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لا  :باإلاجلت لخػٍغ

ا جهضع مدٌمت صولُت  غلمُت مجلت ًٍ  صوع

 حػنى الػلمي البدث حُل مغيؼ غً

 باقغاف والاحخماغُت، ؤلاوؿاهُت بالضعاؾاث

غ َُئت  وباخثحن أؾاجظة مً مكٍلت جدٍغ

ُئت  الباخثحن مً هسبت مً جخألل غلمُت َو

ُئت . غضص ًل في صوعٍا جدكٍل جدٌُم َو

: أبػاصَا و اإلاجلت اَخماماث

ٓم ظُل  مجلت  ؤلاوؿاهُت الٗل

 مخػضصة مجلت غً غباعة ْالاظخماُٖت

 طاث اإلاهاالث وكغ حؿتهضف الخسههاث،

 مجاالث مسخلل في الػالُت الػلمُت الهُمت

 حػغى. والاحخماغُت ؤلاوؿاهُت الػلىم

 مىنػها غبر للػمىم مهاالتها حمُؼ اإلاجلت

 ئياقتها مؼ ،الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ ويظا

ًاث أؾلب لكهاعؽ  الجامػُت، البدث مدغ

 البدث مىيىغاث ئزغاء في اإلاؿاَمت بهضف

. الػلمي

:  باإلاجلت اليكغ مجاالث

: الخالُت اإلاجاالث في ألابدار اإلاجلت جيكغ

ىقىهُا، التربُت وغلىم الىكـ غلم  وألاَع

ش،  الكلؿكت الاحخماع، غلم  غلم الخاٍع

 والاجهاُ، ؤلاغالم غلىم والخىزُو، اإلاٌخباث

. آلازاع غلم

 ؤلاوؿاهُت الػلىم حُل مجلت جيكغ 

 ألانُلت الػلمُت البدىر والاحخماغُت

 مً ًاقت الخسههاث َظٍ في للباخثحن

ت الجامػاث صازل  زاعج ومً الجؼاةٍغ

 الكغوؿُت أو الػغبُت باللؿت مٌخىبت الجؼاةغ

ت أو  .ؤلاهجلحًز

 

غ    :َُئت الخدٍغ

ا)ص غانم شخاصة غلي.أ  .(الجامػت ؤلاؾالمُت الػاإلاُت،مالحًز

 .(،ناإلات،الجؼاةغ1945ماي  8حامػت )صبِل قاجذ .ص

احامػت اإلاضًىت )ص قلُذ مًخي أخمض الؿامغاتي .م.أ  .(الػاإلاُت،مالحًز

ػم.ص . (حامػت الػغبي بً مهُضي،أم البىاقي،الجؼاةغ)ؾامُت ابَغ

ا)ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم الػىض ي .م.أ  .(حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحًز

 .(حامػت الكهُض خّمه لخًغ،الىاصي،الجؼاةغ)عيىان قاقى.ص

 .(،الجؼاةغ2حامػت نؿىُُىت )غلي نباؽ .ص.أ: عةِـ اللجىت الػلمُت

 :اللجىت الػلمُت

 .(،الجؼاةغ2حامػت لىهِس ي غلي،البلُضة )وػمىوي مغاص .ص

. (حامػت جبؿت،الجؼاةغ)بغاى زًغاء .ص

ا)ص صاوص غبض الهاصع ئًلُؿا.م.أ  .(حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحًز

 .(حامػت مدمض الهضًو بً ًخي حُجل،الجؼاةغ)بىػٍض مىمني .ص

. (ُ،اإلاؿغبحامػت مىالي اؾماعي)بكغي ؾػُضي . ص

ان غاقىع،الجلكت،الجؼاةغ)مغاص غلت.ص . (حامػت ٍػ

 .(حامػت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاؿغب)َُب الػُاصي.ص

 .(حامػت الُاعف،الجؼاةغ)ؾاس ي ؾكُان .ص

. (حامػت يحرالا،الهىض)جاج الضًً اإلاىاوي.ص

ت لهظا الػضص أغًاء لجىت   :الخدٌُم الاؾدكاٍع

ى .مكاعى.أ ا)ص حماُ الضًً مدمض مًؼ  .(حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحًز

 .(حامػت اإلالَ ؾػىص،اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت)ئبغاَُم ئؾماغُل غبضٍ مدمض.ص

بي.ص ت،لُبُا)أؾماء ؾالم غلي غٍغ  .(الجامػت ألاؾمٍغ

 .(حامػت َغابلـ،لُبُا)الِؿؼ خؿً أخمض .ص

ا)أًمً غاًض .ص  .(حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحًز

ٍامحرونحامػت )ؾػُض غلي.ص  .(وؿاوهضًغي،ال

،اإلاؿغب)نالح الضًً أعيُبي.ص  .(حامػت مدمض ألاُو

 .(حامػت يغبالء،الػغام)لُُل هجاح قهُض الههاب الكخالوي .ص

 :اللؿىي  الخضنُو

ودي .ص ض الضُّ ذ،الػغام)خمض مدمىص مدمَّ  .(حامػت جٌٍغ

ت،الػغام)مُػاص حاؾم الؿغاي.ص.م.أ  .(الجامػت اإلاؿدىهٍغ

 

 ؾغوع َالبي.ص: اإلاكغقت الػامت

جمال بلبكاي .أ   :المؤسس ورئيس التحرير

jilrc-magazines.com  -  social@jilrc-magazines.com 
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ا اإلاجلت حػنى التي اإلاىيىغاث يمً اإلاهضم البدث ًٌىن  أن •   .بيكَغ
خدمل ، هكؿه الىنذ في مإجمغ أو ، مجلت ألي لليكغ نضم أو وكغ نض البدث ًٌىن  أال •  ًامل الباخث ٍو

  .لليكغ مػغويت أو ميكىعة مؿاَمخه بأن ايدكاف خاُ في اإلاؿإولُت

 : غلى البدث مً ألاولى الهكدت جدخىي  أن •

  .البدث غىىان -

ت، وصعحخه الباخث اؾم - َُّ   .ئليها ًيخمي التي والجامػت الػلم

ض -   .للباخث ؤلالٌترووي البًر

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

  .اإلالخو بػض اإلاكخاخُت الٍلماث -

ت الكغوؿُت الػغبُت،: الخالُت اللؿاث باخضي اإلاهضمت البدىر جٌىن  أن •   وؤلاهجلحًز

ضَد  ال أن • ٍاُ طلَ في بما نكدت (20) غلى البدث نكداث غضص ًٍؼ ُ  واإلاغاحؼ والغؾىماث ألاق  والجضاو

  .واإلاالخو

  أن •
َد
  ًٌىن

ُث
ا البدث ًُ ًَد  زال ت ألازُاءِم  مِم ت اللؿٍى ت والىدٍى َُّ   .وؤلامالة

ها بالخُىٍ الباخث ًلتزم أن •   :آلاحي الىدى غلى وأحجامِم

 مؼ الخِ هكـ الهامل وفي ، اإلاتن في (16) الخِ وحجم (Traditional Arabic) الخِ هىع: الػغبُت اللؿت -

  .(12) حجم

 مؼ الخِ هكـ الهامل وفي اإلاتن، في (14) الخِ وحجم ( Times New Roman ) الخِ هىع: ألاحىبُت اللؿت -

  .(10) حجم

ً جٌخب -  جطخُم مؼ لًٌ الغةِس ي الىو مثل مثلها ههُت16  بحجم للكهغاث والكغغُت الغةِؿُت الػىاٍو

  .الخِ

  .نكدت ًل نهاًت في Microsoft Word بغهامج قغوٍ خؿب هظامي بكٍل الخىاش ي جٌخب أن •

كا البدث ناخب ًغقو أن •   .والثهافي الػلمي ووكاَه بىكؿه مسخهغا حػٍغ

ض غبر إلاكاعيخه الباخث ئعؾاُ غىض •   . بظلَ ئقػاع عؾالت مباقغة ؾِؿخهبل الالٌترووي، البًر
لهى مسخهت لجىت نبل مً والخدٌُم للهغاءة للمجلت اإلاهضمت ألابدار ًل جسًؼ • ُ  البدث ٍو  النهاتي الهبى

 . اإلادٌمىن  ًُلبها التي الخػضًالث الباخث ًجغي  أن بػض

   . ئليها ًغؾل ما ًل بيكغ اإلاجلت جلتزم ال •

 غلى غىىان اإلاجلت
ً
  :جغؾل اإلاؿاَماث بهُؿت الٌتروهُت خهغا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 قغوٍ اليكغ 
 

ُٖٓت جلتزم التي ْاإلا٣االث ألابدار  اإلاجلت ج٣بل ٓاٞغ ْاإلاىهجُت، اإلآي  ٞحها ْجخ
ٓاٖض ْجدترم ْالجضًت ْالض٢ت الٗلمُت ألانالت   :الخالُت اليكغ ٢
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 الكهغؽ

   الهكدت

9  الاقخخاخُت 

11  ت الباخث عاٌس ي غلي  02حامػت الجؼاةغ /الخكٌحر ؤلابضاعي لضي جالمُظ اإلاغخلت الثاهٍى

29   الهل الخامـ أؾلىب خل اإلاكٌالث وأزٍغ في جىمُت الهضعاث ؤلابضاغُت لضي َالباث

 .ابدؿام مدمض اإلاىمني  -مدمض غمغ اإلاىمني ،   ألاؾاس ي في مداقظت اعبض،ألاعصن

49  ؿض ٍان مداقظتي َىلٌغم ونلهُلُت هدى ههىٍ الػَغ ئًاص مدمض .اججاَاث غُىت مً ؾ

 .حامػت الهضؽ اإلاكخىخت/عاةض همغ ٌػهىب.غماوي، ص

71  حامػت /بالُ يكُضة.حامػت ؾغصاًت، أ/ولغؼوػ .مؿحرة غلم وئنالح    أ:مباعى اإلاُلي

 .اإلاؿُلت،  الجؼاةغ

87  ٍاع الخاَئت لضي اإلاضمً غلى اإلاسضعاث أ  .،الجؼاةغ1حامػت باجىت /ههى بىزىىقت.ألاق

99   حن وصوعَا في بىاء اإلاجخمؼ الجؼاةغي ت لجمػُت الػلماء اإلاؿلمحن الجؼاةٍغ الجهىص التربٍى

 .الجؼاةغ.  حـــامػت الىاصي/أبُـــلؾمُــغ .ص (1931-1956)

117  غة زالضي .أ -همىطًحا " زُمكٍغ"و " زجماغث" - اإلاىعور الثهافي الالماصي في والًت البٍى

 .،الجؼاةغ2البلُضة  حامػت/مهُكى

133   ج : جسههاث الخػلُم الػالي وؾىم الػمل باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت وجدضًاث الخٍغ

الكغنُت، بغوقِؿىع هجاة أخمض مهُكى اإلالثم، لُلى نالح خجي صعاؾت خالت باإلاىُهت 

 .حامػت اإلالَ قُهل،اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت/البهغي 

151  صاللت أؾماء ألاخُاء بخلمؿان- 
ً
غاء.أ  -أخُاء وؾِ اإلاضًىت أهمىطحا  قاَمت الَؼ

 .حامػت جلمؿان، الجؼاةغ/هجغاوي 

169   مُت لٌخاب قهه الػباصاث ٍالىعٍىؽ بٍلُت الػلىم ؤلاؾالمُت حامػت صعاؾت جهٍى لُالب الب

ـ في يىء مػاًحر الجىصة الخػلُمُت : اإلاضًىت الػاإلاُت مً وحهت هظغ أغًاء َُئت الخضَع

غمغان أخمض غلي .ص.اإلاؿاغض.ص أًمً غاًض مدمض ممضوح، أ.اإلاكاعى.صعاؾت ونكُت أ

ا/مهلح  .حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحًز
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199  صعاؾت اؾخٌكاقُت مً زالُ : خىر الجامػُت في زضمت نًاًا اإلاجخمؼمضي مؿاَمت الب

 .، الجؼاةغ 01حامػت باجىت /لُلى مضوع . آعاء ألاؾاجظة، أ

219  حامػت /مدمض غبض   أبىغىن .جهىُاث الخسُُِ الاؾتراجُجي وأزٍغ غلى ئصاعة اإلاىظمت، ص

 .َغابلـ، لُبُا

235   ا في جىظُل الخظيحر والخأهِث في مهاعحي اإلاداصزت والٌخابت لضي الُلبت الىاَهحن بؿحَر

حامػت الػلىم /صعاؾت ونكُت جدلُلُت  هىعلُاها بيذ لُمً: الؿالم ؾلُىت بغوهاي صاع

ا  .ؤلاؾالمُت، مالحًز

265   هُت والبيُاث الخدخُت غلى الخيكئت الاحخماغُت للُكل، لُغف ت الكحًز جأزحر البِئت الخًٍغ

 3حامػت الجؼاةغ/حامػت غىابت، غماعي ؾاعة،باخثت صيخىعاٍ/قحروػ،باخثت صيخىعاٍ

281  مهاعبت ؾىؾُىلىحُت في ججغبت الخػلُم : الخٌىىلىحُاث الخضًثت وغالنتها بالىؾِ الجامعي

ل بللعج.الاقتراض ي بخىوـ ص  . حامػت جىوـ /إلاُاء َضَع

289  ت في ظل مىظىمت الخىيمت ؾاعة .أ -مُضاهُتصعاؾت -عؤٍت مؿخهبلُت للجامػت الجؼاةٍغ

 .حامػت اإلاؿُلت،الجؼاةغ/عجغوص

307  ت اإلاىحهت للبدىر الؿىؾُىلىحُت في مجاُ غلم الاحخماع البُئي  أ غ الىظٍغ بىقالؾم . ألَا

 .حامػت مدمض الهضًو بً ًخي،حُجل، الجؼاةغ/خىان

315   ُ اهاث اإلاؿخهبلُت لخٌىىلىحُاث اإلاػلىماث وصوعَا في جدهُو الخىمُت في الضو الػغبُت  الَغ

 .، الجؼاةغ.حامػت جلمؿان/ناصة بً غبض   هىاُ
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 ؤلاقخخاخُت

 َٓ بما ٖلُّ ْؤزجي الكا٦ٍغً خمض هدمضٍ ٌٗلم، لم ما ؤلاوؿان ٖلم بال٣لم ٖلم الظي هلل الخمض 

   للِمْا ؤَلّ،
َٓم، ْلماث مً بها ًاهلل جسغظىا نالة مدمض ؾُضها ٖلى نلِّل ٓع  ْج٨غمىا ال  بى

م وٗلم،به٪ ال حٗلم ؤهذ ًِٟم،به٪ ختى الك٩ل لىا ْجٓضر الِٟم،
َّ
 ْصخبّ آلّ ْٖلى الُٛٓب، ٖال

: بٗض ْؾلم،ؤما

ٓم ظُل" مجلت مً ْالٗكٍغً الؿاصؽ الٗضص ل٨م ه٣ضم  خلت في" ْالاظخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗل

  جًم مخمحزة ٖلمُت
ًة
ٖٓت   مجم

ًة
ٖٓت   ألابدار مً مخى

ًة
 َظا ٨ٌٗـ خُض الخسههاث، مسخل٠ مً مىنش٣ت

ٕٓ ٫ٓ  الٗلمُت اإلاُاصًً مسخل٠ بحن ْالخىاؾ٤ الخجاوـ بسل٤ للمجلت الضاثم الاَخمام الخى ُت، ْالخ٣  اإلاٗٞغ

ٍٓغ َْٓ ؤؾمى لِضٝ ْطل٪ . الٗلمي البدض جُ

  الٗضص َظا جًمً
ًة
٦ٓبت ٧  

ًة
ٖٓت   اإلا٣االث، مً مخى

ًة
ٓظّ التي الخد٨ُمُت اللجىت َٝغ مً مد٨مت  لِا ه

ل ان الك٨غ ظٍؼ ٓصاتها ٖلى ْالٗٞغ . خلت ؤبهى في اإلاجلت إلزغاط مجِ

  الٗضص جىا٫ْ 
ًة
ٓم مجا٫ في اإلاِمت ال٣ًاًا مً ٖضًضا ْطل٪ ؤلاوؿاهُت الٗل   ٌٗخبر ْالاظخماُٖت،

ًة
 مغآة

ا َظا في الباخشحن الَخمام ًًة ْؤً ٓايُ٘ ظل لخُُٛت اإلاجلت َا٢م َٝغ مً الخام الؿعي اإلاجا٫، . ال٣ُمت اإلا

 

 

 والىجاح الخىقُو ولي و 

غ  ٍاي . أ/ عةِـ الخدٍغ حماُ بلب
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ت  غ اإلاجلت مؿإولُتها غً أي اهتهاى لخهىم اإلالٌُت الكٌٍغ جسلي أؾغة جدٍغ

 ال حػبر آلاعاء الىاعصة في َظا الػضص بالًغوعة غً عأي ئصاعة اإلاغيؼ

  2016  © حُل البدث الػلمي  إلاغيؼحمُؼ الخهىم مدكىظت 
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ت  الخكٌحر ؤلابضاعي لضي جالمُظ اإلاغخلت الثاهٍى
 02ظامٗت الجؼاثغ /الباخض عاٌس ي ٖلي

 

 

: ملخو

ٍٓت، اإلاغخلت جالمُظ لضٔ ؤلابضاعي الخ٨ٟحر البدض ًدىا٫ْ          ٍٓت الىٓم ع٧اثؼ مً ع٦حزة بٓنّٟ الشاه  ًدخلّ ْبما الترب

ٓع  عقي في ؤَمُت مً  ألا٫ْ  الجؼء جًمً ْم٣ضمت،خُض ظؼثحن بلى البدض ج٣ؿُم جم طل٪ ٖلى ْبىاء. اإلاجخمٗاث ْجُ
ٍٓاث حٍٗغ٠ ٓاّٖ، الخ٨ٟحر زهاثو الخ٨ٟحر، الخ٨ٟحر،مؿخ . الخ٨ٟحر مٗاًحر ْؤه

ْلىا ٓم الشاوي الجؼء في ْجىا ٍٓاجّ ؤلابضاعي الخ٨ٟحر ْمِاعاث ؤلابضإ مِٟ  مىاحي زم ؤلابضاُٖت، الٗملُت ْمغاخل ْمؿخ
ت ؤبغػَا ْمً الابخ٩اع في الىٟـ ٖلم مضاعؽ هٓغ ْظِاث بلى الخُغ١  ألازحر في ْجم ؤلابضاعي الخ٨ٟحر  الىٍٓغ

ت، ت الٗب٣ٍغ ٦ُٓت، الىٍٓغ ت الؿل ت الخدلُلُت الىٍٓغ ت الجكخالخُت، ْالىٍٓغ ٓعص هٍٓغ ت ظلٟ .  الاوؿاهُت ْالىٍٓغ

 

:  مهضمت

ٓع  بن       ٍٓت هٓمِا في الىٓغ بةٖاصة بال ًإحي ال ْج٣ضمِا اإلاجخمٗاث جُ  لضٔ ؤلابضاعي الخ٨ٟحر لخىمُت ْطل٪ الترب

 .اإلاجخمٗاث ْاػصَاع عقي في الٟٗالت ْاإلاؿاَمت الىاقئت

ٍٓ ما جإمل في للُلبت الٟغنت جخاح ؤن ًجب طل٪ ْٖلى      ٓا٢ِٟم في حٗلم ٦ِٓم م ت بحن الغبِ لُخد٤٣ ، ْؾل  اإلاٗٞغ
ٓا٢٘ ٫ ْال ٓة ْجْؼ ت بحن الِ ت ْجهبذ ، ْالخُب٤ُ الىٍٓغ ً خلُت مجغص لِـ اإلاٗٞغ  للخُٛحر ؤصاة بل الُلبت بها ًتًز

.  ْالخ٣ضم

 ألاٞغاص مً ٚحٍر ًٖ اإلاخٗلم الٟغص ٍْمحز اليؿبي باالؾخ٣غاع ًدؿم ْهٟس ي ٣ٖلي ؾل٥ٓ َٓ الخٗلُمي ألاؾلٓب     

ا البِئت م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى ٢ضعاجّ ٍْدضص .  اإلاسخلٟت بمٓاََغ

ٓن  ْالُلبت ٓن  ٦ما ، الخٗلُمت اإلاِام في الٗمل ؤؾالُب خُض مً ْالاظخماُٖت الخٗلُمُت خاظاتهم في ًسخلٟ  في ًسخلٟ
ٕٓ ٓجها التي اإلاشحراث ه ٓعي ؤْ الؿمعي ؤْ الخس ي ؤلاصعا٥ خُض مً ًًٟل ٓن  ٦ما ، اله ٓاَِٟم اهٟٗالتهم في ًسخلٟ ْٖ 

ٓن  الُلبت ٞبٌٗ  التي الجؼثُت ألا٩ٞاع بلى ٌٛٓم آلازغ بًِٗٗم ؤن خحن في جٟهُالتها صْن  الٗامت بال٨ٟغة حهخم
ْؤن ال٨ٟغة جإل٠ ٓن  بًِٗٗم الٗامت، ن جل٣اثُ  خحن في ج٨ٟحر، ؤْ عئٍت صْن  الٗمل بلى ألاؾئلت ًٖ ؤلاظابت بلى ًباصْع

ال الٗمل في ًترصصْن  آلازغ بًِٗٗم ؤن ٓن  ؤ . ُّٞ ْالخ٨ٟحر الخإمل بٗض بال ٖلُّ ٣ًضم
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ل : الخكٌحر حػٍغ

ّ ٓاخت حٗٞغ ٍٓت ال ٓم التي ال٣ٗلُت اليكاَاث مً ؾلؿلت بإهّ(2002) الترب ٍْخم إلاشحر ًخٗغى ٖىضما الضماٙ بها ٣ً ، 

ٓاؽ مً ؤ٦ثر ؤْ ْاخض ٍَغ٤ ًٖ  . 1الخمؿت الخ

ّ ٣ِا ًٖ اإلاخٗلم ٌؿخُُ٘ ٣ٖلُت ٖملُت( 2001باًغ،) َْٗٞغ .  بها ًمغ التي الخحرة زال٫ مً مٗجى طي ش يء ٖمل ٍَغ

ٓن ) ؤما  ٣ِا ًٖ ًخم ٣ٖلُت ٖملُت بإهّ ُٞٗٝغ (2002 ٍْلؿ ت ٍَغ ٓع  مً ال٨شحر مٗٞغ . ْج٣بلِا ِْٞمِا ألام

 ّ ُت ٣ٖلُت ٖملُت بإهّ (1995 خبِب) َْٗٞغ ٔ  الىٟؿُت الٗملُاث مدهلت ٖلى ْح ؿـ جبجى ْظضاهُت مٗٞغ  ألازغ
٦ْظل٪ ْالخسُل ْؤلاخؿاؽ ٧اإلصعا٥ ض ٧الخظ٦غ ال٣ٗلُت الٗملُاث ،  ْالاؾخضال٫ ْاإلا٣اعهت ْالخمحز ْالخٗمُم ْالخجٍغ

. ح٣ُٗضا ؤ٦ثر الخ٨ٟحر ٧ان ٧لما اإلاجغص بلى اإلادؿٓؽ مً اججِىا ٧ْلما

اث : الخكٌحر مؿخٍى

ٔ  بن     ٓعة ٌٗخمض ، الخ٨ٟحر في الخ٣ُٗض مؿخٓ ٔ  ٖلى ؤؾاؾُت به ٓبت مؿخٓ ض الهٗ ٓبت اإلاِمت في ْالخجٍغ  اإلاُل

ٍٓان َْىا٥ :  َما للخ٨ٟحر عثِؿُان مؿخ

:  جخُلب التي اإلا٣ٗضة ٚحر الظَىُت ؤْ ال٣ٗلُت ألاوكُت ًٖ ٖباعة َْٓ:  ألاؾاس ي الخكٌحر مؿخىي  -1

ٍٓاث جىُٟظ ؤْ مماعؾت - ٓم" جهي٠ُ مً الضهُا الشالزت اإلاؿخ ٍٓاث في ْاإلاخمشلت ْال٣ٗلي الٗغفي للمجا٫" بل  مؿخ
.  ْالخُب٤ُ ْالِٟم الخٟٔ:

ٔ  ال٣لُلت اإلاِاعاث مً ٖضص مغاٖاة - .  ْالخهي٠ُ ْاإلا٣اعهت اإلاالخٓت مشل ألازغ

ٓن  ًخ٤ٟ مِاعاث ْهي عي  ؤمغ بظاصتها ؤن ٖلى الباخش ٓاظِت مم٨ىا الاهخ٣ا٫ ًهبذ ؤن ٢بل يْغ ٍٓاث إلا  الخ٨ٟحر مؿخ
ٓعة اإلاغ٦ب ٍٓاث بلى الاهخ٣ا٫ ٢بل ألاؾاس ي الخ٨ٟحر مِاعاث بج٣ان اإلاخٗلم ٖلى ًيبػي َىا مً ٞٗالت؛ به  الخ٨ٟحر مؿخ
. اإلاغ٦ب

ٖٓت اإلاغ٦ب الخ٨ٟحر ٍْمشل:  اإلاغيب الخكٌحر -2  الخ٨ٟحر مِاعاث جًم التي اإلا٣ٗضة ال٣ٗلُت الٗملُاث مً مجم
ْالخ٨ٟحر . 2اإلاٗغفي ١ٓٞ  ْالخ٨ٟحر ال٣غاعاث نى٘ ْٖملُاث اإلاك٨الث ْخل ؤلابضاعي، الىا٢ض،

:  اإلاغيب الخكٌحر زهاةو

ايُت ٖال٢اث ج٣غعٍ ال - ٓٚاعجمُت، ٍع ٓعة ُّٞ الؿحر زِ جدضًض ًم٨ً ال ؤهّ بمٗجى ل  ٖملُت ًٖ بمٗؼ٫  ْاُٞت به

.  اإلاك٩لت جدلُل

                                                           
 .23، ص  2013ادلشكالت ،دار أمامة للنشر كالتوزيع  عماف األردف كليد رفيق العياصرة ،مهارات التفكَت اإلبداعي كحل .  
 .23،24،25،30ص  نفس ادلرجع.   
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٫ٓ  ٖلى ٌكخمل - . مخٗضصة ؤْ مغ٦بت خل

. عؤي بُٖاء ؤْ خ٨م بنضاع ًخًمً -

ْم مٗاًحر ٌؿخسضم - . مخٗضصة خا٧اة ؤ

ٓص بلى ًدخاط - . مجِ

٠٢ٓ مٗجى ًاؾـ - . للم

:  اإلاغيب الخكٌحر أهىاع

ٓإ زمؿت َىا٥ :  ْهي اإلاغ٦ب الخ٨ٟحر مٓلت جدذ جىضعط الخ٨ٟحر، مً ؤه

.  الىا٢ض الخ٨ٟحر -

.  اإلاخباٖض ؤْ ؤلابضاعي الخ٨ٟحر -

. ال٣غاع ْاجساط اإلاك٩لت خل -

. اإلاٗغفي ١ٓٞ  الخ٨ٟحر -

ٓإ َظٍ مً ْاخض ٧ل َْكخمل . ٚحٍر ًٖ جمحٍز التي الخ٨ٟحر مِاعاث مً ٖضص ٖلى ألاه

: للخكٌحر واإلاجغص الخس ي اإلاؿخىي 

ٍٓاث للخ٨ٟحر :  آلاحي الىدٓ ٖلى ْهي ، اإلاجغص ٖلى الخس ي مً جخضعط مسخلٟت مؿخ

ٔ  َْٓ:  الخي الخكٌحر -1 ٖٓاث ٖلى الٟغص ُّٞ ٌٗخمض الظي الخ٨ٟحر مً مؿخٓ ٓاؾّ، ؤمام مازلت ؤقُاء ؤْ مٓي  خ
ٓا٠٢، الظَىُت ال الٟٗلُت اإلاٗالجت ٖلى َْٗخمض .  الخس ي ؤلاصعا٥ بٗملُاث ٍْخدضص للم

ٔ  َْٓ:  الخهىعي اإلاؿخىي  -2 ٓعة ُّٞ الخ٨ٟحر ٌؿخٗحن الظي الخ٨ٟحر مً اإلاؿخٓ  ٖىض همُّ َْكحر ، الظَىُت باله
ٟا٫ . 1ال٨باع ٖىض مىّ ؤ٦ثر ألَا

ْاتها ٖلى ال ْؤع٢ام ؤلٟاّ مً ٣ًابلِا ْما ألاقُاء وٗاوي ٖلى َْٗخمض: (1982 الخال٤ ٖبض) اإلاجغص الخكٌحر -3  اإلااصًت ط
ٓعَا ؤْ اإلاجؿضة ٔ  َظا ٍْغجٟ٘ الظَىُت، ن ٔ  ًٖ اإلاؿخٓ  بلى الخانت ْألاقُاء ْاإلالمٓؾت الخؿُت الجؼثُاث مؿخٓ

 ٔ ٓاٖض اإلاٗاوي مؿخٓ .  2الٗامت ْاإلاباصت ْال٣

                                                           
 .31، 23،24: ص 2007مؤيد أسعد حسُت الدناكم ،تطوير مهارات التفكَت اإلبداعي،عامل الكتب احلديث  . 
كالرياضيات بإستخداـ اخلياؿ العلمي ،دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع عماف خَت سليماف شواىُت كأخركف،تنمية التفكَت اإلبداعي يف العلـو .   

 .32،  31ص  2009األردف ،الطبعة األكىل 
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:  الخكٌحر أهىاع

ٕٓ طل٪ بّ ٣ٍْهض:  الػلمي الخكٌحر-1 ٓمُت خُاجّ في الٟغص ٌؿخسضمّ ؤن ًم٨ً الظي اإلاىٓم الخ٨ٟحر مً الى  ؤْفي الُ

.  1بّ اإلادُِ اإلاٗالم م٘ ٖال٢ت ؤْفي ًبظلّ الظي اليكاٍ

 Symthesitic thinking: التريُبي الخكٌحر -2

إل ٖلى الٟغص ٢ضعة في ًخمشل ال جدُذ ٢ض التي الىٓغ ْظِاث بٌٗ ٖلى ؤلَا  الغبِ ٦ْظا ْججِحزا، ْبٖضاصا ؤًٞل خل
ْا التي الىٓغ ْظِاث بحن ٓح بج٣ان بلى باإلياٞت ، مخٗاعيت جبض ت الٓي  .لظل٪ جٓنل التي اإلاِاعاث ْامخال٥ ْالابخ٩اٍع

ًٍٓ ٖلى الٟغص ٢ضعة بّ ٣ٍْهض: deolistic اإلاثالي الخكٌحر-3 ٓظّ بلى ْاإلاُل ألاقُاء ججاٍ مسخلٟت هٓغ ْظِاث ج٩  الخ
. آلازٍغً لؤلٞغاص مُٟض َٓ ْما ، ظِت مً  باخخُاظاجّ الٟغص اَخمام بلى باإلياٞت ألاَضاٝ في ْالخ٨ٟحر اإلاؿخ٣بلي

ٕٓ طل٪ َٓ :Amalytic thinking   الخدلُلي الخكٌحر -4 ٓم الظي الى  ٖىانغ بلى الخٗلُمُت اإلااصة بخجؼثت الٟغص ُّٞ ٣ً
ٍٓت ُت ؤْ زاه ابِ ؤْ ٖال٢اث مً بُجها ما بصعا٥ ؤْ ٖٞغ  مغخلت في جىُٓمِا ٖلى ْالٗمل بيُتها ِٞم ٖلى ٌؿاٖض ْع

. الخ٣ت

ٕٓ َْٓ: Effective thinking  الكػاُ الخكٌحر -5  ؤًٞل ٞحها حؿخسضم مدضصة ؾلُمت مىهجُت ُّٞ جدب٘ الظي الى
ٓماث .  ٦ْٟاًتها ص٢تها خُض مً اإلاٗل

 ص٣ُ٢ت ؤْ ْاضخت مىهجُت ًدب٘ ال الظي الخ٨ٟحر مً الىمِ طل٪ َْٓ : I neffective thinking قػاُ ؾحر الخكٌحر -6
ت ْؤخ٩ام حٗمُماث بُٖاء ؤْ ، مخىا٢ًت ؤْ باَلت اٞتراياث ؤْ مٛالُاث ٖلى ٍْبجى ْجغ٥ مدؿٖغ ٓع  ؤ  ؤْ للؼمً ألام

ٝ .  حٗالجِا ٧ي للْٓغ

ٕٓ طل٪ َْٓ:  Criticol thinking الىانض الخكٌحر -7 ٓانلت ْالض٣ُ٢ت الِاصٞت للخدلُالث اإلاخًمً الخ٨ٟحر مً الى  ْاإلاخ
ْم٣ٗض بصٖاء ألي ْؤهّ الخ٣ُ٣ُت ٢ُْمخّ ْنالخُخّ ص٢خّ ٖلى الخ٨م ؤظل مً مهضع ؤي ْمً ؤ  ؤهماٍ مً همِ ؤ

لُت ُت اإلاؿْا .  اإلاٗٞغ

ٓظُّ ٖلى حٗمل َْاصٝ مغ٦ب ٣ٖلي وكاٍ َْٓ : Creative thinking ؤلابضاعي الخكٌحر -8 بت ج ٍٓت ٚع  البدض في هد
ًٖ  ٫ٓ ٓانل ؤْ خل ٓاجج بلى الخ ٞت ج٨ً لم ؤنلُت ه خت مْٗغ ْمُْغ .   ٢2بل مً ؤ

:  الخكٌحر مػاًحر -4

ٓن  ٖىضما الخ٨ٟحر ٖلى جُب٣ُِا ًجب الُاب٘ ٖاإلاُت الخ٨ٟحر مٗاًحر بن ُٖٓت بازخباع مِخما الٟغص ٩ً ٫ٓ  الخ٨ٟحر ه  خ
ٓا٠٢ ْاإلاك٨الث ال٣ًاًا ْل٩ي اإلاسخلٟت ْاإلا  َْؿاٖض اإلاٗاًحر بهظٍ ًلم ؤن مً البض ْٞٗا٫، ها٢ض بك٩ل اإلاٗلم ٨ًٟغ ،

                                                           
 .  32، 31كليد رفيق العياصرة ، مرجع سابق ، ص .   
 .29،  28، مرجع سابق ص  مؤيد أسعد حسُت الدناكم .  
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ٓع  ؾبر" ٖلى حٗمل ؤمشلت بُغح ْطل٪ حٗلمِا ٖلى الخالمُظ لحن مجهم ْججٗل جالمُظٍ ج٨ٟحر" ٚ  ًٖ مٗلمحهم م٘ مؿْا

م جُٟٗل ْاإلاخمٗىت لؤلؾئلت اإلاٗلم ٚغؽ ؤي...ج٨ٟحَر  الظي الضازلي ٦ُاجهم مً ظؼء ْحك٨ُل جالمُظَم ؤطَان في ؤ
ٓصَم ْعصٍ ما ؤَمِا ْمً ٞاٖلُت ْألا٦ثر ألاًٞل الخ٨ٟحر هدٓ ٣ً . ؤ

   Clarity الىيىح مػُاع -1

ٖٓت ًٖ ؤلاظابت ٖلى اإلاِم اإلاُٗاع َظا ًغ٦ؼ :   آلاجُت الغثِؿُت ألاؾئلت مً مجم

خت ال٣ٟغة ؤْ ه٣ُت جًُٟل ًم٨ً َل ٣ت ٖجها الخٗبحر ًم٨ً َْل ؤ٦بر؟ بك٩ل للى٣اف اإلاُْغ ؟ بٍُغ  ؤزٔغ

ٓح ْع  التي الى٣ُت ؤْ ال٣ٟغة ؤْ الجملت ج٨ً لم ٞةطا للخ٨ٟحر، ألاؾاؽ اإلاُٗاع ًمشل ٞالٓي ٓلِا ًض  ْاضخت الى٣اف خ
ٕٓ ٖال٢ت طاث ؤْ صخُدت ٧اهذ بطا ما جدضًض وؿخُُ٘ ال ٞةهىا ،  لم ٞةطا مىا٢كخّ، ؤْ ٖىّ الخضًض اإلاغاص باإلآي

ٓع  ج٨ً  . حٗجي ماطا بٗض وٗلم لم ألهىا ، مىا٢كتها ؤْ ٖجها الخدضر الهٗب مً ْاضخت،ٞةهّ ألام

: Accruracy الضنت أو الصخت مػُاع -2

ٓن  ؤن لِا ًم٨ً الجملت ؤْ ٞالٗباعة ؟ ٞٗال خ٣ُ٣ت ؤْ صخُدت الٗباعة ؤْ الجملت ِٞل  ْل٨جها نُاٚتها في ْاضخت، ج٩

ٓح ٖملُت ا٢ترهذ ما بطا ٞٗالُت الخ٨ٟحر ٍْؼصاص ص٣ُ٢ت، لِؿذ .  1صختها ؤْ بض٢تها الجملت ْي

 Precision اإلاخىاَُت الضنت مػُاع -3

ٓن  ٣ٞض خت الجملت ؤْ الٗباعة ج٩ هت اإلاخىاَُت بالض٢ت جخه٠ ْل٨جها ْاخض آن في ْص٣ُ٢ت ْاضخت للى٣اف اإلاُْغ  اإلا٣ْغ

اصة حُٗي التي ألاع٢ام مً بال٨شحر .  الض٢ت في ْاضخت ٍػ

    Relevange الػالنت مػُاع -4

خت الجملت ٖال٢ت ؤن خُض ٓن  ؤن ًيبػي الؿاا٫ في اإلاُْغ خت اإلاك٩لت ؤْ بال٣ًُت الهلت ْز٣ُت ج٩  ، للى٣اف اإلاُْغ
ٓن  ٣ٞض  مما ، يُٟٗت جبضْ الى٣اف مشاع بال٣ًُت اعجباَِا ْل٨ً للٛاًت ص٣ُ٢ت ْاضخت الجملت ؤْ الٗباعة جل٪ ج٩

.  الخالمُظ ج٨ٟحر ٖلى ؾلبا ًازغ

 Depth الٗم٤ مُٗاع -5 

ٓن  ٣ٞض  الٗم٤ زانُت بلى جٟخ٣غ ْل٨جها ، ٖال٢ت ْطاث ْص٣ُ٢ت ْاضخت الجملت ؤْ الٗباعة ج٩

 Breadthالخكٌحر ؾماخت أو الخىؾؼ مػُاع -6

 بك٩ل طل٪ ًخٗاعى لم ما الخ٨ٟحر لىجاح مِمت ٖملُت آعائها ًٖ ازخلٟذ مِما آلازٍغً آعاء اخترام ٖملُت جب٣ى

 . ْؤَضاِٞا مغج٨ؼاتها ْ ألامت مهحر م٘ ؤؾاس ي

                                                           
 .(14،15ص .2009عماف األردف ،الطبعة األكىل .احلياتية كتنمية الفكر،دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة عبد اهلل طو إبراىيم ،التعلم ادلبٍت على ادلشكالت .   
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  Logic اإلاىُهُت مػُاع -7

ٓمت ، اإلاٗجى ْطاث الٗال٢ت طاث ألا٩ٞاع ججمُ٘ ؤن: (Elderfpaul2002 ) ًا٦ض   البراَحن ؤْ ؤلازباجاث ؤْ باألصلت ْاإلاضٖ

. بُٗىّ اإلاى٣ُي الخ٨ٟحر الخ٣ُ٣ت في حك٩ل

 : ؤلابضاع مكهىم

ٟاث حٗضصث ل٣ض    ٓص ٦ْثرث، ؤلابضاعي الخ٨ٟحر حٍٗغ  الٗلمُت ْاإلاضاعؽ الاججاَاث ازخالٝ بلى الخٗضص ؤؾباب ْحٗ
ْلذ التي ْبلى ؤلابخ٩اعي  الخ٨ٟحر جىا غاث٤ ؤؾالُب ، ٓظُت ٖملُت ٖضٍ ًم٨ً خُض صعاؾخّ، َْ ٓل  ؤْ ٣ٖلُت ٢ْضعة ، ؾ٩ُ

ٓعص ْؤلابخ٩اع الخجضًض ٖلى ٌصج٘ حٗلمي بُئي بهخاط ؤْ ، ببخ٩اعي  بهخاط ٟاث َظٍ بٌٗ ْه :  الخٍٗغ

ّ ػ ٌٗٞغ ػ)ؤهضْع ٔ  ْؤن ، الخُاة ؤؾالُب مً زام ؤؾلٓب بإهّ: (Andrews،1972 ؤهضْع  ، ال٣ضًم الجضًض الٟغص ًغ
ٓم ٧ل ًهبذ ْؤن ٓا٢ِٟا الخُاة ٖلى ٣ًبل ْؤن ، ، ظضًضا مُالصا ؤًلمّ مً ً ْلى للمغة بّ مغث لٓ ٦ما ، اإلاخٗضصة بم  ألا

  1ْؤنُلت ظضًضة صاثما اإلابخ٨غ ٞاؾخجاباث ْبالخالي

ٓعاوـ ؤما  ٓصة ْالٗىانغ الخٛحراث بصعا٥ ٖملُت بإهّ ؤلابضاعي الخ٨ٟحر ُٞٗخبر ه ْلت اإلا٣ٟ  ٞغيُاث نُاٚت ْمدا

 . (Tarrance,1962 P16) ْحٗضًلِا الٟغيُاث ازخباع ظاهب بلى بكإجها مدضصة هخاثج بلى ْالخٓنل ظضًضة

ّ ًٍٓ ٖلى ال٣ضعة بإهّ": Havel َاٞل" ْٖٞغ ْصَا لِا ظضًضة جىُٓماث ؤْ ظضًضة جغ٦ُباث ج٩  ٖلى الخؿً مغص
  ؤلاوؿاهُت

ان ٢ُْامي نبخي ؤما ٓص ظماعي ؤْ ٞغصي وكاٍ بإهّ ؤلابضإ ُٞٗٞغ ٓصة ْال٣ُمت باألنالت ًخه٠ بهخاط بلى ٣ً  ْالج

. اإلاجخم٘ ؤظل مً ْالٟاثضة

ّ ٓعص َْٗٞغ ٓح وؿ٤ في ج٨ٟحر بإهّ: ( Guil ford)ظلُٟ ضة بسانُت ُّٞ ؤلاهخاط ًخمحز مٟخ ٕٓ هي ٍٞغ  ؤلاظاباث جى
ْالتي ٓماث جمضصَا ال اإلاىخجت، ّ ٦ما ، اإلاُٗاة اإلاٗل هت الخ٨ٟغ في الُال٢ت جًم اؾخٗضاصًت ؾماث بإهّ ٖٞغ  ْاإلاْغ

.  2ؤلاؾِاب ؤْ بالخٟهُل ْبًًاخِا اإلاك٩لت حٍٗغ٠ ْبٖاصة ، للمك٨الث ْالخؿاؾُت ْألانالت

ّ ا٫)ْحٗٞغ ج بإهّ (2007 ْهاصًا ٍٞغ  ما بطا  –ًم٨ً التي الصخهُت ْالخهاثو الاؾخٗضاصاث ْ ال٣ضعاث مً مٍؼ
ٓاء ْظضًضة ؤنُلت هخاظاث بلى لخاصي ال٣ٗلُت بالٗملُاث جغقى ؤن -مىاؾبت بِئت ْظضث  الٟغص لخبراث باليؿبت ؾ

ٔ  مً بهخاظاث ٧اهذ بطا الٗالم ؤْ اإلاجخم٘ زحراث ؤْ الؿاب٣ت  الخُاة مُاصًً ؤخض في ؤلابضاُٖت الازترا٢اث مؿخٓ

.  ؤلاوؿاهُت

٫ٓ  ؤْ ظضًضة ٖال٢اث ا٦دكاٝ ٖلى ال٣ضعة ؤهّ ٖلى َْٗٝغ نلُت خل
ٌ
هت بالخضة جدؿم ؤ .  1ْاإلاْغ

                                                           
 .148،149، ص ص2001أمل األمحد  أساليب التفكَت دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع عماف .  
. (32، 31ص ص:مرجع سابق  أسعد حسن دناكم مؤيد.  



 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

17 

ّ ن ؾلُمان زحر) ْٖٞغ ت الُال٢ت مً ٢ضع بإ٦بر ًخمحز بهخاظا ؤلاهخاط ٖلى الٟغص ٢ضعة ؤهّ ٖلى ( 2009ْؤزْغ  ال٨ٍٟغ

هت ْاإلاْغ .  2ْألانالت ، الخل٣اثُت ،

ٓػ  باؾخسضام ْطل٪ طاجّ ًد٤٣ ؤن ؤلاوؿان ٞحها ًدا٫ْ  ٖملُت ُٞٗخبٍر الههاع غبض الؿالم غبض ؤما  الضازلُت الغم
 ؤن ٖلى لبُئخّ باليؿبت ظضًضا بهخاظا ًيخج ل٩ي مشحراث مً بىا ًدُِ ْما ، ْالىاؽ ألا٩ٞاع جمشل التي ْالخاعظُت

ٓن  . 3ُّٞ ٌِٗل الظي للمجخم٘ هاٞٗا ؤلاهخاط َظا ٩ً

ّ ٖٓت) ْحٗٞغ ٓصة ٖىانغ ؤْنُاٚت ظضًض ش ئ بهخاط بإهّ (1969 الٗغبُت الٟلؿُٟت اإلآؾ ٓظ ٓعة م  ؤخض في ظضًضة به
ٓم اإلاجاالث ٓن  ٧الٗل . ْآلاصاب ْالٟى

ٖٓت ؤما  ُاهُت اإلآؾ  ( The new Encylpeda Britannica 1998) الجضًضة البًر

. ظضًض ؤؾلٓب ؤْ ظضًضة ؤصاة ؤْ ما إلاك٩لت ٦دل ظضًض  ش يء بًجاص ٖلى ال٣ضعة بإهّ الابضإ ٞىٗٝغ

ّ ان) ْٖٞغ ٓظِّ َْاصٝ مغ٦ب ٣ٖلي وكاٍ ؤهّ ٖلى (1999 ظْغ بت ج ٍٓت ٚع ٫ٓ  ًٖ البدض في ٢  بلى الخٓنل ؤْ الخل
ٓاجج ٞت ج٨ً لم ؤنلُت ه ٓلُت الابضاعي الخ٨ٟحر ٍْخمحز ، ؾاب٣ا مْٗغ ُت ٖىانغ ٖلى ًىُٓي  ألهّ ْالخ٣ُٗض بالكم  مٗٞغ

ضة طَىُت خالت حك٩ل مخضازلت ْؤزال٢ُت ْبهٟٗالُت  اإلاخباٖض ْالخ٨ٟحر Productive thinikingاإلاىخج الخ٨ٟحر مشل ٍٞغ

Divergent thinking الجاهبي ْالخ٨ٟحر Laterol thinking 4   

ْعص ل٣ض   ٓعص ؤ ٓإ مخًمىت ( Stucture of intellect) ال٣ٗل بيُت" باؾم ال٣ٗلُت لل٣ضعاث زالزُا جهيُٟا ظُلٟ  ؤه

ٕٓ ْهي الخ٨ٟحر ٕٓ ، الٗملُت ه ، ه ٕٓ اإلادخٔٓ  التي ال٣ٗلُت اليكاَاث مً ؤق٩ا٫ هي (Operations)ٞالٗملُاث الىاجج ه
ٓم ٓماث زال٫ مً الٟغص بها ٣ً ْالخاماث ، الجاَؼة اإلاٗل ا ٌؿخُُ٘ ٣ٖلُا مِٗا ًخٗامل التي ؤ  َظٍ ؤمشلت ْمً جمحَز

ت:  الٗملُاث  (Congnition) اإلاٗٞغ

٣ي ْالخ٨ٟحر ،(MEMORY) ْالظا٦غة                                ( Divergent thinking) الخٍٟغ

ٍٓم (Conveg ent thinking) الخجمُعي الخ٨ٟحر ٍٓاث ؤما ْالخ٣  مً مدؿ٣ت ؤق٩ا٫ ؤْ ٞئاث ٞهي : (Contentes ) اإلادخ

ٓماث ٓن  اإلاٗل ا ٖلى ٢اصعا الٟغص ٩ً ٔ  ، جمحَز ٓاِٖا ْمدخٓ ٔ  ؤه ٔ  ،ْ (Figural) الك٨لي اإلادخٓ  (Syntalic)الغمؼي  اإلادخٓ

،  ٔ ٔ  (Semantic) اإلاٗاوي ْمدخٓ ٧ٓي ْاإلادخٓ ٓاجج ٢هض خحن في (Behavioral) الؿل ٓماث ؤق٩ا٫ (Products) بالى  اإلاٗل

ا جم التي ْثها ؤْ بٞغاَػ ٓاجج َظٍ ؤمشلت ْمً ال٣ٗلُت، الٗملُاث وكاٍ زال٫ خض ٓخضاث:  الى  ْالٟئاث (Units) ال

                                                                                                                                                                             
 . 96،  90، ص  2007، دار العلم للماليُت بَتكت لبناف ،  1طبعة . علم كيف تفكر ت: فرياؿ القحف كناديا شبيب . 
 . 15خَت سليماف شواىُت ، مرجع سابق ، ص .  
 . 14ص  .2008صاحل حسن الداىرم ،سيكولوجية اإلبداع كالشخصية ،دار صفاء النشر كالتوزيع عماف األردف ،الطبعة األكىل .  
 . 58، 26، ص  2010،دار جليس زماف ، عماف ،  1اعي ، طبعة تفكَت ابد: غازم مرساؿ  . 
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(Classes)ْالٗال٢اث (Relations) ، ْألاوؿا١ ْالىٓم (Systems) ، ٍٓالث  ْاإلاًامحن (Trans for mations) ْالخد
(Implications) .

٣ي الخ٨ٟحر َٓ للخ٨ٟحر الخهي٠ُ َظا في ٌُٗيىا ْالظي .  الخجمُعي ْالخ٨ٟحر الخٍٟغ

٣ي الخ٨ٟحر : ( Divergent thing) الخٍٟغ

ٕٓ َظا ًغجبِ ٓماث بىدُجت الخ٨ٟحر مً الى ا اإلاٗل ٍَٓغ ٫ٓ  ْجدؿجها ْجُ ٓماث بلى للٓن ٓاجج ْؤ٩ٞاع مٗل  ، ظضًضة ْه
ٓماث زال٫ مً ٓن  اإلاخاخت، اإلاٗل ُٖٓت ٖلى َىا الخإ٦ُض ٩ٍْ  ج٨ٟحٍر في الٟغص ًهل ْٖىضما ، ْؤنالخّ ٦ْمُخّ الىاجج ه
٣ي، ج٨ٟحر ٖملُت في َظٍ ْالخالت ٞةهّ ، صخُدت ْاخضة بظابت بلى  مخٗضصة بظاباث ْعاء ج٨ٟحٍر في ًىُل٤ خُض جٍٟغ

.  ؤلابضاعي الخ٨ٟحر الٗملُت َظٍ ْج٣ابل ، بظاباث مً الىاؽ ٖلُّ بنُلر ٖما جسغط

:  ( Convergent thinking) الخجمُعي الخ٨ٟحر

ٕٓ َظا ُٞدهل ٓماث ْبنضاع جىمُت ًخم ٖىضما الخ٨ٟحر مً الى ٓماث مً ظضًضة مٗل ٫ٓ  ؾب٤ ، مخاخت مٗل  الٓن
ْمخ٤ٟ بلحها ٓن  ما ْخُض ، ٖلحها ،  ج٨ٟحر في َظٍ ْالخالت ِٞٓ ، الٟغص ُّٞ ٨ًٟغ إلاا ْاخضة صخُدت بظابت َىا٥ ج٩

ٓظض ُٞما بظاباث مً الٟغص بلُّ ًهل ما ًدضص بطا مدضص، ججمُعي  الخ٨ٟحر الٗملُت َظٍ ْج٣ابل اإلاخاح اإلاجا٫ في ً
٣ي الخ٨ٟحر ؤن َظا مً ٍْخطر الىا٢ض  بعجباَا ؤ٦ثر الخجمُعي الخ٨ٟحر ْؤن ؤلابضاعي بالخ٨ٟحر بعجباَا ؤ٦ثر الخٍٟغ

. 1الىا٢ض بالخ٨ٟحر

ٟاث زال٫ ْمً   :  آلاجُت الى٣اٍ ٖلى ع٦ؼث ؤجها هجض ؤلابضاعي للخ٨ٟحر الؿاب٣ت الخٍٗغ

ٓهاث ؤلابضاعي الخ٨ٟحر ًخًمً - ْجها الخدضر ًم٨ً ال عثِؿُت مِاعاث ؤْ م٩ ٓص ًٖ بض  الُال٢ت ْهي ببضإ ْظ

هت .  ْالخٟانُل للمك٨الث ْالخؿاؾُت ْألانالت ْاإلاْغ
.  ْاخض ان في جدضر ْبهخاط ٖملُت ًٖ ٖباعة ٞٗلُت ٢ضعة ؤلابضاعي الخ٨ٟحر -

ٍٍٓغ جىمُخّ ًم٨ً ؤلابضاعي الخ٨ٟحر ـ . ْالخضٍعب للخٗلم الاؾخٗضاص طْي  ألاٞغاص ْزانت ٖلُّ الخضٍعب زال٫ مً ْجُ

:  ؤلابضاعي الخكٌحر مهاعاث ـ2

 ٔ هت flureney ْالُال٢ت originality ألانالت: هي ؤلابضاعي للخ٨ٟحر ألاؾاؾُت الخهاثو ؤن الباخشحن ؤ٦ثر ًغ   ْاإلاْغ
flexibiltyْالخؿاؾُت  Sensituty to problem 2.للمك٨الث ،

هت الُال٢ت بإجها ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث بلى ( DAVIS، 1996 صًٟؼ )ْؤقاع ٍٓغ ْالخجضًض ْاإلاْغ  الخٟؿحراث ْجُ

ٍٓل .  اإلاك٨الث ٖلى الخٛلب ٖلى ْال٣ضعة اإلاك٨الث ججاٍ ْالخؿاؾُت ْالخد

                                                           
 48،47ص .2001زلمد محد الطيطي ،تنمية قدرات التفكَت اإلبداعي، الطبعة األكىل ،دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة  عماف األردف ، .  1
.  52زلمد محد الطيطي ، مرجع سابق ، ص . 2
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 ؤقاع ْل٣ض ، ْالغبِ الٗال٢اث عئٍت ٖلى ْال٣ضعة ، ْالتر٦حز ، ْالتر٦ُب ْالخدلُل (ْمُجاػي  جىاْغي )اإلا٣اعن  ْالخ٨ٟحر

ٓعاوـ هت ، الُال٢ت حكمل بإجها ْمِاعاتها ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث بلى (...ج  ْالخُا٫ ْالخٟانُل ْألانالت ْاإلاْغ
.  1للمك٨الث ْالخؿاؾُت

 ٔ :  ْهي ؤلابضاعي الخ٨ٟحر ْمِاعاث ٢ضعاث ٖلى الباخشحن ؤٚلب ٍْغ

ٓم ، ؤلابضاعي الخ٨ٟحر في ؤؾاؾُا ٖىهغا حٗض:  ألانالت/-1 ٣ت ظضًضة ؤ٩ٞاع بهخاط ٖلى ج٣ ٍغ   2ظضًضة ؤَْ

  3ألا٩ٞاع مً ْاإلاإلٝٓ اإلاباقغ ْعاء ما بلى الىٟاط ٖلى ْال٣ضعة الخ٨ٟحر في الخمحز ٦ظل٪ ْحٛحر
اث) َْٗخبر  ؾاب٣ت ؤ٩ٞاع ج٨غاع مغجبُت ْٚحر ْالىاصعة ْاإلاخٟغصة الجضًضة باأل٩ٞاع ؤلاجُان هي ألانالت ؤن (2000 ظْغ

ْحكحر  ، ؤلابضاعي ْالخ٨ٟحر باإلبضإ اإلاغجبُت الخهاثو ْهي ؤنلُت اؾخجاباث بهخاط ٖلى الٟغص مِاعة بلى ،
٫ٓ  اإلاخ٨غعة ألا٩ٞاع ًم٣ذ الظي َٓ ألانُل الخ٨ٟغ ًمل٪ الظي ْالصخو  ًإحي بل ، ج٣لُضًا ٖلحها اإلاخٗاٝع ْالخل

٫ٓ  بإ٩ٞاع   4.ْالخٟغص بالخجضًض جخه٠ ْخل
ٓلُض ٖلى ال٣ضعة ْحٗجي :الُالنت/-2   ٖىض الاؾخٗماالث ؤْ اإلاك٨الث ؤْ ألا٩ٞاع ؤْ اإلاتراصٞاث ؤْ البضاثل مً ٖضص ج

ت مٗحن، إلاشحر الاؾخجابت ٓلت ْالؿٖغ ٓلُضَا في ْالؿِ ا في ْهي ج ََٓغ ت ْاؾخضٖاء جظ٦غ ٖملُت ظ ٓماث ازخُاٍع  ؤْ إلاٗل
 مُٗىت ػمىُت ْخضة في الؿلُمت ألا٩ٞاع مً ٖضص ؤ٦بر بُٖاء ٖلى الصخو ٢ضعة ْهي حٗلمِا، ؾب٤ مٟاَُم ؤْ زحراث
ٓاظِّ ما إلاك٩لت  5ج

:  آلاجُت ألاهىاع في الُالنت وجخلخو

 
ْأ
ت الُالنت /-أ ت ألا٩ٞاع نُاٚت ٖلى ال٣ضعة في ْجُػى : الخػبحًر .  بؿٖغ

.  6مدضص ػمً في ؤلٟاّ ٖضة بهخاط ٖلى ال٣ضعة ْهي : اللكظُت الُالنت /-ب

ت الُالنت /-ج . مدضص ػمً في ألا٩ٞاع مً ٦بحر ٖضص بؾخضٖاء ْهي : الكٌٍغ

ٓبهخاط : الخضاعي َالنت /-ص ٓاخضة الضاللت طاث ال٩لماث مً مم٨ً ٖضص ؤ٦بر َْ .  7ال

ان ٞاَمت )ْحكحر ال٢ت الغبُُت الُال٢ت َىا٥ ؤن بلى (2009 الٍؼ .  ألاق٩ا٫ َْ

                                                           
 . 60غازم مرساؿ ، مرجع سابق ، ص . 1
  . 52زلمد محد طيطي ، مرجع سابق ، ص  . 
 . 15خَتسليماف شواىُت ، مرجع سابق ، ص  . 
 . 63غازم مرساؿ مرجع سابق ، ص  . 
 . 16صاحل الداىرم ، مرجع سابق ، ص .   
 . 91فرياؿ كناديا ، مرجع سابق  ، ص  .  
 . 16خَت سليماف شواىُت ، مرجع سابق ، ص .   
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 ؤْ مترصٞاث بًجاص مشل ألالٟاّ بحن ال٣اثمت الٗال٢اث بصعا٥ ٖلى الٟغص ٢ضعة بها ٣ٍْهض : الغبُُت الُالنت /-ٌ
. لؤللٟاّ مًاصاث

ٍاُ َالنت /-و ٘ الغؾم ٖلى ال٣ضعة ْهي : ألاق   1الخٗضًالث بياٞت ؤْ ْالخٟهُالث ألاق٩ا٫ مً لٗضص الؿَغ

٠٢ٓ بخٛحر ْألا٩ٞاع ، ال٣ٗلُت ؤْ الظَىُت الخالت حُٛحر ٖلى ال٣ضعة ْحٗجي:  اإلاغوهت /-3  ؤْ الخهلب ٨ٖـ ْهي اإلا

ٓص .  الظَجي الجم

ٖٓت ألا٩ٞاع مً مم٨ً ٖضص ؤ٦بر بُٖاء ٖلى ال٣ضعة بها ٣ًهض ٦ما ٓلت م٘ اإلاخى  ال٣ٗلي الٟغص اججاٍ حٛحر في الؿِ

ٓظض ٖٓان ٍْ هت ه :  َما للمْغ

هت هت الخل٣اثُت اإلاْغ   2الخ٨ُُٟت ْاإلاْغ

هت /-ؤ ٓبُٖاء: الخل٣اثُت اإلاْغ ٖٓت ألا٩ٞاع مً ٖضص َْ ٠٢ٓ جغجبِ التي اإلاخى . مدضص بم

هت /-ب ٠٢ٓ ؤْ مك٩لت  خل بلى الخٓنل ْحٗجي: الخ٨ُُٟت اإلاْغ ٠٢ٓ طل٪ مً جإحي التي الغاظٗت يٓء في م  3اإلا

  Elatoration ؤلاؾهاب أو الخكايل أو ؤلاقايت /-4

ٍٓغ قإجها مً مك٩لت ؤْ ل٨ٟغة جٟانُل بياٞت ٖلى ال٣ضعة َظٍ ْجخًمً  بُٖاء ٖلى ؤًًا ْال٣ضعة ْالخٛحر الخُ

ٖٓاث الض٣ُ٢ت ْالخٟانُل جٟؿحراث ٓٞت ٚحر للمٓي .  4اإلاإل

 ٔ ٓعص"ٍْغ ٓلض اإلاىُل٤(Elatoration) الخباٖضي الخ٨ٟحر بهخاط ٖلى ال٣ضعة  ؤجها" ظُلٟ  الخ٨ٟحر م٣ابل لؤل٩ٞاع ْاإلا
ٓعاوـ ؤما ال٤ًُ ؤْ اإلادضص الخ٣اعبي ٔ  ج ال الغثِؿُت ٨ٞغجّ ًدضص الصخو ؤن ٞحر ت بالخٟانُل ٌٛىحها زم ؤ  ْالؼزٞغ

ْا ل٩ي  .ْبٚغاء ظاطبُت ؤ٦ثر جبض

 (sensitivity to problem ) للمكٌالث الخؿاؾُت /-5

ت ، الىٓم ؤْ ، ْالٗاصاث ألاقُاء في اإلاك٨الث عئٍت ٖلى الٟغص ٢ضعة ْهي ٓاهب ْعٍئ ٢ٓ٘ ، ٞحها ْالُٗب الى٣و ظ  ما ْج
ٓهاث َْظٍ ، مماعؾتها ٖلى ًترجب ؤن ًم٨ً ٓن  ؤن اإلا٩ ٓا٢٘ البِئت إلا٣خًُاث ْمالثمت مىاؾبت ألا٩ٞاع ج٩  بُٗضة ْال

ٓاثُت ًٖ .  5ْالجِل الٗك

                                                           
 

 .55،  54ص   .2009الزيات ،علم النفس اإلبداعي ،دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة عماف االردف ،الطبعة األكىل فاطمة زلمود . 

 . 39مؤيد أسعد حسُت ، مرجع سابق ، ص  . 
 . 16خَت سليماف شواىُت ، مرجع سابق ، ص  . 
 . 63غازم مرساؿ ، مرجع سابق ، ص  . 
 

 . 54زلمد محد طيطي ، مرجع سابق ، ص  .
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ٓعي للمك٨الث الخؿاؾُت (2002) الخُلت مدمض َْٗٝغ ٓص بال ٓظ  ؤْفي البِئت في ي٠ٗ ٖىانغ ؤْ مك٨الث ب
٠٢ٓ ٓصَا مً ْالخد٤٣ اإلاك٩لت مالخٓت في ٚحٍر مً ألاؾٕغ الٟغص َٓ اإلابضٕ الٟغص ْل٨ً ، باألٞغاص اإلادُِ اإلا  في ْظ

،٠٢ٓ  مدُِ في اإلادحرة ؤْ الكاطة ؤْ الٗاصًت الٛحر ألاقُاء مالخٓت ٖلى بال٣ضعة للمك٨الث الخؿاؾُت ْجغجبِ اإلا
ُِٟا ْبٖاصة الٟغص، ٓلِا حؿائالث بزاعة في بؾخسضامِا ؤْ جْٓ ٫ٓ  خ .  1خل بلى للٓن

 Motivation and creativity: وؤلابضاع الضاقػُت /-6

ٓاء مً ًل٣ُّ إلاا الاَخمام ٌؿخد٤ ظاهبا ؤلابضإ صعاؾت في الجاهب َظا ٌٗخبر ٓم ْما ، ؤي  الٓاَغة ل٨ك٠ بّ ٣ً
ٓص ْؤؾبابها ٓظ ْعا ْالخاٞؼ الضاٞ٘ ًلٗب ، اإلابخ٨غ الصخو بها ًخمخ٘ مُٗىت ٢ْضعاث زانت ؾماث ْل  في ٦بحرا ص

ٓع  . للٟغص ؤلابضاعي ؤلاهخاط مى٘ ؤْ ِْ

ٍْخحن زال٫ مً وؿخُُ٘ ْع  ٖلى هخٗٝغ ؤن للغئٍت ػا ٓا٢ُٗت ص   ال

ٓامل ًخٗل٤:  ألا٫ْ  الجاهب ْاٞ٘ مً الظاث ْجد٤ُ٣ الخ٣ضًغ بلى الضازلُت الخاظت ؤن هجض خُض الىٟؿُت بالٗ  الض
. الابخ٩اع بلى جاصي التي

ٓن  الىٟس ي الخدلُل مضعؾت ؤصخاب ؤن ْهجض ـ الء ٖملُت بلى لالبخ٩اع الضاٞ٘ ًغظٗ  للضٞٗاث الدؿامي ؤي ؤلٖا
ٓهت الجيؿُت ألهّ اإلا٩ ٓص هدُجت ؤ ٓلت ٚحر الضٞٗاث َظٍ يض الضٞإ لجِ  الٗمل ًخجّ خُض اإلاجخم٘ مً اإلا٣ب

ٓجغ زٌٟ بلى الابخ٩اعي  باث لِظٍ الخاظت ًٖ الىاش يء الخ  . الجيؿُت الٚغ

ٝ زام َْٓ:  الشاوي الجاهب ـ ٓامل مً ُّٞ ما ب٩ل اإلابخ٨غ بالصخو اإلادُُت البُئُت بالْٓغ  ا٢خهاصًت ٖ

ٓن  ٢ض ْز٣اُٞت ْاظخماُٖت ْع  لِا ٩ً  . 2الٗمل مً ْمىّٗ بخباَّ ؤْفي اإلابخ٨غ مؿاٖضة في ص

اث /-3 :  ؤلابضاع مؿخٍى

ٓجيكغ ٧اجل) ٣ًغع  ٍٓاث ٖلى ًِٓغ ؤلابضإ ؤن (cattel fbutcher1968 ْب ٔ  مسخلٟت، مؿخ ٓع  ٍْغ  َىا٥ ؤن (taylor)جاًل
:  ْهي ؤلابضاُٖت لل٣ضعاث ؤهماٍ زمؿت

ٍٓغ َْٗجي(Expressive) الخػبحري  ؤلابضاع /-1 ٓاجج ؤْ ٨ٞغة جُ ضة ه ُٖٓتها ًٖ الىٓغ بٌٛ ٍٞغ ٓصتها ؤْ ه . 3ظ

ٓم الظي الٟجي ؤْ ألاصبي ؤْ الٗلمي ؤلاهخاط بّ ٣ٍْهض (Productive) ؤلاهخاجي ؤلابضاع /-2  ًخمحز ْالظي الٟغص بّ ٣ً

.  4ْالخضازت بالجضة

                                                           
 . 69فاطمة أمحد الزيات ، مرجع سابق ، ص  . 
 . 17صاحل حسن داىرم ،مرجع سابق ، ص .  
 . 97فرياؿ كناديا ، مرجع سابق ، ص  . 
 . 37مؤيد أسعد حسن ، مرجع سابق ، ص .  



 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

22 

ٍاعي  ؤلابضاع /-3 ٓاص اؾخسضام في البراٖت بلى َْكحر (Inventive): الابخ ٍٓغ اإلا  َظا ٍْخمحز لِا، ظضًضة اؾخٗماالث لخُ
 ٔ ٓانٟاث إلاٗاًحر ًسً٘ ما ٚالبا بإهّ ؤلابضإ مً اإلاؿخٓ ْاثغ ٖاصة جدضصَا ْم  التي الازتراٖاث بغاءاث حسجُل ص

ٓن  ؤن حكتٍر . 1ْهاٞٗا مؿب١ٓ  ٚحر الٗمل ٩ً

  (Innovative creativity) الخجضًضي ؤلابضاعي /-4

ٍٓغ ٖلى الٟغص ٢ضعة َٓ ت اإلاِاعاث اؾخسضام ًخًمً الظي ْالخجضًض الخُ ٍٍٓغ .  الٟغصًت الخه

ٕٓ َظا ٖلى الاؾخضال٫ ٍْم٨ً (Energentive Greativity): ؤلاهبثاقي ؤلابضاع /-5 ٓع  ؤلابضإ مً الى ت بِٓ  ؤْ ظضًضة هٍٓغ
ٓن  ٓلّ جؼصَغ ٖلمي ٢اه ت مضعؾت خ . 2ظضًضة ٨ٍٞغ

: ؤلابضاغُت الػملُت مغاخل /-4

ٓن  ازخل٠ ل٣ض ٓن  التي ْؤَضاِٞم ٞلؿٟتهم بازخالٝ ؤلابضاُٖت الٗملُت مغاخل جدضًض في الباخش  جد٣ُ٣ِا بلى ٌؿٗ

ٖٓا الخدلُالث ؤ٦ثر مً(wallas ,1926 ْالاؽ) ٢ضمّ الظي الخدلُل َْٗض  بةؾخسضامِا ٫ٓ  التربٓي  ألاصب في قُ  خ
ٓظب ؤلابضإ .  مغاخل زمـ بلى ؤلابضاُٖت الٗملُت جى٣ؿم الخدلُل َظا ْبم

ضاص مغخلت /-ؤ ٓاهبها ظمُ٘ مً ْجٟدو اإلاك٩لت جدضص اإلاغخلت َظٍ في) PreParation)(الخدًحر) ؤلٖا  ْججم٘ ، ظ
ٓماث ٓعة ببٌٗ بًِٗا ٍْغبِ ظُضا ْتهًم الٗال٢ت طاث ال٣غاءاث ْمً الظا٦غة مً ْالخبرة ْاإلاِاعاث اإلاٗل  به

ٕٓ جىا٫ْ  زاللِا مً ًم٨ً مسخلٟت .  اإلاك٩لت جدضًض ؤْ ؤلابضإ مٓي

 جهبذ بدُض اإلاك٩لت ؤْ ال٨ٟغة ٖلى التر٦حز اإلاغخلت َظٍ في ًخم:(Incubation)(الازخماع) الاخخًان مغخلت /-ب
 لِا نلت ال التي ألا٩ٞاع مً ال٣ٗل ًخدغع  ْٞحها ْجىُٓمِا، ألا٩ٞاع جغجِب مغخلت ْهي اإلابخ٨غ طًَ في ْاضخت

ٍْخإزغ ٫ٓ  الؿاب٣ت بخجاعبّ الٟغص باإلاك٩لت، ٓاضر ٚحر الخ٣ضم ًخم َْىا ، اإلاك٩لت خل خ .  اإلاك٩لت خل هدٓ ال

 اإلاسخلٟت ألاظؼاء بحن الٗال٢ت الٟغص بصعا٥ اإلاغخلت َظٍ جخًمً:(lllumination)(ؤلالِام) ؤلاقغا١ مغخلت /-ط

ْاهنشا١ ٓلض التي اللخٓت ؤي (Creative flach) ؤلابضإ قغاعة للمك٩لت، ْعَا جاصي التي الجضًضة ال٨ٟغة ٞحها ج  بلى بض
.  اإلاك٩لت خل

ٍٓغ مغاخل مً مغخلت آزغ ْهي: (Verification)(الىٓغ بٖاصة)الخد٤٣ مغخلت /-ص  اإلابضٕ الٟغص ٖلى ٍْخٗحن ؤلابضإ جُ

. اإلابضٖت الخضًضة لل٨ٟغة الخجٍغب مغخلت ْهي للخ٣ُُم ؤ٩ٞاٍع ظمُ٘ َْٗغى ٞحها الىٓغ َُْٗض اإلابضٖت ًسخبر ؤن

ْعصٍ ما م٘ (Pasteur) باؾتر ٍْخ٤ٟ  ٓاث في ْقحهان َْاصماعص ْما٦ؿبري  ْالاؽ مً ٧ل ؤ  بال ، ؤلابضاُٖت الٗملُت زُ
ٓص مغخلت طل٪ بلى ؤياٝ ؤهّ ضاص مغخلتي بحن ُٞما ج٣٘ التي الجِ  ٖضص بهخاط اإلاغخلت بهظٍ ٍْخم ، ْالاخخًان ؤلٖا

                                                           
 . 98،  97فرياؿ كناديا ، مرجع سابق ، ص  . 
 . 37مؤيد أسعد حسن ، مرجع سابق ، ص  .  
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٣ي الخ٨ٟحر ٍُْب٤ ، اإلاُٟضة لؤل٩ٞاع ؤلاهخاط مً ؾُل ج٣ضًم بلى جاصي التي اإلاكٓقت ألا٩ٞاع مً َاثل  َظٍ في الخٍٟغ

 .اإلاغخلت

ٓل٣ض ْعص ـ ٓعا (256،257 م ،م1977)الٟٛاع ٖبض ؤ ٓم اإلاسخلٟت للىماطط صًىامُا جه  خُض ؤلابضاُٖت الٗملُت إلاِٟ
 ٤ْٞ الٗملُت َظٍ ْحؿحر ، ؤلابضاعي الىاجج بخ٣ضًم ْجيخهي اإلاك٩لت ٖلى بالخٗٝغ جبضؤ ال٣ٗلُت الٗملُت جل٪ بن: "٢ا٫

ٔ  مجها ٧ل جلي مُٗىت مغاخل  ببضاًت ْجيخهي الؿاب٣ت اإلاغخلت بجهاًت اإلاغخلت جبضؤ بط ، ْجهاًت بضاًت مغخلت ْل٩ل ألازغ
ْٖلى الخالُت اإلاغخلت م لِا،  ٢ْض ، اإلاغاخل َظٍ بحن جضازل ًدضر ٣ٞض الٗملُت َظٍ في هٓام مً هالخّٓ مما الٚغ

٠٢ٓ ًدضر ٓصة زم ما، مغخلت في ج هت بطن ِٞىا٥ ؾاب٣ت مغخلت بلى ٖ  .ؤلابضاُٖت ْالٗملُت حؿحر الظي الىٓام في مْغ

ْعص ْل٣ض ـ  مجها، ْالتي ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث طْ الصخو بها ًمخاػ التي الخهاثو بٌٗ (318 م1985) ببغاَُم ؤ
ٓلت ٓبخّ ال٨ٟغ ؾُ ال٢خّ ْزه هت ، َْ ٓا٠٢ بخٛحر الظَىُت الخالت حُٛحر ٖلى ال٣ضعة في ْاإلاْغ ٓعي ، اإلا  باألزُاء ْال
ْظّ ٓع  ْؤ   ال٣ه

٫ٓ  في ـ .  مخٗاعيت ؤْ مخىا٢ًت بضث مِما ألاقُاء بحن الٗال٢اث مً ظضًض هٓام زل٤ ٖلى ْال٣ضعة ، الخ٣لُضًت الخل

:  ؤلابضاعي الخكٌحر مىاحي /-5

ْظّ مخٗضص ؤلابضإ ؤن ُّٞ ق٪ ال مما ٓاهب ألا : هي مىاح ؤعبٗت زال٫ مً بلُّ الىٓغ ٍْم٨ً ، ْالج

ٓم ـ1  ٖلى ٢ضعجّ في الصخو ًبضحها التي اإلاباصؤة َْٗجي: ( Creative Person) اإلابضٕ الٟغص ؤؾاؽ ٖلى ؤلابضإ مِٟ

 .الخ٨ٟحر مً ظضًضا همُا بةجباّٖ للخ٨ٟحر الٗاصي اليؿ٤ مً الخسلو

ٓم ـ2 ٓع  ًٖ ٖباعة ؤلابضإ ْؤن: (Product) ؤلاهخاط ؤؾاؽ ٖلى ؤلابضإ مِٟ  الصخو بحن الخٟاٖل مً هاب٘ إلهخاط ِْ

 . زبراث مً ٨ًدؿبّ ْما

ٓم ـ3 ت جخًمً ٖملُت" ؤهّ بّ ٣ٍْهض :(Process) ٖملُت ؤهّ ؤؾاؽ ٖلى ؤلابضإ مِٟ ٍّٓ ْما باإلاجا٫ ص٣ُ٢ت مٗٞغ  ًدخ

ٓماث مً ى ْْي٘ ، ؤؾاؾُت مٗل ى َظٍ صخت ْبزخُاع  ، الْٟغ  .آلازٍغً بلى الىخاثج ْبًها٫ ، الْٟغ

ٓم ـ4 ٓامل ظمُ٘ ؤلابضإ بلى ْجيهئ حؿاٖض التي البِئت"  بظل٪ ٣ٍْهض : (Environment)بِئت ٖلى بىاء ؤلابضإ مِٟ  الٗ
ٝ  .1ؤلابضإ همٓ ٖلى حؿاٖض التي بالٟغص اإلادُُت ْالْٓغ

ٝ َظٍ ْجى٣ؿم :  ٢ؿمحن بلى الْٓغ

ٝ /-ؤ  . ْز٣اٞخّ باإلاجخم٘ جغجبِ ٖامت ْْغ

ٝ /-ب .  اإلاضعس ي باإلاىار جغجبِ زانت ْْغ

                                                           
 . 38،  37مؤيد أسعد حسن ، مرجع سابق ، ص  . 
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ٍاع في الىكـ غلم مضاعؽ هظغ وحهاث /-6 :       الابخ

ا الىٟـ ٖلم مضاعؽ ؤُٖذ ل٣ض  ا م٘ ًخمص ى بما الابخ٩اع في جٟؿحَر   الؿل٥ٓ في الٗام الىٓغي  بَاَع

ت  ؤن ٖلى ؤ٦ضا خُض : (T ,Maltzman ْمالتزمانMednik مُضهُ٪) اإلاضعؾت َظٍ ًمشل مً زحر: الترابُُت الىٍٓغ
ان َْما ، الخانت اإلا٣خًُاث م٘ مخُاب٣ت ظضًضة جغا٦ُب في اإلاترابُت للٗىانغ جىُٓم الابخ٩اع  جدباٖض ٧لما ؤهّ ًٍغ

. ابخ٩اعا ؤ٦ثر الخل ٧ان ٧لما بٌٗ ًٖ بًِٗا التر٦ُب في الضازلُت الجضًضة الٗىانغ

عة مُضهُ٪ ٠ًٍُْ ٓن  ؤن يْغ ٩ً ًٍٓ ٍٓىا ٌٗخبر ختى ٞاثضة الجضًض للخ٩ ا ج٩ ٫ٓ  ابخ٩اٍع  مً ٦شحرا َىا٥ بن" ٣ُٞ
ا ٖلُىا ٍْهٗب ال٣ٗلُت ألامغاى مؿدكُٟاث هؼالء ٖجها ٌٗبر التي ألانُلت ألا٩ٞاع ت ؤ٩ٞاعا اٖخباَع  ْٖلى ابخ٩اٍع
م ٓاظّ ٢ض ؤهىا مً الٚغ ٓزىا بُبُٗت جخٗل٤ ألؾباب ؤهىا بال ، ٞاثضجّ بصعا٥ ٖلُىا ًهٗب بهخاظا ه  ال اإلاٗملُت بد

ٔ  وؿخُُ٘ ًٍٓ ؤَمُت ها٦ض ؤن ؾٓ ".  الجضًض الخ٩

ت َظٍ ْل٨ً ال ججض لم الىٍٓغ ٓاث جٟؿحر ٖلى ٢ضعتها في ال٣ىاٖت ي٠ٗ بؿنب ٖالُا ٢ب ت الٗملُت زُ .  الخٟؿحًر

ت ت الىظٍغ : Greativity Theories:  الػبهٍغ

ٍغ٤ ؤلابضاُٖت ال٣ضعة بُبُٗت الاَخمام بضؤ  بلِام عمؼ الجما٫ عباث ًٖ الغثِؿت بال٨ٟغة لِم هضًً الظًً باإٚل

ش في ٖام ؤلٟي مً أل٦ثر ، الكاٖغ ْبُت الخًاعة جاٍع ْع ٍغ٤ لضٔ ٨ًً ْلم. ألا ت بلى حكحر ٧لمت ؤلٚا  بلى ختى ؤْ الٗب٣ٍغ
ٓاضر ٞمً طل٪ ْم٘ ، ؤلابضاُٖت ال٣ضعة ٓا ؤجهم ال ٍٓل، بؼمً الجما٫ ٖلم وكٓء ٢ْبل اإلاب٨غة البضاًاث مىظ ؤصع٧ َ 

التهم ْفي ، الخال١ الٗمل في للخٟؿحر ٢ابل ٚحر قِئا َىا٥ بإن ٓاع ؾبر مدا ٓا ، الٛامٌ الؿغ َظا ؤٚ  ؤ٩ٞاعا ناٚ

ش في ْؤؾاؾُت مِمت ٧اهذ .  الجما٫ لٗلم الالخ٤ الخاٍع

ان)ٍْظ٦غ ٓظب الٗب٣غي  ؤن (2002 ظْغ ت َظٍ بم ْػ  ٖلى ال٣ضعة لضًّ الىٍٓغ ْص ججا ت خض  ش يء ْبهخاط الخالُت اإلاٗٞغ
ٓة ظضًض ٓن  ما ؤقبّ ْاخضة ظباعة بسُ ٓزبت ج٩ ٫ٓ  في ب ٔ  ٞةهّ ، طل٪ الٗب٣غي  ًىجؼ ْختى ، اإلاجِ  بحن الٗال٢ت ًغ

ٓماث خ٣اث٤ ٣ت مكخ٣ت مٗل ٢ْض ٖاصًت ٚحر بٍُغ ٢ٓذ في الجضًضة الخ٣اث٤ ٖلحها جىُٓي  التي ألاَمُت ًضع٥ ،  الظي ال

ن ًغاَا ٣تهم م٘ جخالءم ال ، ٖاصًت ؤقُاء مجغص آزْغ ٓبهم ؤْ ٍَغ ٓماث بصعا٥ في ؤؾل .  1اإلاٗل

ٓهاث ؤن ٦ما ت اإلا٩ ت الىٍٓغ ٓصة الٗب٣ٍغ ٓظ ْجت بضعظاث م ٓجها ال٣لُلحن ل٨ً ، الجمُ٘ لضٔ مخٟا  ٧اُٞت بضعظت ًمخل٩
ٓن  الظًً ْؤما ببضاُٖت مىجؼاث لخد٤ُ٣ ٓن  ، الؼمً م٘ جب٣ى ببضاُٖت ؤٖماال ًيخج ا ٩ٍْ  هاصعة ٢لت ِٞم ٖالُا جإزحَر

ت َظٍ ؤن ْم٘ ظضا، ٓلت الىٍٓغ ٔ  ؤْ بضعظت م٣ب  صختها ٖلى الضلُل ؤن بال ، ه٣ضًت صعاؾت ؤْ جمدُو صْن  بإزغ
ت َظٍ بلحها حؿدىض التي ألاصلت ظضا، ي٠ُٗ غ ٖلى ج٣خهغ الىٍٓغ ٓمُت ْاإلاظ٦غاث الظاجُت الخ٣اٍع  ٦خبها التي الُ

ٓن  ٓا ؤٞظاط مبضٖ  . ؤلابضاُٖت ؤٖمالِم إلهخاط جٓنلِم ٦ُُْٟت زبراتهم ًٖ ٞحها جدضز

                                                           
، ص 2004، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، عماف، االردف  1تطبيقات عملية يف تنمية التفكَت االبداعي، طبعة : صاحل زلمد علي أبوجاد .  

32  ،33. 
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ت ٔ :  الؿلىيُت  الىظٍغ ٓم ؤلاوؿاوي الؿل٥ٓ ؤن اإلاضعؾت َظٍ جغ  ، ْاؾخجاباث مىبهاث بحن الٗال٢ت ؤؾاؽ ٖلى ٣ً
ٓمِا في ْهي  بأعاء جمحزْا اإلاضعؾت َظٍ ؤجبإ بٌٗ ْل٨ً الترابُُت اإلاضعؾت ط٦غ ٖىض ط٦غهاٍ الظي ًٖ جسغط ال مِٟ

 اليكاٍ جٟؿحر في  Lnstrumenyal Operational ؤلاظغاجي ؤلاقغاٍ ٖلى اٖخمضث التي آلاعاء ؤَمِا مً بالظ٦غ ظضًغة
ٓم ٖىضما الُٟل ؤن في جظَب خُض الابخ٩اعي   ٍْخجىب ًا٦ضَا ٞةهّ الاؾخجاباث جل٪ ْحٗؼػ  ظضًضة باؾخجاباث ٣ً

. 1ظضًض ابخ٩اعي  ٖمل زاللِا مً ًخد٤٣ الاؾخجاباث َظٍ مً الؿلؿلت ْبن  جدبِ ؤْ حٗؼػ  ال التي الاؾخجاباث

ت  Psycho analysis Theory: الخدلُلُت الىظٍغ

ت، َظٍ في عثِؿحن اججاَحن َىا٥ ؤن الىٟس ي للخدلُل اإلاخدب٘ ًالخٔ ت ألا٫ْ  ًمشل الىٍٓغ  الىٟس ي الخدلُل هٍٓغ

مِا التي الخ٣لُضًت، ت َظٍ ماؾـ ًتٖز ٍض الىٍٓغ ت الشاوي الاججاٍ ًمشل خحن في (Freud) ْٞغ  الىٟس ي الخدلُل هٍٓغ

مِا التي ، الجضًضة ٍض جالمُظ ًتٖز ٓهج (Adler)  عؤؾِم ْٖلى ْٞغ ٍْ (Jung) َْاعوي (Harney) ،  ٔ ت ْجغ  الخ٣لُضًت الىٍٓغ
ٓلض هٟؿُت َا٢ت جدا٦ّ ؤلاوؿان ؾل٥ٓ ؤن ؼة جمشل خُض ، الٛغاثؼ ًٖ جخ  حٗمل التي ، الٛغاثؼ َظٍ ؤبغػ  الجيـ ٍٚغ

ٔ  ٖلى ٍْاصي مؿخٓ ٓع، ٓعي خحز مً ا٢ترابها الالقٗ ٓع  ؤْ ال ٓجغ مً خالت بلى الكٗ  الٟغص بها ًدـ التي ال٣ل٤ ؤْ الخ
ٍض ٌؿمُّ ما بلى ًلجإ ٞةهّ ْبال مم٨ىا، طل٪ ٧ان بطا ْا٢عي بك٩ل مِٗا الخٗامل ُٞدا٫ْ   الىٟؿُت بالخُل ْٞغ

ٓن  ؤما الدؿامي، ؤْ الى٩ٓم ؤْ ٧ال٨بذ الضٞاُٖت ٓا ٞلم الجضص الخدلُلُ ٍض م٘ ًخ٣ٟ  حُٗي التي الىٓغة َظٍ في ْٞغ
ْع  ؼة بلى ؤلاوؿان جدٍغ٪ في ألا٦بر الض ْا الجيؿُت، الٍٛغ ٓامل ٖلى ْؤ٦ض ٖ  ٔ ٓع  ٧الضًً ؤزغ  ْؤؾلٓب الجمعي ْالكٗ

ْع  الخُاة ٓع  في ْالاظخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث ْص ٍض ٍْٟؿغ.2الٟغص ؾل٥ٓ جُ ٓم ٤ْٞ ؤلابضإ ْٞغ  ؤْ الدؿامي مِٟ
الء ٓابِ ظملت م٘ ْنغاّٖ ٦بخّ ٖىض بٖالٍئ ًخم الجيس ي الضاٞ٘ ؤن ؤي  ، ألٖا ٓظّ ، الاظخماُٖت ْالًٍٛٓ الً ٍْ 

ٓلت صاُٞٗت بلى بالخالي الضاٞ٘ َظا  ٍْمُل بًجابُت، اظخماُٖت ٢ُمت طاث ؤَضاٝ هدٓ ًدؿامى زم ، اظخماُٖا م٣ب

ٓن  ٓم اؾدبضا٫ بلى الجضص الخدلُلُ ٓع  مِٟ ْعي) الالقٗ ٓم (الال ٓع  ٢بل ما بمِٟ ٓعي، ؤْ الكٗ ٓم َظا ٍْدخل ال  اإلاِٟ
٘٢ٓ ٓعي ٢بل ما وكاٍ هخاط الابضاُٖت الٗملُت ؤن ٖلى ًا٦ض الظي Kubie) الهضاعة م ال ، ال ْع  ًىٟي َْ ٓعي ص  في ال

ٔ  ؤهّ ٚحر ، ؤلابضاُٖت للىخاظاث الجهاثُت اإلاغخلت ٓاظـ ؤن ًغ ٓعي ٢بل ما في الِ ٓن  الخجاعب ج٨ش٠ التي هي ال  ؤ٦ثر ْج٩
هت ت جخٗا٢ب ، مْغ ٓعي في جدضر التي جل٪ ج١ٟٓ  بؿٖغ ٓبُّ َْكحر ، ال ْعي ٖملُاث بلى ٧ ٓعي ٢بل ما جمىذ ، الال  ال

ْاٞ٘ الهغاٖاث م٘ الٗم٤ُ اعجباَِا زال٫ مً نالبت . اإلاخىا٢ًت ْالض

ٔ  (Ernst kris) ٦غؽ ؤعوؿذ ؤما ٓم خُض ، ألاها زضمت في الى٩ٓم هي ؤلابضإ في ألاؾاؾُت الىٟؿُت الٗملُت ؤن ٞحر  ج٣

٠٢ٓ (ego) ألاها ٓابُِا ب ٍٓاث ْحؿمذ ما٢ذ بك٩ل ي ٓعٍت للمدخ ٓعة في هٟؿِا ًٖ بالخٗبحر الالقٗ  هخاظُت ن
ٓن  ْبظل٪ ، ببضاُٖت لى ْألاها الِٓ بحن الهغاٖاث خل مغ٦ؼ ألاها ج٩ . ألٖا

 

                                                           
 .42مرجع سابق ، ص : فاطمة الزيات  .  
 .55،  54مرجع سابق ، :  زلمد  ابوجادصاحل . 
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ت :  الجكخالخُت الىظٍغ

م ْظِت مً الابخ٩اع في اإلاضعؾت َظٍ ؤصخاب هٓغ ْظِت جىُل٤ ال١ ٖلى جا٦ض التي هَٓغ ٓعة ٨ًمل الظي ؤلٚا  اله
٠٢ٓ ؤْ الص يء في الىا٢هت  جِٓغ ٖاصة اإلاك٩لت َْظٍ مك٩لت الٟغص ؤمام جِٓغ ٖىضما ًخدغ٥ ؤلابضاعي ٞالخ٨ٟحر اإلا

ٓاظّ ٖىضما ٖٓا الٟغص ً ٢ٟٓا ؤْ مٓي  ٖىض الجضًضة ْال٨ٟغة الى٣و إل٦ما٫ الخل ًِٓغ ْٖىضَا م٨خمل ٚحر م

.  1لل٣ٗل اإلاى٣ُي الاهخ٣ا٫ مً ؤؾاؽ ٖلى ْلِـ الخضؽ ؤؾاؽ ٖلى ٞجإة جِٓغ اإلاضعؾت َظٍ ؤصخاب

ت :  حلكىعص هظٍغ

ٓعص ٢ضم خّ زال٫ مً ظلٟ ٓعا ( Structure of intellect) ال٣ٗل ببيُت ال٣ٗلي التر٦ُب ًٖ هٍٓغ ا جه  لٓاَغة هٍٓغ
ٔ  الابخ٩اع ٓعص ٍْغ ٖٓخحن ٖلى حٗخمض ال٣ٗلُت الٗملُاث ؤن ظلٟ ٓامل مً مجم ٖٓت الٗ  حكمل الٗضص ٢لُلت مجم
ٖٓت الخظ٦غ ٢ضعاث .   2الخ٨ٟحر ٢ضعاث حكمل الٗضص ٦بحرة ْمجم

ٓإ زالزت بلى الخ٨ٟحر ال٣ضعاث ْجى٣ؿم ُت ال٣ضعاث هي ؤه ٍٓمُت ْال٣ضعاث ؤلاهخاظُت ْال٣ضعاث اإلاٗٞغ   الخ٣

ٖٓحن بلى ؤلاهخاظُت ال٣ضعاث ْجى٣ؿم ٕٓ ْفي ، الخباٖضي ؤلاهخاط ٢ْضعاث ، الخ٣اعبي ؤلاهخاط ٢ضعاث:  َما ه  ألا٫ْ  الى

٫ٓ  ًخم ٓماث ٖلى الخه . صخُدت ؤجها ٖلى ْمدضصة ٖلحها مخ٤ٟ مٗل

ٕٓ في ؤما ٫ٓ  ُٞخم الشاوي الى ٓماث ٖلى الخه ْم ْمخٗضصة مسخلٟت مٗل ٓن  ؤن ص  للخُإ ؾاب٤ مُٗاع َىا٥ ٩ً

ٓاب . الابخ٩اع ًدهل ْمجها ْاله

ت بطن ٓعص هٍٓغ ت ؤخُاها ٖلحها ًُل٤ ظلٟ ٓامل ؤْ الؿماث هٍٓغ خّ ٧اهذ ٢ْض الٗ ٓص امخضاصا هٍٓغ  ؾبحرمان لجِ
ٓن   شخهُت زهاثو هي بل ال٣ٗلُت ال٣ضعاث يمً جضزل ال التي الخهاثو بٌٗ بلحها ؤياٝ ؤن بٗض ْزغؾخ

.  ْالُب٘ الضاُٞٗت مشل ْاهٟٗالُت هٟؿُت

ٓعص ؤ٦ض ٢ْض ٓهاث ٖلى ظلٟ هت الُال٢ت ْهي لالبخ٩اع ألاؾاؾُت اإلا٩  اإلاك٨الث اججاٍ ْالخؿاؾُت ْألانالت ْاإلاْغ

. اإلاك٨الث بىاء ْبٖاصة

ت  Humanistic theories ؤلاوؿاهُت هظٍغ

ٖٓت ؤلاوؿاوي اإلاظَب ًمشل ٓماي، Maslow )( 1954ماؾلٓ ابغاَام عؤؾِم ٖلى ٠٣ً الٗلماء مً مجم ْل  ،1959 ْع

May )  ظغػ  ٧ْاع٫  ؤلاوؿاهُت هٓغ ْظِت ٞةن الخ٣ُ٣ت ْفي ، (Maostaks ،1977) مٓؾخا٦ـ ٦ْالع٥ (Rojers 1959) ْع
ٔ  بط ، الىٟس ي الخدلُل مضعؾت اٞتراياث بٌٗ ٖلى حٗخمض الؿل٥ٓ في ٓاػهت ؤن جغ  ؤلابضاُٖت الخاظاث بحن اإلا

ْاٞ٘ ٓع  ْبحن ظِت مً ْالض ٔ  ظِت مً ألاها لُْٟٓت الؿٓي  الخُ ت حٗخبر ، ؤزغ ٍع ت يْغ ٍَٓغ ٓع  الىمٓ في ْظ  ْالخُ

                                                           
 .42مرجع سابق، ص : فاطمة الزيات . 
 .37مرجع سابق، ص : صاحل زلمد ابوجاد  . 
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ٓن  ٍْا٦ض (Houts،1994) الُبُُٗحن ٕ ؤن ؤلاوؿاهُ ٔ  الٟغص هْؼ  مً زانُت بم٩اهاجّ ْاؾدشماع طاجّ جد٤ُ٣ هدٓ
ْلِـ زهاثو ٝ في ؤلاوؿان لخُاة هخاظا ؤلاوؿان، ن ، مدضصة اظخماُٖت ْْغ  الضاٞ٘ َٓ الظاث جد٤ُ٣ ؤن ٍْْغ

 َُْٗي ، للصخو اإلابضٕ الظاحي الخد٤ُ٣ ججاٍ زاهٓي  ؤمغ ، ما إلهخاط الٟغص جد٤٣ ٞةن آزغ ْبمٗجى ، ؤلابضإ هدٓ
ٍض ٍٓاث ٦بحر ؤَمُت ْٞغ ظغػ  ؤما ، الضازلُت الىٟـ إلادخ ٔ  ْع ت ؤلابضإ جىمُت ؤن ٞحر ٓاٞغ مىَٓ حن بخ  ، ؤؾاؾحن قَغ

ت ، الىٟؿُت الؿالمت:  َما ْجخد٤٣ ْالخٍغ  ؤما ، ْشخهِخّ آعاثّ ْاخترام الٟغص بخ٣بل الىٟؿُت الؿالمت الىٟؿُت،
ت ٫ٓ  ْالا٦دكاٝ الاؾخُإل ٖبر للٟغص الٛىُت اإلاسخلٟت الٟغم بجاخت زال٫ مً ٞخخد٤٣ الىٟؿُت الخٍغ  بلى للٓن

.   1ْا٦دؿابها ْاإلاٗاٝع الخبراث

:  زاجمت

ْع  ٖلى باألؾاؽ ًغج٨ؼ ؤلابضاعي الخ٨ٟحر ؤن ؾب٤ مما وؿخيخج       زال٫ مً ؤلابضاعي الخ٨ٟحر جىمُت في اإلاىاهج ص
ْص ؤبٗض بلى للخلمُظ ال٣ٗلُت بال٨ٟاءة الظَاب َْظا اإلام٨ىت الخض ٠ُ ال٣ٗلُت ٢ضعاجّ ْجىمُت بخٗلُمت ،  مِاعاجّ ْجْٓ
ْع  ًهبذ ٨َْظا ؤلابضاعي بالخ٨ٟحر اإلاغجبُت ٓٞحر َٓ اإلاضعؾت ص ٍ ج  ؤلابضاعي الخ٨ٟحر ٖلى ال٣ضعة لخىمٓ الالػمت الكْغ

ٓاظِّ ُٞما ٣ٖلّ ٌٗمل ًجٗلّ مما الخالمُظ لضٔ ٫ٓ  بًجاص ٖلى الصجاٖت ٨ٍْؿبّ مك٨الث مً ً . لِا الخل

: اإلاغاحؼ ناةمت

٤ُ ْلُض -1 ٓػَ٘ لليكغ ؤمامت ،صاع اإلاك٨الث ْخل ؤلابضاعي الخ٨ٟحر ،مِاعاث الُٗانغة ٞع .  2013 ألاعصن ٖمان  ْالخ

ض -2 ٍٓغ الضهاْي  خؿحن ؤؾٗض مٍا . 2007 الخضًض ال٨خب ؤلابضاعي،ٖالم الخ٨ٟحر مِاعاث ،جُ

ٓػَ٘ لليكغ اإلاؿحرة ال٨ٟغ،صاع ْجىمُت الخُاجُت اإلاك٨الث ٖلى اإلابجي ،الخٗلم ببغاَُم َّ هللا ٖبض بؿام -3  ْالخ
ْلى ،الُبٗت ألاعصن ٖمان. ْالُباٖت . 2009 ألا

ٓاَحن ؾلُمان زحر -4 ن،جىمُت ق ٓم في ؤلابضاعي عالخ٩ٟي ْؤزْغ ايُاث الٗل  ،صاع الٗلمي الخُا٫ بةؾخسضام ْالٍغ
ٓػَ٘ لليكغ اإلاؿحرة ْلى ،الُبٗت ألاعصن ٖمان ْالخ . 2009 ألا

ٓظُت الضاَغي  خؿً نالر -5 ٓل ٓػَ٘ اليكغ نٟاء ،صاع ْالصخهُت ؤلابضإ ،ؾ٩ُ ْلى ،الُبٗت ألاعصن ٖمان ْالخ  ألا
2008 .

ٓػَ٘ لليكغ اإلاؿحرة ،صاع ؤلابضاعي الخ٨ٟحر ٢ضعاث ،جىمُت الُُُي خمض مدمض -6  ألاعصن ٖمان  ْالُباٖت ْالخ

ْلى ،الُبٗت . 2001 ألا

ٓص ٞاَمت -7 اث مدم ٓػَ٘ لليكغ اإلاؿحرة ،صاع ؤلابضاعي الىٟـ ،ٖلم الٍؼ ْلى ،الُبٗت الاعصن ٖمان ْالُباٖت ْالخ  ألا
2009.  

                                                           
 
 .37مرجع سابق ، ص : صاحل زلمد أبوجاد . 



 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

28 

ا٫ -8 ْلى، الُبٗت ج٨ٟغ، ٠ُ٦ حٗلم ، قبِب ْهاصًا ال٣د٠ ٍٞغ .  2007 ، لبىان بحرْث ، للمالًحن الٗلم صاع الا

ْلى، الُبٗت الابضاعي، الخ٨ٟحر َاقمان، مغؾا٫ ٚاػي  -9 .  2010 ، الاعصن ٖمان ، الؼمان ظلِـ صاع  الا

ٓظاص، ٖلي مدمض نالر -10 ْلى الُبٗت الابضاعي، الخ٨ٟحر جىمُت في ٖملُت جُب٣اث ؤب ١ صاع ، الا  لليكغ الكْغ

ٓػَ٘، . 2004 الاعصن، ٖمان ْالخ

ْلى الُبٗت الىٟـ، ٖلم في ْصعاؾاث بدٓر الاخمض، ؤمل -11 . 2001 ، لبىان بحرْث ، الغؾالت ماؾؿت ، الا
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 أؾلىب خل اإلاكٌالث وأزٍغ في جىمُت الهضعاث ؤلابضاغُت

ألاعصن  لضي َالباث الهل الخامـ ألاؾاس ي في مداقظت اعبض،
ٓمجي ْؤؾالُب جضَعـ التربُت اإلاِىُت   /مدمض ٖمغ اإلا ماظؿخحر مىاهج 

ٓمجي    ٍٓت /ابدؿام مدمض اإلا ماظؿخحر ؤلاصاعة الترب

 

 

: ملخو

 اله٠ َالباث لضٔ ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث جىمُت في ْؤزٍغ اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َظٍ َضٞذ

ٓهذ خُض اعبض، مداٞٓت في ألاؾاس ي الخامـ  الخامـ اله٠ َالباث مً َالبت (50) مً الضعاؾت ُٖىت ج٩
ن، الخامض) بٖضاص مً ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث م٣ُاؽ بدبجي الباخشان ٢ام ٢ْض ألاؾاس ي،  ٣ٞض ٖلُّ ْبىاءا. (2001ْآزْغ

ٓظض ؤهّ ْهي هخاثج ٖضة بلى ؤلاخهاثُت اإلاٗالجت بٗض الضعاؾت جٓنلذ ً ١ ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ  مؿخٓ

ٖٓت َالباث لهالر الُال٢ت ٢ضعة في (0.01) الضاللت نُت اإلاجم ٓاحي الخجٍغ  اإلاك٨الث، خل ؤؾلٓب ٖلى جضعؾً الل
ٓص بلى باإلياٞت ١ ْظ ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ هت ٢ضعة في (0.01) الضاللت مؿخٓ ٖٓت َالباث لهالر اإلاْغ  اإلاجم
نُت ٓاحي الخجٍغ ٓص ٖضم الىخاثج ؤِْغث ٦ما اإلاك٨الث، خل ؤؾلٓب ٖلى جضعؾً الل ١ ْظ  بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ

ٔ  ٖىض ٖٓت بحن ألانالت ل٣ضعة (0.01) الضاللت مؿخٓ نُت اإلاجم ٖٓت الخجٍغ ٓص ٖضم بلى باإلياٞت الًابُت، ْاإلاجم  ْظ
١ ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٖٓخحن بحن ؤلاياٞت ل٣ضعة (0.01) الضاللت مؿخٓ نُت اإلاجم . ْالًابُت الخجٍغ

. ألاؾاس ي الخامـ اله٠ ، ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث ، اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب: اإلاكخاخُت الٍلماث

 :مهضمت

عة اإلاخٗلم لضٔ ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث بدىمُت الاَخمام اإلاايُحن ال٣ٗضًً زال٫ جؼاًض ل٣ض     ؤؾالُب ًٖ البدض ْيْغ
 اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب َْٗض الِضٝ، طل٪ جد٤٣ التي ْألاؾالُب اإلاضازل حٗضصث لظا ال٣ضعاث، جل٪ جىمُت في حؿِم

٠٢ٓ مٗالجت في ال٣ٗلُت ٖملُاجّ ًىٓم ؤن للمخٗلم ًم٨ً زاللِا مً التي ألاؾالُب ؤبغػ  مً  ْزانت اإلاك٩ل، اإلا
ع لّ ٌؿب٤ لم التي اإلاك٨الث ٓاظِت الا٦دكاٝ ٖلى اإلاخٗلم ٌصج٘ ألهّ بها، اإلاْغ  الخُاة، في اإلاسخلٟت اإلاك٨الث ْم

ٓا٠٢ في جُب٣ُّ ًم٨ً ؤهّ ٦ما ٠٢ٓ مً ٖلُّ الخضٍعب ؤزغ ْاهخ٣ا٫ ٧اٞت، الخُاجُت اإلا  1.آلزغ م

                                                           
رللة جامعة اإلماـ . أثر أسلوب حل ادلشكالت يف تنمية القدرات اإلبداعية لدل تالميذ الصف السادس االبتدائي. (2005).البكر،رشيد1

. العلـو اإلنسانية كاالجتماعية)زلمد بن سعود اإلسالمية 
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 ٔ ٓن  ًض ٖلى بضؤ اإلاك٨الث خل بإؾلٓب الاَخمام ؤن الباخشحن بٌٗ ٍْغ ٔ  ظ  ٠ُ٦ ٦خابّ زال٫ مً م1910ٖام صًٓ

ٓعة الاَخمام ػاص زم ه٨ٟغ،  ْعزُمغ، بها ٢ام التي الضعاؾاث مً الٗضًض زال٫ مً ْطل٪ ،1945  ٖام ْاضخت به
 ألاؾلٓب َظا جبجي جم زم اإلاك٨الث، خل مغاخل الخ٨ٟحر ًٞ ٦خابّ في خضص بط ، ْالؼ ظغاَام بها ٢ام التي ْالضعاؾاث

الًاث في ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث بدىمُت تهخم التي ْاإلاغا٦ؼ اإلاىٓماث مً ٦شحر مً ٨ُت اإلاخدضة ال ا ألامٍغ  1.الض٫ْ  مً ْٚحَر

ٓم ٓن  ًىٓغ ْالُ ٍٓ ٣ت" باٖخباٍع اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب بلى الترب ٓماث حٗلم مً الُالب جم٨ً  ٍَغ  ظضًضة ٖلمُت مِٟ
٣ت باٖخباٍع ُت ؤبيُتهم جخدضٔ ٍَغ غ ْجخدضٔ الؿاب٣ت، اإلاٗٞغ  ظضًضة مك٨الث َغح زال٫ مً اإلاٗخاصة اإلاغظُٗت ألَا

ٓا٠٢ في  مما طل٪ يٓء في الؿاب٣ت مٟاَُمِم ْمغاظٗت ْالخٗم٤ اإلادكٗب الخ٨ٟحر ٖلى الُالب ججبر ظضًضة م
ح ْجىمُت بالىٟـ، الش٣ت ْجىمُت ؤلابضاُٖت، ال٣ضعاث جىمُت بلى ًاصي  العجُاص ْالؿعي الاؾخُإل ْخب اإلاٛامغة ْع

 ٫ٓ   للُالب ٌُٗي اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب بن" ٦ما. اإلاجِ
ًة
ْعا ْظّ ظمُ٘ في للمكاع٦ت ٞاٖلُت ؤ٦ثر ص  َظا في الخُاة ؤ

 2".اإلاخٛحر الٗالم

 ٔ   بال لِـ اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ؤن" 3ْال٨ىاوي هللا زحر ٍْغ
ًة
ٖٓا ٓإ َبُٗخّ في ٌكبّ الخٗلم مً ه ٔ  ألاه  التي ألازغ

ٓاهحن ٍْسً٘ م٣ٗضة، ٖال٢اث جخًمً  صاٞ٘ لضًّ مك٩لت خل ٖلى ٌٗمل الظي ٞالٟغص لِا، جسً٘ التي هٟؿِا لل٣
ٓاظِت ٓن  م٘ ًخ٤ٟ بما الخل ٍْخٗلم ؤَضاّٞ، ًد٤٣ بدُض اإلاك٩لت إلا ؼ، ؤْ ألازغ ٢اه  ألاؾاؽ في اإلاك٨الث ْخل الخٍٗؼ

ٓماث ًٖ بدض ًٖ ٖباعة ٓاٞغ ال بمك٩لت زانت مٗل ٍٓمِا، جغجُبها ْبٖاصة خلِا، ًخ   ٌؿخلؼم َْٓ ْج٣
ًة
 ا٦دكاٞا

ٔ  ؤق٩ا٫ حؿخلؼم مما ؤ٦ثر ْالٛاًاث الٓؾاثل بحن للٗال٢اث ٕٓ في ال الضعظت في ْالازخالٝ الخٗلم، مً ؤزغ ".  الى

عة٦ْ5غل٪4ظا٥ مً ٧ل ٍْىاصي  ٌؿاٖضٍ ألهّ اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ٖلى الهٛغ مىظ للمخٗلم اإلاب٨غ الخضٍعب بًْغ

ٓاظِت ٖلى ٓا٤ٞ جد٤ُ٣ مً ٍْم٨ىّ الخدضًاث م . ؤَضاّٞ ْجد٤ُ٣ خُاجّ في الخ

 جىمُت في ْؤزٍغ اإلاك٨الث، خل ؤؾلٓب ٖلى الُالباث جضٍعب ؤَمُت ًٖ لل٨ك٠ الضعاؾت َظٍ ظاءث َىا ْمً

 ْصعاؾت ،٢6ىاْي  صعاؾت: مشل بظل٪ جىاصي التي الٗغبي الٗالم في الخٓنُاث جؼاًض بٗض ْزانت ؤلابضاُٖت، ٢ضعاتهً

، ًٓؾ٠ . 7الب٨غ ْصعاؾت ْٞسْغ
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:  الضعاؾت مكٍلت

ت في الضعاؾت مك٩لت جخلخو  اله٠ َالباث لضٔ ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث جىمُت في اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ؤزغ مٗٞغ

.  ألاعصهُت اعبض مداٞٓت في الخامؿاألؾاس ي

:  الخالُت ألاؾئلت ًٖ ؤلاظابت في الضعاؾت مك٩لت جدضًض جم خُض

١ َىا٥ َل -  ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٖٓت َالباث صعظاث مخٓؾِ بحن (0.1) الضاللت مؿخٓ  اإلاجم
نُت الباث الخجٍغ ٖٓت َْ ٔ  الُال٢ت إلاِاعة الًابُت اإلاجم   اإلاك٨الث؟ خل ؤؾلٓب جُب٤ُ بلى حٗؼ

١ َىا٥ َل -  ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٖٓت َالباث صعظاث مخٓؾِ بحن (0.1) الضاللت مؿخٓ  اإلاجم
نُت الباث الخجٍغ ٖٓت َْ هت إلاِاعة الًابُت اإلاجم ٔ  اإلاْغ   اإلاك٨الث؟ خل ؤؾلٓب جُب٤ُ بلى حٗؼ

١ َىا٥ َل -  ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٖٓت َالباث صعظاث مخٓؾِ بحن (0.1) الضاللت مؿخٓ  اإلاجم
نُت الباث الخجٍغ ٖٓت َْ ٔ  ألانالت إلاِاعة الًابُت اإلاجم  اإلاك٨الث؟ خل ؤؾلٓب جُب٤ُ بلى حٗؼ

١ َىا٥ َل -  ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٖٓت َالباث صعظاث مخٓؾِ بحن (0.1) الضاللت مؿخٓ  اإلاجم
نُت الباث الخجٍغ ٖٓت َْ ٔ  الخٓؾُ٘ ؤْ ؤلاياٞت إلاِاعة الًابُت اإلاجم  اإلاك٨الث؟ خل ؤؾلٓب جُب٤ُ بلى حٗؼ

:  الضعاؾت أَضاف

:  الخالُت ألاَضاٝ بلىخد٤ُ٣ الضعاؾت َظٍ حؿعى

.  الُالباث لضٔ ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث جىمُت في اإلاٗلماث حؿاٖض ؤن ًم٨ً التي ألاؾالُب ًٖ ال٨ك٠ - 

ٓاث جدضًض -   . اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب زُ

هت ـ الُال٢ت) ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث جىمُت في اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ؤزغ ٖلى الخٗٝغ -   ؤلاياٞت ـ ألانالت ـ اإلاْغ
ْالخٓؾُ٘ .  ألاعصهُت اعبض مداٞٓت في ألاؾاس ي الخامـ اله٠ َالباث لضٔ (ؤ

 : الضعاؾت أَمُت

:  ًلي ُٞما الخالُت الضعاؾت أَمُت جخجلى

٘ الٗامت ألاَضاٝ مً ؤنبذ ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث جىمُت بن -  ٍٓغ إلاكاَع  ٢ْض الٗغبُت، الض٫ْ  ٧اٞت في الخٗلُم جُ
.  الُالباث لضٔ ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث جىمُت في ألاؾلٓب َظا ٞاٖلُت ًٖ ال٨ك٠ في الضعاؾت َظٍ حؿِم

ت مغخلت في الُالباث ٢ضعاث جىمُت جدىا٫ْ  الضعاؾت َظٍ بن -   ؤَم مً ألاؾاس ي الخٗلُم مغخلت حٗض بط َامت ٖمٍغ
 ؤًٞل ًٖ البدض ًجب لظا ْشخهِخّ، ٣ٖلّ حك٨ُل في ؤؾاؾُت مغخلت ؤجها خُض مً اإلاخٗلم خُاة مغاخل

 .ؤلابضاُٖت ٢ضعاجّ جىمُت جد٤٣ التي ألاؾالُب
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ٔ  جدضًض -  بهً بٗض ألاؾاس ي الخامـ اله٠ َالباث لضٔ ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث مؿخٓ  خل ؤؾلٓب ٖلى جضٍع

.  اإلاك٨الث

 ال٣ضعاث جىمُت في حؿاٖض التي الؿبل ًٖ ال٨ك٠ بلى تهضٝ التي الضعاؾاث لؿلؿلت م٨ملت الضعاؾت َظٍ حٗض - 

 . الُالباث لضٔ ؤلابضاُٖت

 الباخشان ٖلم ْخؿب اهّ خُض بها ؤظٍغذ التي الجٛغاُٞت اإلاى٣ُت في زانىت ظضا َامت الضعاؾت َظٍ حٗخبر - 

ٕٓ َظا ًٖ جدضزذ صعاؾت ؤًت ًجضا لم  .ؾاب٣ا اإلآي

 : الضعاؾت مهُلخاث

  :اإلاكٌالث خل أؾلىب -1

ّ لُ٪ ٌٗٞغ ْصهُ٪ ٦ْغ  ؾـاب٣ت ْزبراث م٨دؿبت مٗاٝع مً لضًّ ما ٞحها الٟغص ٌؿخسضم ج٨ٟحر ٖملُت َٓ )1. ْع
٠٢ٓ إلاخُلباث الاؾخجابت ؤظل مً ْمِاعاث   لِـ م

ًة
ٓٞا ٓن  ، لّ مإل  خـل ٌؿتهضٝ ما ٖمل بإصاء الاؾـخجابت ْج٩

٠٢ٓ ًخًمىّ الظي الٛمٓى ؤْ الخىا٢ٌ ٓن  ٢ْض ، اإلا ٓة قـ٩ل ٖلى الخىا٢ٌ ٩ً ٓهاجّ في زلل ؤْ ٞج  ٖضم ؤْ م٩

ٓص . ؤظؼاثـّ بحن مى٣ُي جـغابِ ْظ

ّ ٦ما ٓن  ْٖٞغ ٓوؿ ن ؾ ٕٓ َْٓ 2ْآزْغ ٓم ال٣ٗلي اليكاٍ مً ه  في ٞالٟغص 0ال٣ٗلُت ْاإلاىاٞؿت الخدضًال٣ٗلي ٖلى ٣ً
٠٢ٓ َظا ٓن  ؤن ٖلُّ اإلا ٩ً  

ًة
ٓص َٓ بما ظاَؼا ٓظ ن م ٓم الٗاملت الظا٦غة في ْمسْؼ  َظا ْججِحز ْبٖضاص بمٗالجت ٣ٍْ

 ٔ   . اإلاك٩لت ًدل ل٩ي اإلادخٓ

ّ ٓاث ؤْ الٗملُاث جل٪ بإجها 3ؾالمت َْٗٞغ ٓم التي الخُ ّ مؿخسضما الٟغص بها ٣ً ٫ٓ  ال٣ٗلُت مٗاٞع  الخل بلى للٓن

. للمك٩لت اإلاُلٓب

ّ ن ٞغط َْٗٞغ   اإلاخٗلم ٞحها ًإزظ الظي الخٗلُم َغ١  بخضٔ بإهّ 4في الُّ ْاإلاكاع  ْآزْغ
ًة
ْعا   ص

ًة
  وكُا

ًة
 خُض ْٞٗاال

ٓاظّ ً ٠٢ٓ ، جخدضٔ ظضًضة ؤؾئلت ؤْ مدحر بم  ْٞغى اإلاالخٓت ؤؾالُب َْؿخسضم ٨ُٟٞغ خل، ْجخُلب ج٨ٟحٍر

ى ٫ٓ  جٟؿحراث بلى الخٓنل ؾنُل في الخ... ْالخجٍغب الْٟغ ٓلت ْخل ٢ٓاج٘ ألاصلت جضٖمِا م٣ب  لِظٍ باليؿبت ْال

ٓظُّ بقغاٝ جدذ ْطل٪ اإلاك٩لت، ".  اإلاٗلم ْج

                                                           
1
 Krulik,S. & Rudnick,J.(1992) . Problem Solving : A handbook for teacher .Boston, MA: Allyn and Bacon 

2
 Swanson, H., Cooney, J. & Brock, S. (1993). The of Working Memory and Classification Ability on 

Children's Word problem Solution . Journal of Experimental Child Psychology, Vol.55 .No. 3, Pp 374-395. 
. دار الفجر للنشر كالتوزيع،القاىرة.طرؽ تدريس الرياضيات بُت النظرية كالتطبيق.(1995).سالمة،حسن علي3
رللة جامعة اإلماـ . أثر أسلوب حل ادلشكالت يف تنمية القدرات اإلبداعية لدل تالميذ الصف السادس االبتدائي. (2005).البكر،رشيد4

. العلـو اإلنسانية كاالجتماعية)زلمد بن سعود اإلسالمية 
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ّ ٣ت بإهّ الىاق٠ ْحٗٞغ ٓن  مىٓمت ٖلمُت ٍَغ ٓاث مً ؾلؿلت مً جخ٩ ٓاِٖا اإلاك٨الث لخل حؿخسضم الخُ  بإه
٣ت َظٍ ْحؿخسضم اإلاسخلٟت، ٓإ ظمُ٘ م٘ الخٗامل في الٍُغ ٓم ؤه ٓن  ختى الٗل   اؾخسضمِا ٩ً

ًة
ا ٍع ، يْغ

ًة
 ْفي ْمُٟضا

ٓا٠٢ ٓمُت الخُاة في ؤي الهُٟت، ْٚحر الهُٟت اإلا ".  الُ

ّ ٓن  َْٗٞغ خ ٓع  بإهّ 1ٍػ ٓاث مً ؾلؿلت ٖلى ًىًٓي  ٣ٖلي جه  بلى الخٓنل بُٛت الٟغص ٖلحها ٌؿحر التي اإلاىٓمت الخُ

. للمك٩لت خل

ّ  جخُلب ج٨ٟحر مىهجُت بإجبإ لّ اإلا٣ضمت للمك٨الث الخل بًجاص مً الخلمُظ بم٩اهُت بإهّ 2مسلٓفي ؤًًا ْحٗٞغ
. الؿاب٣ت الخبراث اؾخٗما٫

 ؤهّ ٖل اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ٌٗٝغ ْالظي 3الب٨غ حٍٗغ٠ الضعاؾت َظٍ في الباخشان ؤلاظغاثُُٟدبجى ؤماالخٍٗغ٠
ٓص الُالب ج٨ٟحر باؾدكاعة ًبضؤ للُالب اإلاىٓم الظَجي اليكاٍ ٖلى ٌٗخمض ؤؾلٓب ٓظ  الخ٨ٟحر حؿخد٤ ما مك٩لت ب
٫ٓ  مً ٢ضع ؤ٦ثر ًٖ ْالبدض ٓاث ٤ْٞ اإلادخملت الخل ٫ٓ  ٖلمُت زُ  زال٫ مً للمك٩لت، ألامشل الخل بلى للٓن

.  اإلاخٗلم لضٔ ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث جىمُت في حؿِم ؤن ًم٨ً التي الخٗلُمُت ألاوكُت مً ٖضص مماعؾت

:  ؤلابضاغُت الهضعاث -2

ّ ا ًلؼم التي ال٣ٗلُت اث الاؾخٗضاص هي 4ْناص١ الكغبُجي َْٗٞغ ٓاَٞغ ٓا ختى لؤلشخام ج ٓم ٓإ ٣ً  الؿل٥ٓ مً بإه

. ؤلابضاعي الخ٨ٟحر ٖلى ال٣اصع اإلابضٕ الصخو جمحز ْالتي ، ؤلابضاعي

ّ لب حؿمذ التي ال٣ٗلُت ال٣ضعاث جل٪ بإجها 5مسلٓفي ْحٗٞغ  بٗضم جخه٠ ظضًضة ؤ٩ٞاع بهخاط مً الخالمُظ أٚل

م مً الخالمُظ باقي لضٔ جٓخضَا . ؤٖماَع

هت، الُال٢ت،)بـ الضعاؾت َظٍ في ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث جدضصث ٣ٞض ؤلاظغاجي ؤماالخٍٗغ٠  ؤْ ْؤلاياٞت ْألانالت، ْاإلاْغ

ِا ٦ما ْهي (الخٓؾُ٘ : 6الب٨غ ٖٞغ

ٕٓ ًٖ ألا٩ٞاع مً مم٨ً ٖضص ؤ٦ثر بهخاط ٖلى الٟغص ٢ضعة بلى اإلاِاعة َظٍ ْحكحر: الُال٢ت  ػمىُت ٞترة في ما مٓي
.  مُٗىت

                                                           
 .،القاىرة1اسًتاتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعليم كالتعلم،عامل الكتب،ط.(2003).زيتوف،حسن حسُت1
رسالة ماجستَت غَت .عالقة أسلوب حل ادلشكالت يف مادة الرياضيات باإلبداع لدل تالميذ الثالثة متوسط بورقلة.(2009).سللويف،فاطمة2

. جامعة قاصدم مرباح بورقلة.رةمنشو
رللة جامعة اإلماـ . أثر أسلوب حل ادلشكالت يف تنمية القدرات اإلبداعية لدل تالميذ الصف السادس االبتدائي. (2005).البكر،رشيد3

. العلـو اإلنسانية كاالجتماعية)زلمد بن سعود اإلسالمية 
. اإلبداع، القاىرة، دار الفكر العريب-التفوؽ العقلي  -ادلوىبة:ة أطفاؿ عند القم. (2002).الشربيٍت، زكريا كصادؽ، يسريو4
 .مرجع سابق5
 .مرجع سابق6
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هت ٠٢ٓ بخٛحر ج٨ٟحٍر حُٛحر ٖلى الٟغص ٢ضعة بلى ْحكحر: اإلاْغ  ال مخٗضصة اؾخجاباث مىّ جهضع بدُض ُّٞ ًمغ الظي اإلا

٫ٓ  مؿل٪ مً ؤ٦ثر الٟغص ٌؿل٪ ؤن ؤي ْاخضة، ٞئت بلى جيخمي .  اإلادخملت الاؾخجابت ؤْ ألا٩ٞاع ٧اٞت بلى للٓن

٫ٓ  ؤْ ؤ٩ٞاع بهخاط ٖلى الٟغص ٢ضعاث بلى اإلاِاعة َظٍ ْحكحر: ألانالت ٓٞت ٚحر ظضًضة خل  الٟغص ؤن ؤي للمك٩لت، مإل

.  آلازٍغً ؤ٩ٞاع ٨ًغع  ال اإلاِاعة بهظٍ ًخه٠ الظي

 ْٖلُّ. مُٗىت ل٨ٟغة ظضًضة ْػٍاصاث بياٞاث بُٖاء ٖلى الٟغص ٢ضعة بلى اإلاِاعة َظٍ ْحكحر: الخٓؾ٘ ؤلاياٞتؤْ
  ؤْ ٨ٞغة ًدىا٫ْ  ؤن ٌؿخُُ٘ الظي بإهّ الخٟانُل ٖلى ال٣ضعة طْ الخلمُظ ًٓن٠

ًة
 ٦ما جٟانُلّ، ًدضص زم ٖمال

  ؤْ بؿُُت ٨ٞغة ًدىا٫ْ  ؤن ًم٨ىّ
ًة
  مسُُا

ًة
ٕٓ بؿُُا ٓم زم ما إلآي ٓاجّ ْعؾم بخٓؾُّٗ ٣ً ٓهّ بلى جاصي التي زُ ٧ 

 
ًة
. ٖملُا

: ألاؾاس ي الخامـ الهل -3

 اله٠ مً اإلاغخلت َظٍ جمخض ْالتي الِاقمُت ألاعصهُت اإلامل٨ت في ؤلالؼامُت ألاؾاؾُت اإلاغخلت نٟٝٓ ؤخض َٓ

الألؾاس ي . ألاؾاس ي الٗاقغ اله٠ ْختى ألا

اع :  الىظغي  ؤلَا

ٓص الىٟـ ٖلـم مجا٫ في اإلاك٨الث خل بـإؾلٓب الاَخمام ان "  بضؤ ٖىضما ، الٗكٍغً ال٣غن  مً الشاوي ال٣ٗض بلى ٌٗ
ٓعهضاً٪ َٓلغ"  ؤ٣ٖبّ زم ، ال٣ُِ ٖلى اإلاب٨غة ججاعبّ"  ز ٔ  ٖلى ججاعبـّ بةظغاء"  ٧  الؿاثض الاججاٍ ٧ْان ، الكمباهؼ

ْلت ٍَغ٤ ًٖ حٗلم ٖملُت ؤهّ ٖلى اإلاك٨الث خل بلى ًىٓغ آهظا٥ ٠٢ٓ ْلم ، ْالخُإ اإلادا ٕٓ الاَخمـام ًخ  خل بمٓي
  ْطل٪ ، الباخشحن بحن  اإلاك٨الث

ًة
ٓعث ٢ْض ، اإلاسخلٟت الضعاؾُت اإلاجاالث في ْالخٗلُم الخٗلم بٗملُت العجباَّ هٓغا  جُ

  اإلاك٨الث خل ؤؾالُب
ًة
ْلـت ؤؾلٓب مً بضءا   ْالخُإ اإلادا

ًة
عا ٓاهحن ْبجبإ الا٦دكاٝ بإؾالُب مْغ  ْمٗالجـت ال٣

ٓمـاث   ْالخانـت الٗامـت اإلاك٨الث خل ْاؾتراجُجُاث ، اإلاٗل
ًة
   1.الظَجي الٗه٠ بإؾلٓب ْاهتهاءا

ٓعي ؤْ ال٣ضعة خُض مً ، اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ًدضص اإلاك٩لت خل في ٞاٖلُخّ إلاضٔ الٟغص بصعا٥ ان ٍٓمي ال  الخ٣
ْص ، الخل في الش٣ت ْصعظت ، الخل ؤزىاء ل٣ضعاجّ ٍٓم في ْال٨ٟاءة ، ؤلاخباٍ ؤْ الٟكـل ٖىض ألاٞٗا٫ ْعص  الىخاثج ج٣ـ

ٔ  ٦ْظل٪  2الخل ؤزىاء الاهٟٗالي الٟٗل عص ؤْ الاهٟٗا٫ مؿخٓ

 ٔ ٓاث حٗغى ٖضة هماطط ؤمام هٟؿّ ًجض اإلاك٨الث خل ألؾلٓب اإلاخدب٘ بن(1 ؾخحن ًغ  اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب زُ
ٓص ٢ْض  ؤن ًيبػي الىماطط َظٍ وؿخٗغى ؤن ٢ْبل الخ٣ُٗض، ْصعظت الك٩ل خُض مً اإلاك٨الث ازخالٝ بلى طل٪ ٌٗ

ٍ هدضص ا ًيبػي التي الكْغ ٓاَٞغ ٍ َْظٍ للمك٩لت، ؤلابضاعي الخل لخد٤ُ٣ ج :  هي الكْغ

                                                           
 .مفاىيػػم كتطبيقات ، اإلمػػارات ، دار الكتػاب اجلامعي  -تعليػػػم التفكَت.( 1999 ).جركاف، فتحي عبد الرمحن1
دراسة العالقة بُت أسلوب حل ادلشكلة كمركز الضبط كتقدير الذات لدل طالب . ( 1995 ). الشناكم، زلمد زلركس ك الفقي،إمساعيل زلمد2

   . 350 -323، ص (4)،اجمللد ( 19 )كلية العلـو االجتماعية بالرياض ، رللة كلية الًتبية ، جامعة عُت مشس العدد 
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٫ٓ  مً مم٨ً ٖضص ؤ٦ثر في الٟغص ٨ًٟغ ؤن - . الخل

ٓن  ؤن - . ج٣لُضي ٚحر الخل ٩ً

ٓن  ؤن -  . الضاُٞٗت مً ٖالُت صعظت اإلا٨ٟغ لضٔ ٩ً

ٓن  ؤن - ٩ً  
ًة
ٓعا  .نب

 . مخٗضصة اججاَاث في ٨ًٟغ ؤن -

ٓاث حٗغى التي الىماطط مً الٗضًض ِْغث ٢ْض :  مجها هظ٦غ ْالتي اإلاك٨الث، خل ؤؾلٓب زُ

ٓاث ٓن  خضصَا ْالتي اإلاك٩لت لخل الخمـ الخُ  َْظٍ ،(?How we think) ه٨ٟغ ٠ُ٦ ٦خابّ في (1910) صًٓي  ظ

ٓاث :  هي الخُ

ٓظض ؤهّ ٖلى الخٗٝغ -  ٓعي: مك٩لت ج ٓبت ال .  الخحرة ـ بالٟكل ؤلاخؿاؽ ـ ما بهٗ

ّٟ زم للبدض الِضٝ جهمُم ًخًمً ْحٗٝغ جٓيُذ: اإلاك٩لت جدضًض -  ٠٢ٓ حٍٗغ .  اإلاك٩لت ًمشل الظي باإلا

ٓماث مشل: الؿاب٣ت الخبراث اؾخسضام -  ٫ٓ  اإلاىاؾبت اإلاٗل ٞت ْخل ى لبىاء ؤ٩ٞاع ؤْ مْٗغ  . م٣ترخت ْٞغ

ى صخت ازخباع -  ٫ٓ ) الْٟغ   طل٪ ٧ان بطا اإلاك٩لت نُاٚت ٌٗاص ٢ْض: (اإلام٨ىت الخل
ًة
ا ٍع  . يْغ

ٍٓم -  ان، ٖلى بىاءًة  الٗامت الىخاثج اقخ٣ا١ ٍْخًمً: الخل ج٣   طل٪ ٍْخًمً البَر
ًة
 في الىاجر الخل بؾِام ؤًًا

ٔ  ؤمشلت مً ْجُب٣ُّ الصخو ِٞم  . 2".اإلاك٩لت لىٟـ ؤزغ

ٓاث 3بغجؼ خضص خحن في :  ًلي بما اإلاك٩لت خل زُ

.  اإلاك٩لت ٖلى الخٗٝغ -

٫ٓ  بهخاط - .  الظَجي الٗه٠ ؤؾلٓب باؾخسضام الخل

 .ألامشل الخل جدضًض -

 .للمك٩لت الخل مالثمت مً الخإ٦ض -

 
ًة
ٓع  ٣ٞض 4ل٣ُامي ٣ْْٞا   ظؿتن َ

ًة
ٓطظا ٓعة ْْيّٗ اإلاك٨الث خل ٖلى للخضٍعب هم :  الخالُت باله

                                                                                                                                                                             
1
Stein, M. (1975) simulating creativity, New york: Academic press. P: 35. 

 .1مكتبة الرشد، ط: الرياض. تنمية التفكَت من خالؿ ادلنهج ادلدرسي.(ـ 2002 ).البكر، رشيد 
3
 Britz, j. (1993) problem solving in Early childood class rooms. Eric. 

. 1ط. األىلية للنشر كالتوزيع: عماف. تعليموتفكَت األطفاؿ تطوره كطرؽ . (1990).قطامي، يوسف4
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.  بالًبِ اإلاك٩لت خضص (1):  اإلاك٩لت جدضًض

.  الِضٝ ٢غع  (2): الِضٝ

. حٗمل ؤن ٢بل ٨ٞغ (3): الاهضٞإ جإزحر

ٓلُض ٫ٓ  مً ٖضص في ٨ٞغ (4): البضاثل ج . الخل بلى جٓنل ؤن ًم٨ً التي الخل

.  خل ٧ل بٗض مسخلٟت ؤقُاء في ٨ٞغ (5): الىخاثج جإمل

  ظُض خل بلى جٓنلذ ٢ض بإه٪ حٗخ٣ض ٖىضما (6): الخىُٟظ
ًة
بّ ٢م ٞٗال .  بخجٍغ

اصة   ازخُاٍع جم الظي ألا٫ْ  الخل ٨ًً لم بطا: ؤلٖا
ًة
.  البضاًت بلى جغظ٘ ؤن ٞدا٫ْ . ظُضا

  1في الُّ ْاإلاكاع  اإلاٟتي ٢ْضم
ًة
ٓطظا ٓن  اإلاك٨الث لخل هم :  الخالُت اإلاغاخل مً ج٩

.  بض٢ت اإلاك٩لت ؤبٗاص جدضًض -

٠٢ٓ ٖىانغ ؤ٦ثر ٖلى التر٦حز -   اإلا
ًة
.  باإلاك٩لت اعجباَا

 . اإلاك٩لت نُاٚت بٖاصة -

 . الٗىانغ بحن ظضًضة ٖال٢اث بصعا٥ -

 . الٗال٢اث جىُٓم بٖاصة -

٫ٓ  مً الٗضًض بنضاع -  . باإلاك٩لت اإلاغجبُت الخل

٫ٓ  ج٣ضًم - ٖٓت خل  . للمك٩لت مخى

-  ٫ٓ ٫ٓ  بلى الٓن  . للمك٩لت ظضًضة خل

ٍٓم ه٣ض - ٫ٓ  َظٍ ْج٣  .الخل

 ٔ ٠٢ٓ في اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب بن2ٍْغ ٓاث ٤ْٞ ٌؿحر الخٗلُمي اإلا :  آلاجُت الخُ

ٓع  -  ٓة َْظٍ: باإلاك٩لت الكٗ ٓباث مً ْحٗض ألاؾلٓب، َظا لىجاح مِمت الخُ  خل ؤؾلٓب ج٨خى٠ التي الهٗ

 مً ًسخاع ؤن ًيبػي لظا. الُالب مً ٦شحر ج٨ٟحر بلى جدخاط ال ؾُدُت مك٩لت ًسخاع ٢ض اإلاٗلم بن بط اإلاك٨الث،

                                                           
رللة جامعة اإلماـ . أثر أسلوب حل ادلشكالت يف تنمية القدرات اإلبداعية لدل تالميذ الصف السادس االبتدائي. (2005).البكر،رشيد1

 .العلـو اإلنسانية كاالجتماعية)زلمد بن سعود اإلسالمية 
. 3ط.  مؤسسة الرسالة: بَتكت. لًتبومعلم النفس ا. (1986).نشواين، عبد اجمليد2
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ٔ  م٘ ًدىاؾب ما اإلاك٨الث  البدض بلى ْجضِٞٗم الُالب، ج٨ٟحر اإلاك٩لت جشحر ؤن ًيبػي ٦ما ال٣ٗلي، الُالب مؿخٓ

ًٖ  ٫ٓ .  لِا خل

ٓة َظٍ جد٤٣ ماقغاث ٢1ُامي خضصث ٢ْض: اإلاك٩لت جدضًض -  ٓهاتها َبُٗتها ْاؾدُٗاب الخُ :  باآلحي ْم٩

 . للمك٩لت الُلبت ِٞم -

.  اإلاك٩لت ٖىانغ جدلُل ٖلى الُلبت ٢ضعة -

ٓعة ٖلى اإلاُٗاع جد٤ُ٣ -  . الُلبت ٢بل مً ؤصاء ن

ٓامل جٟهُل - ا بلى الٗ  . اإلاك٩لت يمً ٖىانَغ

 : ْهي للمِاعة، الُلبت جد٤ُ٣ ٖلى ٦ماقغ آلاجُت الاصٖاءاث اإلاٗلم ٣ًبل ؤن ٍْم٨ً

.  ْص٣ُ٢ت مدضصة ب٩لماث اإلاك٩لت ًسخهغ ؤن -

ٓهاث حك٩ل التي اإلاٟخاخُت ال٩لماث ًدضص ؤن - .  للمك٩لت ؤؾاؾُت م٩

 . اإلاك٩لت في الٗىانغ ٌٗضص ؤن -

ٓاػهت ٢ًاًا في الٗىانغ َظٍ مكابهاث ٌٗضص ؤن -  ". م

ٓلُض -  ٫ٓ  ج ٓم: للمك٩لت اإلادخملت الخل ٓة َظٍ في الُالب ٣ً ٫ٓ  مً مم٨ً ٖضص ؤ٦ثر بظ٦غ الخُ ٖٓت الخل  اإلاخى

٫ٓ  بهٟتها مجها ٖضص ْنُاٚت جدضًض زم بُجها، التي الٗال٢اث ٖلى ْالخٗٝغ الخ٣لُضًت، ٚحر . للمك٩لت اإلادخملت الخل
ٓة َظٍ جخإزغ ما ْٖاصة ت بم٣ضاع الخُ   الُالب، لضٔ الؿاب٣ت ْالخبراث اإلاٗٞغ

ًة
 الُالب مماعؾت بمضٔ جخإزغ ْؤًًا

ٓة َظٍ ْفي. ألاؾلٓب لِظا  ٖلى ال٣ضعة) الُال٢ت. ألاؾاؾُت ؤلابضاعي الخ٨ٟحر مِاعاث ٖلى الُالب ًخضعب الخُ

٫ٓ  ؤلاجُان هت ،(مخٗضصة بدل ٓلُض ٖلى ال٣ضعة) ْاإلاْغ ٖٓت بضاثل ج اًا مً للمك٩لت ْالىٓغ مخى  ْألانالت ،(مسخلٟت ْػ
٫ٓ  ْؤلاجُان ظضًضة، ٖال٢اث بصعا٥ ٖلى ال٣ضعة) ٫ٓ  جٟانُل بياٞت ٖلى ال٣ضعة) ْالخٟانُل ،(ج٣لُضًت ٚحر بدل  للخل

ٓظّ ؤن اإلاٗلم ٖلى ٍْيبػي. اإلاك٨الث ججاٍ ْالخؿاؾُت ،(اإلادخملت عة بلى الُالب اهدباٍ ً  ظمُ٘ اؾخسضام يْغ
ٓماث  . اإلاك٩لت لخل ْالخبراث اإلاُٗاٍ، اإلاٗل

٫ٓ  ازخباع -  ٫ٓ  الخل ٓة َْظٍ: ألامشل الخل بلى للٓن ٓماث ألاصلت ظم٘ الُالب مً جخُلب الخُ ض التي ْاإلاٗل  جٍا

ٌ ؤْ ٫ٓ  جٞغ ٍْجها ؾب٤ التي الخل ٓة في جض ٫ٓ  ؤظل مً ْطل٪ الؿاب٣ت، الخُ  ْلخىمُت. للمك٩لت ألامشل الخل بلى الٓن
ٓة، َظٍ في الُالب مِاعاث   الخل؟ صخت مً الخد٤٣ ًم٨ً َل: الخالي الؿاا٫ ٖلحهم ًُغح اإلاٗلم ٞةن الخُ

                                                           
 .1ط. دار الفكر: عماف. تعليم التفكَت. (2001).قطامي، نايفو1
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ٓم: مىّ ْالخد٤٣ ألامشل الخل ازخباع -   جٓنل الظي الٟغى ؤْ الخل صخت بازخباع اإلاغخلت َظٍ في الُالب ٣ً

ٓاءًة  اإلاك٩لت لخل مىاؾبت مً ْالخإ٦ض بلُّ ٔ  ؤصاة ؤي ؤْ اإلاالخٓت ؤْ الخجٍغب ٍَغ٤ ؾ  . مىاؾبت ؤزغ

 ٔ   حك٩ل اإلاغاخل ؤجهظ1ًٍغ
ًة
ٖٓا  مُٗىت، مك٩لت مٗالجت لضٔ الٟغص ًماعؾِا ٢ض التي الٗملُاث في اإلاى٣ُي الخ٨ٟحر مً ه

ض بةل٣اء مجها الاؾخٟاصة ٍْم٨ً  ْالِٟم، للضعاؾت ؤ٢غب حٛضْ بدُض اإلاك٩لت، خل اؾتراجُجُاث ٖلى الًٓء مً مٍؼ
عة الدؿلؿل َظا ًدب٘ ال اإلاخٗلم ؤن ٚحر ٓاظِت ٖىض بالًْغ  بُجها، ُٞما اإلاغاخل َظٍ جخضازل ٣ٞض مك٩لت، ْي٘ م

٠٢ٓ الىاجر اإلاك٩لت خل بن. البٌٗ ببًِٗا ْجخإزغ ٓا٫ ظمُ٘ في ًخ ٓاٞغ ٖلى ألاخ حن ج  َما ؤؾاؾُحن، قَغ
٫ٓ  مً ؤْ ألانٗب، اإلاك٨الث بلى الؿِلت اإلاك٨الث مً الاهخ٣ا٫: ؤي الِغمُت، ٫ٓ  بلى النؿُُت الخل  اإلاغ٦بت، الخل

ْلت: ؤي الا٦دكاٝ، ْمباصت ٓاٖض ْاإلاباصت الٗال٢اث ًٖ البدض في الجاصة اإلاخٗلم مدا ٓاهحن ْال٣  جبًُ التي ْال٣
ٓب الخل ٫ٓ  مً ْجم٨ً ُّٞ، اإلاٚغ .  بلُّ الٓن

 ٔ ٓامل مً بٗضص ـ اإلاٟاَُم لخٗلم باليؿبت الخا٫ َٓ ٦ما ـ اإلاك٩لت خل حٗلم ؤًًاؤهخإزغ ٍْغ ٖٓت، الٗ  بًِٗا اإلاخى
ٓلتها طاتها، اإلاك٩لت بُبُٗت ًخٗل٤ ٓبتها ؤْ ٦ؿِ ٓخِا ؤْ نٗ ٓاٞغ مضٔ ؤْ ْي ٓماث ج ٓلِا، اإلاٗل  ًخٗل٤ ْبًِٗا خ

 مضٔ ؤْ اإلاك٩لت بُبُٗت ؤلٟخّ مضٔ ؤْ صاُٞٗخّ ؤْ ج٨ٟحٍر ؤؾالُب ؤْ ٢ضعاجّ ؤْ الؿاب٣ت ٦سبراجّ طاجّ، باإلاخٗلم

ٖٓحن َظًً جٟاٖل بن. الخ..الٛمٓى ْجدمل اإلاشابغة ٖلى ٢ضعجّ ٓامل مً الى  ًماعؾِا التي الاؾتراجُجُاث في ًازغ الٗ
ٓاظِّ؛ التي اإلاك٩لت خل في اإلاخٗلم خباع في ؤزظَا ًجب لظا ج  ألاْيإ في اإلاك٩لت خل ٖلى الخضٍعب ٖىض الٖا

"..  الٗاصًت اإلاضعؾُت

ٓا٠٢ في الُالب ْي٘ ألاؾلٓب َظا جىُٟظ ًخُلب مما ٓا٢ِٗم، ْمغجبُت تهمِم ْمك٨الث م ٢ٓذ ْفي ب  هٟؿّ ال

م جخدضٔ ٓماث ْظم٘ البدض بلى ْجضِٞٗم ج٨ٟحَر .  لِا خل بًجاص ؤظل مً صختها مً ْالخد٤٣ الالػمت، اإلاٗل

ْع  ْللمٗلم ٓة ألاَضاٝ جد٤ُ٣ بم٩اهُت في ٦بحر ص  ٌكٗغ ؤن اإلاٗلم ٖلى ًيبػي بط. ألاؾلٓب َظا اؾخسضام مً اإلاغظ
ت الُالب  جدضًض ٦ُُٟت ٖلى ًضعبهم ؤن ٖلُّ ًيبػي ٦ما ال٣ٗاب، مً ْالجؿضي الىٟس ي ْباألمً الخ٨ٟحر، بدٍغ
خت اإلاك٩لت ٓعة اإلاُْغ ى نُاٚت ٦ُُْٟت ص٣ُ٢ت، به ٓظحهِم اإلاىاؾبت، الْٟغ  اإلاهاصع ظمُ٘ مً الاؾخٟاصة هدٓ ْج
٫ٓ  اإلاخاخت ٫ٓ  مً مم٨ً ٖضص ؤ٦ثر بلى للٓن ٫ٓ  ؤي وٗلم ال ألهىا الخ٣لُض، ججىب م٘ الخل ا مً ؤوؿب الخل  ٢بل ٚحَر

ا بخدلُلِا ال٣ُام .  بُجها ْاإلاٟايلت ْازخباَع

ٓبحن بحن الخٍٟغ٤ مً البض اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ًٖ الخضًض ْٖىض  الٗملُت في اؾخسضامِا قإ اإلاك٨الث لخل ؤؾل

ٓم الخٗلُمُت :  َْما ْاخض، بمِٟ

٣ت اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب - ٓٞت بٍُغ .  مإل

                                                           
رللة جامعة اإلماـ . أثر أسلوب حل ادلشكالت يف تنمية القدرات اإلبداعية لدل تالميذ الصف السادس االبتدائي. (2005).البكر،رشيد1

. االجتماعيةالعلـو اإلنسانية ك)زلمد بن سعود اإلسالمية 
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. ببضاُٖت بُغ١  اإلاك٨الث ؤؾلٓب -

ٓبان ِٞظان ْلِا، ٦ُُٟت ْفي الِضٝ، في بًِٗما ًٖ ًسخلٟان ألاؾل ٓة الىخاثج ْفي جىا  خل ٞإؾلٓب. مجها اإلاغظ
٫ٓ  بلى حهضٝ ببضاُٖت بُغ١  اإلاك٨الث ٫ٓ  الٓن  ألاؾلٓب َظا ؤن ٦ما ٢بل، مً ؤخض بلحها ٌؿب٤ لم ظضًضة لخل

هت، الُال٢ت،) ألاؾاؾُت ؤلابضاعي الخ٨ٟحر مِاعاث مً الُالب جم٨ً ًخُلب  ل٩ي (ْالخٟانُل ْألانالت، ْاإلاْغ
٫ٓ  ْمخُلباتها ؤبٗاصَا ٍْضع٥ اإلاك٩لت ًدضص ؤن الُالب ٌؿخُُ٘ ٓزاة الىدُجت ؤن ٦ما لِا، اإلام٨ىت ْالخل  مً اإلاخ

٫ٓ  في جخمشل ألاؾلٓب َظا ٫ٓ  بلى الٓن ٓٞت بُغ١  اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ؤما. ببضاُٖت خل  َٓ مىّ الِضٝ ٞةن مإل
 ٫ٓ  ٧اٞت الخ٨ٟحر ٖملُت ؤزىاء ٌؿخسضم ال الُالب ؤن ٦ما ألانالت، ُّٞ ٌكتٍر ال للمك٩لت مىاؾب خل بلى الٓن
هت؛ الُال٢ت مِاعاحي ٖلى ٣ًخهغ ٣ٞض ؤلابضاعي الخ٨ٟحر مِاعاث ٫ٓ  في ٌكتٍر ال ٞةهّ لظا ْاإلاْغ  بلحها ًخٓنل التي الخل

ٓن  ؤن ٫ٓ  ْحؿخدؿً ج٣بل ؤن ًم٨ً بل ببضاُٖت، ج٩  آلازٍغً ٢بل مً بلحها الخٓنل ؾب٤ ٧ان ْبن اإلاى٣ُُت الخل

  جمشل بجها ماصام
ًة
  خال

ًة
  مىاؾبا

ًة
 1.للمك٩لت ْمغيُا

: الؿابهت الضعاؾاث

 
ًة
ٕٓ ٢ام ٣ٞض الُالباث لضٔ ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث جىمُت في اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ألَمُت هٓغا  ٖضص بلى الباخشاهبالغظ
ٓاءًة  الضعاؾاث مً ٕٓ ًٖ جدضزذ ْالتي ألاظىنُت ؤْ  ٧اهذ الٗغبُت ؾ  لِظٍ ٖغى ًلي ُْٞما الخالُت، الضعاؾت مٓي

: الضعاؾاث

:  Proudfit (1981) بغوصقُذ صعاؾت

٣خحن ؤزغ م٣اعهت  بلى َضٞذ ْالتي ؿِخحن ٍَغ  خل ٖملُاث في الابخضاجي الخامـ اله٠ جالمُظ ؤصاء ٖلى جضَع
ٓص ْهي هخاثج ٖضة بلى الضعاؾت جٓنلذ خُض اإلاك٨الث، ١ ْظ   صالت ْٞغ

ًة
ٖٓت بحن بخهاثُا نُت اإلاجم  ْالًابُت الخجٍغ

ٖٓت لهالر اإلاك٨الث خل ٖملُاث ؤصاء في نُت، اإلاجم ٓظض ال الخجٍغ ١ ج   صالت ْٞغ
ًة
ٖٓخحن بحن بخهاثُا  باليؿبت اإلاجم

.  اإلاك٩لت لِٟم

:  (م1983) صعوَل صعاؾت

٣ت الٗامت اإلاك٨الث خل ٖلى للخضٍعب بغهامج ؤزغ صعاؾت بلى َضٞذ ْالتي ت بٍُغ  ال٣ضعاث جىمُت ٖلى ابخ٩اٍع

ت، ٖٓت ج١ٟٓ  بلى الضعاؾت هخاثج جٓنلذ ٢ْض الابخ٩اٍع نُت اإلاجم ٖٓت ٖلى الخجٍغ  . ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث في الًابُت اإلاجم

 

                                                           
رللة جامعة اإلماـ . أثر أسلوب حل ادلشكالت يف تنمية القدرات اإلبداعية لدل تالميذ الصف السادس االبتدائي. (2005).البكر،رشيد1

. العلـو اإلنسانية كاالجتماعية)زلمد بن سعود اإلسالمية 
2
 Proudfit, A. (1981) the Examination of prodlem solving phocesses by fifth – grade children and Effect 

on prodlem solving per for mance. Vol. 41,No3, P:3932A. 
. دار ادلعارؼ: القاىرة. تنمية اإلبداع. (1983).دركيش، زين العابدين3
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ٓع  صعاؾت : 1(Goor & sammehfeld, 1985) ُٞلض ْؾامذ ظ

 ؤن بلى الضعاؾت جٓنلذ ٢ْض اإلابضٖحن، ْٚحر اإلابضٖحن الُالب بحن اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ؤزغ م٣اعهت بلى َضٞذ ْالتي

 ٔ .  الُالب لضٔ ؤلابضاُٖت بال٣ضعاث ًخإزغ اإلاك٨الث خل مؿخٓ

:  (م1993) نىاوي   صعاؾت

ت َضٞذ ْالتي  جأل٠  -للمك٨الث ؤلابضاعي الخل  -الظَجي الٗه٠ الخضَعـ اؾتراجُجُاث بٌٗ ؤزغ بلىمٗٞغ

 بلى الضعاؾت جٓنلذ ٢ْض. ألاؾاس ي بالخٗلُم الٗغبُت اللٛت ماصة زال٫ مً ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث جىمُت في ألاقخاث
ٖٓاث، لضٔ ؤلابضاعي الخ٨ٟحر جىمُت في الشالر الاؾتراجُجُاث ٞاٖلُت  ؤ٦ثر ٧اهذ ألاقخاث جأل٠ بؾتراجُجُت ْؤن اإلاجم

خحن ؤلاؾتراجُجُخحن مً ٞاٖلُت .  ألازٍغ

:  (َـ1421) يىؾه صعاؾت

 الضعاس ي الخدهُل لخىمُت اإلاك٨الث خل بإؾلٓب مٗض بغهامج اؾخسضام ٞاٖلُت مً الخإ٦ض بلى َضٞذ ْالتي

.  اإلا٨غمت بم٨ت اإلاخٓؾُت اإلاغخلت َالباث لضٔ الابخ٩اعي  ْالخ٨ٟحر

  الضعاس ي، الخدهُل جىمُت في للبرهامج ٞاٖلُت بلى الضعاؾت هخاثج جٓنلذ ٢ْض
ًة
 الخ٨ٟحر جىمُت في ٞاٖلُخّ بلى ْؤًًا

.  الابخ٩اعي 

:  الضعاؾت مىهج

بي قبه اإلاىهج بةجبإ الباخشان ٢ام ل٣ض نُت ٚحر اإلاخٛحراث يبِ جم ٢ْض. الضعاؾت ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ الخجٍغ  التي الخجٍغ
ٖٓخحن ج٩اٞا لًمان ْطل٪ البدض، هخاثج ٖلى جازغ ٢ض نُت اإلاجم .  ْالًابُت الخجٍغ

:  الضعاؾت وغُىت الضعاؾت مجخمؼ

٣ت الضعاؾت ُٖىت ازخُاع جم ٓاثُت بالٍُغ  في ألاؾاؾِبمداٞٓتاعبض الخامـ اله٠ َالباث مً النؿُُت الٗك

ٓهذ خُض الِاقمُت، ألاعصهُت اإلامل٨ت  خُض الخامؿاألؾاس ي، اله٠ َالباث مً َالبت (50) مً الضعاؾت ُٖىت ج٩

٣ت َالباحكٗبخحن ازخُاع جم ٓاثُت بٍُغ ٖٓت بخضاَما لخمشل ٖك نُت اإلاجم ٔ  الخجٍغ ٖٓت ْألازغ .  الًابُت اإلاجم

:  الضعاؾت أصاة

                                                           
1
Goor, A. Sommer feld,R. (1985). Acomparison of prodlem solving processes of creative and – Non – 

creative students. Journal of Educational psychology. Vol. 77. No,4. PP,495. 
رسالة . األساسي تأثَت بعض اسًتاتيجيات التدريس يف تنمية القدرات اإلبداعية من خالؿ مادة اللغة العربية بالتعليم. (1993).قناكم، شاكر2

. دكتوراه غَت منشورة، معهد الدراسات كالبحوث الًتبوية، جامعة القاىرة
 .فاعلية استخداـ برنامج معد لتنمية التحصيل كالتفكَت للبنات جدة. (ق1421).كوسو، سوسن عبد احلميد3
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ن الخامض بٖضاص مً ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث م٣ُاؽ بدبجي الباخشان ٢ام  بٌٗ بةظغاء الباخشان ٢ام ٢ْض (2001)ْآزْغ
َْٓ الُُٟٟت الخٗضًالث  الخامـ اله٠ َالباث ٖلى جُب٣ُّ جم زم ْزباجّ، نض٢ّ مً الخإ٦ض جم م٣ُاؽ ٖلُّ،

ً ًٓضر (1) ع٢م الخالي ْالجض٫ْ  ألاؾاس ي، .  اإلا٣ُاؽ في اإلاخًمىت الخماٍع

 (1) ع٢م ظض٫ْ 

ً ًٓضر ٓعة في اإلاخًمىت الخماٍع  الاؾخجاباث في اإلاؿخٛغ١  ْالؼمً ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث إلا٣ُاؽ الجهاثُت اله

 ؤلاظابت ػمً ال٣ٟغة ال٣ٟغة ع٢م

ٞت هباجاث ؤؾماء اؾخظ٧اع 1 ٕٓ ؤْ مْٗغ  ص٢اث٤ 4 . ٖجها مؿم

 ص٣ُ٢خان " .ٝ" بدٝغ جبضؤ ٧لماث اؾخظ٧اع 2

 ص٣ُ٢خان " .ص" بدٝغ جيخهي ٧لماث اؾخظ٧اع 3

4 ًٍٓ ٝ مً ٧لماث ج٩  ص٢اث٤ 3 .مخباٖضة خْغ

5 ًٍٓ ٝ مً ٧لماث ج٩  ص٢اث٤ 6 . مخ٣اَٗت خْغ

 ص٢اث٤ 3 " .متراصٞاث" اإلاُٗاة لل٩لمت اإلاٗجى هٟـ لِا ٧لماث اؾخظ٧اع 6

 ص٢اث٤ 5 .الهُٟذ لٗلب اإلاٗخاصة ٚحر ؤْ الكاجٗت ٚحر الاؾخسضاماث ط٦غ 7

ًٍْ ا٢تراح 8  ص٢اث٤ 5 .ما ل٣هت ٖىا

  الضعاؾت َظٍ في بخُب٣ُّ الباخشان ٢ام زم
ًة
  جُب٣ُا

ًة
 الضعاس ي الٗام مً ألا٫ْ  الضعاس ي الٟهل بضاًت في ْطل٪ ٢بلُا

ٖٓت)الخامـ اله٠ مٗلماث جضٍعب جم زم (م2014-2015) نُت اإلاجم لب اإلاك٨الث، خل ؤؾلٓب ٖلى (الخجٍغ  مجهً َْ
ؿِىللُالباث ؤزىاء جُب٣ُّ ٕٓ الضعاس ي الٟهل اهتهاء ٢ْبل الضعاس ي، الٟهل زال٫ جضَع  اإلا٣ُاؽ جُب٤ُ جم بإؾب

 
ًة
  جُب٣ُا

ًة
 . بٗضًا

  اإلا٣ُاؽ جُب٤ُ
ًة
:  ٢بلُا

  اإلا٣ُاؽ جُب٤ُ جم
ًة
ٖٓخحن َالباث ج٩اٞا مً الخإ٦ض بهضٝ ٢بلُا نُت اإلاجم  ؤلابضاُٖت، ال٣ضعاث في ْالًابُت الخجٍغ

:  الخالي (2) ع٢م الجض٫ْ  في طل٪ ٍْخجلى
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ٖٓت اإلاِاعة  اإلاخٓؾِ اإلاجم
 الخؿابي

 الاهدغاٝ
 اإلاُٗاعي 

ٔ  ث ٢ُمت  الضاللت مؿخٓ

 الُال٢ت
نُت  2.91 22.42 الخجٍغ

0.67 0.01 
 2.73 21.34 الًابُت

هت  اإلاْغ
نُت  2.47 24.47 الخجٍغ

1.34 0.01 
 2.22 23.73 الًابُت

 ألانالت
نُت  1.35 17.34 الخجٍغ

0.87 0.01 
 2.21 16.42 الًابُت

 ؤلاياٞاث
 الخٓؾُ٘

نُت  2.45 12.45 الخجٍغ
0.95 0.01 

 2.32 11.63 الًابُت

بُت للمجمىغخحن ؤلابضاغُت الهضعاث إلاهُاؽ الهبلي الخُبُو ًىضح:(2) ع٢م ظض٫ْ   والًابُت الخجٍغ

ٓص ٖضم الؿاب٤ (2) ع٢م ظض٫ْ  مً ًِٓغ ١ ْظ ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ  َالباث بحن (0.01) الضاللت مؿخٓ
ٖٓخحن نُت اإلاجم ٖٓتي ج٩اٞا ًا٦ض الظي ألامغ ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث إلا٣ُاؽ ال٣بلي الخُب٤ُ في ْالًابُت الخجٍغ  مجم

بهً ٢بل ؤلابضاُٖت ٢ضعاتهً في الضعاؾت .  اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ٖلى جضٍع

:  الضعاؾت هخاةج

 
ً
، بالؿإاُ اإلاخػلهت الىخاةج: أوال :  غلى ًىو والظي ألاُو

١ َىا٥ َل ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٖٓت َالباث صعظاث مخٓؾِ بحن (0.1) الضاللت مؿخٓ نُت، اإلاجم  الخجٍغ
الباث ٖٓت َْ ٔ  الُال٢ت إلاِاعة الًابُت اإلاجم  اإلاك٨الث؟ خل ؤؾلٓب جُب٤ُ بلى حٗؼ

١ (ث) ازخباع بةظغاء الباخشان ٢ام ٣ٞض الؿاا٫ َظا ًٖ ْلئلظابت  الُال٢ت، ل٣ضعة الضعظاث مخٓؾُاث بحن للْٟغ
.  الىخاثج َظٍ ًٓضر (3) ع٢م الخالي ْالجض٫ْ 
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 ُ بُت للمجمىغخحن ؤلابضاغُت الهضعاث إلاهُاؽ البػضي الخُبُو هخاةج ًىضح:(3) عنم حضو  والًابُت الخجٍغ

. الُالنت لهضعة

نُت ٖٓت الخجٍغ ٖٓت الًابُت اإلاجم  اإلاجم

 مؿخٔٓ الضاللت ٢ُمت ث
 اإلاخٓؾِ

الاهدغاٝ 

 اإلاُٗاعي 
 الاهدغاٝ اإلاُٗاعي  اإلاخٓؾِ

 ٖىض مؿخٔٓ  5.23 3.76 72.46 4.54 73.23
ًة
 (0.01)صالت بخهاثُا

ٓص الؿاب٤ (3) الجض٫ْ  مً ًِٓغ ١ ْظ ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ  لهالر الُال٢ت ٢ضعة في (0.01) الضاللت مؿخٓ
ٖٓت َالباث نُت اإلاجم ٓاجِخضعبً الخجٍغ .  اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ٖلى الل

 
ً
:  غلى ًىو والظي الثاوي، بالؿإاُ اإلاخػلهت الىخاةج: زاهُا

١ َىا٥ َل ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٖٓت َالباث صعظاث مخٓؾِ بحن (0.1) الضاللت مؿخٓ نُت، اإلاجم  الخجٍغ
الباث ٖٓت َْ هت إلاِاعة الًابُت اإلاجم ٔ  اإلاْغ   اإلاك٨الث؟ خل ؤؾلٓب جُب٤ُ بلى حٗؼ

١ (ث) ازخباع بةظغاء الباخشان ٢ام ٣ٞض الؿاا٫ َظا ًٖ ْلئلظابت هت، ل٣ضعة الضعظاث مخٓؾُاث بحن للْٟغ  اإلاْغ
:  الىخاثج َظٍ ًٓضر (4) ع٢م الخالي ْالجض٫ْ 

 ُ بُت للمجمىغخحن ؤلابضاغُت الهضعاث إلاهُاؽ البػضي الخُبُو هخاةج ًىضح:(4) عنم حضو  والًابُت الخجٍغ

. اإلاغوهت لهضعة

ٖٓت نُت اإلاجم ٖٓت الخجٍغ  الًابُت اإلاجم

ٔ  ث ٢ُمت  الضاللت مؿخٓ
 اإلاخٓؾِ

 الاهدغاٝ
 اإلاُٗاعي 

 اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ اإلاخٓؾِ

  صالت 6.26 4.87 72.34 4.34 72.46
ًة
ٔ  ٖىض بخهاثُا  (0.01) مؿخٓ

ٓص (4) الؿاب٤ الجض٫ْ  مً ًدبحن ١ ْظ ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ هت ٢ضعة في (0.01) الضاللت مؿخٓ  لهالر اإلاْغ
ٖٓت َالباث نُت اإلاجم ٓاجِخضعبً الخجٍغ  . اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ٖلى الل

 
ً
:  غلى ًىو والظي الثالث، بالؿإاُ اإلاخػلهت الىخاةج: زالثا

١ َىا٥ َل ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٖٓت َالباث صعظاث مخٓؾِ بحن (0.1) الضاللت مؿخٓ نُت، اإلاجم  الخجٍغ
الباث ٖٓت َْ  اإلاك٨الث؟ خل ؤؾلٓب جُب٤ُ بلى حٗؼي  ألانالت إلاِاعة الًابُت اإلاجم
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١ (ث) ازخباع بةظغاء الباخشان ٢ام ٣ٞض الؿاا٫ َظا ًٖ ْلئلظابت  ألانالت، ل٣ضعة الضعظاث مخٓؾُاث بحن للْٟغ

:  الىخاثج َظٍ ًٓضر (5) ع٢م الخالي ْالجض٫ْ 

 ُ بُت للمجمىغخحن ؤلابضاغُت الهضعاث إلاهُاؽ البػضي الخُبُو هخاةج ًىضح:(5) عنم حضو  والًابُت الخجٍغ

. ألانالت لهضعة

نُت ٖٓت الخجٍغ ٖٓت الًابُت اإلاجم  اإلاجم

 مؿخٔٓ الضاللت ٢ُمت ث
 اإلاخٓؾِ

الاهدغاٝ 

 اإلاُٗاعي 
 الاهدغاٝ اإلاُٗاعي  اإلاخٓؾِ

 ٚحر صالت 2.63 0.83 9.36 0.87 9.34

ٓص ٖضم الؿاب٤ الجض٫ْ  مً ًِٓغ ١ ْظ ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ  بحن ألانالت ل٣ضعة (0.01) الضاللت مؿخٓ

ٖٓت نُت اإلاجم ٖٓت الخجٍغ  . الًابُت ْاإلاجم

 
ً
:  غلى ًىو والظي الغابؼ، بالؿإاُ اإلاخػلهت الىخاةج: عابػا

١ َىا٥ َل ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ ٖٓت َالباث صعظاث مخٓؾِ بحن (0.01) الضاللت مؿخٓ نُت، اإلاجم  الخجٍغ
الباث ٖٓت َْ ٔ  (الخٓؾُ٘) ؤلاياٞت إلاِاعة الًابُت اإلاجم  اإلاك٨الث؟ خل ؤؾلٓب جُب٤ُ بلى حٗؼ

١ (ث) ازخباع بةظغاء الباخشان ٢ام ٣ٞض الؿاا٫ َظا ًٖ ْلئلظابت  ؤلاياٞت، ل٣ضعة الضعظاث مخٓؾُاث بحن للْٟغ
:  الىخاثج َظٍ ًٓضر (6) ع٢م الخالي ْالجض٫ْ 

 ُ بُت للمجمىغخحن ؤلابضاغُت الهضعاث إلاهُاؽ البػضي الخُبُو هخاةج ًىضح:(6) عنم حضو  والًابُت الخجٍغ

. ألانالت لهضعة

نُت ٖٓت الخجٍغ ٖٓت الًابُت اإلاجم  اإلاجم

 مؿخٔٓ الضاللت ٢ُمت ث
 اإلاخٓؾِ

الاهدغاٝ 

 اإلاُٗاعي 
 الاهدغاٝ اإلاُٗاعي  اإلاخٓؾِ

 ٚحر صالت 0.48 0.89 9.35 0.37 9.34

ٓص ٖضم (6) الؿاب٤ الجض٫ْ  مً ًدبحن ١ ْظ ٔ  ٖىض بخهاثُت صاللت طاث ْٞغ  بحن ؤلاياٞت ل٣ضعة (0.01) الضاللت مؿخٓ
ٖٓخحن نُت اإلاجم .  ْالًابُت الخجٍغ
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ٓح الضعاؾت َظٍ هخاثج مً ًِٓغ خُض هت الُال٢ت،) ٢ضعحي جىمُت ٖلى اإلاك٨الث خل ألؾلٓب ال٨بحر ألازغ ْي  (ْاإلاْغ
ٖٓت َالباث لضٔ نُت اإلاجم ٖٓت َالباث خؿاب ٖلى الخجٍغ  صعاؾت هخاثج م٘ الىخاثج َظٍ ْجخ٤ٟ الًابُت، اإلاجم

ْ  ًٓؾ٠ ْصعاؾت ،(م1985) ببغاَُم ْالتي(2005) الب٨غ ْصعاؾت ،(م1996) ْٞسغ  خل ؤؾلٓب ٞاٖلُت ٖلى ؤ٦ضث ،
هت الُال٢ت ٢ضعحي جىمُت في اإلاك٨الث .  ْاإلاْغ

ٓح بلىٗضم الضعاؾت َظٍ هخاثج مً ٍْدبحن ٦ما  ؤْ ْؤلاياٞت ألانالت،) ٢ضعحي جىمُت في اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ؤزغ ْي
ٖٓت َالباث لضٔ (الخٓؾُ٘ نُت اإلاجم .  الخجٍغ

:  الخىنُاث

ٓا ل٩ي اإلاك٨الث خل ؤؾلٓب ٖلى اإلاٗلماث جضٍعب -  .  للُالباث ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث جىمُت في ٌؿِم

ٔ  جًمحن -  ٓا٠٢ الضعاؾُت اإلاىاهج مدخٓ .  ال٣ٗلُت الُالباث ؤبيُت جخدضٔ ْمك٨الث م

 الضعاؾاث ؤزبدذ التي ْالُغاث٤ الاؾتراجُجُاث ٍَغ٤ ًٖ الُالباث لضٔ ؤلابضاُٖت ال٣ضعاث بدىمُت الاَخمام - 

ٍٓت  . ٞاٖلُتها الترب

ض بظغاء -   .مسخلٟت ظٛغاُٞت مىا٤َ في اإلاكابهت الضعاؾاث مً اإلاٍؼ
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 . الٗغبُت الجهًت

َل، -  ً صْع  . اإلاٗاٝع صاع: ال٣اَغة. ؤلابضإ جىمُت. (1983).الٗابضًً ٍػ
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ٍان مداقظتي َىلٌغم ونلهُلُت هدى  ـ اججاَاث غُىت مً ؾ ههىٍ الػَغ
ٓخت                          ص/بًاص مدمض ٖماْي .ص اإلاٟخٓخت ظامٗت ال٣ضؽ /عاثض همغ ٣ٌٗٓب.ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخ

 

 

: ملخو

ٓل٨غم مداٞٓتي ؾ٩ان مً ُٖىت اججاَاث ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت َظٍ حؿعى  . الَٗغـ ه٣ٍٓ هدٓ ٢ْل٣ُلُت َ

ٓن  الٓنٟي، اإلاىهج ٞحها انالباخض اؾخسضم ض اللظًً الغظا٫ ظمُ٘ مً الضعاؾت مجخم٘ ْج٩ م جٍؼ  ٖاما 20 ًٖ ؤٖماَع
ٓل٨غم مداٞٓتي في ٓا٢٘ (732) الُٗىت ْحجم عظال، (73226) ٖضصَم ْالبالٜ ٢ْل٣ُلُت َ  مداٞٓت مً (454) ب

ٓل٨غم،  ٞتنخي ٧ْاهذ ،2016 آطاع قِغ زال٫ بالضعاؾت اإلاخٗل٣ت البُاهاث ظمٗذ .٢ل٣ُلُت مداٞٓت مً (278)ْ َ
ٔ  ؤن: ؤَمِا هخاثج ٖضة بلى الضعاؾت جٓنلذ. لظل٪ الغثِؿت ألاصاة هي الاؾخنُان  مً ُٖىت الججاَاث الٗام اإلاؿخٓ

ٓل٨غم مداٞٓتي ؾ٩ان   ٧ان الَٗغـ ه٣ٍٓ اًجابُاث هدٓ ٢ْل٣ُلُت َ
ًة
 ٧ان الى٣ٍٓ ؾلبُاث ْهدٓ ،%64.01 مخٓؾُا

ٓص بلى ٦ظل٪ الىخاثج ْؤقاعث%. 78.97 مغجٟٗا ١ ْظ ت ْٞغ ٍَٓغ ٓزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث بحن ظ  اإلابد
 الاظخماُٖت، الخالت الٗمغ، الؿ٨ً، م٩ان اإلاداٞٓت،: إلاخٛحراث جبٗا الَٗغـ ه٣ٍٓ هدٓ باججاَاتهم ًخٗل٤ ُٞما

 .الكِغي  الضزل

ٓل٨غم مداٞٓتي الؿ٩ان، اججاَاث:اإلاكخاخُت الٍلماث  .الَٗغـ ه٣ٍٓ ٢ْل٣ُلُت، َ

 : مهضمت

اط     اط الكٗبُت، ْالخ٣الُض بالٗاصاث ْاعجباَا ْاهدكاعا ؾُاصة الاظخماُٖت الىٓم ؤ٦ثر مً الْؼ  قٗب ٧ل ٖىض ٞللْؼ
ٓاهحن جد٨مِا الٗاصاث َْظٍ الكٗٓب، مً ٚحٍر ًٖ جمحٍز بّ لالخخٟاء ْج٣الُض ٖاصاث ٓاعزت ْاظخماُٖت صًيُت ٢  مخ
ُت الهٟت جًٟي ٓص م٘ ٖلحها، ْالغض ى الكٖغ ٓجهم الٗغبُت، ألامت قٗٓب ٖىض الٗاصاث جل٪ مً ٦شحر في حكابّ ْظ ٧ 

.  ْاخضة ز٣اٞت الى ٌؿدىضْن 

٧ٓي الجاهب جمشل ٞالٗاصاث      في ألاٞغاص حكابّ ٍَغ٤ ًٖ اإلاجخم٘ ْخضة ٖلى حٗمل ْهي الجماٖت، لش٣اٞت الؿل
٦ُٓت، مماعؾاتهم حن ٖلى ٞخٗمل الؿل ْجها ألامت، ْظّ جٍؼ  الش٣اٞت صعظت جبرػ ٞالٗاصاث مالمذ، بال الامت جبضْ ْبض

ة حٗض ٦ما الخُاة، الى ْهٓغتها الكٗٓب ؤزال١ ْح٨ٗـ الؿاثضة  ًٖ خ٣اث٤ زىاًاَا بحن جدمل ْز٣اُٞت اظخماُٖت زْغ

ٍٓتها ٢ُْمِا الكٗٓب خُاة .  الش٣اُٞت َْ

ٓلض التي الِضاًا، الٗاصاث، جل٪ ْمً     ٓاءًة  اإلادبت ال٣لب في ج ٍٓت ؤْ ماصًت ٧اهذ ؾ ٓن  ما ْٚالبا ، مٗى   ج٩
ًة
 في ؾنبا

ٓانل ا ٍْٓل ْالجحران، ْألانض٢اء ْألا٢اعب ألاَل بحن الخ ٓن  اإلاتهاصًً، بحن ٦بحر ؤزَغ  ٖضًضة، مىاؾباث في ْج٩
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ُاص، اط ْالىجاح، ٧اأٖل اط َْضاًا. ْالْؼ  الى٣ضًت ْمجها ،(الخ... ْالازار، ْاإلاالبـ، الظَب،) الُٗيُت ٞمجها ٦شحرة، الْؼ

ؾحن، ل٨ال اإلا٣ضمت (الى٣ٍٓ)  البلض صازل ؤخُاها ْجسخل٠ بل آزغ ٖغبي بلض الى ٖغبي بلض مً جسخل٠ ْالتي الْٗغ
ٓاخض ، مداٞٓت بحن ال . اإلاداٞٓت هٟـ صازل ْآزغ ؾ٩اوي ججم٘ بحن ٦شحرة خاالث ْفي ْؤزٔغ

:  الضعاؾت مكٍلت

ذ التي الاظخماُٖت الٗاصاث مً الى٣ٍٓ بن      ، ٖٞغ
ًة
  الٗملُل  ػا٫ ال ٢ضًما

ًة
ا ٓمىا ختى بها ظاٍع  َْٗض الخايغ، ً

ؿِم ألهّ الاظخماعي الخ٩اٞل ؤق٩ا٫ مً ق٩ل الى٣ٍٓ اط مخُلباث جلبُت ٖلى الَٗغـ مؿاٖضة في ٌُل  الا. اإلااصًت الْؼ

ْهت في اهّ ٓاَىحن ٧اَل ًش٣ل باث ألازحرة آلا ًٍٓ صاثغة لخٓؾُ٘ هٓغا اإلا ٓلُمت) الٗغؽ َٗام ْظبت لخىا٫ْ  اإلاضٖ  ،(ال
عة اإلاداٞٓاث مً ال٨شحر في طل٪ ْعبِ ٓص مً ًسلٓ ال اإلاجخمٗاث مً مجخم٘ ْؤي. الى٣ٍٓ ج٣ضًم بًْغ ٓاَغ ْظ ْ 

٫ٓ  اظخماُٖت ا مً الخ٣لُل ؤْ خلِا ًهٗب مك٨الث بلى حٗالج لم بطا جخد  اإلاجخم٘، ٖلى زم ألاٞغاص ٖلى آزاَع
ٓاظب ٓا ؤن ْالٗلماء ْاإلاش٣ٟحن الاظخماُٖحن اإلاهلخحن ٖلى ْال ْل ٓاَغ جل٪ ٖلى ال٣ًاء ًدا  ٢بل مِضَا في ْهي الٓ

ٕغ ؤن . 1ظضًضة مك٨الث ٖلُّ ْججلب اإلاجخم٘ مجها ًئن مك٨الث ْجهبذ جتٖر

المي جىا٫ْ  ٢ْض      اط خٟالث ٚالبُت ؤن ْاٖخبر الٓاَغة قضًض مٗحن ال٨غمي ؤلٖا ٓلذ الْؼ ٓا٫ لجم٘ آلُت بلى جد  ألام

ٓم التي (الى٣ٍٓ) ٖاصة زال٫ مً ٓن  بها ٣ً غاؽ ٣ًٟض ما َْٓ الخٟالث لِظٍ اإلاضٖ ه٣ِا ألٖا  ٞدٟالث ْظمالِا، ْع
غاؽ ٓلذ خُض الجمُلت، ْؤَضاِٞا مٗاهحها ًٖ ؤبٗضجىا الكضًض ْلؤلؾ٠ ألاًام َظٍ ألٖا ٓا٫ لجم٘ ْؾُلت بلى جد  ألام
ٓاث ؤن زانت   ألاخُان بٌٗ في جخم الضٖ

ًة
 ْاإلاجالـ البلضًاث في ْاإلااء ال٨ِغباء ؤ٢ؿام ْسجالث ل٨ك٠ اؾدىاصا

ٍت   ال٣ْغ
ًة
ٓج٪ قٟخ٪) اطا لؿُاؾت ؤْ الِاج٠ لضلُل ْاؾدىاصا ٓم خُض ،(صٖ ٓن  ألاشخام ٣ً ٓػَ٘ اإلا٩لٟ  بخ

ٓاث، ٓاث ب٨خابت الضٖ ٓجهم ألشخام صٖ ٓإع في ًهاصٞ  في الى٣ٍٓ ؤنبذ ل٣ض. 2الٗامت ألاما٦ً ْفي ْاإلادالث الك
 ختى البى٪ مً ؤْ الىاؽ مً اؾخ٣غى للدؿضًض ما٫ لضًّ ٨ًً لم ْان ٌؿضصٍ، ان ًجب الَٗغـ ع٢بت في صًىا ؤًامىا

ٓن  ال ًً حؿضًض مً متهغبا َْٗخبر, الٛحر اهخ٣اص مٓي٘ ٩ً . الضِّل

ٕٓ ألَمُت ْهٓغا    :  الغثِـ ؾإاله ًٖ لخجُب الضعاؾت َظٍ ظاءث ٣ٞض ْخؿاؾِخّ اإلآي

ٓل٨غم مداٞٓتي ؾ٩ان مً ُٖىت اججاَاث هي ما -   الَٗغـ؟ ه٣ٍٓ هدٓ ٢ْل٣ُلُت َ

ُت  ؤؾئلت ًٖ ؤلاظابت زم    ٔ  ٖٞغ :  ؤزغ

ٓظض َل - ١ ج ٓل٨غم مداٞٓتي ؾ٩ان مً ُٖىت اججاَاث في صالت بخهاثُت ْٞغ  الَٗغـ ه٣ٍٓ هدٓ ٢ْل٣ُلُت َ
 الكِغي؟ الضزل الاظخماُٖت، الخالت الٗمغ، الؿ٨ً، م٩ان اإلاداٞٓت،: إلاخٛحراث جبٗا

                                                           
 

ص . العريب، ادلكتبة ادلصرية للطبع كالنشر كالتوزيع، اإلسكندرية، تغَت اذباىات األجياؿ ضلو غالء ادلهور يف اجملتمع ( 2003)اجلوالين فادية  
148. 

. (10/4/2016)راـ اهلل  -دنيا الوطن. أعيدكا لألفراح هبجتها. (2016)معُت شديد  2
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:  الضعاؾت أَمُت

:   ًلي ما في الضعاؾت َظٍ ؤَمُت ج٨مً

ٓاث في ٞلؿُحن في للىٓغ ملٟذ بك٩ل بها ْاإلابالٛت الى٣ٍٓ ْاَغة جؼاًض. 1 .  الازحرة الؿى

ٓص ٖضم. 2 ْلذ مؿخ٣لت، صعاؾت ؤي ْظ ، ْاَغة جىا ْلى هي الضعاؾت ِٞظٍ مدلُا، ال ٖغبُا ال الى٣ٍٓ  جبدض التي ألا
ْص في الٓاَغة .  الباخشان ٖلم خض

ت بزغاء. 3 ت اإلاٗٞغ ٣ٓؽ مغاؾم مُضان في الىٍٓغ اط َْ ٔ  ٖلى ٖلمُت ماصة بخ٣ضًم الْؼ  ُٖىت الججاَاث الٓن٠ مؿخٓ
ٓل٨غم مداٞٓتي ؾ٩ان مً .  الَٗغـ ه٣ٍٓ هدٓ ٢ْل٣ُلُت َ

: الضعاؾت أَضاف

:   بلى الضعاؾت َظٍ تهضف     

ت. 1 ٓل٨غم مداٞٓتي ؾ٩ان مً ُٖىت اججاَاث مٗٞغ . الَٗغـ ه٣ٍٓ هدٓ ٢ْل٣ُلُت َ

ت. 2 ١ صاللت مٗٞغ ٓل٨غم مداٞٓتي ؾ٩ان مً ُٖىت اججاَاث في ؤلاخهاثُت الْٟغ  الَٗغـ ه٣ٍٓ هدٓ ٢ْل٣ُلُت َ

. الكِغي  الضزل الاظخماُٖت، الخالت الٗمغ، الؿ٨ً، م٩ان اإلاداٞٓت،: إلاخٛحراث جبٗا

ٔ  صعاؾاث بظغاء بلى الباخشحن خض. 3 ْلّ لم ما ْاؾخ٨ما٫ م٣اعهت، ؤزغ .   الى٣ٍٓ ْاَغة بسهٓم الضعاؾت َظٍ جدىا

: الضعاؾت خضوص

ض الظًً الغظا٫ مً الضعاؾت َظٍ بُاهاث ظمٗذ م جٍؼ ٓل٨غم، مداٞٓتي في ٖاما، 20 ًٖ ؤٖماَع  في ٢ْل٣ُلُت، َ

.                        2016 ٖام مً ؤطاع قِغ زال٫ ٞلؿُحن، قما٫

اع : الىظغي  ؤلَا

هضٔ ما َٓ الى٣ٍٓ      غاؽ في حُل ، ألٖا
ًة
، الؿُٗضة ْاإلاىاؾباث ألاٞغاح ْفي زانت

ًة
 في الىجاح ؤْ ظضًضٍت  بِذٍت  ٦بىاء ٖامت

ٓظُهي الصة ٖىض ؤْ الجامٗت في ؤْ الخ َٓا ال . 1 ْهد

      
ُل

غاٝ الٗاصاث مً الى٣ٍٓ ، ٖٝغ ٢ْض اإلاجخم٘، في الخؿىت ْألٖا
ًة
  بّ الٗملُل  ػا٫ ال ٢ضًما

ًة
ا  مً ٦شحرٍت  في ظاٍع

ٓمىا ختى اإلاجخمٗاث   الاظخماعي، الخ٩اٞل في ٌَُب  ؤزٌغ  ْللى٣ٍٓ الخايغ، ً
ًة
غاؽ، في ْزانت ؿِم خُض ألٖا  في ٌُل

اط مخُلباث جلبُت ٖلى الٗغؾان مؿاٖضة  . اإلااصًت الْؼ
ُل

  ْالى٣ٍٓ
ًة
ا  ْالهض٢اث ْالِضاًا الِباث جدذ ًىضعطُل  قٖغ

ُت ألاصلت ْعصث ٢ْض ْالُٗاًا، ، للى٣ٍٓ ال٣ٟهي الخ٠ُُ٨ ْؤن بًُٟلتها، الكٖغ
ًة
ا ٍٝت  مدلُّل  قٖغ  ال٣ِٟاء، بحن زال

                                                           
 .شبكة يسألونك اإلسالمية. نظرٌة شرعيٌة يف النقوُط يف األفراح: (2014)حساـ الدين عفانة   
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  اٖخبٍر مً ٞمجهم
ًة
ٍُل  ًجب ٢غيا ، ؾضاصُل

ًة
  اٖخبٍر مً ْمجهم مؿخ٣بال

ًة
غصُّل  ال َبت

ُل
ٓص ج٨ُُّٟ في اإلاغظ٘ الخىُٟت ْٖىض. ج ٌٗ 

. 1ْٖاصتهم الىاؽ لٗٝغ

 ْب٢امت ؤـغى قغاء مً الٗغؽ ج٩ال٠ُ ٦ثرة بؿنب ْطل٪ لّ، ٦مؿاٖضة للَٗغـ الى٣ٍٓ ٖاصة وكإث ل٣ض     

ا الٗماعة، ؽ نُٛت زم جإزُثها، زم للؿ٨ً، ْججِحَز ا، الْٗغ  ٨ٟٞغة.  الخ... ْالخٟلت الٗغؽ ْلُمت ج٩ال٠ُ زم ْظِاَػ
ٓاعزتها ٢ضًمت ٨ٞغة الى٣ٍٓ ٓمىا ختى جؼا٫ ْما ألاظُا٫ ج  َْٗخبر بها، ًبالٜ لم اطا مدببت اظخماُٖت ٖاصة ْهي َظا، ً
ٓعا الى٣ٍٓ ٢ْاث في الىاؽ مً ًجم٘ ٧ان بط ؾاب٣ا، ٧ان إلاا جُ  الصخو إلاؿاٖضة ٧الخهاص الؿىت مً مُٗىت ؤ

. 2باإلاؿاٖضة اإلاٗجي

ُت الٗاصاث ْمً      ؽ ج٠٣ ؤن اإلاٖغ  ْجخ٣بل ال٣ضًغاث، العجاثؼ بخضٔ ْبجاهبها الضاع ٚٝغ بخضٔ باب ٖىض الْٗغ
ْٓن لِا ٣ًضمّ ما ٓص، مً اإلاضٖ ٓص حؿلُم ْٖلحها ه٣   الى٣

ًة
ٓػ  بلى خاال  مً مٟٓى شخو بلى ْمجها بجاهبها التي العج

ْهذ التي اإلابالٜ َْؿضص الَٗغـ لُدِٟٓا زانت، ٢اثمت في ْصاّٞٗ اإلابلٜ َْسجل ًدص ي الَٗغـ ٢بل  ٖىض ٞحها ص

 ٫ٓ ٝ خل . 3 لظل٪ اإلاىاؾبت الْٓغ

اظّ نٟاٞا بِذ بلضة مً الؿً ٦باع ؤخض ٍْه٠       ؽ الَٗغـ ؤَل جدىا٫ْ  ؤن ْبٗض: "٢اثال ْػ  ْمً ْالْٗغ
ٓة، ْاخدؿٓ ْالٗكاء الٛظاء َٗام الٗغؽ في قاع٦ِم  ماصًت مؿاٖضة ًٖ ٖباعة ْهي ،(الى٣ٍٓ) ٖملُت ظغث ال٣ِ

ٓم اإلاىاؾبت ْبهظٍ للَٗغـ،   صّٞٗ الظي ْاإلابلٜ اإلاى٣ِ بؾم لُٗلً ؤخضَم ٣ً
ًة
 َْظٍ ٞالن ًا ٖلُ٪ هللا زل٠: ٢اثال

ٕٓ ًٖ ٌٗلً زم الى٣ٍٓ ًخم ختى ٨َْظا. ٞالن عؤؽ في ؤْ الىبي إلادبت مبلٜ ؤي ؤْ ظىُّ ؤْ ظىُّ هه٠ . الى٣ٍٓ مجم

ٓلّ ٓم طل٪ ْبٗض. الىبي إلادبت ظىُّ ْٖكٍغً مئت َْظٍ ْمدلُت يُٝٓ ًا ٖل٨ُم هللا زل٠ ب٣ ن ٣ً  الخايْغ
ٓن  ؾحن الؿٗاصة مخمىحن مباع٦حن مِىئحن ؤ٢اعب مً مّٗ ًجلـ ْمً الَٗغـ ْالض ٍْهاٞد الص ْبهجاب للْٗغ  ألا

ٓن  ٦ما ٓن  ؤن ٍْخمى . 4" َْىاء ْبغ٦ت زحر ٞا٫ الٟغح ؤْ الٗغؽ طل٪ ٩ً

ٓص ج٨ً لم خُض ٢ضًما ألاعصوي اإلاجخم٘ في الى٣ٍٓ ْاَغة ًْٖ      ٓم، ٖلُّ هي التي بالك٩ل مخاخت الى٣  ٩ٞان الُ
ٓاش ي ج٣ضًم للغظا٫ باليؿبت  ؤنبذ بٗض ُْٞما الَٗغـ، خاظت ٤ْٞ بها الاخخٟاّ ؤْ الٗغؽ بمىاؾبت لظبدِا اإلا

ٓاش ي بلى بياٞت الغظا٫ ه٣ٍٓ ٓلت اإلا .  5 ْألاعػ  الؿ٨غ اق

ٓبت ْفي       الظي ؤنض٢اثّ ؤخض ًمُىّ ًْٖ الخىاء صخً ْؤمامّ الَٗغـ ًجلـ بإن الى٣ٍٓ ٖملُت جبضؤ ال٣ضًمت الى

ٓا٫ ًالػمّ ؾٝٓ   ًدمل الٟغح ؤًام َ
ًة
ا   ًدمل ؤزغ ٌؿاٍع ًْٖ ًضٍ في ؾَٓ

ًة
 الخؿض مً خغؾّ َم َاالء. ؾُٟا

                                                           
. ادلرجع نفسو 1
. منتديات كطٍت فلسطُت. نقوط العرس. (2015)ايسة النونايف  2
 .145، ص ، الفنوف الشعبية يف فلسطُت، منشورات اجملمع الثقايف، اإلمارات( 1997 ) عرنيطة يسرل 3
 .عرس فلسطيٍت من بيت صفافا. (2011)فلسطُت تراث كأرلاد  4
 

 .النقوط كلواـز بيت الزكجية أياـ زماف. (2014)عموف  
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ٓاع ٍْجلـ" ؾلُان" بُجهم َْٓ ْػعاءٍ ؤْ ْالكُاَحن ْالجً  ٞحها ًضْن  ٦غاؾت ًدمل ؤخضَما شخهان الَٗغـ بج

، ناخب ْؤؾم للَٗغـ ًضٞ٘ الظي الى٣ٍٓ   ألازغ ٍْهُذ الى٣ٍٓ
ًة
ٓبل" ٢اثال ٓبل" .. ق . ٦ظا صٞ٘ ٞالن ابً ٞالن ق

ٓن  ْالى٣ٍٓ الخىاء مغاؾم جيخهي ان ْبٗض . 1الٗكاء ًدباصل

اث :   للىهىٍ اإلاكؿغة الىظٍغ

ت ٦ِٓم في ألاٞغاص ًد٣٣ِا التي اإلا٩اٞأث حٗض الخباصلُت الىٍٓغ ٍْت عحج اإلاخباص٫ ؾل ت، لِظٍ الؼا  ٞاألٞغاص الىٍٓغ
ٓن  ٓن  جباصلُت ٖال٢اث في البٌٗ بًِٗم م٘ ًضزل  زؿاثغ بإ٢ل  الغبذ مً ٢ضع ؤ٦بر جد٤ُ٣ بلى زاللِا مً ٌؿٗ
ن مم٨ىت،  الخ٩لٟت ج١ٟٓ  التي الٟاثضة بٌٗ لِم جد٤٣ الٗال٢اث َظٍ ؤن َاإلاا الاظخماُٖت ٖال٢اتهم في ِٞؿخمْغ

خباعاث بٌٗ بلى الخ٩لٟت ْحكحر ٖلحها، جترجب التي ٓامل ؤْ ؤلٖا  هدا٫ْ  ما ٧ل ؤْ ال٣ل٤ ؤْ الخٗب مشل الؿلبُت الٗ
٫ٓ  ؤظل مً الخ٩لٟت هخدمل ش يء ؤي بلى اإلا٩اٞأث ْحكحر ، ججىبّ  الخ٩ال٠ُ َغح هاجج ٞهي ألاعباح ؤما ٖلُّ، الخه

ٓص هدباص٫ ال ْهدً اإلا٩اٞأث، مً ٓا٠َ الاظخماُٖت الخضماث ؤًًا هدباص٫ بل ٣ِٞ اإلااصًت ْألاقُاء الى٣  ْالٗ

ٓط ْألامً ٓماث ْالىٟ  ٧اهذ ٞةن ؾُسؿغ؟ ْماطا ؾ٨ُؿب؟ ماطا ٨ًٟغ الى٣ٍٓ ج٣ضًم ٣ًغع  ٖىضما ٞالغظل. ْاإلاٗل
، ؾ٣ُضم ٞةهّ الخؿاثغ، مً ؤ٦ثر اإلا٩اؾب  ج٣ضًم ًٖ ؾُذجم ٞةهّ اإلا٩اؾب مً ؤ٦ثر الخؿاثغ ٧اهذ ْبن الى٣ٍٓ

. 2الى٣ٍٓ

:  الؿابهت الضعاؾاث

ٕٓ ًدىا٫ْ  لم ْلذ ٣ِٞ ْاخضة صعاؾت َْىا٥ مىٟغصة، مخسههت بضعاؾت الى٣ٍٓ مٓي ٕٓ جىا ٍْخحن مً اإلآي  ػا

ٓان ،(2009 عبابٗت،) صعاؾت ْهي اظخماُٖت، بخضاَما  بلى الضعاؾت َضٞذ اظخماُٖت، ٣ُِٞت صعاؾت: الى٣ٍٓ: بٗى
ٓهذ ٢ْض ألاعصن، في ؤعبض مداٞٓت في الٓاَغة ٖلى الخٗٝغ  ال٣ٟهي الخإنُل جىا٫ْ  ألا٫ْ  ظؼثُحن، مً الضعاؾت ج٩

،  ٖلى ال٣اثم اإلاىهج الباخض اؾخسضم ٣ٞض الشاوي، الجؼء ًسو ُْٞما لّ، الاظخماعي الجاهب جىا٫ْ  ْالشاوي للى٣ٍٓ
ٓن  ٢ْض بالُٗىت، الاظخماعي اإلاسر ت ؤعبض مضًىت في البالٛحن ألاشخام مً الضعاؾت مجخم٘ ج٩ ٔ  قمالِا في ٢ٍْغ  ْؤزغ

ٓبها، في ٓاثُت الُٗىت هي اإلاؿخسضمت الُٗىت ظى  جل٪ في البالٛحن ألاشخام مً (230) ٖضصَا بلٜ ٢ْض النؿُُت، الٗك

ٓهذ الضعاؾت ؤصاة. اإلاىا٤َ ٓماث ٖلى قمل ألا٫ْ   ظؼثُحن مً ج٩ ٓن  الشاوي ْالجؼء الُٗىت، ؤٞغاص ًٖ ٖامت مٗل  مً ج٩
٫ٓ  ٣ٞغة (14)  الاظخماُٖت الىخاثج ْؤَم. الخماس ي ل٨ُغث م٣ُاؽ باؾخسضام ْؾلبُاتها، باًجابُاتها الى٣ٍٓ ْاَغة خ

: هي للضعاؾت

  الى٣ٍٓ ْاَغة حٗض. 1
ًة
. الى٣ٍٓ ْاَغة ٖىّ حٗبر الظي الاظخماعي الترابِ مضٔ ٖلى ًض٫ الظي ألامغ اظخماُٖا، ْاظبا

.  اإلاىاؾبت لهاخب الا٢خهاصي الٓي٘ جدؿحن في اإلاؿاٖضة الى٣ٍٓ مً الٛاًت. 2

                                                           
 

 .39-30رللة الثقافة الشعبية، العدد اخلامس، ص. احتفالية الزكاج عند النوبيُت. (2009)الرحيم أمحد عبد  

 
 .نظريات يف علم االجتماع، منشورات جامعة القدس ادلفتوحة، عماف، األردف: (2010)إبراىيم عثماف، كسامل سارم  
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  بٓنّٟ الى٣ٍٓ مبلٜ لخإمحن الضًً ٖلى الصخو ٣ًضم. 3
ًة
. مىاؾباجّ في ه٣ٍٓ مً ؤزظ إلاا ْعصا اظخماُٖا ْاظبا

. الى٣ٍٓ صٞ٘ ٖلى م٣ضعجّ لٗضم الاظخماُٖت، اإلاىاؾباث في اإلاكاع٦ت ًٖ ألاخُان بٌٗ في الصخو ًخُٛب. 4

ٓم ًغجبِ. 5 ٍٓت، ال٣ُمت مً ؤ٦ثر اإلااصًت ب٣ُمخّ للى٣ٍٓ ًىٓغ ٦ما ْالؿمٗت، باإلآاَغ الى٣ٍٓ مِٟ  ٌؿنب مما اإلاٗى

ٓظب ألهّ إلا٣ضمّ، مك٩لت  1.ممازلت مىاؾبت في ؤزظٍ الظي هٟؿّ اإلابلٜ ٖلُّ ًخ

ٓل٨غم، مداٞٓت في الى٣ٍٓ ْاَغة ،49 خل٣ت في ؤم ؤٝ ؤؾ٪ بغهامج جىا٫ْ  ٣ٞض الضعاؾت لِظٍ بياٞت      ْلذ َ  ْجىا

ْلت الخل٣ت  ؤم اظخماعي جًامً هي َْل ؾلبُت، ؤم اًجابُت الى٣ٍٓ ْاَغة َل: َٓ عثِـ ؾاا٫ ًٖ لئلظابت مدا
ًٍٓ؟ ٖلى مالي ٖبئ ، ؤعاء البرهامج م٣ضم جىا٫ْ  الؿاا٫ ٖلى ْلئلظابت اإلاضٖ ٖٓت ْجل٣ى الكإع  مً اإلاكاع٧اث مً مجم
ٓاَىحن ٢بل ٫ٓ  للغؤي اؾخُإل البرهامج جىا٫ْ  ٦ما بالٓاَغة، ْاإلاِخمحن اإلا  الِٟـ ٖلى نٟدخّ زال٫ مً الٓاَغة خ

: هي البرهامج لِا جٓنل التي الىخاةج ؤَم. ب٥ٓ

ٓل٨غم مداٞٓت في الخالي بٓيّٗ الى٣ٍٓ ٌٗخبرْن اإلاكاع٦حن مٗٓم - ٤ مالي ٖبئ َ ٓن  مَغ  صاثغة ج٤ًُِ ٣ٍْترخ
ًٍٓ  .٣ِٞ ْالانض٢اء ألا٢اعب مً ٣ِٞ شخو 200-100 ٖلى ج٣خهغ ل٩ي اإلاضٖ

 .ٖجها ْالاؾخٛىاء الى٣ٍٓ ْاَغة بلٛاء م٘% 30 -

ا ْٖضم ٖلُّ هي ما ٖلى بب٣ائها م٘% 29 - ٕٓ هي اط حٛحَر  .الخ٩اٞل مً ه

ا ج٣ىُجها م٘ بب٣ائها م٘% 40 -  .اإلا٣غبت ْالضاثغة الٗاثلت في ٣ِٞ ْخهَغ
ٓا ؤعاءَم اإلاؿخُلٗت مً% 70 ؤن ٌٗجي َْظا . 2الخالي بك٩لِا الٓاَغة م٘ لِؿ

   
ً
هت: أوال : وؤلاحغاءاث الٍُغ

: وغُىتها الضعاؾت مجخمؼ. 1

ٓن       ض اللظًً الغظا٫ ظمُ٘ مً الخالُت الضعاؾت مجخم٘ ج٩ م جٍؼ ٓل٨غم مداٞٓتي في ٖاما 20 ًٖ ؤٖماَع َ 
ٓالي ٖضصَم ْالبالٜ ٢ْل٣ُلُت ٓا٢٘ عظال (73226) خ ٓل٨غم، مداٞٓت في (45401) ب  ٢ل٣ُلُت، مداٞٓت في (27825) ْ َ

ٓا٢٘ (732) الُٗىت حجم بلٜ ٢ْض. الٟلؿُُجي اإلاغ٦ؼي  الاخهاء صاثغة ج٣ضًغاث بلى اؾدىاصا  مداٞٓت مً عظال (454) ب
ٓل٨غم،  مجخم٘ لخجاوـ هٓغا مىاؾبت الُٗىت َظٍ الباخشان اٖخبر ٢ْض ٢ل٣ُلُت، مداٞٓت مً عظال (278)ْ َ

ٓن   مٗٓم ألن الضعاؾت،  ؤن بلى بياٞت ْالضعاؾاث، ألابدار إلاٗٓم مالثما مٟغصة 500-30 مً ؤن ٌٗخبرْن ألاخهاثُ

ض الُٗىت حجم   ًٍؼ
ًة
ٓن  ؾدًُٟ مٗاصلت جُلبت ٖما ٦شحرا 𝑛   : زامنؿ =

𝑁×P(1−P)

 N−1× d2÷z2  +p(1−p)]
 N:  بإن ٖلما)

                                                           
 

 .90-75، ص (3)، اجمللد اخلامس، العدد اإلسالميةاألردنية يف الدراسات اجمللة . دراسة فقهية اجتماعية: النقوط. (2009)ربابعة عبد اهلل  
 

.          19/4/2016، بتاريخ 49شاشة كاذاعة الفجر اجلديد، حلقة . ظاىرة النقوط تكافل أـ أعباء؟ . (2016)برنامج أسك أؼ أـ 
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ت الضعظت=  Z اإلاجخم٘، حجم=  ٔ  اإلا٣ابلت اإلاُٗاٍع  p ،0.05 ْحؿاْي  الخُإ وؿبت=  d ،1.96 ْحؿاْي  0.95 الضاللت إلاؿخٓ

ٓٞغ وؿبت=    .٣ٞ1ِ عظال 382 اإلاٗاصلت خؿب الُٗىت بلٛذ خُض ،(0.50 ْحؿاْي  اإلاداًضة الخانُت ج

ٓػٖحن الضعاؾت ُْٖىت         : آلاحي الجض٫ْ  في مبحن َٓ ما هدٓ ٖلى اإلاؿخ٣لت الضعاؾت إلاخٛحراث جبٗا م

 ُ  اإلاؿخهلت الضعاؾت إلاخؿحراث جبػا الضعاؾت غُىت جىػَؼ:(1) حضو

ت اليؿبت الػضص اإلاؿخىي  اإلاخؿحراث  اإلائٍى

 
 اإلاداقظت

ٓل٨غم َ 454 62.0 
 38.0 278 ٢ل٣ُلُت

ٍان  32.8 240 مضًىت الؿًٌ م
 29.0 212 بلضة
ت  26.2 192 ٢ٍغ

 12.0 88 مسُم
 27.9 204 25-20 الػمغ

26-35 216 29.5 
36-45 135 18.4 
 24.2 177 ٞإ٦ثر 46

 39.9 292 ؤٖؼب الاحخماغُت الخالت
 59.0 432 متزْط
 1.1 8 مُل٤

 23.0 168 2000 مً ؤ٢ل الكهغي  الضزل

2000-3999 331 45.2 
4000-5999 152 20.8 
 11.1 81 ٞإ٦ثر 6000

:  الضعاؾت أصاة. 2

ت ؤصاة الباخشان ؤٖض: ألاصاة مٌىهاث. ؤ ٓل٨غم مداٞٓتي ؾ٩ان مً ُٖىت اججاَاث إلاٗٞغ  ه٣ٍٓ هدٓ ٢ْل٣ُلُت َ

ٓهذ ٢ْض الَٗغـ، ٓعتها في  –ألاصاة ج٩  هدٓ ْالؿلبُت الاًجابُت الاججاَاث حكمل ٣ٞغة، (20) مً -اإلابضثُت ن
، ٣ت ألاصاة في ْاٖخمض الى٣ٍٓ  البضاثل بةخضٔ ؤلاظابت ٣ٞغة ٧ل في ًُلب بدُض الاؾخجابت، مضٔ لخدضًض ل٨ُغث ٍَغ

ْا٤ٞ): الخالُت الخمؿت ْا٤ٞ، بكضة، ؤ  الؿلم لِظا جبٗا اإلابدٓر اؾخجابت ْجمىذ ،(بكضة ؤٖاعى ؤٖاعى، مداًض، ؤ

ْح صعظت ٖٓت ٖلى ألاصاة ٖغى ْبٗض. (1-5) بحن جترا ٓعتها في لخهبذ ٣ٞغاث، 5 ؤيُٟذ اإلاد٨محن مً مجم  ) الجهاثُت ن

ْح ٣ٞغة، (25  بلى اإلاغجٟٗت الضعظت حكحر صعظت، (50-10) بحن ألاصاة َظٍ ٖلى الاًجابُت لالججاَاث ال٩لُت الضعظت ْجترا

                                                           
 .قواعد ميسرة يف اختيار حجم العينة: (2013)أمحد خضر  1
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 ٔ ٔ  بلى اإلاىسًٟت الضعظت ْحكحر الَٗغـ، ه٣ٍٓ هدٓ اًجابُت اججاَاث مؿخٓ  بِىما لالججاَاث، اإلاىسٌٟ اإلاؿخٓ

ْح ٔ  بلى اإلاغجٟٗت الضعظت حكحر صعظت، (75-15) بحن ألاصاة َظٍ ٖلى الؿلبُت لالججاَاث ال٩لُت الضعظت جترا  مؿخٓ

ٔ  بلى اإلاىسًٟت الضعظت ْحكحر مغجٟٗت، ؾلبُت اججاَاث . الَٗغـ ه٣ٍٓ هدٓ مىسًٟت ؾلبُت اججاَاث مؿخٓ
ٔ  ْلخ٣ُُم ، مىسٌٟ الاججاٍ% 50 مً ؤ٢ل: الخالي اليؿبي اإلاُٗاع اؾخسضم الاججاٍ مؿخٓ

ًة
 الاججاٍ% 59.9 -50 ظضا

  مغجٟ٘ الاججاٍ ٞإ٦ثر% 80 مغجٟ٘، الاججاٍ% 79.9 -70 مخٓؾِ، الاججاٍ% 69.9 -60 مىسٌٟ،
ًة
. ظضا

ٖٓت ٖلى بٗغيِا الضعاؾت ؤصاة نض١ مً الخد٤٣ جم: وزباتها ألاصاة نضم. ب  طْي  مً اإلاد٨محن مً مجم

ْا ْالظًً الازخهام، ٓلِا، اإلاالخٓاث  بٌٗ ؤبض  بك٩ل (الاؾدباهت)  ألاصاة بزغاط جم مالخٓاتهم ٖلى ْبىاء خ
 مٗاصلت باؾخسضام ألاصاة ل٣ٟغاث الضازلي ألاحؿا١ زباث اؾخسضام جم الضعاؾت ؤصاة زباث مً ْللخد٤٣. الجهاجي

هبار الشباث  الباخشان اٖخبر ٢ْض ،(0.778) اإلاجاالث ْٖلى ،(0.91) ال٣ٟغاث ٖلى الشباث ٢ُمت بلٛذ خُض ؤلٟا، ٦ْغ
ٓلت َظٍ ْالشباث الهض١ ماقغاث  .الضعاؾت لٛغى ْمىاؾبت م٣ب

:  وجهمُمها الضعاؾت مىهج. 3

ت بهضٝ ،الخدلُلي الىنكي اإلاىهج الباخشان اؾخسضم ؤؾئلتها، ٖلى ْؤلاظابت الضعاؾت ؤَضاٝ لخد٤ُ٣       مٗٞغ

ٓل٨غم مداٞٓتي ؾ٩ان مً ُٖىت اججاَاث . الَٗغـ ه٣ٍٓ هدٓ ٢ْل٣ُلُت َ

: ؤلاخهاةُت اإلاػالجت. 4

ٓم ؤلاخهاثُت الغػم بغهامج اؾخسضام جم  ؤلاخهاثُت اإلاٗالجاث جُب٤ُ زال٫ مً ْطل٪ ،(SPSS) الاظخماُٖت للٗل

ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث: الخالُت ْالخدلُلُت الٓنُٟت ٍٓت ْاليؿب اإلاُٗاٍع ٖٓخحن (ث) ْازخباع. اإلائ  إلاجم
. البٗضًت للم٣اعهاث (LSD) ازخباعْ. (ANOVA) ألاخاصي الخباًً جدلُل ْازخباع. (T-test) مؿخ٣خلحن

 
ً
: ومىانكتها الضعاؾت هخاةج: زاهُا

ُ  بالؿإاُ اإلاخػلهت الىخاةج. 1 ٍان مً غُىت اججاَاث هي ما: ألاو  ههىٍ هدى ونلهُلُت َىلٌغم مداقظتي ؾ
ـ؟    الػَغ

ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث خؿنذ الؿاا٫ َظا ٖلى لئلظابت     ٍٓت ْاليؿب اإلاُٗاٍع  ٣ٞغة، ل٩ل اإلائ
 ؤصاة في اإلادضص الخ٣ُُمي اليؿبي اإلاُٗاع ْاٖخمض ٣ٞغاتها، بجمُ٘ لؤلصاة ال٩لُت ْالضعظت مجا٫، ل٩ل ال٩لُت ْالضعظت

: الخالُت الجضا٫ْ  في مبحن َٓ ما هدٓ ٖلى مجا٫ ل٩ل الىخاثج لخٟؿحر الضعاؾت
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 ُ ت والاهدغاقاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث:(2) حضو ت واليؿب اإلاػُاٍع  اإلابدىزحن الؾخجاباث اليؿبي والخهُُم اإلائٍى
 الضعاؾت إلاجاالث جبػا

 الغنم
 الدؿلؿلي

 الغنم
 باالؾدباهت

 اإلاخىؾِ اإلاجاُ
 الخؿابي

 الاهدغاف
 اإلاػُاعي 

 اليؿبت
ت  اإلائٍى

 اإلاػُاع
 الخهُُمي

 مغجٟ٘ 78.97 73. 3.95 الَٗغـ ه٣ٍٓ ؾلبُاث 2 1

 مخٓؾِ 64.01 95. 3.21 الَٗغـ ه٣ٍٓ اًجابُاث 1 2

 ،(%78.97) بلى وؿبتها ْنلذ خُض مغجٟٗت، ٧اهذ الَٗغـ ه٣ٍٓ لؿلبُاث ال٩لُت الضعظت ؤن (2) ظض٫ْ  ًٓضر     
 م٘ جخ٤ٟ الىدُجت َْظٍ. (%64.01) وؿبتها بلٛذ خُض مخٓؾُت ٧اهذ الَٗغـ ه٣ٍٓ الًجابُاث ال٩لُت الضعظت ْؤن

. (2009 عبابٗت،) صعاؾت

 ُ ت والاهدغاقاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث:(3) حضو ت واليؿب اإلاػُاٍع  اإلابدىزحن الؾخجاباث اليؿبي والخهُُم اإلائٍى
 الىهىٍ اًجابُاث إلاجاُ جبػا

الدؿل

 ؾل
 الغنم

 في
الاؾدبا

 هت

اإلاخىؽ الكهغاث

ٍ 
الخؿا

 بي

الاهدغا

 ف
 اإلاػُاعي 

 اليؿبت
ت  اإلائٍى

 اإلاػُاع
 الخهُُمي

 مغجٟ٘ 71.53 1.28 3.58 الى٣ٍٓ مبلٜ ػاص ٧لما بالٟسغ الَٗغـ ٌكٗغ 5 1

ٓز٤ 2 2  مغجٟ٘ 71.45 1.18 3.57 اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن ال٣غابُت الٗال٢اث ً

 مغجٟ٘ 70.44 1.30 3.52 اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن الاظخماعي الخٗاْن  ٌٗؼػ  1 3

كٗغ 8 4  مخٓؾِ 67.19 1.33 3.36 لّ آلازٍغً بدب الَٗغـ ٌُل

 ججِحز هدُجت الَٗغـ ٖلى اإلاترا٦م الضًً ًس٠ٟ 4 5
 الٗغؽ

3.30 1.24 
 ممخٓؾِ 66.01

 اإلاخٗل٣ت الاظخماُٖت الٗاصاث ٖلى ًداٞٔ  6 6
غاؽ  باأٖل

3.25 1.32 
 مخٓؾِ 65.03
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ٓٞغ 3 7 ظُت خُاجّ لبضء الالػم اإلاا٫ للَٗغـ ً  مخٓؾِ 64.75 1.22 3.24 الْؼ

 ال٣غيت اق٩ا٫ مً ق٩ل الَٗغـ ه٣ٍٓ 9 8
 الخؿىت

3.22 1.42 
 مخٓؾِ 64.45

ٓاع١  الى٣ٍٓ ًلػي 7 9  مىسٌٟ 52.24 1.24 2.61 اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن الُب٣ُت الٟ

10 10 
اط في الاؾغإ ٖلى الكباب ٌصج٘  1.25 2.42 الْؼ

 مىسٌٟ 48.44
 ظضا

 مخٓؾِ 64.01 95. 3.21 للمجاُ الٍلُت الضعحت

ٓع  َٓ الَٗغـ ه٣ٍٓ اًجابُاث ؤَم ؤن (3) ظض٫ْ  ًٓضر  ان ٌٗجي ِٞظا ،الى٣ٍٓ مبلٜ ػاص ٧لما بالٟسغ الَٗغـ قٗ
 ؤهّ الَٗغـ لى٣ٍٓ الاًجابُاث ؤ٢ل هجض بِىما ُّٞ، ٌِٗل الظي اإلاجخم٘ في مغجٟٗت ْم٩اهخّ ٢ُمخّ ْؤن ٦ثر مدبُّ
اط، في ؤلاؾغإ ٖلى الكباب ٌصج٘ ٫ٓ  ٚحر ٞمً الْؼ اط بلى الكباب ٌؿإع ؤن اإلا٣ٗ   الْؼ

ًة
 الى٣ٍٓ جدهُل في َمٗا

ٞاث ْؤن ؾُما ض اخُاها الٗغؽ مهْغ ، ٢ُمت ًٖ جٍؼ  .                                                  ؾضاصٍ ًجب صًً الى٣ٍٓ ؤن ًٖ هاَُ٪ الى٣ٍٓ

 ُ ت والاهدغاقاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث:(4) حضو ت واليؿب اإلاػُاٍع  بدىزحنالم الؾخجاباث اليؿبي والخهُُم اإلائٍى
 الىهىٍ ؾلبُاث إلاجاُ جبػا

الغم 

 م
الذ

ؾل

 ؾلي

 الغنم
باالؽ

 جباهت

اإلاخىؽ الكهغاث

ٍ 
الخؿا

 بي

الاهدغا

 ف
اإلاػُاع

 ي

 اليؿبت
ت  اإلائٍى

 اإلاػُاع
 الخهُُمي

 ج٩ال٠ُ مً ؤ٢ل اخُاها الى٣ٍٓ مً اإلاججي اإلابلٜ 17 1
 الٗغؽ ْلُمت

4.44 .84 
 مغجٟ٘ 88.74

 ظضا

ض 15 2  الٛحر لؤلشخام الاظخماُٖت اإلاكاع٦ت مً ًدِّل
ً  الى٣ٍٓ ٖلى ا٢خهاصًا ٢اصٍع

4.42 .96 
 مغجٟ٘ 88.28

 ظضا

3 14 
 1.05 4.24 ؾضاصة ًجب ز٣ُل صًً الى٣ٍٓ

 مغجٟ٘ 84.70
 ظضا
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4 21 
 85. 4.21 الىاؽ بحن ْاإلاكابهت اإلادا٧اة ٢ُم جغؾُش

 مغجٟ٘ 84.23
 ظضا

5 11 
ًٍٓ ٧اَل ٖلى ٦بحر مالي ٖبئ  1.16 4.17 اإلاضٖ

 مغجٟ٘ 83.42
 ظضا

ًٍٓ مً بال٨شحر ًضٞ٘ 19 6  مكاع٦ت ٖضم بلى اإلاضٖ
 ٖلى م٣ضعتهم لٗضم لئلخغاط، ججىبا ٖغؾّ الَٗغـ
 الى٣ٍٓ ج٣ضًم

4.04 1.27 
 مغجٟ٘ 80.82

 ظضا

7 25 
ٝ مً الى٣ٍٓ مبلٜ جضبحر  1.14 4.03 ألاؾاس ي البِذ مهْغ

 مغجٟ٘ 80.55
 ظضا

 ٌعجؼ ٖىضما اظخماُٖت بمكا٧ل الدؿنب 23 8
 الضًً ؾضاص ًٖ الصخو

4.02 1.18 
 مغجٟ٘ 80.30

 ظضا

٣ت الى٣ٍٓ مبلٜ جضبحر 24 9  مغجٟ٘ 77.84 1.12 3.89 لالخغاط ججىبا زُإ بٍُغ

ٓاث اؾخ٣با٫ 12 10  جغبُ٪ ال ؤشخام مً ؤٖغاؽ صٖ
ٓن  اظخماُٖت، ٖال٢اث بهم ٗ٢ٓ  ج٣ضًم مى٪ ًخ
 ه٣ٍٓ

3.66 1.44 
 مغجٟ٘ 77.27

ٓة جلبُت مً للَٗغـ اإلاضًىحن مً ال٨شحر تهغب 18 11  صٖ
 الضًً ناخب الَٗغـ

3.80 1.17 
 مغجٟ٘ 76.07

ٓاث اؾخ٣با٫ 13 12  جغبُ٪ ال اشخام مً اٖغاؽ صٖ
ٓن  اظخماُٖت، ٖال٢اث بهم ٗ٢ٓ  ج٣ضًم مى٪ ًخ
 ه٣ٍٓ

3.66 1.44 
 مغجٟ٘ 73.28

ًٍٓ بٌٗ حؿلُم 16 13  مغجٟ٘ 71.58 1.39 3.58 للَٗغـ ٞاٙع ٚالٝ اإلاضٖ

 مغجٟ٘ 70.08 1.18 3.50 ؤلاوؿاوي مٗىاَا الاظخماُٖت الٗال٢اث ٣ًٟض 22 14

ٓع  20 15 ًٍٓ مً ال٨شحر قٗ  مخٓؾِ 67.40 1.29 3.37 الخ٣ُ٣ي الؿنب بإن اإلاضٖ
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ٓجّ  ْج٣ضًغا اختراما ْلِـ الى٣ٍٓ ج٣ضًم َٓ لضٖ
 لّ

 مغجٟ٘ 78.97 73. 3.95 للمجاُ الٍلُت الضعحت

 ْلُمت ج٩ال٠ُ مً ؤ٢ل اخُاها الى٣ٍٓ مً اإلاججي اإلابلٜ ؤن َٓ الَٗغـ ه٣ٍٓ ؾلبُاث ؤَم ؤن (4) ظض٫ْ  ًٓضر     
 الَٗغـ لى٣ٍٓ الؿلبُاث ؤ٢ل هجض بِىما الؿِغة، خٟلت ؤْ الٗغؽ ْلُمت في الَٗغـ بالٜ اطا زهٓنا الٗغؽ،

ٓع  في جمشل ًٍٓ مً ال٨شحر قٗ ٓجّ الخ٣ُ٣ي الؿنب بإن اإلاضٖ  لّ، ْج٣ضًغا اختراما ْلِـ الى٣ٍٓ ج٣ضًم َٓ لضٖ

ْصٍ مً ؤن باٖخباع ٓع  َظا ًغا . (2009 عبابٗت،) صعاؾت م٘ جخ٤ٟ الىدُجت َْظٍ. الى٣ٍٓ لخ٣ضًم ملؼما لِـ الكٗ

ٍان مً غُىت اججاَاث في صالت ئخهاةُت قغوم جىحض َل: الثاوي بالؿإاُ اإلاخػلهت الىخاةج. 2  مداقظتي ؾ
ـ ههىٍ هدى ونلهُلُت َىلٌغم  الضعاؾت؟ إلاخؿحراث جبػا الػَغ

ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث خؿنذ الؿاا٫ َظا ًٖ لئلظابت       ٓزحن الؾخجاباث اإلاُٗاٍع  ٖلى اإلابد
 ازخباع اؾخسضم ٦ما الكِغي، الضزل الاظخماُٖت، الخالت الٗمغ، الؿ٨ً، م٩ان: إلاخٛحراث جبٗا الاؾدباهت مجاالث

ت (ث) ١ صاللت إلاٗٞغ : الخالُت الجضا٫ْ  في مبحن َٓ ما هدٓ ٖلى الىخاثج ٩ٞاهذ اإلاداٞٓت، مخٛحر إلاخٓؾُاث الْٟغ

 ُ  اإلاداقظت إلاخؿحر جبػا اإلابدىزحن اؾخجاباث بحن الكغوم لضاللت (ث)ازخباع هخاةج:(5) حضو

 

 

 اإلاجاُ

   اإلاداقظت

 

 الضاللت
  نلهُلُت  َىلٌغم

الاهدغا اإلاخىؾِ الاهدغاف اإلاخىؾِ (ث)

 ف

ـ ههىٍ اًجابُاث  000. 18.460 574. 3.89 884. 2.79 الػَغ

ـ ههىٍ ؾلبُاث  000. 10.096 827. 3.62 585. 4.15 الػَغ

ٓص  (5) ظض٫ْ  ًٓضر      ١ ْظ ت ْٞغ ٍَٓغ ٓزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث بحن ظ  بةًجابُاث ًخٗل٤ ُٞما اإلابد
١ اججاٍ ْان الَٗغـ، ه٣ٍٓ ْؾلبُاث  ؤن بمٗجى ٢ل٣ُلُت، مداٞٓت لهالر الى٣ٍٓ بةًجابُاث ًخٗل٤ ُٞما الْٟغ

ٓزحن ٓزحن مً ؤ٦ثر الى٣ٍٓ ْاَغة م٘ ٢ل٣ُلُت مداٞٓت في اإلابد ٓل٨غم مداٞٓت في اإلابد  ٦ظل٪ الجض٫ْ  ٍْٓضر. َ
١ اججاٍ ان ٓل٨غم، مداٞٓت لهالر  الى٣ٍٓ بؿلبُاث ًخٗل٤ ُٞما الْٟغ ٓزحن ؤن بمٗجى َ ٓل٨غم مداٞٓت في اإلابد َ 

ٓزحن مً ؤ٦ثر الى٣ٍٓ ْاَغة يض ْ  ٍْم٨ً. ٢ل٣ُلُت مداٞٓت في اإلابد  في الى٣ٍٓ ْاَغة ؤن بلى الىدُجت َظٍ ٖؼ
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ت ؤ٦ثر ٢ل٣ُلُت مداٞٓت ٓل٨غم مداٞٓت مً ازخُاٍع  بةم٩اهّ ٢ل٣ُلُت، مداٞٓت في الٗغؽ بلى اإلاضٖٓ ؤن بمٗجى َ
ٓل٨غم، مداٞٓت في طل٪ ٞٗل ًم٨ىّ ال خحن في ًى٣ِ، ان صْن  الٗغؽ ْمٛاصعة الُٗام ْظبت جىا٫ْ   ْلم ٞٗلِا ْبن َ

. ْالاهخ٣اص ؤلاخغاط صاثغة في هٟؿّ ًً٘ ٞةهّ ًى٣ِ

 ُ ت والاهدغاقاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث:(6) حضو   الؾخجاباث اإلاػُاٍع

ٍان إلاخؿحر جبػا الضعاؾت أصاة غلى اإلابدىزحن  الؿًٌ م

ٍان  اإلاػُاعي  الاهدغاف الخؿابي اإلاخىؾِ الػضص الؿًٌ م

 ؾلبُاث اًجابُاث ؾلبُاث اًجابُاث

 832. 883. 3.81 3.32 240  مضًىت

 630. 813. 4.10 3.31 212  بلضة

ت  799. 1.056 3.97 3.34 192  نٍغ

 380. 713. 3.90 2.37 88 مسُم

ٓص (6) ظض٫ْ  ًٓضر      ١ ْظ ٓزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث بحن ْاَغة ْٞغ  جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابد
ت الؿ٨ً، م٩ان إلاخٛحر ١ صاللت إلاٗٞغ  اإلابِىت ألاخاصي، الخباًً جدلُل ازخباع اؾخسضم اإلاخٓؾُاث َظٍ بحن الْٟغ

: الخالي الجض٫ْ  في هخاثجّ

 ُ  اإلابدىزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن الكغوم لضاللت ألاخاصي الخباًً جدلُل ازخباع هخاةج:(7) حضو
ٍان إلاخؿحر جبػا الضعاؾت أصاة غلى  الؿًٌ م

 مجمىع الخباًً مهضع اإلاجاُ
 مغبؼ

 الاهدغاقاث

 صعحاث
ت  الخٍغ

 مخىؾِ
 الاهدغاقاث

 (ف) نُمت
 اإلادؿىبت

 مؿخىي 
 الضاللت

 اًجابُاث

 ههىٍ
ـ  الػَغ

ٖٓاث بحن  23.456 3 70.367 اإلاجم

 صازل 000. 29.279
ٖٓاث  اإلاجم

583.210 728 .801 
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ٕٓ   731 653.577 اإلاجم

 ؾلبُاث

 ههىٍ
ـ  الػَغ

ٖٓاث بحن  3.087 3 9.262 اإلاجم

5.860 .001 
 صازل

ٖٓاث  اإلاجم
383.524 728 .527 

ٕٓ   731 392.786 اإلاجم

 ٖىض صا٫  ٔ  (α≤0. 01) الضاللت مؿخٓ

ٓص (7) ظض٫ْ  ًٓضر      ١ ْظ ت ْٞغ ٍَٓغ ٓزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث بحن ظ  جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابد
ت. الؿ٨ً م٩ان إلاخٛحر ١ َظٍ اججاٍ إلاٗٞغ  للم٣اعهاث (LSD) ازخباع اؾخسضم اإلاخٓؾُاث بحن بخهاثُا الضالت الْٟغ

  :الخالي الجض٫ْ  في هخاثجّ اإلابِىت البٗضًت،

 ُ  الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن البػضًت للمهاعهاث (LSD) ازخباع هخاةج:(8) حضو

ٍان إلاخؿحر جبػا الضعاؾت أصاة غلى اإلابدىزحن الؾخجاباث  الؿًٌ م

ٍان  ت بلضة  مضًىت الؿًٌ م  مسُم نٍغ

 

 اًجابُاث
ـ ههىٍ  الػَغ

* 000. 809. 968.-  مضًىت

 *000. 785.- -  بلضة

ت  *000.- - -  نٍغ

 ههىٍ ؾلبُاث
ـ  الػَغ

 328. *024. *000.-  مضًىت

 *036. 090.- -  بلضة

ت  450.- - -  نٍغ

ٔ  ٖىض صا٫•           (α≤0. 05) الضاللت مؿخٓ

١ اججاٍ ؤن (8) ظض٫ْ  ًٓضر      ؾ٩ان ٞئت لهالر َٓ الَٗغـ ه٣ٍٓ بةًجابُاث ًخٗل٤ ُٞما اإلاخٓؾُاث بحن الْٟغ
ت، ١ اججاٍ ؤن ٦ظل٪ الجض٫ْ  ٍْٓضر. الترجِب ٖلى ْمسُم، ، ْبلضة مضًىت، ًلُّ ٢ٍغ  ُٞما اإلاخٓؾُاث بحن الْٟغ
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ت، ًلُّ بلضة، ؾ٩ان ٞئت لهالر َٓ الَٗغـ ه٣ٍٓ بؿلبُاث ًخٗل٤  َظٍ ْجِٓغ. الترجِب ٖلى ْمضًىت ْمسُم ٢ٍغ
ٔ  ؾ٩ان ؤن الىدُجت ن الؿ٩ان ٖضص ٢لُلت ال٣غ م مً للٓاَغة ؤ٦بر بةًجابُت ًىْٓغ  ال اجها باٖخباع ٖضصَم ل٣لت ٚحَر

ٔ  اإلا٣ابل في ز٣ُال، ْاظخماُٖا ماصًا ٖبئا لِم حك٩ل جها ال اإلاسُماث ؾ٩ان هغ ٝ ألن عبما اًجابُت ًْغ  اإلااصًت الْٓغ
ً ض التي -البلضاث ؾ٩ان ؤن الىدُجت ْجِٓغ ٦ما. بالى٣ٍٓ الالتزام ٖلى حؿاٖضَم ال مجهم لل٨شحًر  ًٖ ؾ٩اجها ٖضص ًٍؼ

ٔ  ألاؾاؽ في ٧اهذ ْالتي وؿمت آالٝ 5 اصة ْم٘ ٢غ ٓلذ ؾ٩اجها ٖضص ٍػ ن -بلضاث الى جد  لٓاَغة ا٦بر بؿلبُت ًىْٓغ
م مً الى٣ٍٓ   ألا٦ثر ألجهم عبما ٚحَر

ًة
 بلى بإٖغاؾِم اإلادخٟلحن مً ال٨شحر ًلجإ خُض الٓاَغة َظٍ مً جًغعا

ٓاثم الاؾخٗاهت   البلضي اإلاجلـ مً البلضة عظا٫ ؤؾماء ب٣
ًة
تهم لٗضم هٓغا ٓتهم بهضٝ ألاؾماء لخل٪ مٗٞغ  ظمُٗا، صٖ

ٔ  اإلا٣ابل في   ألا٢ل اإلاضن ؾ٩ان هغ
ًة
ٓاث ألن الٓاَغة، مً جظمغا ٓػٕ التي ٖغاؽ صٖ  اللظًً لؤلشخام ٚالبا اإلاضن في ج

ابِ ببٌٗ جغبُِم ت ْع ٓػٕ ال ْنضا٢ت، مٗٞغ ٓاث ج ٓاثُا الضٖ .  البلضاث في الخا٫ َٓ ٦ما ٖك

 ُ ت والاهدغاقاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث:(9) حضو   اإلاػُاٍع

 الػمغ إلاخؿحر جبػا الضعاؾت أصاة غلى اإلابدىزحن الؾخجاباث

 اإلاػُاعي  الاهدغاف الخؿابي اإلاخىؾِ الػضص الػمغ

 ؾلبُاث اًجابُاث ؾلبُاث اًجابُاث

20-25  204 3.38 3.76 .924 .565 

26-35  216 3.34 3.83 1.066 .764 

26-35  135 2.83 4.23 .837 .578 

36-45  177 3.14 4.09 .797 .870 

 

ٓص (9) ظض٫ْ  ًٓضر      ١ ْظ ٓزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث بحن ْاَغة ْٞغ  جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابد
ت الٗمغ، م٩ان إلاخٛحر ١ صاللت إلاٗٞغ  اإلابِىت ألاخاصي، الخباًً جدلُل ازخباع اؾخسضم اإلاخٓؾُاث َظٍ بحن الْٟغ

: الخالي الجض٫ْ  في هخاثجّ
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 ُ  الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن الكغوم لضاللت ألاخاصي الخباًً جدلُل ازخباع هخاةج:(10) حضو
 الػمغ إلاخؿحر جبػا الضعاؾت أصاة غلى اإلابدىزحن

 مجمىع الخباًً مهضع اإلاجاُ
 مغبؼ

 الاهدغاقاث

 صعحاث
ت  الخٍغ

 مخىؾِ
 الاهدغاقاث

 (ف) نُمت
 اإلادؿىبت

 مؿخىي 
 الضاللت

  اًجابُاث

 ههىٍ
ـ  الػَغ

ٖٓاث بحن  10.112 3 30.337 اإلاجم

11.812 .000 
 صازل

ٖٓاث  اإلاجم
623.240 728 .856 

ٕٓ   731 653.577 اإلاجم

  ؾلبُاث

 ههىٍ
ـ  الػَغ

ٖٓاث بحن  8.174 3 24.523 اإلاجم

16.160 .000 
 صازل

ٖٓاث  اإلاجم
368.263 728 ,506 

ٕٓ   731 392.786 اإلاجم

 ٖىض صا٫  ٔ  (α≤0. 00) الضاللت مؿخٓ

ٓص (10) ظض٫ْ  ًٓضر      ١ ْظ ت ْٞغ ٍَٓغ ٓزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث بحن ظ  جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابد
ت. الٗمغ إلاخٛحر ١ َظٍ اججاٍ إلاٗٞغ  للم٣اعهاث (LSD) ازخباع اؾخسضم اإلاخٓؾُاث بحن بخهاثُا الضالت الْٟغ

 : الخالي الجض٫ْ  في هخاثجّ اإلابِىت البٗضًت،
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 ُ  الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن البػضًت للمهاعهاث (LSD) ازخباع هخاةج:(11) حضو

 الػمغ إلاخؿحر جبػا الضعاؾت أصاة غلى اإلابدىزحن الؾخجاباث

 قأيثر 46 45-36  35-26  25-20 الػمغ 

 

 اًجابُاث
ـ ههىٍ  الػَغ

20-25   -.661 .000 *.010 *

26-35  - -.000 *.030 *

36-45  - - -.004 *

 ههىٍ ؾلبُاث
ـ  الػَغ

20-25   -.272 .000 *.000 *

26-35  - -.000 *.000 *

36-45  - - -.094 

 ٖىض صا٫  ٔ  (α≤0. 05) الضاللت مؿخٓ

١ اججاٍ ؤن (11) ظض٫ْ  ًٓضر ت الٟئت لهالر َٓ الَٗغـ ه٣ٍٓ بةًجابُاث ًخٗل٤ ُٞما اإلاخٓؾُاث بحن الْٟغ  الٗمٍغ

١ اججاٍ ؤن ٦ظل٪ الجض٫ْ  ٍْٓضر. الترجِب ٖلى ،45-36 ٞإ٦ثر، 46 ،35-26 ًلُّ ،20-25  ُٞما اإلاخٓؾُاث بحن الْٟغ

ت الٟئت لهالر َٓ الَٗغـ ه٣ٍٓ بؿلبُاث ًخٗل٤  جبضْ. الترجِب ٖلى 25-20 ،35-26 ٞإ٦ثر، 46 ًلُّ ،45-36 الٗمٍغ
ت ٞالٟئت ْمدؿلؿلت، مى٣ُُت الىدُجت َظٍ ٓن  الجهم الى٣ٍٓ ْاَغة مً اهخٟاٖا الٟئاث ؤ٦ثر 25-20 الٗمٍغ  ٖلى م٣بل

اط  ْبالخالي متزْظحن ٚحر مجهم ٦بحرة وؿبت ؤن عبما اًًا َْاالء 35-26 الٟئت ًلحهم لِا، جإًُضا الا٦ثر هغاَم لظا الْؼ
ن هغاَم  ٖلى م٣بل بًِٗم ان الا متزْظحن ٚالبا َاالء ؤن ْعٚم ٞإ٦ثر، 46 ٞئت ًلحهم للٓاَغة، بةًجابُت ًىْٓغ

ٍج  ًهل ْلم متزْظحن، اٞغاصَا مٗٓم ٚالبا التي 45-36 الٟئت مً للٓاَغة ؤ٦بر بةًجابُت هٓغتهم ًٟؿغ ما ؤبىاءٍ جْؼ

اط ؾً ابىائهم .  بؿلبُت الحها هٓغا الٟئاث ْؤ٦ثر للٓاَغة بةًجابُت هٓغا الٟئاث ؤ٢ل اجهم ًٟؿغ ما الْؼ
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 ُ ت والاهدغاقاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث:(12) حضو  اإلاػُاٍع

 الاحخماغُت الخالت إلاخؿحر جبػا الضعاؾت أصاة غلى اإلابدىزحن الؾخجاباث

 الخالت
 الاحخماغُت

 اإلاػُاعي  الاهدغاف الخؿابي اإلاخىؾِ الػضص

 ؾلبُاث اًجابُاث ؾلبُاث اًجابُاث

 586. 952. 3.79 3.37 292 أغؼب

 793. 921. 4.06 3.08 432 متزوج

 1.024 372. 3.48 4.21 8 مُلو

ٓص (12) ظض٫ْ  ًٓضر     ١ ْظ ٓزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث بحن ْاَغة ْٞغ  جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابد
ت الاظخماُٖت، الخالت إلاخٛحر ١ صاللت إلاٗٞغ  ألاخاصي، الخباًً جدلُل ازخباع اؾخسضم اإلاخٓؾُاث َظٍ بحن الْٟغ

 :الخالي الجض٫ْ  في هخاثجّ اإلابِىت

 ُ  الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن الكغوم لضاللت ألاخاصي الخباًً جدلُل ازخباع هخاةج:(13) حضو

  الاحخماغُت الخالت إلاخؿحر جبػا الضعاؾت أصاة غلى اإلابدىزحن الؾخجاباث

 مجمىع الخباًً مهضع اإلاجاُ
 مغبؼ

 الاهدغاقاث

 صعحاث
ت  الخٍغ

 مخىؾِ
 الاهدغاقاث

 (ف) نُمت
 اإلادؿىبت

 مؿخىي 
 الضاللت

  اًجابُاث
 ههىٍ

ـ  الػَغ

ٖٓاث بحن  11.697 2 23.394 اإلاجم

13.531 
 

.000 
 

 صازل
ٖٓاث  اإلاجم

630.183 729 .864 

ٕٓ   731 653.577 اإلاجم
  ؾلبُاث

 ههىٍ
ـ  الػَغ

ٖٓاث بحن  7.145 2 14.290 اإلاجم

13.762 .000 
 صازل

ٖٓاث  اإلاجم
378.496 729 .519 

ٕٓ   731 392.786 اإلاجم

  ٖىض صا٫  ٔ  (α≤0. 00) الضاللت مؿخٓ
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ٓص (13) ظض٫ْ  ًٓضر ١ ْظ ت ْٞغ ٍَٓغ ٓزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث بحن ظ  جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابد

ت. الاظخماُٖت الخالت إلاخٛحر ١ َظٍ اججاٍ إلاٗٞغ  (LSD) ازخباع اؾخسضم اإلاخٓؾُاث بحن بخهاثُا الضالت الْٟغ
 : الخالي الجض٫ْ  في هخاثجّ اإلابِىت البٗضًت، للم٣اعهاث

 ُ  الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن البػضًت للمهاعهاث (LSD) ازخباع هخاةج:(14) حضو

 الاحخماغُت الخالت إلاخؿحر جبػا الضعاؾت أصاة غلى اإلابدىزحن الؾخجاباث

 الخالت 
 الاحخماغُت

 مُلو متزوج أغؼب

 اًجابُاث
ـ ههىٍ  الػَغ

* 012.* 000.-  أغؼب

* 001. - -  متزوج

 ههىٍ ؾلبُاث
ـ  الػَغ

 230.* 000.-  أغؼب

* 025.- -  متزوج

 ٖىض صا٫  ٔ  (α≤0. 05) الضاللت مؿخٓ

١ اججاٍ ؤن (14) ظض٫ْ  ًٓضر  مُل٤، ٞئت لهالر َٓ الَٗغـ ه٣ٍٓ بةًجابُاث ًخٗل٤ ُٞما اإلاخٓؾُاث بحن الْٟغ
١ اججاٍ ؤن ٦ظل٪ الجض٫ْ  ٍْٓضر. الترجِب ٖلى ٞمتزْط ؤٖؼب، ًلُّ  بؿلبُاث ًخٗل٤ ُٞما اإلاخٓؾُاث بحن الْٟغ

 اإلاُل٣حن ٞئت ؤن الىدُجت َظٍ ْجِٓغ. الترجِب ٖلى ٞمُل٤ ؤٖؼب، ًلُّ متزْط، ٞئت لهالر َٓ الَٗغـ ه٣ٍٓ
ن ْالٗؼاب ٓن  اجهم باٖخباع الَٗغـ لى٣ٍٓ بةًجابُت ًىْٓغ اط ٖلى م٣بل  اإلا٣ابل في ٌ،اؾخمغاع في مهلخت ْلِم الْؼ

 ٔ ن اإلاتزْظحن هغ . ٖلحهم ٦بحر ْاظخماعي مالي ٖبئ ؤجها باٖخباع للٓاَغة بؿلبُت ًىْٓغ

 ُ ت والاهدغاقاث الخؿابُت اإلاخىؾُاث:(15) حضو   اإلاػُاٍع

 الكهغي  الضزل إلاخؿحر جبػا الضعاؾت أصاة غلى اإلابدىزحن الؾخجاباث

 الضزل
 الكهغي 

 اإلاػُاعي  الاهدغاف الخؿابي اإلاخىؾِ الػضص

 ؾلبُاث اًجابُاث ؾلبُاث اًجابُاث

 712. 1.004 3.74 3.28 168 2000 مً أنل
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2000-3999 331 3.35 3.90 .974 .705 

4000-5999 152 2.96 4.04 .884 .754 

 649. 619. 4.39 2.92 81 قأيثر 6000

ٓص (15) ظض٫ْ  ًٓضر ١ ْظ ٓزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث بحن ْاَغة ْٞغ  إلاخٛحر جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابد
ت الكِغي، الضزل ١ صاللت إلاٗٞغ  هخاثجّ اإلابِىت ألاخاصي، الخباًً جدلُل ازخباع اؾخسضم اإلاخٓؾُاث َظٍ بحن الْٟغ

: الخالي الجض٫ْ  في

 ُ  الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن الكغوم لضاللت ألاخاصي الخباًً جدلُل ازخباع هخاةج:(16) حضو
 الكهغي  الضزل إلاخؿحر جبػا الضعاؾت أصاة غلى اإلابدىزحن

 مجمىع الخباًً مهضع اإلاجاُ
 مغبؼ

 الاهدغاقاث

 صعحاث
ت  الخٍغ

 مخىؾِ
 الاهدغاقاث

 (ف) نُمت
 اإلادؿىبت

 مؿخىي 
 الضاللت

  اًجابُاث

 ههىٍ
ـ  الػَغ

ٖٓاث بحن  7.906 3 23.718 اإلاجم

9.138 

 

.000 

 

 صازل
ٖٓاث  اإلاجم

629.859 728 .865 

ٕٓ   731 653.577 اإلاجم

  ؾلبُاث

 ههىٍ
ـ  الػَغ

ٖٓاث بحن  8.206 3 24.619 اإلاجم

16.227 .000 
 صازل

ٖٓاث  اإلاجم
368.167 728 .506 

ٕٓ   731 392.786 اإلاجم

 ٖىض صا٫  ٔ  (α≤0. 00) الضاللت مؿخٓ
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ٓص (16) ظض٫ْ  ًٓضر      ١ ْظ ت ْٞغ ٍَٓغ ٓزحن الؾخجاباث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث بحن ظ  جبٗا الضعاؾت ؤصاة ٖلى اإلابد

ت. الكِغي  الضزل إلاخٛحر ١ َظٍ اججاٍ إلاٗٞغ  (LSD) ازخباع اؾخسضم اإلاخٓؾُاث بحن بخهاثُا الضالت الْٟغ
 : الخالي الجض٫ْ  في هخاثجّ اإلابِىت البٗضًت، للم٣اعهاث

 ُ  الخؿابُت اإلاخىؾُاث بحن البػضًت للمهاعهاث (LSD) ازخباع هخاةج:(17) حضو

 الكهغي  الضزل إلاخؿحر جبػا الضعاؾت أصاة غلى اإلابدىزحن الؾخجاباث

قأيثر  6000 5999-4000 3999-2000 2000أنل مً الضزل الكهغي  

 

اًجابُاث 

ههىٍ 

الػَغـ 

* 004.* 002. 407.-  2000أنل مً 

2000-3999  - -.000 *.000 *

4000-5999  - - -.746 

ؾلبُاث 

ههىٍ 

الػَغـ 

* 000.* 000.* 019.-  2000أنل مً 

2000-3999  - -.054 .000 *

4000-5999  - - -.000 *

 ٖىض صا٫  ٔ  (α≤0. 01) الضاللت مؿخٓ

١ اججاٍ ؤن (17) ظض٫ْ  ًٓضر -2000 مً ٞئت لهالر َٓ الَٗغـ ه٣ٍٓ بةًجابُاث ًخٗل٤ ُٞما اإلاخٓؾُاث بحن الْٟغ

١ اججاٍ ؤن ٦ظل٪ الجض٫ْ  ٍْٓضر. الترجِب ٖلى ٞإ٦ثر 6000 ،5999-4000 مً ،2000 مً ؤ٢ل ًلُّ ،3999  بحن الْٟغ
 مً ؤ٢ل ،3999-2000 ،5999-4000 ًلُّ ٞإ٦ثر، 6000 ٞئت لهالر َٓ الَٗغـ ه٣ٍٓ بؿلبُاث ًخٗل٤ ُٞما اإلاخٓؾُاث

 جىٓغ خحن في الى٣ٍٓ لٓاَغة ؤ٦بر بةًجابُت جىٓغ الضزل مخضهُت الٟئت ؤن الىدُجت َظٍ ْجِٓغ. الترجِب ٖلى 2000

.  الٓاَغة لِظٍ ؤ٦بر بؿلبُت الضزل مغجٟٗت الٟئت

:  الخىنُاث. 3

ٝ ًغاعي مدضص مالي مبلٜ جدضًض زال٫ مً الى٣ٍٓ بٓاَغة الىٓغ بٖاصة. 1 ٓاَىحن ْْغ  م٘ بالخيؿ٤ُ ْطل٪ اإلا
. اإلادلي اإلاجخم٘ ْماؾؿاث َُْئاث الٗاثالث

. ْالانض٢اء اإلاٗاٝع مً اإلا٣غبت ْالضاثغة الٗاثلت ٖلى ج٣خهغ بدُض الى٣ٍٓ ٖاصة ج٣ىحن. 2

ٓة. 3 الم ْؾاثل صٖ  ٦ثرة ؤن بالخإ٦ُض الٓاَغة ج٣ىحن ٖلى اإلاجخم٘ ؤٞغاص ْخض الًٓء لدؿلُِ اإلاؿاظض ْزُباء الٖا

ًٍٓ . ْؤَلّ للَٗغـ ؤ٦ثر ٢ُمت ال ؤ٦بر ٞغخت ٌٗجي ال الٗغؽ في اإلادهل الى٣ٍٓ ٢ُمت ْػٍاصة اإلاضٖ

ُٖٓت. 4 اط ٖلى اإلا٣بل الكباب ج عة بلى الْؼ ٢ٓ٘ للمبلٜ ؤع٢ام اٞتراى ْٖضم الٗغؽ ه٣ٟاث ْج٣لُل جغقُض يْغ  اإلاخ

. ؤٖغاؾِم مً ٦ى٣ٍٓ ظىُّ

:  اإلاغاحؼ ناةمت
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ش ،49 خل٣ت الجضًض، الٟجغ ْاطاٖت قاقت.  ؤٖباء؟ ؤم ج٩اٞل الى٣ٍٓ ْاَغة. (2016)ؤم ؤٝ ؤؾ٪ بغهامج .   بخاٍع
19/4/2016         .https://www.youtube.com/watch?v=XgFqnOrrlRo 
الوي، .  ٓع  ٚالء هدٓ ألاظُا٫ اججاَاث حٛحر ،( 2003 ) ٞاصًت، الج ت اإلا٨خبت الٗغبي، اإلاجخم٘ في اإلاِ  للُب٘ اإلاهٍغ

ٓػَ٘، ْاليكغ ت ْالخ . ؤلاؾ٨ىضٍع
ٓاٖض: (2013) ؤخمض ، زًغ .  : الُٗىت حجم ازخُاع في مِؿغة ٢
 . http://www.alukah.net/web/khedr/0/51829 /
 اإلاجلض ألاؾالمُت، الضعاؾاث في ألاعصهُت اإلاجلت. اظخماُٖت ٣ُِٞت صعاؾت: الى٣ٍٓ. (2009) هللا ٖبض عبابٗت، . 

. (3) الٗضص الخامـ،

ْا. (2016) مٗحن قضًض، .  ً صهُا. بهجتها لؤلٞغاح ؤُٖض  (10/4/2016) هللا عام -الَٓ
 . http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2016/04/10/900219.html 
اط اخخٟالُت. (2009) ؤخمض، الغخُم، ٖبض .8 ٓبُحن ٖىض الْؼ . الخامـ الٗضص الكٗبُت، الش٣اٞت مجلت. الى

اث: (2010) ؾاعي  ْؾالم ابغاَُم، ٖشمان، .9 ٓعاث الاظخمإ، ٖلم في هٍٓغ ٓخت، ال٣ضؽ ظامٗت ميك  ٖمان، اإلاٟخ
. ألاعصن

، ٖغهُُت، .0  ٓن  ،( 1997 ) ٌؿٔغ ٓعاث ٞلؿُحن، في الكٗبُت الٟى . ؤلاماعاث الش٣افي، اإلاجم٘ ميك
 : (2014) الضًً خؿام ٖٟاهت، .  

ٌ
  هٓغة

ٌ
ُت   في قٖغ

ُل
ٓه٪ قب٨ت. ألاٞغاح في الى٣ٍٓ  :    ؤلاؾالم ٍَغ٤ ؤلاؾالمُت، ٌؿإل

http://ar.islamway.net/fatwa/55225 
ٓن، .   ٓاػم الى٣ٍٓ. (2014) ٖم ظُت بِذ ْل  ػمان ؤًام الْؼ

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=194007 
. نٟاٞا بِذ مً ٞلؿُُجي ٖغؽ. (2011)ْؤمجاص، جغار ٞلؿُحن .  
  . https://www.facebook.com/Traditional.of.Palestinie/photos/a.178833642208608.41910.146419122116727/178

834282208544 /
ٓاٌؿت، .   جي مىخضًاث. الٗغؽ ه٣ٍٓ. (2015) ها٠ً الى  .ٞلؿُحن َْ
  . http://www.w6aaan.com/vb/showthread.php?p=192177 
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 مؿحرة غلم وئنالح:مباعى اإلاُلي
ػ ول.ؤ ظامٗت اإلاؿُلت /بال٫ ٦كُضة.ؤ                ظامٗت ٚغصاًت          /ْٖؼ

 

 

:  ملخو

ٖٓت الجؼاثغ في ِْغ الٗكٍغً ال٣غن  مُل٘ م٘          ٓا اإلاهلخحن مً مجم ٖٓٔ ٍَغ٤ ًٖ ؤلانالح عاًت خمل  ال
 الصخهُاث مً ٌٗض  الظي  اإلاُلي، مباع٥ الكُش َاالء بحن ْمً ْالخُابت ْال٨خابت ْالخٗلُم التربُت ْ ْؤلاعقاص

ْعٍ ْال٣ُاصًت الٟظة ْػث لٟترة الَٓىُت ال٣ًُت ؾنُل في ال٨بحر ؤلانالحي لض . ال٣ٗضًً ججا

ٓاء حؿلُِ ؤن ق٪ ٞال    ٓاهب مسخل٠ ٖلى البدض ؤي سُت خ٣اث٤ ؾخ٨ك٠ اإلاُلي مباع٥ شخهُت ظ  جم٨ىىا جاٍع
ت الصخهُت ًٖ الضٞإ مً ٓماتها ب٩ل الجؼاثٍغ  مغآة في َام ظؼء الَٓىُت شخهِخىا في البدض ألن ألاؾاؾُت، م٣

سىا ٔ  ٖلُّ، اإلاداٞٓت ًجب الظي جاٍع ٓع  ألاظُا٫ لتر ش ن  ْالاؾخيخاظاث اإلاٟاَُم ْؾدب٣ى هي، ٦ما الجؼاثغي  الخاٍع

ٕٓ سُت الخ٣ُ٣ت ًٖ ْالبدض الاظتهاص مٓي . آلزغ ظُل مً ِٞمِا ًسخل٠ التي الخاٍع

 

 .اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت  –الجؼاثغ_  بنالح_  ٖلم  –اإلاُلي مباع٥ مدمض:اإلاكخاخُت الٍلماث

 

:  مهضمت

اص مً اإلاُلي مباع٥ ٌٗخبر       مً ْطل٪ ٖامت بهٟت الٗغبي ْالٗالم زانت بهٟت الجؼاثغ في ؤلانالخُت الخغ٦ت ْع
، الكغ٥ عؾالت ل٨خاب ْجإلُّٟ الصخاٞت، في ٦خابخّ عؤؾِا ْٖلى اإلاُاصًً مسخل٠ في بؾِاماجّ زال٫  ْمٓاٍَغ

ْلت ٓاثب لضخغ مىّ مدا ْجإلُّٟ ٖلى صزُلت ؤنبدذ التي الك ٓان ظؼثُحن مً ل٨خاب اإلاجخم٘، ش بٗى  في الجؼاثغ جاٍع

ش مً خغظت ػمىُت ٞترة في ْالخضًض، ال٣ضًم ب ْوكاَّ الجؼاثغ، جاٍع م اإلاُضان في الضْئ ٫ٓ  اإلاغى ٚع » :مغاص ٖلي ٣ٍْ
ٔ  الشالسي إلبغاَُمي باصٌـ ابً م٘ اإلاُلي مباع٥ الكُش ًمشل ت، ؤلانالخُت للخغ٦ت ْألاهج٘ ألا٢ٓ  ؤجهم طل٪ الجؼاثٍغ

ٓن  ٓاة خ٣ا ٌك٩ل . 1«الخغ٦ت لِظٍ اإلاظَبُت الى

                                                           
،، ص 2007زلمد حيياكم، دار احلكمة، اجلزائر،: ، ترمجة1940إلى  1925اإلصالحية  اإلسالمية في الجزائر من  الحركةعلي مراد،  

105 . 
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 :اإلاؿلمحن الػلماء حمػُت جأؾِـ في صوعٍ

ْعا ؤصٔ ٢ض  اإلاُلي مباع٥  ؤن الخٟي ٚحر مً        ٦ًٗٓ ٣ِٞ لِـ اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت جإؾِـ في َاما ص

ٕٓ َظا بوكاء ْظٓب بلى الضاٖحن اخض ٧ْان ب٨شحر طل٪ ؾب٤ بل مكاع٥  لم» :الهضص َظا في ٢ْا٫ الجمُٗاث مً الى
 ٔ بتي لي ًد٤٣ ما ظغاثضها في آلان لخض ؤع  الٛغى لِظا ظمُٗت بخإؾِـ وؿم٘ ْلم اإلااجمغ او٣ٗاص ٢ْذ خان ٣ٞض ٚع

ٓا ؤن ٖلمائها ؤعاص بطا الكٍغ٠ ٓم لُت مً ٖلحهم بما ٣ً ٓن  ألجهم مؿْا ل ال اإلاؿْا  الُٗٓم ألامغ َظا ًٖ ْبالظاث ؤ
ٓا ؤن بال ٖلحهم ٞما ٓالي بلى جخ٣ضم ظمُٗت ًاؾؿ تراٝ بُلب الٗام ال ٓم ما ألامت مً ًجم٘ زم بها الٖا ٓاػم ٣ً ٓٞض بل  ال

 1.الكإن َظا في ألامم مً ٦ٛحٍر مكاع٦ت ْبجها امت ْٞض

ْاثل مً ٧ان اإلاُلي مباع٥ الكُش ؤن ٦ما     ٓظٓب باصٌـ ابً ؤلامام ٖلحهم ؤقاع الظًً ألا  للٗلماء ظمُٗت جإؾِـ ب
ْعصٍ ما خؿب اإلاؿلمحن ٓع  بٗضم ؾٍغ ٖلى ْاثخمىّ مظ٦غاجّ في الضًً زحر مدمض الكُش ؤ  الاظخمإ باصٌـ ابً خً

ْص لخجىب الخإؾِس ي ٓن  الٟغوؿُت ؤلاصاعة ؤٞٗا٫ عص ٓا بظل٪ ٩ٍْ  2صاُٖا ال مضٖ

٣ت م،1931 ماي 05 في 3اإلاؿلم الٗلماء ظمُٗت جإؾِـ في قاع٥ ٢ض اإلاُلي مباع٥ بلى ؤلاقاعة ْججضع      ازىان ٞع
ٓن  ً ؤهداء مسخل٠ مً ٖاإلاا (72)ْؾبٗ  الٗلماء بحن مً ٧ْان بؾماُٖل، ٖمغ ب٣ُاصة بالٗانمت الترقي بىاصي الَٓ

ت الُِئت لخمشُل ازخحرْا الظًً  الُُب ؤلابغاَُمي، النكحر مدمض باصٌـ، بً الخمُض ٖبض ألاؾاجظة َْم ؤلاصاٍع

ٓصي ألامحن مدمض ال٣ٗبي، ٓص ،5بُٓى ببغاَُم اإلاُلي، مباع٥ ،4ٖم الي6 الخاٞٔ اإلاُل  الؿُٗض ،1الكغي  بً ،م

                                                           
   .442-441ص ،1926 فريلأ 22 ،23 عدد ،1 رللد ،الشهاب ،«للخالفة العاـ اإلسالمي ادلؤسبر» ادليلي، مبارؾ 
  .105 ص ،1 ج ، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 1، جمذكرات الشيخ خير الدينزلمد خَت الدين،   
   .12، ص2010، دار األمة للنشر ك التوزيع، اجلزائر، الحركة اإلصالحية في الفكر اإلسالمي المعاصرزلمد  طهارم،  
م سوؼ، ، زلاـ، كاتب صحفي، من رجاؿ احلركة اإلصالحية، ك لد يف كاد(ـ1957-1890/ىػ1377-1308)زلمد األمُت العمودم   

 (1931) تعلم يف بلده مث قسنطينة، فناؿ شهادة يف احملاماة ك الًتمجة، شارؾ يف احلياة السياسية، ك اختَت أمينا عاما جلمعية العلماء ادلسلمُت
حلمراء، يف ، كما شارؾ يف أكثر الصحف اإلصالحية، اغتالتو اليد ا La Défenceنظرا دلقدرتو الكتابية بالعربية ك الفرنسية، أنشا جريدة 

  .شهر أكتوبر
. قبل سن البلوغ القرآف ؿ كّتاب القرية فاستظهر، دخاجلزائر جنوب بوالية غرداية بالقرارة كلد  ،  (1899/196)إبراىيم بن عمر بيوض الشيخ 

 /بيوض _  أنظر إبراىيم).مث أخذ مبادئ العلـو الشرعية كاللغوية، شارؾ يف تأسيس مجعية العلماء ادلسلمُت
http://ar.wikipedia.org/wiki/ ).  

، كاتب صحفي، من الفقهاء، كلد بقرية بوقاعة قرب مدينة (ـ1948-1895/ىػ1367-1213)ادلولود بن الصديق احلافظي األزىرم  
ادلسلمُت حُت تأسيسها، مث أسس مجعية ـ، كاف من أنصار مجعية العلماء 1925سطيف، ك تعلم هبا مث األزىر دبصر، بدأ نشاطو الصحفي سنة 

 ـ، ك توىل رئاسة جريدة اإلخالص لساف حاؿ ىذه اجلمعية، لو مقاالت كثَتة يف العلم ك االجتماع1932علماء السنة سنة 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/
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ٓعجالوي الًُٟل ْمدمض ،2الُجغي  م، 3ال  عثِـ اهخساب نالخُت َاالء ؤًضي في الخإؾِؿُت الجمُٗت ْْيٗذ ْٚحَر
ٓن  في الىٓغ بٖاصة نالخُت لِم ْمىدذ اإلاا٫ ْؤمحن ْمؿاٖض ٖام، ٧ْاجب عثِـ، ْهاثب لِم،  ألاؾاس ي ال٣اه

ٓالي ٖلى ْٖغيّ للجمُٗت . 4)ٖلُّ للمهاص٢ت الٗام ال

 حؿُحر ْؤخؿً بها ٧ل٠ التي ألاماهت جإصًت ٖلى الخغم ؤقض خٍغها ٩ٞان الجمُٗت إلاالُت ؤمُىا اإلاُلي مباع٥ اهخسب   
م مالُتها ٓاعصَا، شر ٚع غا ؾىت ٧ل ٣ًضم ٧ان م ٓا٫ ًٖ مٟهال ج٣ٍغ ٓاء الجمُٗت جدهلِا ٧اهذ التي ألام  مً ؾ
ً ٖبر اإلاىدكغة قٗبها مً ؤْ ألاٞغاص  َُئت مً الاؾخٟؿاع ٖلى خٍغها ٧ْان خهلخّ، الظي اإلابلٜ جدضًض م٘ الَٓ
ض ٫ٓ  ٖضم ؾنب ًٖ البًر ا، اإلابالٜ ْن ْظّ ًٖ ْظضا٫ْ  بُاهاث ٣ًضم ٧ان ٦ما ْجإزَغ  قٗبت ٧ل ْههِب ؤلاهٟا١ ؤ

 ما بلى جإصًخّ ٖلى خغم الجمُٗت في اإلاا٫ مً ب٣ضع ٌؿاَم مً ٧ل بلى حؿلم ْنالث اؾخدضر ٢ْض اإلاحزاهُت، مً

. ؤظلّ مً ْي٘

 مالُت حؿُحر مِمت ؤنٗب ٞما اإلا٩اهت، جل٪ في ما الضاللت مً لّ الجمُٗت مالُت ؤمحن بمِمت ج٩لُّٟ ؤن ْالٓاَغ     
ٓاهّ، الٟغوس ي الاؾخٗماع مً مدانغة هاقئت ظمُٗت ٓطط ٢ْضم اإلاِمت اإلاُلي ٢بل طل٪ ْعٚم ْؤٖ  اإلاؿحر لئلَاع الىم
ح للما٫ غ ج٣ضًم في ؤهابّ الظي الضًً زحر الكُش ػمُلّ ْقِاصة ْؤلاج٣ان، الض٢ت في ٖالُت بْغ  انض١ اإلاالي الخ٣ٍغ

ٓلّ في صلُل ٠٢ٓ َظا في ؤمام٨م ؤ٠٢ بوي» :٢  ج٣ضًم مً اإلاغى مىّٗ الظي اإلاُلي مباع٥ الكُش ًٖ هُابت اإلا

مالّ ْالخ٣ضًغ الك٨غ ؤلاصاعي  اإلاجلـ بلؿان لّ ل٨م أل٢ضم الٟغنت َظٍ اهتهؼ ْاوي...  بىٟؿّ اإلاالي الخؿاب  إٖل
ٓصٍ ٓانلت ْظِ تراٝ قإجها مً َْٗلي بها الجمُٗت ًغقي ما ٧ل في اإلاخ  ؤن ٚحٍر ٣ًضع ال زضمت للجمُٗت َاصٔ بإن ْالٖا

ٓاث زمـ بها، ًُل٘  ٖمل ْخضٍ اإلاا٫ ْيبِ ٖلُّ ْاإلاداٞٓت يبُّ في الجمُٗت ما٫ بإماهت ٢اثم َْٓ ٧املت ؾى

ٔ  ؤٖما٫ بلُّ بهًاٞذ بطا ٠ُ٨ٞ قا١، ؽ مً ؤزغ ٓانلت صْع  5) «الجمُٗت مهلخت في ْعخالث مخ

ن لدؿُحر ؤَلخّ التي اإلاُلي مباع٥ نٟاث ؤبغػ  مً ْلٗل    بها ًخمخ٘ ٧ان التي ْالخغم الاهًباٍ   هي الجمُٗت قْا
ٓم مً حُٗحن بلى ٌؿٕغ ٞىجضٍ ٓاهب ببٌٗ ٣ً ت الج  طل٪ َْٗلً ُٚابّ في الجمُٗت مهلخت جخُٗل ال ٧ي الدؿُحًر

                                                                                                                                                                             
مجعية العلماء ، درس باألزىر، درس بغليزاف دلدة عامُت، عمل مستشارا يف (ـ1883/1959)كلد الشيخ موالم بن شريف بفرندة كالية تيارت  

-http://sidiali.ibda3.org/t3]عبد الكرمي، العالمة الشيخ موالم بن الشريف أكؿ عالمة دبنطقة سيدم علي .أنظر ف). ادلسلمُت
topic]  1، ص2008نوفمرب  12األربعاء).  

ماء ادلسلمُت، فانسحب منها، ، مارس التدريس، ك كاف من بُت مؤسسي مجعية العل(1873/1951)ىو السعيد بن علي بن أمحد اليجرم  
  .لينظم جلمعية علماء السنة

، كيقاؿ الورثالين، خطيب، من رجاؿ السياسة، كاف عنيفا يف كتاباتو كخطاباتو، مندفعا فيما يدعو إليو (ـ1959/ق1278)الفضيل الورتالين  
السيخ عبد احلميد ابن باديس يف قسنطينة، ك أقاـ  أك يعمل من أجلو، كلد يف قبيلة بٍت كرثالف، من دائرة سطيف، ك استكمل دراستو على

يف باريس يبث ركح الوطنية يف العماؿ اجلزائريُت هبا، مث انتقل إىل القاىرة ك أخذ يدعو إىل زلاربة االستعمار الفرنسي  (ـ1936/1938)سنتُت 
  .(ـ1948/ىػ1328)ك شارؾ يف مقتل اإلماـ حيي  يف أقطار ادلغرب العريب، مث توجو إىل اليمن فاتصل بقادة حركة ادلقاكمة ضد اإلماـ،

  .108، ص 1زلمد خَت الدين، مصدر سابق، ج  
  .144-143، ص 1زلمد خَت الدين، مصدر سابق، ج  
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ضة نٟداث ٖلى غ ْخهُلت ،1)الجٍغ ا ٧ان اإلاالُت الخ٣اٍع ضة مً بضءا الجمُٗت في ًيكَغ ٗت ظٍغ  زم ْالؿىت الكَغ
ٓن  ًخٗٝغ ل٩ي قٟاُٞت في ْطل٪ جٟانُلِا، ب٩ل البهاثغ ٓاهب ٖلى للجمُٗت الضاٖم ٓا٫ ٞحها جهٝغ التي الج  ؤم

. الجمُٗت

 بخ٣ضًم ال٣ٗبي الُُب الكُش بصاعتها ًٖ جسلى ؤن بٗض البهاثغ مجلت بصاعة الجمُٗت لّ ؤؾىضث م1937 ؾىت ْفي   
ٓلّ مً الضؾاجـ ٦ْثرث اوكٛاالجّ، ل٨ثرة هٓغا اؾخ٣الخّ  اإلاجلت َظٍ بصاعة ًٖ اإلاُلي مباع٥ اٖخظع ْاإلاًا٣ًاث، خ

ٓع   ْج٣بل َلبهم ؤظاب الجمُٗت ؤًٖاء مً بلخاح ْبٗض ل٨ً الصخ٠، بصاعة في زبرجّ ْلٗضم الصخُت، خالخّ لخضَ

 2).ؤظلِا مً ؤوكئذ التي الٛاًت جد٤ُ٣ اظل مً بها للجهٓى ا٢تراخاتهم

ٓلُّ بٗض      ألازباع جلحها الاٞخخاحي، اإلا٣ا٫ بٗض الجمُٗت ؤزباع في جمشلذ ٖلحها حٗضًالث بةصزا٫ ٢ام البهاثغ بصاعة ج
٢ٟٓذ الكباب، م٣االث جلحها الٗلماء، م٣االث زم الٗالم، في ْؤلاؾالمُت الٗغبُت  الشاهُت الٗاإلاُت الخغب بضاًت م٘ ج

.     م1939 ؾىت

 : للُغنُت مداعبخه و الػهُضة جصخُذ ئلى صغىجه_ 

 ًداعب لم ل٨ىّ 3)ْالٗباصاث لل٣ٗاثض اإلابخضٖحن ٖلى به٩اٍع ْ الُغ٢ُت ٖلى بغصٍ اقتهغ اإلاُلي مباع٥ هجض        
ُٓٞت  الخ٤ ًٖ الؼاجٛت الخاَئت ألا٩ٞاع في بل الخهٝٓ في لِؿذ اإلاك٩لت ؤن ْؤ٢غ ألشخانِم، ؤْ لدؿمُتهم اله

ٓاب، ًٖ البُٗضة ٔ » :الهضص َظا في ٢ا٫ خُض اله  بال مجها ٌؿلم ال بّ الٗمل ْفي ص٢ت، الخهٝٓ مؿاثل في ؤن هغ

ٓن  الخهٝٓ ٞغظا٫ ْالؿىت بال٨خاب اإلاًُل٘ ٓن  الؿيُ ٓن  الهاص٢  4)ظضا ٢لُل

    ِٓٞ  ٔ ٓا ما ص٣ُ٢ت ؤٖمالِم ؤن ًغ ٫ٓ  ْبؿىت هللا ب٨خاب مُلٗحن صام ٔ  ًٖ ًىُل٤ ال الظي هللا عؾ  هللا نلى الِٓ
غ ؤظل مً للخهٝٓ اإلاىخدلحن ٖلى ًى٨غ بل ْؾلم، ٖلُّ ْلِم ْ بهلت، ؤلاؾالمي للضًً جمذ ال التي ؤٖمالِم جبًر  بدىا

ض مهالخِم ًسضم بما هللا ل٨خاب ٓن  ال الظًً النؿُاء انُُاص ٍَغ٤ ًٖ قٗبُتهم، في ٍٍْؼ  بال الضًً ًٖ ٌٗلم
ٓلّ ْؾىت هللا ل٨خاب ظِلِم باؾخٛال٫ ال٣لُل ٫ٓ  الخٟاتهم ْ للضًً، ْخبهم عؾ ٓن  ٖلما ًضعي مً ٧ل خ  لّ ُٞسًٗ

ن ْامٍغ ٍْإجمْغ ٓن  بإ ٓاَُّ، ٍْىته ٓن  ال بى ما٫ ال٨الم مً ٣ًبل ا مخجاَلحن مىّ، جهضع التي ٚحر ْألٖا  ٧ان ْلٓ ٚحَر

ٓلّ طل٪ ًٖ ٖبر ٢ْض خ٤، بها ا» :ب٣ ٓن  ٞهاْع ٓا٫ في بهم ٣ٍْخضْن  بالغظا٫، الخ٤ ٌٗٞغ  َاثٟت ٧ْل ْألاٞٗا٫، ألا٢

ٓر مً ْٚحٍر ال٨ما٫، بٗحن قُسِا بلى جىٓغ . 5)« يال٫ ؤصخاب الكُ

                                                           
، 11، العدد جريدة الصراطنقال عن . 331ص،2012 اجلزائر، الرشيد، دار ،1اجمللد ،الميلي مبارؾ الشيخ آثار زلمود، الرمحاف عبد أبو 

  .ـ1933نوفمرب  27ىػ، 1352شعباف  09االثنُت 
  .190-189زلمد ادليلي، مرجع سابق، ص  
  .528، ص1988، إصدارات جامعة اجلزائر، اجلرائر، معجم مشايخ المغاربةرلموعة من ادلؤرخُت، تقرير ناصر الدين سعيدكين،  
   .ـ1933ىػ، جانفي 1351، رمضاف 1، ج9، اجمللد الشهابنقال عن . 297أبو عبد الرمحن زلمود، مرجع سابق، ص 
 .ـ1925أكتوبر  01ىػ، 1344ربيع األكؿ  12، اخلميس 14، العدد المنتقدنقال عن . 52أبو عبد الرمحن زلمود، مرجع سابق، ص 
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 ٖلحهم ْؤه٨غ ْالجِل، الٓالم في ْالؿحر ْزغاٞاث بضٕ مً اإلادضزت ْمماعؾتها الُغ٢ُت ٦ك٠ ٖلى ٖمل خُض     
ٓزِم، جمجُضَم  اٖخبر مً َْىا٥ اإلاٗاص ي، ًٖ ْٖهمِم الخُإ ًٖ ْججزحهِم ْألاهنُاء الغؾل مىاػ٫  ْبهؼالِم لكُ

ٓلِم بٗضَم ؤخض ال بإجهم  الىاؽ ْخظع ْؾلم، ٖلُّ هللا نلى1)« لّ ٣ٖب ال الىبي ؤن ٦ما لّ، ٣ٖب ال قُسىا ؤن» :ب٣
ٓلِم الالخٟاٝ مً َْم، ْخظْ خ م الٗامت جىنُّ بلى الٗلماء صٖا ْ خظ  لِم، جخاح مىاؾبت ؤي في ْٞطخِم ألزُاَع

اعاث جىُٓم ٍَغ٤ ًٖ الثرْة جدهُل َٓ َضِٞم ألن ٍٓت، الؼعاثض ْب٢امت الٍؼ ٫ٓ  الِضاًا ْظم٘ الؿى  ؤما» : ٞحهم ٣ُٞ
ُٓٞت ْا ؤجهم َْٓ آزغ مٗجى مجهم ٞللخدظًغ الؼمان ن   بلحهم ْالاهخماء اإلاخ٣ضمحن ؤؾماء حًُٗم مً اجسظ

ًة
ال  ٖمال ال ٢

ٓلت ٓا ،2«الٟلـٓؽ النُُاص ؤخب ٔ  لباؽ ٞلنؿ ٓا بالضًً ْجظٕع الخ٣ٓ  جد٤ُ٣ ؤظل مً ْالؿظاظت النؿاَت ْاؾخٛل
ٓع  ْبىاء آلازغة، صْن  الضهُا في مبخاِٚم خ٣اص بها الخبر٥ ْ ْحُٗٓمِا إلاكاًسِم ال٣ب  ،3)الخُٟت ألاؾغاع ٞحها بإن ْالٖا

ٓلّ طل٪ ًٖ ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الىبي ههى ٢ْض ٓص هللا لًٗ» :ب٣ ٔ  ْ الحه ْا الىهاع ٓع  اجسظ  ،« مؿاظض ؤهنُائهم ٢ب

ٓزِم؟ بلي باليؿبت الخا٫ َٓ ٠ُ٨ٞ لؤلهنُاء، باليؿبت ٖىّ مىهي ألامغ ٧ان ٞةطا .  قُ

ْلُاء لًٟل به٩اٍع ٖضم ٖلى ؤ٦ضث       في ٖلحها مىهٓم ألهّ ٦غاماتهم به٩اع ْٖضم هللا ٖىض م٩اهتهم ْ ْالهالخحن ألا

ا الؿىت ْ ال٨خاب ط ٌٗخبر ْبه٩اَع . َاٖخّ ًٖ زْغ

ُٓٞت ؤن ًظ٦غ     ٓا الًالحن اله ٍٓ ٖلم ه٣ه  اوٗضم بطا  الؿىت ْ بال٨خاب ظِل ْ الخغاٞاث ْ بالبضٕ باجهالِم ْؤجم

ت مىّ طل٪ ٓهاهُت هٖؼ ت ْ مً ً  4)الكُُان مً هٚؼ

ٓر بٌٗ ؤما  اًا قُ ٓن  الْؼ ٓن  ٧الخ٣اٍ الؼعاعي مجا٫ في مهالخِم زضمت في ٦ٗملت الُالب ٌؿخٛل خ  بلى ْخملّ الٍؼ

  5)البىاء ًغاص خُض بلى الدجاعة ْه٣ل مىخجاتهم، ْخهاص ٌٗهغ خُض

ُٓٞت ٞٗلّ ما ًبرػ         الجؼاثغ في ؤن (م1946-1869)" ؤعؾالن ق٨ُب" ألامحر ط٦ٍغ ما مغجاصحها ٦ثرة هدُجت باألمت اله
٣ت (23) ُٓٞت ٍَغ ض، (235189) بها ن ٍْت، (949) ٞحها ْ قُسا، )75( ٖلحها مٍغ ٓان مً جججي ػا  ٣ًضع ما ؾىت ٧ل ألاز

ٓط ْاإلاغابُحن الُغ١  إلاكاًش...  مالًحن بؿبٗت ْحها ال ْم٩اهت ُٖٓم هٟ  ألاَالي ظمُ٘ ٖىض الجؼاثغ في م٩اهت حؿا

ٓن  ٩ًاصْن  ال اإلاؿاظض ؤثمت ْ ْال٣ًاة ْاإلاٟخحن ْاإلاضعؾحن الٗلماء ْبن... البربغ الؾُما ٓه  بلى بال٣ُاؽ قِئا ٩ً
. 6) الُغ٢ُت مكاًش ْ اإلاغابُحن

                                                           
  .ـ1927مارس  03ىػ، 1345شعباف  27، اخلميس 86، العدد الشهابنقال عن . 150نفسو، ص 
  .ـ1933ىػ، جانفي 1351، رمضاف 1، ج9، اجمللد الشهابنقال عن . 300نفسو، ص  
  .299، ص 2007، ط خ، دار البصائر، اجلزائر، 4، ج1954-1830تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد اهلل،  
  .1ج ،9 اجمللد ،الشهاب عن نقال. 297ص سابق، مرجع الرمحن زلمود، عبد أبو 
  .ـ1926فيفرم  04ىػ، 1344رجب  21اخلميس ، 13، العدد الشهابنقال عن . 99نفسو، ص  
  .95نفسو، ص 
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ٍٓم الهغاٍ ًٖ ْؤبٗضجّ الجؼاثغي  ال٣ٗل ظمضث ٞالُغ٢ُت       البضٕ ٍَغ٤ ًٖ ٖلُّ ؾُُغث ؤن بٗض ال٣

خ٣اص ْالخغاٞاث ْلُاء في ْالٖا ْامت في ْؤصزلخّ الخماثم، ٦خٗل٤ُ ،(1)بهم ْالخبر٥ ألا  طل٪ ًٖ ْٖبر الجِل مً مٓلمت ص

ٓلّ  الضًً ْزالو ؤلاًمان بد٣ُ٣ت بخمؿ٨ِم الؿل٠ قُضٍ مجض نغح ٢ْٓيذ الخًٌُ، ؤهؼلخىا الُغ٢ُت» :ب٣
م ٌؿخُ٘ ْلم ٌؿحر، ػمً في ِٓٞم َضمّ ؤٖضاَئ . 2) «ببضٖـِم َضمّ بىّ ؤبىاء ٞاؾخُإ بؿُ

ٓخاة ْهًغجّ ُّْْٖ خ٨مخّ اإلاُلي مباع٥ بحن      ٓة الُغ٢ُت ٖلى ًد٣ض ٞلم ؤلاؾالمي الضًً مً اإلاؿخ  ًٖ بػالتها بضٖ

ا  3)« ال٣لٓب ْجُِحر ألا٩ٞاع بهاعة هي لىا ٚاًت ؤؾمى ٞةن ٚاًدىا لِـ الُغ٢ُت َضم» :٢ا٫ بل آزَغ

 :جغنُتها و اإلاغأة حػلُم غلى ئنغاٍع -

ٓن  ٢ض       ؤْ الجاَلُت ٞترة في الغظا٫ ْؾِ في مُٗىت م٩اهت للمغؤة  ج٨ً لم ؤهّ بلى ؤلاقاعة اإلا٣ام َظا في اإلاُٟض مً ٩ً
ٓع  الؿاب٣ت الٟترة في ٓؤص، ْالخ٣خُل لئلَاهت ْحٗغيذ الغظل مً مجزلت ؤ٢ل ٩ٞاهذ ؤلاؾالم لِٓ  ؤلاؾالم مجيء ْم٘ ْال

ٔ  اإلاغؤة، خُا٫ الؿاثض ال٨ٟغ ٚحر الظي ا الغظل ْبحن بُجها ْؾاْ ٔ  ؤلاوؿان بجي مً باٖخباَع  الخ١ٓ٣  في بُجهما ْؾٓ

لُاث ٓلّ في ظاء ما َْظا ْآلازغة الضهُا في الجؼاء ْ ْاإلاؿْا  َْٓ ؤهثى ؤْ ط٦غ مً نالخا ٖمال ٖمل مً» :حٗلى ٢

ّ مامً ُبت خُاة ٞلىدُِىِّل
ِّل
هم َ جِّل م ْلىجٍؼ ٓا ما بإخؿً ؤظَغ ٓن  ٧اه ٔ  آًت في ْْعص4« ٌٗمل  مً ٌٗمل ْمً» : ؤزغ

الخاث ْلئ٪ مامً َْٓ ؤهثى ؤْ ط٦غ مً الهِّل ٓن  ٞإ ٓن  ال الجىت ًضزل  مما ههِب للغظا٫» :ؤًًا ْْعص 5)«ه٣حرا ًٓلم

ٓا  6)« ا٦دؿبن مما ههِب ْلليؿاء ا٦دؿب

 اَخم ْؾلم ٖلُّ هللا نلى الىبي ٞىجض ْصًجها صهُاَا في ًىِٟٗا ما جخٗلم ل٩ي ؤمامِما اإلاجا٫ ٞخذ ؤلاؾالم ؤن ٦ما     
ٓما لِا ْزهو باإلاغؤة ٓع  ُّٞ ٌٗلمِا ً ظخّ صًجها ؤم  ٖاجكت اإلاامىحن ْؤم ْال٨خابت ال٣غاءة جدؿً ٧اهذ خٟهت ْٞؼ

ٓلّ في الخٗلم ٖلى اإلاغؤة ًدض ما ال٣غآن في ظاء ٢ْض الضًً في الغظا٫ بٌٗ مً ؤ٣ّٞ ٧اهذ  ًخلى ما ْاط٦غن »:حٗالى ٢

ٓج٨ً في  ٣ٞض ؤلاؾالمي الٗغبي الٗالم مً ظؼءا الجؼاثغ ْباٖخباع7)«زبحرا لُُٟا ٧ان هللا بن ْالخ٨مت هللا آًاث مً بُ
 ْلذ ؤجها بال ْؤنالتها بٟٗتها ُّٞ اخخٟٓذ اإلاؿلمت ْاإلاغؤة الاؾخٗماعي  اإلاض ظغاء الاهدُاٍ مً ؤنابّ ما ؤنابها
ت ؤلاصاعة ُّٞ حؿبنذ الظي الباؽ هدُجت الخًاعي  ْالخسل٠ الجِل ٧ابٓؽ جدذ جغػر  ايُِاص مً الاؾخٗماٍع

                                                           
  .14، العدد المنتقدنقال عن . 55أبو عبد الرمحن زلمود، مرجع سابق ، ص 
  .101ص سابق، مرجع كمظاىره، الشرؾ رسالة ادليلي، مبارؾ 
  .85العدد  البصائرنقال عن . 490أبو عبد الرمحن زلمود، مرجع سابق، ص  
  . 96سورة النحل، اآلية  
  . 124سورة النساء، اآلية  
   . 32 اآلية ،سورة النساء 
  .34اآلية  ،كرة األحزابس7
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ت ٞالؿلُاث اإلاؿلمحن ألاَالي ٧ل بل ٣ِٞ اليؿاء ٖلى م٣خهغا ٨ًً لم ٞالجِل ْببٗاص،  خغمذ الاؾخٗماٍع

حن ٓعا الٗلم َلب مً الجؼاثٍغ  1).ْبهار ط٧

 شخهُتها إلاسر الجؼاثغ ٚؼث التي ألاظىنُت ْالخ٣الُض الٗاصاث...» الٛغبُت ألا٩ٞاع وكغ بلى ٌؿعى الاؾخٗماع ؤن بط     
ٓمُت َٓل ال٣ ٓن  ٧ان خُض الٍٗغ٤ الخًاعي  ْظِِا ْحك ٓن  الٟغوؿُ ْل ت اإلاغؤة ظٗل ًدا  لخضمت آلت الجؼاثٍغ

ىحن  ٞغوؿذ ٞةطا ٖلحها ؾُُغجّ ْجضُٖم الجؼاثغ لٟغوؿت ًضٍ في ؤصاة مجها ًجٗل ٞغوؿُا حٗلُما حٗلُمِا ْؤما اإلاؿخَٓ

ا اإلاغؤة ٓمُت ٞان ؤَٟا٫ ْعاُٖت بِذ ْعبت ؤم باٖخباَع   .2)«ججهاع ؾٝٓ الجؼاثغ في الٗغبُت ال٣

ٓع  ٞم٘       اصَا ؤخض مً اإلاُلي مباع٥ الكُش ٧ان التي الانُالخُت الخغ٦ت ِْ  بالخٗلُم بالٜ بك٩ل اَخمذ ْالتي ْع
ٓعَا ِْغث التي الٗهغي  بالخٗلُم حٗجي الخغة اإلاضاعؽ ْبوكاء ٞخذ ٍَغ٤ ًٖ ا مً مك٩لت بِٓ  اليص ئ، مً ٌٗمَغ

ا ٢ا٫ مً ِٞىا٥ الٗلماء بحن الازخالٝ ِٞٓغ ٫ٓ  آزغ ْعؤي البىاث صْن  بالبىحن وٗمَغ ٓاظب ٣ً  البىحن حٗلُم ب

عة ًغي  اإلاُلي ٧ْان ْالبىاث :  ؤَمِا مً لٗل ؤؾباب لٗضة ْطل٪ اإلاغؤة حٗلُم يْغ

٫ٓ  ْاهدُاٍ ال٣لٓب ٞؿاص بن -1     ٓعَا لؤلمت قاملحن ٧اها ال٣ٗ ٓن  ؤن ُٞجب ْبهاثها ط٧  ْجغ٢ُت ال٣لٓب بنالح ٩ً

 ٫ٓ ٓع  في ٖامحن ال٣ٗ   (3.ؤلاهار ْ الظ٧

٨ت ٞلخ٨ً ؤلاوؿاهُت في الغظل ق٣ُ٣ت اإلاغؤة بن -2      4.طل٪ مً لخ٣ِا جٓلم ال التهظًب ْ التربُت في قٍغ

ْلى اإلاضعؾت هي ألام ْبن -3     ٓماتهم ألابىاء ٞحها ًخل٣ى التي ألا ْلُت مٗل  ههلر ؤن ٞٗلُىا لِم ٦ُبُٗت جهحر التي ألا
 5.بنالخِم ٖلُىا ًخٗاص ى ال ؤبىاء لىا لخيهئ اإلاضعؾت َظٍ

ُم خاٞٔ الكاٖغ ٢ا٫ ٦ما  :ابَغ
غا١ َُب قٗبا ؤٖضصث    ؤٖضصتها بطا مضعؾت ألام  ألٖا

ٓة ًغظ٘ ُٞما بال ًٟتر٢ان ال الغظل، بّ ٩ًل٠ ما بمشل ؤلاؾالم خ٨م في م٩لٟت ألاهثى ْبن -4      ُٞسخو، ْالؿُاصة لل٣
ٓص ُٞما ْبال الخ٨م، مىانب ْْالًت ٧اإلمامت بالغظل  ْججز٫  ٧الخًاهت، باألهثى، ُٞسخو ْالخىان ال٠ًٗ بلى ٌٗ

 6).الكِاصة في ْاخضة مجزلت ازىحن

                                                           
، العدد مجلة سيرتا، « 20موقف العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت من تعلم ادلرأة اجلزائرية إباف الربع الثاين من القرف » عبد الكرمي أبو الصفصاؼ، 1
  .59، ص 1399 مجاد الثاين 1، 1

  2 .33نفسو، ص
  .60، مرجع سابق، ص ( 20موقف العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت من تعلم ادلرأة اجلزائرية إباف الربع الثاين من القرف )عبد الكرمي أبو الصفصاؼ، 3

  60.4نفسو، ص 
 التوزيع، ك للنشر اذلدل دار ،2 ج ،الميلي محمد بن مبارؾ اإلماـ المسلمين العلماء جمعية علماء وأراء مقاالت شريف، الرفاعي أمحد5

  .254 ص ،2011 اجلزائر،
  .254نفسو، ص6
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٨ت ألاهثى ْبن -5     يخّ مجزلّ في الغظل قٍغ  التهظًب في حكغ٦ِما مً ٞالبض آلازغ ًٖ ألخضَما ٚجى ال خُاجّ في ٢ٍْغ

ب الخش٠ُ٣ في ْج٣غجهما ٓن  زم الٟتى حٗاقغ ٠ُ٦ الٟخاة ْحٗٝغ الٟخاة في الٟتى لحٚر ظان َْما -ل٩ُ  بلى ؤ٢غب -ْػ
ٓٞا١  1.ج٣اعبهما ًجب مً البٗض ٖجهما ُٞيكإ الٟخاة ْبَما٫ بالٟتى الٗىاًت ٞةما الك٣ا١ ًٖ ْؤبٗض ال

: في جخمشل ْالتي طل٪ في ْحججِم اإلاغؤة لخٗلُم اإلاٗاعى الغؤي بلى اإلاُلي مباع٥ ْجُغ١       

. ْالًُٟلت الٟٗاٝ ٖلى ْزٍُغ ٖا٢بخّ ْزكُتهم اإلاضعؾت، في الابً ْبحن بُجها بالجم٘ ًدضر الظي الازخالٍ  -1 

ٓانل ٖلحها ٌؿِل ال٨خابت حٗلُمِا ؤن ٦ما -2  2 ألازغ بالجيـ الخ

 في ِٞم اإلاضاعؽ في ؤما الؼ٢ا١ في ؤنال ْا٢٘ ْالبىاث البىحن بحن الازخالٍ بإن اإلاٗاعيحن حجج ٖلى مباع٥ عص     
.   ْالىاْغ ألاؾخاط ؤي ع٢ُبهم خًغة

     ٔ جها، ألبىائها لِا مىٟٗت ُّٞ اإلاغؤة حٗلم ؤن مباع٥ ًغ  مً طل٪ ًٖ ًىجغ ْما ْال٨خابت ال٣غاءة ٞبخٗلمِا ْلَٓ
ٓع  ًٖ اإلاٗاٝع إلاسخل٠ جدهُل ٗت ْمباصت ْصهُاَا، صًجها ؤم  ْالخُاء الٟايلت، باألزال١ ْالخدلي ؤلاؾالمُت، الكَغ

ٓن  ْاهخماءَا، ؤنلِا ٞخضع٥ ؤلاًمان، قٗب مً قٗبت َٓ الظي ا ؾنب طل٪ ٩ُٞ ا، لٟسَغ  ما خ٣ُ٣ت ٞخعي ْاٖتزاَػ
ً ؤناب ٕٓ زُإ بظل٪ ٞخخجىب الَٓ ٢ٓ  اإلاضاعؽ في اإلاغؤة حٗلُم بَما٫ ؤن ٦ما اإلاؿخٗمغ ههبّ الظي الكغ٥ في ال

 لؤلبىاء ٞخى٣ل ألامت، ْٖلى ٖلحها طل٪ ْٖا٢بت الٟغوؿُت اإلاضاعؽ في الخٗلم ٞغنت لِا ًدُذ ٢ض الجمُٗت ؤوكإتها التي
ا حٗلمخّ ما ْلى اإلاضعؾت باٖخباَع ْا بطا ْختى الخُاة، في لِم ألا ٓلِم ْظضث الٟغوؿُت اإلاضاعؽ اعجاص ٓلت ٣ٖ  في مه٣

ٍّٓ لِا ؾنُل ال البِذ جهم لدك َْ ، ٫ٓ  ْبه٩اٍع ْاة ٢لم بال خُاة في زحر ٞال» :الهضص َظا في ٣ٍْ  جه٣ل ٞبهما ْص
ان ْحؿمـٓ ألاصًان ْجدٟٔ ألاطَان  3)« ألابضان ْجدترم ألاَْ

 :الخجىِـ و  ؤلاصماج مً مىنكه -

٢ّٟٓ بِْاع في ًترصص ال اإلاُلي مباع٥ الكُش ٧ان    جي الاهخماء جمـ ٢ًُت ؤي في م ٓع  ْم٘ الَٓ  الاهضماط ٨ٞغة ِْ

ٓع  التي ْالخجىِـ ٓمِا جُ ْع  مىظ مِٟ ٓن  نض ٓوؿُلُذ الؿِىاجٓؽ ٢اه  م1919 بةنالخاث جضٖم الظي م،1865 ؾىت ٧
جي الخُاع اهٟها٫ ٖجها الىاجج ٓع  زالض، ألامحر ب٣ُاصة ؤلانالحي الَٓ ِ ت ال٨خل ْْ  ْ ؤلاصماط صٖاة مً اإلاخهاٖع

ٓمِم ظِت، مً الخجيـ جي الاججاٍ صٖاة مً ْزه ٔ  ظِت مً الَٓىُت ؤلانالخُت ْالخغ٦ت الاؾخ٣اللي الَٓ .  ؤزغ

ٓجها ال٨ٟغة، َظٍ بلى جمُل ال ٞاألمت اإلاُلي إلاباع٥ باليؿبت      ٓمُت، ممحزاتها ْحؿلبها صًاهتها م٘ جخ٤ٟ ال ل٩  َْظٍ ال٣

ٓن  الجؼاثغ، لغقي الُغ١  ؤبٗض ٓن  الؿُاؾت بهظٍ ْالٗامل  الظي الٓي٘ ًًٟل بإهّ عؤٔ ٢ْض. ألامت اه٣غاى ٖلى ٖامل

                                                           
  نفسو 1
جويلية  24ىػ، 1357ربيع الثاين  25، اجلمعة 119، العدد البصائرنقال عن . 674، ص 2أبو عبد الرمحن زلمود، مرجع سابق، ج2 
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ٓلخّ ٢ا٫ ،ةالٟغوس ي ألامت في اهضماظِا ٖلى الجؼاثغ ٖلُّ ٓػ  ال ٢بر الاهضماط» الكِحرة م٣ ٓصا ْبظ٫ ،1)« بٗضٍ وك  ظِ

ٓظّ َظا يض ًداعب ؤلانالحي ٖملّ َُلت ٦بحرة ش" ل٨خاب جإلُّٟ في ٧ان عص ْؤًٞل الصخ٠، في ب٨خاباجّ الخ  جاٍع
٠٢ٓ َْٓ ،"ْالخضًض ال٣ضًم في الجؼاثغ ٓا الظًً يض ٖملي م ٓن  ٧اه  ألامت في الجؼاثغي  الكٗب بصماط بلى ًضٖ

ٓا ألجهم الٟغوؿُت، ش ًٖ بدش ت ألامت جاٍع م خؿب  –الجؼاثٍغ ْا ْلم -ج٣ضًَغ  الظي الاهخماء طل٪ لِم ًا٦ض ما ًجض
ش بزباجا ٢ْخّ في ال٨خاب َظا اٖخبر ْلظل٪ ٣ًىِٗم، ت ألاخ٩ام مً ال٨شحر ٚحر الظي الجؼاثغ لخاٍع  اإلااؾؿت ال٨ٍٟغ

.  الاهضماط ل٨ٟغة الؿُاس ي للُغح

َٓغ      ٠٢ٓ ظ ٓلّ في بٗم٤ هلمؿّ الاهضماط مً اإلاُلي مباع٥ م ٌ ال ْ ألاظىبي ه٨ٍغ ال بهىا» :٢  ْ مّٗ، الاجداص هٞغ
ٌ بهما  2).«آلان ٢ٓي  ٚحٍر ْ الخا٫ في ي٠ُٗ ظيؿّ ألن بٛحٍر ٍْلخه٤ ظيؿّ ًى٨غ مً ْهم٣ذ الاهضماط هٞغ

ٓلت َظٍ بن      ٫ٓ  طل٪ ْمً آهظا٥ ؾاثضة ٧اهذ التي ألا٩ٞاع ٖلى اإلاُلي مباع٥ جٟخذ لىا جبحن اإلا٣  خ١ٓ٣  ٖلى الخه
ٓاَىت حن اإلا ٓاهحن بَاع في للجؼاثٍغ  اإلاىضعظت ؤلانالخُت ؾُاؾتها في الٗلماء ظمُٗت بّ جامً ٧اهذ ٦ما الٟغوؿُت ال٣

ٍٓت، ْالش٣افي الضًجي الاؾخ٣ال٫ جد٤ُ٣ ٖلى ٖملِا في ْل  يمجي، ٖمل ٞظل٪ ؤلاهٟها٫ ْ باالؾخ٣ال٫ اإلاُالبت ؤما ٦إ

ٔ  ألاَضاٝ مً ٌؿخيخج ٦ما حن اإلاؿلمحن الٗلماء لجمُٗت ال٨بر . الجؼاثٍغ

ٓلّ الخدلُل َظا ًا٦ض       الٗمل: ؾظاظت ْ نغاخت ب٩ل ْهي الخاعظُت ْ الضازلُت لخُخىا بُان َظا في لٗل» :٢
٘ ٓاها لٞغ بت ؤلاؾالم صاثغة في الاظخماعي مؿخ  الٓلم ظيـ بال شخو، ؤْ مبضؤ ؤْ لجيـ ٦غاَُت ٚحر مً ْالْٗغ

 ؤلاؾالمي الٗغبي الاهخماء جد٤ُ٣ ٖلى مىهب ؤلانالحي الجِض ؤن ؤي ،3)«ْاإلاخ١ٟٓ  الٓالم ْشخو الخ١ٟٓ، ْمبضؤ
٢ٓذ هٟـ ْفي ؤلاصماط، ل٨ٟغة اؾخ٣اللي َغح طاجّ خض في َْظا للجؼاثغ  ؤ٩ٞاع ٖلى للمُلي الؿُاس ي الخٟخذ ًبحن ال
٠٢ٓ ؤن خضص ٢ْض الٗالم، قٗٓب ب٣ُت م٘ الخٗاْن  . ؤق٩الّ ب٩ل الٓلم في مىدهغ َٓ ال٨غاَُت م

٠٢ٓ بهظا       ٓن  اإلا  الشالزِىاث خ٣بت زال٫ ْاؾ٘ بك٩ل جُغح ٧اهذ التي ال٣ًاًا ؤَم في بغؤًّ ؾاَم ٢ض اإلاُلي ٩ً
ٓعث التي ْ بالخهٓم، ٠٢ٓ ًٖ ٖبرث ْ الخ٣بت، جل٪ في الؿُاؾُت الدك٨ُالث ْ الٗام الغؤي ه  ال٣اَ٘ الجمُٗت م

. اإلاؿإلت َظٍ في

 البدض، في ص٤ُ٢ ْاؾخ٣هاء ؾلُم ْج٨ٟحر ٖلمُت بمىهجُت ال٣ًُت جىا٫ْ  ٞاهّ الخجىِـ ب٣ًُت ًخهل ُٞما ؤما    

ٓهُت،: ظِاث زالر مً ال٨خاب ًبدثها ؤن ا٢ترح ْ ْاخض، ٞغص ٞحها ًدؿم ال اإلاؿإلت ؤن في عؤًّ مبضًا  ْ ؾُاؾُت ٢اه

 4).صًيُت

                                                           
  .152، العدد الشهابنقال عن . 238نفسو، ص  
  .1937ديسمرب  10/ ىػ  1356شواؿ  06، اجلمعة 90، عدد البصائر: مبارؾ ادليلي 
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ٓصي ألامحن" مباع٥ ا٢ترح الباب َظا في     ٓهُت بالش٣اٞت إلإلاامّ" الٗم  لُهل مماعؾاتها، بمسخل٤ بخاَخّ ْ ال٣اه

ٕٓ ؤن عؤٔ الضًيُت الجِت مً ْ الٟغوؿُت، بالضًم٣غاَُت الخجيـ ٖال٢ت بلى بظل٪ اًا ٖضة مً ًبدض اإلآي  في: ْػ
حن ًلؼم ماطا خ٣اصٍ باصٌـ بً الخمُض ٖبض الكُش الجاهب لِظا ْا٢ترح صًجهم، مً لِم ب٣ي ما حُُٗل الجؼاثٍغ  ؤهّ اٖل

ٓمّ ْ صًىّ بسضمت ًبسل ال بًاٍ هللا آجاٍ ٖلما ٨ًخم ال  ٣ًهض)" بًُاْي " ٖلى هلر ٞإوى طل٪ ٨ًً لم بطا ْ... ٢

ٓص (شخهّ ّٖٓ بلى لُٗ . الٗلماء ه٣ض مٓي

ٓمُت الجِت ؤما      ٕٓ في ال٣ ٓن  اإلآي ٓن  الظًً ألا٢الم ألصخاب ٞخ٩ ٕٓ في ال٨خابت في ًىُل٣ تهم بٗض اإلآي  خ٨م مٗٞغ

ٓلُت الٗلمي الخض٤ُ٢ الُغح َظا مً ًبضْ 1ْ)ال٣ًُت في هللا ت ٢ًُت جىا٫ْ  في ْالكم  ًم٨ً ال ألامت، خُاة في مهحًر
غاٝ ٧ل ٢ًُت ٞهي ٞحها ًٟهل ؤن لٟغص ٓصة ألَا ٓظ ت، الؿُاؾُت الؿاخت في اإلا  ما َظا اؾخيخاظىا ٍْا٦ض الجؼاثٍغ

حن بحن ه٣اف ٞخذ بلى اإلاُلي مباع٥ صٖا ٣ٞض طل٪ ْم٘» ":هانغ مدمض" ألاؾخاط بلُّ طَب  ج٣ٍغب بلى ًاصي الُٞغ
ٓصة، هدُجت ٖلى ٌؿخ٣غ لم بن ْختى اإلاخجيؿحن، هٓغ ْْظِت اإلاهلخحن هٓغ ْظِت بحن الخالٝ ق٣ت  ٞٗـلى مدم

ـل ؤن مً ألا٢ل ل ؤلالخاص، الخجيـ في اإلاهلخحن اٖخ٣ـاص جٍؼ ٓص اإلاهلخحن في اإلاخجيؿحن اٖخ٣اص ْجٍؼ  2.«الجم

ٓة َظٍ ؤن م٘     ٕٓ لخىا٫ْ  لّ الضٖ  ٞحها، الىٓغ اإلاؿخعجل ال٣ًاًا مً بلُّ باليؿبت ٧اهذ الجِاث ظمُ٘ مً اإلآي

ٓصي لغؤي جضُٖما ٕٓ في الٗم ض اإلاُلي مباع٥ ؤن وؿخيخج الُغح َظا ْمً. 3اإلآي ٢ٟٓا ًٍغ ٓهُت عئٔ ٖلى ماؾؿا م  ٢اه
ٓمُت، ْصًيُت ٠٢ٓ طاجّ خض في َْٓ ٢ْ .  الشالزِىاث بضاًت في مخمحز م

ٔ  م1938 ؾىت باصٌـ بً الخمُض ٖبض الكُش ؤنضع إلاا     ْاٖخبر بؾالمُت، ٚحر ظيؿُت ا٦دؿاب ٞحها خغم ٞخٓ

 مٓضخا خضتها مً بالخس٠ُٟ اإلاُلي مباع٥ ٢ام ،4)اإلاغجض خ٨م في بظل٪ ٣ٍْ٘ اإلاؿلمحن، ظماٖت بلى ًيخمي ال اإلاخجيـ
ٔ  َظٍ ؤن ْة بٖالهاث لِؿذ الٟخاْ ً، ججٗلِم ؤن حؿتهضٝ ج٨ً ْلم اإلاخجيؿحن، يض ٖضا  الخجيـ بحن ْمحز مدخ٣ٍغ

 ؤحى ما بط. ْؾلبُت خمُضة نٟاث ًدمل شخو ِٞٓ اإلاخجيـ ؤما ؤلالهي، الكٕغ ٣ًٍغ ال ٖمل ٞالخجيـ ْاإلاخجيـ،

ع اؾخ٣بلىاٍ زحر ٦غظل بلُىا ٠٢ٓ ْبهظا. (5)الصخهُت ْيُٗخّ بالخؿبان هإزظ ال بؿْغ  لّ اإلاُلي مباع٥ ؤن جبحن اإلا
ّٟ٢ٓ ٓظِا ،(ْالخجيـ ؤلاصماط ٢ًُت) ٖهٍغ في ؤلانالح ٢ًُا ؤَم مً م ت الؿُاؾت بظل٪ م  ظاهب بلى الاؾخٗماٍع

ٓاهّ ٓا٢ِٟم آعاءَم ط٦غها الظًً اإلاهلخحن الٗلماء بز  .الخؿاؾت ال٣ًُت َظٍ مً ْم

                                                           

.نفسو 1  
.نفسو 2  

الشخصية اإلصالحية كعضو مجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت يف رللسها اإلدارم، ككاف يعرب عن أراء كقضيا احلركة  )عاجل األمُت العمودم   
ملة كصرحية فقد كقف ضد التجنيس ، موضوع التجنس معاجلة دقيقة كشا(1934اإلصالحية باللغة الفرنسية يف جريدة الدفاع اليت أسسها سنة

من كاقع العدد الفردم مبينا أثاره الوخيمة من النواحي القانونية كاالجتماعية يف توسيع اذلوة بُت السكاف اجلزائريُت األصليُت كالفرنسيُت انطالقا 
  .النظاـ اإلسالمي لألحواؿ الشخصيةاحملدكد للمتجنسُت اجلزائريُت كدافع عن التجنيس اجلماعي يف إطار حقوؽ ادلواطنة كعدـ ادلس ب

  .19، ص1938جانفي  14البصائر، مصدر سابق،  
  .15، ص1938جانفي  18البصائر، مصدر سابق،  
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 :الخػلُم و التربُت في حهىصٍ  -

ْلى       ٔ  ؤَمُت ْالخٗلُم التربُت لجاهب  اإلاُلي مباع٥ ؤ ٓهّ ٦بر  بال ًخم ال ْع٢حها ألامت نالح بإن جامت صعاًت ٖلى ٧ان ٧

ٓماتها ٖلى الخٟاّ مً بظل٪ لخخم٨ً ْصًجها لٛتها ِْٞم حٗلمِا ٍَغ٤ ًٖ ٓاثب مسخل٠ مً ْالخسلو, م٣  التي الك
ل ٞبالٗلم ب٣ُٗضتها، لخ٣ذ ض مخهل ٦ك٠ هي التي اإلاٗاٝع جدهِّل ٓلِا، ْما لظاتها الظاث ْعي مً ًٍؼ  ػاص ٧ْلما خ

.  ُْٖا ػاص ٖلما ؤلاوؿان

ٓصجّ مىظ اإلاُلي مباع٥ ٖمل طل٪ ألظل     ٓهت ظام٘ مً ٖ خ ٓلّ الٍؼ َٓ٘ قِاصة ٖلى ْخه  الٗلم وكغ ٖلى الخُ
ت الجّ بظل٪ مؿخٛال الجؼاثغي، الكٗب ؤْؾاٍ في ْاإلاٗٞغ ٓاء حٗلمّ مغاخل مسخل٠ في ا٦دؿبها ْالتي ال٨بحرة مَا  ؾ

ٓوـ ؤْ بالجؼاثغ ْجّ باصٌـ بً الخمُض ٖبض الكُش ظاٖال بخ  . طل٪ في ٢ض

ٓوـ مً اإلاُلي" ٖاص     إل ْاؾ٘ ال٩لمت مٗجى بإجم ٖاإلاا ج  ٖلى الٗؼم ٧ل ٖاػما ٧ْان الخجاعب ٦شحر ألازال١، ٖلى ؤلَا
ما٫ َْْىّ ْلٛخّ صًىّ ْزضمت ؤمخّ هٟ٘ ٖلى ٧لِا خُاجّ ًجٗل ؤن ٓانلت اإلاىخجت باأٖل  .(1)" اإلاخ

ٓصٍ الغظل لِظا الغاثضة اإلاؿحرة وؿخٗغى ؤن ًم٨ىىا َىا ْمً        في مبرػًٍ ْالخٗلُم التربُت خ٣ل في الجضًت ْظِ
ٓاٍ مضًىت بلى اهخ٣الّ زم ٢ؿىُُىت بمضًىت ببخضاءا بها مغِّل  التي اإلادُاث مسخل٠ طل٪  بمضًىت اؾخ٣غاٍع ْؤزحرا ألٚا

 .مُلت

:  نؿىُُىت والًت  في    

       ٕٓ ٓهت ظام٘ مً ٖاثضا ٢ؿىُُىت مضًىت بلى اإلاُلي مباع٥ بغظ خ ٍْ ٧اهذ الٍؼ ً ْٖؼم بعاصة جدظ  بخضار في ٦بحًر
ٓعة ٓمٛغة بؿُضي ألا٫ْ  الٗهغي  الىمِ ٖلى للخٗلُم ٢ؿمحن بخإؾِــ م1925 ؾىت ٣ٞام الجؼاثغي، الخٗلُم في ز  ب

 الكٍغ٠ مدمض للكُش زلٟا  الابخضاجي اإلا٨خب بلى اإلاُلي مباع٥ اؾخضٖاء ْظاء َظا(2هللا ٞخذ بؿُضي ْالشاوي
ضة ٢امذ خُض  الهاجػي  الخٗلُم بمِمت لل٣ُام اإلاىاؾب الغظل ُّٞ ْعؤث اؾخضٖاثّ، زبر ٖلى بالخٗل٤ُ الىجاح ظٍغ

الّٖ ٓاؾ٘ إَل  3).الخٗلُمُت باألؾالُب ال

ٓمٗؼة ؾُضي" م٨خب الخ٣ت ٞترة في اإلاُلي مباع٥ ٖغِّلٝ        بهظٍ الٗهغي  الىمِ ٖلى ٖغبي م٨خب ؤ٫ْ  بن» :  ٢اثال" ب

ٓمٗؼة بؿُضي الابخضاجي الٗغبي اإلا٨خب َٓ البالص ْػ  ال ْمؿاخخّ ب ٤ُٞٓ ؤخمض" ػمُلّ ْْن4٠«مترا ألاعبٗحن جخجا  ج

                                                           
  .208أمحد بوزيد قصيبة، مصدر سابق، ص 
، جامعة األمَت (ماجستَت يف التاريخ ادلعاصر) 1945-1897مبارؾ الميلي وجهوده في الحركة اإلصالحية في الجزائر علي بن الطاىر،   

  .2001نوفمرب  12عبد القادر، 
  . 209، ص207، ص1948مارس  8، 26، العدد05، البصائر، اجمللدحياة رجل اإلرادة مبارؾ الميليأمحد بوزيد قصيبة،  
  .116-115علي بن الطاىر، مرجع سابق، ص  
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ٓجها ٢ؿىُُىت مضًىت في اإلاُلي بمباع٥ ل٣اثّ زال٫ اإلاضعؾت َظٍ" اإلاضوي ٓطط» جمشل ٧  الٗغبُت للمضاعؽ الهالر الىم

 1)«آهظا٥ الخغة

م       ٔ  جضم لم ب٣ؿىُُىت اإلاُلي ب٢امت ٞترة ٞةن طل٪ مً بالٚغ ٓبت إلاً ْبهّ قِغا ٖكغ ؤعبٗت ؾٓ  ط٦غ ٧ان إلاا الهٗ
ٓظِّ ب٣ؿىُُىت الخٗلُم ًٖ اإلاُلي مباع٥ اله٣ُإ الخ٣ُ٣ُت ألاؾباب ٓاٍ بلى ْج  ال٨خاباث لخًاعب هٓغا ْطل٪ ألٚا

اًاث ٫ٓ  ْالْغ ٫ٓ  ؤصعظذ التي ال٨خاباث مسخل٠ اؾخٗغاى ْؾىدا٫ْ  لئله٣ُإ، الخ٣ُ٣ي الؿنب خ ٕٓ خ . اإلآي

غُل " ناعي  ؤخمض" ألاؾخاط ٞىجض      ٓبت ٣ً   بلى ٢ؿىُُىت مً اإلاُلي مباع٥ الهخ٣ا٫ الخ٣ُ٣ُت باألؾباب الخ٨ًِ بهٗ
ٓاٍ ٓعص ألٚا ٢ٓذ هٟـ في ٍْ :  الاهخ٣ا٫ لِظا ؾنبحن ال

بت: أوال     ٓػَ٘ في باصٌـ ابً ٚع  ال٨ٟغ ليكغ الجؼاثغي  ال٣ُغ ؤهداء مسخل٠ ٖلى اإلاُلي بُجهم ْمً الىجباء، جالمظجّ ج
ٓجّ ْجإًُض ؤلانالحي . صٖ

ؼ ٖبض" ؤن ًِٓغ: زاهُا     ٣ت قُش ،"الِاقمي الٍٗؼ ت الٍُغ  بنىاء الِاقمي ْالضٍ ْنُت بدىُٟظ ٢ام الظي ال٣اصٍع

ٓاٍ خضًشت مضعؾت ٓاٍ ؤُٖان ٖلى ا٢ترح الظي َٓ م،1922 ؾىت باأٚل  ْؤن زانت اإلاضًىت، َظٍ بلى اإلاُلي ظلب ألٚا
 الؿنبحن بحن الجم٘ بلى" الٗؿلي بؿام" ًظَب خحن في2الخٗلُم في ْصعظخّ الٗلمُت اإلاُلي م٩اهت ٣ًضع ألازحر َظا

ما اللظًً ٓاٍ بلى اإلاُلي مباع٥ اهخ٣ا٫ ؤن في" ناعي  ؤخمض" ط٦َغ ٓاَُحن مً بُلب ٧ان ألٚا  قُسّ مً ْخض ألٚا
ٓتهم ْجلبُت بلحهم بالظَاب باصٌـ بً الخمُض ٖبض  .(3)صٖ

ؼ ٖبض" الكُش ؤن مبِىا طل٪ زالٝ ُٞظ٦غ" ٖضة بً اإلاجُض ٖبض" ألاؾخاط ؤما      ؤعؾل مً َٓ" الِاقمي بً الٍٗؼ

ٓاٍ بىاَا التي اإلاضعؾت بلى اإلاُلي مباع٥  4)1922. ؾىت باأٚل

ٖٓت جًاٞغث ٣ٞض ٨ًً ْمِما      ٓاٍ بلى اإلاُلي مباع٥ بغخُل عجلذ ألاؾباب مً مجم  الخٗلُم خالت ؤبغػَا لٗل ألٚا
ٖٓت في بِىّ ما َْظا اإلا٨خب ٖلُّ ٧ان الظي الٓي٘ ًٖ عايُا اإلاُلي مباع٥ ٨ًً ٞلم الٗغبي، باإلا٨خب  مً مجم

ٓصٍ مً ؤقِغ ؾخت بٗض ٢ضمِا اإلا٣ترخاث ْص الؿاعي الدجم اإلا٣ترخاث َظٍ يمً مً ٧ْان اإلا٨خب ٖلى ْٞ  اإلادض

ٓاهب ل٩ل ْاهخ٣اصٍ الخٗلُم لٟتراث  5).الخٗلُمُت الٗملُت ظ

ٓهّ الغؤي َظا هغجر هدً       في الخٗلُم ًٖ اإلاُلي مباع٥ اه٣ُإ ؾنب ؤن ْوؿخسلو ؾاب٣ُّ مً مى٣ُُت ؤ٦ثر ٧

ٓمٗؼة ؾُضي"بـ الٗغبي اإلا٨خب  اإلا٣ترخاث صعاؾت في اإلا٨خب لجىت ْجماَل اإلا٨خب ٖلحها ٧ان التي الٓيُٗت بلى مغصٍ" ب

                                                           
  . 108ـ،ص1948، مارس 26، العدد 05، اجمللد البصائرجلزائر، أمحد توفيق ادلدين، مبارؾ ادليلي مؤرخ ا 
   .30، ص2004 اجلزائر، العربية، ادلطبعة ،المعاصر الجزائر تاريخ من وقضايا شخصيات صارم، محدأ 
   .671ص،  2009، دار العزة كالكرامة للكتاب، اجلزائر، 3، ججهاد الشعب الجزائري، قادة الجزائر التاريخيوفبساـ العسلي،  
،  2005 -2004، قسم التاريخ، جامعة اجلزائر، (دكتوراه منشورة)1954-1925الخطاب النهضوي في الجزائر عبد اجمليد بن عدة،  

  .113ص 
  .18، ص2أمحد محاين، صراع بُت السنة كالبدعة، ج 
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ٓاٍ، بلى ًيخ٣ل ظٗلّ مما اإلاُلي مباع٥ بها ج٣ضم التي  ْالتي الٗغبي باإلا٨خب ٖهٟذ التي اإلاالُت ألاػمت بلى بياٞت ألٚا

ٓاٍ بلى ْاهخ٣الّ الٗغبي باإلا٨خب الخٗلُم ًٖ اإلاُلي مباع٥ اه٣ُإ في ألاؾباب ؤخض ٧اهذ  1)ألٚا

:  ألاؾـىاٍ والًت في

ٝ ْل في      ٓاَُحن ْخاظت الظ٦غ الؿاب٣ت الْٓغ ٓع  بؼمام ًإزظ لغظل اإلالخت ألٚا  الُغ٢ُت اهدكاع في مضًىتهم في ألام

ٓاٍ بلى اإلاُلي مباع٥ اهخ٣ل بُجهم، الجِل ْجٟص ي  لِظٍ الخ٣ُ٣ُت ألاْيإ ٖلى الخٗٝغ بُٛت م1926 ؤْث قِغ في ألٚا
ضة ؤ٦ضث ٢ْض اإلاضًىت، اعة َظٍ هبإ الىجاح ظٍغ ٓن  ٞحها اؾخ٣بلّ التي الٍؼ ٓاَُ  اإلاُلي ؤصع٥ ٢ْض خاعا، اؾخ٣باال ألٚا

ٓن  لً بهضصَا ظاء التي مِمخّ ؤن اؾخ٣غاٍع بٗض ٕٓ هٓغا ؾِلت ج٩ ٓاٍ مى٣ُت لخً  ْحٛلٛل الٗؿ٨غي  للىٓام ألٚا

٣ت ا ٧ان ْالتي الكٗب ؤْؾاٍ في الخُجاهُت الٍُغ ٓاٍ مى٣ُت ًٖ ٦شحرا ًبٗض ال ْالظي" ماض ي ًًٕ"بـ مغ٦َؼ  2).ألٚا

ٍٓ ؤن ًجب َىا مً       ٓػ  ٖلي مدمض" مً ٧ل ُّٞ ٢ْـ٘ الظي الخُإ بلى هى  ؤن ًظ٦غان الظًً 4)"الٗؿلي بؿام" ْ 3)صبـ
ٓاٍ بلى اإلاُلي مباع٥ اهخ٣ا٫ ٓاظضا ٧ان الؿىت َظٍ في اإلاُلي ؤن بال م1923 ؾىت ٧ان ألٚا ٓهت بجام٘ مخ خ  َالبا الٍؼ

ؿّ م1925 ؾىت بال الجؼاثغ بلى ٌٗض ْلم للٗلم ٓمٗؼة بؿُضي الٗغبي باإلا٨خب ْجضَع ٤ُٞٓ بإخمض ْالخ٣اثّ ب  في اإلاضوي ج

. طاتها الؿىت

ٓاٍ بمضًىت الخٗلُمي وكاَّ اإلاُلي مباع٥ بضؤ     ٓاَُت الكبِبت مضعؾت" بخإؾِـ ألٚا  طل٪ في ؾاٖضٍ ٢ْض"  ألٚا
ٖٓت ْلى مً اإلاضعؾت َظٍ حٗخبر ٧ْاهذ اإلاضًىت ؤَالي مً مجم ت اإلاضاعؽ ؤ ٢ٓذ طل٪ في الٗهٍغ  ب٢باال ٞكِضث ال

ٓاَُحن َٝغ مً (5)٦بحرا ٓا للٗلم َلبا ألٚا ٓم مجها ٞجهل ْا ْاإلاٗاٝع الٗل  الكغ٢ُت ْآلاصاب ألازال١ بم٩اعم ْاؾتزاص
 .(6)ؤلاؾالمي

ٓاَُت الكبِبت" مضعؾت ؾمٗت بلٛذ      ٓهت ظام٘ بلى" ألٚا خ  اإلاُلي مباع٥ ٧ان الظًً الىجباء الُلبت زال٫ مً الٍؼ
ٓا بها، صعاؾتهم إل٦ما٫ ًغؾلِم ٓاَم ٞإعجب ٓا بمؿخ ُل َظا ؤن ْؤ٣ًى  طل٪ ٍْا٦ض اإلاُلي مباع٥ ًض ٖلى جخلمظ ٢ض الٖغ

جي مً مباع٥ َلبت ػمالء ؤخض َْٓ صًاب بً ؤخمض ٓاٍ، مضعؾت زٍغ  ظال٫ آًاث  مساًلِم في وكُم ٨ٞىا»  ألٚا
ٓع  الظي اإلا٣خضع آزاع ٢غاثدِم في ْهلمذ مغبحهم، ٓلِم، ه ي ؤن لىا ؤجُذ لٓ ْهخمجى بهم، وعجب ٨ٞىا ٣ٖ  الٌُٟ مً هْغ

ٓا مىّ الظي  7)« جهل

                                                           
  .117علي بن الطاىر، مرجع سابق،  ص 
  .37أمحد صارم، مرجع سابق، ص 
  .275، ص1969، ادلطبعة العربية، 1، طالجزائر الحديثة وثورتها المبارؾ نهضةعلي دبوز،  
  .671ادلرجع السابق، صجهاد الشعب الجزائري، بساـ العسلي،  
  .104، ص2008، دار بلوتو لالتصاؿ،الحركة اإلصالحية في االغواطعاليل زلمود،  
  .207أمحد بوزيد قصيبة، مصدر سابق، ص 
 . 218، ص2، السنة26، مجعية العلماء ادلسلمُت، اجلزائر، العددالبصائر، « العظمة يف حياة الشيخ مبارؾمعامل»أمحد بن ذياب،  
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: مُــلت والًت في

ٓاٍ إلاضًىت اإلاُلي بمٛاصعة      ْع  ٞحها بظع ؤن بٗض م1933 ؾىت ألٚا ٓا جالمُظٍ مً ال٨شحر بها ْجغ٥ ؤلانالح بظ  ل٨ُمل
، ٓاٍع ٓظّ مك ٓباث هٟـ القى ل٨ىّ بها الاؾخ٣غاع ْخا٫ْ  بٓؾٗاصة مضًىت بلى ج ٓاٍ في ْاظِخّ التي الهٗ  ٞاهخ٣ل ألٚا

ٓا٫ هٟـ ٖلى ؾاع ْبها مُلت مضًىت بلى ٓاٍ في بّ ٧ان الظي اإلاى ٣ّ ٌك٤ ْمط ى ألٚا  اإلاضاعؽ ٞإؾـ ًىدجي، ال ٍَغ

ٓاصي ْالجمُٗاث . الش٣اُٞت ْالى

ٓا مُلت ؤَل ؤن ٦ما     ن ٧اه ٓا الهبر بٟاٙع الجلُل الٗالم َظا ًيخْٓغ  للهالة نٛحرة ٢ْاٖت ٢غآهُت مضعؾت لّ ٟٞخد

َٓا اث ظم٘ ٍَغ٤ ًٖ بى  ْالتي 1935 ؾىت"  الكباب خُاة مضعؾت"  ؤًًا اإلاُلي ْؤؾـ بها، بماما اإلاُلي ٧ْان الخبٖر
 َٝغ مً ٦بحرا بؾخدؿاها اإلاضعؾت َظٍ ال٢ذ ٢ْض ؤلاؾالم، مباصت ٖلى الكباب جغبُت بلى زاللِا مً حهضٝ ٧ان

ٓا الظًً الؿ٩ان ٓن  ما بإٖؼ اإلاضعؾت لِظٍ جبٖر  . ًمل٩

ٓا بظَبّ جبٕر مً َْىا٥ بإعيّ جبٕر مً ِٞىا٥      مً م٨ىتهم ٞغه٪ ؤل٠ ؤعبٗحن ظم٘ مً ْظحزة ٞترة في ْاؾخُاٖ

 الخضَعـ في اإلاُلي مباع٥ اهُل٤ ٢ْض 1)للهالة ٦بحر مسجض بجاهبها ٧ان ْالتي الخضًشت اإلاضعؾت َظٍ ْاؾخ٨ما٫ بىاء

 2).ٖضصَم اػصاص ؤن لبض ما ْالبىاث البىحن مً ٢لُل بٗضص م1936 ؾىت الكباب خُاة مضعؾت في

ٓن  بهظا      ُٖٓت بياٞت ؤياٝ ٢ض اإلاُلي مباع٥ ٩ً ْمّ للخٗلُم ه  التي الخجاعب ٧ل مً مؿخُٟضا مُلت، مضًىت بلى ب٣ض
ٓاٍ، ٢ؿىُُىت مً ٧ل في ْالخٗلُمي التربٓي  مؿاٍع زال٫ بها مغِّل   ٖلى ًدٍٟؼ عؤؾّ مؿ٣ِ بلى اهخ٣الّ ٩ٞان ْألٚا

.  ْالخُُب ْاإلاٗلم اإلاغقض بها ؤنبذ التي اإلاضًىت بهظٍ ٩ٞان الُٗاء

: اإلاغاحؼ ناةمت

ش اإلاُلي، مباع٥ .  ت، الجهًت م٨خبت ،4ٍ ،2ط ،والخضًث الهضًم في الجؼاةغ جاٍع  .2004الجؼاثغ، الجؼاثٍغ

 الخ٨مت، صاع ًدُاْي، مدمض: جغظمت ،1940 ئلى 1925 مً الجؼاةغ في ؤلاؾالمُت  ؤلانالخُت الخغيت مغاص، ٖلي . 
. 2007الجؼاثغ،

ٓع  .  ٓصان، الضًً ه ٓن  صاع ،الجؼاةغ أغالم مؿٗ ٓػَ٘، اليكغ ْ للُباٖت ه  .2010 الجؼاثغ، ْالخ
ٓص، الغخمان ٖبض ؤبٓ .   .2012 الجؼاثغ، الغقُض، صاع ،1اإلاجلض ،اإلاُلي مباعى الكُش آزاع مدم

ٓػَ٘، ْاليكغ للُباٖت الخ٨مت صاع ،الكاقعي ؤلامام صًىان الكاٞعي، بصَعـ ابً مدمض .  . 2008لبىان، ْالخ

ش مً ونًاًا شخهُاث ناعي، خمضؤ .   .2004 الجؼاثغ، الٗغبُت، اإلاُبٗت ،اإلاػانغ الجؼاةغ جاٍع

                                                           
  .43 -41أمحد صارم، مرجع سابق، ص 
  .121علي بن الطاىر، مرجع سابق، ص 
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ٓػٍان ؾُٗض .    ، 1954 -1900 والانالحي الؿُاس ي الٌكاح عواص 1962 -1830 الجؼاةغ يكاح في باعػة شخهُاث ،ب
 .الجؼاثغ ألامل، صاع ،2ٍ

. الجؼاثغ لل٨خاب، الَٓىُت اإلااؾؿت ،1ط ،الضًً زحر الكُش مظيغاث الضًً، زحر مدمض .8

ٓاع الجىان، الخُٟٔ ٖبض .9  .1945ماعؽ 10 ،27 الٗضص ،05اإلاجلض ،البهاةغ مباع٥، الكُش خُاة مً ؤَ
غ في وصوعٍ وؤلاؾالمي الػغبي الاججاٍ بالس ي، هنُل .0  ت الُِئت مُاب٘ ،الجؼاةغ جدٍغ  .1990لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

ت الكغ٦ت ،3ٍ ،1ط ،باصٌـ ابً أزاع َالبي، ٖماع .   ٓػَ٘، لليكغ الجؼاثٍغ  .1997 الجؼاثغ، ْالخ

. 2000 لبىان، ؤلاؾالمي، الٛغب صاع ،5ٍ ،مظاٍَغ و الكغى عؾالت اإلاُلي،  مباع٥ .  

 .2001لبىان، ؤلاؾالمي، الٛغب صاع ،1ٍ ،الىَني وهًاله الػلمُت خُاجه اإلاُلي مباعى الكُش اإلاُلي، مدمض .  

ٓػٍض ؤخمض .   . 1948 ماعؽ 8 ،26الٗضص ،05اإلاجلض البهاثغ، ،اإلاُلي مباعى ؤلاعاصة عحل خُاة ٢هِبت، ب

. 2001 ؤلاؾالمي، الٛغب صاع ،1ٍ ،الىَني هًاله و الػلمُت خُاجه اإلاُلي مباعى الكُش اإلاُلي، مدمض .  

ْلى، الؿىت ،26 الٗضص ،05 ،اإلاجلضالبهاةغ اإلاُلي،  مباع٥ ؤلابغاَُمي، النكحر .   . 1948 ماعؽ 8ألا

٤ُٞٓ ؤخمض .   . 1948 ماعؽ ،26 الٗضص ،05 اإلاجلض ،البهاةغالجؼاثغ، ماعر اإلاُلي مباع٥ اإلاضوي، ج

ٓم، ٖلي .8    ماعؽ 1 ،26 الٗضص ،05 اإلاجلض ،البهاةغ الجؼاثغي، اإلاجخم٘ بىاء في اإلاُلي مباع٥ ألاؾخاط ؤزاع مغخ
1948. 
ٓاع" البهاةغ ،الجىان الخُٟٔ ٖبض .9   .1948 ماعؽ 15 ،27 ٖضص ،05 اإلاجلض ،"مباع٥ الكُش خُاة مً ؤَ

ٓان ،144 ٖضص ،البهاةغ اإلاُلي، مباع٥ .0  . 1938 ظ

ضة .   حن اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت الىجاح، ظٍغ  بً مباع٥ ألاؾخاط اإلااعر الٗالمت عثِؿِا ٧اَُت ج٣ٟض الجؼاثٍغ

ضة اإلاُلي، مدمض  .م1945 ُٟٞغي  13/  َـ1364 نٟغ 29 الشالزاء ،939 ٖضص ،الىجاح حٍغ

ل 22  ،23 ٖضص ،1 مجلض ،الكهاب للخالٞت، الٗام ؤلاؾالمي اإلااجمغ اإلاُلي، مباع٥ .    .1926 اٍٞغ

ش هللا، ؾٗض ال٣اؾم ؤبٓ .    .2007 الجؼاثغ، البهاثغ، صاع ر، ٍ ،4ط ،1954-1830 الثهافي الجؼاةغ جاٍع

م ٖبض .   ٠٢ٓ الهٟهاٝ، ؤبٓ ال٨ٍغ حن اإلاؿلمحن الٗلماء م ت اإلاغؤة حٗلم مً الجؼاثٍغ  مً الشاوي الغب٘ ببان الجؼاثٍغ

 .1399 الشاوي ظماص 1 ،1 الٗضص ،ؾحرجا مجلت ،20 ال٣غن 
اعي ؤخمض .    صاع ،2 ط ،اإلاُلي مدمض بً مباعى ؤلامام اإلاؿلمحن الػلماء حمػُت غلماء وأعاء مهاالث قغفي، الٞغ

ٓػَ٘، ْ لليكغ الِضٔ  .2011 الجؼاثغ، الخ

ٓا٫ 06 الجمٗت ،90 ٖضص ،البهاةغ: اإلاُلي مباع٥ .   . 1937 صٌؿمبر 10/  َـ 1356 ق
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ٓػٍض ؤخمض .    اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت ،البهاةغ م،1945-1898 اإلاُلي مباع٥ ؤلاعاصة عظل خُاة ٢هِبت، ب

حن،  .2الؿىت ،26الٗضص الجؼاثغ، الجؼاثٍغ

ش في ماظؿخحر ،1945-1897 الجؼاةغ في ؤلانالخُت الخغيت في وحهىصٍ اإلاُلي مباعى الُاَغ، بً ٖلي .8   الخاٍع

ٓٞمبر 12 ال٣اصع، ٖبض ألامحر ظامٗت اإلاٗانغ،  .2001 ه

٤ُٞٓ ؤخمض .9  . م1948 ماعؽ ،26 الٗضص ،05 اإلاجلض ،البهاةغ الجؼاثغ، ماعر اإلاُلي مباع٥ اإلاضوي، ج

سُىن  الجؼاةغ ناصة الجؼاةغي، الكػب حهاص الٗؿلي، بؿام .0   الجؼاثغ، لل٨خاب، ْال٨غامت الٗؼة صاع ،3ط ،الخاٍع
2009. 

ٓعاٍ)1954-1925 الجؼاةغ في النهًىي  الخُاب ٖضة، بً اإلاجُض ٖبض .   ٓعة ص٦خ ش، ٢ؿم ،(ميك  ظامٗت الخاٍع
 . 2005 -2004 الجؼاثغ،

ٓػ، ٖلي .    .1969 الٗغبُت، اإلاُبٗت ،1ٍ ،اإلاباعى وزىعتها الخضًثت الجؼاةغ نهًت صب

سُىن  الجؼاةغ ناصة الجؼاةغي، الكػب حهاص الٗؿلي، ؾام .    لل٨خاب، ْال٨غامت الٗؼة صاع الجؼاثغ، ،3ط ،الخاٍع
2009 .

 الجؼاثغ، اإلاؿلمحن، الٗلماء ظمُٗت ،البهاةغ مباع٥، الكُش خُاة في الًٗمت مٗالم طًاب، بً ؤخمض .  
 .2الؿىت ،26الٗضص

ش ،هللا ؾٗض ال٣اؾم ؤبٓ .    .7،1998مجلض ؤلاؾالمي، الٛغب صاع بحرْث، ،الثهافي الجؼاةغ جاٍع

ش اإلاُلي، مباع٥ .   . ٍ لل٨خاب،ص الَٓىُت اإلااؾؿت ْالخضًض، ال٣ضًم في الجؼاثغ جاٍع
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ٍاع الخاَئت لضي اإلاضمً غلى اإلاسضعاث  ألاق
،الجؼاةغ 1حامػت باجىت /ههى بىزىىقت.أ

 

 

: ملخو

دِا اإلاسضعاث ٖلى ؤلاصمان ْاَغة ٖلى الًٓء بل٣اء بلى الخالُت الضعاؾت َضقذ ُا هٟؿُا ْحكٍغ  ْآٞت ٦ٓاَغة ْمٗٞغ
ٓظِاتها ْ الؿُاؾُت ؤهٓمتها ازخالٝ ٖلى بإ٦ملّ الٗالم ص٫ْ  مجها حٗاوي زُحرة اظخماُٖت  ْ ؤلاظخماُٖت ج

ا ج٣خهغ ٞلم ؤلا٢خهاصًت، ْػتها بل ٞدؿب اإلاضمً الٟغص ٖلى ازاَع  ْمً ماؾؿاجّ، مسخل٠ ْ اإلاجخم٘ بلى ججا
 هدُجت ْؤلاظخماُٖت ْالىٟؿُت الُبُت ؤلايُغاباث اهدكاع وؿبت اعجٟإ ؤلاصمان مك٨الث ح٣ٗض ٖلى ألاصلت ؤْضر
عي  مً ؤنبذ ٢ْض اإلاسضعاث، حٗاَي ٢ٓذ في الًْغ  بض٫ باإلاضمً للخ٨ٟل ٖالظُت مؿاَماث ًٖ الخضًض الغاًَ ال
 ْ ألا٩ٞاع بلى ؤؾاؾا جغظ٘ التي ْ باإلاسضعاث للخمؿ٪ الضاٞٗت ألاؾاؾُت ألاؾباب م٘ ْالخٗامل ؤلاصمان، ٖلى التر٦حز

ٓعاث ٍٓ زاَئ مٗغفي بىاء ًٖ هاجج للخ٨ٟحر ٦ىٓام اإلاضمً ًخنىاَا التي الخاَئت الظاجُت ؤلاصعا٧اث ْ الخه  ْ ْمك
، ٓع٢ت َظٍ زال٫ ْمً مىدٝغ ٓامل جإزحر مضٔ ٖلى الًٓء ؾيؿلِ البدشُت ال ُت الٗ  الخ٨ٟحر ْاؾتراجُجُاث اإلاٗٞغ

ٓلُض في الخاَئ ٣الهُت ْ زاَئت ؤ٩ٞاع ج . ؤلاصماوي بالؿل٥ٓ للخمؿ٪ جضّٞٗ اإلاسضعاث ٖلى اإلاضمً لضٔ اٖل

  .اإلاضمً الخاَئت، ألا٩ٞاع اإلاسضعاث، ٖلى ؤلاصمان: اإلاكخاخت الٍلماث

 

:  مهضمت

ت عا٣ٞذ زُحرة اظخماُٖت آٞت اإلاسضعاث ٖلى ؤلاصمان مك٩لت حٗخبر    ٓعث ْ ال٣ضم مىظ النكٍغ ٓعَا جُ  ْ  بخُ
 ؤلاوؿاهُت اإلاجخمٗاث بلحها ْنلذ التي ْاإلاإؾاة اإلاٗاهاة ٢مت جمشل التي اإلاٗانغة اإلاك٨الث بخضٔ ؤنبدذ

ٓعة ْ هامُت بلضان ٞاظخاخذ  ْ جخٗالى التي ْاإلادلُت الٗاإلاُت الىضاءاث ْما ظماٖاث، ْ ػمغ بحن ْاهدكغث مخُ
ْلُت اإلااجمغاث ْ جبرم التي ؤلاجٟا٢ُاث ٔ  التي ؤلاظخماُٖت الضعاؾاث ْ البدٓر ْ ح٣ٗض التي الض ْعٍت بهٟت ججغ  بال ص

ْما ْ اإلاك٩لت خضة ٖلى ْاضخا صلُال ٓلُتها، ض قم ٓعتها مً ًٍؼ ٓجها زُ  ٞئت ْهي اإلاجخم٘ في الٟٗالت الٟئت جهِب ٧
ا ًٖ هاَُ٪ الكباب  ٖلى باإلصمان اإلاغجبُت اإلاك٨الث ح٣ُٗض صعظت جؼاًض ْب٣ضع ْاإلاجخم٘، الٟغص ٖلى الؿلبُت آزاَع

ٓبتها ْ اإلاسضعاث  جل٪ مك٨التها ح٣ٗض ٖلى ألاصلت ؤْضر ْم1ًجباًجها، ْ لِا اإلاهاخبت اإلاك٨الث حٗضص ًؼصاص نٗ
 حٗض ؤلاصمان ٞٓاَغة مجها، الُبُت ْ ؤلاظخماُٖت ْ الىٟؿُت ؤلايُغاباث مً ظملت اهدكاع مً اإلاغجٟٗت اليؿبت

غاى مُضان يمً  جل٪ زال٫ مً هٟؿِا ًٖ حٗبر ْالتي الش٣اُٞت –ؤلاظخماُٖت ألاػمت بلى بةهخمائها جىبئ التي ألٖا

                                                           
 
 .84، ص2003اجلامعية،مصر،،  دار ادلعرفة "اإلدماف دراسة نفسية أسبابو و نتائجو"عبد ادلنعم عفاؼ زلمد،   
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ٓا٢ب ت ْ ؤلاظخماُٖت للٗال٢اث ج٨ٟ٪ ق٩ل في ٖلحها اإلاترجبت الٗ  الظي ألامغ الجؿمُت، الصخت مك٨الث ْ ألاؾٍغ
ُت ْ الىٟؿُت اإلاهاصع ًٖ للبدض اإلاُضان في الباخشحن صٞ٘ ْػان ظمُِٗا حؿِم التي البُئُت اإلادضصاث ْ اإلاٗٞغ  بإ

ًٍٓ في مخباًىت ْا ؤن صْن  مدضص بك٩ل نُاٚتها ْ الٓاَغة َظٍ ج٩  خض في اإلاضمً بالٟغص الخٍٗغ٠ ٖلى طل٪ في ًنخٗض
ٓظُت ْاَغة هي اإلاسضعاث ٖلى ؤلاصمان ْاَغة ؤن اإلاُضان ٦ك٠ ٣ٞض طاجّ ٓل  الٟغص ؤن ْ ألاؾاؽ بالضعظت ؾ٩ُ

 اإلاسضعاث ٖلى ؤلاصمان بلى الباخشحن مً الٗضًض ًىٓغ خُض ٖالجي، جضزل بلى ًدخاط مًُغب شخو َٓ اإلاضمً
ُٟي ألاصاء ٖلى ًازغ مؼمً ايُغاب ؤهّ ٖلى  شخو َٓ ْاإلاضمً اإلاجخم٘، ْ الٗمل ْ ألاؾغة صازل للٟغص الْٓ

 الجؿمُت الصخت مك٨الث ْ ؤلاظخماُٖت اإلاك٨الث ح٣ُٗض صعظت جؼاًض هدُجت ٖالجي جضزل بلى ًدخاط مًُغب

خماص ْ اإلاسضعة اإلااصة بدىا٫ْ  ًبضؤ ؤلاصمان بلي الٍُغ٤ ؤن ألابدار ْ الضعاؾاث ْحكحر 1لضًّ  ًهبذ بط ٖلحها، ؤلٖا
ا ٞٗال اإلاسضع ًٖ البدض بت َظٍ ٖلُّ، مؿُُغ ٚحر ٢ِغي  اقدُا١ ًهاخبّ ٢ٍِغ  اإلااصة إلؾخسضام اإلالخت الٚغ
ٖٓت هدُجت هي اإلاسضعة ا شخها ٌٗخبر الظي ْ اإلاضمً لضٔ الخاَئت ألا٩ٞاع مً مجم ُا مىدٞغ  َغ١  مً ٌٗاوي مٗٞغ

٣الهُت ْ ؾلُمت ٚحر ْ زاَئت ج٨ٟحر  ٖالظُت بغامج ْ اؾتراجُجُاث باؾخسضام ٖالجي جضزل بلى ًدخاط بالخالي ْ اٖل
 باإلصمان للخمؿ٪ صّٞٗ قإجها مً التي ْ الخاَئت ألا٩ٞاع جصخُذ ٖلى الٗمل ٖلى ؤؾاؾا حٗخمض ال٣ٗاب ًٖ بضًلت

 2.ؾلُمت ٣ٖالهُت ج٨ٟحر َغ١  ْحٗلُمّ لضًّ ؤلاصماوي الؿل٥ٓ حٗضًل ٦ظا ْ اإلاسضعاث ٖلى

I. اإلاسضعاث غلى ؤلاصمان: 

: مكهىمه .1

ت اإلاىُل٣اث ازخالٝ هدُجت  باإلصمان الخانت الخٗاٍع٠ ازخلٟذ ْ حٗضصث ٓظُت ْ ال٨ٍٟغ ٓل  ْ للٗلماء ؤلاًضً

:  ؤهّ ٖلى ٌٗٝغ ْمىّ الباخشحن،

ت ْ ؤلاصامت مً الٗغبُت اللٛت في مكخ٣ت ٧لمت: لؿت ( أ)  3.اه٣ُإ ٚحر مً اإلاالػمت ؤْ الاؾخمغاٍع

 : بلُّ ًىٓغ: انُالخا ( ب)

 ل   OMS:الػاإلاُت الصخت مىظمت حػٍغ

ٍٓت ْ هٟؿُت خالت َٓ ٦ُٓت ؤهماٍ بلى ًاصي مما ال٣ٗاع م٘ الٟغص جٟاٖل ًٖ جيخج ًٖ بت حكمل مسخلٟت ؾل  الٚغ

ٓعة ال٣ٗاع حٗاَي في اإلالخت  4.مؿخمغة به

 ل  : الُبي الخػٍغ

                                                           
، أطركحة دكتوراه "إستراتيجية العالج النفسي لإلدماف على المخدرات عن طريق تصحيح األفكار و تعديل السلوؾ"أمزياف كناس،   1

. 08، ص 2006منتورم قسنطينة، جامعة 
. 08،ص 2002، .القاىرةترمجة صفوت فرج، مكتبة ألصللو ادلصرية، " االضطرابات النفسية"بارلو ديفيد،  2

. 62، ص 1996، دار الشركؽ، .ادلنجد األجبدم، لبناف  3
 
 Schilit R. & Gomberh.f,"drugs and behavior source book for the helping proffessious".london1991 
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ة م٘ ًتزامً الظي الؿل٥ٓ في بخٛحراث جخمحز ظؿضًت، ألاخُان بٌٗ ْفي هٟؿُت خالت ؤلاصمان  مً اإلاسضع جىا٫ْ  هْؼ

ٔ  مغاث ؤْ ؤزاٍع جدهُل ؤظل اط لخجىب ؤزغ ْلّ، ٖضم مً الاهٖؼ  : الخهاثو مً ظملت ْلّ جىا

 .الىٟؿُت الخبُٗت -

خماص - -  .الٖا

 .الجؿضًت الخبُٗت -

 1.الاخخما٫ - -

 الؿلىيُت اإلاػغقُت الىظغة  :

٧ٓي اإلاٗغفي اإلاىخى خؿب لئلصمان ًىٓغ ْمت ٢ابل ٚحر اهضٞإ ؤهّ ٖلى الؿل ٕٓ للم٣ا ٓب،ْ ٚحر ؾل٥ٓ لخً  ًمغ مٚغ

: بمغخلخحن

ْلى اإلاغخلت - ضاص مغخلت:ألا ُت) ؤلٖا  (مٗٞغ

٦ُٓت) الاؾتهال٥ مغخلت: الشاهُت اإلاغخلت -   2.(ؾل

 ّ  :بإهّ Albert bandura بىضوعا ألبرث َْٗٞغ

بت ؤْ بداظت ًخمحز ايُغاب ت مغيُت ٚع بت َظٍ جضّٞٗ خُض الظاث، ٖلى الغ٢ابت ٣ٞضان ٖلى ملخت ؤْ ٢ٍِغ  الٚغ
 الٟغص ٞٗالُت ي٠ٗ ٖلى جض٫ التي ألازحرة َْظٍ الظاث، ٖلى ال٩لُت الغ٢ابت الصخو ٣ًٟض ؤًً اإلاسضع لخجٕغ اإلالخت

ْمت الظاجُت ٓاظِت اؾتراجُجُاث اؾخسضام ٍَغ٤ ًٖ الًٍٛٓ إلا٣ا  coping .3 اإلا

 ّ ل مهُكى َْٗٞغ  : ؤهّ ٖلى الؿٍى
 ًٖ ٨ًك٠ للخٗاَي،٦ما لِٟت ْ قضًض بوكٛا٫ ًٖ ٨ًك٠ اإلاخٗاَي ؤن لضعظت مسضعة إلااصة اإلاخ٨غع  الخٗاَي  

ٌ ؤْ عجؼ :  ماًلي ؤلاصمان ؤبٗاص ؤَم مً ْ. الخٗاَي ًٖ لئله٣ُإ ٞع

 اصة بلى مُل ت ٍػ       tolérance بالخدمل ٌٗٝغ ما َٓ ْ اإلاخٗاَاة اإلااصة ظٖغ

 خماص  .ًٖٓي  ؤْ/ ْ هٟس ي اٖخماص اإلاسضعة اإلااصة ٖلى ؤلٖا

 dépendence psychique et / ou physique 

 مؼمىت ؤْ ٖابغة حؿمم خالت. 

 بت ت ٚع ْلت اإلاضمً جضٞ٘ ٢ٍِغ ٫ٓ  إلادا  . ْؾُلت بإي اإلاسضعة اإلااصة ٖلى الخه

                                                           
1
  Soussan L,  " psychiatrie", med him, Paris, 1998, p80. 

 .13، ص1996عامل ادلعرفة، الكويت، .،"و المجتمعالمخدرات "مصطفى السويف،  2
 
  Albert Bandura, "Auto éfficacité de sentiment d’éfficacité personnelle" 2 eme edition,Debeock , Paris 

2003, P 543. 
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 ت ج٨غاع لٗملُت مخىا٢و جإزحر َىا٥ ؤن خُض ؤلاخخما٫ ٖلى ال٣ضعة  جهبذ ْبالخالي  هٟؿّ لل٣ٗاع هٟؿِا الجٖغ
اصة ت ٍػ ت الجٖغ ٍع ٫ٓ  يْغ ٓة هٟـ ٖلى للخه  .1اليك

ٍٓت ْ هٟؿُت خالت اإلاسضعاث ٖلى ٞاإلصمان ٓاص الٟغص اؾتهال٥ ًٖ جيخج ًٖ ٓاٞغ إلا  م٘ الخٟاٖل ٖلى ال٣ضعة ٞحها جخ
ْجدؿم ال٩اثً ْع  الخالت َظٍ الخي، ٧ٓاث ؤْ اؾخجاباث بهض بت ٖىهغ ٖلى جدخٓي  ؾل ت الٚغ  ماصة حٗاَي في ال٣ٍِغ

. جدمل ًهاخبها ٢ض ْ مؿخمغ ؤؾاؽ ٖلى مُٗىت

ل .  :  اإلاضمً حػٍغ

ٖٓت ؤْ مسضعة ماصة ًخٗاَى الظي الٟغص َٓ ٓاص مً مجم ٕٓ ًٖ الىٓغ بٌٛ ؾىت ًٖ ج٣ل ال مضة في اإلا  اإلااصة ه
اصة ًُلبها ٖاصة ْ اإلاخٗاَاة ٓاػن  إٖل ٓا٢٘ بحن ْ بِىّ الخ  الظي الؿىض اإلاسضع في ُٞجض ٖلُّ الؿُُغة ٣ٞض الظي ال

ٓاػن  خٟٔ في ٌؿاٖضٍ  2.الخ

 : اإلاسضعاث غلى ؤلاصمان مهُلخاث .3

ٓاص ْ ؤلاصمان ًٖ الخضًض مُضان باٖخباع  لض٢ت اخخُاظا الٗلمُت اإلاُاصًً ؤ٦ثر مً لّ اإلادضزت الىٟؿُت اإلا

:  بّ اإلاخٗل٣ت اإلاهُلخاث يبِ ًٖ ٚىا ال لظا اإلاهُلخاث

:   Addictionؤلاصمان بضُ  Dépendance:الاغخماص. 1.3 

خماص ٓن  ؤخُاها ْ هٟؿُت خالت َٓ ؤلٖا ٍٓت ج٩  الصخت ْمىٓمت الٟغص، ْ اإلاسضعة اإلااصة بحن الخٟاٖل ًٖ جيخج ًٖ
خماصًت مهُلر اؾخسضام جًٟل الٗاإلاُت  مً الٟغص ٌٗاوي ؤن قٍغ ٞلِـ ؤلاصمان، مً بضال اإلاسضع ال٣ٗاع ٖلى  الٖا

٠٢ٓ ٖىض ظؿمُت آالم ٓن  الخاالث مً ٦شحر ٟٞي الخٗاَي ًٖ الخ ٍٓت، لِؿذ هٟؿُت اإلاٗاهاة ج٩  َظا ْمً ًٖ
خماص مهُلر اؾخسضام بلى الٗاإلاُت الصخت مىٓمت صٖذ اإلاىُل٤ ٓهّ ؤلاصمان مهُلر ًٖ ٦بضًل الٖا ٖٓب ل٩  ٌؿخ

ٍٓت ؤْ /ْ الىٟؿُت آلازاع ٖٓان َْٓ الًٗ   : ه

 الػًىي  ؤلاغخماص:dépendance physiologique .  

ٓصا جدضر اإلاسضعاث بٌٗ بن ٓلٓظُا حٗل٣ا ؤْ حٗ ٍٓا ؤي ٞحًز ٦ُٓمُاثُت حٛحراث خضْر هدُجت ًٖ  ٖىض ٖهنُت/بُ
 ؤلاخخٟاّ ؤظل مً اإلاسضعة اإلااصة جىا٫ْ  في لئلؾخمغاع بال٣ِغ ِٞكٗغ اإلاسضعة للماصة اإلاىخٓم الخٗاَي بٟٗل اإلاضمً

ٓاػن  ٓجي الٗهبي بالخ ٓل  جِٓغ الخٗاَي ًٖ اإلاضمً اه٣ُإ ٞبمجغص الٓي٘ َظا ْم٘ اإلاسضع ؤخضزّ الظي الجضًض البُ

   3. الكضًضة البضهُت ؤلاه٣ُإ ؤٖغاى ٖلُّ

 الىكس ي ؤلاغخماص :dépendance psychique    : 
                                                           

.09،اجلزائر، ص2005، اإلتقاف للتصفيف 5ط" اإلدماف، التدخين، الخمر، المخدرات "الدردار فتحي،   1  
 
 .363، ص1998، عامل ادلعرفة، الكويت، "االكتئاب اضطراب العصر الحديث فهمو و أساليب عالجو"عبد الستار ابراىيم،  
 
 .13: ، ص2007، دار اليقظة الفكرية، دمشق،1ط" على المخدرات اإلدماف"، احلجار زلمد محدم 
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ٓجي ؤْ الىٟس ي الخٗل٤ ٓل ٓة ًخًمً ال باإلاسضع الؿ٩ُ  هٟؿُت في اإلاسضع ًدضثها التي ْ بب٣ائها بلى ٌؿعى التي اليك
٫ٓ  اهتهاء مً الخٝٓ ٖىّ ًىجم باإلاسضع الخٗل٤ ؤهما ْ ٣ِٞ، اإلاضمً  ًخٗغى بالخالي ْ ظؿمّ في اإلاسضعة اإلااصة مٟٗ
ٓجغ الىٟس ي ال٨ضع مً لخالت ٓع  ْ ؤلا٦خئاب ؤْ ْالخ  ؤْ اإلاؿخمغ الخٗاَي ًخُلب هٟس ي صاٞ٘ م٘ الغض ى بٗضم قٗ

ْعي بت م٘ للمسضع الض ٍٓت ْ اإلالخت الٚغ ٫ٓ  ال٣  ٖضم ججىب ْ الؿاب٣ت اإلاؼاظُت الخالت ْ الخإزحر هٟـ ٖلى للخه

 1 .ألاعجُاح

 : :Accoutumance الخػىص. 2.3

جُا اإلا٨دؿب الخدمل في ًخمشل ٓص ْ اإلاسضعة للماصة خؿاؾُت ؤ٢ل اإلاش ًهبذ خُض جضٍع ٓم ٖلحها ًخٗ  بخسٌُٟ ٣ٍْ
ٓا٢ل ؤزاعتها ٢ض ٧اهذ التي اليكُت اإلاؿخ٣بالث ٖضص ْجإزحر الٗهنُت الى ٓن  ججضصَا، ؤ ٓص ٩ٍْ  الاؾتهال٥ ًٖ هاجج الخٗ

ٓبا ْ للمسضع اإلاخ٨غع  ٓظُت ٚحر هٟؿُت بداظت مصخ ٓل ٍٓت ْعٚبت ٞحًز ٫ٓ  بُٛت اإلاسضع لخٗاَي ٢  ْ اللظة ٖلى الخه

. الغاخت

:  La tolérance : الخدمل 3.3

اصة هدٓ ًخجّ ًٖٓي  حٛحر َٓ ت ٍػ ٫ٓ  بهضٝ لئلصمان مدضزت ماصة ظٖغ  جدهُلّ ؤم٨ً الظي ألازغ هٟـ ٖلى الخه
ت عي  مً ُٞهبذ ؤ٢ل بجٖغ اصة الًْغ ت ٍػ  بلى ٌكحر الخدمل ٞةن اإلاىُل٤ َظا ْمً الخٗاَي، في الاؾخمغاع ْ الجٖغ
ت ؤزغ ًخًاء٫ بدُض اإلاؿخ٣بلت الخالًا في حُٛحر  جغ٦حز لىٟـ مٗغيت الخالًا َظٍ ب٣اء ختى اإلاخٗاَاة اإلااصة ظٖغ

 2. اإلاسضعة اإلااصة

:   Syndrome d.abstinence: الاوسخاب مغخلت 4.3

ٖٓت هي غاى مً مجم ِٖٓا قضتها في جسخل٠ ألٖا ٕٓ خؿب ْجى ٫ٓ  ٦ْمُتها اإلاضمً ٖلحها ٌٗخمض التي اإلااصة ه  ٞترة َْ
خماص ْجدضر الٖا غاى َظٍ ٖلحها، ت جس٠ُٟ هدُجت ؤْ الخٗاَي ًٖ اإلاٟاجئ ؤلاه٣ُإ هدُجت ألٖا ُت الجٖغ  ج٨غع  قٍغ

ٍٓلت لٟترة اإلااصة َظٍ حٗاَي اؾخمغاع ْ اث َ غاى جِٓغ ٢ض ْ ٦بحرة، بجٖغ ٓبت ألٖا ٓظُت بةيُغاباث مصخ ٓل  ْ ٞحًز

  3.اإلاسضع ٖلى اٖخماص خالت في اإلاضمً الٟغص ؤن ٖلى صلُال ؤلاوسخاب خالت حٗخبر

:  اإلاسضعاث غلى للمضمً الىكس ي البروقُل .4

 ٔ  هدٓ الٟغص مُل ٍْغظ٘ الخٗاَي، زبرة ٖلى ؾاب٣ا ٌٗخبر اإلاسضعاث لخٗاَي الاؾخٗضاص ؤن  الىٟس ي الخدلُل ًغ
ٓن  اإلاضمىحن ٞإٚلب شخهِخّ، في ألاؾاس ي الايُغاب بلى اإلاسضعاث حٗاَي ٓباجُت الصخهُاث بلى ًيخم  الؿ٩ُ

ٕٓ ب٣ابلُت ٍْخمحزْن ٢ٓ ٧ٓاتهم ح٨ٗؿّ إلاا ْطل٪ اإلاسضعاث حٗاَي في ال ٓاػن  ايُغاب مً ؾل  ٖضم بؿنب الىٟس ي الخ

                                                           
 
 Albert Bandura, "Auto éfficacité de sentiment d’éfficacité personnelle" 2 eme edition,Debeock , Paris 

2003, P 543. 
 
  12، ص 2005، دار العلم كالثقافة للنشر كالتوزيع، القاىرة، 2، ط"مشكلة تعاطي المواد النفسية المخدرة"، يق صفوتكؼسلتار   

3  semple.d,"oxford hand book of  psychiatry" 1st eddition.oxford universiy press ،London 2005.P523. 
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 ال٨شحر ْ.ؤلاخباٍ ْجدمل الخ٠ُ٨ ٖلى ٢ضعتهم ٖضم م٘ لضحهم، ألازالقي اإلاٗجى ُْٚاب الاهضٞإ ْ الىٟس ي الاؾخ٣غاع
٠٢ٓ شخو ِٞٓ اإلاضمً، بصخهُت جخٗل٤ ؤؾباب بلى اإلاسضعاث ٖلى ؤلاصمان ًغظ٘ الباخشحن مً ٍٓ ج  ْ الىٟس ي هم

ٍٓاث مغاخل بلى ه٨و ْ الجيس ي ٓلُت ْمؿخ ْلى الٗال٢اث في الٟكل زبراث بؿنب بضاثُت َٟ  الُٟل بحن ألا
 اإلاٗبرة اإلاالمذ ببٌٗ جخمحز التي ْ للمجخم٘ اإلاًاصة الصخهُاث يمً جهيُِٟم في الٟكل َظا ٍْخلخو ْْالضًّ،

ٓا٤ٞ ؾٓء ًٖ  ًخٗل٤ ُٞما اإلاغن  ْٚحر اإلاخإنل الخ٠ُ٨ ٖضم ؾل٥ٓ في جخلخو ْ الاظخماعي، ْ الصخص ي الخ
ط ٖجهم ٌٗٝغ ْ البِئت ْفي الظاث في الخ٨ٟحر ْ باإلصعا٥ ٓن  ًٖ الخْغ غاٝ ْ ؤلاظخماُٖت ألاهٓمت ْ ال٣اه  الؿاثضة ألٖا

ٓع  ٖضم ْ لُت الكٗ  ًٖ العجؼ ْ آلاهُت اإلاخٗت جد٤ُ٣ ًٖ الامخىإ ؤْ جإظُل ٖلى ال٣ضعة ٖضم ْ ألازال٢ُت باإلاؿْا

ٓاػهت ٖال٢اث زل٤ ً، ٖلى اج٩الّ ْ الىٟس ي هطجّ ٖضم بؿنب آلازٍغً م٘ مخ ىع  مهُكى" َْكحر 1آلازٍغ  ؤن بلى "ٍػ
ٍْت مً َظٍ الا٦خئاب خالت ْ الا٦خئابي بالُاب٘ جخمحز اإلاضمً شخهُت ٕٓ، الٗال٢ت ػا  ال اج٩الي شخو ِٞٓ باإلآي

ٓجغ جدمل ٖلى ال٣ضعة ًمل٪ ٓاظِت ٖلى عجٍؼ م٘ ؤلاخباٍ ْ ألالم ْ الىٟس ي الخ ٓا٢٘ م  الىٟؿُت، الىاخُت مً َظا ال
ُت الىاخُت مً ؤما  ْهدٓ الٗالم هدٓ ْ الظاث هدٓ الؿلبُت الىٓغة في اإلاضمً لضٔ ؤلاصعا٥ همِ ُٞخمشل اإلاٗٞغ

ْلت ٌٗخبر اإلاسضعاث حٗاَي ٖلى ٞاإل٢ضام اإلاؿخ٣بل، ٓاء بالظاث الًغع  إللخا١ مدا  ْ ٢هض ٚحر ؤْ ٢هض ًٖ ؤ٧ان ؾ
ٌ بؿنب طل٪ ُا مٗاهاجّ ًٖ هاَُ٪ لىٟؿّ، اإلاضمً ٞع  بٌٗ ْٞؿاص ؤلاصعا٥ حكٓف في طل٪ ًِٓغ خُض مٗٞغ

ٓصٍ الخ٨ٟحر ايُغاب ْ ال٣ٗلُت الٗملُاث  بلى اإلااصي اإلاى٣ُي الخ٨ٟحر ٖلى ٖاظؼ شخو ِٞٓ اهدُاَّ، ْ ْظم

ٓع  ؤؾباب : بلى العجؼ َظا ٍْغظ٘ ْهخاثجِا ألام

ٓة بلى ًٟخ٣غ َل بىاء َٓ خُض مً للمضمً الضازلي الىٟس ي البىاء - أ  . ْالاجؼان الضازلي ْالخماؾ٪ ال٣
ٓا٢٘ - ب هخّ خُض مً الخاعجي ال ٓجّ مْغ ٝ حٗترى ْمهاٖب بخباٍ مً ًمشلّ ْما ٢ْؿ  بقبإ جد٤ُ٣ ْْغ

 .اإلاضمً للصخو ألاؾاؾُت اإلاُالب

ُت الىٟؿُت الخهاثو مً بجملت جخمحز ٖاصة اإلاضمً شخهُت ؤن بلى الضعاؾاث ؤقاعث ٢ْض  بلى جضّٞٗ التي ْاإلاٗٞغ

: في جخمشل بّ ْالخمؿ٪ ؤلاصمان

 ٕٓجغ الٗهنُت ؾمت اعجٟا  .ْال٣ل٤ ْالخ
  ٓع  .الظاث ج٣ضًغ ْٖضم بالى٣و الكٗ

 ٓا٤ٞ ٖضم  .الجُض ْالاظخماعي الىٟس ي الخ
 ٓص ُت اٞتراياث ْظ ُُٟا مسخلت مٗٞغ ُت ْزُُاث ْْ  ْ زاَئت ؤ٩ٞاع ق٩ل في جِٓغ ؾلبُت ٢اٖضًت مٗٞغ

ٓماج٨ُُت ْج  2.ؤ

 

                                                           
 
 .322، ص 1993دار النفائس، بَتكت،  ،"المخدرات إمبراطورية الشيطاف"عرموش ىاين،   

 .91: ،ص 1996، ادلكتب اجلامعي احلديث، مصر،" اإلدمافمشكالت المخدرات و "أبو الركس،  2
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:  اإلاسضعاث غلى الاصمان مغاخل. 5 

 صزل الظي اإلاضمً الٟغص لضٔ حٛحراث خضْر بلى ًاصي مما باؾخمغاع ًخٛحر بل ظامضا لِـ الاصماوي الؿل٥ٓ بن

ٓن  ال ٢ض اججاٍ جخدغ٥ ْ بضاًت طاث عخلت :  هي مغاخل بشالر ٍْمغ للمضمً باليؿبت ْاضخا ٩ً

 الضازلي الخؿحر: ألاولى اإلاغخلت  

ْلى اإلاغخلت ٟٞي الٟغص ٌٛحر اإلاسضعاث ٖلى ؤلاصمان ٫ٓ  ألا  خُض مغاخل ٖبر جخٛحر ْ باؾخمغاع اإلاضمً شخهُت جخد

ع ؤلاصمان ًبضؤ ٓن  التي اإلاؼاظُت الخالت في حُٛحر لّ ُٞدضر (اإلاسضعة اإلااصة ججٕغ)الاهدكاء بسبرة الٟغص بمْغ  لِا ٩ً
ٓن  اإلاضمً ٖلى جإزحر  باإلاسضع الٗال٢ت ٍَغ٤ ًٖ اإلاكاٖغ حٛحر ام٩اهُت زبرة ٨ًدؿب زمت ْمً اإلاخٗت، قضًضة ْج٩
ٓن  َْىا ْص ٖىضما ؤلاصماهُت للٗال٢ت الخ٣ُ٣ُت البضاًت ج٩  ألالم لُخجىب الخس٠ُٟ ْ الغاخت ًٖ البدض الٟغص ٌٗا

 َظٍ في ٞٗالُت ألا٦ثر الٗىهغ ٌٗض ْ ؤلاصماهُت، بالٗال٢ت اؾدبضالِا ْ الُبُُٗت الٗال٢اث مً الخسلو في ُٞبضؤ
ٓع  َٓ اإلاغخلت  ٢ضع ؤ٦بر ٖلى البدض ْ اإلاسضعة اإلااصة م٘ اٖخماص ٖال٢ت الجهاًت في حك٩ل التي الاصماهُت الصخهُت ِْ
ع ألالم، مً ٢ضع ؤ٢ل جد٤ُ٣ ْ اإلاخٗت مً مم٨ً ٢ٓذ ْبمْغ  جبضؤ ْ اإلاسضعة اإلااصة في ؤ٦ثر مؿخٛغ٢ا الٟغص ًهبذ ال
غ ْ لخس٠ُٟ لضًّ الخجل ًِٓغ الًمحرْ ْْزؼاث الاهٟٗالُت الغاخت ٖضم لضًّ  مك٩لت ٖلى ًترجب ْ اصماهّ، جبًر

جي الاوسخاب في ُٞبضؤ بالظاث ْالش٣ت الظاث، ج٣ضًغ الظاث، اخترام ٣ٞضان الخجل . الاظخماُٖت الٗال٢اث مً الخضٍع

 الثاهُت اإلاغخلت  :

ٓن  بن ما ٓزا ؤ٦ثر ْي٘ في الاصماهُت الصخهُت ج٩ ٓن  ْ ؤ٦ثر، مخٟكُا الاصماوي الؿل٥ٓ ًهبذ ختى عؾ  الصخو ٩ً
٦ّٓ ًهبذ ْ جماما صازلُا للؿُُغة ٞا٢ض ا مً ٖاإلاا ٣ًُم ْ الاصماهُت، بالٗملُت ملتزما ؾل  اهٟٗالُا بلُّ ًيسخب ؾٍغ

ٓن  ْ ٣ٖلُا ْ ٓص لضًّ ٞخخٛلب الظاث، ٖلى للؿُُغة ال٨لي ال٣ٟضان ْ الاصماهُت للصخهُت الٛلبت ج٩ ٖٓ  الاصماهُت ال
ٓاعاث ْهي  ٚحر ل٨ىّ الاصمان ٖلى الؿُُغة ْ الخد٨م ًم٨ىّ ؤهّ ُٞٗخ٣ض لىٟؿّ الصخو مً صازلُت ؤ٩ٞاع ْ خ

 الخُاة مً َا٢اجّ ٧ل ٌسخب ْ الجهاًت في ِٞؿدؿلم الضازلُت، للؿُُغة ل٣ٟضاهّ الٗملُت َظٍ ا٣ًاٝ ٖلى ٢اصع

. باإلاسضع الٗال٢ت ْ الاصماهُت الخُاة الى الٗاصًت

 الثالثت اإلاغخلت  :

 ٫ٓ ٓن  الشالت اإلاغخلت بدل ٫ٓ  ْ الخام الخد٨م ٖلى لئلب٣اء ٣ِٞ حؿعى جام جد٨م في الاصماهُت الصخهُت ج٩  ٖلى الخه
 باالجهُاع جبضؤ اإلاغخلت َظٍ في الصخو خُاة ألن الخُاة اجهُاع بمغخلت اإلاغخلت َظٍ ؾمُذ ٢ْض الخُٟٗل، ْ الاهدكاء

إة جدذ ابِ ٧ل ٞخجهاع ؤلاظخماعي الجاهب بلى الاجهُاع ٍْمخض ألالم، ًٖ الىاجج الًِٛ َْ  لضٔ الاظخماُٖت الْغ
ٓعٍ ٖضم هدُجت اإلاضمً ٍٓغ ًٖ هاَُ٪ لضًّ، ؤلاظخماعي الخٟاٖل ُٚاب ْ ٖال٢اجّ في باألمً قٗ  إلاك٨الث اإلاضمً جُ

 ؤ٦بر بُا٢ت ْ باؾخمغاع حٗمل الىٟؿُت ْ الاهٟٗالُت الصخو ؤظِؼة ؤن بلى طل٪ ًغظ٘ ْ الاجهُاع، ٖلى صلُل ظؿمُت
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٢ْاث ؤٚلب ٓن   َْىا ألا  في اإلاضمً ًبضؤ ْ ٣ِٞ الاظخماُٖت الٗال٢اث مً ال٨لي الاوسخاب َٓ اإلاضمً لضٔ الخل ٩ً

ْلت ْ الخ٨ٟحر  1.ؤمامّ ؤزحر ٦دل الاهخداع ٖلى الا٢ضام مدا

ٍاع :  الخاَئت ألاق

ن» َْؿمحها ٓماج٨ُُت باأل٩ٞاع« بُ٪ آْع ْج ٓم ْحٗخبر ألا خّ ٖلُّ جغج٨ؼ ؤؾاس ي مِٟ  حٗضًل في ألاؾاؽ ْحجغ هٍٓغ
ْعا ْجلٗب اإلاٗغفي، الؿل٥ٓ : ؤلاوؿاوي الؿل٥ٓ حك٨ُل في مِما ص

:  مكهىمها  .1

ِا ٍْالث ْ ألا٩ٞاع مً ؾُا١:بإجها «بُ٪» ٌٗٞغ  م٘ ؤخُاها ْجِٓغ الٟغص مً ْعي ْصْن  بعاصًا ال ال٣ٗل بلى جغص التي الخإ
ُت، للٗملُت الجهاثُت اإلادهلت بال هي ْما لؤل٩ٞاع الٓاَغي  الؿُا١  هدُجت الٟغص بها ٌكٗغ التي ألا٩ٞاع هي خُض اإلاٗٞغ

ٓماث بحن الخٟاٖالث ٓاعصة اإلاٗل ُت البيُت ْ بلُّ ال ٓص بمٗجى لّ، اإلاٗٞغ ٖٓت ْظ  ألاخضار بحن جُغؤ التي ألا٩ٞاع مً مجم
ٗا الٟغص لضٔ اإلاخ٨غع  الخ٨ٟحر همِ مً ظؼء حٗخبر ٦ما الاهٟٗالُت، الٟغص ْاؾخجابت الخاعظُت  ْ صاثم ْبك٩ل ؾَغ

 2.مكاٍٖغ ْ اهٟٗاالجّ همِ في ًخد٨م

ٓعاث ْ ألا٩ٞاع جل٪ ؤجها ٖلى ؤًًا ْحٗٝغ خ٣اصاث ْ الخسُالث ْ الخه ٓجها التي الؿلبُت اإلاٗاوي ْ الٖا  ًٖ الٟغص ٩ً

ٓا٠٢ ْ هٟؿّ ٓلّ مً ألاقُاء ْ اإلا ت جدضر الهٟت بهظٍ هي ْ الٗالم، ًْٖ خ  باأل٩ٞاع« بُ٪» ؾماَا لظا بؿٖغ

ٓماج٨ُُت ْج .  ألا

ٓماج٨ُُت ألا٩ٞاع جل٪: " ؤجها ٖلى الضعاؾت َظٍ في لِا ٍْىٓغ ْج ٓعاث ْ ألا ت الخه َٓت اإلادٞغ ُا ْاإلاك  ؤصث ْالتي مٗٞغ

ٍّٓ بلى ٓا٢٘ حك  3 ". خُاة ٦إؾلٓب ؤلاصماوي ْالؿل٥ٓ اإلاسضعاث بخٗاَي للخمؿ٪ صّٞٗ ٖلى ْٖملذ الٟغص لضٔ ال

:  زهاةهها .2

 مى٣ُي حؿلؿل ؤي مً زالُت الِالمُت ْ الٛمٓى ًٖ ْبُٗضة ْاضخت ؤ٩ٞاع ٞهي الخهاةو مً الٗضًض لِا

:   ًلي ُٞما زهاثهِا هلخو ؤن ًم٨ً ْ ب٣ًاِٞا ٖلى ال٣ضعة الٟغص ًمل٪ ال او٩ٗاؾُت، ٧اهذ لٓ ٦ما جل٣اثُا ْجدضر

 ٙٓاٖض ْل في جها ٓلض مما مُالب الٟغص ٖلى جٟغى ؤجها ؤي (ؤن ًجب ؤن، ًيبػي) الُيبُٛاث ٢  بخؿاؾا لضًّ ً

. بظل٪ ٣ًم لم بن الظاث ج٣ضًغ ٣ٞضان ؤْ بالظهب

 ٣ت جدضر . او٩ٗاؾُت ٧اهذ لٓ ٦ما جل٣اثُت بٍُغ

                                                           
 
 .36، ص 2008للكتاب،مصر،، مركز االسكندرية (س)،ترمجة زلمد، أمحد "الشخصية المدمنة"كرايج ناكُت،  

، 2007، اإلسكندرية، ،دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، 1،ط" العالج المعرفي السلوكي مفاىيم و تطبيقات"حسُت طو عبد العظيم،   2
 .100ص 

3 Jean cottraux "thérapie cognitive de la dépression" 2eme édition masson Paris 2001, p 
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 ٓظّ اإلاى٣ُي الخ٨ٟحر مً زالُت . َضٝ هدٓ اإلا
 ٓن  ازتزالي بإؾلٓب مهاٚت ت ب٩لماث م٩ ٍَٓغ  ال٩لماث ٖلى ٣ًخهغ الظي الخلٛغافي ألاؾلٓب حكبّ ٢لُلت ظ

ت ٍع . اإلاك٩لت لٓن٠ الًْغ

  ٓن ٓلت ج٩  . آلازٍغً هٓغ ْظِت مً مؿخدُلت ٧اهذ ْان ختى الٟغص َٝغ مً م٣ب
 ٓاعر الخيبا مدٓ ؤ٦ثر جمُل ٢ٓ٘ الخُغ ْبصعا٥ بال٩ ٕٓ ْج ّٖٓ ٢بل البالء ٢ْ ٢ْ. 

 ٘جخمخ ٕٓ  .الٟغص ظاهب مً جمُِض ؤي صْن  جيكإ خُض الاؾخ٣اللُت مً بى

 ْم م ٖلى الخُٛحر ج٣ا ٓص مً الٚغ ا ٣ًخط ي الظي ْالضلُل اإلاى٤ُ ْظ  .ْحٗضًلِا حُٛحَر
 ْٓلت للٟغص جبض ٓلت م٣ٗ ا ْم٣ب ٓظاَت بُاب٘ ْجدؿم ْاٍَغ  .الاظخماُٖت ال

 الٟغص لضٔ الىمٓ ؾُا١ مً ْمخٗلمت م٨دؿبت الخاَئت ألا٩ٞاع .
  ٓن ٟا جخًمً ْ لالهٟٗا٫ ؾاب٣ت ج٩ ٓا٢٘ جدٍغ ٓحها ْ لل  1.لّ حك

:  اإلاسضعاث غلى اإلاضمً لضي الخاَئت الخكٌحر أؾالُب .3

:  هي ْ الخاَئت الخ٨ٟحر ؤؾالُب مً الٗضًض« بُ٪» خضص ل٣ض

ت الخٗمُماث ْ اإلاُل٣ت ألاخ٩ام بنضاع اإلاضمً مُل َْٓ: الؼاةض الخػمُم -  اؾخيخاظاث بلى ًهل خُض اإلاخُٞغ
  مى٣ُُت ٚحر حٗمُماث بلى ال٣ٟؼ ؤي ْاخض خضر ؤؾاؽ ٖلى ٧لُت

ل - ٓا٢ُٗت الخبراث ْ ألاقُاء بصعا٥ في اإلابالٛت هدٓ اإلاُل في ْجخمشل: التهىًٍ و التهٍى  ٞحها مبالٜ صالالث بيٟاء ْ ال
. الاًجابُاث مً بالخ٣لُل ٌٗٝغ ما ؤْ ال٩اعسي بالخ٨ٟحر ؤًًا ٌؿمى ْ ،

 ؤجها ٖلى ألاقُاء بصعا٥ بلى اإلاسضعاث ٖلى اإلاضمً ًمُل خُض اإلاؿخ٣ُب، بالخ٨ٟحر َْؿمى: ش يء ال أو الٍل -
ٓصاء، آْ بًُاء ٓعة ج٨ٟحٍر َْٓ الشىاجي، بالخ٨ٟحر ؤًًا ٌؿمى ْ خؿىت ؤْ ؾِئت ؾ ٢ٓاج٘ ٖلى الخ٨م ْ مُل٣ت به  ال

٣ت ألاخضار ْ ت بٍُغ . مخُٞغ

٠٢ٓ الخاَئت ال٣غاءة ًٖ جيخج زاَئت اؾخيخاظاث ْهي: الاؾخيخاحاث ئلى الهكؼ -  ٣ًغؤ الٟغص ججٗل التي ْ للم

٣ت آلازٍغً ؤ٩ٞاع ٣ت ًخهٝغ ْ ًىضٞ٘ ؤْ ًجزْي ْ ُٞيسخب ؾلبُت بٍُغ . ٖضاثُت بٍُغ

ل - ٕٓ َٓ: للمىع  الصخص ي الخأٍو ٓع  الصخهُت بالخٟؿحراث« بُ٪» ٌؿمُّ الاؾخيخاط مً ؤزغ ه  مُل َْٓ لؤلم

ٓعٍ هدٓ اإلاضمً ٓا٠٢ الؿلبُت الىخاثج جدمل في الخ .  بها ًمغ التي للم

 الخاؾغ مٓي٘ صاثما الٟغص ًً٘ ألهّ  للظاث جضمحرا ألا٦ثر الخ٨ٟحر َظا َْٗخبر: اًجابي َى إلاا الؿلبي الخكؿحر -
ٓع  ظاءث ٞةطا  ِٞٓ بًجابُت ٧اهذ بن ْ ٢بل مً هٟؿّ ًٖ ؾلبُت ؤ٩ٞاع مً ًدملّ ٧ان ما لّ جشنذ ٞهي ؾلبُت ألام

ا  .  بؿُُا خضزا ٌٗخبَر

                                                           
، رسالة "تقييم فعالية العالج العقالني اإلنفعالي في خفض درجة القلق واألفكار الالعقالنية لدى مدمني المخدرات"الصفهاف، ف،   1

 .10، ص2005ماجستَت، جامعة ادللك فهد، السعودية،
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-  ُ ض ٖلحها ٍُْل٤: ؾُانها غً ألاقُاء غؼ  الٗام ؾُا٢ِا ًٖ مُٗىت لخانُت اإلاضمً ٖؼ٫  ؤي الاهخ٣اجي الخجٍغ
ٓاهب مخجاَال ؾلبُت ٖىانغ ٖلى اؾخيخاظاجّ لبىاء ًضّٞٗ مما آزغ ؾُا١ في جإ٦ُضَا ٍْدا٫ْ   ؤلاًجابُت الج

٠٢ٓ  .للم

ٍاع نغاءة - ٓن  ؤن صْن  آلازٍغً ُّٞ ٨ًٟغ ما ٌٗٝغ ؤهّ اإلاضمً اٞتراى بها ٣ٍْهض: ألاق  ْفي ؤ٩ٞاٍع ٖلى صلُل لّ ٩ً
ٕٓ َظا ٓماج٨ُُت ألا٩ٞاع جٟترى الخاَئ الخ٨ٟحر مً الى ْج  آلازغ ُّٞ ٨ًٟغ ما ؤؾٓء لضًّ ألا

ٕٓ َْٓ الُيبُٛاث حٗبحراث ؤًًا ٌؿمى ْ: اإلاثالي الخكٌحر -  في ألاخضار زاللّ مً اإلاضمً ًٟؿغ خُض الالؼام مً ه
ٓن  ؤن ًيبػي ما يٓء ٓن  بهظا ْ ألاقُاء، ماَُت ٖلى  التر٦حز مً بضال ألاقُاء ٖلُّ ج٩ ٓاٖض ْي٘ ٢ض اإلاضمً ٩ً ٢ 

٣ت ٖلى ناعمت  1.بها ٌؿل٪ التي الٍُغ

ٍاع صوع  .4  :ؤلاصمان هدى الصخو صقؼ في الخاَئت ألاق
ٓن  ؤلاصماهُت للٗال٢ت الخ٣ُ٣ت البضاًت بن  ٖاَُٟت ٖال٢ت ٞهي اإلاسضعة، اإلااصة م٘ اعجُاح ٖال٢ت مجغص مً ؤ٦ثر ج٩

 اصماهُت ٖال٢ت في ِٞؿخٛغ١  اإلاسضعة باإلااصة لالعجباٍ الٟغص ًضٞ٘ ؤلاصمان ألن الضازل بلى ؤلاوسخاب جهاًتها مغيُت
ً، ٖلى لالوٗؼا٫ ًًٍُغ مما صازلُت ٓخكت الخُاة ؤن اإلاضمً ِٞكٗغ آلازٍغ ضا لضًّ ًيخج بالخالي ْ م  الخاظت مً مٍؼ

٦ُٓاث في اوٛماؾّ َٓ الظي الخُٟٗل بلى ب بُضٍ لِـ بصماهُت ٣ٖلُت ْؾاْؽ ؤْ ؾل ٓن  ألهّ مجها، الِْغ  في ٢ْ٘ ٢ض ٩ً
خماص ْ الخدمل بؿنب الخُٟٗل بٖاصة ًٖ البدض ٞش ْلى البضاًت هي جل٪ ْ اإلاسضعة، اإلااصة ٖلى ؤلٖا ْعة ألا  للض

 ٖلى للمضمً ألاؾاؾُت اإلاك٩لت بإن ؤلا٢غاع بلى حهضٝ ؤؾاؾا ٌك٩ل ؤن ًم٨ً ماؾب٤ ٧ل ْلٗل. للٟغص ؤلاصماهُت
ٖٓا حؿنب التي ْ لضًّ الال٣ٖالهُت الخاَئت ألا٩ٞاع مً همِ بلى جغظ٘ اإلاسضعاث ٦ُٓت ؤلاؾخجاباث مً ه  الؿل

ٓا٣ُٞت  بٗىانغ م٣ترن  اإلاسضعاث حٗاَي ٞٗل ًهبذ ْبظل٪ بها، الخمؿ٪ ْ اإلاسضعاث بخٗاَي اوكٛالّ صٖمذ الالج

 ايُغاباث مً ايُغابا ٌٗض اإلاسضعاث ٖلى ٞاإلصمان 2اإلاضمً، لضٔ آلي ْ زاَئ بك٩ل مدضصة ؤ٩ٞاع ْ ْاضخت
ٍٓ ْبٖخ٣اص ج٨ٟحر هٓام مدهلت هي التي الؿل٥ٓ ُا مك ُت الاٞتراياث مً ْظملت مٗٞغ  ال٩امىت الخاَئت ْ اإلاٗٞغ

ٓامل ؤَمُت ًٖ خضًشّ في" باهضوعا ألبرث" ؤ٦ضٍ ما َْظا اإلاضمً لضٔ ُت الٗ  جىُٓم ْ الاهٟٗا٫ جدضًض في اإلاٗٞغ
ٓامل ؤلاصماوي،َظٍ الؿل٥ٓ ٓماج٩ُي، بك٩ل حٗمل زاَئت ؤ٩ٞاع ق٩ل في ؤؾاؾا جِٓغ التي الٗ  ؤن ًٟترى بط ؤج

ٓلض جل٣اثُا بك٩ل حٗمل ؤ٩ٞاع هي اإلاضمً لضٔ الخاَئت ألا٩ٞاع  اإلاىسٌٟ بالخدمل"ألِـ ألبرث"  ؾماٍ ما ج
ٓلض ؤلاخباٍ َْظا لئلخباٍ، اط، ْ بال٣ل٤ اؾماٍ ما ً ٢ٓ٘ ألازحر َظا ًخه٠ ْ الاهٖؼ  ال٨غب ْ ألالم خضْر اإلاضمً بخ

ُت الاٞتراياث مدهلت هي اإلاكاٖغ َظٍ ٧ْل للمسضع، حٗاَُّ ٖضم بٟٗل ا اإلاسخلت اإلاٗٞغ  زُاَاث باٖخباَع
ُت ، هٓام في مخجظعة اإلاضمً لضٔ ؾلبُت ٢اٖضًت مٗٞغ ٓماج٨ُُت ْ زاَئت ؤ٩ٞاع ق٩ل في جِٓغ ج٨ٟحٍر ْج  ْاُٖت ٚحر ؤ

ٓة، ٖلُّ هٟؿِا جٟغى ل٨جها ٦ّٓ ٦مدضصاث ْحٗمل ب٣  ٖلى للمضمً ألاؾاؾُت اإلاك٩لت ْبالخالي الخاعجي، لؿل
 هخاثجِا ؤزبدذ التي الضعاؾاث مً الٗضًض َْىا٥ لضًّ، الال٣ٖالهُت الخاَئت ألا٩ٞاع مً همِ بلى جغظ٘ اإلاسضعاث

عة ُت البيُاث جدضًض يْغ  ْمً مك٨الجّ لخل ٦ةؾتراجُجُت اإلاسضعاث الؾخٗما٫ ٖغيت ؤ٦ثر الٟغص ججٗل التي اإلاٗٞغ

                                                           
. 188، ص 1998، عامل ادلعرفة، الكويت، "العالج النفسي الحديث"ابراىيم عبد الستار،   1
 
 .190 طو عبد العظيم، مرجع سابق، صحسُت   
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ض، ؤبٓ الخمُض ٖبض مضخذ صعاؾت الضعاؾاث َظٍ ان ْصعاؾت ٍػ عة بلى هخاثجِا جٓنلذ التي ْهاؽ ؤمٍؼ  الخٗامل يْغ
 ْ صخًِا ٖلى الٗمل ْ الخاَئت ألا٩ٞاع انُُاص ٖلى حٗخمض ٖالظُت اؾتراجُجُاث ْ ج٣ىُاث باؾخسضام اإلاضمً م٘

٦ُٓت ججاعب ْب٢امت  حٗضًلِا ٓا٣ٞي الؿل٥ٓ ا٦دؿاب ْ ؤلاصماوي الؿل٥ٓ مً الخسلو في اإلاضمً حؿاٖض ؾل   1.الخ
:  زاجمت

ا بؿنب ؤلاصمان مك٩لت اخخلذ ل٣ض     ٞمك٩لت الٗالم، ص٫ْ  مً الٗضًض اَخمام في ملمٓؾا م٩اها الؿلبُت ؤزاَع
م ْ ؤلاصمان ٍٓاث بظاث جٟا٢مِا ٖضم ٚع  الؿلبُت جإزحراتها جؼاًض اخخما٫ ْم٘ اإلاجخم٘ في بلحها ْنلذ التي اإلاؿخ

ٓظب ملخت ْاَغة ؤنبدذ مؿخ٣بال، ٘ الٗالجي الخضزل ْ الىٟؿُت  الضعاؾت حؿخ  ًيبػي ْما الٟٗا٫، ْ الؿَغ
ٍّٓ  ألا٩ٞاع َظٍ الؿل٥ٓ، ْحٗضًل ألا٩ٞاع جصخُذ يؤؾاؽ بك٩ل ٌؿتهضٝ ؤن البض الٗالجي الخضزل ؤن بلى بلُّ الخى

ٓخكت الخُاة بإن َْكٗغ صازلُت بصماهُت ٖال٢ت في ِٞؿخٛغ١  اإلاسضعة باإلااصة لئلعجباٍ الٟغص جضٞ٘ التي الخاَئت  م
٧ٓي مٗغفي ٣ٖلي اوكٛا٫ ضخُت ٣ً٘ ْبالخالي ٓن  َْىا مسضعة بماصة ؾل ْعة ج٩  لضًّ ٌؿنب مما بضؤث ٢ض ؤلاصماهُت الض

خماص الث خا٫ في ظؿضًت ؤْ/ْ هٟؿُت ؤٖغاى ق٩ل في ًِٓغ ْالظي الٖا ْعة حٗخبر الاوسخاب، مدا  ؤلاصماهُت الض
 مً ظملت صاثما حكِض التي طاجّ خؿاب ٖلى اإلاضمً للٟغص الؿلبي الجاهب ؾُاصة زال٫ مً الؿُاصة مً ؾلبي ق٩ل

ٓماج٨ُُت الخاَئت ألا٩ٞاع جل٪ بٟٗل  لِا ؤؾحرة ْجهبذ ٞحها ْحكاع٥ ؤلاصماهُت ال٣ُٓؽ ْج  هي التي ْاُٖت الٛحر ألا
ُت لخُُاث هدُجت عي  مً ًهبذ َْىا اإلاضمً، لضٔ ؾلبُت ٢اٖضًت مٗٞغ  ْ خضًشت ٖالظُت ؤؾالُب اجبإ الًْغ
ٍٓغ ٓامل الاَخمام َٓ الٗالط ْ بالضعاؾت ٌٗجى ؤن ًم٨ً ما ؤَم ْلٗل ، ٖالظُت عػم ْبىاء جُ ُت بالٗ  لئلصمان اإلاٗٞغ

ٓع  ٖلى اإلابجي الخضزل اؾتراجُجُاث لبىاء .  للمك٩لت اإلاٗغفي الخه

: ناةمت اإلاغاحؼ

: اإلاغاحؼ الػغبُت

ٍٓذ، "الػالج الىكس ي الخضًث"ابغاَُم ٖبض الؿخاع،  .1 ت، ال٩ . 1998، ٖالم اإلاٗٞغ

ؽ، .2 ٓ الْغ .  1996، اإلا٨خب الجامعي الخضًض، مهغ،" مكٌالث اإلاسضعاث و ؤلاصمان"ؤب

ْهاؽ،  .3 ان  ٍاع وحػضًل ئؾتراجُجي"ؤمٍؼ و جصخُذ ألاق ة الػالج الىكس ي لإلصمان غلى اإلاسضعاث غً ٍَغ

ٓعي ٢ؿىُُىت، "الؿلىى ٓعاٍ ظامٗت مىخ خت ص٦خ . 2006، ؤَْغ

ٓ صًُٟض،  .4 ت، ال٣اَغة" الايُغاباث الىكؿُت"باعل ٓ اإلاهٍغ . 2002، .جغظمت نٟٓث ٞغط، م٨خبت ألهجل

ت، صمك٤،، صاع ا1ٍ" ؤلاصمان غلى اإلاسضعاث"الدجاع مدمض خمضي،  .5 . 2007ل٣ُٓت ال٨ٍٟغ

                                                           
1 Palazzolo, "cas clinique en thérapie comportementales et cognitives",Paris masson, 

2004.p  187.  
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ي مكاَُم و جُبُهاث"خؿحن َّ ٖبض الُٗٓم،  .6 ٓٞاء لضهُا الُباٖت 1،ٍ" الػالج اإلاػغفي الؿلًى ، ،صاع ال

ت ، . 2007ْاليكغ، ؤلاؾ٨ىضٍع

.  ،الجؼاثغ2005، ؤلاج٣ان للخه٠ُٟ 5ٍ" ؤلاصمان، الخضزحن، الخمغ، اإلاسضعاث "الضعصاع ٞخخي،   .7

ٍاع الالغهالهُت لضي جهُُم "الهِٟان، ن،  .8 قػالُت الػالج الػهالوي ؤلاهكػالي في زكٌ صعحت الهلو وألاق

ٓصًت،"مضمني اإلاسضعاث  10، م2005، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت اإلال٪ ِٞض، الؿٗ

ٍٓذ، "الايخئاب ايُغاب الػهغ الخضًث قهمه و أؾالُب غالحه"ٖبض الؿخاع ابغاَُم،  .9 ت، ال٩ ، ٖالم اإلاٗٞغ

1998 .

ت الجامُٗت،مهغ،"ؤلاصمان صعاؾت هكؿُت أؾبابه و هخاةجه"ٞاٝ مدمض، ٖبض اإلاىٗم ٕ .10 . 2003،  صاع اإلاٗٞغ

. 19933صاع الىٟاجـ، بحرْث،  ،"اإلاسضعاث ئمبراَىعٍت الكُُان"ٖغمٓف َاوي،  .11

ت لل٨خاب،مهغ،(ؽ)،جغظمت مدمض، ؤخمض "الصخهُت اإلاضمىت"٦غاًج ها٦حن، .12 . 2008، مغ٦ؼ الاؾ٨ىضٍع

٤ُْٞ نٟٓث،  .13 ٓػَ٘، 2، ٍ"ًلت حػاَي اإلاىاص الىكؿُت اإلاسضعةمل"مسخاع  ْالخ ْالش٣اٞت لليكغ  ، صاع الٗلم 

. 2005ال٣اَغة، 

14.  ،٠ٍٓ ٍٓذ، "اإلاسضعاث و اإلاجخمؼ"مهُٟى الؿ ت، ال٩ . 1996،ٖالم اإلاٗٞغ

15.  ،١ . 1996اإلاىجض ألابجضي، لبىان، صاع الكْغ

: اإلاغاحؼ ألاحىبُت

1. Albert Bandura, "Auto éfficacité de sentiment d’éfficacité personnelle" 2 eme 

edition,Debeock , Paris 2003 

2. Jean cottraux :  " thérapie cognitive de la dépression" 2eme édition masson Paris 2001. 

3. Palazzolo : "cas clinique en thérapie comportementales et cognitives",Paris masson, 2004.  

4. Schilit, R. & Gomberh.f :"drugs and behavior source book for the helping 

proffessious".london1991 P12 

5. Semple.d :"oxford hand book of  psychiatry" 1st eddition.oxford universiy press  ، London 2005. 

6. Soussan L :  " psychiatrie", med him, Paris, 1998. 
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حن   ت لجمػُت الػلماء اإلاؿلمحن الجؼاةٍغ الجهىص التربٍى

 (1956-1931)وصوعَا في بىاء اإلاجخمؼ الجؼاةغي 
ٓاصي /ؾمُــغ ؤبُـــل.ص ظـــامٗت ال

 

 

 

: ملخو

ٍٓت الخجغبت جمشل          حن اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت ٢اصتها التي الترب  بخضٔ ْالخٗلُم التربُت مُضان في الجؼاثٍغ
ْلذ التي الخجاعب ؤزهب  هخاثج لِا جد٤٣ ؤن ْاؾخُاٖذ الاظخماُٖت، ْالخىمُت ْالتربُت الخٗلُم بحن الغبِ خا

٫ٓ  الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ْجىمُت بىاء في زاللِا مً ؾاَمذ ملمٓؾت خّ جد٤ُ٣ بلى بّ ْالٓن . ْاؾخ٣اللّ خٍغ

 ٖلى اإلاىخهجت الٟغوؿُت الؿُاؾت زلٟتها التي ْالاو٩ٗاؾاث آلازاع ٖلى ٞٗل ٦غص الخجغبت َظٍ ِْغث ْل٣ض         
ا، الا٢خهاصًت ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت ألانٗضة ظمُ٘  التي ْؤمال٦ِم ؤعايحهم الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٣ٞض بط ْٚحَر
ٓخُضة اإلاهاصع لِم جمشل ٧اهذ ٓاعر ٖضًض الجؼاثغ ْقِضث ٦بحرة بيؿب البُالت ْجٟكذ للغػ١، ال  ٧اإلاجاٖاث ال٩

هذ ٦ما الاظخماُٖت، ْآلاٞاث الؿ٩ان بحن ال٣ٟغ ْاهدكاع الخٛظًت ْه٣و ألامغاى بؿنب
ِّل
ْع  ج٣ل  ْاهدهغ الٗلم ص

ْصة ٞئاث صازل الخٗلُم . الؿ٩ان ؤٚلب ْألامُت الجِل ْؾاص مدض

ٓص قملذ ْل٣ض         ٍٓت الجِ حن اإلاؿلمحن الٗلماء لجمُٗت الترب  صازل الاظخماُٖت ْالٟئاث اإلاُاصًً مسخل٠ الجؼاثٍغ

.  ْمخ٩املت قاملت ْجهًت جىمُت يمان ؤظل مً ْطل٪ اإلاجخم٘

ْلت اإلاضازلت َظٍ ظاءث ْلظل٪        ٓص ببغاػ إلادا ٍٓت الجِ ٓم ٧اهذ التي الترب  اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت بها ج٣
حن، ْع  الجؼاثٍغ ش مً مُٗىت مغخلت زال٫ الجؼاثغي  اإلاجخم٘ جىمُت في لٗبخّ الظي ْالض  ؾاَمذ ٠ُ٦ْ الجؼاثغ، جاٍع

ٓص َظٍ ت إلاٗغ٦ت ْتهُئخّ اإلاجخم٘ َظا بىاء في الجِ . ْالاؾخ٣ال٫ الخٍغ

ٓص: اإلاكخاخُت الٍلماث ٍٓت الجِ حن، اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت ،الترب  .الاظخماُٖت الخىمُت ،الجؼاثغي  اإلاجخم٘ الجؼاثٍغ

: مهضمت

ٍٓت ججغبت ًٖ الخضًض باإلم٩ان ؤهّ ؤٖخ٣ض ال       ش في ز٣افي وكاٍ ؤْ جغب  ًٖ الخضًض صْن  اإلاٗانغة الجؼاثغ جاٍع
حن اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت ججغبت  جتر٦ّ ؤن اؾخُاٖذ الظي ال٨بحر ألازغ بؿنب ْطل٪ بلحها، ؤلاقاعة ختى ؤْ الجؼاثٍغ

ْع  الجؼاثغي  اإلاجخم٘ صازل . لٗبخّ الظي ْالض
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 جسخٟي ٧اصث بدُض الجؼاثغي، اإلاجخم٘ ْا٢٘ ٖلى ٦بحرة ْآزاعا او٩ٗاؾاث الٟغوؿُت الؿُاؾت ؤخضزذ ما ٞبٗض      

ٍٓخّ، مالمذ مّٗ ٓع  ٖلى ٢اصع ٚحر ٍْهبذ َ . الَٓىُت بظاجِخّ الكٗ

ٕ ِْغ      لّ حؿمذ جيكئت ْجيكئخّ ْجىمُخّ اإلاجخم٘ َظا بىاء بٖاصة ٖلى الٗمل ؤظل مً اإلاهلخحن الٗلماء مكْغ
ت إلاٗغ٦ت باالؾخٗضاص . بٗض ما في الَٓىُت ْالخىمُت البىاء زم ْالاؾخ٣ال٫ الخٍغ

    َْٓ ٕ  اإلاجخم٘ صازل بلُّ ٌؿعى الظي الاظخماعي للخُٛحر ؤؾاؾا ْالتربُت الخٗلُم خغ٦ت مً ظٗل الظي اإلاكْغ

. اإلا٣بلت للمغاخل ْتهُئخّ بىاثّ بٖاصة بلى زاللّ مً ْحهضٝ

ٓص قملذ ْل٣ض    ٍٓت الجِ ٍٓاث اإلاُاصًً ٧اٞت الجمُٗت جبظلِا ٧اهذ التي الترب ْلذ ؤجها ٦ما الاظخماُٖت، ْاإلاؿخ  خا
ا في اإلاخاخت الٓؾاثل ظمُ٘ اؾخٛال٫ ٔ  ٧اهذ ْالتي ٖهَغ . بلُّ جغمي الظي ٖملِا في حؿاٖضَا ؤجها جغ

ٓص ْهي    مً الجؼاثغي  الٟغص بىاء حُٗض ؤن ْاؾخُاٖذ الجؼاثغي، اإلاجخم٘ لهالر ٦بحرة هخاثج بلى ؤصث الظي الجِ

ٓاهبّ . ْالدكُِض البىاء إلاٗغ٦ت ْتهُئّ اإلاسخلٟت ظ

ٍاؾاث -أوال :  الجؼاةغي  اإلاجخمؼ غلى الكغوؿُت الؿُاؾت اوػ

ت، الصخهُت ٖلى ال٣ًاء بهضٝ الجؼاثغ في ؤًامِا ؤ٫ْ  مىض الٟغوؿُت ؤلاصاعة اهخهجتها التي الؿُاؾت بن        الجؼاثٍغ
ٓا٢٘ ٖلى ْاضخت او٩ٗاؾاث لِا جغ٦ذ  ٖمال ٍْخُلب الاظخماعي، ْاإلاغى العجؼ ٌٗاوي ؤنبذ الظي الجؼاثغي، ال

ٗا :  ًلي ما في طل٪ ٖلى الضالت اإلآاَغ ؤبغػ  ْجخمشل ْجىمُخّ، بىاثّ بٖاصة ؤظل مً ؾَغ

 الاظخماعي البىاء صازل ٦بحرا ْقغزا زلال الاؾخٗماع ؾُاؾت ؤخضزذ خُض: ْالا٢خهاصي الاظخماعي الجاهب-1
ٌٍٓ في جمشل الجؼاثغي، ٫ٓ  اإلاخمغ٦ؼ الخ٣لُضي الجؼاثغي  اإلاجخم٘ بيُت ج٣  ألاعى مً جخسظ التي ال٣بُلت ْخضة خ

ٓخضة، لِظٍ ؤؾاؾا ألاٞغاص ظمُ٘ بحن اإلاكتر٦ت : 1مجها مسخلٟت آزاعا ٖىّ جغجب ما َْٓ ال

ٓع  - ت ِْ ٓع  بلى ؤصٔ ما َْٓ اإلاكتر٦ت ألاعى جًمىّ ٧اهذ الظي الاظخماعي الخًامً حجم ْج٣لو الٟغصًت الجٖز  ٞخ

ٔ  في . الاظخماُٖت الٗال٢اث مؿخٓ

ٓع  - ت ألاعى م٣ضعاث ٖلى ًضٍ الٟغوس ي الاؾخٗماع ْي٘ بؿنب الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن الُب٣ُت ِْ  التي الجؼاثٍغ
ْاة جدُذ ٧اهذ ْظضث بالجؼاثغ الاخخال٫ بصاعة اهخهجتها التي الؿُاؾت ؤن خُض اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن الِٗل في اإلاؿا  ؤ
ٓط ب٢ُاُٖت َب٣ت ب٣ت الٍغ٠ في الؼعاُٖت ألاعاض ي ؤزهب ٖلى حؿخد  اليكاٍ ٖلى حؿُُغ عؤؾمالُت َْ

ٖٓت َْىا٥ اإلاضن، في ْالخجاعي  ْاإلاالي الا٢خهاصي ٟي مجم  مً الُب٣اث َظٍ ؤٚلب ْجدك٩ل الٟغوؿُت ؤلاصاعة مْٓ

ىحن ْبُحن اإلاؿخَٓ ْع حن اإلادلي اإلاجخم٘ ؤٞغاص ْبٌٗ ألا ٓا الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ؤٞغاص باقي ؤما ،2اظخماُٖا اإلادْٓٓ  ٩ٞاه

                                                           
زماـ نور الدين، السلطة كاخليارات : يف (1962القرف السادس إىل غاية )األبعاد التارخيية لتشكيل اجملتمع اجلزائرم : أنظر الفصل األكؿ - 1

.    2002، دار الكتاب العريب، اجلزائر، 1998-1962التنموية باجملتمع اجلزائرم 
 .76، ص 1984، اجلزائر، (ج د ـ)زلمد السويدم، مقدمة يف دراسة اجملتمع اجلزائرم،  - 2
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ٓن  محن مً َب٣ت ًمشل اث٠ ْمً الخُاة ٞغم ظمُ٘ مً اظخماُٖا ْاإلا٣هحن اإلادْغ ٓمُت، الْٓ ٕٓ ْمً الخ٩  مجم
ٓصعث التي ْاإلاؼإع ْاإلاؿدشمغاث ألاعاض ي في الٗاملحن  ؤٚلبها في الٗال٢ت ظٗل مما الجضًض، الؿُض بلى ْاهخ٣لذ مجهم ن

ٓن  ال ب٢ُاُٖت ٖال٢ت اإلاال٪ َظا ْبحن بُجهم ٓصَم م٣ابل اظخماُٖت زضماث ؤْ ٖاثلُت مىذ ؤًت ٖلى مِٗا ًدهل . ظِ

ٓخُض الغػ١ مهضع لِم جمشل ٧اهذ ْالتي الؼعاُٖت ْممخل٩اتهم ؤعايحهم إلاسخل٠ الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٣ٞضان -  ال

ٓزاث٤ مجلت وكغث ٣ٞض ت ال ش الهاصع 10 الٗضص الا٢خهاصًت ؾلؿلتها في عؾمُت مجلت ْهي الجؼاثٍغ  1946 ؤًاع 17 بخاٍع

ٍ ما ٓن  هه٠) ؤن مغصِّل با ٖاثلت ملُ  ؤْ ألاعى باؾدئجاع ؤْ باإلادانهت ِٖكِا ب٣مت ْجامً ؤعى ؤي جمل٪ ال ج٣ٍغ
ٓع، الؼعاعي بالٗمل ٓا٢٘ اإلاإظ ي ٣ٞض بال ٓػَ٘ ؤصِّل ُٟت َب٣ت بًجاص بلى لؤلعى الخالي الخ  ال٩اصخحن مً ظضا ْاؾٗت ٍع

. 1(زابخت ْٚحر ظضا نٗبت مِٗكُت بدالت جخمحز

ٍٓاث ال٣ٟغ ْاَغة اهدكاع - ِا ج٨ً لم ْاَغة ْهي الجؼاثغي، اإلاجخم٘ ٞئاث ظمُ٘ بحن ظضا مغجٟٗت بمؿخ  حٗٞغ
٢ْاٝ هٓام م٘ زانت ؾاب٣ا الجؼاثغ  .ألا

ٓاَغ مً ٦ظل٪ ْهي الؿ٩ان بحن اإلاجاٖاث ْاَغة اهدكاع - ِا لم التي الاظخماُٖت الٓ  مً الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ٌٗٞغ
 التي الخالت  ُٞجغي  ال ال٩اعصًىا٫ ْن٠ ْل٣ض الجؼاثغي، اإلاجخم٘ ؤٞغاص مً ٦بحرة ؤٖضاص ظغائها مً ماجذ ْالتي ٢بل،

ٓن  بلحها ْنل ٓن  ال الٗغب مً ٦بحرا ٖضصا )بإن الجؼاثٍغ ة مىض ٌِٗك   ؤقِغ ٖضِّل
ِّل
٫ٓ  ٖكب 2ٖلى بال ْعا١ الخ٣  ْؤ

 .( ألاشجاع

ت الٗاثالث مً الٗضًض ؤن خُض: الخاعظُت الهجغة ْاَغة اهدكاع -  الهٗبت الا٢خهاصًت ألاْيإ ايُغتها الجؼاثٍغ
ٓظض ٧اهذ التي ً زاعط بلى الهجغة بلى الخُاة ٢ُض ٖلي الب٣اء مِٗا جًمً حٗض لم ْالتي ٖلحها ج  ٞغم ًٖ بدشا الَٓ

اث جإمحن ؤظل مً للٗمل ٍع م، الِٗل يْغ م الٟغوؿُت ؤلاصاعة ٢امذ ٢ْض ال٨ٍغ  ٢ُامِا زال٫ مً الٓاَغة َظٍ بخإٍػ
ً زاعط ب٩املِا ٖاثالث بىٟي ٓعاث بٌٗ بٗض الَٓ . الكٗبُت الش

ُٓٞاث الخاعظُت للهجغة هدُجت الجؼاثغ ؾ٩ان ٖضص في ٦بحر اهسٟاى - ٓاعر ْال  الؿ٩ان ٖضص ج٣لو خُض ْال٩
. 1876 ؾىت  246290 َبِ 1830 ؾىت مالًحن 3 مً 1880ْ 1830 ؾىت بحن الجؼاثغ

:  في جمشلذ الجاهب َظا ٖلى الاؾخٗماع ؾُاؾت زلٟتها التي آلازاع ْؤَم: ْالش٣افي التربٓي  الجاهب -2

ًٍٓ ألاؾاؾُت اإلاهاصع ٖلى ال٣ًاء - ت ْمغا٦ؼ الخٗلُم لخم ٠٢ٓ ٦ماؾؿت اإلاٗٞغ  الُلبت بٖاهت ْنىاص٤ً ال
. 3ْاإلاٗلمحن

                                                           
، ادلؤسسة الوطنية لالتصاؿ كالنشر، 5، طالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد اإلصالح اإلسالمي والتربية في الجزائررابح تركي،  - 1

. 44، ص2001اجلزائر، 
 .346، ص1979، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع ، اجلزائر، تكوف التخلف في الجزائرعبد اللطيف بن أشنهو،  - 2
 .58، ص (د ت)، اجلزائر، (د ـ ج)، الجزائر بين فرنسا والمستوطنينصاحل عباد،  - 3
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ت، ْوكغ الخٗلُم مغا٦ؼ مً ٦بحر ظؼء ٖلى ال٣ًاء - ً الٟغوس ي الًابِ ٖجها ٦خب التي اإلاالخٓت ْهي اإلاٗٞغ  بإن )ٍع

 ْ ت البالص ٖلى ه٨بت ظاء الٟغوس ي الٛؼ .  1( الخٗلُم ؤما٦ً مً ش يء ٖلى الٛؼاة ًب٣ى ٞلم الجؼاثٍغ

ت الخُاة في ْاضر ايُغاب - ْ  ٢بل الجؼاثغ حِٗكِا ٧اهذ التي ْالش٣اُٞت ال٨ٍٟغ .  الٟغوس ي الٛؼ

اثِٟم الٗلماء هجغة - ت لْٓ م ٖلى ْجسلحهم ْالٗلمُت ؤلاصاٍع ْاَع  ْالىٟي ْالخ٤ًُِ اإلاالخ٣اث بٟٗل الاظخماُٖت ؤص
.  الخخال٫ بصاعة ٖلحهم جماعؾِا ٧اهذ التي ْالدجغ التهضًض ؤق٩ا٫ ٧ْاٞت

.  الاظخماُٖت ألاْؾاٍ ٧اٞت صازل ْالخغاٞاث البضٕ ْاهدكاع ْألامُت الجِل ْاَغة جٟص ي -

ٓع  ؤلاؾالمُت الٗغبُت الش٣اٞت مٓاَغ بٌٗ ازخٟاء بضاًت - ِ ْبُت الش٣اٞت مً ظضًض بق٩ا٫ ْْ ْع  الخُاة صازل ألا
ت الاظخماُٖت . الجؼاثٍغ

ت ألاما٦ً في زانت الجؼاثغي  اللؿان ٖلى جِٓغ الٟغوؿُت الل٨ىت بضؤث - ٓظض التي الخًٍغ ْبُت الٗىانغ بها ج ْع . ألا

ٓلحن ٖضص ًهل لم خُض الٟغوؿُت، الخٗلُمُت الؿُاؾت زلٟتها التي الىخاثج -  ؤبغػ  ؤخض ؤلاؾالمُت اإلاضاعؽ في اإلا٣ب

حن اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت مُالص ٢بل ٖاما الجؼاثغ في الٟغوؿُت الؿُاؾت مٗالم  بلى ؾٓي  1930 ؾىت ؤي الجؼاثٍغ

ن، الٟغوس ي الباخض خؿب جلمُظا 150 ٖٓبضلي اإلاِضي الجؼاثغي  اإلااعر ْؤما ؤظْغ  َظٍ مً ًخسغط لم ؤهّ ٞظ٦غ الب
ٔ  1880 ؾىت ٚاًت بلى اإلاضاعؽ  2.جلمُظا 14 ؾٓ

ٓع  بلى ؤصث الؿُاؾت َظٍ ؤن ٖلى ًٞال      ت إلاجخمِٗا الش٣اُٞت بالضاثغة جماما مخهلت ٚحر هسبت ِْ  ؤخُاها ْمخُٞغ

ٓتها في  .3الٟغوؿُت ؤلاصاعة ؤَضاٝ لخضمت صٖ

حن اإلاؿلمحن الػلماء حمػُت -زاهُا  الجؼاةغي  اإلاجخمؼ بىاء ومكغوع الجؼاةٍغ

 الٗلماء ٢ضمِا التي لل٣غاءة ْهدُجت الجؼاثغي، اإلاجخم٘ صازل الٟغوؿُت الؿُاؾت زلٟتها التي ال٨بحرة لآلزاع هٓغا       
حن اإلاؿلمحن ٓا٢٘ لِظا الجؼاثٍغ ٓا ْالتي اإلاٗاف، ال  الًُإ مً خالت ٌِٗل الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ؤن بلى زاللِا مً زله
ٓظب مما الاظخماُٖت، الٟٗالُت ٖلى ٢اصعا ٌٗض لم ْؤهّ ْالىٟس ي ال٨ٟغي   بىاثّ بٖاصة ؤظل مً ما بٗمل ال٣ُام ٌؿخ

ْا الٗلماء َاالء ؤن زانت ٖاُٞخّ، ٌؿخُٗض ختى ْجيكئخّ  زاعجي صاء الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ًهِب الظي الضاء ؤن ْظض
 م٘ ٌكتر٥ ْآلازغ الاؾخٗماع، صاء َْٓ الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ْز٣اٞت َبُٗت ًٖ الزخالّٞ ْٖالظّ حصخُهّ ٌؿِل

ٓم ْالاظخماُٖت الش٣اُٞت ْممحزاجّ زهاثهّ ظمُ٘ في اإلاجخم٘  ْحُٛب اإلاجخم٘ َظا ٖلي الؿُُغة ٖلي بالٗمل ٣ٍْ
ٓلِم ْجسضًغ ؤٞغاصٍ ْعي ًجي، للٗامل الخاَئ بخُّْٟٓ ٣ٖ ا الضِّل ل ممِّل

ِّل
اث٠ ُٖ  ْؾاٖض اإلاجخم٘ لِظا الخغ٦ُت الْٓ

. الٓي٘ لِظا اؾخٛاللِا في الٟغوؿُت ؤلاصاعة

                                                           
. 98ص  ،2006، اجلزائر، ANEP، تعريب العريب الزبَتم، منشوراتالمرآة محداف خوجة،  -1
. 182، ص 2006،، دار بوزيد، اجلزائرالمنظومة التربوية بين األصالة واالستئصاؿعلى ديدكنة،  - 2
 .131، بَتكت، ص2008، اجمللة العربية لعلم االجتماع، العدد األكؿ حوؿ سوسيولوجية المثقف الجزائرينور الدين زماـ،   -3
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غ بٗملُت البضء زال٫ مً بال ًخد٤٣ ؤن ًم٨ىّ ال ألامغ َظا ؤن الٗلماء ْظض ْل٣ض     الٗامل ْحٛلُب الىٟس ي الخدٍغ
ْا الظي الٗمل َْٓ الٗمل في الضازلي ٫ٓ  ًم٨جهم ال ؤهّ ْظض ٓاؾُت بال بلُّ الٓن ٍٓت خغ٦ت ب٢امت ب  حٗمل ْاؾٗت جغب

ُٖٓتهم اإلاجخم٘ ؤٞغاص حٗلُم ٖلى ٕ ؤَضاٝ ًسضم بما جيكئتهم ْبٖاصة ْج جي، اإلاكْغ ْع  مجهم بًماها ْطل٪ الَٓ  بالض
غ في الخٗلُم ًلٗبّ الظي ٍٓغ جدٍغ ٫ٓ  ْجى ٓا٢٘ َْٓ الاظخماُٖت، ْالخىمُت ْالخٛحر ْال٣لٓب ال٣ٗ  جدلُل ًا٦ضٍ الظي ال
ٓظُت الٗلمُت الخىمُت مؿاع ٓل   ًخد٤٣ لم اإلاؿاع َظا بإن ٦مشا٫، حؿا١ ما ٚالبا التي اإلاهىٗت للبلضان ْالخ٨ى

ِّل
 بٗض بال

ٓٞغ ٍ ج ٔ  اعجٟإ ؤَمِا قْغ ٓلّ ْاؾدىاصا للمجخم٘، الش٣اٞت مؿخٓ ر ال هللا بنِّل "  حٗالى ل٣ ٓم ما ٌٛحِّل ى ب٣ رْا ختِّل  ما ٌٛحِّل
ٓلّ"  1بإهٟؿِم را ً٪ لم هللا بإنِّل  طل٪"  ؤًًا ٢ْ ٓم ٖلى ؤوٗمِا وٗمت مٛحِّل ى ٢ رْا ختِّل . 2"بإهٟؿِم ما ٌٛحِّل

حن اإلاؿلمحن الػلماء لجمػُت التربىي  اليكاٍ أَضاف -1  الجؼاةٍغ
 مخٗضص ْاخض َضٝ لِا ٧ان ْبهما ٢اصتها التي الش٣افي اليكاٍ خغ٦ت مً مخٗضصة ؤَضاٝ الٗلماء لجمُٗت ج٨ً لم     

ٕ ٍٓ، الْٟغ ٓظ  ْالٗمل ْالاظخماعي الخًاعي  ْالاجهُاع الًُإ مً الجؼاثغي  اإلاجخم٘ به٣اط في ًخمشل الِضٝ َظا ْال
ٓصٍ ٦ُاهّ لّ جدٟٔ جيكئت ْجيكئخّ بىاثّ بٖاصة ٖلى ٓماجّ حؿتهضٝ التي الٟغوؿُت الؿُاؾاث ؤمام ْْظ  م٣

 . الَٓىُت

ٓخُض الؿنُل ًغاٍ باصٌـ ابً ٧ان الظي الِضٝ ؤْ الجِض َْٓ ٫ٓ  ال  الجمُٗت جًّٗ ٧اهذ َضٝ ؤؾمى بلى للٓن

: َْٓ ؤال ؤُٖجها ههب

جي الاؾخ٣ال٫ -1   ألاشخام مً ال٨شحر الِضٝ َظا ًهضم ٢ض: الَٓ
ِّل
 ٖمل مً اإلا٣هض َٓ ٧ان الِضٝ َظا ؤن بال

 ؤمم اؾخ٣لذ ٢ْض الضهُا ؤمم مً ؤمت ل٩ل َبُعي خ٤ الاؾخ٣ال٫  )بإن هللا عخمّ باصٌـ ابً نضٕ ٢ْض الجمُٗت
ْهىا ٧اهذ ٓة في ص ٓن  الظًً مً ْلؿىا ْالخًاعة ْاإلاىٟٗت ْالٗلم ال٣ ٓن  ْ هللا م٘ الُٛب ٖلم ًضٖ ٓل  خالت بن ٣ً

ْم الخايغة الجؼاثغ ش م٘ الجؼاثغ ج٣لبذ ٨ٞما ألابض بلى ؾخض ش م٘ ج٣لبها ًؼصاص ؤن اإلام٨ً ٞمً الخاٍع  .      3( الخاٍع

جي الاؾخ٣ال٫ َٓ َضِٞا بإن البضاًت مىض ججِغ ج٨ً لم الٗلماء ظمُٗت ؤن بال   ٓٞحر ٖلى حٗمل ٧اهذ ْبهما الَٓ  ج
ٓم ٖلى لؤلؾخاط ٦الم ٟٞي الِضٝ، َظا ًخد٤٣ بها التي اإلاخُلباث  ٢ا٫ الكُش مجالـ بخضٔ في ؤهّ هللا عخمّ اإلاغخ

ٓا ٞالها بن ؤخضَم لّ م بلى ًضٖ ض ْماطا هللا ؾبدان ًا ) الكُش لّ ٣ٞا٫ ش يء ٧ل ٢بل باالؾخ٣ال٫ اإلاُالبت لْؼ  هٍغ

 الجضعان، ١ٓٞ  الؿ٠٣ بٓي٘ بِخّ ًخم ؤن بال البِذ ظضعان ٣ٍُْم ألاؾاؽ ًً٘ إلاً َْل (ؤٖمالىا؟ ْعاء مً هدً
ٓة ؤن ٌٗخ٣ض ٧ان باصٌـ ٞابً 4الىاؽ، ٣ٖالء ٣ًبلّ ؤْ بّ ٌؿلم مما ٞلِـ الجضعان ٢بل الؿ٠٣ ْي٘ ؤما  بلى الضٖ

َّ جد٤ُ٣ مً الخم٨ً ٢بل الاؾخ٣ال٫ ٕ وؿ٠ َٓ بهما قْغ  الهالر مدمض الكُش ؤ٦ض ٢ْض بإ٦ملّ للمكْغ

                                                           
 .11الرعد، اآلية   -1
 .53سورة األنفاؿ، اآلية   -2
، اإلسكندريةة شباب اجلامعة، ، مؤسسأىمية العامل الفكري في تشكيل الهوية واسترجاع الحرية الجزائر نموذجاآمنة بواشرل،  - 3

 .45، ص2008
 .78، ص2009، اجلزائر، (د ـ ج) المصلح المجدد اإلماـ ابن باديس لهذا حاولوا اغتيالو،زلمد الصاحل الصديق،  - 4
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ٓعة ٖلى بٗؼمّ ًهغح 1937 مىظ ٧ان باصٌـ ابً الكُش ؤن )عمًان داث بٌٗ ْفي اإلاؿلخت الش  ًسص ى ؤهّ الخهٍغ

. 1( الاؾخٗضاص ٦ما٫ ٢بل ألامت بلحها ًضٞ٘ ؤن
 م٘ مب٨غا الانُضام ْٖضم ب٣ائها ٖلى اإلاداٞٓت ؤظل مً َٓ بهما ٖملِا في اإلاغخلُت ؤؾلٓب الجمُٗت ْاٖخماص  

ت ؤلاصاعة  ألاخ٩ام ْل في الجؼاثغ في الَٓىُت الؿُاؾُت الخغ٧اث مٗٓم ل٣ُخّ الظي اإلاهحر ْلخجىب الاؾخٗماٍع

ٓاهحن )الاؾخصىاثُت حن ؤهٟاؽ ج٨خم ٧اهذ التي ( الاهضًجىا ٢  ْجهاصع ْؾ٨ىاتهم خغ٧اتهم ٖلحهم ْجدهغ الجؼاثٍغ

ْمت الكٗب اؾخٗضاص ْلٗضم ،2جىُٓماجّ ْجدل صخِٟم ٓع  ؤ٣ٞضجّ ؤمغاى مً ٌٗاهُّ ما بلى بالىٓغ للم٣ا ٓة الكٗ  ب٣
، ظِت مً الظاث ٔ  مِمخّ إلهجاػ ما ٞسخت ًجض ؤن ؤعاص َظا بٗملّ ِٞٓ ؤزٔغ  بً مال٪ حٗبحر اؾخٗغها ْبطا )ال٨بر

 الكٗب  بلٜ ما بطا لالؾخٗماع،ختى ال٣ابلُت َظٍ ٖالط ٖلى ٌٗمل ٧ان باصٌـ ابً ٞةن (لالؾخٗماع ال٣ابلُت )هبي
ْان آن مجها الكٟاء مً صعظت . ( الاؾخ٣ال٫ ؤظل مً اإلاباقغ الٗمل َْٓ الشاهُت اإلاغخلت ؤ

٫ٓ  الباخشحن ؤخض ظٗل الظي َْٓ     ٓا الجمُٗت ٖلماء ؤن ٣ً ٓن  ٧اه  ػاثضة ْبلبا٢ت ٦بحرة ْبدُُت قضًض بدظع ٌٗمل
ٓا ال ختى ؤخُاها ٍٓ ؤْ الخغة باإلاضاعؽ الخٗلُمُت خغ٦تهم بّ ٤ٌُٗ لالؾخٗماع مبرع ؤي ًتر٧ ٠ُ٢ٓ ٞغنت ٌُٗ  لخ

ٓظُّ ؤْ الصخٟي وكاَِم  ْجىبهذ ٢لُال لهجتها مً الجمُٗت نٗضث ٖىضما ؤهّ طل٪ ٖلى ْالضلُل ،3اإلاسجضي الخ
ٓعة ٞغوؿا ٓم الظي الٗمل لخُ  مضاعؾِا مً الٗضًض ْٚل٤ باإلاؿاظض الخضَعـ مً ٖلمائها بمى٘ ٢امذ الجمُٗت بّ ج٣

ٓاخضة صخِٟا ْحُُٗل ٔ  ال ٔ  جلٓ . ألازغ
٫ٓ  ًم٨ً ْٖلُّ     بال٨ٟغ للمجخم٘ بةقباِٖا الجمُٗت اٖخمضتها التي اإلاد٨مت اإلاغخلُت اإلاىهجُت الخُت َظٍ بإن ال٣

هذ الضًجي ِّٓل ٓمُت جل٣اثُا الٟغص َظا لضٔ ٧  ْبن الؿُاؾُت هضاءاتها ْؤٞاصجّ ،4ْاظباجّ بإصاء بىٟؿّ ٢ْام الجِاص مِٟ
ٓمُت مكاٍٖغ ب٣ًاّ في صًيُا مظَبا ؤنال ٧اهذ ٓع  ْظٗلذ ،5ال٣ ٫ٓ  ًخي ظال٫ الض٦خ  اٖخمضث الٗلماء ظمُٗت ؤن ٣ً

٫ٓ  الجؼاثغ لخجضًض ؤلاؾالم ٖلى   6.الاؾخ٣ال٫ بلى بها ْالٓن
 الكٗبي ٖم٣ِا ؤن ظُضا جإ٦ضث بٗضما الِضٝ، بهظا ْالجِغ للهضٕ مىاؾبا ؤنبذ الجٓ ؤن الجمُٗت عؤث ْٖىضما  

ٓتها  النكحر مدمض الكُش الجمُٗت عثِـ ٢ُ٘ الٟغوؿُت، ؤلاصاعة ٢بًت مً بّ زغظذ مبلٛا بلٛذ ٢ض ْصٖ
ٓعة اهضإل ٢بل ؤقِغا زُُب ٧ل لؿان الابغاَُمي  ب٫ ًغمي الٗلماء ظمُٗت مبضؤ بإن )1954 ؤْث قِغ في اإلاباع٦ت الش

غ هي ْالٛاًت الٗلم َٓ ٞاإلابضؤ ظلُلت، ٚاًت  7(.الجؼاثغي  الكٗب جدٍغ

                                                           
. 28، ص1980، كزارة الشؤكف الدينية، اجلزائر، جانفي، 4، رللة الرسالة، العددابن باديس والثورةأمحد محاين،   - 1
. 45، ص2004، ادلؤسسة الوطنية للفنوف ادلطبعية، اجلزائر، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية ورؤساؤىا الثالثةرابح تركي،  - 2
 .20، ص2009، دار ىومة، اجلزائر، المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثةعبد احلميد زكزك،  - 3
 45.آمنة بواشرم، مرجع سابق، ص   -4

. 63، ص(د ت  )، ترمجة عبد الرمحن صدقي أبوطالب، الدار ادلصرية للتأليف كالًتمجة، القاىرة، ثورة الجزائرجواف جيلسي،  - 5
 .288، ص،.1959، دار ادلعرفة، القاىرة، السياسة الفرنسية في الجزائرحيي جالؿ،  - 6
. 343، ص1997، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، 4ج،  اإلبراىيميآثار اإلماـ محمد البشير زلمد البشَت اإلبراىيمي،  - 7
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ٓظّ َظا ْبن    ْلى ٦مغخلت الضازلي البىاء ٖلى بالتر٦حز الخدغعٍت، الٗملُت في الخ ا ٖلى مخ٣ضمت ؤ  ٍَغ٤ ٖلى ٚحَر
ٓمت غ مىٓ  ؤعؾالن ق٨ُب ألامحر طل٪ ٍْٓضر الخضًشت، ؤلاؾالمُت الجهًت ؤٖالم ظمُ٘ لضٔ ٖام مجهاط ال٩امل الخدٍغ

 ٞةن ٦ْظل٪ الصخص ي، اؾخ٣اللِا ٖلى ٣ًضم بهما ؾُاؾُا الكٗٓب اؾخ٣ال٫ بإن ال٣اثلت الخ٣ُ٣ت َظٍ ٖلى ما٦ضا
حي الخجضص ٌؿب٣ّ ؤن خا٫ ٧ل ٖلى ًجب بهما الٛغب ًٖ ؾُاؾُا ؤلاؾالمي الٗالم اؾخ٣ال٫  ْالٗلمي ْال٣ٗلي الْغ

ابذ ْػ٦ذ اإلاؿلمحن  هٟٓؽ نلخذ متى ْؤهّ الصخُدت الىٟؿُت ْالتربُت ْألاصبي  الظ٫ حٗاٝ ْباجذ ْاٖتزث َْ

 1.ْالاؾخ٣ال٫ الخدغع  ؾنُل في ٖمل ٧ل طا٫ بط ؾِل الًُم ْجإبى

غ الٗلم وكغ -2 ٫ٓ  ْجدٍغ  بإن )الجمُٗت عثِـ هللا عخمّ باصٌـ ابً الخمُض ٖبض ؤلامام نغح خُض :ْال٣لٓب ال٣ٗ
غ ْالًُٟلت الٗلم ليكغ حٗمل الٗلماء ظمُٗت ٫ٓ  ْجدٍغ ٍٓت ْال٣لٓب ال٣ٗ  ْؤلاخؿان الٗض٫ في الىاؽ بحن ْالدؿ
 َضٝ ؤن ؤلابغاَُمي النكحر مدمض ؤلامام ْط٦غ ، 2( بلُت ٧ل ؾنُلّ في ْجخدمل ْنغاخت نض١ في لِظا ْحٗمل

ٓة الخٗلُم )في ًخمشل الجمُٗت ُب الٗلم بلى ْالضٖ  الجمُٗت لغثِـ زُاب ْفي ، 3( الىٟٓؽ في ْجم٨ُىّ ُّٞ ْالتٚر

ٓم بصاعتها ٖلى ؤل٣اٍ ا ؤن ٞإعصجم )ُّٞ ٢ا٫ ٖلحها عثِؿا جؼ٦ُخّ بمىاؾبت جإؾِؿِا ً م بلى باهخسابي جغمْؼ  الخٗلُم ج٨ٍغ
 الٗام الاظخمإ في الترقي بىاصي اإلاجخمٗحن ٖل ؤل٣اٍ آزغ زُاب ْفي ، 4(  الجمُٗت م٣انض ؤٖٓم مً إلا٣هض بِْاعا

ٓا صًيُت ٖلمُت ظمُٗت ظمُٗخ٨م بن )لِم ط٦غ ٓا ٖلُّ، ْحٗحن ْوكٍغ الىاٞ٘ الٗلم بلى جضٖ  الخالو الضًً بلى ْجضٖ
ٍٓت لخشنُخّ ْحٗمل ْجبِىّ ّ ْج٣ ُٟتها ألامت، َظٍ هٟٓؽ في ْاٖػ ُٟت هي ْٞٓ  حٗلُمّ في الىاصر اإلاغقض اإلاٗلم ْْ

 5.( ْبعقاصٍ

ٓة -3 ٓن  ال ؤن ًجب الجمُٗت ؤن )الكِاب ٖلى باصٌـ ابً ٦خب ْل٣ض :ألازال١ م٩اعم بلى الضٖ  َضاًت ظمُٗت بال ج٩
ْط بلى ألازالقي ْالؿ٣ٍٓ الجِل َْضة مً الكٗب لتر٢ُت ْبعقاص  الجمُٗت سجل في ْظاء ، 6( ألازال١ ْم٩اعم الٗلم ؤ

ا ه٣اٍ صٞخُّ بحن يم الظي الجمُٗت ٓة )الجمُٗت ؤَضاٝ بحن مً ؤن الٗام ماجمَغ  التي ألازال١ م٩اعم بلى الضٖ
ٓن  ْفي ، 7(ٖلحها ْال٣ٗل الضًً خٌ ٓان جدذ للجمُٗت الضازلي ال٣اه  ْٚاًتها الجمُٗت م٣انض الشالض الٟهل ٖى

 الخسل٠ ٖلى لخملِم الٓؾاثل ٧ل باؾخٗما٫ ْالُلبت الٗلماء َاثٟت الجمُٗت م٣انض ؤ٫ْ : 65 اإلااصة ْؤٖمالِا،

                                                           
، منشورات اجمللس اإلسالمي 1ج، أسس مشروع النهضة عند اإلماـ عبد الحميد بن باديسزلمد بن زلمد العطول ابن مسينة،  - - 1

 .90، ص2007األعلى ، اجلزائر،
 .114زلمد الصلح الصديق، مرجع سابق،  - 2
، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد بمركزىا العاـ بنادي الترقي بالعاصمةمجعية العلماء ادلسلمُت اجلزائريُت،  - 3

. 87، ص (د ت  )دار الكتب، اجلزائر، 
 .159، ص 1985، منشورات كزارة الشؤكف الدينية، اجلزائر، 4اآلثار، ج، ابن باديس - 4
 .164صنفس الرجع،  - 5
 .21، ص 2010، ادلؤسسة الوطنية للنشر كالتوزيع، اجلزائر، عبد الحميد ابن باديس نصوص مختارةزلمد قرصوا،  - 6
 .87السجل ، مرجع سابق، ص - 7
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ٓصاث لبظ٫ )حؿعى الجمُٗت ؤن ؤلابغاَُمي النكحر مدمض الكُش ط٦غ ٢ْض ؤلاؾالمُت، باألزال١ ٍٓت مجِ ٢ ٘  صعظت  لٞغ

.  1( ٖىضها ألازال١

 آلاٞاث مداعبت َٓ الجمُٗت َظٍ مً ال٣هض )ؤن باصٌـ ابً ؤلامام ط٦غ خُض: الاظخماُٖت آلاٞاث مداعبت -4
ٓع، ْالبُالت ْاإلاِؿغ ٧الخمغ الاظخماُٖت ٓلِم الىاؽ ٖلى ًٟؿض ما ٩ٞل ْالخم ٓالِم ٖلحهم ًًُ٘ ؤْ ٣ٖ  مً ِٞٓ ؤم

 ختى ْؤمشالِا آلاٞاث جل٪ مً اإلاؿلمحن ؾالمت َٓ ْاإلاؿعى الِضٝ َظا ْعاء مً ال٣هض بإن الامام ْبحن ، 2( آلاٞاث
ٓا ؤن ًم٨جهم ٓاحي ظمُ٘ في ًغج٣  بحن مً ؤن ط٦غ ٣ٞض الجمُٗت سجل ؤما ألامم، بلُّ جغج٣ي ما ؤ٢ص ى بلى الخُاة ه

حها ْطم ا٢تراِٞا الضًً ٢بذ التي الاظخماُٖت الغطاثل مداعبت ) الجمُٗت ؤَضاٝ  الِضٝ َظا ْلخد٤ُ٣ ، 3( م٣تٞر

 ٫ٓ ٝ ألامغ ٍٞغًت بةخُاء الجمُٗت ٢امذ بلُّ ْالٓن ٓجها مً 67 اإلااصة في ظاء ٣ٞض اإلاى٨غ، ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ  ٢اه
ٝ ألامغ ٍٞغًت إلخُاء الظعاج٘ ب٩ل الجمُٗت جخظٕع: الضازلي  4.الضًجي ْظِِا ٖلى اإلاى٨غ ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ

غ ٧ان التي الجمُٗت ؤَضاٝ ؤبغػ  مً ْهي: بؾالمُت ٖلمُت ٧لُت جإؾِـ -5
ِّل
 ٦مشا٫ ْ مغة ٧ل في الجمُٗت عثِـ بها ًظ٦

ّ ؤن ْبٗض ؤُٖاجها ؤخض اؾخ٣بلّ بؿ٨غة مضًىت بلى جى٣الجّ بخضٔ في ؤهّ طل٪ ٖلى  ْم٣انضَا بالجمُٗت ؤلامام ٖٞغ

 جإؾِـ ، ٚحٍر ٢بل بّ ًبضؤ لٓ ) باصٌـ ابً الكُش ط٦غ بؾالمُت، ٖلمُت ٧لُت جإؾِـ م٣انضَا بحن مً ؤهّ لّ ْبحن

ت ؤلاؾالمُت الٗلمُت ال٩لُت   5.( جإؾِؿِا بلى الؿعي الجمُٗت ٖؼم في التي الجؼاثٍغ
ٓن  الظًً  ٣ِٞاء عظا٫ مجها ًخسغط صًيُت ٧لُت مً للجؼاثغ بض ال )ؤه1935ّ ؾىت ٦خب باصٌـ ابً ٧ْان  ؤمغ ألامت ٌٗلم

٫ٓ  ؤن ْؤؾخُُ٘ صًجها ٓاة ؤن ؤ٢ ضْن  الظًً الُالب َم ال٩لُت َظٍ ه  في ْظاء ، 6( ب٣ؿىُُىت ألازًغ الجام٘ ٖلى ًٍغ
ٓن  ٓان جدذ للجمُٗت، الضازلي ال٣اه   7.ٖغبُت صًيُت ٧لُت جإؾِـ الىنُلت الجمُٗت ٚاًاث مً ؤهّ ،81 اإلااصة ٖى

ٓخُض -6 ٓص ج حن الٗلماء ظِ ٓا لم ؤجهم ؤلابغاَُمي ؤلامام ٦خب ٞل٣ض: ْصًجهم لٛتهم لخضمت الجؼاثٍغ ٓه  مً ٣ًهضْن  ٩ً
ٓم مً الجمُٗت َظٍ ٓعَا ً ٓم بلى ٨ٞغة جه ا ً َػ ٔ  ظم٘ َْٓ ْاخضا ٚغيا بال ْا٢ٗت خ٣ُ٣ت بْغ ٓػٖت ال٣ٓ  مً اإلا

ِم ازخالٝ ٖلى الٗلماء  باألمت ْالجهٓى الٗغبُت ْاللٛت ؤلاؾالمي الضًً زضمت ٖل لخخٗاْن  الٗلم في خْٓٓ

ت  8.الجؼاثٍغ

                                                           
 .52، ص1997دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، ، 1اآلثار، ج، اإلبراىيميزلمد البشَت  - 1
. 29زلمد قرصو، مرجع سابق، ص  -2
 .77مرجع سابق، ص السجل، - 3
 .85زلمد البشَت اإلبراىيمي، ادلرجع السابق، ص - 4
. 256عبد احلميد ابن باديس، ادلرجع السابق، ص - 5
 .97نفس ادلرجع، ص  - 6
 .88، ادلرجع السابق، صاإلبراىيميزلمد البشَت   - 7
 .55السجل، مرجع سابق، ص - 8
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ٓانلت للخاعط الٗلمُت البٗشاث بعؾا٫ -7 ر خُض :الٗالي حٗلُمِا إلا  بحن مً ؤهّ باصٌـ ابً الخمُض ٖبض الكُش ْضِّل
ٓانلت الجؼاثغ ؤبىاء مً الخالمظة بعؾا٫ َٓ الجمُٗت ؤَضاٝ   1.الجؼاثغ زاعط اإلاٗاَض في ْصعاؾتهم حٗلُمِم إلا

 الِضٝ ؤن الجمُٗت ٖلماء ؤخض الجاللي الٗابض مدمض الكُش ًظ٦غ خُض: ؤلاؾالمُت ْالش٣اٞت آلاصاب ْبخُاء وكغ -8
ِٖم مً  ؤلابغاَُمي النكحر مدمض الكُش ؤما ،2ؤلاؾالمُت آلاصاب ْبىاجىا ؤبىاثىا هٟٓؽ في هخي ؤن َٓ التربٓي  مكْغ

ًٍٓ بلى حؿعى  الجمُٗت ؤن ط٦غ ٣ٞض   3.الٗغبُت ؤلاؾالمُت بالش٣اٞت ْمدكب٘ مش٠٣ قباب ج٩

ح ْبػ٧اء الجؼاثغي  الكٗب ْخضة جد٤ُ٣ -9 ٓمُت ْع  لؿان ٖلى اإلاىخ٣ض ؤٖضاص ؤ٫ْ  في الِضٝ َظا ِْغ ٢ْض: ُّٞ ال٣

ٓلّ هللا عخمّ باصٌـ ابً الكُش ت ألامت قٗب للم وٗمل ):ب٣ ح ْبخُاء الجؼاثٍغ ٓمُت ْع  ابً بحن ٢ْض ، 4( ؤبىائها في ال٣
ٓمُت َظٍ باصٌـ  مً ظاهبا للكٗب ج٨ٟل التي ٣ِٞ الؿُاؾُت الجيؿُت لِؿذ بإجها الجمُٗت بلحها حؿعى التي ال٣

ٓاظباث م٣ابل الخ١ٓ٣  ٓمُت الجيؿُت بل ال ٍٓت ٖلى حكخمل التي ال٣ ْخّ، الكٗب َ  َظا الجمُٗت ظٗلذ ْل٣ض ْع
ٍٓاتها بحن مً الِضٝ ْل  ؤن ًم٨ً ال ْاخضة ٧لمت ٖلى الجؼاثغي  ْالكٗب اإلاجخم٘ بجداص بٛحر ؤهّ ظُضا حٗلم ألجها ؤ
ٓة الاجداص في ألن ش يء، لّ ًخد٤٣ ٫ٓ  زال٫ مً الِضٝ طل٪ ْعاء الضًً الضاٞ٘ ٧ان ْل٣ض يٟٗا، الٟغ٢ت ْفي ٢  هللا ٢

ٓا )حٗالى ا ( ظمُٗا هللا بدبل ْاٖخهم ٓاَض مً ْٚحَر ٓخضة ٖلى الضالت الك .   ْالجماٖت ال

ٓة الغقي وكغ -10  حن بحن ْألاز ٓة ٢بلّ، الظي الِضٝ مباقغة ًسضم الِضٝ َظا ْبن: الجؼاثٍغ  التي هي ْخضَا ٞاألز
ٓخضة للمجخم٘ ج٨ٟل ٓة الغقي ليكغ حؿعى الجمُٗت َظٍ )باصٌـ ابً ٢ا٫ لظل٪ ْالخ٩امل ْالخأػع  ال  ٖلى ْألاز

ٓمُت ؤلاؾالم ؤؾاؽ  5.( ْال٣
ٓماث امخال٥ مً الجؼاثغي  اإلاجخم٘ جم٨حن -11 م الِٗل م٣  مً ؤهّ ظُضا جضع٥ ٧اهذ الٗلماء ظمُٗت بن :ال٨ٍغ

ٓة امخل٪ ٓجّ ْؤنبذ ال٣غاع امخل٪ ال٣ ٖٓا ن  اإلاجخم٘ لِظا بخ٣ٟحٍر الٟغوس ي نىّٗ الظي الخٝٓ حهاب ال مؿم

ض بهىا ) باصٌـ ابً ٢ا٫ ٦ما ؤَضاِٞا بحن مً الجمُٗت ظٗلذ ْلظل٪ ، ؤلاهخاط ْؾاثل امخال٥ مً ْخغماهّ  هٍغ
حن للمؿلمحن ٓا ؤن الجؼاثٍغ ٔ  بلى ْالهىاٖت ْالخجاعة ْالٟالخت اإلاٗاٝع في ًبلٛ ٓاجهم مؿخٓ  ؤًًا ٢ْا٫ (الٟغوؿُحن بز

ٔ  هُاث للجمُٗت )بإهّ ٓم ؤن جىٓي  ؤزغ  الخاعط بلى الٗلمُت البٗشاث جبٗض ؤن جىٓي  هللا قاء بن اإلاؿخ٣بل في بها ج٣

ٓجها ٖلُّ ًىو ما ْجد٤ُ٣   6.( الٗامت ْاإلادالث ْاإلاالجئ، اإلاهاو٘ جإؾِـ مً ألاؾاس ي ٢اه
12- ًٍٓ ٓص ٢اثض ظُل ج٩  الجؼاثغ، ؤظل مً ٖملِا في ٧امال مىهجا ٧اهذ الٗلماء ظمُٗت ألن: مؿخ٣بلِا في الجؼاثغ ٣ً

ِٞا خؿب مغخلت ل٩ل ؤَضاِٞا حٗض ٓاملِا، ْْغ ًٍٓ ؤَضاِٞا بحن مً ظٗلذ ٣ٞض ْٖ ٓن  عظا٫ ج٩  بال٣ُاصة ًخهٟ

ٓا ْا البلض َظا لِؿٓؾ ٓص  هلل ْالخمض هغبي بهىا )هللا عخمّ باصٌـ ابً ٢ا٫ ٢ْض ب٢الِٖا ٢ْذ ًدحن ٖىضما ؾُٟيخّ ٣ٍْ

                                                           
. 229، ص1994كزارة الشؤكف الدينية، اجلزائر، ، منشورات 6اآلثار، جعبد احلميد ابن باديس،  - 1
. 91، ص2009، دار ادلعرفة، اجلزائر، من وثائق جمعية العلماء المسلمين الجزائريينقسم إحياء تراث اجلمعية،  - 2
 .453، مرجع سابق، ص2اآلثار، ج، اإلبراىيميزلمد البشَت  -  3
 .145، ص.2012الكتاب العريب، اجلزائر، ، دار ابن باديس وعروبة الجزائر، زلمد ادليلي - 4
 .45زلمد قرصوا، مرجع سابق، ص - 5
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ٓظّ ال٣غءان ٖلى جالمظجىا ٓم ؤ٫ْ  مً ال٣غءان بلى هٟٓؾِم ْه ٓم ٧ل ْفي ً  ؤن هللا قاء بن ؾدخد٤٣ التي ْٚاًدىا ً
ٓن  ٍٓجهم ؾنُل ْفي آمالِا ألامت حٗل٤ ال٣غآهُحن الغظا٫ َاالء ْٖلى ؾلِٟم ٦غظا٫ عظاال مجهم ال٣غءان ٩ً  جلخ٣ي ج٩

ٓصها ٓصَا ظِ  1.( ْظِ
ٓان الجمُٗت ؤَضاٝ في الخ٨م الٟهل الِضٝ َظا َْٗخبر: الٗغبُت ْاللٛت ؤلاؾالمي الضًً مجض بخُاء -13  ْالٗى

ش في ط٦غ ما الظي ألابغػ    الجؼاثغ جاٍع
ِّل
حن، اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت ْجظ٦غ بال  النكحر مدمض الكُش ٖىّ ٢ا٫ الجؼاثٍغ

ٟخحن، لٛاًخحن ؤؾؿذ َظٍ ظمُٗخ٨م بن )ؤلابغاَُمي ً بهظا مؿلم ٖغبي ٧ل ٢لب في لِما قٍغ ْحها ال م٩اهت الَٓ  حؿا

 ًخمشل الجمُٗت َضٝ ؤن الجمُٗت سجل في ْظاء ، 2( الٗغبُت اللٛت مجض ْبخُاء ؤلاؾالمي الضًً بخُاء َْما م٩اهت
ٓة الٗغبُت ْاللٛت ؤلاؾالمي الضًً حٗلُم )في ُب ْالضٖ ٓان م٣اال ال٣ٗبي الُُب الكُش ٦ْخب ، 3( ٞحها ْالتٚر  بٗى

ٓتها الجؼاثغ جهًت ٓة َظٍ )ؤن ُّٞ ط٦غ ؤلانالخُت ْصٖ . 4( صًجهم ؤمغ مً الىاؽ ؤٞؿض ما إلنالح الضٖ

ت الجهىص -2  الجؼاةغي  اإلاجخمؼ بىاء أحل مً الػلماء لجمػُت التربٍى

 ألانٗضة، ظمُ٘ ٖلى مجهاعا مجخمٗا ٧ان الخًاعي  بٗشّ بٖاصة ٖلى حٗمل الٗلماء ظمُٗت ٧اهذ الظي اإلاجخم٘ بن    
ٓعة ال٣ُام جُلب الظي ألامغ ٓهاجّ، لجمُ٘ قاملت ز٣اُٞت بش ٓن  ال ختى م٩ ٓعا الٗمل ٩ً  ٚحر ؤْ ؤَغاّٞ ؤخض مً مبخ

ٕ، حٗه٠ ٢ض ازخالالث ٖىّ ًىجغ مما ميسجم، ٓػٖذ ْلظل٪ باإلاكْغ ٓص ج ٍٓاث ٧اٞت ٖلى الٗلماء ظمُٗت ظِ  اإلاؿخ

: الجؼاثغي  للمجخم٘ الكاملت الخيكئت ًسضم بما

كاُ مؿخىي  غلى -1 لبت الهؿاع ألَا ٟا٫ مشل ل٣ض: الػلم َو حن ألَا َٓغ الجؼاثٍغ  الظي ْالتربٓي  الش٣افي اليكاٍ ظ
ٓص ؤٚلب ظٗل ما َْٓ الجؼاثغي، اإلاجخم٘ بىاء ؤظل مً إل٢امخّ حؿعى الٗلماء ظمُٗت ٧اهذ  زضمخّ، في جهب الجِ

ٓص ْؤَم ْلت الجِ : ؤظلّ مً اإلابظ

: اإلاضاعؽ وجأؾِـ ئوكاء -1-1
ٓة اإلاضاعؽ ٖضًض ٞخذ ٖلى بالٗمل ؤًامِا ؤ٫ْ  مىض الجمُٗت ٢امذ          ٧ْان بىائها ؤظل مً اإلاا٫ إلهٟا١ الىاؽ ْصٖ

ٓر ٓن  الجمُٗت قُ ٓب ً ًج .  اإلاجا٫ َظا في ٦بحرة هخاثج الجمُٗت خ٣٣ذ ختى الٛغى لِظا بإ٦ملّ الَٓ
ٓهت اإلادلُت ؤلانالخُت الجمُٗاث بخل٪ ج٣بل الجمُٗت ٧اهذ ٦ما   ٓا ؤشخام مً اإلا٩  مً الجمُٗت بمباصت آمى

 مضعؾت بٟخذ ْالخٗلُم التربُت ظمُٗت ؤْ ؤلانالح ظمُٗت اؾم هٟؿِا ٖلى جُل٤ التي الاظخماُٖت الُب٣اث مسخل٠
اَا، التي الجمُٗت اؾم الٛالب في جدمل خغة قاث إلاضاعؾِا جامً اإلادلُت الجمُٗاث َظٍ ٧ْاهذ جٖغ  الالػمت اإلاْٟغ

اجب بضٞ٘ ْجخ٨ٟل ٫ٓ  [...]لِم اإلاؿ٨ً ْجامحن اإلاٗلمحن ْع  اإلاىخٓمت الاقترا٧اث مً اإلادلُت الجمُٗاث نىض١ْ  ٍْم

                                                           
 .1938الشهاب، عدد جويلية  - 1
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ًاء ً الخالمُظ بضالث ْمً اإلاضًىت في ؤلانالح ْؤههاع الجمُٗت أٖل  اإلآؾمُت ؤْ اإلآؾمُت الخٟالث ْمضازل ال٣اصٍع

ْع  ٧ْان ،1اإلاضاعؽ ج٣ُمِا التي ْعا اإلاضاعؽ َظٍ ًٖ الجمُٗت ص  ما ٧ْل اإلاٗلمحن ازخُاع ٌكمل ْجىُٓمُا بقغاُٞا ص

ٓجي بالجاهب ًخٗل٤ ٓٞحر اإلاالثمت البرامج ْازخُاع للمضاعؽ ْالٟجي البُضاٚ ْعٍت ْاإلاغا٢بت ْالخٟخِل ال٨خب ْج   .الض

 : الجؼاةغ زاعج الجامػاث ئلى الُالبُت البػثاث -1-2
 بعؾا٫ بلى الٗلم مً الاؾتزاصة في اإلالخت ْعٚبتهم الابخضاثُت اإلاضاعؽ مً زغظحها ٖضص ٦ثر ؤن بٗض الجمُٗت ٢امذ       

ً زاعط الجامٗاث بلى لالهدؿاب مجهم صٞٗاث ْٞضث مجها، اإلاكغ٢ُت ْزانت الَٓ  ؤلامام عثِؿِا اإلاِمت لِظٍ ْؤ
خّ ؤلابغاَُمي  ب٢امخّ بًٟل اإلاكغ١  ْؾاؾت ٖلماء لّ ٨ًىّ ٧ان الظي ال٨بحر ْال٣ضع ْز٣اٞخّ اإلاكغ١  بسباًا إلاٗٞغ

ٍٓلت ؿّ َىا٥ الُ  التي البلضان بحن ْمً مجها للٗضًض الٗلمُت الجهًت في ْمؿاَمخّ البلضان جل٪ مٗاَض في ْجضَع

ا ْلت الكُش ػاَع ٓػٍغ ٞحها الخ٣ى التي با٦ؿخان ص  مضاعؽ بلى الٗلماء ظمُٗت بٗشت ًٖ الكُش ْخضزّ )اإلاٗاٝع ب

ٓة الٟاثضة لّ ْبحن [...]با٦ؿخان ٓمت حؿخٟضٍ ْما [...] با٦ؿخان في الضعاؾت مً الجؼاثغ ألبىاء اإلاغظ  البا٦ؿخاهُت الخ٩
ٓاثض مً ٍٓت الٟ  .2( الامتزاط مً الخالمظة ٌؿخٟضٍ ْما اإلاٗى

اًت زانت لجىت الجمُٗت زههذ ٢ْض   ن لٖغ  لجىت حؿمى للجمُٗت الضاثم اإلا٨خب ًٖ جخٟٕغ البٗشاث َظٍ قْا

 3.الخاعط بلى البٗٓر

ٓظّ التربٓي  وكاَِا في الجمُٗت اٖخمضث ْل٣ض :الؿً يباع مؿخىي  غلى -2  ماؾؿت ٖلى باألؾاؽ الٟئت لِظٍ اإلا

 جإَُل بهضٝ اإلاؿلم اإلاجخم٘ ًيكئها التي الاظخماُٖت اإلااؾؿت"  َظٍ الجمُٗت، ؤصبُاث بّ جسبرها ما َْٓ اإلاسجض،

ْلى الخلُت بمشابت حٗخبر ْالتي  " ْمباصثّ ؤلاؾالم ب٣ُم اإلاىًبُت الخيكئت زال٫ مً الاظخماُٖت للخُاة اليلء  ألا
ًٍٓ ألاؾغة لبىاء ت ْخضة في باإلؾالم للمامىحن نِغ ؤصاة بٓنّٟ مخ٩امل بؾالمي مجخم٘ إل٢امت الجماٖت ْج٩  ٨ٍٞغ

ما٫ زال٫ مً ْاخضة ت ْالؿُاؾُت ْالاظخماُٖت الٗلمُت ْألاوكُت الخٗبضًت ألٖا . 5ْال٨ٍٟغ
م ْجصخُذ الٗامت بحن الٗلم وكغ ؤظل مً اإلاسجض اؾخٗما٫ مً الجمُٗت َضٝ ٧ان ْل٣ض    مما ْمٗخ٣ضاتهم ؤ٩ٞاَع

ٓصَا في الجمُٗت مؿاٖضة بلى ًضِٞٗم ٍٓت ظِ  ؤقاع ٢ْض اإلاضاعؽ، بىاء في ْاإلاؿاَمت للخٗلم ألبىائهم بةعؾالِم الترب

ٓلّ َظا بلى باصٌـ ابً ٓعة اإلاؿاظض ٧اهذ بطا: ب٣ ؽ مٗم ٓن  اإلاؿاظض جل٪ جيخاب التي الٗامت ٞان الٗلم بضْع  مً ج٩
ٓن  ْاٞغ خٔ ٖلى الٗلم  ال هٟٓؾِا في هي ٞخ٨مً بالضًً ْبهحرة ال٣ُٗضة صخُدت ال٨ٟغ مش٣ٟت َب٣ت مجها ْجخ٩
ذ ٢ْض )تهمل ْجّ ْطا٢ذ الٗلم ٖٞغ  6.ؤبىائها مً َالبّ ٨ٍْثر ألامت في الٗلم ًيكغ ٨َْظا ؤبىائها، حٗلُم ( خال
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ٓن  ِٞٓ ألاَم الضاٞ٘ ؤما   خا اإلاجخم٘ إلنالح اظخماُٖت ماؾؿت ؤخؿً جمشل اإلاسجض ماؾؿت ٧  1.ْؤزال٢ا ْع

ٓاصي الجمُٗت ؤ٢امذ: الكباب قئت مؿخىي  غلى -3 ٓن  الى  َب٣اث ألن ْاإلاسجض، اإلاضعؾت بحن الٓنل َمؼة لخ٩
ٓر الكباب َب٣اث، زالر هي ؤلابغاَُمي ؤلامام ًبحن ٦ما اإلاجخم٘ ٟا٫، ْالكُ  ؤن عؤث الٗلماء ظمُٗت ٞةن ْألَا

ْظضث ْاخض، آن في الشالر الُب٣اث ٖلى ٖىاًتها جهٝغ ٓر ٞإ ٕ ْؤوكإث )اإلاضاعؽ ْلؤلَٟا٫ اإلاؿاظض للكُ  مكْغ
ٓاصي ٓن  الى ٓر بحن َبُعي ْؾِ َم الظًً بالكبان ٞحها ٍْلخ٣ي ْاإلاضاعؽ اإلاؿاظض بحن َبُُٗا ْؾُا لخ٩  الكُ

ٟا٫ ٖٓت مً جىُل٤ الٓؾُلت َظٍ ٖلى اٖخماصَا في الجمُٗت ٧اهذ ْل٣ض ، 2(ْألَا ٓامل مً مجم : ؤَمِا الٗ

ٓصًً ْٚحر اإلاؿاظض ال اإلاضاعؽ ًغجضْن  ال الظًً الكباب مساَبت  -  َظٍ في ٍْجضْن  الصخ٠ مُالٗت ٖلى مخٗ

ٓاصي . لِم م٩اها الى
اتهم ازخالٝ ٖلى الكباب لخجمُ٘ اإلاىاؾب اإلا٩ان ؤجها - ت هٖؼ ٓظحهِم ْالش٣اُٞت ْالؿُاؾُت ال٨ٍٟغ . ْبعقاصَم لخ

ٓاص البُالت بؿنب الكباب بٌٗ مىّ ٌٗاوي الظي ال٣اجل الٟغاٙ ؾض - ٍٓت بم . لِم هاٞٗت ْز٣اُٞت جغب
. الكبابُت للُا٢اث ْمُٗلت مِضعة اإلاجخم٘ صازل جىدكغ ٧اهذ التي ْالخاهاث اإلا٣اهي لخل٪ هاٞ٘ بضًل بًجاص -

ٓاصي َظٍ ؤن - اصَا بحن مً ٧ان الى ٓن  ْع  جصخُذ ٖاج٣ِا ٖلى الجمُٗت خملذ الظًً الٟغوؿُت بالش٣اٞت اإلاش٣ٟ
م ٓاصي َظٍ ٌؿخٗمل باصٌـ ابً ظٗل الظي َْٓ ْمٟاَُمِم، ؤ٩ٞاَع سُت الظا٦غة إلخُاء الى اص ٖىض الخاٍع  الىاصي ْع

 3.الٟغوؿُت بالش٣اٞت اإلاش٣ٟحن ؾُما ال الكباب، َاالء ؤطَان في ظضًض مً الٗغبُت اللٛت ْبٗض

ت اإلاغأة مؿخىي  غلى -4 ت باإلاغؤة الٗلماء ظمُٗت اَخمام بن: الجؼاةٍغ ٓظُّ الجؼاثٍغ ٓص ْج ٍٓت الجِ َٓا الترب  عاظ٘ هد
لُتها بلى ت الخيكئت ًٖ الاظخماُٖت مؿْا ٓجها لؤلبىاء ألاؾٍغ بىت ٧

ِّل
ًٍٓ في جضزل التي ألاؾاؾُت الل  مً َْظٍ ألاؾغة، ج٩

٦ْض ْاٞ٘ ؤ عة بلى جىاصي الجمُٗت ظٗلذ التي الضِّل  بحن الخ٩امل بإَمُت بًماجها زال٫ مً ْطل٪ اإلاغؤة، حٗلُم يْغ
ٓص ظمُ٘ ْؤن ْاإلاضعس ي، ألاؾغي  اإلادُِ ْلت الجِ  ؤٞغاص ًٖ ألامُت جس٠ُٟ ؤظل مً اإلاضعس ي الٓؾِ صازل اإلابظ
ٓن  لً اإلاجخم٘ ؼ ٖلى َْٗمل ٨ًملّ ٖمل َىال٪ ٨ًً لم ما الهٛاع ٖلى الاًجابي ألازغ لِا ٩ً  ؤؾغ صازل ٢ُمّ حٍٗؼ

ٓصة اإلاغؤة ج٨ً لم ما الٗمل بهظا ال٣ُام بةم٩اجها لِـ ألاؾغ ؤن الجمُٗت ؤصع٦ذ ْل٣ض الخالمُظ، ٓظ  َظٍ صازل اإلا
ٓلت ألاؾغ ا بد٨م ْاإلاؿئ ٓم ؤن التربُت بُْٟٓت لل٣ُام الاظخماعي مغ٦َؼ  ْمضع٦ت مخٗلمت ج٨ً لم ما الٗمل بهظا ج٣

ٓلّ طل٪ بلي ؤلابغاَُمي النكحر مدمض ؤلامام ؤقاع ْل٣ض الُْٟٓت، لِظٍ  ْؤن جخٗلم ؤن ًجب اإلاؿلمت اإلاغؤة بإن ):ب٣
ٓص حٗلُمِا ْبلؼامُت [...]جتهظب  بالؿ٣ي لّ ْمخِٗضة ُّٞ للخهاثو ْٚاعؾت لليؿل مٛغؾا ظٗلِا ؤلاؾالم ؤن بلى ٌٗ

  ًخم ال َظا ٧ْل
ِّل
ْص الىدل جغبُت ٧اهذ ْبطا بالٗلم بال  ٞةطا ؤلاوؿان؟ جغبُت بلُّ جٟخ٣غ ال ٠ُ٨ٞ الٗلم بلى جٟخ٣غ ْالض

ط ؤحٗبذ اإلاغؤة ظِلذ الص ْؤٞؿضث الْؼ ت ْؤَل٨ذ ألا ت ألجها ، 4(ألامِّل  َظٍ بم٣خط ي ْاإلاًُغة ْعاُٖخّ البِذ عبِّل

                                                           
 .، اجلزائر1987مام  01ادلوافق لػ ق1407رمضاف 3، 1395رللة اجملاىد، العدد - 1
 .173ص، مرجع سابق، 4اآلثار، جزلمد البشَت اإلبراىيمي ، - 2
 .384، مرجع سابق، ص 1الفكر العربي الحديث والمعاصر، جعبد الكرمي بوصفصاؼ،  - 3
. 50زلمد البشَت اإلبراىيمي، ادلرجع السابق، ص - 4
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مِا ؤن ٞٗلُىا بّ لل٣ُام الخل٣ت
ِّل
ُٟتها لل٣ُام بلُّ جدخاط ما ٧ل وٗل  ؤؾمى ْفي ٢امذ الٗلماء ظمُٗت بنِّل  زم ،1بْٓ

ٓماث ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى الٗمل ؤَضاِٞا ٓص جًمً التي الَٓىُت الصخهُت م٣ ٓظ ٓعي ال  ال الجؼاثغي، للمجخم٘ الى
ٓص لِظا ًم٨ً ٓظ   ًخد٤٣ ؤن ال

ِّل
ٓماث َظٍ زهاثو اؾخضماط ٖلى حٗمل ؤؾغة ْلِّل  في بال ٓاؾُت ؤٞغاصَا في اإلا٣  ب

ت، الخيكئت آلُاث ىا ْل٣ض ألاؾٍغ ِِّل ٓظّ الٗلماء ظمُٗت ظٗل الظي ُٖىّ َْٓ البىاء، َظا صازل اإلاغؤة م٩اهت ؾاب٣ا ب  ج
هٓى اإلاغؤة نٓب اَخمامِا ٕ هجاح في َْؿاَم ؤلانالخُت ال٨ٟغة ًسضم جهٓيا بها للجِّل  ابً ْظٗلذ التربٓي، اإلاكْغ

ْلى اإلاضعؾت َٓ البِذ )بإن الكِاب ٖلى ٨ًخب  باصٌـ ًٍٓ ألانلي ْاإلاهى٘ ألا  ؤؾاؽ َٓ ألام ْجضًً الغظا٫، لخ٩
 بؿنب البُٓث في ؤلاؾالمُت التربُت ٖضم مً وكإ مٗٓمّ عظالىا مً هجضٍ الظي ال٠ًٗ ْبن ْالخل٤ الضًً خٟٔ

ٓن  ؤن ؤعصها ٞةطا [...]جضًجهً ٢ْلت ألامِاث ظِل ٓن  ؤن ٞٗلُىا عظاال ه٩ ِاث ه٩   طل٪ بلى ؾنُل ال صًيُاث ؤمِّل
ِّل
 بخٗلُم بال

ًً الجِل مً ٖلُّ َم ما ٖلى جغ٦جهً ْبطا بؾالمُت جغبُت ْجغبُتهً صًيُا حٗلُما البىاث  ؤن مجهً هغظٓ ؤن ٞمدا٫ بالضِّل

ٓن  . 2(الغِّلظا٫ ٖٓام لىا ٩ً

ت البيذ حٗلُم بدهغ الجمُٗت ج٨خٟي ْلم    ٔ  في الجؼاثٍغ ما ٣ِٞ، الابخضاجي الخٗلُم مؿخٓ
ِّل
 مً جم٨ُجها بلى ؾٗذ ْبه

ٔ  هي ْحؿاَم ؤ٦ثر الاظخماُٖت زضمتها صاثغة جدؿ٘ ختى اإلاخسهو الخٗلُم  ظيؿِا بىاث بحن الخٗلُم وكغ في ألازغ
الث ا٦دؿاب مً جخم٨ً ؤن بٗض ّ طل٪ ْفي طل٪، ٖلى حؿاٖضَا التي الٗلمُت اإلاَا  ابً الكُش الجمُٗت عثِـ ْظِّل

ْخت ظمُٗت مضعؾت مضًغة بلى هللا عخمّ باصٌـ ٓعٍت ألاصب ص ٫ٓ  مجها ًُلب عؾالت الؿ ٖٓت ٢ب  في الُالباث مً مجم

بت مً خُاتها حؿخمض تهظبُّ ؤصبُت جهًت بالجؼاثغ ؤن حٗٝغ ؤن ؾُضحي ًا ٌؿغ٥ )ٞحها ظاء ْمما مضعؾتها  الْٗغ
٘ ٚاًتها ْؤلاؾالم ٔ  ٞع  ؤلاؾالمُت ْالخٗلُم التربُت ظمُٗت الجهًت َظٍ ماؾؿاث ْمً ْالخل٣ي ال٣ٗلي الكٗب مؿخٓ

ا ب٣ؿىُُىت
ِّل
بذ"  الٗغبُت الغابُت"  مجلت ٖجها وكغجّ بما اإلاباع٦ت بجمُٗخ٨م بصاعتها ٖلمذ إلا  بٌٗ ؤعؾل ؤن ٚع

 .3(الجمُٗت مضعؾت في لُخٗلمً البىاث

ت الجهىص هخاةج -عابػا : الجؼاةغي  اإلاجخمؼ بىاء في الػلماء لجمػُت التربٍى

ٓص ؾاَمذ ل٣ض        ٍٓت الجِ حن اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت بظلتها التي ال٨بحرة الترب ت جيكئت بةخضار الجؼاثٍغ  خًاٍع
ٍٓت ْه٣لت  ْبىاثّ الضازلُت ٖاُٞخّ ٌؿخُٗض ؤن زاللِا مً اؾخُإ بدُض الجؼاثغي، اإلاجخم٘ صازل ْاضخت جىم

ت ؾنُل في إلاٗغ٦خّ ألاؾاؽ ؾِك٩ل الظي الظاحي ٓص َظٍ ْؤَم بٗض، ما في الخٍغ :  الجِ

ٓص هدُجت: اإلاضاعؽ ْبىاء الخٗلُم مجا٫ في -1 ٓالي بلى الجمُٗت مضاعؽ ْنلذ ٣ٞض اإلاجا٫ َظا في ال٨بحرة للجِ  140خ

ضة وكغث 1950 ٖام ْفي ٢ْغاٍ، ال٣ُغ مضن مٗٓم حُٛي 1948 ؾىت مضعؾت  ٢اثمت الجمُٗت لؿان البهاثغ ظٍغ
ْعصٍ الظي الٗضص م٘ الغ٢م َظا ٍْخُاب٤ الشالر الٗماالث في مضعؾت 120بـ ٍغ في ؤلابغاَُمي ؤلامام ؤ  بإن 1951 ٖام ج٣ٍغ

لت اإلاضاعؽ ٞحها جضزل ال مضعؾت 125 ًبلٜ الجمُٗت مضاعؽ ٖضص
ِّل
ا اإلاُٗ  1954 الٗام ْفي اإلاؿخٗمغ، َٝغ مً بصاٍع

                                                           
. 125زلمد ادليلي، مرجع سابق، ص - 1
 .1935، عدد نوفمرب8الشهاب، ج - 2
. 366، ص 2010، دار طليطلة، اجلزائر، باديسالفكر السياسي عند العالمة عبد الحميد ابن بن خليفة مالك،  - 3
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ٓعة بضاًت ٖىض غ ز غ ٣ْٞا الجمُٗت مضاعؽ ٖضص ٧ان الخدٍغ ٤ُٞٓ ألاؾخاط ٍْظ٦غ مضعؾت، 150 ٞغوؿُت لخ٣اٍع  اإلاضوي ج

ٟي ؤخض ْيّٗ الظي الغ٢م م٘ الغ٢م َظا ٣ٍْترب مضعؾت170 جإؾِـ مً جم٨ىذ الجمُٗت ؤن  الٟغوؿُت ؤلاصاعة مْٓ
ٍغ في ش الؿىٓي  ج٣ٍغ  مضعؾت 117ْ ج٨مُلُت مضعؾت 58 ٞئخحن بلى جى٣ؿم مضعؾت 175 َْٓ 1955 ماي 04 بخاٍع

 1.ابخضاثُت

ٓم ٧ان ْل٣ض    ٓامّ جغبٓي  ٍٞغ٤ الجمُٗت مضاعؽ جإَحر ٖلى ٣ً ْعصجّ إلاا ٣ْٞا ْمٗلمت مٗلما 275 ٢  البهاثغ ؤ

ٓن  الٗضص َظا في ًضزل ال 1951ٖام ٞٓ ٢ٓ ٓن  ٦ْظل٪ الاخخال٫ َٝغ مً مالخ٣تهم بؿنب الخٗلُم ًٖ اإلا ٓه  في اإلاسج

ٓن   مجهم ْجلمُظة جلمُظ 286ْ ؤلٟا 36جإَحر ٖلى ٌؿِغ التربٓي  الٍٟغ٤ َظا ٧ان التربٓي، وكاَِم بؿنب الاخخال٫ سج
ٓن  16286 ٓن  ال ؤي الجهاع في حٗلُمِم ًخل٣ ٓػٖحن الٟغوؿُت اإلاضاعؽ في ًضعؾ  ؤما ،2بهازا 5696ْ ط٦غا 10590 ًلي ٦ما م

ٓا الخالمُظ باقي ٓن  ٩ٞاه . الٟغوؿُت باإلاضاعؽ حٗلُمِم مً الٟغاٙ بٗض الجمُٗت بمضاعؽ ًلخد٣

اًت مجا٫ في -2 : الكباب ٖع

ٓاصي بًٟل     ْع  ٧ان ْما الٗلماء ظمُٗت ؤ٢امتها التي الى ْاث مدايغاث مً بضازلِا ًض ت ْهض  ال٣ٗل جساَب ٨ٍٞغ

ٓة اهدكغث ْال٣لب ٓا ًتهضصَم، ٧ان مما بُجهم الضٖ  3.الخغة اإلاؿاظض بهم ْٖمغث الَٓىُت اإلاباصت ْاٖخى٣
ث ٦ما     ٓص ؤصِّل ْلت الجِ ٓن  الٟغوؿُت اإلاضاعؽ مش٣ٟي مً ال٨شحر ظٗل بلى اإلاجا٫ َظا في اإلابظ  مً الاهضماط مً ًخم٨ى

ٓن  الجؼاثغي  اإلاجخم٘ صازل ظضًض ٓن  الاظخماُٖت ٖال٢اجّ قب٨ت يمً َْكتر٧  ٍْهبذ الَٓىُت ٢ًُاٍ م٘ ٍْخٟاٖل

ؿحن ؤ٦ثر مً مجهم البٌٗ ٓماجّ ًٖ الضٞإ في اإلاخدمِّل  ؤعاص ) هللا عخمّ باصٌـ ابً ٢ا٫ ختى الصخهُت، م٣

. 4(ظمُٗا بهم ْيغبىاٍ ٞؿب٣ىاٍ مضاعؾّ مخسغط مً ْبإمشالّ بّ ًًغبىا ؤن الاؾخٗماع
 ْؾض الكبابُت، للُا٢اث ْمُٗلت مِضعة اإلاجخم٘ صازل جىدكغ ٧اهذ التي ْالخاهاث اإلا٣اهي لخل٪ هاٞ٘ بضًل بًجاص     

ٓاص البُالت بؿنب الكباب بٌٗ مىّ ٌٗاوي الظي ال٣اجل الٟغاٙ ٍٓت بم . لِم هاٞٗت ْز٣اُٞت جغب

ت البيذ حٗلُم مجا٫ في -3 : الجؼاثٍغ

حن اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت اؾخُاٖذ     ًِّل  جٟخذ ْؤن الجؼاثغ بىاث مً ل٨شحر الخٗلُم جًمً ؤن الجؼاثٍغ  الٗضًض لِ
٫ٓ  ألا٢ؿام مً  مجهً حؿخُٟض ْؤن الجمُٗت، مضاعؽ في ْمضًغاث مٗلماث مجهً ال٨شحر ًخسغِّلط ْؤن الضعاؾُت، ْالٟه

 مىانب جبٓء مً جم٨ً ٢ْض الاظخماُٖت، اإلاغا٦ؼ مسخل٠ في ْالدكُِض البىاء م٘ مٗغ٦تها في الاؾخ٣ال٫ بٗض الجؼاثغ
ت ٓػاعاث مشل الٗلُا بصاٍع ٓع  الؿُضة م٘ خضر ٦ما ْالجامٗاث ال  بخضٔ ْهي الؿاب٣ت التربُت ْػٍغة ْهِس ي َػ

حن اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت مضاعؽ جلمُظاث .  الجؼاثٍغ
                                                           

 .212نفس ادلرجع السابق، ص - 1
 .214نفس ادلرجع، ص - 2
 .242، ص(د ت  )دار البعث، قسنطينة،  ،2الصراع بين السنة والبدعة، جأمحد رمحاين،  - 3
، منشورات احلرب، اجلزائر، 2، طالبشير اإلبراىيميمن ذكرياتي عن اإلمامين الرئيسين عبد الحميد بن باديس ومحمد باعزيز بن عمر،  - 4

 .31، ص2007
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:     الُغ٢ُت زُغ ٖلى ال٣ًاء -4

ي للخملت هدُجت      ت الُغ٢ُت ٖلى الٗلماء ٢اصَا التِّل ٓاؾُت زانِّل ي، ْالٗغبي ال٣ٗبي الُُب الكُسحن ب  ظٗل الخنس ِّل
ْعَا م مكاًسِا مٗٓم ٣ٍْٟض اإلاجخم٘ صازل ٦شحرا ًىدهغ ص ي الاظخماُٖت ْم٩اهتهم مغا٦َؼ ْا التِّل  ب٣ٟضاجها  ٣ٞض
ا ٧اهذ التي الامخُاػاث مً لل٨شحر َغ

ِّل
ٞٓ غ بخضٔ ْنٟذ ٢ْض اإلاغا٦ؼ، َظٍ ج ت الخ٣اٍع  الٟغوؿُت للمسابغاث الؿغٍِّل

ٓان ٖضص )بإنِّل  الٗلماء لخغ٦ت هدُجت الُغ٢ُت بلحها ْنلذ التي الخالت ا مؿخمغ ه٣و في ؤلاز
ِّل
ْاًا ْؤه ي الؼِّل  ٧اهذ التِّل

ٓتها ٓطَا ؤنبذ مخِىت صٖاثم ٖلى جغج٨ؼ ٢ ًيُت الجمُٗاث ْؤنِّل  يُٟٗا هٟ ْا ْاإلاغابُحن الضِّل ي ٢ُمتهم جهاثُا ٣ٞض ٓا التِّل  ٧اه

ٓن  ٗ ٓع  بًظان َْظا اإلااض ي في بها ًخمخِّل ٧ٓي ال٨ٟغي  بالخُ ل ًيُت الجمُٗاث ْؤنِّل  [...]ْالؿِّل ا٫ ٍَغ٤ في الضِّل  هدُجت الْؼ
ت اإلاهلخحن لًغباث  ؤلا٢ُاعي بُابِٗا جدخٟٔ جؼا٫ ال التي ؤْ ج٣لُضا ألا٦ثر اإلاغابُحن ماؾؿاث ْؤنِّل  [...]ال٣ٍِّٓل

ٓما ج٣ٟض ناعث ٓم بٗض ً ٓطَا ً ٓة يغباث ؤمام اإلاضن ؾ٩ان ٖلى هٟ ٓة ْهدُجت اإلاهلخحن، صٖ  ِْغث اإلاهلخحن لضٖ

  جهلر ال ٢ْضًمت ٣ُٖمت مىٓمت َم اإلاغابُحن ؤنِّل  مٟاصَا ٨ٞغة
ِّل
اؽ الؾخٛال٫ بال غ ْؤياٝ 1(الىِّل  الُغ٢ُحن بإنِّل  الخ٣ٍغ

ْا ْعَم ٣ٞض ٓا ْبن الجماَحر ٖلي اإلاباقغ الٟٗلي ص ٓن  ما ٧اه ٓن  ًؼال ٓطَم ًدخٟٓ ٫ٓ  بىٟ اًا بٌٗ خ ٔ  الْؼ . ال٨بر

ٔ  ٖلى -5 ٓاؾ٘ اإلاجخم٘ مؿخٓ : ال

خُت الخٗبئت - . الجؼاثغي  للمجخم٘ ْالىٟؿُت الْغ
ح بط٧اء - ٓعي ْوكغ الَٓىُت ْع ٓمي ال .  ال٣

ٓايُ٘ جىا٫ْ  زال٫ مً الاظخماعي ؤلانالح - .  الاظخماُٖت اإلاك٨الث بٌٗ حٗالج م

.  الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ؤْؾاٍ في ؤلاؾالمُت الٗغبُت الش٣اٞت وكغ -
ش وكغ - . ُّٞ اإلاك٨٨حن ٖلى ْالغص للىاؽ ْجبُِىّ ؤلاؾالمي الخاٍع

: زاجمت

حن اإلاؿلمحن الٗلماء ظمُٗت ججغبت جمشل       ٍٓت الجؼاثٍغ  في ملمٓؾت هخاثج بلى ٢اصة التي الخجاعب ؤ٦ثر بخضٔ الترب
ش ٓصٍ ٌؿخُٗض ؤن زاللِا مً ْاؾخُإ الجؼاثغي، اإلاجخم٘ جاٍع ت، ْٞاٖلُخّ ْظ  زال٫ مً ٧لّ ْطل٪ الخًاٍع

ٓاضخت ألاَضاٝ ٍٓاث بلحها، حؿعى ٧اهذ التي ال ضتها التي الكاملت ْاإلاؿخ ِِّل . بالخُٛحر حٗ

ٓٞغ ؤـً الخجغبت َظٍ اؾخُاٖذ خُض       حن لؤلَٟا٫ اإلاضاعؽ مً ٖضص ج  في الخٗلُم مً خٓا جمىدِم ْؤن الجؼاثٍغ

ْص ٓػَا ٧اهذ التي ؤلام٩اهُاث خض .    جد

ٓص اؾخُاٖذ ٦ما       ٓاب ٍَغ٤ بلى الجؼاثغي  الكباب مً ال٨شحر حُٗض ؤن الجمُٗت ظِ  مجهم ْججٗل ْالِضاًت اله

ٓاٖض ٓا بٗضما بىاء ؾ ٓن  ٧اه . َضم مٗا٫ْ  ًمشل

                                                           
، 2009دار مداد، قسنطينة، ، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعالقتها بالحركات الجزائرية  األخرى عبد الكرمي بو صفصاؼ، - 1

. 275ص
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ٓص ْجمشل       ٍٓت الجِ ت البيذ حٗلُم مجا٫ في بظلذ التي الترب ٓص ْعٞ٘ الخٗلُم ٞغم مً ْجم٨ُجها الجؼاثٍغ  ال٣ُ

ٓص اليكاَاث ؤ٦ثر مً طل٪، ؤظل مً ج٨بلِا ٧اهذ التي الاظخماُٖت .   الٗلماء لجمُٗت اإلامحزة ْالجِ

ٓصَا ٧اهذ التي اإلاٗغ٦ت ؤن خحن في       غ ؤظل مً الجمُٗت ج٣  ْجسلُهّ الُغ٢ُت زُغ مً الجؼاثغي  اإلاجخم٘ جدٍغ
ٓتها مً ت إلاٗغ٦ت ْتهُئخّ الجؼاثغي  الٟغص بىاء ؾنُل في الخ٣ُ٣ُت اإلاٗغ٦ت ؾُ .    الخٍغ

 اإلاغاحؼ ناةمت

ن الضًيُت، الجؼاثغ، 6آلازاع، جابً باصٌـ،  -1 ْػاعة الكْا ٓعاث  . 1994، ميك

ن الضًيُت، الجؼاثغ، 4آلازاع، جابً باصٌـ،  -2 ْػاعة الكْا ٓعاث   .1985، ميك

ا ؤلانالحي في الجؼاةغؤخمض الخُُب،  -3 حن وأزَغ ىُت حمػُت الػلماء اإلاؿلمحن الجؼاةٍغ ، اإلااؾؿت الَٓ

. (ص ث  )لل٨خاب، الجؼاثغ،

 .(ص ث  )، صاع البٗض، ٢ؿىُُىت، 2الهغاع بحن الؿىت والبضغت، جؤخمض عخماوي،  -4

5-  ٔ ٓاقغ ت الجؼاةغ همىطحا،آمىت ب ت واؾترحاع الخٍغ ماؾؿت قباب  ، أَمُت الػامل الكٌغي في حكٌُل الهٍى

ت،   .2008الجامٗت، الاؾ٨ىضٍع

ن الضًيُت، الجؼاثغ، ظاهٟي، 4، مجلت الغؾالت، الٗضصابً باصٌـ والثىعةؤخمض خماوي،  -6 ْػاعة الكْا  ،1980 .

ؼ بً ٖمغ،  -7 احي غً ؤلامامحن الغةِؿحن غبض الخمُض بً باصٌـ ومدمض البكحر ؤلابغاَُميمً باٍٖؼ ، طيٍغ

ٓعاث الخبر، الجؼاثغ، 2ٍ . 2007، ميك

. 2010صاع َلُُلت، الجؼاثغ،  الكٌغ الؿُاس ي غىض الػالمت غبض الخمُض ابً باصٌـ،بً زلُٟت مال٪،  -8

ٓان ظُلس ي،  -9 ْالترظمت، ، جغظمت ٖبض الغخمً نضقي ؤبٍٓزىعة الجؼاةغظ ت للخإل٠ُ  الب، الضاع اإلاهٍغ

. (ص ث  )ال٣اَغة، 

حن،  -10 ا ظمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼاثٍغ حن اإلاىػهض بمغيَؼ سجل مإجمغ حمػُت الػلماء اإلاؿلمحن الجؼاةٍغ

. (ص ث  )، صاع ال٨خب، الجؼاثغ، الػام بىاصي الترقي بالػانمت

ٓع الضًً،  -11 ت باإلاجخمؼ الجؼاةغي الؿلُت والخُاعاث التنػمام ه ، صاع ال٨خاب الٗغبي، 1998-1962مٍى

. 2002الجؼاثغ، 

ٓعالضًً،  -12 ، 2008، اإلاجلت الٗغبُت لٗلم الاظخمإ، الٗضص ألا٫ْ خُى ؾىؾُىلىحُت اإلاثهل الجؼاةغي ػمام ه

 .بحرْث

ٓظت، -13 ٓعاث اإلاغآة، خمضان ز ب الٗغبي الؼبحري، ميك  .2006، الجؼاثغ، ANEPحٍٗغ

ٓٞمبر8الكِاب، ط -14  .1935، ٖضص ه
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 .1930، صٌؿمبر11، ط6الكِاب، اإلاجلض -15

ُمي،  -16 بت، الجؼاثغ،مإؾؿت الخيكئت الاحخماغُتمغاص ٖػ  .2007، صاع ٢َغ

 .2012صاع ال٨خاب الٗغبي، الجؼاثغ،  ابً باصٌـ وغغوبت الجؼاةغ،، مدمض اإلاُلي -17

 .1997الٛغب ؤلاؾالمي، بحرْث، صاع ، 1آلازاع، جمدمض النكحر الابغاَُمي،  -18

ٓا،  -19 ٓػَ٘، الجؼاثغ، ابً باصٌـ ههىم مسخاعةٖبض الخمُض مدمض ٢غن ْالخ ىُت لليكغ  ، اإلااؾؿت الَٓ

2010. 

، 1أؾـ مكغوع النهًت غىض ؤلامام غبض الخمُض بً باصٌـ، جمدمض بً مدمض الُٗٔٓ ابً ؾمُىت،  -20

لى ، الجؼاثغ، ٓعاث اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألٖا  .2007ميك

. 1997، صاع الٛغب ؤلاؾالمي، بحرْث، 4آزاع ؤلامام مدمض البكحر ؤلابغاَُمي ، جمدمض النكحر ؤلابغاَُمي،  -21

، الجؼاثغ، (ص م ط)، اإلاهلح اإلاجضص ؤلامام ابً باصٌـ لهظا خاولىا اؾخُاله مدمض الهالر الهض٤ً، -22

2009. 

ٍٓضي -23  .1984، الجؼاثغ، (ص م ط)، ، مهضمت في صعاؾت اإلاجخمؼ الجؼاةغي مدمض الؿ

ْالتربُت في الجؼاثغ، ٍ -24 ىُت 5عابذ جغ٧ي، الكُش ٖبض الخمُض بً باصٌـ عاثض ؤلانالح ؤلاؾالمي  ، اإلااؾؿت الَٓ

ْاليكغ، الجؼاثغ،   .2001لالجها٫ 

ٓ نٟهاٝ،  -25 م ب ت  ألازغي ٖبض ال٨ٍغ ًاث الجؼاةٍغ حن وغالنتها بالخغ صاع  ،حمػُت الػلماء اإلاؿلمحن الجؼاةٍغ

. 2009مضاص، ٢ؿىُُىت، 

26- ، ْػ ت الخضًثت ٖبض الخمُض ْػ سُت للضولت الجؼاةٍغ ٓمت، الجؼاثغ، اإلاغحػُاث الخاٍع  2009، صاع َ

ْهت، -27 ت بحن ألانالت والاؾدئهاُ ٖلى صًض ٓػٍض، الجؼاثغاإلاىظىمت التربٍى  .2006،، صاع ب

ٓػَ٘ ، الجؼاثغ، ، الكغ٦ت جٌىن الخسلل في الجؼاةغٖبض الل٠ُُ بً ؤقجهٓ،  -28 ْالخ ىُت لليكغ   .1979الَٓ

ا الثالزت،عابذ جغ٧ي،  -29 سُت وعؤؾاَؤ حن الخاٍع ٓن  حمػُت الػلماء اإلاؿلمحن الجؼاةٍغ ىُت للٟى اإلااؾؿت الَٓ

. 2004اإلاُبُٗت، الجؼاثغ، 

حن ٢ؿم بخُاء جغار الجمُٗت، -30 ت، مً وزاةو حمػُت الػلماء اإلاؿلمحن الجؼاةٍغ . 2009الجؼاثغ، ، صاع اإلاٗٞغ

ٓا٤ٞ لـ 1407ٌعمًان 3، 1395مجلت اإلاجاَض، الٗضص -31  .، الجؼاثغ1987ماي  01اإلا

ٍٓت اإلادمضًت، الٗضص -32 ل  1301/18، طي الدجت2الؿىت الىب . ، ٢ؿىُُىت1933ؤٍٞغ

. (ص ث)، الجؼاثغ، (ص م ط)الجؼاةغ بحن قغوؿا واإلاؿخىَىحن،  نالر ٖباص، -33
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ت، ال٣اَغة، لكغوؿُت في الجؼاةغ، الؿُاؾت اًخي ظال٫،  -34  .1959صاع اإلاٗٞغ
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غة  اإلاىعور الثهافي الالماصي في والًت البٍى

- همىطًحا " زُمكٍغ"و " زجماغث" -
 ،الجؼاةغ2حامػت لىهِس ي غلي،البلُضة /زالضي مهُكى.أ

 

 

  : ملخو

٢ٓٝٓ  الضعاؾت َظٍ تهضٝ ٓعْر  ٖلى ال ً، مىا٤َ مً مى٣ُت في الالماصي اإلا  ْ ٖلُّ الٛباع هٌٟ ؤظل مً الَٓ

ٓجها في الضعاؾت َظٍ ؤَمُت ج٨مً ْ. ٖمال ْ ٖلما بّ الجهٓى ْ جشمُىّ ٢ٓٝٓ جدا٫ْ  ٧  للجؼاثغ الش٣افي الامخضاص ٖلى ال

ش في ْع  لّ ٧ان الظي الامخضاص َظا. الخاٍع ٍٓدىا ٖلى الخٟاّ في البالٜ الض َ ْ ٓٝ٢ٓ  حٗغيذ الظي الاؾخٗماع ْظّ في ال
. ال٣ضم مىظ الجؼاثغ لّ

ْلىا ٓعْر في مِمحن ظاهبحن جىا  لِا ٧ان التي ْ الجماٖت،  حٗجي التي ْ" زجماٖض" بــــ ألامغ ًخٗل٤ ْ الالماصي، الش٣افي اإلا
ْع  ٓخُض في َام ص  ْ ال٣باثل مى٣ُت ٖاصاث مً ٖاصة هي ْ" زُمكٍغ" الى بياٞت الجماٖت، بغؤي ألازظ ْ ال٩لمت ج

ٔ  مىا٤َ ً مً ؤزغ ٓن  ما ٚالبا التي ْ الَٓ ب، ْ البُٗض الخ٣اء في ؾنبا ج٩  ال٣ٟحر، ْ الٛجي ال٨بحر، ْ الهٛحر ال٣ٍغ

ا  مىاؾبت في الخًامً ْ الخ٩اٞل اظل مً اظخماِٖم  . الجمُ٘ ًدًَغ

ٓعْر:الضالت الٍلماث ٓعْر الترار،اإلا ٓعْر الش٣افي الش٣افي،اإلا ". زُمكٍغ" ،"زجماٖض" الالماصي، الش٣افي اإلااصي،اإلا

   :مهضمت

ٓعْر ٌٗخبر ٓصَا جٟغى بّ ألامم، ٦جز الش٣افي اإلا ٓاء ْعْرالم ْ َمٓخاتها، جد٤٣ ْ طاتها، جشنذ ْ ْظ  ؤْ ماصًا ٧ان ؾ
ٓع  لّ الماصي، ٔ  ألهّ اإلاجخمٗاث، طًَ  في صاثم خً  ؤصخاب هٓغ لُاإلاا ْ بّ، جإزغث ْ الظَىُت الىاؽ خُاة في ؤزغ

ٓعْر َظا . خُاػتهم في صزل مل٪ اهّ الى اإلا

ٓهّ مى٣ُت، ٧ل زهٓنُت ًٖ ٨ًك٠ ؤهّ ٦ما اإلاجخم٘، طل٪ بُبُٗت حٗٝغ التي الِامت الٓؾاثل بخضٔ ٌٗض ْ ٧ 

ٓاهب إلاسخل٠ آوي ْ خ٣ُ٣ي سجل ت، الج ٓمِا ًدمل ِٞٓ...الاظخماُٖت ْ الش٣اُٞت ال٨ٍٟغ  ٦ظل٪ ٌٗبر ْ آمالِا، ْ َم

ٓمُت خُاتها مً ظؼء ًٖ .  الُ

اعزحن، مً الباخشحن اَخمام لٗل ْ ٓظُحن، الاظخمإ، ٖلماء م  ٓل ٓعْر... اهترب  ْ     ٢ُمخّ ٖلى صلُل زحر الش٣افي باإلا

٫ٓ  ٖلى ؾاٖضَم ما َظا ْ ؤَمُخّ ٓماث الى الٓن ٓعْر ؤَمُت جؼصاص ْ.  هاصعة ْ ٢ُمت مٗل ٢ٓذ في اإلا  الظي الغاًَ ال
ٓعا ٌكِض ٓلٓظُا جُ ٓعْر ًٖ الجُل َظا اوؿالر ٖلى ٖمل ٦بحرا ج٨ى م ل٨ً،. ؤظضاصٍ م  الخىحن ٞةن طل٪ مً بالٚغ
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٫ ال حي َٓ ْ ألاظُا٫ ؤطَان في مستزها ًؼا٫ ال ٖاصاتهم ْ ألاظضاص ج٣الُض الى  ؤن ألخض ًم٨ً ال ْ الظا٦غة مً ًْؼ

 ْ ز٣اٞخّ ْ مايُّ ًٖ الخىهل مً ظُل ؤي ٢ضعة ٖضم ٖلى لضلُل ملخ٣ُاث ٨َظا مشل ب٢امت لٗل ْ. ٖىّ ٌؿخٛجي
سّ ٕٓ بٗضًض جؼزغ التي الض٫ْ  َظٍ مً ْاخضة الجؼاثغ ْ الاظخماعي، جاٍع ٓإ ْ  الُب ٕٓ التي الش٣اُٞت ألاه  ْ جدى
.  اإلاىا٤َ بازخالٝ جسخل٠

ل  : الترار حػٍغ

م ال٣غآن َٓ" ْعر"٧لمت ٞحها ْعصث التي ال٨خب ؤَم بن ٓلّ في ال٨ٍغ ْْص ؾلُمان ْعر ْ" حٗالى ٢ ٓص ْ 1"صا  َىا اإلا٣ه

ٓن  اإلاا٫ ْعزت ألن اإلاا٫ ٣ًهض لم ْ الٗلم ْعازت َٓ الص لجمُ٘ ج٩ . 2ؾلُمان ؤ

 ٖلى جض٫ مهاصع هي ْ ،"اإلاحرار" ْ" ؤلاعر" لـــــــ مغاصٞا اإلاٗاظم ججٗلّ ْ" ر.ع.ْ"ماصة مً الٗغبُت اللٛت في الترار لٟٔ
ٓان َٓ اإلاحرار ٧ان ٞةطا ٨َظا ْ. ما٫ مً ْالضًّ مً ؤلاوؿان ًغزّ ما ٫ٓ  ْ ألاب ازخٟاء ٖى  ٞان مدلّ، الابً خل

ٓاها ؤنبذ الترار ٓع  ٖى ٓع  الابً، في ألاب لخً ٓع  الخل٠، في الؿل٠ خً . 3الخايغ في اإلااض ي خً

ٟا 1982 ٖام ؾُتي-م٨ؿ٩ُٓ في اإلاى٣ٗض الش٣اُٞت بالؿُاؾاث اإلاٗجي الٗالمي اإلااجمغ يْ٘  ٢ض ْ   للترار ظضًضا حٍٗغ

ما٫" ًخًمً ٧ي الش٣افي ٣ّ ًٖ ًخم التي اإلااصًت ٚحر ْ اإلااصًت ألٖا غاب ٍَغ  اللٛاث،:  النكغي  ؤلابضإ ًٖ ؤلٖا
سُت آلازاع ْ ألاما٦ً ْ اإلاٗخ٣ضاث ْ ال٣ُٓؽ ما٫ ْ ألاصب ْ الخاٍع اث ْ الٟىُت ألٖا . 4اإلا٨خباث ْ اإلادْٟٓ

ٍٓاث، ماصًاث مً للخل٠ الؿل٠ زلّٟ ما ٧ل"  ؤهّ ؤًًا ٌٗٝغ ْ  بهخاط مً جغ٦خّ ْ ألامت ْعزخّ ما ٧ل َٓ ْ ْمٗى

ٓاء خًاعي، ْ ٨ٞغي  ٓع  آلاصاب، ٖلمي، بهخاط ٧ان ؾ ت اله . 5"مؿخ٣بلِا ْ ألامغ ْا٢٘ جغؾم التي الخًاٍع

ل  : الثهافي اإلاىعور حػٍغ

ت ؤؾالٞىا زبراث خهُلت َٓ   ٚحر ْ اللٛٓي  الكٗبي، ْ الغؾمي الكٟٓي، ْ اإلا٨خٓب اإلااصًت ْ الاظخماُٖت ْ ال٨ٍٟغ
ب، ْ البُٗض اإلااض ي مً بلُىا ْنل الظي اللٛٓي، ٓص ال٣ٍغ ٓظ  ؤق٩ا٫ في ًخجؿض َٓ ْ مٗىا، ٌِٗل طا٦غجىا، في م

ٓمُت خُاجىا زال٫ مسخلٟت اجىا، في -ؤبِىا ؤم قئىا -الُ ْلىا مِما ْ ج٨ٟحرها، َغ١  ْ حٗبحرها، جهٞغ  ؤْ مّٗ، ال٣ُُٗت خا

ٓجّ بٖالن ا م ٓعٍا، ؤْ هٍٓغ  إلاكاٖغ بلُٛت جغظمت ْ زهبت ماصة ٌٗخبر ْ. 6الخُا٫ في مخمغ٦ؼة الٗلُا ؤهماَّ جٓل قٗ
ٓان ٚىاٍ زال٫ مً الٗامت، ب ْ بإل ٓٙ التي ؤلاًماءاث، ْ الخٗابحر مً مشحرة يْغ  مً مخباًىت ٞتراث ْ مغاخل جه

                                                           
 

 .سورة النمل 16، اآلية القرآف الكريم 
 

 .14، ص1988ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، دراسة تاريخية و مقارنة: العربي اإلسالميالتراث ، حسُت زلمد سليماف.د 

 
 24، ص2011، مركز دراسات الوحدة العربية،بَتكت، لبناف، 4، طمناقشات...دراسات: التراث و الحداثةزلمد عابد اجلابرم، .د 
 

 .18، ص2013 ،التقرير النهائي: لصوف التراث الثقافي غير المادي 2003عاـ  اتفاقية منظمة األمم ادلتحدة للًتبية ك العلم كالثقافة، 

 
 .13، صنفس المرجع، حسُت زلمد سليماف.د 
 

، مذكرة ماجيستار يف اللغة ك األدب العريب، كلية اآلداب نماذج من رحالت القرف العشرين: الموروث الثقافي في الجزائرييسمينة شرايب،  
 .12، ص2013زلند أكحلاج البويرة،  ك اللغات، جامعة آكلي
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ش  قإ الظي" Folklore" الاهجلحزي  للمهُلر  ٦ترظمت الٗغبُت اللٛت مجم٘ ؤ٢ٍغ مهُلر َٓ ْ النكغي، الخاٍع

:  ٌٗجي الظي ْ ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ مىظ اؾخسضامّ

ت اللٛت في -  .الكٗب خ٨مت:  الاهجلحًز

ٓعاث:  الٟغوؿُت اللٛت في -  .1الكٗب مإز

 

:  الثهافي اإلاىعور أهىاع

 ؤقُاء مً النكغي  الٗمل ًيخجّ ما ٧ل ْ الٗامت، خُاجّ في ؤلاوؿان ًهىّٗ ما ٧ل"  َٓ: اإلااصي الثهافي اإلاىعور
ٓجهم اؾخسضام ٍَغ٤ ًٖ الىاؽ ٖلُّ ًدهل ما ٦ظل٪ ْ ملمٓؾت م ٖلى ْ. ج٣لُضي َاب٘ طاث هي ْ" ٞى  مً الٚغ

 ٫ٓ . اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٢بل مً بالٜ باَخمام جدٓى ؤجها بال مجها ٖهغهت ؤ٦ثر ٖىانغ خل

 بٖضاص ْ اإلاالبـ نىاٖت ْ البُٓث ٦بىاء ألاظُا٫ ٖبر اهخ٣لذ ْنٟاث ْ اإلاِاعاث ْ الخ٣ىُاث"  ؤهّ ؤًًا ٌٗٝغ ْ

ا ْ ألاؾما٥ نُض ْ ألاعى ٞالخت ْ الُٗام ٣ت ز٣اٞت لىا جى٣ل هي ْ ،"ٚحَر . ؤنُال جغازُا بٗضا َُاتها في جدمل ٍٖغ

ا جمشل ؤجها ٦ما ْزاث َظٍ ْ بأزغ، ؤْ بك٩ل ٖهَغ ٓع ٫ٓ  مً الىابٗت ألا٩ٞاع مغصَا اإلا . 2"ؤؾالٞىا ْ ؤظضاصها ٣ٖ

سلّٟ ما في ًخمشل  ْمضهُت خغبُت ْمبان ، ْاإلا٣ابغ اإلاٗابض ٧اإلاؿاظض، صًيُت ميكأث مً با٢ُت ْلذ آزاع مً ألاظضاص ًُل
ٓن  مشل ٓع، الخه ْص ْالخماماث، ْال٣إل ْال٣ه ٓاع، ْألابغاط، ْالؿض ٗٝغ ْالتي ْألاؾ

ُل
حن لٛت في ح  باآلزاع ألازٍغ

ْاث ظاهب بلى الشابخت، ٓمُت، خُاتهم في ألاؾالٝ اؾخسضمِا التي ألاص ُل٤ ْالتي الُ ٓن  ٖلحها ًُل ٓلتاإلاً آلازاع ألازٍغ ٢. 
ٓظُت الدك٨ُالث َظا الى ًًاٝ ٓل ٓا٢٘ الجُ ٓاخل الُبُعي، الجما٫ ْمىا٤َ الُبُُٗت، ْاإلا  ْال٨شبان البداع، ؾ

 .الجبلُت ْالؿالؾل الغملُت،

ى ْ اإلاماعؾاث اإلااصي ٚحر الترار ٌٗجي:  الالماصي الثهافي اإلاىعور   اإلاِاعاث ْ  اإلاٗاٝع ْ الخٗبحر ؤق٩ا٫ ْ الْٗغ

 جدىا٢لّ الظي الترار َظا ْ.  الش٣افي جغاثهم مً ظؼء ؤجها ٖلى ألاٞغاص ألاخُان بٌٗ في ْ الجماٖاث بها ٌؿلم التي
ٖٓاث ْ الجماٖاث اٖخماصٍ حُٗض ما صاثما ألاظُا٫ سِا م٘ ْ الُبُٗت م٘ جٟاٖلِا ْ لبِئتها، اؾخجابت اإلاجم  ْ جاٍع

صَا ٍٓت بةخؿاؽ ًْؼ ت، ْ بالِ ٕٓ اخترام ٌٗؼػ  بظل٪ ْ الاؾخمغاٍع  ٖامال ٌك٩ل َٓ ْ.3النكغي  ؤلابضإ ْ الش٣افي الخى

ٕٓ ٖلى الخٟاّ في مِما ٓاظِت في الش٣افي الخى إلات م  .4اإلاتزاًضة الٗ

                                                           
 

الًتاث الشعيب ك ادلنهجي، : ، ادللتقى الدكيل الثاين النص ك ادلنهججماليات توظيف المثل الشعبي في روايات الطاىر وطاررشيد العامرم، .أ 
 .2008البويرة، أفريل –ادلركز اجلامعي 

 
 .19، صنفس المرجع السابقيسمينة شرايب،  
 

 .27، صنفس المرجع  ادلتحدة للًتبية ك العلم كالثقافة،منظمة األمم  
 

 UNESCO, Qu’est-ce que le patrimoine culturel immatériel ?, p 4. 
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غة والًت في الالماصي  الثهافي اإلاىعور  : البٍى

ٓعْر الخُغ١  ٢بل: جمهُـــــــض ش ؤن الى ؤلاقاعة ًجب اإلاى٣ُت، في الش٣افي للم ٓن  جاٍع ػي الٗغفي ال٣اه ٓص ال ألاماَػ  ل٣غن  ٌٗ
ٓع  ْلُض َٓ بل الؼمً، مً ٢غهحن ؤْ تها التي الٛابغة الٗه ٣ُا، قما٫ مى٣ُت ٖٞغ ٓن  ِٞظا بٍٞغ  مً ًٟغى لم ال٣اه

ٜ، الكٗبُت ؤلاعاصة مً مؿخيبِ ِٞٓ خا٦م، ؤْ مل٪ ؾلُت َٝغ ْلت لؤلٖغاٝ ظمّٗ ٖىض ؤوكإ الظي ْ لؤلماَػ  اإلاخضا
ٔ  ٖلى هجضَا التي ْ جاظماٖض، ماؾؿت ٍَغ٤ ًٖ الؿ٩ان ٞئاث مسخل٠ بحن ت، مؿخٓ ٔ  اجداص ؤْ ال٣ٍغ  ٖلى ؤْ ال٣غ

 ٔ غاف مؿخٓ غاف اجداص ؤْ ألٖا . 1ألٖا

ٓن  ًسخل٠ ْ ، مى٣ُت مً الٗغفي ال٣اه ّٖ مسخل٠ في لّ الٗامت اإلاباصت ؤن بال ألزٔغ ٓا٫ ْٞغ  ْ الصخهُت ٧األخ

ٓباث ْ الجغاثم هٓام اث ال٣ٗ ت اإلال٨ُت ْ ْالخهٞغ "  ْاخت ؾ٩ان لضٔ مُب٣ت هجضَا التي ْ هٟؿِا، هي ال٣ٗاٍع
ت ؤْ باإلاٛغب" ُٞڤُڤ ٜ اؾخمغ ْ. 2بلُنُا هٟٓؾت ظبل ؤْ بال٣باثل َِكم آر ٢ٍغ ٓع  مغ ٖلى ألاماَػ  اخترامِم في الٗه

ٓا ٢ض ْظضهاَم بطا ختى بإٖغاِٞم، جمؿ٨ِم ْ ٓا لم ؤجهم بال ببالصَم، مغث التي الضًاهاث ظمُ٘ ٢بل  بال مجها ٣ًبل
ٓاهُجهم الى مٗامالتهم في الٟهل ؤمغ جاع٦حن ال٣ُٗضة، ُت، ٢ ٓا لم طل٪ ٖلى ْ الٗٞغ ٗت إلاباصت الاههُإ ٣ًبل  في الكَغ

ٓا٫ الخام ظاهبها ٓن  ال ْ الصخهُت باألخ ْلذ التي الٟغوس ي اإلاضوي لل٣اه ْا بط ٖلحهم، جُب٣ُِا ٞغوؿا خا  ؤجها عؤ

 3للمىٟٗت ظلبّ مً ؤ٦ثر اإلاًغة ًجلب ٖلحهم جُب٣ُِا ؤن ْ لِم، مالثمت لِؿذ

غة والًت في" زُمكٍغ" و" زجماغث"  :  البٍى

ٓع٢ت َظٍ في هخُغ١  ٓعْر الى ال  الجِت في ب٨ثرة اإلاىدكغة ْ ،"زُمكٍغ" ْ" زجماٖض" بالًبِ ْ الالماصي اإلا
الًت الكغ٢ُت الكمالُت ْ الكمالُت ٓعْر ؤهّ ؤبضا ٌٗجي ال بّ، ال٣ُام ٖلى ألاظضاص صؤب الظي الخ٣لُض َظا. لل  اإلا

ٓخُض الًت، في اإلاىدكغ ال الًت ٞان ال٨ٗـ، ٖلى بل ال ٓعْر جؼزغ ال  بهظا بدض ٌؿّٗ ال ماصي، ٚحر ْ ماصي ز٣افي بم
ٓم الاخخٟا٫ اإلاشا٫، ؾنُل ْٖلى الدجم، ٓن، ظجي بُ خ اًا، الدجاعة، ٖلى الىدذ الخ٣لُضًت، الخٝغ الٍؼ  آلازاع الْؼ

ماهُت ٓع  بلضًت في الْغ ٍٓغة، بلضًت في التر٧ي الخهً الٛؼالن، ؾ ا ْ الب . ٦شحر ٚحَر

ذ ؤلاؾالمُت الش٣اٞت بن:" زجماغث " أو الجماغت  ٓعا ٖٞغ  مىهج اهّ الجماعي، الٗمل مٗجى ًٖ مٗبرة هانٗت ن

م ال٣غآن ؤن بط عباوي ٓخضة بلى صٖا ال٨ٍغ ٓعص ٦4شحرة آًاث في الاظخماعي الخ٩اٞل ْ الخٗاْن  ْ ال  اإلاشا٫ ؾنُل ٖلى مجها ه
ٓلّ   "حٗالى ٢

ْأ
ىا

ُث
ه اوَد ػَد

َد
ح ى وَد

َد
ل برِمّ  غَد

ْأ
ي  ال ىَد

ْأ
ه

َّ
الخ   وَد

َد
ال   وَد

ْأ
ىا

ُث
ه اوَد ػَد

َد
ى ح

َد
ل مِم  غَد

ْأ
ز انِم  ؤلاِم وَد ضْأ ػُث

ْأ
ال .  5"وَد

                                                           
 .6، ص نفس المرجع السابق، حلسُت بن شيخ آث ملويا  
 

 6، ص2007، 1ئر،  ط، دار اخللدكنية للنشر ك التوزيع، اجلزاالتعريف باالمازيغ و أصولهمحلسُت بن شيخ آث ملويا،  
 

 .8، ص نفس المرجع حلسُت بن شيخ آث ملويا،  
 

،  الواحات للبحوث ك الدراسات، رللة أكادديية دكرية قراءة في أعماؿ جمعية التراث: دور العمل الجماعي في خدمة التراثزلمد أمحد جهالف، . أ 
 .87، ص 2006، 01زلكمة ، ادلركز اجلامعي غرداية، العدد 

 
 .ادلائدةسورة  03ية ، اآلالكريمالقرآف  
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م ٣ُا قما٫ حٗغى مً بالٚغ ٓظاث الى بٍٞغ ت م ٓاهحن ؤن بال مخخالُت، اؾخٗماٍع ُت ال٣  ٞال مُب٣ت، ب٣ُذ الٗٞغ
ٓاهحن َٓا، اؾخُاٖذ الٛغب ال ْ الكغ١  مً آلاجُت ال٣  بةوكاء ٖلحها ال٣ًاء الٟغوس ي اإلاؿخٗمغ خا٫ْ  ٣ٞض مد

ٔ  صْن  ل٨ً الهلر ٢اض ي هٓام ْ  اإلاضهُت اإلادا٦م ت ْ ماؾِىِؿا ؤن ٦ما.ظضْ َٓٚغ ىاؽ ْ ً  بً ًٓؾ٠ ْ جا٦ٟاٍع
ٓا لم جاقٟحن ٓه . ؤٖغاقِم عئؾاء بال البضء في ٩ً

ٓاهِىّ جُب٤ُ الٟغوس ي الاؾخٗماع خا٫ْ  ل٣ض  Juge de la الهلر ٢اض ي ماؾؿت ؤوكإ ْ ال٣باثل، مى٣ُت ٖلى اإلاضهُت ٢

Paix، ًٓاَىحن ل٨ . 1لؤلٖغاٝ بخُب٣ُِا الٟٗلُت ال٣ًاثُت الؿلُت بمشابت زجماٖض ب٣ُذ ْ اَخمام، ؤي ٌٗحرٍْ لم اإلا

ل ت، في الخا٦مت الؿلُت الجماٖت ؤْ" 2زجماٖض" جمشل: الخػٍغ ٓخُضة الؿلُت هي ْ ال٣ٍغ ٓا٢٘، في ال  ؤجها صام ما ال

ت، ْ الؿُاؾُت الؿلُخحن بحن ججم٘  هي ْ. الؿُاصة بُاب٘ ٢غاعاتها ْجخمحز ال٣ًاثُت، الؿلُت وؿنُا ٦ظا ْ ؤلاصاٍع
ٓاَىحن، ٖام اظخمإ  مً الٗامت الخُاة في اهسغاَّ مً الخإ٦ض ًخم ْ ٞحها، ًٖٓ َٓ الغقض ؾً بلٜ بوؿان ٧ل ْ للم

ت لٟاثضة الاقترا٧اث بضٞ٘ ٢ُامّ زال٫  . 3ال٣ٍغ

ٕٓ، ٧ل مغة" زجماٖض" ججخم٘ ٓم في ٖاصة ؤؾب ٓعي، الؿ١ٓ  او٣ٗاص ًلي الظي الُ عة ا٢خًذ ما بطا ْ ألاؾب  الًْغ

ٓما 4الٗام اإلاىاصي زال٫ مً طل٪ ًٖ ("زجماٖض" عثِـ ) ألامحن ٌٗلً ْ اؾخصىاثُا، ججخم٘ . الاظخمإ ٢بل ْاخضا ً

ٓم ج٣ابلِا ت، لجىت الُ ٓلى التي الُِئت هي ْ ال٣ٍغ ت، حؿُحر جخ ٓن  ْ ال٣ٍغ  اظخماٖاتها ح٣ٗض. َمان ممشلي ْ ؤلامام مً جخ٩

ن في للىٓغ ت قْا  ) ؤٖمالِا آلُاث ؤَم مً ْ. الخٗلُم ْ التربُت ْ الخًامً ْ الخٗاْن  ْ ٧األمً اإلاسخلٟت ال٣ٍغ
ٍٓؼي  ٕٓ= زُ ٓاهحن ْ (الخُ ُت ال٣ ٓاػن  ٖلى الخٟاّ الى تهضٝ التي الٗٞغ حن ٞخٗا٢ب اإلاجخم٘، ج  ٢ُم ًٖ اإلاىدٞغ

٫ٓ  ؤيغاع بلخا١ ؾغ٢ت، ) اإلاسالٟت حجم خؿب مسخلٟت بٛغاماث الاؾخ٣امت  قغب قخم، ْ ؾباب الٛحر، بد٣
ٓاظض الخسانم، الخمغ، ٓن  في الخ ٢ْاث في اإلااء ُٖ ٓبت صعظاث ؤ٢ص ى ْ  .(الخ...لليؿاء اإلاسههت ألا  ٖؼ٫  هي ال٣ٗ

. 5الًغاء ْ الؿغاء في اإلاسالٟت، مغج٨ب

ٓحي الاؾم بهظا حؿمُتها ْ الازخالٝ، ْ الٟغ٢ت ه٣ٌُ َٓ ْ الاظخمإ، مً الدؿمُت َظٍ اقخ٣ذ: الدؿمُت صاللت ً 
ػي الٗٝغ ٖلى ؤلاؾالمي الضًً جإزحر مضٔ ْ ال٩لمت، جدملّ الظي الضًجي بالبٗض ٍٓخّ، نُاٚت في ألاماَػ  الاجداص ٟٞي َ

                                                           
 .8، ص المرجع نفسحسُت بن شيخ آث ملويا،   
 

 .يف األكقات شديدة احلر أك ادلمطرة" ثجماعث"يطلق ىذا اللفظ كذلك على بناء عمومي مزكد بدكة من احلجارة ذبتمع فيو  
 

، دار األمل للطباعة ك النشر ك التوزيع، تيزم كزك، 2، جالقبائليةمنطقة القبائل و األعراؼ سللوؼ عبد احلميد، : لوتورنو، تر.ىانوتو، أ.أ 
 .21، ص2013

 ".الرباح"االسم ادلتداكؿ للمنادم يف العامية ىو   

 
 .232، ص 2003، دار األمل للطباعة ك النشر ك التوزيع،  1، ط أزفوف تاريخ و ثقافةزلمد أرزقي فراد،  
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ٓة . 1الجماٖت م٘ هللا ًض ْ ٢

ٓاظض ٣ًخهغ ال ٔ  مىا٤َ في بل ٞدؿب، ال٣باثل مى٣ُت ٖلى" زجماٖض" ج ً مً ؤزغ  ٣ٞض محزاب، بجي ٚغاع ٖلى الَٓ
ٓع  ٌٗجى الظي ْ اإلاى٣ُت في الىٓام َظا الى ؾُٗض الخاط ب٨حر بً ًٓؾ٠ ؤقاع  ال٣غاعاث ًهضع ْ للبلضة الٗامت باألم

. 2البلض خغاؾت ْ ألامً خٟٔ ٖلى ٌكٝغ ْ

ٓن  الىٓام َظا ْظض: وحىصَا مً الهضف  ٖلى حؿِغ ْ للٗغف اإلاىخمحن ألاٞغاص لِا ًسً٘ التي الٗلُا الؿلُت ل٩ُ
ٓاهحن حؿً ْ باؾمِا، الخضًض ْ اإلاسخلٟت الؿلُاث لضٔ اإلاى٣ُت جمشُل . الضازلُت ال٣

ٓن :  الخىظُمي الهٍُل   : مً" زجماٖض" ماؾؿت جخ٩

ُٛت" ؤم٨ؿا: "  إلاحن - ٓا٫ ًغعى ألامحن، ٖلى ًُل٤ اللٟٔ َظا ْ الغاعي، مٗىاٍ ْ باألماَػ ت ؤخ  ْ    الؿ٩ان، ْ ال٣ٍغ
ت، زضمت في اإلاخٟاوي َٓ لُت ٖلُّ ج٣٘ الظي ِٞٓ ال٣ٍغ ٓاب ظاصة الى ٌُٗض ْ الٗام، الىٓام ٖلى اإلاداٞٓت مؿْا  اله

ت ؾ٩ان ٖضص بلٜ مِما ْ.الٍُغ٤ ًٖ مىدٝغ ٧ل ٓاخضة، ال٣ٍغ ٓظض ؤن ًم٨ً ال ال  ؤن ًجب ْ ْاخض، ؤمحن مً ؤ٦ثر ً
ٓن  ت ؤَل مً ٩ً  ًدٓى ْ -ٖا٢ل مٟغصٍ  –بال٣ٗا٫ اإلال٣بحن الٗاثالث ممشلي بحن مً ازخُاٍع ًخم ٞحها، م٣ُما ْ ال٣ٍغ

 .الجمُ٘ باخترام

ٖٓت ْ ألامحن مؿاٖضة مِمتهم ،"الًمان" حٗجي الٗغبُت الى الترظمت: الُمان -  جٟانُل ٧ل في ال٣ٗا٫ مجم
ٓن  َم ْ مِامِم، ل ت مً ظؼء ًٖ هاثب ؤْ ممشل َٓ ْ ازخهانّ، مى٣ُت خؿب ٧ل ًدضر ُٞما ؤمامّ مؿْا  ال٣ٍغ

   ٞحها للىٓغ للجماٖت الٗاثلت اوكٛاالث ْ مكا٧ل ًُغح خُض ،(الٗاثلي الاؾم هٟـ الجؼء َظا ؤٞغاص ًدمل ما ٚالبا)

٫ٓ  بًجاص ْ م ْ". زجماٖض" ٢غاعاث ْ جٓنُاث ًى٣ل ٦ما الخل ٓباث بنضاع في ؤخ٣ُتهم ٖضم مً بالٚغ  بإهٟؿِم، ال٣ٗ

 قإن طل٪ في قإجهم الضلُل ٢ُمت لِا" زجماٖض" ؤمام قِاصتهم ؤن ٌٗٝغ ٞالجمُ٘ ؾلُتهم، مً ٣ًلل ال طل٪ ؤن بال
 .ؤ٢غباثّ ؤخض ما٢خا ٌٗٓيّ الُمان، ُٚاب خالت في. ال٣ٗا٫ ْ ألامحن

ن حؿُحر ؤظل مً : (خالُا اإلاداؾب )الجامؼ ويُل ٓها" زجماٖض"حُٗحن بها، اإلاخٗل٣ت اإلاداؾبت قْا  بها زانا ٖ
٦ُٓل مِام جىدهغ ْ ال٣ٗا٫، بحن مً ازخُاٍع ًخم -اإلاا٫ ؤمحن الخالُت الدؿمُت -الجام٘ ٦ُْل ٌؿمى  جل٣ي في ال

ٓاعص ٦ُٓل نالخُاث يمً ًضزل ال ْ ،"زجماٖض" مجلـ بها ًإمغ التي الى٣ٟاث ْ اإلاهاٍع٠ صٞ٘ ْ اإلا  الاَخمام ال
ٓم ال ٦ما. الدؿُحر بخٟانُل ٦ُٓل ؾمي ْ ،"زجماٖض" مً ؤمغ صْن  جدهُل بإي ٣ً  بدؿُحر م٩ل٠ ألهّ الجام٘ ب

٢ْاٝ ٓلى اإلاىا٤َ، بٌٗ في آلان،. ألا ٓن  الظي للًامً باليؿبت ٦ظل٪ ْ. اإلاداؾب مِمت ألامحن ًخ  .ٖا٢ل هٟؿّ ٩ً

ٓع  ًم٨ىىا ٕ،ْللمٓى حٗغيذ التي اإلاسخلٟت اإلاهاصع ٖلى بىاءا ": زجماٖض" إلااؾؿت الخىُٓمي ال٩ُِل جه

                                                           
 

، ادللتقى الوطٍت حوؿ البعد األمازيغي و دوره في الصلح و فض النزاعات و أبعاده الروحيةنظاـ تجامعيث في العرؼ عوادم زبَت، .أ 
 .2016أفريل  13-12البويرة،  ،األمازيغيالركحي يف الًتاث الوطٍت 

 
 .49ص  ،1992ادلطبعة العربية، غرداية، دراسة اجتماعية و اقتصادية و سياسية، : تاريخ بني ميزاب يوسف بن بكَت احلاج سعيد،  
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 .لخاحماغث الاحخماعي الضوع 

ح ٖلى اإلاداٞٓت -  ؼ ْ الجماٖت ْع  .بلحها الاهخماء خب حٍٗؼ

ٓا٠٢ مً ال٨شحر في الخأػع  ْ الخٗاْن  -   بلخ... ألاٞغاح اإلاؿا٦ً، بىاء زانت اإلاىاؾباث، ْ اإلا

ْلت -  ٓاع١  ٖلى ال٣ًاء مدا ٓظض ْ ألاعامل، ْ ألاًخام ال٣ٟغاء، مؿاٖضة زال٫ مً الاظخماُٖت الٟ  مً ال٨شحر في ج
ىُاء ْخضَم، بال٣ٟغاء زانت الخحن ألشجاع خضاث٤ اإلاىا٤َ ٓن  ٞاأٚل  ؤظلِم ًدحن ٖىضما ْ ألاشجاع ًؼعٖ

ٓن  ٓن  ؤْ ًسهه ت ل٣ٟغاء مجها بجؼء ؤْ  بها ًٓن  .1ال٣ٍغ

                                                           
 

 .58صنفس المرج السابق، سللوؼ عبد احلميد، : لوتورنو، تر.ىانوتو، أ.أ 

 ("ثجماعث"رئيس ) مينل

 (المحاسب )وكيل ال
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بت ٢ًاثُت َُئت ْي٘ -   :ٖلى ٌؿاٖض ما َظا الخٟانُل، ْ ألاخضار ٖلى ص٤ُ٢ بك٩ل مُلٗت الؿ٩ان مً ٢ٍغ

 ٓعثهما الظًً الخ٣ض ْ الًُٛىت جٟاصي  ٢بل الجزإ ٞ٪ جدا٫ْ " زجماٖض" بِىما ، اإلاخسانمحن بحن ال٣ًاء ً
ٓلّ ٢ت الى ْن ٫ٓ  ٖمال اإلادا٦م، ؤْع ْا"  ٖىّ، هللا عض ي الخُاب بً ٖمغ ب٣ ٓم عص ٓا، ختى الخه  ٞهل ٞان ًهُلخ
ٓعر ال٣ًاء  ".الًٛاثً بُجهم ً

 ت ٖلى اإلاداٞٓت ٓا٠٢ ٨َظا مشل جخُلب التي ال٣ًاًا بٌٗ في زانت ال٨خمان، ْ الؿٍغ  .م

 ت ٔ  ٖلى ؤلاظغاءاث بِىما ال٣ًاًا، في الٟهل ؾٖغ ٫ٓ، ٢ْخا ًخُلب اإلادا٦م مؿخٓ . ال٣ٗاع زانت ؤَ

ٓص جيؿ٤ُ ْ الاجداص َظا بن: الانخهاصي الضوع  ٓاحي، ٧ل مً ؤَمُت لّ الجماٖت بغؤي ألازظ ْ الجِ  ختى  الى
٢ٓٝٓ هدا٫ْ  طل٪، ٖلى ٦ضلُل ْ مجها، الا٢خهاصًت ٓص بٌٗ ٖلى ال ٓاعصة البى ٓن  في ال ػي الٗغفي ال٣اه ٖٓت ألاماَػ  إلاجم

ٔ  مً ٓاص َظٍ بصعاط جم. اإلاضاقغ ْ ال٣غ ا في ظاءث ٦ما اإلا : 1 "(جهٝغ صْن  ) مهضَع

ت -  ٍٓغة الًت)الكٞغ االث 10 ًضٞ٘ ألا٢ل، ٖلى جحن ؤشجاع (10) ٖكغة ؾىت ٧ل ٌٛغؽ ال مً: (الب  .2ٍع

ٓلحها التي البالٛت ألاَمُت هلمـ البىض، َظا زال٫ مً: حػهُب  ْ ؤلاهخاط بالخالي ْ الٛغؽ ْ  للٟالخت" زجماٖض" ج
ٓٞحر زال٫ مً الظاحي الا٦خٟاء ٓن، مشل اإلادلُت اإلاىخجاث مً الٗضًض ج خ .  الخحن الٍؼ

ٍٓغة الًت) ؤخى٠ُ -  ٓن  مً: (الب ت جابٗت ؤعى ٢ُٗت ًٟلر ْ ٌؿخهلر مً ؤ٫ْ  ٩ً ٓم ْ مال٨ِا ًهبذ لل٣ٍغ  ج٣
ْصَا بغؾم" زجماٖض"  .خض

، ظِت مً الٛغؽ حصجُ٘ ْ ظِت، مً ألاعاض ي اؾخهالح ٖلى الدصجُ٘ يمً اإلااصجحن َاجحن جىضعط: حػهُب   ْ ؤزٔغ
ت الٟالحي بالجاهب الاَخمام بالخالي  .لل٣ٍغ

ٍٓغة الًت) ٌٗلى آر -  ض ٖىضما: (الب ٓاظضًً للمال٨حن خ٤ ال ظؿغ، بىاء هٍغ  .ألاعى زمً في بال الًٟت ٖلى اإلاخ

ٓم ٌؿمى ما َظا: حػهُب  ٓن  الُ ت جىمُت بَاع في َظا ًضزل ْ اإلال٨ُت، هٕؼ ب٣اه ٘ ب٢امت حؿُِل ْ ال٣ٍغ  للهالر مكاَع
ٓع  ْ ٧الُغ١  ال٣اٖضًت الُِا٧ل بالخهٓم ْ الٗام،  . الجؿ

ٓا٫ جًُِ٘ جٟاصي -   .ماصي م٣ابل صْن  الخهمحن بحن جٟهل" زجماٖض" ٞماؾؿت الخ٣اض ي، ًٖ الىاججت ألام

ٓص، َظٍ لجملت اإلاخهٟذ بن: حػهُب ٓا٤ٞ َظا ْ الٟالحي، للجاهب مٗالجتها ًلمـ البى  الجبلُت الُبُٗت م٘ ًخ

ٜ ٌؿ٨جها التي للمىا٤َ  . ٖاصة ألاماَػ

                                                           
 

، دار األمل للطباعة ك النشر ك التوزيع، تيزم كزك، 3، جمنطقة القبائل و األعراؼ القبائليةسللوؼ عبد احلميد، : لوتورنو، تر.ىانوتو، أ.أ 
 .488، ص2013

 
 .فرنك 2.5كاحد لاير يساكم   
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:  الُىم و ألامـ بحن زجماغث

ت، الٟترة زال٫ ٓعْر َظا ٌؿلم لم الاؾخٗماٍع ش في اإلامخض اإلا  ل٩ل جهضٔ ْ الٟغوس ي، الاؾخٗماع مجابهت مً الخاٍع
ٓإ ِا ْ ٖاصاتها ج٣لُضَا، ٖلى مداٞٓت اإلاى٣ُت ب٣ُذ ْ الاهدال٫ ْ الخمُُ٘ ؤه ٓع  مغ ٖلى ٖٞغ   ٢الّ ما لٗل ْ الٗه

ْلنكحر ؤعػقي جمغص ٖلى مٗل٣ا  LANGLOIS الٟغوس ي اإلادامي ٓم ٖؼاػڤت في قى٣ا بٖضامّ بٗض ؤ  زحر م،1895 ماي 14 ً

ٓا لً: لٟغوؿا ٢اثلت بغمتها ال٣باثل مى٣ُت ؤعػقي زال٫ مً ج٩لمذ ل٣ض" ...طل٪ ٖلى صلُل  ْ ٖاصاجىا جبضًل حؿخُُٗ
ڤً مهُبت ١ٓٞ  الضماء بةؾالت ج٣الُضها . 1"بْٖؼ

ٍٓغة، الًت مكضالت بلضًت في  بحن الخٗضي ْ ال٣خل ٢ًاًا جدل التي ٞهي ،"زجماٖض" بىٓام الٗمل ًؼا٫ ما الب
ف، ٕٓ صْن  ؾلمُا خلِا في ٞخخضزل ٢ًاًا، مً طل٪ ًٖ ًىجغ ما ْ الْٗغ  امخضاص ٖلى صلُل زحر ْ اإلادا٦م، الى الغظ

ْع  ٓم الى" زجماٖض" ص ج ببلضًت" الٗغف صاع" بىاء َٓ الُ ٓع، ، سخاٍع  ْ ،2الكمل لم َٓ مىّ الٛغى ْ ؤٚبالٓ عاٞ

ٓم ٞهي الؿل٠، جغ٦ّ بما الٗمل ٓع  في  الغصٕ ْ الٟهل ْ الىهي ْ ألامغ م٣ام ج٣ : طل٪ في ٢اٖضتهم ْ اإلاؿخٗهُت، ألام

. باإلاهالخت ال٣ًاًا خل ْ للجماٖت الخحر بُٖاء

ٓم ٓن  ْ الاؾخ٣ال٫ ْل في ْ الُ  ماؾؿت ٦ظل٪ ْ ٖامت بهٟت اإلاجخم٘ في اإلاٟاَُم بٌٗ حٛحرث الٓيعي، ال٣اه

ٓعْر َظا ٖلى اإلاداٞٓت ٞان ٖلُّ ْ ،"زجماٖض" ٔ  ْؾُلت لّ ؤنبدذ اإلا  ؤن ًم٨ً  التي الجمُٗاث، هي ْ ؤزغ

ت ٧ل ْ اإلاى٣ُت، في ب٨ثرة مىدكغة الجمُٗاث َظٍ هجض بط ،"زجماٖض ؾلُل"  اؾم جدمل  ظمُٗخّ لّ ٖغف ؤْ ٢ٍغ
ح ْ   ٖمل في ب٨ثرة جِٓغ التي" زجماٖض" مالمذ ب٣ُذ ْ اإلااض ي، في الخا٫ ٖلُّ ٧ان مشلما بّ الخانت  ْع

 مشل الاخخٟاالث جىُٓم ٦ظا ْ اإلاجخم٘، في ْػهّ ٧لىا ه٣ضع الظي ْ الىاؽ بحن ؤلانالح  اإلاشا٫ ؾنُل ٖلى الجمُٗاث،

ٍٓؼي " ،"زُمكٍغ" . الخ"...زُ

ٓعْر َظا ٖلى اإلاداٞٓت في مسخلٟت خاالث زالر بحن همحز ؤن ًم٨ً : اإلا

 ٓع  مى٣ُت خا٫ َٓ ْ"  زجماٖض"  ٖلى اإلاىا٤َ بٌٗ مداٞٓت: ألاولى الخالت ٓعن"  عاٞ ٓا٢  َظا لىا ؾمذ ٢ض ْ" بً

ٓانل البدض ٓجهم ما ؤْ" زجماٖض" ؤًٖاء بٌٗ م٘ بالخ  جغمؼ التي ْ ٖا٢ل ل٩لمت ظم٘ َٓ ْ بال٣ٗا٫ مدلُا ٌؿم
ٓع  مً ال٨شحر في الىٓام بهظا الٗمل ًؼا٫ ال اإلاى٣ُت في. الغػاهت ْ للخ٨مت  َظٍ جمل٨ِا التي الؿلُت إلاؿىا ل٣ض ْ ألام

اث مً للٗغف صاع بىاء اؾخُاٖذ ؤجها طل٪ ٖلى صلُل زحر ْ اإلااؾؿت، ٓاَىحن جبٖر ٓهت بىاًت هي ْ اإلا  زالر مً م٩
ٓاب٤ ٓع، مضًىت ب٣لب َ  ٞحها ًخم الخسههاث، ٧ل في اإلاغاظ٘ مً الٗضًض جدٓي  م٨خبت ٖلى اإلابجى ًدخٓي  خُض عاٞ

ؽ ج٣ضًم ؤًًا  .الجهاثُت ألا٢ؿام في زانت الضٖم صْع

  الجماعي الخخان ٖملُت:  زال٫ مً اإلادخاظحن ْ ال٣ٟغاء بمؿاٖضة الخًامجي الجاهب ٖلى" زجماٖض" حؿِغ 

                                                           
 

، 2014، تيزم كزك، 2، األمل للطباعة ك النشر ك التوزيع، ط األفكار اإلصالحية في كتابات الشيخ أبي يعلى الزواويزلمد أرزقي فراد،  
 . 39ص
 

 .16، ص2015، 1، دار ادلعرفة الدكلية للنشر ك التوزيع، اجلزائر، ط الداللة في تاريخ بعض علماء بجاية و أمشدالةإبراىيم مقاليت،  
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 .ظغاخُت ٖملُاث بظغاء ٖلى اإلا٣بلحن اإلادخاظحن مؿاٖضة عمًان، ٢ٟت ج٣ضًم ال٣ٟغاء، ألبىاء

  ٓعاء بمىاؾبت  جىٓم ما ٚالبا": زُمكٍغ" جىُٓم  .ٖاق

 جُجي ٖمل َظا ْ البحن، طاث بنالح في الاظتهاص ْ ال٣ُام  .ْع

 اإلاى٣ُت في اإلاُب٤ اإلاِغ ٢ُمت جُب٤ُ اخترام ٖلى الؿِغ. 

ٓعْر َظا ٖلى اإلاداٞٓت في الخاالث َظٍ مشل بن  الٗمل ًؼا٫ ال ل٨ً ْ ٣ِٞ، اإلاى٣ُت َظٍ ٖلى م٣خهغ لِـ اإلا

 .اإلاىا٤َ ٖضًض في الىٓام بهظا

 ٫ٓ : الثاهُت الخالت ٓن  م٘" زجماٖض" بخ٠ُُ٨ حؿمُخّ ًم٨ً ما َٓ ْ" زجماٖض" م٩ان مٗخمضة ظمُٗاث خل  ال٣اه
ح ؤْ البٗض ؤن بال الٓيعي، الًت مىا٤َ مً ال٨شحر في الخا٫ َٓ ْ ٢اثمت، جؼا٫ ال" زجماٖض" ْع  ؾنُل ٖلى ْ ال

ت لؤلٖما٫" بؾٗاص ظمُٗت اإلاشا٫ ا بمكضالت،" الهلر ْ الخحًر ٓن  ؤًٖاَئ  في الًامً ؤْ الٗا٢ل مىهب ٌكٛل

خّ، ٓع  ٚغاع ٖلى اإلاجخم٘ في الخإزحر طْي  ْ ألاؾاجظة مً ال٨شحر بلحها ًيخمي ٢ٍغ ٍٓؼعي ؾُٗض الض٦خ  الغثِس ي الِضٝ. ب
 بٌٗ نلر في ؾنبا ٧اهذ ما ٚالبا ْ الضاثغة ٢لب في م٨خب لضحها ْ الخحري  الٗمل ْ الهلر َٓ الجمُٗت لِظٍ

ٍٓلت مضة ٢ًذ التي اإلاؿاثل  الجمُٗت ليكاٍ جٟهُل ًلي ُٞما ال٣ٗاعي، بالجاهب مجها حٗل٤ ما زانت اإلادا٦م في َ

ٓان ٚاًت الى 2009 ؾىت مً  : 20161 ظ

ْص ْ ال٣ٗاع: مجها ٢ًُت 668: لظل٪ مدايغ اؾخهضاع ْ ٞحها الٟهل جم التي الهلر ٢ًاًا ٖضص  278 ) الخض
اط ،(٢ًُت 138 ) اإلامغاث ْ الُغ١  ،(٢ًُت ن ْ الْؼ ما٫ ؤصخاب ْ الخجاعة ،(٢ًُت 61 ) ألاؾغة قْا  102 )     ألٖا

الًت زاعط الهلر (٢ًُت 83 ) اإلاحرار ،(٢ًُت . (٢ًاًا 06 ) ال

 طْي  ْ اإلادخاظحن، مؿاٖضة زال٫ مً زانت ٦بحر، بك٩ل الجمُٗت بّ تهخم الظي الاظخماعي الجاهب الى بياٞت

ُاص ْ اإلاىاؾباث في ال٠ًُٗ الضزل . ألٖا

:  الجمػُت غمل آلُت

ٓن  ٓع  اإلاؿحر ال٣اه ف ألم ٓن  َظا. للضاثغة اإلاك٩لت الؿخت للبلضًاث الخابٗت اإلاضاقغ ْ الْٗغ  مً جدًحٍر جم ال٣اه
ٓاَىحن، ٧ل َٝغ مً ؤلازغاء ْ للى٣اف َغخت ْ مخٗضصة مجاالث في مسخهحن َٝغ  ْ    جبيُّ جم طل٪ بٗض ْ اإلا

ٓظؼ ًلي ُٞما ْ جُب٣ُّ ٓصٍ بٌٗ ه  :بى

 ؽ ظِاػ ْ الخاجم ْ اإلاِغ اٖخباع: الؼواج باب مً 01 اإلااصة  في بما  صط 70200 ب٣ُمت ؾ٣ّٟ خضص ْ ْاخضا الْٗغ

اٝ جهاًت الى الخُبت مً اإلاغاخل ٧ل ًٖ اإلاترجبت اإلاهاٍع٠ طل٪  . الٞؼ

 اعة ج٣خهغ: الؼواج باب مً 06 اإلااصة ت الخُُبت ٍػ  ٢ُمت جخٗضٔ ؤال ٖلى ألايخى ُٖض ْ الُٟغ ُٖض في ؤلاظباٍع
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اعة ٧ل في الِضًت  .صط 2500 ٍػ

ٔ  ج٣ضًم خالت في ٓاَىحن ؤخض مً ق٩ٓ  ٌكتٍر ْ بالك٩اْي  زام سجل في ٢ًِخّ حسجُل ًخم ٧ان، ؤي يض اإلا

: اخخمالحن همحز َىا ألاصلت، ٧ل ج٣ضًم

 .  ٫ٓ ٖٓض ًدضص الخالت َظٍ في: للهلر الشاوي الُٝغ ٢ب ٓع  الهلر ل٣ٗض م حن، بدً  ْ الجمُٗت ؤًٖاء الُٞغ

حن جغض ي ٢غاعاث اجساط ًخم ما ٚالبا. ؤلامام غ ْ بُجهما الدؿامذ ًدضر ْ الُٞغ  .نلر مدًغ جدٍغ

٫ٓ  ٖضم .  ٓة بةعؾا٫ بّ الاجها٫ ًخم الظي ْ للهلر الشاوي الُٝغ ٢ب ٓة ٌؿخلم لم بطا للهلر، صٖ  ًخم الضٖ
ض ٍَغ٤ ًٖ الشاهُت للمغة مغاؾلخّ ٓن  البًر ٌ ٞةطا ٢ًاجي، مدًغ ٍَغ٤ ًٖ الشالشت ْ اإلاًم ٫ٓ  ٞع  ؤمام اإلاش
ٌ ل٨ىّ خًغ ؤْ الجمُٗت ٔ  بًضإ ٌؿخُُ٘ ٖىضَا باألمغ ببالّٚ ْ باإلاكخ٩ي الاجها٫ ًخم الهلر، ٞع  لضٔ ق٩ٓ

 .اإلاد٨مت

ٓاصر ٞحها، للهلر الجمُٗت جخضزل التي ال٣ًاًا بحن مً ْ ؾب٤، ما الى بياٞت ع خ  في ْ ظغحى جسل٠ التي اإلاْغ
ٓحى، الخاالث بٌٗ  ْ    الخاصر مغج٨ب ٖلى الضًت ٞغى الى باإلياٞت بالشإع ألازظ ٖضم ْ الىٟٓؽ لتهضثت َظا ْ م

 .الطخُت ؤٞغاص ْ الجاوي بحن الهلر الى الؿعي

 بٌٗ َىا٥: الثالثت الخالت  ٔ  زال٫ مً ٢اثما ًؼا٫ ال" زجماٖض" جإزحر ؤن بال ٢اثما، الىٓام َظا ًب٣ى لم ال٣غ
اث بٌٗ ٍٓت الخهٞغ ٓاء الٟٗ  ببٌٗ الٗمل ًؼا٫ ال اإلاىا٤َ َظٍ ٟٞي اإلاشا٫ ؾنُل ٖلى ْ ٦جماٖاث، ؤْ ٦إٞغاص ؾ

ٓاص  : مجها هظ٦غ التي ْ" زجماٖض" م

ٍٓؼة" جىُٓم -  .الؿىت ٖبر مخ٨غعة مىاؾباث في" زُمكٍغ" ،"ج

 .ألاؾغ ظمُ٘ ٖىض هطجِا بٗض بال اإلاشمغة ألاشجاع ؤْ الخحن زماع ٠ُ٢ ٖضم مشل الخ٣الُض بٌٗ ٖلى اإلاداٞٓت -

ان ٧الشحران، للماقُت ظماعي قغاء ٖملُت ":زُمكٍغ" "الىػَػت"   ٖملُت في الجمُ٘ ًدكاع٥ طل٪ بٗض ْ ،1الخٞغ

ٓػَ٘ ْ الؿلخ الظبذ، لُت الُمان ْ ألامحن ًخدمل ْ. 2الخ ، ًخٗل٤ ُٞما اإلاؿْا  ؤلاظغاءاث اجساط ٞبٗض بصُمكٍغ
ت، ن الخدًحًر ٓػَ٘ ٖملُت ًدًْغ ٓن  ْ الخ ن ْ الخٟانُل، ٧ل ًغاٖ ٓن  ؤن ٖلى بالخهٓم ٌؿِْغ  ألا٢ؿاٍ ج٩

ٍْت ْ ٧اُٞت .  مدؿا

ت، في  الخًامً ججؿُض آلُاث مً زُمكٍغ حٗض ْ ُاص في ج٣ام ْ ال٣ٍغ    ،"زجماٖض" مً ب٣غاع الٟالخُت ْ الضًيُت ألٖا
ٖٓضَا جدُض بٗض ْ اث ظم٘ في ٌكٕغ م ت اإلاالُت الخبٖر ٍع ٓاهاث لكغاء الًْغ  ْ.      للىدغ (يإن ماٖؼ، ب٣غ، ) الخُ

اث حُٛي ٖىضما ت ؤَل ٌٟٗى الكغاء زمً ٖلحها اإلاخدهل الخبٖر ٓػٕ ْ الضٞ٘، مً ال٣ٍغ  ٧اهذ بطا ؤما مجان، اللخم ً
اث ت اَل ًخدمل  الكغاء زمً مً ا٢ل الخبٖر  في ْ الضٞ٘، مً العجؼة ْ الُخامى ْ ألاعامل بٖٟاء م٘ الٟاع١،  ال٣ٍغ

                                                           
 ".ثيمشرط"احليوانات ادلخصصة للذبح يف يف غالب األحياف، الثَتاف ىي  1
 .53، ص نفس المرجع السابقسللوؼ عبد احلميد، : لوتورنو، تر.ىانوتو، أ.  
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ٓلى الخالت َظٍ لُخّ جدذ الؿ٩ان مً الاقترا٥ مبالٜ ظم٘" َامً"  ٧ل ًخ  .1مؿْا

ٓلض الضًيُت اإلاىاؾباث  بخُاء بمىاؾبت ٖاصة" زُمكٍغ" ٖملُت ج٣ام ٓعاء، الكٍغ٠، الىبٓي  ٧اإلا  قِغ ٦ظا ْ ٖاق
ٓم، ًخم جٓاَغاث ٨َظا مشل جىُٓم ٞان اإلااض ي، زالٝ ٖلى ْ. بلخ...عمًان،  مٗخمضة ظمُٗاث بقغاٝ جدذ الُ

ٓن  ما ٚالبا ا ٩ً ٓر، بسبرة باالؾخٗاهت طل٪ ْ قبابا، ؤًٖاَئ  خؿب للمِام ج٣ؿُم ْ مد٨م، جىُٓم ْؾِ الكُ

ٓز٤ُ ٖملُت ٞان طل٪ الى بياٞت شخو، ٧ل اؾخٗضاص ْ     ٢ضعة ٍٓغ، آالث زال٫ مً –الخ  حٗخبر -الُٟضًٓ الخه
. اإلاى٣ُت جغار ٖلى الخٟاّ في ٌؿاَم ما َظا. الٗملُت َظٍ في ألاؾاؾُت الغ٦حزة

ٓاَىحن بةٖالم الٗملُت جىُٓم ًخم بت اإلا ٓاؾم، اخض با٢تراب" زُمكٍغ" جىُٓم في بالٚغ  الاقترا٥ مبلٜ ًدضص ْ اإلا
ٓم بٗضَا مؿب٣ا، ٓع  طبدِا ًخم ْ اإلادهل، اإلابلٜ ٢ُمت خؿب اإلااقُت عئْؽ ٖضص بكغاء الجمُٗت ج٣  الجمُ٘، بدً

ٔ  مً ٖاثالث ْ ؤٞغاص ختى ْعة ٢غ  الظًً ألاٞغاص ٧ل ْ ألا٢اعب اللخ٣اء ٞغنت اإلاىاؾبت َظٍ حٗخبر. بُٗضة ْ مجا
ٓن  ت، َظٍ الى ًيخم ا الظًً مجهم زانت ال٣ٍغ ، ألؾباب ؤْ الٗمل بؿنب مٛاصعتها الى ايُْغ  بالضعظت ٞهي، ؤزٔغ

ْلى . بُجهم الهلت ظم٘ ْ ألاٞغاص بحن الخٗاٝع ٦ظا ْ لاللخ٣اء، ٞغنت ألا

٣ت جسخل٠ ْ ٓا٫ مهضع ٤ْٞ اللخم ج٣ؿُم ٍَغ ٓاهاث، لكغاء اإلاٗخمضة ألام ٣ت ْ الخُ  هي اؾخسضاما ألا٦ثر الٍُغ
ٍْت باأل٢ؿاٍ الخ٣ؿُم ت ؤٞغاص مً ٞغص ٧ل ٖلى اإلادؿا ٓص ٞدتى ؤهثى، ؤم ط٦غا ٦بحرا، ؤم نٛحرا ال٣ٍغ ٓل  ْ الٛاثب ْ اإلا

مً زُمكٍغ" الخالت َظٍ في حؿمى ْ مسخلٟت مىا٤َ في الىٓام َظا ٌٗخمض. 2ههِبّ لّ ال٠ًُ ْ اإلاؿاٞغ،  ؤي" هظٍع
، بهُٛت جىٓم بِىما اإلاا٫، ْػَٗت ٓع، مى٣ُت ٚغاع ٖلى ؤزٔغ ٓم التي ْ عاٞ اء ٞحها ٣ً  ْ اإلااقُت بكغاء ْخضَم ألازٍغ

".  زجماٖض" جهٝغ جدذ ْيِٗا

ٓم في ٓاش ي، طبذ ً ٢ٓذ ٟٞي للٗمل، الجمُ٘ ًخجىض اإلا ٓم الظي ال  ٢ُ٘ ْ الظباثذ ؾلخ ٖلى بالخىاْب الكباب ُّٞ ٣ً
ت ؤُٖان ًجزْي اللخم، ٣ت ال٣ٍغ  ْ الٗاثالث، ٖضص خؿب ألاؾِم ٖضص لخدضًض مٗحن، م٩ان في الُمان ْ ال٣ٗا٫ ٞع

ٟا٫ ٩ًل٠ خحن في ًغؤؾِم مً ؤؾِم بخدضًض َامً ٧ل ٩ًل٠ ٓم. 3ٖلحها اللخم لٓي٘ ألاشجاع ؤٚهان بجلب ألَا  الُ

ٓٞغ ْل في ْ ٍ ج ٓع١ اؾخٗما٫ ًخم للىٓاٞت، ؤ٦بر ْؾاثل ْ قْغ هان بض٫ اللخم لخٛل٠ُ البالؾدُ٪ ْ ال . ألٚا

ت اَل ًخًٕغ اإلادضصة، ألاؾِم ٖضص ٤ْٞ اللخم ج٣ؿُم بٗض  َظٍ ًجٗل ؤن مىّ َالبحن هللا، الى بالضٖاء ال٣ٍغ
ٓص، بُ٘ في ٌكٕغ زم الجمُ٘، ٖلى بغ٦ت ْ زحرا اإلاىاؾبت ٓاثم ْ عئْؽ ظل ٓاهاث ٢ ٓخت الخُ  ج٣خط ي ٦ما اإلاؼاص، في اإلاظب

ٓة لّ ٌكِض ما شخو ٩ًل٠ طل٪ ٣ٖب الٗاصة، ٓػَ٘ الظا٦غة ب٣ ٓاَىحن ٖلى اللخم ؤؾِم بخ ت اإلا ٔ  جلٓ  ٢ٍغ . 4ألازغ

ٓظض اإلاٗخاصة،" زُمكٍغ" ظاهب الى ً ٕٓ مً زُمكٍغ" ٌؿمى زام ه  ٖضص ٣ًضم َىا ْ ،" اإلاا٫ ْػَٗت" ٌٗجي ْ" ڤُظٍع

                                                           
 

 .233، ص نفس المرجع السابقزلمد أرزقي فراد،  

 .54، ص نفس المرجع سللوؼ عبد احلميد، : لوتورنو، تر.ىانوتو، أ  
 

 .حاالت عديدة يستبدؿ األغصاف دبواد للحفظ مثل الورؽ ك البالستيك يف 
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ٓن  ْ ه٣ضًت بؾِاماث ألاٞغاص مً مٗحن ٓاها بّ ٌكترْن ٧اُٞا مبلٛا ًجمٗ ٓن  ْ ٞإ٦ثر، ْاخض خُ  بٗض اللخم ًخ٣اؾم

ٕٓ بهظا ال٣ُام ًمى٘. مؿاَمخّ إلا٣ضاع جبٗا شخو ٧ل طل٪،  مً ؤخُاها ْ ألامحن مً ؤلاطن صْن " زُمكٍغ" مً الى

.  بٛغامت ٖلحها ٌٗا٢ب ظىدت ًمشل اإلاى٘ لِظا زغ١  ٧ل ْ ،"زجماٖض"

:   الاحخماعي البػض

ٓعْر ٖلى اإلاداٞٓت -  إلات ْل في الاهضزاع ْ الًُإ مً للمى٣ُت الش٣افي اإلا ٓظُاث ْ الٗ ٓل  .الاجها٫ ج٨ى

ٓاع١  ٖلى ال٣ًاء -  ٓػَ٘ في الٗض٫ زال٫ مً الاظخماُٖت الٟ  .ال٣ٟغاء مجهم زانت الجمُ٘، مكاع٦ت ْ الخ

ؼ -   .للجماٖت باالهخماء ؤلاخؿاؽ حٍٗؼ

 .ال٠ًُٗ الضزل طْي  مؿاٖضة - 

:   الخىنُاث

 خباع بٖاصة ٓعْر الٖا . ٖلُّ للمداٞٓت آلُاث ْي٘ ْ الالماصي ْ اإلااصي بك٣ُّ الش٣افي للم
 ش ٦خابت ً مً ظؼء ل٩ل الاظخماعي الخاٍع ًٍٓ ٖلى ٌؿاٖض ما َظا ْ طل٪، ٖلى الدصجُ٘ ْ الَٓ  ْ مٗغفي عنُض ج٩

. الخسهو في للباخشحن مغظ٘
 ْلت خماص ٢ًاثُت نُٛت بًجاص مدا  الهلر مجالـ بحن الخيؿ٤ُ زال٫ مً" زجماٖض" ًٖ الهاصعة ألاخ٩ام اٖل

. ال٣ًاثُت الجِاث ْ ح٣ٗضَا التي

 ْثها ٖلى جداٞٔ التي اإلاىا٤َ مؿاٖضة ٓع . اظخماُٖا ْ ا٢خهاصًا الش٣افي م

 الضازلُت اإلاىا٤َ في ةزام الترار جِٓغ التي اإلاخاخ٠ بىاء ً  .للَٓ

 ٍٓاث جدؿحن ٍٓت، اإلاؿخ ٘ بَال١ ٖبر الترب ٍٓت مكاَع ٖٓ ّٟ الترار ليكغ تهضٝ التي الخ ٓعة ؤًٞل في ْحٍٗغ  ن

 ْعاث جىُٓم نُت الض هحن لخإَُل الخضٍع  .الكٗبي الترار ٖلى الخٟاّ في اإلاخسهِّل

 :اإلاغاحؼ ناةمت

م .الهغآن الٌٍغ  

: الٌخب   

ٓجٓ، ؤ.ؤ .1 ٓعهٓ، جغ.َاه ٓج ْ 2، طمىُهت الهباةل و ألاغغاف الهباةلُتمسلٝٓ ٖبض الخمُض، : ل ، صاع ألامل للُباٖت 

ْػْ،  ٓػَ٘، جحزي  ْ الخ  . 2013اليكغ 

ٓجٓ، ؤ.ؤ .2 ٓعهٓ، جغ.َاه ٓج ْ 3، طمىُهت الهباةل و ألاغغاف الهباةلُتمسلٝٓ ٖبض الخمُض، : ل ، صاع ألامل للُباٖت 

ْػْ،  ٓػَ٘، جحزي  ْ الخ  .2013اليكغ 
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ش بػٌ غلماء بجاًت و أمكضالتببغاَُم م٣الحي، .3 ْ الضاللت في جاٍع ْلُت لليكغ  ت الض ، صاع اإلاٗٞغ

ٓػَ٘،الجؼاثغ، ٍ  1،2015الخ

ا ؤلانالحي في الجؼاةغالخُُب ؤخمض،  .4 حن و أزَغ ىُت حمػُت الػلماء اإلاؿلمحن الجؼاةٍغ ، اإلااؾؿت الَٓ

 .1985لل٨خاب، 

ش الجؼاةغ اإلاػانغبالح بكحر،  .5 ت، الجؼاثغ، 1989-1830جاٍع  .2006، صاع اإلاٗٞغ

سُت و مهاعهت: الترار الػغبي ؤلاؾالميخؿحن مدمض ؾلُمان،  .6 ٕٓصعاؾت جاٍع ٓان اإلاُب اث الجامُٗت، ، صً

 .1988الجؼاثغ، 

تؾلُماوي ؤخمض،  .7 ش اإلاضن الجؼاةٍغ  .2007، صعا ال٣هبت لليكغ، الجؼاثغ، جاٍع

ٍٓا،  .8 ـ و أنىلهملخؿحن بً قُش آر مل ل باالماَػ ٓػَ٘، الجؼاثغ، ٍالخػٍغ ْ الخ ْهُت لليكغ  ، 1، صاع الخلض

2007. 

ش و زهاقتمدمض ؤعػقي ٞغاص،  .9 ٓػَ٘،  ، صاع ألامل 1، ٍ أػقىن جاٍع ْ الخ ْ اليكغ  . 2003للُباٖت 

ٍاع ؤلانالخُت في يخاباث الكُش أبي ٌػلى الؼواوي مدمض ؤعػقي ٞغاص،  .10 ٓػَ٘، ألاق ْ الخ ْ اليكغ  ، ألامل للُباٖت 

ْػْ، 2ٍ   ، 2014، جحزي 

ٓخضة الٗغبُت،بحرْث، 4، ٍمىانكاث...صعاؾاث: الترار و الخضازتمدمض ٖابض الجابغي، .11 ، مغ٦ؼ صعاؾاث ال

    .2011، لبىان

ش بني محزابًٓؾ٠ بً ب٨حر الخاط ؾُٗض،.12 ،اإلاُبٗت صعاؾت احخماغُت و انخهاصًت و ؾُاؾُت:جاٍع

. 1992الٗغبُت،ٚغصاًت،

: اإلاظيغاث

ً: اإلاىعور الثهافي في الجؼاةغي ٌؿمُىت قغابي، .13 ، مظ٦غة ماظِؿخاع في اللٛت هماطج مً عخالث الهغن الػكٍغ

 ْ ٍٓغة، ْ ألاصب الٗغبي، ٧لُت آلاصاب  ْلخاط الب . 2013اللٛاث، ظامٗت آ٦لي مدىض ؤ

غ :  اإلالخهُاث، اإلاجالث، الضوعٍاث و الخهاٍع

ت ، الٗضص  .14 ٓعٍت الجؼاثٍغ ضة الغؾمُت للجمِ ٍٓلُت  09اإلااعر في  55الجٍغ  1974ظ

ْالش٣اٞت، .15 ْ الٗلم  غ :لهىن الترار الثهافي ؾحر اإلااصي 2003اجكانُت  مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت  الخهٍغ

                                                                                                                                                                         2013، النهاتي

مجلت ٖلمُت : ، مٗاٝعبالص خمؼة و صوعَا الىًالي و الثهافي نضًما و خضًثا ًشجاعمدمض الكٍغ٠ خؿحن،  .16

ٍٓغة، الٗضص ْلخاط الب   .2010، 8مد٨مت، اإلاغ٦ؼ الجامعي آ٦لي مدىض ؤ
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ٓاخاث نغاءة في أغماُ حمػُت الترار: صوع الػمل الجماعي في زضمت الترارمدمض ؤخمض ظِالن،  .17 ،  ال

ْ الضعاؾاث، مجلت ؤ٧اصًمُت ْعٍت مد٨مت ، اإلاغ٦ؼ الجامعي ٚغصاًت، الٗضص  للبدٓر   .2006، 01ص

ٓاصي ػبحر،  .18 غي و صوعٍ في الهلح و قٌ الجزاغاث و أبػاصٍ الغوخُتٖ ، هظام ججامػُث في الػغف ألاماَػ

ٍٓغة،  ػي، الب جي ألاماَػ حي في الترار الَٓ ٫ٓ البٗض الْغ جي خ ل  13-12اإلالخ٣ى الَٓ . 2016ؤٍٞغ

اعحمالُاث ثعقُض الٗامغي،  .19 ْ وظُل اإلاثل الكػبي في عواًاث الُاَغ َو ْلي الشاوي الىو  ، اإلالخ٣ى الض

ْ اإلاجهجي، اإلاغ٦ؼ الجامعي : اإلاىهج ل –الترار الكٗبي  ٍٓغة، ؤٍٞغ . 2008الب

ْ الهلر،  .20 ت  غ اإلاالي و ألاصبي ظمُٗت بؾٗاص لؤلٖما٫ الخحًر  .2016الخهٍغ

21. UNESCO, Qu’est-ce que le patrimoine culturel immatériel ?  

22. Error! Hyperlink reference not valid. 28 mai 2016 à 10:25 
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جسههاث الخػلُم الػالي وؾىم الػمل باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت 

ج  صعاؾت خالت باإلاىُهت الكغنُت: وجدضًاث الخٍغ
ٓع هجاة ؤخمض مهُٟى اإلالشم ِٞؿ ٓصًتاإلال٪ ُٞهلظامٗت /لُلى نالر خجي البهغي •بْغ  ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ

 

 

 

 :ملخو

جحن وؿب ْجدلُل صعاؾت الى البدض حهضٝ     ْالخيبا 1434-1420 الٟترة زال٫ الٗالي الخٗلُم جسههاث مً الخٍغ
جحن بةٖضاص  ْجدلُل صعاؾت الى البدض حهضٝ ٦ظل٪. 1440-1436 الٟترة زال٫ الٗالي الخٗلُم جسههاث مً الخٍغ

ٓاظّ التي الخدضًاث جحن ج ٓصي الٗالي الخٗلُم ماؾؿاث مً الخٍغ  ٖلى الضعاؾت اؾدىضث. الكغ٢ُت باإلاى٣ُت الؿٗ
ٓصي الٗالي الخٗلُم ْػاعة مً ػمىُت ؾالؾل بُاهاث ضاص الؿٗ جحن أٖل جاث الخٍغ  ألاؾُت الضالت ْاؾخسضمذ ْالخٍغ

ج بإٖضاص الخيبااث لخؿاب  ُٖىت مً بُاهاث ظم٘ زال٫ مً ْطل٪ اإلاؿخي اإلاىهج الضعاؾت اهخهجذ ٦ما. الخٍغ

جي مً 100 حجمِا ٓصي الٗالي الخٗلُم زٍغ  الٗالي الخٗلُم ؤن الضعاؾت هخاثج ؤْضخذ. الكغ٢ُت باإلاى٣ُت الؿٗ
ٓصي ت الخسههاث لضعاؾت ؤ٦بر ٞغنت ًدُذ الؿٗ  بغهامج ًسضم ْبظل٪ الٗملُت بالخسههاث م٣اعهت الىٍٓغ
ٓصة ٠ُ في الؿٗ جحن الخْٓ ت الخسههاث مً للخٍغ ٠ُ وؿبت اعجٟإ الضعاؾت هخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪. الىٍٓغ  جْٓ

جاث وؿبت اعجٟإ الضعاؾت هخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪. الٗملُت الخسههاث في ألاظاهب جحن م٣اعهت الخٍغ  ْٖضم بالخٍغ

ٓا٦بت اصة الٗمل ؾ١ٓ  م جاث ٖضص في اإلاُغصة للٍؼ ٓاٞضة الٗمالت جًُٟل ؤن الضعاؾت هخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪. الخٍغ  ال
اث٠ اإلا٩اوي ْالبٗض للُْٟٓت الخسهو مالءمت ْٖضم للُْٟٓت الٗملي للخُب٤ُ الضعاؾت ءمتمال ْٖضم  اإلاخاخت للْٓ

ٓبت بالخسههاث الالخدا١ في ال٣ضعاث امخدان لىخاثج الؿالب ْالخإزحر ٓاظّ التي الخدضًاث ؤَم مً حٗخبر اإلاٚغ  ج

ج ٠ُ الخٍغ اصة الضعاؾت جٓص ي الضعاؾت هخاثج ٖلى بىاءا. للخْٓ  الخسههاث لضعاؾت الٗالي الخٗلُم في الٟغم بٍؼ
ٓبت الٗلمُت  بؿ١ٓ  ْعبُِا الٗالي الخٗلُم ماؾؿاث في الخُب٣ُُت البرامج ْج٨ش٠ُ الٗمل ؾ١ٓ  في ؤ٦بر بك٩ل اإلاُل

 لٓي٘ ْالجامٗاث الٗالي الخٗلُم ْْػاعة الٗمل ماؾؿاث بحن الخيؿ٤ُ بإَمُت الضعاؾت ؤْنذ ٦ظل٪. الٗمل
ج حؿاٖض بُاهاث   ٢اٖضة ْبوكاء الٗالي الخٗلُم اؾتراجُجُاث إل ٖلى الخٍغ ٠ُ ٞغم ٖلى الَا  .                 اإلاىاؾبت الخْٓ

ج، جدضًاث الٗمل، ؾ١ٓ :اإلاكخاخُت ًلماثاُ ٓصة الخٍغ ٓاٞضة الٗمالت ، الؿٗ . ال
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: مهضمت

ٓصًت الٗغبُت اإلامل٨ت في الٗمل ؾ١ٓ  قِض ْلت ْجبيذ ٦بحرة حٛحراث الؿٗ ٓصة ؾُاؾت الض اث٠ لؿٗ ٓٞحر بهضٝ الْٓ  ج

ٓصًحن الٗمل ٞغم ٓصة هٓام جُب٤ُ زال٫ مً ْطل٪ للؿٗ م. 1الؿٗ  اػصًاص في البُالت مٗضالث ماػالذ طل٪ مً بالٚغ

خماص ؤؾبابها ؤبغػ  ْمً ٓاٞضة الٗمالت ٖلى الٖا لت ال  ٖلى ًغ٦ؼ الٗالي الخٗلُم ؤن خُض. الخام ال٣ُإ في زانت اإلاَا
ٓم مشل مُٗىت جسههاث ٓاصع ؤن هجض لظل٪ ؤلاؾالمُت ْالضعاؾاث ْالاظخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗل لت ال٩  َظٍ مً اإلاَا

ٓٞغة الخسههاث ٔ  بخسههاث م٣اعهت مخ ٓم مشل ؤزغ  ٖلى ٦بحرا اٖخماصا ٞحها اإلامل٨ت حٗخمض ْالتي الصخُت الٗل

ٓاٞضة الٗمالت ٓاظّ ما ؤزُغ هي البُالت مك٩لت ْحٗخبر. ال  ًجض خُض باإلامل٨ت الا٢خهاصي ْ الاظخماعي الاؾخ٣غاع ً
٠ُ في ؤ٦بر ٞغنت ألاظاهب ٓح طل٪ ٍِْٓغ الخْٓ ٓم مشال الخسههاث بٌٗ في بٓي  َظا َْٗخبر الصخُت الٗل
ْلت ؾُاؾاث م٘ مخىا٢ًا الٓي٘ ٓٞحر حؿعى التي الض ٓصًحن، الٗمل لخ ٠ُ اإلادلي الخام ال٣ُإ ًٍْٟل للؿٗ  جْٓ

ٓاصع ٓاٞضة ال٩ ٠ُ ًالخٔ ٦ظل٪.ال ت الخسههاث لخملت الٗام ال٣ُإ ماؾؿاث جْٓ اث٠ ٌكٛل بِىما الىٍٓغ  الْٓ
ٓاصع الٗلمُت الخسههاث جخُلب التي ٓاٞضة ال٩ جحن ٖضص ًدىاؾب ال خُض ال  م٘ الخسههاث بٌٗ مً الخٍغ

ٓم جسههاث مشل الٗمل ؾ١ٓ  اخخُاظاث ٓا٦بت ْبالخالي الصخُت الٗل  ؾ١ٓ  إلاخُلباث الٗالي الخٗلُم جسههاث م

 ال زبراث ًخُلب الٗمل ؾ١ٓ  ٞان ؤزغي  هاخُت مً. الٗالي الخٗلُم ماؾؿاث ؤمام اإلاازل صيالخذ ٌٗخبر الٗمل
ٓٞغ ج جخ ٠ُ الٗمل ؤصخاب ًلجإ لظل٪ الخسغط خضًثي زانت للخٍغ لت الخبراث لخْٓ  اإلامل٨ت زاعط مً اإلاَا

ٓصي ال٩اصع عاجب ؤن خ٣ُ٣ت بلى باإلياٞت . ألاظىبي ال٩اصع عاجب مً ب٨شحر ؤٖلى الؿٗ

 الٗغبُت باإلامل٨ت الٗمل ًٖ الٗاَلحن مً ُٖىت ْا٢٘ ْج٣ُُم جدلُل بلى 2(1431) الب٨غ بها ٢ام التي الضعاؾت َضٞذ 
ٓصًت ٓصًت الٗغبُت باإلامل٨ت الٗمل ًٖ الٗاَلحن مً لُٗىت اإلاؿخي اإلاىهج الباخض اؾخسضم ٢ْض الؿٗ  ْجم الؿٗ

٠ُ ٔ  اهسٟاى ؤن الىخاثج ؤْضخذ. الضعاؾت إلاخٛحراث ْالٓنٟي ؤلاخهاجي الخدلُل مىهج جْٓ  الٗلمي الخإَُل مؿخٓ
ْعاث ؤن الضعاؾت هخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪. الضعاؾت ُٖىت ٖىض الخُٗل خالت ؤؾباب ؤخض نُت الض  الخد٣ذ التي الخضٍع

٫ٓ  في حؿاٖضَم لم الضعاؾت ُٖىت بها ُٟت ٖلى الخه ْعاث مىاؾبت لٗضم ْطل٪ ْْ  مِىُت ْٖضم الٗمل لُبُٗت الض

نُت البرامج بحن الغبِ ٖضم ٦ظل٪. الضعاؾت ُٖىت لضحها جضعبذ التي اإلاٗاَض ْظضًت . الٗمل ؾ١ٓ  ْمخُلباث الخضٍع

ْع  صعاؾت ؤن بلى 3(1431) الخمص ي بها ٢امذ التي الضعاؾت َضٞذ ٖاث ص . البُالت مك٩لت مً الخض في الهٛحرة اإلاكْغ

٫ٓ  في اإلاُضاوي اإلاسر مىهج الباخشت اؾخسضمذ ٓن  الظًً ؤٚلبُت ؤن بلى الضعاؾت جٓنلذ. البُاهاث ٖلى الخه  في ٌٗمل

ٖاث ٔ  الكباب مً َم الهٛحرة اإلاكْغ ٓصي اإلاجخم٘ في اإلاغؤة َبُٗت بلى طل٪ َْٗؼ  ؤن الىخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪. الؿٗ

                                                           
 

 ىػ21/4/1415بتاريخ  (50)قرار كزارة العمل رقم  

. 51العدد  26اجمللة العربية للدراسات األمنية كالتدريب اجمللد . دراسة ميدانية ربليلية: البطالة كآثارىا النفسية (1431)زلمد عبد اهلل البكر   
(143-185) 
طق ادلملكة دراسة تطبيقية على بعض منا: دكر ادلشركعات الصغَتة يف احلد من مشكلة البطالة لدل الشباب (1431)سارة صاحل اخلمشي   

 (292-245). 50العدد  25العربية السعودية اجمللة العربية للدراسات األمنية كالتدريب اجمللد 
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ٖاث للٗمل ألاؾاس ي الؿنب ٠ُ اإلاخاخت الٟغم ٢لت َٓ الكباب لضٔ باإلاكْغ  الخام ال٣ُإ في ْزانت للخْٓ

ٓماث مغ٦ؼ صعاؾت ؤْضخذ. ألاظىنُت الٗمالت ًًٟل الظي ت ْالضعاؾاث اإلاٗل  مكاع٦ت ؤن 1(2012) الكغ٢ُت بٛٞغ

ٓصًحن الٗاملحن ٖضص ؤظمالي مً% 8 بلٛذ (2010) الٗام في الخام ال٣ُإ في اليؿاثُت الٗمالت  بال٣ُإ الؿٗ
ٓلُاث ْجى٨ٗـ الخام ا ٖلى ألاؾغة ججاٍ اإلاغؤة مؿئ ٠ُ في ٢غاَع  ؾ١ٓ  في مكاع٧اتها ٖلى ؾلبا ًى٨ٗـ ْالظي الخْٓ

ٓاث٤ ؤَم مً ؤن الضعاؾت ؤْضخذ ٦ما. الغؾمي الٗمل ٓصًت اإلاغؤة اهسغاٍ ٖ  ٖىهغ ه٣و َٓ الٗمل ؾ١ٓ  في الؿٗ
ٓة زل٤ الظي الص يء الباخشاث لضٔ الخضٍعب ٓٞغ َٓ ْما الٗمل ؾ١ٓ  مخُلباث بحن ٞج جاث مخ الث مً للخٍغ  مَا

. ْزبراث

ْلي الى٣ض نىض١ْ  صعاؾت ٖلى اؾدىاصا ٓط 2(2013) الض ٓصًحن ٚحر الٗاملحن ٌؿخد  ٖلى اإلاىسًٟت اإلاِاعاث طْ الؿٗ

اث٠ مً ألا٦بر الجؼء ْػ  ال خُض الخام ال٣ُإ ْْ ٓن  الٗاملحن ٖضص ًخجا ٓصً  في الٗاملحن ٖضص مً% 20 الؿٗ
ْلي الى٣ض نىض١ْ  صعاؾت ؤْضخذ ٦ظل٪. الخام ال٣ُإ ٔ  في ؤلاهار مكاع٦ت وؿبت اعجٟإ (2013) الض  الٗاملت ال٣ٓ

ٓجحرة ل٨ً ٔ  اعجٟإ الضعاؾت ؤْضخذ ٦ما. الٗغبُت الض٫ْ  مً ب٨شحر م٣اعهت ؤبُإ ب  التي ال٣ُاٖاث في الٗاملت ال٣ٓ

ٖٓا ألاظىنُت الٗمالت ٖلى حٗخمض ٖاث ٖلى الٗام باإلهٟا١ مضٞ  ؤصٔ ٦ما. الخدخُت البيُت ٢ُإ في الطخمت اإلاكْغ
ٓلت ٫ٓ  ؾِ  ْالخجؼثت الجملت ججاعة مشل ٢ُاٖاث ظٗل بلى ْاإلاِاعة ألاظغ مىسًٟت ألاظىنُت الٗمالت ٖلى الخه

اصة في حؿِم لم ل٨جها الخام ال٣ُإ لىمٓ الغثِؿُت اإلادغ٧اث بمشابت ْالدكُِض ْالى٣ل الصخهُت ْالخضماث  ٍػ

٠ُ ٓصًحن جْٓ .  الؿٗ

ٓبت اإلاِاعاث ؤَم ٖلى الخٗٝغ بلى 3م(2006) الباخشحن بها ٢ام التي الضعاؾت َضٞذ ٓصي الٗمل لؿ١ٓ  اإلاُل  الؿٗ
ٓٞحر في الٗالي الخٗلُم مىاهج ٢ضعة ْمضٔ الخام  الضعاؾت ْجٓنلذ اإلاؿخي اإلاىهج الباخض ؤؾخسضم. اإلاِاعاث َظٍ ج

ٔ  الضعاؾت ُٖىت مً% 77.8 ؤن الى ٓٞحر في ٦بحر بك٩ل مىاؾبت ٚحر الخٗلُم مىاهج ؤن جغ ٓبت اإلاِاعاث ج  اإلاُل
ٓبت مِاعاث َىا٥ ؤن بلى الضعاؾت جٓنلذ ٦ما. إلاىٓماتهم  ؤلازالم م٣ضمتها في جإحي الٗمل لؿ١ٓ  ٦بحر بك٩ل مُل
ٓاُٖض ْالخ٣ُُض ْالاهًباٍ الٗمل في ْالجضًت ٖٓت في الٗمل ٖلى ْال٣ضعة الٗمل ْهٓم بم  اللٛت مً ْالخم٨ً مجم

ت غ ٦ْخابت الٗملُت الخبرة مِاعاث اهسًٟذ خحن في آلالي الخاؾب ْاؾخسضام ؤلاهجلحًز  بإَمُت م٣اعهت الخ٣اٍع

ٔ  اإلاِاعاث .  ألازغ

                                                           
ضلو استحداث آليات جديدة للقضاء على البطالة بُت السيدات بادلملكة العربية السعودية  (2012)مركز ادلعلومات كالدراسات غرفة الشرقية   

 .مات مركز الدراسات غرفة الشرقيةقطاع الشؤكف االقتصادية ادلعلو
 .13/230قضايا سلتارة التقرير القطرم رقم : ادلملكة العربية السعودية (2013)صندكؽ النقد الدكيل   
دراسة ميدانية رللة العلـو : ادلهارات ادلطلوبة للقطاع اخلاص السعودم كدكر التعليم العايل يف توفَتىا (2006)ين ثسامي عبد اهلل الباح  
  24-1العدد األكؿ  22القتصادية كاإلدارية اجمللد ا
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ٓلي اججاَاث ٖلى الخٗٝغ بلى 1ٌ (1432) خؿحن الباخض بها ٢ام التي الضعاؾت َضٞذ ٠ُ مؿئ  اإلاؿدكُٟاث في الخْٓ

٫ٓ  هدٓ الخانت جحن ٢ب  اؾخسضم. اظخماعي ؤزهاجي بُْٟٓت لضحهم للٗمل الاظخماُٖت الخضمت ؤ٢ؿام مً الخٍغ
 اإلائٓي  ْاليؿب الخ٨غاعاث مشل ؤلاخهاثُت ألاؾالُب مً ٖضص باؾخسضام ال٨مي ْالخدلُل اإلاؿخي اإلاىهج الباخض

ٓص ًٖ الباخض لِا جٓنل التي الىخاثج ؤْضخذ".  جغبُ٘ ٧اي"  ْازخباع ْاإلاخٓؾُاث ٓلي اًجابُت اججاَاث ْظ  إلاؿئ

٠ُ جي هدٓ الخانت اإلاؿدكُٟاث في الخْٓ ٔ  هاخُت مً. الاظخماُٖت الخضمت ؤ٢ؿام زٍغ  ًٖ الىخاثج ٦كٟذ ؤزغ
جحن اإلاِىُت الخبرة اقتراٍ في مخمشلت ؾلبُت اججاَاث ٓلِم بم٩اهُت ٢بل الجضص للخٍغ  جًُٟل ظاهب بلى بالٗمل، ٢ب

٠ُ ٓصًحن ٚحر جْٓ  بخدؿحن ٖال٢ت طاث ْاإلا٣ترخاث الخٓنُاث بٌٗ الضعاؾت ٢ضمذ. ألاظغ في الٟاع١  بؿنب الؿٗ

ُُٟت الٟغم ْا٢٘ جي الْٓ عة ؤْنذ ٦ما. الخام الهخي ال٣ُإ في الاظخماُٖت الخضمت ؤ٢ؿام لخٍغ ٍٓغ بًْغ  جُ
 ٔ ج جإَُل ٦ٟاًت مؿخٓ  الخٗلُم قِض 2(2009) الٗبُضي بها ٢ام التي الضعاؾت ٖلى اؾدىاصا. مِىُا ْ ؤ٧اصًمُا الخٍغ

ً في الٗالي ا ٦مُا جؼاًضا الٗغبي الَٓ ٓمُت ماؾؿاجّ ٖضص في مدؿاٖع  ال٩لُاث ٖضص في ْجٓؾٗا ْالخانت الخ٩

ً في الجامٗاث ٖضص ػاص خُض ْالُالب  البُاهاث ْحكحر. 2003 بالٗام م٣اعهت 2008 الٗام في% 53.6 بيؿبت الٗغبي الَٓ
ْػ  ْلم ْؤلاوؿاهُت ألاصبُت الخسههاث في بال٩لُاث اإلالخد٣حن للُالب ألا٦بر الىهِب ؤن  الُالب وؿبت جخجا

ٔ  ْالخ٣ىُت الٗلمُت بال٩لُاث اإلالخد٣حن ٓصًت الٗغبُت للممل٨ت باليؿبت. الٗغبُت للض٫ْ  ؤلاظمالي مً% 31 ؾٓ  ػاص الؿٗ

ٓمُت الجامٗاث ٖضص  .زانت ظامٗاث 7 اؾخدضار جم ٦ما ظامٗت 21 بلى لخهل ظامٗت 13 بىدٓ الخ٩

ٓع  بضعاؾت 3(2010) هللا ْٖبض اإلالشم بها ٢امذ التي الضعاؾت َضٞذ ٠ُ اإلاخاخت ْالٟغم اإلاغؤة حٗلُم جُ  ْجم٨حن للخْٓ

ٓصان في اإلاغؤة ٓصان في اإلاغؤة حٗلُم اججاٍ ؤن الىخاثج ؤْضخذ. الؿ ٓا٦ب ال ل٨ً جهاٖضي الؿ  اإلاخاخت الٟغم ج
٠ُ ْصًت الضعاؾت هخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪. الخهاٖضي الاججاٍ َظا للخْٓ  ال٣غاع اجساط في للمغؤة اإلاخاخت الٟغم مدض

ْصًت ْطل٪ اث٠ في اإلاغؤة ٞغم إلادض . الٗلُا الْٓ

جحن وؿب ْجدلُل صعاؾت بلى البدض حهضٝ   ْالخيبا 1434-1420 الٟترة زال٫ الٗالي الخٗلُم جسههاث مً الخٍغ
جحن بةٖضاص  ْجدلُل صعاؾت بلى البدض حهضٝ ٦ظل٪. 1440-1436 الٟترة زال٫ الٗالي الخٗلُم جسههاث مً الخٍغ

ٓاظّ التي الخدضًاث جحن ج ٓصي الٗالي الخٗلُم ماؾؿاث مً الخٍغ . الكغ٢ُت باإلاى٣ُت الؿٗ

 

 

                                                           
 .كلية ادللك فهد األمنية، الرياض" كاقع الفرص الوظيفية خلرجيي أقساـ اخلدمة االجتماعية"ق  (1432) عبد العزيز زلمد أمحد بن حسُت  
التعليم العايل ادلؤسبر الثاين عشر للوزراء ادلسئولُت عن . ضماف جودة التعليم العايل يف إطار حاجات اجملتمع (2009)سيالف جرباف العبيدم    •

   .2009كالبحث العلمي يف الوطن العريب ادلواءمة بُت سلرجات التعليم العايل كحاجات اجملتمع يف الوطن العريب ديسمرب 
 

 

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/browse?type=author&value=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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:  الضعاؾت مىهجُت

ٓصي الٗالي الخٗلُم ْػاعة مً ػمىُت ؾالؾل بُاهاث ٖلى الضعاؾت اؾدىضث ضاص 1الؿٗ جحن أٖل جاث الخٍغ  مً ْالخٍغ

 زال٫ مً ْطل٪ اإلاؿخي اإلاىهج الضعاؾت اهخهجذ ٦ما. 1434-1420 الٟترة زال٫ ْطل٪ الضعاؾت مدل الخسههاث
جي مً 100 حجمِا ُٖىت مً بُاهاث ظم٘ ٓصي الٗالي الخٗلُم زٍغ  التي الخدضًاث لضعاؾت الكغ٢ُت باإلاى٣ُت الؿٗ

ٓاظّ جحن ج ٠ُ في الخٍغ ٍٓت ْاليؿب الٓنٟي الخدلُل ؤؾلٓب الباخشخان اؾخسضمذ. الخْٓ . البُاوي ْالٗغى اإلائ
ٓن  ٖضص ْجدلُل صعاؾت جمذ التي الخسههاث ج جاث ْ الخٍغ  الضعاؾاث ؤلاؾالمُت، الضعاؾاث قملذ ٞحها الخٍغ

ما٫ التربُت، ؤلاوؿاهُت، ت ألٖا ٓم ْؤلاصاعة، الخجاٍع ٓم الصخت، ٖل اء، ٖل ت، الهىاُٖت الِىضؾت الٟحًز  ْاإلاٗماٍع

ٓماجُت .  اإلاٗل

جحن ٖضص ؤن باٞتراى جحن بإٖضاص الخيبا جم الؼمً مخٛحر م٘ ؤؾُت بضالت ًؼصاص الخٍغ  مدل الخسههاث مً الخٍغ

: الخالُت ألاؾُت الهُٛت باؾخسضام ْطل٪ 1440-1436 الٟترة زال٫ ْطل٪ الضعاؾت

(1)xeY  

ٍٓلِا بٗض ألاؾُت الضالت ج٣ضًغ ْجم : الخالُت الخُُت الهُٛت بلى جد

Ln Xn = α + βt (n= 1,2,3,4,5,6,7,8) (2) 

ٓن  جمشلX1، X2، X3، X4، X5X6X7X8ؤن خُض ج  الضعاؾاث ؤلاؾالمُت، الضعاؾاث التربُت، جسههاث مً الخٍغ
ت الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت، ٓم ْؤلاصاعة، الخجاٍع اء، الصخُت، الٗل ت الهىاُٖت الِىضؾت الٟحًز  ْجسهو ْاإلاٗماٍع

ٓماجُت ٓالي ٖلى اإلاٗل . الخ

: الىخاةج

جحن ليؿبت مخٓؾِ ؤٖلى ؤن (1) الك٩ل مً ًخطر  الضعاؾاث جسهو مً ٧اهذ الضعاؾت ٞترة زال٫ الخٍغ

جحن وؿبت مخٓؾِ ؤصوى ؤن خحن في (%27)  ؤلاوؿاهُت ت الهىاُٖت الِىضؾت جسهو مً ٧اهذ زٍغ  (%4) ْاإلاٗماٍع

 في ألاظىنُت الٗمالت ٖلى ٦بحرا اٖخماصا حٗخمض اإلامل٨ت ؤن (2) الك٩ل مً ًخطر ٦ما. الضعاؾت مدل الخسههاث مً
٠ُ باء جْٓ ٓصًحن ٚحر اإلاكخٛلحن وؿبت جمشل خُض ألَا باء بظمالي مً (%77.4) الؿٗ  بلٛذ خحن في 1430 الٗام في ألَا

ٓصًحن ٚحر اإلاكخٛلحن وؿبت  .1430 الٗام في (%7.3)التربٓي  ال٣ُإ في الؿٗ

                                                           
 

 /http://www.mohe.gov.sa/arمركز احصاءات التعليم العايل السعودم  
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ٓصي الٗالي الخٗلُم بخهاءاث مغ٦ؼ بُاهاث  مً الباخشخحن بٖضاص: اإلاهضع   الٗامت ؤلاخهاءاث ْمهلخت الؿٗ

ٓع  جٓضر 10 بلى 3 مً ألاق٩ا٫ جحن وؿب جُ الضعاؾت مدل الخسههاث مً الخٍغ

 
ٓصي الٗالي الخٗلُم بخهاءاث مغ٦ؼ بُاهاث مً الباخشخحن بٖضاص: اإلاهضع  الؿٗ

جحن وؿبت ؤن (3)الك٩ل مً ًخطر ٓم جسهو مً الخٍغ  اليؿبت بضؤث زم 1425 الٗام ختى بالتزاًض بضؤث التربُت ٖل

ٓص 1429 الٗام ختى بالخىا٢و ٔ  مغة للخىا٢و لخٗ  في (%66) وؿبت ؤٖلى بلٛذ خُض 1434-1430 الٟترة زال٫ ؤزغ
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جحن وؿبت ؤٖلى ؤن (4) ع٢م الك٩ل مً ًخطر. 1434 الٗام في (%1) ْؤصهاَا1424 الٗام  الضعاؾاث جسهو مً للخٍغ

. الضعاؾت مدل للخسههاث باليؿبت (%7) بلٛذ خُض 1424 الٗام في ْؤصهاَا 1434 الٗام في (%24) بلٛذ ؤلاؾالمُت

 
ٓصي الٗالي الخٗلُم بخهاءاث مغ٦ؼ بُاهاث مً الباخشخحن بٖضاص: اإلاهضع  الؿٗ

جحن الخظبظب بٌٗ ًٓضر (5) ع٢م الك٩ل  ْبلٜ الضعاؾت ٞترة بضاًت في ؤلاوؿاهُت الضعاؾاث جسهو مً للخٍغ

جي ليؿبت الٗام الاججاٍ ؤن (6)الك٩ل ًٓضر ٦ما. 1423 الٗام في (%10) ْؤصهاَا 1427 الٗام في (%42) ؤٖالَا  زٍغ

ٓم ٓام بٌٗ في الخظبظب بٌٗ م٘ متزاًض الصخت ٖل . 1434 الٗام في%  9 وؿبت ؤٖلى ْبلٛذ ألٖا
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ٓصي الٗالي الخٗلُم بخهاءاث مغ٦ؼ مً الباخشخحن بٖضاص:اإلاهضع  الؿٗ

جحن وؿبت ؤصوى ؤن ًٓضر (7) ع٢م الك٩ل ما٫ جسهو مً للخٍغ ت ألٖا  ْؤٖالَا 1420 الٗام في ٧ان ْؤلاصاعة الخجاٍع

جحن وؿبت ؤصوى ؤن (8) الك٩ل ًٓضر ٦ظل٪. 1425 الٗام في ٧ان اء جسهو مً للخٍغ  1426 الٗام في ٧ان الٟحًز
. 1432 الٗام في ْؤٖالَا
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ٓصي الٗالي الخٗلُم بخهاءاث مغ٦ؼ بُاهاث مً الباخشخحن بٖضاص: اإلاهضع  الؿٗ

اصة (9) الك٩ل ًٓضر ٓماجُت بخسهو الاَخمام ٍػ ج بضؤ خُض اإلاٗل  وؿبت ْبضؤ 1425 الٗام في صٞٗت ؤ٫ْ  جسٍغ
جحن ٓماجُت جسهو مً الخٍغ  ًٓضر ٦ظل٪. 1433 الٗام في% 8 وؿبت ؤٖلى ْبلٛذ الخظبظب بٌٗ م٘ جغجٟ٘ اإلاٗل

اصة ًٓضر (10) ع٢م الك٩ل ت الهىاُٖت الِىضؾت بخسهو الاَخمام ٍػ جحن وؿبت ؤٖلى بلٛذ خُض ْاإلاٗماٍع  للخٍغ
ت الهىاُٖت الِىضؾت جسهو مً . 1434 1431ْ الٗامحن في ْاإلاٗماٍع

: الخالُت اإلاٗاصالث ٖلى جدهلىا الضعاؾت مدل للخسههاث (2) ع٢م اإلاٗاصلت بخ٣ضًغ

 t F R2 اإلاٗاصلت الخسهو

 lnX1=9.64-0.339t 4.50 20.31 0.61 التربُت

 LnX1=8.079+0.110t 8.37 70.04 0.84 ؤلاؾالمُت الضعاؾاث

 lnX3=8.435+0.110t 7.04 49.48 0.78 ؤلاوؿاهُت الضعاؾاث

ما٫ ت ألٖا  lnX4=7.52+0.106t 8.11 65.77 0.84 ْؤلاصاعة الخجاٍع

ٓم  lnX5=6.5+0.141t 8.75 76.50 0.86 الصخُت الٗل

ٓم اء ٖل  lnX6=7.56+0.073t 2.62 6.84 0.35 الٟحًز

 lnX7=6.84+0.86t 4.07 16.50 0.56 الِىضؾت

ٓماجُت  lnX8=6.045+0.18t 6.16 37.95 0.82 اإلاٗل

ٓصة بلى حكحر ؤٖالٍ الىخاثج  وؿبت ؤٖلى ؤن خُض الخدضًض مٗامل ٢ُم ٖلى بىاء ْطل٪ للبُاهاث آلاؾُت الضالت جمشُل ظ
ٓم لخسهو 0.86 بلٛذ الخدضًض إلاٗامل ٍٓت بلى ؤلاخهاثُت F ٢ُم حكحر ٦ظل٪. 0.35 ْؤصهاَا الصخُت الٗل  مٗى

ْا٫ ٍٓت بلىt ٢ُم ْحكحر اإلا٣ضعة الض ٔ  ٖلى الاهدضاع مٗامالث مٗى ٍٓت مؿخٓ ْح مٗى  جٓضر ٦ظل٪%. 5ْ% 1 بحن ًترا

 اؾخسضام جم. التربُت جسهو باؾخصىاء الخسههاث ظمُ٘ في َغصًت الؼمً مخٛحر م٘ الٗال٢ت ؤن اإلاٗاصالث
 الخيبااث جٓضر 18 بلى 11 مً ألاق٩ا٫. 1440-1436 الٟترة زال٫ الُالب بإٖضاص الخيبااث لخؿاب ؤٖالٍ اإلاٗاصالث

جحن بإٖضاص . الضعاؾت مدل زههاثللذ 1440-1436 الٟترة زال٫ الخٍغ
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ٓم جسهو مٗاصلت ج٣ضًغاث مً الباخشخحن بٖضاص: اإلاهضع  ؤلاؾالمُت الضعاؾاث جسهو ْمٗاصلت التربُت ٖل
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ما٫ جسهو ْمٗاصلت ؤلاوؿاهُت الضعاؾاث جسهو مٗاصلت ج٣ضًغاث مً الباخشخحن بٖضاص: اإلاهضع ت ألٖا  الخجاٍع
 ْؤلاصاعة

 

 
ٓم جسهو مٗاصلت ج٣ضًغاث مً الباخشخحن بٖضاص: اإلاهضع ٓم جسهو ْمٗاصلت الصخُت الٗل اء ٖل  الٟحًز
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ٓماجُت جسهو ْمٗاصلت الهىاُٖت الِىضؾت جسهو مٗاصلت ج٣ضًغاث مً الباخشخحن بٖضاص: اإلاهضع  اإلاٗل

جحن بإٖضاص الخيبااث جىا٢و (11) الك٩ل ًٓضر ٓم جسهو مً الخٍغ  (18) بلى (12) مً ألاق٩ا٫ ْجٓضر التربُت ٖل

جحن بإٖضاص الخيبااث ؤن .  جتزاًض الضعاؾت مدل الخسههاث ب٣ُت في الخٍغ

جحن وؿبت ج٣ل ْبالخالي الجامعي الخٗلُم ٖلى الُالباث ب٢با٫ ٖضص ًؼصاص  ٍْخطر الٗالي الخٗلُم ماؾؿاث مً الخٍغ

جاث ٖضص ؤن (19) ع٢م الك٩ل مً جحن الخٍغ  1434-1420 الٟترة زال٫ مؿخمغ جؼاًض في اإلامل٨ت ظامٗاث مً ْالخٍغ

اصة مٗض٫ ؤن اإلاالخٔ مً ل٨ً جاث ٖضص في الٍؼ اصة وؿبت ١ًٟٓ % 12.4 بلٛذ ْالتي الخٍغ جحن ٖضص في الٍؼ  ْالتي الخٍغ
جاث وؿبت ؤن الىخاثج ؤْضخذ ٢ْض%. 6.6 بلٛذ جي ظملت مً% 61 بلٛذ ٢ض الخٍغ . 1434 الٗام في الٗالي الخٗلُم زٍغ

ٓة ؤن (19) الك٩ل مً ًخطر ٦ظل٪ جحن ٖضص بحن الٟج جاث الخٍغ  بصعا٥ ٖضم بلى طل٪ ٌٗؼي  ؤن ٍْم٨ً جتزاًض ْالخٍغ

. الُالب لضٔ الجامُٗت الضعاؾت ؤَمُت

 
 الٗالي الخٗلُم ْػاعة بخهاءاث ٖلى اؾدىاصا الباخشخحن بٖضاص: اإلاهضع
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ٓصًحن اإلاكخٛلحن وؿبت ؤن (20) ع٢م الك٩ل ًٓضر ٓع  مً م2012 الٗام في الؿٗ جي مً الظ٧ ٓعٍٓؽ زٍغ  جمشل الب٩ال

ٓصًحن اإلاكخٛلحن ظملت مً% 68  الىخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪%. 32 بلٛذ ٢ض ؤلاهار مً اإلاكخٛلحن وؿبت ؤن خحن في الؿٗ
ٓعٍٓؽ خملت مً الٗمل ًٖ اإلاخُٗلحن وؿبت ؤن  .م2012 الٗام في اإلاخُٗلحن ظملت مً% 87.4 بلٛذ ؤلاهار مً الب٩ال

 
ٔ  مسر بُاهاث مً الباخشخحن بٖضاص: اإلاهضع ٓماث الٗامت ؤلاخهاثُاث مهلخت 2012 الٗاملت ال٣ٓ . ْاإلاٗل

 مً% 81 ؤن الىخاثج ؤْضخذ. البدض لُٗىت الاؾدباهت جدلُل مً البدض بلحها جٓنل التي الىخاثج وؿخٗغى ًلي ُٞما

جاث مً الُٗىت ؤٞغاص جحن مً% 19 خحن في الخٍغ جاث مً الُٗىت ؤٞغاص ٚالبُت ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع. الخٍغ  الخٍغ

جحن بٌٗ حٗاْن  لٗضم هدُجت ْطل٪  اإلاكخٛلحن وؿبت ؤن الاؾخنُان هخاثج ؤْضخذ.الاؾخنُاهاث حٗبئت في الخٍغ
ٓٞغ ٖضم م٘ جدىاؾب الىدُجت َْظٍ مخُٗلحن% 61 بِىما% 39 ًمشل البدشُت بالُٗىت جاث ٖمل ٞغم ج  خُض للخٍغ

جاث مً الُٗىت ؤٞغاص ٚالبُت ؤن ٓن  مً% 59 ؤن الىخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪. الخٍغ ٓن  اإلاكخٛل  في الٗام بال٣ُإ ٌٗمل
ٓن  وؿبت بلٛذ خحن ٖٓت ؤٞغاص ْاظِذ ٢ْض%. 41 الخام بال٣ُإ اإلاكخٛل ٫ٓ  في الخدضًاث مً مجم  ٖلى الخه

ٔ  الُْٟٓت ٫ٓ  في ٖاث٣ا ًمشل اإلا٩اوي البٗض ؤن الُٗىت ؤٞغاص مً% 29 ٍْغ ٔ  ٦ظل٪ الُْٟٓت ٖلى الخه  ؤن% 24 ًغ

٫ٓ  في جدضًا ٌٗخبر الخسهو ٠ُ في ٞغنتها الخسههاث بٌٗ ججض ال خُض الُْٟٓت ٖلى الخه  ع٢م ق٩ل) الخْٓ
. الضعاؾت مدل الخسههاث مٗٓم قملذ ْالتي الُٗىت ؤٞغاص جسههاث (22) ع٢م الك٩ل ٍْٓضر(21
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 1435ٌ ٖام ظمِٗا جم اؾخنُان اؾخماعة: اإلاهضع

ن الُٗىت ؤٞغاص مً% 54 ؤن الىخاثج ؤْضخذ ٠ُ جًٟل اإلااؾؿاث ؤن ًْغ ٓاصع جْٓ ٓاٞضة ال٩  جًٟل% 46 خحن في ال
٠ُ ٓصًحن جْٓ ٓاٞضة للٗمالت اإلااؾؿاث ازخُاع ؤؾباب ًٓضر ؤصهاٍ 23 الك٩ل. الؿٗ . الُٗىت ؤٞغاص هٓغ ْظِت مً ال

ا جم الُٗىت ؤٞغاص مً% 48 ؤن (24) ع٢م الك٩ل ًٓضر  الٗامت ال٣ضعاث وؿبت ٖلى بىاءا مٗحن جسهو صعاؾت ازخُاَع
بت ٖلى بىاءا ٧ان% 33 بِىما ج ٚع ُٟي اإلاؿخ٣بل لًمان ٧اهذ ٣ِٞ% 19 ؤن خحن في الشاهٓي  زٍغ  ؤْضر ٢ْض. الْٓ

 في ٦بحرا ٖاث٣ا ٌك٩ل ال٣ضعاث امخدان ؤن ال٣ضعاث وؿبت ٖلى بىاء اإلاُٗىت الخسههاث في اؾدُٗابهم جم الظًً

. الجامُٗت بالخسههاث الالخدا١

 
 1435ٌ ٖام ظمِٗا جم اؾخنُان اؾخماعة: اإلاهضع

ا جم الُٗىت ؤٞغاص مً% 48 ؤن (24) ع٢م الك٩ل ًٓضر  الٗامت ال٣ضعاث وؿبت ٖلى بىاءا مٗحن جسهو صعاؾت ازخُاَع

بت ٖلى بىاءا ٧ان% 33 بِىما ج ٚع ُٟي اإلاؿخ٣بل لًمان ٧اهذ ٣ِٞ% 19 ؤن خحن في الشاهٓي  زٍغ  ؤْضر ٢ْض. الْٓ
 في ٦بحرا ٖاث٣ا ٌك٩ل ال٣ضعاث امخدان ؤن ال٣ضعاث وؿبت ٖلى بىاء اإلاُٗىت الخسههاث في اؾدُٗابهم جم الظًً

 .الجامُٗت بالخسههاث الالخدا١

ٓن  مً% 33 ؤْضر ٓص ٖضم اإلاكخٛل  ٖضم ؤؾباب ًٓضر ؤصهاٍ الك٩ل. الٗملي الخُب٤ُ ٖلى الجامُٗت للضعاؾت ؤزغ ْظ
. للُْٟٓت الضعاؾت مالءمت
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 1435ٌ ٖام ظمِٗا جم اؾخنُان اؾخماعة:  اإلاهضع

 :اإلاىانكت

 في للخسههاث اإلاخاخت الٟغم ؤن الىخاثج ؤْضخذ. البدض بلحها جٓنل التي الىخاثج ؤَم هىا٢ل الخالي الٟهل في 
ٓم جسهو باؾخصىاء مؿخمغ جؼاًض في الٗالي الخٗلُم ماؾؿاث ا جىا٢ها قِض ْالظي التربُت ٖل  ٞترة زال٫ ملخْٓ

ت بالضعاؾاث جخٗل٤ التي الخسههاث ؤن الضعاؾت هخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪. (10 بلى 3 مً ألاق٩ا٫) الضعاؾت  مشل الىٍٓغ
ٓم ؤلاوؿاهُت ْالضعاؾاث ؤلاؾالمُت ْالضعاؾاث التربُت ت ْالٗل  م٣اعهت ؤ٦بر بٟغم جدٓى ْالخجاعة ؤلاصاٍع

جحن وؿبت بلٛذ خُض الخُب٣ُُت ْ الٗملُت بالخسههاث ت الخسههاث مً الخٍغ  الخسههاث مً%78 الىٍٓغ
اء جسههاث ههِب مخٓؾِ ٧ان خحن في الضعاؾت مدل ٓم الٟحًز ٓماجُت الصخُت ْالٗل  الهىاُٖت ْالِىضؾت ْاإلاٗل

ت جحن مً ْاإلاٗماٍع .  1434-1420 الٟترة زال٫% 22 الخٍغ

٠ُ ٦بحرة ٞغم ًدُذ ْالخٗلُم التربُت ٢ُإ ؤن الضعاؾت هخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪ ٓصًحن لخْٓ  وؿبت بلٛذ خُض الؿٗ

ٓصًحن اإلاكخٛلحن ٠ُ هتم٣اع% 92.68 الؿٗ  1430 الٗام في% 22 اإلاكخٛلحن وؿبت بلٛذ خُض الهخي ال٣ُإ في بالخْٓ
ٔ  ؤن ٍْم٨ً(. (2) ق٩ل) ل التي اإلاجاالث في ٦بحرة ٞغم ًدُذ الٗالي الخٗلُم ؤن بلى طل٪ ٌٗؼ ج جَا  في للٗمل الخٍغ

جحن وؿبت مخٓؾِ بلٜ خُض الخٗلُم ٢ُإ  ؤلاؾالمُت ْالضعاؾاث ؤلاوؿاهُت الضعاؾاث جسههاث مً الخٍغ

ٓم لضعاؾت الٗالي الخٗلُم في اإلاخاخت بالٟغم م٣اعهت الضعاؾت مدل الخسههاث بظمالي مً (%68) ْالتربُت  الٗل
جحن وؿبت مخٓؾِ بلٜ خُض الصخُت  مدل الخسههاث بظمالي مً (%7) الهخي ال٣ُإ ٧لُاث مً الخٍغ

٠ُ ٞغم جدُذ ْالتي الٗالي الخٗلُم في الخسههاث ؤن ؤٖالٍ الىخاثج مً ًخطر. الضعاؾت  الخٗلُم ٢ُإ في جْٓ
ٓصة بغهامج جسضم ٓة َىا٥ جٓل خحن في الؿٗ  ًٟؿغ الظي الص يء الهخي ٧اإلاجا٫ اإلاجاالث بٌٗ في ٦بحرة ٞج

خماص ٓاٞضة الٗمالت ٖلى الٖا  م٘ ؤؾُت بضالت جىمٓ الُالب ؤٖضاص ؤن الىخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪.الخسههاث بٌٗ في ال
ٓم باؾخصىاء الؼمً ٍٓت ْزبدذ الؼمً م٘ ؤؾُت بضالت جدىا٢و ْالتي التربُت ٖل ٍٓت اإلا٣ضعة اإلاٗاصالث مٗى  مٗامالث ْمٗى

 بلى الىخاثج ْحكحر 1440-1436 الٟترة زال٫ الُالب بإٖضاص الخيبااث لخؿاب اإلاٗاصالث هخاثج اؾخسضام جم. الاهدضاع
ت للخسههاث ؤ٦بر ؤَمُت ؤُٖاء خُض مً الٓي٘ اؾخمغاع م الٗملُت اثبالخسهو م٣اعهت الىٍٓغ  ٖضص اػصًاص بٚغ

ٓم ٖضا ما الخسههاث ظمُ٘ في الُالب ٓة اػصًاص الىخاثج ؤْضخذ ٦ظل٪. (19 بلى 11 مً ألاق٩ا٫) التربُت ٖل  الٟج
جاث وؿبت بحن جحن وؿبت بلى الخٍغ جاث وؿبت ْبلٛذ الخٍغ ٔ  ؤن ٍْم٨ً 1434 الٗام في% 61 الخٍغ  ٖضم بلى طل٪ ٌٗؼ
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جاث ٖضص جؼاًض م٘ (20) الك٩ل في الىخاثج بم٣اعهت.  الُالب لضٔ الجامُٗت الضعاؾت ؤَمُت بصعا٥  خملت مً الخٍغ

ٓعٍٓؽ ٓا٦بت ٖضم ًخطر الب٩ال اصة الٗمل ؾ١ٓ  م جاث ٖضص في اإلاُغصة للٍؼ .  الخٍغ

ن الُٗىت ؤٞغاص مً% 24 ؤن الىخاثج ؤْضخذ اث٠ اإلاُلٓب الخسهو ؤن ًْغ  في جسههاتهم م٘ ًدىاؾب ال للْٓ

ٔ  خحن ٠ُ، الخدضي َٓ اإلا٩اوي البٗض ؤن% 29 ًغ ت اللٛت بًجاص جدضًاث مً ل٩ل% 5 للخْٓ  ؤلاإلاام ْٖضم الاهجلحًز
ُُٟت باإلاؿمُاث ٓعة الخدضًاث ٧ل ْ الخبرة لخدضًاث% 23ْ% 10 خحن في. الْٓ  مً ٣ِٞ% 11. مجخمٗت ؤٖالٍ اإلاظ٧

ن الُٗىت ؤٞغاص ٓص ٖضم ًْغ ٫ٓ  جدضًاث ْظ  في ٖاث٣ا ًمشل اإلا٩اوي البٗض ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع.الُْٟٓت ٖلى للخه

 ٫ٓ ٓٞغ ٖضم بلى طل٪ ٌٗؼي  ؤن ٍْم٨ً الُْٟٓت ٖلى الخه . ؤلاخؿاء مداٞٓت زانت الكغ٢ُت باإلاى٣ُت ٖمل ٞغم ج

ٓالي ؤْضر  زم ْمً اإلاُلٓب الخسهو صعاؾت في ٦بحرا ٖاث٣ا ٌك٩ل ال٣ضعاث امخدان ؤن الُٗىت ؤٞغاص مً% 50 خ

 ٫ٓ ٓص ٖضم بلى ال٣ضعاث صعظاث جضوي في الؿنب َاالء َْٗؼي . الُْٟٓت ٖلى الخه  مٗحن ٦خاب ؤْ مدضص مىهج ْظ
م ال٣ضعاث صعظاث جضوي بلى طل٪ ٍْاصي ال٣ضعاث الزخباع للجلٓؽ الخدهُل في الُالب ٖلُّ ٌٗخمض ٫ٓ  ٚع  خه

ٍٓت الكِاصة امخدان في ٖالُت صعظت ٖلى الُالب . الشاه

٠ُ اإلااؾؿاث بٌٗ جًٟل ٓاٞضة الٗمالت جْٓ ٔ  ال ٓاٞضة الٗمالت جًُٟل ؤؾباب ؤن الُٗىت ؤٞغاص مً% 58 ٍْغ  ال
اجب البضالث) الخ٩ال٠ُ بلى ًغظ٘ ٔ  ٞدحن (ْالْغ  للٗمالت الٗمل ماؾؿاث جًُٟل ؤؾباب ؤن% 3ْ% 18ْ% 21 ًغ

ٓاٞضة ٔ  ْؤؾباب ْاإلاِاعة ال٨ٟاءة ال ٓالي ٖلى ؤزغ . الخ

ْا الظًً مً% 69 ؤن الىخاثج ؤْضخذ ٓص بٗضم ؤٞاص ن للُْٟٓت الٗملي الخُب٤ُ ٖلى الجامُٗت للضعاؾت ؤزغ ْظ  ًْغ
ٔ  خحن في الُْٟٓت إلاخُلباث الٗملي الجاهب في الضعاؾت مالءمت ٖضم ٓع  ؤؾباب% 16 ًغ  مالءمت ٖضم في ال٣ه

ٔ  الُْٟٓت إلاخُلباث الىٓغي  الجاهب في الضعاؾت ٓاحي في الضعاؾت مالءمت ٖضم% 15 ٍْغ ت الٗملُت الى  مٗا ْالىٍٓغ
ن الُٗىت ؤٞغاص مٗٓم ؤن الى حكحر ؤٖالٍ الىخاثج. الُْٟٓت إلاخُلباث  إلاخُلباث الٗملي الجاهب مالءمت ٖضم ًْغ

.  الُْٟٓت

 :الخىنُاث

ت الخسههاث بٌٗ ج٣لُو -  ْالتي ْألاصبُت، الاظخماُٖت الخسههاث بٌٗ زانت الٗالي الخٗلُم في الىٍٓغ

ج ٌٗاوي ٓص ٖضم مً مجها الخٍغ ٓاء مالثمت ٖمل ٞغم ْظ  .الخام ؤْ الٗام ال٣ُإ في ؾ
اصة - ٓبت الٗلمُت الخسههاث لضعاؾت الٗالي الخٗلُم في الٟغم ٍػ  .الٗمل ؾ١ٓ  في ؤ٦بر بك٩ل اإلاُل

. الخام ال٣ُإ ماؾؿاث م٘ باإلاُضان مباقغة ْعبُِا الٗالي الخٗلُم ماؾؿاث في الخُب٣ُُت البرامج ج٨ش٠ُ -
ج حؿاٖض بُاهاث ٢اٖضة بوكاء ت ٖلى الخٍغ ُُٟت ألاما٦ً مٗٞغ  .جسههّ جىاؾب التي الْٓ

عة -  . الٗالي الخٗلُم اؾتراجُجُاث لٓي٘ ْالجامٗاث الٗالي الخٗلُم ْْػاعة الٗمل ماؾؿاث بحن الخيؿ٤ُ يْغ
خماص ج٣لُل - ٓاٞضة الٗمالت ٖلى الٖا ٓعي ْوكغ الَٓىُت الٗمالت مً ْالاؾخٟاصة ال ٫ٓ  ال ٓاعص جىمُت خ ت اإلا  النكٍغ

جي الا٢خهاص في ْؤَمُتها .  الَٓ
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: اإلاغاحؼ ناةمت

ْع  (1431) الخمص ي نالر ؾاعة .  ٖاث ص  صعاؾت: الكباب لضٔ البُالت مك٩لت مً الخض في الهٛحرة اإلاكْغ

ٓصًت الٗغبُت اإلامل٨ت مىا٤َ بٌٗ ٖلى جُب٣ُُت  الٗضص 25 اإلاجلض ْالخضٍعب ألامىُت للضعاؾاث الٗغبُت اإلاجلت الؿٗ
50 .
ٓبت اإلاِاعاث (2006) الباخشحن هللا ٖبض ؾامي .  ٓصي الخام لل٣ُإ اإلاُل ْع  الؿٗ ا في الٗالي الخٗلُم ْص ٓٞحَر : ج

ٓم مجلت مُضاهُت صعاؾت ت الا٢خهاصًت الٗل . 24-1 ألا٫ْ  الٗضص 22 اإلاجلض ْؤلاصاٍع

ٓصة يمان (2009) الٗبُضي ظبران ؾُالن .  ٓػعاء ٖكغ الشاوي اإلااجمغ. اإلاجخم٘ خاظاث بَاع في الٗالي الخٗلُم ظ  لل
ٓلحن ً في الٗلمي ْالبدض الٗالي الخٗلُم ًٖ اإلاؿئ ٓاءمت الٗغبي الَٓ  ْخاظاث الٗالي الخٗلُم مسغظاث بحن اإلا

ً في اإلاجخم٘   .2009 صٌؿمبر الٗغبي الَٓ

ْلي الى٣ض نىض١ْ  .  ٓصًت الٗغبُت اإلامل٨ت (2013) الض غ مسخاعة ٢ًاًا: الؿٗ . 13/230 ع٢م ال٣ُغي  الخ٣ٍغ

ؼ ٖبض .  ُُٟت الٟغم ْا٢٘" ٌ (1432) خؿحن بً ؤخمض مدمض الٍٗؼ جي الْٓ  ٧لُت" الاظخماُٖت الخضمت ؤ٢ؿام لخٍغ

. الٍغاى ألامىُت، ِٞض اإلال٪
ا البُالت (1431) الب٨غ هللا ٖبض مدمض .   ألامىُت للضعاؾاث الٗغبُت اإلاجلت. جدلُلُت مُضاهُت صعاؾت: الىٟؿُت ْآزاَع

.  51 الٗضص 26 اإلاجلض ْالخضٍعب
ٓصي الٗالي الخٗلُم بخهاءاث مغ٦ؼ .    /http://www.mohe.gov.sa/ar الؿٗ

ٓماث مغ٦ؼ .8 ت ْالضعاؾاث اإلاٗل  بحن البُالت ٖلى لل٣ًاء ظضًضة آلُاث اؾخدضار هدٓ (2012) الكغ٢ُت ٚٞغ

ٓصًت الٗغبُت باإلامل٨ت الؿُضاث ن ٢ُإ الؿٗ ٓماث الا٢خهاصًت الكْا ت الضعاؾاث مغ٦ؼ اإلاٗل . الكغ٢ُت ٚٞغ
ٓماث الٗامت ؤلاخهاءاث مهلخت .9 ٓصًت ْاإلاٗل  http://www.cdsi.gov.saبالؿٗ

10. Elmulthum, N.A. and Abdella, N. (2010) The Gap between women education and Empowerment: the case of 
Sudan, the 30th IFUW triennial August 201Mexico www.ifuw.org/seminars/2010/index.shtml. 

 

  

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/browse?type=author&value=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.cdsi.gov.sa/


 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

150 

  

 



 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

151 

 

 -صاللت أؾماء ألاخُاء بخلمؿان
ً
 -أخُاء وؾِ اإلاضًىت أهمىطحا

غاء.أ حامػت جلمؿان /هجغاوي  قاَمت الَؼ

 

 

 

:  ملخو

تمً ألاما٦ً ْ ألاخُاء صعاؾت حٗض ٕ بحن الخًٍغ ٓهُمُا ٖلم ًضعؾِا التي الْٟغ ٓب  ؤؾماء ًضعؽ الٗلم ِٞظا. الُ
ٓع  ْمٗاهحها نُِٛا خُض مً ألاما٦ً ٍّٓ ؤْ حُٛحر مً ٖلحها ًُغؤ ْما صالالتها ْجُ  الكٗٓب جضازل بٟٗل حك

ت جلمؿان مضًىت ؤخُاء بٌٗ ؤؾماء صعاؾت اإلا٣ا٫ َظا في ؾىدىا٫ْ . ْالخًاعاث ْالش٣اٞاث  مً لىخم٨ً الجؼاثٍغ

ت ٓصا ٧ان ما مٗٞغ . ٞحها ْظضث التي الخ٣بت ْخًاعة ز٣اٞت ٖلى قاَضا ٧ْاهذ ْيٗذ التي الدؿمُاث جل٪ ْعاء م٣ه

ٓهُمُا: اإلاكخاخُت الٍلماث ٓب ت ؤما٦ً -ؤخُاء  -صاللت -َ .  جلمؿان-خًٍغ

: جمهُض

ٓهُمُا جضعؽ   ٓب ت ألاما٦ً ؤؾماء الُ ٓإع ألاخُاء، ؤؾماء حكمل ْالتي الخًٍغ غ١  ْالك
ِّل
ٓمُت، ْالؿاخاث ْالُ  الٗم

ٓعاث، ٓا١، ْالجضعان ْالخمازُل، ْالىاٞ  في اإلاجخمٗاث خُاة م٘ جغجبِ ألاما٦ً حؿمُت ؤن ُّٞ ق٪ ال ْمما.بلخ ْألاؾ
٢ٓ٘ ٣ِٞ ح٨ٗـ ال ٞهي اإلاضن، ما٫ ؤًًا بل ألازحرة لِظٍ الجٛغافي اإلا ت ألٖا ُِّل ٓل ت، ْألاخضار البُ ُِّل س  الخاٍع

ت ْالاظخماُٖت، ْالا٢خهاصًت، ُِّل ّ بلى ؤلاقاعة ًجب ٦ما. ْالش٣اٞ
ِّل
 ألاخُاء ْباألزو ألاما٦ً ؤؾماء حُٛحر ًخمِّل  ٢ض ؤه

ٓإع ش مً مسخلٟت خ٣ب زال٫ ْالك . الخاٍع

ٓجها ٣ْٞا ؾىضعؾِا التي الاخُاء ؤؾماء جهي٠ُ ٞؿىدا٫ْ  اللي، إلاًم  الاؾباوي ال٩اجب جهي٠ُ إلاىهجُت ٣ْْٞا الضِّل

ٓع  بهٍغ٪ ٓهُماث بخهي٠ُ ٢ام الظي Toponimiaurbanaionomastica varia ٦خابّ في EnricMorew Rey عاي م ٓب  الُ
  بلخ، ألاعى، ؤْ اإلااء، ؤْ الىباث، ؤْ بالُبُٗت، جغبُِا التي اإلاحزاث خؿب

ِّل
ىا بال

ِّل
 الخٗضًالث بٌٗ ؾىضزل ؤه

ٓهُماث َبُٗت خؿب ْطل٪ ْؤلاياٞاث ٓب ٓػجىا التي الُ  .بد



 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

152 

I. باإلااء غالنت لها أؾماء:Hydronymes  :

: بحرواهت

ْمي، ؾا٢ُت ؤْ الىهغاوي، ؾا٢ُت جضعى لؿا٢ُت جابٗا الخيِّل  َظا ٧ان اإلاهاصع بٌٗ خؿب ابُت ال٣ىاة ٞهي الغِّل  الغِّل

 '  ًضعى ْحي جلمؿان مضًىت بحن
ْر
ِ بَا عْر

َا
ْمان بىاَا' ا ٓعٍِ' مً اإلااء لجلب الغِّل  ٧لمت هي َىا ٞبحرْاهت.1جلمؿان بلى' ال

بت
ِّل
ُٛت، ٧لمت ْهي" ْاهت"ْ ٖغبُت، ٧لمت ْهي بئر مً مغ٦ ُٛت ال٩لماث بٌٗ ألن ؤماَػ ر" N" "ن" بالجظع ألاماَػ  ًٖ حٗبِّل

ٓ"َٟا باإلااء، ٖال٢ت لِا ؤؾماء
ِّل
ٟغ ؤْ آباع حٗجي' ؤهٓ' ال٣باثل بالص ْفي َبُُٗت، آلباع مٛاعة: حٗجي Anu" ؤه  مِما ألاعى في خُل

ٓن  بطن ٩ٞلمتبحرْاهت مؿاختها، ؤْ ٖم٣ِا ؤْ ق٩لِا ٧ان ٫ٓ  ْل٨ً مسخلٟخحن لٛخحن م٣ُٗحن مً جخ٩ . 2 ْاخض بمضل

 : (واػؤهخت غحن) ماػوجت غحن

 ٩ٞان. اإلاى٣ُت ؤَالي ٌؿمُّ ٦ما الٟٓقي ْالٗباص الؿٟلي الٗباص ٢ؿمحن بلى ًى٣ؿم ألاػمان ؾال٠ في الٗباص ٧اهخي

 ٫ سخا١ ؤبي ؾُضي م٩ان بلى (ألاصرِّل  الاؾم) ْاػئهخت ٖحن مً ًمخضِّل  مجهما ألاِّْل اع ا  ُِّل ا.3الُ ٓهُم َظا بسهٓم ؤمِّل ٓب  الُ
ْلى ٧لمت ِٞٓ بت؛ألا

ِّل
ت مغ٦ ُِّل ت ْالشاهُت ماجي مىب٘ حٗجي ْالتي" ٖحن" ٖغب ُِّل ٛ  مكخ٣ت" Wazountha" "ْاػئهخت" ٞـــ. ؤماَػ

ٓهذ:مً ٓهذ" Ahunt" آَ ْجاَ ًٍ ؤنِّل  بط ٦بحرة، صخغة بمٗجى" Tahunt" ؤ ػي اإلاى١ُٓ  في" Z" الؼِّل " ٌ" لل بضًل َٓ ألاماَػ

"H "ٛت في
ِّل
الي الترڤُت، الل ٓهدخت" ْ ،"Wazountha" "ْػئهدخت" ج٣غؤ ؤن ًم٨ً ٞبالخِّل  هٟؿّ ْالص يء" Wahountha" "ْاَ

ٓهخالتي باليؿبت هذ لخاَ حها ما ٚالبا جلمؿان ْؤَالي.4َُخاْػ جت" ٌؿمِّل  الصخُذ الى٤ُ ًٖ مدغِّلٝ ه٤ُ َْٓ" ماْػ

ت جضا٫ْ  في ٞإنبدذ . الك٩ل بهظا الٗامِّل

ٍاهت واص ٍاهت أو مكخ : مك

ٓن  ٓهُم َظا ًخ٩ ٓب خحن ٧لمخحن مً الُ ِِّل ْالخال٫ الجبا٫ بحن مٟغط ٧ل َٓ ْاص ٞمٗجى ؛'مؿ٩اهت'ْ' ْاص' ٖغب  ْؤما. ؤ
 َاصت ْاص بمٗجى مؿ٩اهت، ْاص: ٧الخالي الدؿمُت َظٍ مٗجى ٍْإحي.َاصت بمٗجى ؾا٦ً ٧لمت ًٖ مدٝغ ِٞٓ مؿ٩اهت

ٓن  خالت ْفي حن اؾدبضلذ ٢ْض. عا٦ضة مُاٍ هُا١ في ؤْ ؾ٩  ؤَلِا ٖلى لِؿِل ٢بلّ الخاء خٝغ ْؤي٠ُ قحن بلى الؿِّل
. مدك٩اهت->مك٩اهت->مؿ٩اهت ه٣ُّ

                                                           
 .304ص 2011كالتوزيع دار السبيل للنشر -تلمساف منارة ِاشعاع فكرم كحضارم-عزم بوخالفة 1

2Farid Benramdane-Toponyme de l’ouest algérien, origine, évolution, transcription-Tome 
1-P59. 

. 218باقة الّسوساف يف التعريف حباضرة تلمساف عاصمة دكلة بٍت زياف ص-احلاج زلمد بن رمضاف شاكش3
4FoudilCheriguen-Dictionnaire d’hydronymie générale de l’Afrique du nord (Algérie-

Maroc-Tunisie) p . 
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ٓن  ٢ض ٦ما ٓهإنل ٣ٞض آزغ؛ الشاهُتجٟؿحر لل٩لمت ٩ً ػي ال٩لمت ٩ً ٓلذ التي Sken ظضعؾ٩ان مً ؤماَػ  بلى جد

مؿ٩اوي ُٛت في Imeskaneبمؿ٩ان ظم٘ Imeskani ا  ٍ ؤْ َغم ق٩ل ٖلى ٢اثمت ؤحجاع بمٗجى ألاماَػ  حجاعة مً مسْغ
ت

ِّل
. 1البىاء في حؿخٗمل ظاٞ

II. ـ غالنت لها َىبىهُماث : Oronymesبالخًاَع

: البػل

لْر  حي ًبٗض َٗا ٓالي جلمؿان ًٖ البٗل ظبل ؤْ البْر ٓمتر بد ض ؤْ ٦ُل بت مىاْغ بّ م٩ان َْٓ ًٍؼ
ِّل
 ؤزاطة ْمكاَض زال

اثمت الباؾ٣ت الٛابت بإشجاع مٍؼً ٞالجبل  جلمؿان، مضًىت ؤخُاء ٧لِّل  ٖلى اإلاُل بالٗباص  ٢بت ُّْٞ الازًغاع الضِّل

ٓلي ّ الٗاٝع الهالر لل
ِّل
اَغ ؾُضي بالل

ِّل
 2.الجؼاثغي  الخُجاوي ؤخمض ؾُضي جالمُظٍ ؤخض الخلمؿاوي بَُٓبت الُ

  مُغ ًهُبها ال التي اإلاغجٟٗت ألاعى: الٗغب لؿان في بٗل حٗى٩ُلمت
ِّل
ة بال ىت، في ْاخضة مغِّل  ال ؾُذ ًهُبها ال الؿِّل

يء ْبٗل.ؾُل
ِّل

ّ: الص  ي نىم: ظمُٗا ْالبٗل ْبٗل. ْمال٨ّ عبِّل اٍ لٗباصتهم بظل٪ ؾمِّل ًِّل ّ ب
ِّل
هم، ٦إه  َٓ: ٦غإ ٢ْا٫ عبِّل

. 3نىم

ض،" ألانل في مٗىاَا ُٞي٣ُُت ٧لمت ؤجها ال٨خب بٌٗ في"  بٗل" حؿمُت ْهجض ُِّل ْمال٪، ؾ ط ؤْ ؤ  مً مسخهغة ْهي" ْػ
ٓن  ؤببا٫، ؤؾماء ىٗاهُت آلالِت ؤبغػ  َْٓ Abibaal-Baalyton4بالُُ

َا
ٖٓت ْمغ٦ؼ الُٟي٣ُُت،-ال٨ ٔ  مجم  آلالِت، مً ؤزغ

، آلِت ٖلى الاؾم َظا بَال١ ؤم٨ً ْلِظا هاع، ْاإلاُغ ْالبر١  الٗانٟت بلّ" ألا٦بر بٗل" ْل٨ً ؤزٔغ  ٧اإللّ ْؤلٖا
. ْآلاعامُحن البابلُحن ٖىض (َضص)" خضص"

ّ الىِّلهٓم بٌٗ في بٗل ًٓن٠
ِّل
ٔ  بإه ٫ٓ -بٗل-طبل) ألامحر َْٓ ألابُا٫ ؤ٢ٓ ن بلّ ب ٓعاة في ٣ْٖغ  ؤخُاها َْٓ ،(الخ

ا.جط يء التي الكمـ ؾمّ ْؤمِّل ُٟٓت الىاخُت مً ِٞكحر (َضص-خضص)" ؤصص" ا 
ِّل
ٖض بلى الل ا الكخاء ْؤمُاع الغِّل  ًٖ حٗبحرًة

ة، مٓاَغ ِّٓل ّ ال٣   ًِٓغ لم ْل٨ىِّل
ِّل
ٓعة بال ٍٓت به عاٖت ٦ةلّ-زاه ّ ًٓن٠ َْٓ اإلاُغ، ًٖ الىاججت الؼِّل

ِّل
 نٛحر مداعب ٦إه

ٓع، ٢غها عؤؾّ ُٚاء ْٖلى ة بلى بقاعة ز ِّٓل . 5بزهابّ ٢

 " ؤنِّل  الىِّلهٓم بٌٗ ْحكحر
ًة
ٓن  لم" بٗال ما خضًشا بالَا ٩ً

ِّل
ي بلّ َٓ ْبه

ِّل
ى ٧ان ٢ضًم مدل ٓبُت ٞلؿُحن في ٌؿمِّل  الجى

ٓن  بٗل" ٓن " ؤْ الكما٫ بٗل ؤْ" نٟ . ٣ٞ6ِ" نٟ

                                                           
1Ibid p399. 

 .30ص 2011منشورات بونة للبحوث كالدراسات عنابة اجلزائر -أكراؽ تلمسانية-سعد بوفالقة 2
 .237-236ص" بعل"ماّدة -اجملّلد الثاين-لساف العرب-اِبن منظور 3

4Lipinski.E-Dictionnaire de la civilisation phénicienne et punique-p55. 
 .120ص -1999دار عالء الدين للنشر كالتوزيع كالًتمجة سورية دمشق-احلضارة الفينيقية-زلمد اخلطيب5
 .121ص-ادلرجع الّسابق 6
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ْمت َظٍ البٗل ٖباصة بلى ال٣غآن ؤقاع ٢ْض ٓزيُت لِظٍ" بًلُا" "بلُاؽ" الىبي ْم٣ا نَّ : "حٗالى ٢ا٫ ال ب 
لُاؽَا  َْا ًَا  ب   

َا
 إلا

لحنَا  ؾَا غْر
ُل
 *اإلا

َا
ط ا٫ ب 

َا
٢ ّ ٓم  ٣   ل 

َّ
  ؤال

ٓنَا ٣ُل خَّ
َا
 *ج

ٓنَا ُٖل ضْر
َا
ج
َا
  ؤ

ًة
ال ْٗر ْنَا  بَا عُل

َا
ظ

َا
ج ًَا  َْا ؿَا خْر

َا
حنَا  ؤ  ٣ ال 

َا
ُّل *الخ

َّ
م الل

ُل
٨ بُّل بَّ  عَا عَا م َْا

ُل
اث٨ حنَا  آبَا ل 

ِّْل . 1"ألاَا

ٓن  ٢ض اإلا٩ان حؿمُت ؤن ٧لّ َظا مً ْهسلو ْللل٩لمت اإلاٗجى خؿب ج٩  ألاعى ؤي الٟهخى الٗغبُت في ظاء ٦ما ألا

. اإلاغجٟٗت

: (الّهؿحر الٌبحر،) الهّغان

ْلى مغ٦بخحن ٧لمخحن ُٛت ألا ت، ْالشاهُت ؤماَػ ُِّل ٓع  ال٩لمت َظٍ ٞإنل ٖغب ت بمٗجى Akour ؤ٧  ؤْ نٛحرة، ؤْ ٦بحرة ٢مِّل

ل جغاب مً ٢ُٗت  2.نٛحرة ؤْ ٦بحرة مخ٨خِّل

: الٌُكان

ُٛت ٧لمت ت" بمٗجى ٦ْظل٪" Un rocher" صخغة بمٗجى ل٩اٝ الجم٘ نٟت في ظاءث ؤماَػ ت خضبت ،"٢هِّل  Un" صخٍغ

piton rocheux."3 ُٛت ٞال٩لمت ٓن  ألال٠' الٗغبُت الجم٘ ؤصاة بلحها ْاي٠ُ' ٧اٝ' ؤماَػ  .٦ُٟان جضعى ٞإنبدذ' ْالى

ا : جاقَغ

٫ٓ  بزغ اإلا٩ان َظا ٧ان ٓع  ؤعيا الٟغوس ي اإلاؿخٗمغ ْن ٓاع ٞإخاَّ آلزاع، ب٣اًا ْبّ ب ٢ٓ٘ ْازخاٍع بإؾ  لدكُِض ٦م

ت مباوي ُٛت ال٩لمت ٞإنل  اإلا٩ان َظا حؿمُت بسهٓم ؤما4.اإلاىاػ٫  بٌٗ ٦ْظا بصاٍع  بٞغان ظم٘ بًٟغي  مً ؤماَػ
غ

ِّل
ٛ  5.(مٛاعة ٠ِ٦،) بمٗجى جُٟغاجحن ظم٘ جُٟغث مهَا

ُّٟغ ه٤ُ ؤنِّل  ٍْبضْ ا٣َحن ٖلى ًهٗب ْػهدُٟٗل ٖلى ج  رْا بها، الىِّل ْصة الخاء ْؤنبدذ الخغ٧اث ٞٛحِّل  ٦ْظل٪ ممض

ا" ؤي ألازحر في الُاء ". جاَٞغ

: البدغ عاؽ

ت في ْالجم٘ ؤٖالٍ ش يء ٧لِّل : عؤؽ
ِّل
ؽ ال٣لٓب ٖلى ْآعاؽ ؤعئؽ: ال٣ل مغئ  ٢ا٫ ال٨شحر، في ْعْئ ٓما: ال٣ِـ ا  ٍْ  

ِّل
 ؤخِ

ؽ مً الخُل ٝ َٓ ٦ما ٞالِمؼة عاؽ بلى عؤؽ مً ال٩لمت ْؾِ في الِمؼة ٞدظٝ ،6ؤظبا٫ ْع  ؤنٗب مً مْٗغ

                                                           
1Ibid p122 
2FoudilCheriguen-Toponymie algérienne des lieux habités p170. 
3A.Pellegrin. Essai sur les noms de lieux en Algérie et en Tunisie p151. 
4 Louis Abadie-Tlemcen au passé retrouvé p37. 
5FoudilCheriguen-Dictionnaire d’hydronymie générale (Algérie, Maroc, Tunisie) p370. 

 .1089ص" رأس"ماّدة -اجملّلد األّكؿ-لساف العرب-ابن منظور 6
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ٓاث زتز٫  زمِّل . 1ه٣ُا ألان ٍٓلت بالٟخست الى٤ُ ػمً ا  اء بحن (ألال٠) الُ حن الغِّل ؽْر " ال٩لمت ٞخهبذ ْالؿِّل  بالٟخدت" عَا

  ال٣هحرة
ًة
.  2ألال٠ مً بضال

ا ، زالٝ َْٓ ٖظبا ؤْ ٧ان ملخا ال٨شحر اإلااء البدغ: بدغ ٖغبُت، ٧لمت: البدغ ؤمِّل ي البرِّل ؿاّٖ، لٗم٣ّ بظل٪ ؾمِّل
ِّل
ح  ْا 

ٓع  ؤبدغ ْظمّٗ ي ْالٗغب ْبداع، ْبد ٔ  اإلاضن حؿمِّل . 3البداع  –ْال٣غ

ؾمِا هباث باؾم" Trabut" ال٩اجب ٖىض ال٩لمت َظٍ ظاءث ٦ما ت هنخت ِٞٓ Narcissus Tazetta"4" ًضعى الٗلمي ْا  ُِّل  بهل

غة ٍت مٗمِّل اث، ٞهُلت مً بغِّل ُِّل ٢لُمِا الجرظؿ ِ البدغ بلضان ا  ٓإ َْٓ. اإلاخٓؾِّل ٓاّٖ ؤقِغ ْؤنىاٝ ؤه زىان ؤه  ؤنٟغ ا 

ٓع  ؤخض َْٓ ْؤبٌُ . 5الٗالم في قٗبُت ألا٦ثر الَؼ

III. الّؿُدُت باإلاؿاخت غالنت لها َىبىهُماث :

: ؾبؼ قّضان

ان ٧لمت ظاءث ،: ٧الخالي الٗغب لؿان في ٞضِّل انُل ان   الٟضِّل الٟضِّل
َا
ا٫ ٧ ِّٗل كضًض ٞ

ِّل
، اإلابلٜ َٓ: بالد ٓع  ؤًًا َْٓ اإلاخٗاٝع

ِّل
 الش

ان. بّ ًدغر الظي . 6اإلاؼعٖت: ؤًًا ْالٟضِّل

. 7ألاعى مً ٢ُٗت ؤي lopin de terre: ؤجها ال٩لمت جهظٍبلڤعا ط٦غال٩اجب ٦ما

ا ب٘: ؾب٘ ٧لمت ؤمِّل بإ مً هاب مالّ ٖلى ٣ً٘ ٞالؿِّل اؽ ٖلى َْٗضْ الؿِّل ْاب الىِّل  ْالظثب ألاؾض: مشل ٍْٟترؾِا ْالضِّل
بٗت. ؤقبهِا ْما ْالشٗلب ْالِٟض ْالىمغ . 8اللباة ْالؿِّل

ّ ٍِْٓغ
ِّل
اؾم جضعى ٖاثلت ٧اهذ ؤه . اإلا٩ان حؿمُت بلحها وؿنذ التي ألاعاض ي َظٍ جمل٪ الؿب٘ ب 

IV. بالىباث غالنت لها َىبىهُماث (Phytonymes)  :

ىن  : الخَغ

٫ٓ  جلمؿان ج٨خى٠ ٫ٓ  َظٍ ْجمخاػ ألاعب٘، ظِاتها مً ؾِ ِ ٓصة الؿِّل ا زهبها، ٍٞغ جغبتها بج ٓن " بزىان ْؤقَِغ " الخَغ
ٓا٢٘ ٓبها في ال ٓحي بحن الكغقي ظى ٓا٢ٗت" اإلاىُت"ْ ْالٗباص ال٣لٗت عب ى قمالِا في ال ّ ختِّل

ِّل
 بُٗض ؤمض مىظ اإلاشل يغب ؤه

                                                           
 .91األصوات الّلغوية ص-اِبراىيم أنيس 1
 .ادلصدر نفسو2
 .164ص" حبر"ماّدة -ادلصدر السابق 3

4Trabut-Répertoire des noms des plantes indigènes dans l’Afrique du nord p170. 
 .259ص 2004الطبعة األكىل منشورات بريت اجلزائر -النباتات الطّبية يف اجلزائر-حليمي عبد القادر 5
. 1063ص" فدف"ماّدة -اجملّلد الثاين-لساف العرب-ابن منظور6

7A.Pellegrin-Essai sur les noms de lieux d’Algérie et de Tunisie p80 . 
. 89ص" سبع"ماّدة -اجملّلد الثاين-ادلصدر السابق8
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ٓن " ٖجهما ٣ُٞل هُا هه٠ ْاإلاىُت الخَغ َٓا ْما النؿاثِ َْظٍ" الضِّل ٓاث مً ٌٗل ِا عب
ِّل
 ؤشجاع طاث ُٞداء بؿاجحن ٧ل

ؾما ؤُٖذ La pépinière"مكخلت بها ؤ٢ُمذ خُض 1باؾ٣ت . للم٩ان بياُٞا ا 

اصة ٖت ًٖ ٍٞؼ خي نضٔ لّ ٦ظل٪ ٧ان الجٛغافي اإلا٩ان ْع ي بط جاٍع زحن بٌٗ ًْغ ٓن  ؤنِّل  اإلااعِّل  ٢ضًم ظضِّل  م٩ان الخَغ

بت مىاْغ ْبّ البرْط مً الٗضًض ُّٞ بجي
ِّل
ي لخل٪ ممازلت زال . ألاهضلـ بالص في التِّل

ٓن  حي ؤٖالي ٖلى ٌكٝغ ٧ان ٦ما بت مىاْغ ْبّ البرْط مً الٗضًض ُّٞ بجي ٢ضًم ظضِّل  م٩ان الخَغ
ِّل
 لخل٪ ممازلت زال

. ألاهضلـ بالص في التي

ٓن  حي  ؤن ًبضْ ٦ما  زال٫ ٖلحها ٖثر لآلزاع ب٣اًا طل٪ ٖلى ًض٫ِّل  ُٖٓم ٢هغ في ًخمشل قامش بىاء بّ ٧ان الخَغ
ّ جض٫ِّل  الٟغوس ي الاؾخٗماع

ِّل
ض ما َْظا ٢ضًم، سجً بّ ٧ان اإلادخمل مً ؤه

ِّل
ّ ًا٦

ِّل
ة في ألاػمان ؾال٠ في ٧ان ؤه  طْع

٨ُت
َا
ل
َا
ْلت مل٩ا ٧ْان اإلا  ْؤ٢ام 1948-1946 ؾيخحن الجِل ُّٞ ْاؾ٣غِّل  لّ مل٩ا ْؤنبذ الٟغوس ي الاؾخٗماع مجيء ٢بل للضِّل

ٓاع جضمحر ًغص ْلم اإلا٩ان ٖلى ْخاٞٔ للخماًت الؿُاظاث بٌٗ َىا٥ ا ْاإلاٗالم ألاؾ . للم٣برة خماًت باٖخباَع

ل  اإلا٩ان طل٪ ٧ان ًِّل اهُحن اإلال٥ٓ ٖىض اإلاٟ ٔ الٍؼ ّ ٍْْغ
ِّل
اث َظٍ في ؤه ًٞ الجىِّل ّ ٖبض ؤبٓ ألاهضلس ي الكاٖغ صُل

ِّل
ض الل  مدمِّل

ِا ٦بحرة شخهُاث م٘ ال٣ِس ي ًٓؾ٠ بً ش ٖٞغ .   الخاٍع

ا ٓن " الدؿمُت بسهٓم ؤمِّل ًِّل  ٌٛلب" الخَغ
ِّل
ها الٗامُت ٖىض الٓ بت ٧لمت ؤجِّل

ِّل
 مً خغِّلٞذ ٞدٍغ" ؤْن "ْ" خٍغ" مً مغ٦

ٟي ل٣ب ٖلى جض٫ِّل " ؤْن "ْ مل٨ُت: بمٗجى" خ٤ِّل " ضْن -زلضْن -ؾُضْن  ابً: "مشل حكٍغ ْن -ٍػ . 2"ٚلضْن -ًضِّل

ٓعًٍ ال٩اجب ٍْظ٦غ جُيُت مً ال٩لمت ؤنل ؤنِّل  جُُ
ِّل
ٛتالال

ِّل
 إلااطا ًض٫ِّل  ما َظا بؿخان، بمٗجى" Hortus" ٧الخالي ْهي الل

ى ٧اهذ ْمان ِٖض في حؿمِّل ا الغِّل ٓماٍع ب ا َابٗا حُٗي الغبُ٘ في اإلال٥ٓ خبِّل  ٞإشجاع" Les vergers" ب  ى باإلا٩ان زانِّل  ختِّل
ْٖت ٖٓامت هخِٟم . 3اإلاى٣ُت ْع

اٍ ؤْ ٍعاى ٧لمت ظاءث : ٧اآلحي ْوٗغيِا جلمؿان مضًىت في ألاما٦ً ؤؾماء مً الٗضًض في ٍع

: الخّماع ٍعاى

بت ٖغبُت ٧لمت
ِّل
ْلى ال٩لمت ؤُٖذ ْخماع، ٍعاى مً مغ٦ ٍاى مجها ألما٦ً ٖضًضة ؤؾماء ألا  اإلامل٨ت ٖانمت الغِّل

ٓصًت الٗغبُت ٗ ت اإلاضن ؤ٦بر ؤخض الؿِّل ُِّل ٍاى اإلاٗجى ٞبسهٓم مؿاخت، الٗغب ى الٟٗل مً ٞالغِّل يت ْع  ْمٗىاَا ْع
. 4الخؿً النؿخان ؤْ الخًغة طاث ألاعى

                                                           
 .321عاصمة دكلة بٍت زياف ص-باقة الّسوساف يف تعريف حباضرة تلمساف-احلاج زلمد بن رمضاف شاكش 1

2Hadj Omar Lachachi-le passé prestigieux de Tlemcen ancienne capitale du célèbre 
berbereYa’Ghomrac’en p98. 
3Robert Thinthoin-le bulletin de la société les amis du vieux Tlemcen p40. 

 .696ص" ركض"ماّدة -اجلزء الرّابع-تاج العركس-زلّمد مرتضى احلسيٍت الزبيدم 4
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ت ٧ان الخيِّل  َظا ؤنِّل  ٍْظ٦غ
ِّل
ً، البًاج٘ لى٣ل نالخا ٧ان اإلا٩ان ِٞظا الخُل، لغباٍ مدُ  ْجضٍعب لتربُت ْاإلاؿاٍٞغ

ى ج٣ضًم ؤظل مً البهاثم  .بها ْالاؾخمخإ للمؿاب٣اث ْٖغ

ا اٍ" ٧الخالي ط٦غث ال٩لمت ؤنل بسهٓم ؤمِّل  التي ال٩لمت بهظٍ ؤلاؾبان اخخٟٔ ؤهضلس ي ؤنل مً هي" ٍعاى ؤْ ٍع
لذ ِّٓل ْصًٓ بلى خ ايت َْٓ Rodéoعُل اة مؿاب٣ت" بمٗجى ٍع  .1"الب٣غ ٖع

ٍاى ؤنِّل  ًظ٦غ آزغ مهضع ْفي ابت جظلُل مهضع الغِّل َِٓٗا الضِّل  بالىباث اإلاسًغة ألاعى َٓ ْاما الؿحر، ْحٗلُمِا ْجُ
ّ ٞدؿب ٫  اإلاٗجى ؤنِّل  ْىِّل اع ألنِّل  ٖلُّ الهىٗت لضاللت ألاصر َٓ ألاِّْل ل الظي َٓ الخمِّل

ِّل
ِٖا الخمحر ًظل ِّٓل مِا ٍُْ

ِّل
 َْٗل

حر اؽ ٨ًغحها زمِّل  الؿِّل ا للىِّل ا ألاز٣ا٫ لخمل بمِّل  اإلاؿاٞت ٢ُ٘ ٖلُّ ْجدخم اإلاص ي ٖلى ٣ًضع ال إلاً ٖلحها للغ٧ٓب ْبمِّل
ٍٓلت

ِّل
ٍاى َْظا. الُ ٓم ناع ْبن الغِّل ا الُ ْعًة ٨ً ص ّ للؿِّل

ِّل
ت ناخب اؾم ًدمل ًؼا٫ ال ٞةه ٓن  ٣ٞض آلان، بلى الخٞغ ٩ً 

اع ٓاٞل ألصخاب ٨ًغحها ؤًًا بٛا٫ للخمِّل ى ٚالبا ال٣ اع الباف َْؿمِّل .  2خمِّل

اع" ٧لمت ظاءث  Brassicaceae ٞهُلت مً" Hammar "Lanchophoracapiomontona هباث بمٗجى Trabut ال٩اجب ٖىض" خمِّل
ٍْت الكبّ اإلاىا٤َ في جىمٓ ٓوـ بالجؼاثغ صخغا ٓلِا ْج ْح َ اع بها ؾم30 بلى 10 بحن ما ًترا ٓن  بىٟسجُت ؤَػ

ِّل
. 3الل

اى مً للمٗجى اإلاُاب٣ت ألازحرة الٟغيُت َظٍ ْلٗلِّل  اع النؿخان عٍِّل .  Lanchophora الىنخت ْخمِّل

: مازىر ٍعاى

ٓر ٍعاى الخي َظا ًضعى ٓر ؤْ ماز ٓعة، مً بال٣غب ٣ً٘ ماز  ٌٗبٍر اإلا٩ان َظا ؤنِّل  ٦خابّ في باعظاؽ ًهّٟ مىه
حن، ؤشجاع يٟاِٞا ٖلى ؾا٢ُت ٟهاٝ، ؤشجاع الخِّل م الهِّل ت ٦ْغ ٔ  ْؤشجاع بٍغ صة ؤزغ  بًِٗا م٘ مدكاب٨ت مخٗضِّل

ز ،4البٌٗ ٓبت اإلا٩ان ًخمحِّل ٓاء بَغ  . 5ه٣يِّل  َْ

ا ت بسهٓم ؤمِّل ُِّل ٓر الدؿم ٓر، ؤشجاع بها ؾا٢ُت ؤي Courant d’eau du pêcher بالٟغوؿُت جغظمذ ماز  ْجبضْ الخ

ٓر ْ ماء ل٩لمت ازخهاع ٫  الِمؼة نٓث ماء ٧لمت ٣ٟٞضث. ز ِّٓل ٝ َٓ ٦ما ٞالِمؼة" ما" بلى ه٣ُِا لُخد  مً مْٗغ
ٓاث ؤنٗب زتز٫  زم ،6ه٣ُا ألان ٍٓلت بالٟخدت الى٤ُ ػمً ا  ضَا  التي (ألال٠) الُ ْٗر " م" ال٩لمت ٞخهبذ اإلاُم خٝغ بَا

  ال٣هحرة بالٟخدت
ًة
ٓر ٞخُُٗىا ألال٠، مً بضال .  الُٗٓم الجِض ْا٢خهاص الى٤ُ جِؿحر ؤظل مً ْطل٪ مس

                                                           
1Hadj Omar Lachachi-le passé prestigieux de Tlemcen ancienne capitale du célèbre berbère 
Yaghomracen fondateur de la nation p170. 

 .334باقة الّسوساف يف التعريف حباضرة تلمساف عاصمة دكلة بٍت زيّاف ص-احلاج زلّمد بن رمضاف شاكش 2
3Trabut. Répertoire des noms de plantes dans l’Afrique du nord p155. 
4A.Bargés-Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom p259. 
5Hadj Omar Lachachi-Le passé prestigieux de Tlemcen ancienne capitale du célèbre 

berbère Ya’Ghomracen fondateur de la nation p55 . 
 . 91األصوات الّلغوية ص-اِبراىيم أنيس 6
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V. البىاء َبُػت خؿب َىبىهُماث :

  الخهىن :

ً : الههاٍع

اع ظم٘ َٓ ت ْهي ٢هِّل ًِا الشُاب ًض١ِّل  الظي طل٪ خٞغ ُِّل ى ْالهىاٖت ٍْن  ًدمل ًؼا٫ ال الظي الخيِّل  َْظا ال٣هاعة حؿمِّل

ٓص الاؾم َظا ٓظ ى م ٓظض ل٨ً. ال٣ضًمت جلمؿان ؤي اصًغڤبإ ختِّل ْع  آلان بّ ج . 1للؿ٨ً الضِّل

ي الخيِّل  َظا ؤنِّل  ًظ٦غ ً ؾمِّل اٍع ٓع  ال٨بحر الٗضص بلى وؿبت ْطل٪ بال٣هِّل ضث التي ْالبرْط لل٣ه ُِّل  الٗهغ زال٫ ق

اوي، ت جد٠ حٗضِّل  ٩ٞاهذ الٍؼ : مجها البٌٗ ًلي ُٞما ٞؿىظ٦غ آهظا٥ لِا مشُل ال مٗماٍع

ً َىا٥ ٧ان ْاح، باب قى٣غ ًضعى باب بال٣هاٍع ْاح، لبرط ظؼء هي: ٞكى٣غ الغِّل اخت، ٧لمت مً ْالغِّل ٓظض ٧ان الغِّل ً 

ة بّ ٞسم ٢هغ َىا٥ ٓاب٤ ٚٝغ ٖضِّل ٓاٞظ َْ  ُّٞ ٦ما ٚىاء، ْعٍاى ُٞداء بؿاجحن بّ ،"البدغ عؤؽ" حيِّل  ٖلى جُلِّل  ْه
ْٖت ٚاًت في خمام ام ٧ان ألاخ٩ام، مً مسخلٟت بهىاٖت ؤحجاع مً البىاء مد٨م الغِّل ام" ًضعى الخمِّل  بيذ خمِّل

ٞت" الؿلُان . الكمـ بكٗإ اإلاْٗغ

ْاح، بباب آزغ ٢هغ ْع  مؿبذ بّ ٦بحر ٢هغ َْٓ مغا٢بت بغط بّ ٧ان الغِّل ٓاع ٖلُّ جض  ْؾمي الجما٫ ٚاًت في ؤؾ

ٓع  بحن ٢هغ"ب ؾخٗمل" ٚمِـ بغط" ًضعى لبرط حكُِض َىا٥ مىّ ْبال٣غب ،"ال٣ه ٓص إلاضبٛت اإلا٩ان الخ٣ا ا  .  الجل

ْاح باب ٚغب ٓظض آزغ ٢هغ-الغِّل ت بّ" الجلُل ٖبض الؿلُان صاع ٢هغ" ًضعى َىا٥ ً  خمام بها مؿخُُلت ٚٞغ
ج غة مُاٍ ُّٞ جهب بالخاعط ْنٍِغ ٓن  ٢هغ" ًضعى آزغ ٢ْهغ.ٍٚؼ ٓوؿُت ألامحرة ٖلى وؿبت" خىِّل  جضعى ٧اهذ التي الخ

ٓن  ظت خىِّل اهُحن اإلال٥ٓ ؤخض ْػ ٓع  بحن ٢هغ" بلى ٦ممغِّل  حٗضِّل  ٦ِٝٓ ْبّ" الؿلُان بيذ ٖبلت" ٢هغ.الٍؼ  ،2"ال٣ه

ة ٓع   ْٖضِّل ٔ  ٢ه عاؾت في ال٩لمت َظٍ ْظاءث.ؤزغ
ٓهُمُت الضِّل ٓب  الدكُِضان" ٧الخالي ْجغظمِا عانبلڤ ٖىض الُ

ْماهُان .  3"الغِّل

: الهلػت

ٓع  ًضعى قإع قا٦غ ؾُضي حيِّل  ْبحن بِىّ ًٟهل ٧ْان الؿٟلى ْال٣لٗت الٗلُا بال٣لٗت الخيِّل  َظا ٌٗٝغ  4ًْڤٌ ٨ُٞخ

ى ٓصًٚ قاْي  قإع خالُا اإلاؿمِّل . ب

                                                           
 .332صادلرجع السابق 1

2Hadj Omar Lachachi-le passé préstigieux de Tlemecen ancienne capitale du célèbre 
berbère Ya’Ghomracen fondateur de la nation p90. 
3A.Pellegrin-Essai sur les nom de lieux d’Algérie et de Tunisie –p178. 
4LouieAbodie-Tlemcen au passé retrouvé-éditions Jaques Gandini-1994 p46. 
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ٓماث اإلاهاصع جٟضها لم   اإلا٩ان، َظا ًٖ ٦شحرة بمٗل
ِّل
ّ بال

ِّل
ل مً ط٦غ ؤه بَا اب بٌٗ ٢   البً َْٓ (ال٣هغ) ال٣لٗت ؤنِّل  ال٨خِّل

ت ٚاًت في م٩ان ِٞٓ ظاَل، ُِّل ٓاقي ؤشجاع بّ جداٍ اإلاضًىت بهظٍ ألاَم ى جهل ْؾ ٓظض ٧اهذ ٦ما جحروي ظبل ختِّل  بّ ج

ت آزاع ُِّل ماه . 1ْع

ّ ط٦غ ٦ما
ِّل
م حكُِض ؤه ّٖٓ مً ْخُض بُاب٘ مهمِّل ٓص ه ٍاوي الِٗض بلى ٌٗ ٓص ٦ظل٪ ٍْضعى الؼِّل ٓظ  ٌٗلٓ مغجٟ٘ جدهحن ل

ط بسمؿت ٓاع بّ ؾُاط ْؾِ بْغ ى مداَت ؤؾ . الٗلُا بال٣لٗت َْؿمِّل

ا ٓاع مداَخحن خًحرجحن بها ٩ٞان الؿٟلى ال٣لٗت ؤمِّل ٓجت ؤحجاع بها بإؾ ؾخٗمل مىد ى ا 
ِّل
 الاؾخٗماع بٗض ٦مهل

  مىّ ًب٣ى ْما الٟغوس ي
ِّل
. 2قا٦غ ؾُضي مضعؾت ًدٍٓ ظضاع بال

  مً ٖغبُت ال٩لمت ٞإنل
ُل
ت َٗا ْر

ل
َا
ٌ٘  ٢إل ْظمِٗما ظبل، في اإلامخى٘ الخهً: ال٣

َا
ل
َا
٢ْ  ٌ٘

َا
ل بً ٢ا٫. ٢ْ  َٓغي  ٚحر: بغي  ا   الج

 ٫ٓ ٣ً ،
ُل
ت َٗا َا

م ٞبٟخذ ال٣ل
ِّل
ٌ٘  ٢إل ْظمّٗ الجبل في الخهً الال

َا
ل
َا
٢ْ ، ٌ٘ لَا   ٢ُْل ٢ْ 

ُل
ت َٗا ْر

ٓن  ال٣ل م بؿ٩
ِّل
 مكٝغ خهً: الال

ٕٓ ْظمّٗ . ٢3ل

 الؿاخاث :

: اإلاكىع 

ٓع، ؾاخت ؤْ ثِؿُت اإلاٗالم مً ٌٗخبر خهً، ٞحها اإلاك ثِس ي اإلاغ٦ؼ ٧ْان لخلمؿان الغِّل  ِٞٓ ،4اإلاضًىت َظٍ لؿالَحن الغِّل
ان بً ٌٛمغاؾً الؿلُان آزاع مً ٓاص ٖبض بجي الة ؤخض) ٍػ غح حكُِضٍ بخلمؿان زلِٟا التي الجلُلت (ال  الُٗٓم للهِّل

ٝ ٓع  باؾم اإلاْٗغ  ْخاقِخّ َٓ لؿ٨ىاٍ صاع ْاجسظٍ جلمؿان بجىٓب (هجغي  الشالض) الؿاب٘ ال٣غن  ؤْؾاٍ في اإلاك
ُّل  ٢ْض ال٣ضًم ال٣هغ مً بضال ى غح َظا مً ًب٤ ْلم الخدهحن، ٚاًت خهِّل   الهِّل

ِّل
ٓاٍع بال ا الكامست ؤؾ  مً بّ ٧ان ما ؤمِّل

ْع  ا ْخضاث٤ ص اث مً ْٚحَر ٓ بىاٍ ٞسم مسجض ٖلى بضازلّ ًدخٓي  ٧ان ٦ما مٗاإلاِا، اهُمؿذ ٣ٞض اإلاخجَز  خمِّل

ٓس ى ٫  م ٓع  ٧ْان ، 5ألاِّْل ػصَاع ِٖض في باإلاك اهُت الخًاعة ا  ما الٍؼ ى ب  ٓع  عجاثب زالزت" ٌؿمِّل " اإلاصخ٠" ؤخضَم ،"اإلاك
ُّ الظي

ِّل
ِ ُٚاءٍ ٧ْان ٖشمان، الخلُٟت بإًاصًّ زُ

ِّل
َب مسُ

ِّل
ً بالظ الا ْمؼٍِّل

ِّل
 التي الؿاٖت ٦ْظا ْالُا٢ٓث، بالل

ٓبت حٗضِّل  ٧اهذ مان ؤعج ضة الؼِّل ِٖٓا مً ٍٞغ  اإلابضٕ اإلاِىضؽ ًض ٖلى XIV لل٣غن  ٞاعس ي نى٘ مً ْهي" هتلمڤاا" جضعى ه
ٖٓت الٟدام، ابً ى اإلال٩ي، الٗغف ؤمام مٓي ت مً شجغة ْختِّل ًِّل  .6الٗهاٞحر بلحها ججلب ٚىاءًة  جهضع اإلاشا٫ هاصعة الٟ

                                                           
1Mac Guckin de Slane. Bulletin de la société les vieux amis de Tlemcen- p06. 
2Hadj Omar Lachachi-Le passé prestigieux de Tlemcen ancienne capitale du célèbre 
berbère Ya’Ghomrac’en fondateur de la nation p160. 

 .151ص" قلع"ماّدة -اجملّلد الثالث-لساف العرب-ابن منظور 3
 .144ص 2001منشورات الرياصي -صور من ذاكرة تلمساف الوسيطة، مجاؿ كعراقة-مقرنانطة عابد خبتة4
 .242باقة الّسوساف يف التعريف حباضرة تلمساف ص-احلاج زلمد بن رمضاف شاكش 5

6Louis Abadie-Tlemcen au passé retrouvé p19. 
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ا ٓع " ٧لمت ؤمِّل ت ٖغبُت ٞهي" مك ٓعٔ مً مكخ٣ِّل ْع  الظي ال٨الم ٞمٗىاٍ الك  ال بدُض ْػعاءٍ م٘ الؿلُان ُّٞ ًدكا

ن مً بص يء ٌؿخإزغ ْلت قْا ٔ  مغاظٗتهم صْن  الضِّل ا ُّٞ عؤحهم لحر
ًة
ٓلّ مً ؤزظ م: "حٗالى ٢ ٓعٔ ْؤمَغ ". بُجهم ق

: الغخُبت ؾاخت

 عخٌب  ِٞٓ: ْعخابت عُلخبا: الص يء عخب.الغِّلخب مً ٖغبُت الغخُبت ٧لمت. الجُاص باب مً بال٣غب ؤهضلس ي حيِّل  َٓ
ٓاؾ٘ الص يء: ْالغخُب. ْعخاب ْعخُب ٫ٓ : ال  عخب اؾمّ ٖلُّ ًض٫ ٦ما ْاإلا٩ان. 1عخبت ْؤعى عخب بلض مىّ ه٣

ٓع  ٢بر ْبها.ْْاؾ٘ ٓاصي الٗبض الِٗض ٖلماء ألخض مكِ اوي ال ٓس ى بً ًخي اإلاضٖٓ الٍؼ وي م . 2اإلااْػ

: اإلاىنل ؾاخت

٠٢ٓ ؾاخت  ٓاظض التي اإلا ى ٞىض١ ؤمام اإلاضًىت ْؾِ في جخ ٓع  ؾُضي" ٞىض١ ٌؿمِّل ا لّ الظ٩ًان"  مىه ًٟة ٢ٓ سُا م  جاٍع
ا، ٫  1937 ؾىت ٞىاثّ في ْي٘ ٣ٞض َامًّ ِّْل ماءٍ ؤعب٘ ؤزىاءٍ ج٩لم ؾُاس ي مِغظان ؤ  لظل٪.3الجؼاثغي  الٗلم ُّٞ ْعٞ٘ ٖػ

٠٢ٓ اإلا٩ان ؾمي . باإلا

ا ت ٞهي ال٩لمت بسهٓم ؤمِّل ُِّل ٠٢ٓ: ٖغب ٞ ٓٝ٢ٓ ٠٢ٓ الجلٓؽ، زالٝ ال . ٧4ان خُض ُّٞ ج٠٣ الظي اإلآي٘: ْاإلا

VI. الخًغي  الهٍُل خؿب َىبىهُماث :

 اإلاضًىت تهُئت :

: الخاصم بالؽ

غ حي" ؤْ" Place des victoires" ٦ظل٪ جضعى ٦ما ؤْ ". ٍٖؼ

ت المغؤة البرْهؼ مً جمشا٫ بلى وؿبت ٦ظل٪ ْؾمُذ ُِّل  َظا ٞىهب الؿاخت، ْؾِ في ْي٘" Diane" "صًان" جضعى ػهج

ما الخظ٧اعي  الخمشا٫  .5الخاصمت لِظٍ ج٨ٍغ

عي ها جلمؿان ؤَالي ٍْضِّل ٫ٓ  بلى الجُجرال٩اُٞيُا٥ ٢اصث التي هي ؤجِّل  ٩ٞان ؾاصتها بَاهت مً مٗاهاتها بٗض اإلاضًىت َظٍ صز
هخ٣امِا ٣ت بهظٍ ا   .1الٍُغ

                                                           
 .1139ص" رحب"ماّدة -اجملّلد األّكؿ-لساف العرب-ابن منظور 1
 .467باقة الّسوساف يف التعريف حباضرة تلمساف عاصمة دكلة بٍت زياف ص-احلاج زلمد بن رمضاف شاكش 2
 .344ص-بلقة الّسوساف يف التعريف حباضرة تلمساف عاصمة دكلة بٍت زياف -احلاج زلمد بن رمضاف شاكش 3
 .968ص-" كقف"ماّدة -اجملّلد الثالث-لساف العرب-رابن منظو 4

5Alfred Bel-Tlemcen et ses environs-Attirait et Cie- seconde édition. Toulouse 1938 -p42.  
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ا ٛت مً م٣تريت ٧لمت هي" بالؽ" ل٩لمت باليؿبت ْؤمِّل
ِّل
ّ الباء بدٝغ" P"لا ٞاؾدبضلذ م٩ان بمٗجى الٟغوؿُت الل

ِّل
 ال أله

ٓظض ٛت في ً
ِّل
ت ؾاخت ؤْ ٦بحر قإع بمٗجى ،Plătĕa الجُيُت ال٩لمت ؤنل ْبنِّل  الٗغبُت الل ُِّل ٓم  .2ٖم

ا ،)": زضم" مً ٖغبُت ٧لمت" الخاصم" ٧لمت ؤمِّل ُّل ، زضم ُّل مُل ض 
ْر
ُّل  ًس مُل ضَا

ْر
س ، ؤي (ٍَْا ُّل ى َِا خان زاصمت ٞساصم، م ِِّل  ٞهُدخان ٖغب

٦غ ٖلى ٣ً٘
ِّل
 .3ْألاهثى الظ

VII. مهً ئلى جدُل َىبىهُماث :

 جهلُضي غمل :

ً اٍع
ّ
: الكس

 ٔ ْاوي نىاٖت بلى وؿبت ؤُُٖذ الدؿمُت َظٍ ؤنِّل  عمًان بً الخاط ال٩اجب ًغ اع مً ألا
ِّل
 الخٝؼ َٓ الظي آهظا٥ الٟس

ٓن  بجى الخيِّل  ْبهظا خالُا، الاؾم َظا ًدمل الخيِّل  َظا الًؼا٫ ُِّل ْب ْع ْعَم ألا  ْم٩اجب ٦ْىِؿتهم ْمؿا٦جهم ص

اث مؿحرصة مى٣ُت ؤن بالظ٦غ ٍْجضع.4بصاعتهم
ِّل
ىُت مٟسغة بالظ مت مى٣ُت مشل مشلِا الٟساع لهىاٖت َْ ٣ت هضْع  الٍٗغ

ىاٖت، َظٍ في ـ ٖليِّل  بً اإلاامً ٖبض ٧ان خُض الهِّل ْلت ماؾِّل ٓمىُت الضِّل ا قِحر ٞساعي  ابً اإلا ض ممِّل ا اإلاِىت ًٍؼ ِّٓل  ٖل
ا، ٔ  ْحٗخبر ْقٞغ ت ْباب بُضع ٢غ ْاوي اهخاظا اإلاى٣ُت ؤقِغ مً الٗؿِّل ْجت الٟازغة لؤل  ْهي ْألاحجام ألاق٩ا٫ اإلاخٟا

ْاوي مىّ ؤ٦ثر ؾاخغة ٞىُت ٢ُ٘ .  5الخايغ ٖهغها في لالؾخٗما٫ ؤ

: الّغمُت خاعة

ماة، خاعة ؤْ ت ألاخُاء مً ْهي الغِّل جاٍع . الخيِّل : ب٩لمتخاعة ٣ُٞهض جلمؿان، إلاضًىت الخِّل

ماة مي آلت ناو٘ َْٓ عام ظم٘ ْالغِّل با٫ الغِّل ِام ؤي بالؿِّل هم الاؾم َظا جدمل جؼا٫ ال الخاعة َْظٍ ال٣ٓؽ ٖلى الؿِّل  ل٨جِّل

ٓن  ال ما ألازحرة الخاء ًى٣ُ
ِّل
ٓن  ْبه ٓل مي، خاعة ٣ً ت ِٞظٍ الغِّل ا اوٗضمذ الخٞغ ٢ِٓٗا جمامًة ا اللت مسجض ٢غب ْم ٍِّل  ،6الغِّل

ان جضعى ٧اهذ ْالتي ًِّل بذ زمِّل  les almohades الٟغوس ي الاؾخٗماع ب ؾم جدذ ٖغِّل ضًً ا  ٓخِّل ؿمُت ْهي اإلا
ِّل
 الجضًضة الد

ٓص ضي الِٗض بلى خخما ْحٗ ٓخِّل ٓمغث بً اإلاِضي ْٞاة ٞبٗض ،(م1235-1147) 633ٌ-542 اإلا ـ ج ْلت ماؾِّل خضًً ص ِّٓل  اإلا

                                                                                                                                                                             
1 Hadj Omar Lachachi-Le passé prestigieux de Tlemcen ancienne capitale du célèbre 

Yaghmoracen fondateur de la nation- p86. 
 

2F.Gaffiot-Dictionnaire Latin Français-hachette 79 boulevard Saint Germain Paris 1937 -
p1188. 

 .593ص -"خدـ"ماّدة -اجملّلد الثالث-لساف العرب-ابن منظور 3
 .330باقة الّسوساف يف التعريف حباضرة تلمساف عاصمة دكلة بٍت زياف ص-احلاج زلمد بن رمضاف شاكش 4
 .439ص 2011دار السبيل للنشر كالتوزيع -تلمساف مهد حضارة ككاحة ثقافة-العريب حرز الّلوزلمد  5
 .322ص-باقة الّسوساف يف الّتعريف حباضرة تلمساف عاصمة دكلة بٍت زياف-احلاج زلمد بن رمضاف شاكش 6
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م آ٫ مً ْبٓنُت ألا٢ص ى باإلاٛغب ٓمي ٖلي بً اإلاامً ٖبض بلى ؤمَغ ٓخضًً ٞباٌّٗ ال٩ ٓظّ بالخالٞت، اإلا  بلى ٞخ

ٓصٍ جلمؿان ٓصٍ اإلاامً ٖبض ٞجز٫  (م1139) 534ٌ ٖام بجى ٝ الجبل ٖلى بجى  خهىا ٖلُّ ْبجى الصخغجحن بحن اإلاْٗغ

ى جاقٟحن ٣ًاجل ْا٢ام لجُٓقّ جهؼامّ ختِّل ٓا٫ بخلمؿان ْخٓنغ ،(م1135) 539ٌ ٖام ا   نضِّل  ًدا٫ْ  َْٓ ٧امل ٖام َ
ِّْل  ٔ  بضْن  الٗض ا ظضْ ه٣ُ٘ ٞلمِّل . َْغان هدٓ جلمؿان ٚاصع املّ ا 

ا ٍايت َظٍ بسهٓم ؤمِّل ماًت، الغِّل رْٔ الغِّل ّ ال٨خب بٌٗ في ٞحُل
ِّل
ع  ؤه ٓمً ٖبض ٢غِّل   مل٨ّ الًاث عؤؽ ٖلى ًجٗل ؤال اإلا

ِّل
 بال

ٟحن ٓم ٧ل ًضزلِم، ٧ْان اإلاش٣ِّل ا ُٞإزظَم آالٝ، زالزت ًىاَؼ ْٖضصَم ال٣هغ صازل الهالة، بٗض الجمٗت ً ٓمًة ً 

  الغِّل٧ٓب بخٗلُم
ًة
ٓما مي ٍْ ا بال٣ٓؽ بالغِّل ٓمِّل ٓم ٍْ . 1بدحرة في بالٗ

ّ ظاء ٦ما
ِّل
ْلت ْزال٫ ؤه ٍ مدا ٓن ) لخهمّ يضِّل ت بلى لجإ (اإلاغابُ

ِّل
ت زُ ُِّل ٟت خغب ت هي ٍَغ

ِّل
٘، زُ لّ خحن اإلاغبِّل  مً هْؼ

ضْن  جلمؿان ظبل ٓا ػهاجت، بالص ًٍغ ٗت صاعة ٞهىٗ ا ألاعب٘ ظِاتها ٟٞي النؿُِ، في مغبِّل ِّٟل  ال٣ىا بإًضَم الغِّلظا٫ مً ن
ٓا٫

ِّل
ٓاع١  الُ

ِّل
ماة ْْعاءَم الدجاعة، ٞحها اإلاسالي ؤصخاب ْْعاءَم اإلااوٗت، ْالُ ٘ ْؾِ ْفي الغِّلظا٫، هٟٓؽ الغِّل  اإلاغبِّل

. الخُل

ايت َظٍ ٧اهذ ؤهّ وؿخسلهّ ْمما ضي الٗهغ في جماعؽ الٍغ ٓخِّل ّ اإلا
ِّل
ضي الجِل ٧ان ْؤه ٓخِّل ٠ اإلا

ِّل
ّ عماة، مً ًخإل

ِّل
 ْؤه

ضٞت مً لِـ ها الهِّل . ٦2ظل٪ ؾمُذ ؤجِّل

VIII. ت َىبىهُماث : أشخام بأؾماء خًٍغ

 أغالم أؾماء :

: اإلاضعؽ

ٓظضها اإلاهاصع بٌٗ في ال٩لمت َظٍ ًٖ بدشىا ها ٞ ُٛت ؤجِّل مضٚاؾً الاؾم مً ؤماَػ  ْالبربغ. ماصِٚـ ،Imadghassanا 
ٓما ٓن  ٖم حن بلى ًى٣ؿم ب مضاِٚـ ؤبىاء) ْاإلاضاِٚـ البراوـ ُٖٓمحن، ٖٞغ ٫ٓ  (باألبتر اإلال٣ِّل  الٗغب وؿابت بٌٗ ٣ٍْ

٫ٓ  ْاخض ؤب مً ْمضاِٚـ بغوـ ؤن ت ؤَمُت ؤصوى لّ لِـ ؤمغ َظا ل٨ً طل٪، ٚحر بًِٗم ٣ٍْ ما البخِّل
ِّل
 ؤنِّل  ألاصرِّل  به

بً ٧لحهما ٜ ؤبىاء ا  ا. خام ابً ٦ىٗان بً ماَػ ٓن  البراوـ ؤمِّل ٖ ٕ بلى ُٞخٟغِّل ٫ٓ  ججمِٗم ٦شحرة ْٞغ  عجِؿت، نجهاظت ؤن
ْعبت، ٓصة، ؤػصاظت، ؤ ْعَٛت، مهم ْلت، إلاُت، ؤ ٓعة ظؼِّل ا. م٩ ٕ ٦ظل٪ ٞلِم البتر ؤْ اإلاضاِٚـ ؤمِّل  ججمِٗا ٦شحرة ْٞغ

٫ٓ  ؤعبٗت ؿت، ؤن ٓاجت، يَغ لبُت.ْؤصاعؾت هٟٓؾت، ل ًٍ البربغ مً الؿاخ٣ت ْألٚا  مً هي الجؼاثغي  بال٣ُغ اإلاؿخ٣غِّل
. 3البراوـ

                                                           
 1985كحدة الرعاية -سة الوطنية للفنوف ادلطبعّيةطبع ادلؤس-دكرىا يف سياسة كحضارة اجلزائر-تلمساف عرب العصور-زلمد بن عمرك الطّمار 1

 .61ص
 .56نفس ادلرجع ص 2
. 132، صANEP 2010منشورات -كتاب اجلزائر-أمحد توفيق ادلدين3



 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

163 

الم ؤؾماء يمً" مضٚاؽ" الاؾم َظا ط٦غ ٦ما ت ألٖا ُِّل ٛ ٓع  في ألاماَػ  .1الٓؾُى الٗه

لذ ِّٓل ا٫ بٗض الٛحن ه٤ُ ألنِّل  عاءًة  الٛحن ببضا٫ بٗض ْطل٪ مضعؽ بلى مضٚاؽ مً ال٩لمت ٞخد  ٖلى ز٣ُال ًبضْ الضِّل

ؿان
ِّل
. الل

: (صًضو غغؽ) مهُكى حيّ 

ّ ًظ٦غ
ِّل
ؾخالء بٗض ؤه ْلى ألاخُاء ؤخض الخي َظا بهاب٣ي الٟغوس ي الاؾخٗماع ْاؾخ٣غاع جلمؿان مضًىت ٖلى الا   التي ألا

غث حن ٢بل مً ٖمِّل ُِّل ت ؤلاصاعة ٖلى ٩ٞان.2الٟغوؿ ْمت جلمؿان ْخماًت جإمحن الٗؿ٨ٍغ  ال٣اصع ٖبض ألامحر يضِّل  ْاإلا٣ا
ػمت الترجِباث ْؤزظ

ِّل
ٓص مٗؿ٨غ لخإمحن الال ٍ بإخؿً للجى  صٞإ يمان ٖلى ٢اصع خهً تهُئت ٞخمِّل  اإلام٨ىت؛ الكْغ

ٓع  ٍٓاث ؤخض ٧ان الظي اإلاك ْل . ألا

َخمذ 1845 ؾىت ؤخضار ْفي ت ؤلاصاعة ا  ٓاء ظضًضة ٖماعاث بنىاء الٗؿ٨ٍغ ٓص ٞغ١  إلً ت، الجى ٓاط الٗؿ٨ٍغ ؾخد  ْالا 
ْا قاٚغة مىاػ٫  ٖلى ظِض

َا
ت مل٨ُت ْؤنبدذ تهُئتها في ا  ْالتي مهُٟى ز٨ىت جضعى ٧اهذ ْالتي الش٨ىت ْمجها ٖؿ٨ٍغ

ي٠ُ ٦ما البىاء في ْبغاٖت بهاء ْ مٛغبي ؤهضلس ي ؤؾلٓب طا مجز٫  في م٣امت ٧اهذ
ُل
 َظا بنىاء ٢ام مً ٞةنِّل  َاب٤، لِا ؤ

ؾمّ الش٨ىت ؤزظث ْالظي ؾماُٖل بً مهُٟى ال٩امل ْاؾمّ مهُٟى اإلاضٖٓ التر٧ي الججرا٫ َٓ اإلاجز٫  . 3ا 

ٓان ْاإلاضُٞٗت الِىضؾت الؾخ٣با٫ الش٨ىت ٞبرمجذ مذ البضاًت ْمىظ ؤلاصاعة، ْؤٖ ذ الاؾخ٣با٫ مً للِىضؾت ؾُل
ِّل
 اإلاا٢

ٓع  صازل البىاًاث لبٌٗ ئذ التي اإلاىاػ٫  بلى بياٞت ٨٦ىِؿت اإلاسجض ْاؾخٛلِّل  اإلاك ُِّل نُبالث للجىض، َ  ْمسؼن  ْا 

ٓلت ًْٞاءاث باث حؿاًغ م٣ب
ِّل
. الخُاة مخُل

ٓاء اإلا٣هض مً ٧ْان باٍ مً 4 ؤْ 3 بً ًِّل ؾخٛال٫ في ْعٚبت. ْاخض بمجز٫  ال ع  للش٨ىت، اإلاالن٤ الجمُل النؿخان ا   ج٣غِّل

ا١ بها ْملخ٣ت ظضًضة بىاًت حكُِض  .4بالنؿخان بالخمخ٘ ٌؿمذ ْع

-1555)1258ٌ-962 ؾىت بخلمؿان التر٧ي الِٗض ًٖ ْظحزة إلادت وٗغى مهُٟى، الاؾم ؤْ الدؿمُت ؤنل بُٖاء ٢بل

ْاثل ٟٞي ،(م1842 ْلت ٧اهذ (مُالصي ٖكغ الؿاصؽ) الهجغي  الٗاقغ ال٣غن  ؤ ْطِّل  في الٗشماهُت التر٦ُت الضِّل َا ؤ  بما ٖؼِّل
ٓلذ ْبما اهخهاعاث مً ٖلُّ خهلذ ٓاص مً ِْغ ٢ْض بلضان، مً بّ ٞخدذ ْبما ؤ٢الُم مً ٖلُّ اؾخ ٓصَا ٢  ظى

                                                           
1 Mohand AkliHaddadou-Dictionnaire toponymique et historique de l’Algérie p404. 
2Louis Abodie-Tlemcen au passé retrouvé p25. 
3André Lecoq-Histoire de Tlemcen, Ville française- Tome premier, l’administration 
militaire 1842 1852. Editions internationales S.A.T Anger 1940 p69.  
4L’image de Tlemcen dans les archives françaises, catalogue de l’exposition réalisé sous 
l’égide de l’ambassade de France en Algérie par Agnès Charpentier p153. 
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ت ْط: َما ُٖٓمان ٢اثضان البدٍغ ٍٓ ٖغِّل ًً زحر ْؤز ْط بابا ٞضزل باقا، الضِّل  بجي ْٚلب 1517 ؾىت جلمؿان مضًىت ٖغِّل

ان م ٖلى ػٍِّل ً ل٨ىّ ؤمَغ
ِّل
. 1م1518 ؾىت في ٖلُّ لل٣ًاء ؤلاؾبان جم٨

ؾم ؾم َٓ: مهُٟى ا  غ ٖلم ا 
ِّل
٫ٓ  اؾم-ٖغبي مظ٦ نُٟى الٟٗل مً مٟٗ  ٖىض ْالاؾم اإلاسخاع اإلاىخ٣ى،: ْاإلاٗجى ا 

٫ٓ  بلى ٌكحر اإلاؿلمحن ّ عؾ
ِّل
ى الل

ِّل
ّ نل

ِّل
م ٖلُّ الل

ِّل
. 2ْؾل

ا خي خضر ٞلّ مهُٟى الججرا٫ َظا بسهٓم ؤمِّل الي وٗغيّ جاٍع ّ ٧الخِّل
ِّل
ٓلى ؤًضي ٖلى جلمؿان مضًىت خ٨م زال٫ ؤه  اإلا

ة ألا٢ص ى اإلاٛغب مل٪ الغِّلخمً ٖبض ٓام، زالزت مضِّل  ٖام مٗؿ٨غ بمضًىت ال٣اصع ٖبض ألامحر بُٗت ٢ْٗذ ؤٖ

ٓلي ؾلُت بسل٘ جلمؿان ؤَل ٣ٞام ،(1833ٌ)م1249 ٓا الغخمً ٖبض اإلا  ب٣ُاصة الخًغ َاثٟت: َاثٟخحن بلى ْاه٣ؿم
ض ب٣ُاصة ال٣غاٚلت َاثٟت ْؤما ال٣اصع ٖبض ألامحر باٌٗذ الؿ٣ا٫ خماصي  ٨َْظا مباٌٗخّ ًٖ امخىٗذ بغنالي مدمِّل
ٓم ٞغنت جترنض َاثٟت ٧ل ٞهاعث ؤَلُت خغب بلى الٟخىت جل٪ اه٣لبذ زم الُاثٟخحن بحن الٟخىت وكإث  ٖلى للهج

ٔ  الخضِّل  َظا بلى ألامغ آ٫ إلاا م٣ابلتها  ٞخُٗلذ بّ ألازظ ًدا٫ْ  زإع لّ مً ٧ل ْناع الىاؽ هٟٓؽ في الاهخ٣ام صاعي ؾغ
٢ٟٓذ ْالهىاٖت الٟالخت  باليؿبت ٢لُل ٖضصَم ٧اهال٣غاٚلت إلاا ألامً ْاوٗضم باإلا٩ان الٟٓض ى ْخلذ الخجاعة ْج

ٓمِم ٓا ٞةجهم لخه ٓاع جدى ٓع  بإؾ م اإلاك  ال٣اصع ٖبض ألامحر ظُٓف ٦ظل٪ خانغتهم ٦ما ْيا٣ًِم الخًغ ٞدانَغ
ٓا ؤجهم خُض َاثل بضْن  ْل٨ً ْمت التر٦ُت الخامُت م٘ ٢ام  ل٨ً بؾماُٖل بً مهُٟى ب٣ُاصة الٗىُٟت اإلا٣ا

ٓمِم َٓم زه ٓاتهم ٞىٟظث مىٗ ٓن  ٖلم ٞلما ِٖكِم ْؾاء خالِم ْيا٢ذ ؤ٢ ٓا ألامغ بظل٪ الٟغوؿُ  ؤؾٖغ

ٓػٍل ٢ُاصة جدذ جلمؿان بلى بجُٓقِم كال٩ل َٓا اإلااَع  التي التر٦ُت الخامُت لِم ْؾلمذ (م1836) 1252ٌ ٖام ْصزل

ٓصَا ٧ان ٓع  بؾماُٖل بً مهُٟى ٣ً ٍٓ اإلاك ٓا ٦ما ٞاخخل .   ٧3لِا البلضة اخخل

ؾم ٧ان : للم٩ان ألاػلي الاؾم ؤهّ ٍْبضْ آلان اإلاضًىت ؤَالي بحن اإلاخضا٫ْ  الاؾم َْٓ" صًضْ ٖغؽ" ًضعى ؾاب٣ا اإلا٩ان ا 

اظت ؤمحرة"بلِؿاصًضْن ' َٓ الخ٣ُ٣ي الاؾم ؤن ُٞبضْ مً ٖبر ْحٛحر ٢َغ  (Verger) بؿخان بمٗجى" صًضْ ٖغؽ" بلى الؼِّل

اج٘ النؿخان بلى وؿبت ألاَالي ٦ظل٪ ؾماٍ آهٟا ط٦غهاٍ ٦ْما" بلِؿاصًضْن ' اؾم بلى وؿبت ْصًضْ  للش٨ىت، اإلاالن٤ الغِّل
ى ؤنِّل  ًبضْ ٦ما ا" صًضْ بؿخان" ٌؿمُّ ٦ظل٪ َٓ ٧ان هللا عخمّ الخاط مُهالي ختِّل

ِّل
 في ٦ما الدؿمُت َظٍ ؤنل ؤنِّل  ْاه

 .   4الؼمً ٖبر ْخغِّلٞذ" بطن ٢ل" بمٗجى" Ditesdonc" الٟغوؿُت

                                                           
 .231ص 2011دار السبيل للنشر كالتوزيع -تلمساف مهد حضارة ككاحة ثقافة-زلّمد العريب حرز الّلو 1
 . 13األمساء العربية معانيها كمدلوالهتا ص-حسن نور الّدين 2
 . 122بافةالسوساف يف التعريف حباضرة تلمساف عاصمة دكلة بٍت زيّاف ص -احلاج زلمد بن رمضاف شاكش 3

4Hadj Omar Lachachi- le passe préstigieux de Tlemcen ancienne capitale du célèbre 
berbère Yaghomracen fondateur de 20 nations- Editions Ibn Khaldoun-2002 p25 . 



 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

165 

ت : نِؿاٍع

ت لٗبذ ْعا ال٣ِؿاٍع ا ص خلمؿان الا٢خهاصًت الخُاة في مِمِّل ٓع  في ب  ؿِا ٢ْض الٓؾُى الٗه ٓ ؤبٓ الؿلُان ؤؾِّل  خمِّل

ٓس ى ٫  م ٓع  مً بال٣غب ٦بحرة مؿاخت ١ٓٞ  ألاِّْل .  1اإلاك

ٓاع بها جدُِ الٗانمت ْؾِ في نٛحرة مضًىت ًٖ ٖباعة ٧اهذ   صازلِا بلى ًىٟظ ال ألاؾ
ِّل
ٓاؾُت بال ٓاب ب  التي ألاب

ٓصٕ بضازلِا ٧ْان لُال حٛل٤ ٧اهذ ْع  بها ٧ان ٦ما. للبُ٘ حٗغى ؤن ٢بل البًاج٘ بّ جٓي٘ ٖام مؿخ  ْؤٞغان ص
ٓاهِذ ْص٧ا٦حن ْخماماث ْع  ٦ْىِؿت ْمؿاظض ْخ َبان ْص ٔ  بالص مً آلاجحن ْألاظاهب الخجاع ألنِّل  للغِّل هاع ٓا الىِّل  ٧اه

ٓن  ٓبحن بها ًجزل ٓجها اإلاسخلٟت ببًاجِٗم مصخ ٓاهِذ بض٧ا٦حن ٍْجٗل ت ْخ ٓا ٦ما بهم زانِّل ٓن  ٧اه ْع  ًجزل ة بالضِّل  اإلاٗضِّل
ْلِم ؤٖالم ٧ْاهذ لِم، ٝغ ص ٓابها ١ٓٞ  جٞغ ٓا التي ؤب ٓجها ٧اه ت ٩ٞان بإهٟؿِم، ًدغؾ عإ  بال٣ِؿاٍع

 التر٧ي اإلال٩ي الضِّل
بىاء ألا٢مكت باٖت بحن الازخالٝ ٖىض بلحها ًغظ٘ ٧ان الظي  خاهٓث في بجضاع مشنخت ٧اهذ عزامت ًٖ ٖباعة ْهي ْالؼِّل

ت، زٍُٓ ٖلحها مى٣ٓف الخجاع ؤمحن ُِّل .     2خالُا اإلاخد٠ لخؿً ؾُضي مسجض في ْيٗذ ٖغب

ت مباصالث لخلمؿان ٧ان ت ًهى٘ ٩ٞان البلضان، مً الٗضًض م٘ ججاٍع  ْؤؾلخت مضاٞ٘ لهىاٖت مٗاصن بال٣ِؿاٍع
صة ْآالث ا ْؤ٢ىٗت الاؾخٗما٫ مخٗضِّل ذ التي ْٚحَر

ِّل
ٍْب ٌؿخٗمل ٞغن  بها ٧ْان الٟغوس ي، الاؾخٗماع زال٫ اؾخٛل  لخظ

ٓاعصاث ٞمً. ْالخٝؼ ْالؿحرامُ٪ الؼظاط َب، ال
ِّل
ٗام َعل الٗاط، الظ ا. ْالخمغ الىِّل اصعاث ؤمِّل ،: الهِّل ٓٝ  الؼعابي، الهِّل

ٓٙ الجلض . ْاإلاٗاصن اإلاضب

ٔ ّ ٍْْغ
ِّل
ٓة ٧ان ؤه مت بز

ِّل
ي  ال٨بحر الٗال ٓعٍُاهُا اإلا٣ُمان اإلا٣غِّل ٓن  بم ٓصان مً ؾلٗا ًبٗش ى جلمؿان بلى الؿِّل  آلازغ ْختِّل

ٓا خُض بخلمؿان، اإلا٣ُمان ْالازىان باإلاٛغب بسجلماؾت اإلا٣ُم ٓن  ٧اه خغاء مً لِم ًبٗش ٓص الصِّل ٓػ  ْالٗاط، الجل  ظ
َب ْمسخ١ٓ  الِىض

ِّل
ٓجهم الظ ٛ

ِّل
ٓاعص جؼصاص ل٩ي البالص ؤزباع بأزغ ٍْبل ٓمُت اإلا ع ٩ٞاهذ الٗم  ٚا٫ بشمً البًاج٘ جهضِّل

ٓن  َب بمسخ١ٓ  ٍْإج
ِّل
.   3الظ

ْازغ في ل٨ً اوي الِٗض ؤ ت الِىضؾت بضؤث الٍؼ ت اإلاٗماٍع ٓع  لل٣ِؿاٍع ا ؤننذ الٗشماوي الِٗض ْفي جخضَ  ما مجها ظؼءًة

ىت ٧اهذ التي الجِت مً آهظا٥ الباي ب٣هغ ٌٗٝغ
َا
ؾُت ز٨  .4للْٟغ

َٓا الٟغوؿُحن مجيء ْخحن ؾخٗمل ت لٛاًاث ا   Spahis.1ؾباَِـ ز٨ىت جضعى ٧ْاهذ ٖؿ٨ٍغ

                                                           
. 174ص -1908البستاف يف ذكر العلماء كاألكلياء العلماء، مكتبة الرشاد للطباعة كالنشر كالتوزيع -ف مرمي ادللييت ادلديويناب 1

 
الساحة ادلركزية -ديواف ادلطبوعات اجلامعية-باقة السوساف يف التعريف حباضرة تلمساف عاصمة دكلة بٍت زياف-احلاج زلمد بن رمضاف شاكش 2

 .341ص -1995ئر اجلزا-بن عكنوف
3Louis Abodie-Tlemcen au passé retrouvé 1994- p19. 
4Hadj Omar Lachachi-Le passé prestigieux de Tlemcen ancienne capitale du célèbre 
berbère Yaghomracén fondateur de la nation p80. 
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ا ت ال٩لمت ؤنل بسهٓم ؤمِّل ا ال٣ِؿاٍع ا ٧اهذ بن ٍْدؿاء٫ Abdie ؤباصي ال٩اجب ًظ٦َغ  ٧الخالي ٨ٍْخبها الجُيُت خ٣ِّل

ت ٛت ،(٢لٗت بدهً،) AlcayseriaCaesariaال٨ِؿاٍع
ِّل
: ٧الخالي جغظمخّ ًم٨ً الظي Forteresse ٢هغ Ksar الٗغبُت ْبالل

ٓاع بّ ؾُاط ها مى٣ُت جًمِّل  ؤؾ . ؤشخام ب 

ؾم ؤنِّل  Laoust ال٩اجب ًظ٦غ ٦ما ت ا  ؾم َٓ ال٣ِؿاٍع ٓا١ ا  ها ألؾ  ال٩لمت ْاؾم ؤهضلؿُت مضن ٧اهذ ال٣ضًم في ْؤجِّل
ؾم مً الجُيُت  Césarée.2ؾحزاعي  ؾحزاع Cesar ا 

ٓعٍحن ؤخض بلى صاثما ًيؿب ؾحزاع ٞاؾم ْمان ؤلامبراَ ٓعي َْٓ الغِّل ٫ٓ " ًضعى ص٨ًخاج  مً ٦ظل٪ ٞؿمي ،"ؾحزاع ظ

ٍ ٢بلّ  .3ْؤباٍ ظضِّل

بً الغِّلخمً ٖبض الٗالمت ط٦غ ٦ما ٓن ) ال٨ُخم مً ال٣ُانغة إلال٥ٓ ط٦ٍغ خحن" ٢ُهغ" الاؾم َظا زلضْن  ا  ُُيُ
ِّل
 ،(الل

ٓا ٓن  ٩ٞاه ٓاث٠ ؤمم ًداعب
ِّل
ٓن  الُ ٓا اإلامال٪ ٍْٟخد ٓل ٣ُت ٖلى ٞاؾخ ا بٍٞغ ٓا مغاعًة  ْالدجاػ ْألاهضلـ الكام ْمل٩

ٓا ا اإلا٣ضؽ بِذ ْاٞخخد . ألاؾ٨ىضع مً ؤعؾخلٓؽ مل٨ِا ْؤؾْغ

ٓا جمِّل  ٪َا  ؤنْر  بلى ْألاٞغهج ؤلٛماؽ، خاعب ل 
ٓهت، مَا ْبقب ُىُت مت بلى عظ٘ بٍغ ؾخسل٠ ْع  ؤزُّ بً ؤ٦خنُان ألاهضلـ ٖلى ْا 

ٓهان ل٨ِا ل٨ىّ َىا٥، ٣ٞخل ً ٓلى مَا ؾخ ٣ُت ٞاعؽ ٢ؿُىُُيُت ؤعى ٖلى ْا  ُّل -ْألاهضلـ ْبٍٞغ مِّل َٖا ْـر  ْ
ُل
ٓل  الظي َٓ بُل

ى ٦ِٓم ؾىت ٞهاع ٢ُهغ ٌؿمِّل بخّ ظاقغ الاؾم َظا ْؤنل بٗضٍ، مً إلال اقغ ْلٟٔ ٢ُهغ، بلى الٗغب ٞٗغِّل  ظَا

غُل  ٣ُٞا٫ ٖىضَم، مكتر٥
َا

اق ٗغ ظَا
ِّل

ٓا. للك َـا  ؤنِّل  ْػٖم
ُل
ٓل لّ بُل  للمك١ٓ٣  ؤًًا ٣ٍْا٫ ُٖيُّ، ًبلٜ هام قٍٗغ َْا

غُل 
َا

اق ٓا.ظَا ّ ماجذ ٢ُهغ ؤنِّل  ْػٖم ، ْهي ألمِّل ٣غ بُل ٣غ مُل بُل
َا
ٓاؽ ْاؾخسغط بُجها ٞ ٫  ب ٓاب بلى ْؤ٢غب ؤصرِّل  ْألاِّْل . 4الهِّل

: زاجمت

 مسخل٠ حٗا٢ب ؤن مٟاصٍ اؾخيخاط بلى جلمؿان مضًىت ؤخُاء بٌٗ ؤؾماء لضاللت الضعاؾت َظٍ مً هسلو

ض الخًاعاث
ِّل
ٓهُمُا ٖلم ؤن ٦ما.  آهظا٥ ؾاصث التي اللٛت ٖلى قاَضة ؤنبدذ ؤما٦ً ؤؾماء ْل ٓب  ؤَمُت ٨ًدس ي الُ

سُت الضعاؾاث في باعػة ٍٓت الخاٍع ٓم مً ٦ٛحٍر ًخإزغ ِٞٓ ْاللٛ  حٗبحر الخضازل َظا ألن اللٛٓي  الخضازل بٗىهغ الٗل

ٓعة ًٖ ٖٓت لش٣اٞاث مغ٦بت ن ٓهُماث بٌٗ ؤن هجض ْلِظا. ْمخضازلت مخى ٓب  بلى حٗغيذ جلمؿان مى٣ُت في الُ
ٟاث ٓحهاث جدٍغ سُت ؤْ ؾُاؾُت مجها ألؾباب عاظ٘ ْطل٪ الؼمً ٖبر ْحك  .جاٍع

                                                                                                                                                                             
1André Lecoq-Histoire de Tlemcen ville française-Tome premier-L’administration 
militaire 1842-1852. 
2Emile EmileLaoust-Contribution à une étude de la toponymie du haut Atlas. Extrait de la 

revue des études islamique. Cahiers III-IV 1940.p.140. 
3Alain Cardinaud-Jules Cesar-Brumes de mars 2013-p05. 

، دار 3اجملّلد -كتاب العرب كديواف ادلبتدأ كاخلرب يف أياـ العرب كالعجم كالرببر كمن عاصرىم من ذكم السلطاف األكرب-حيي اِبن خلدكف 4
 .404،405ص-1981، 1الكتاب الّلبناين، لبناف ط
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: اإلاهاصع و اإلاغاحؼ

 الػغبُت: 

ت .1 ٓ مهٍغ ٍٓت، م٨خبت ألاهجل ٓاث اللٛ  .1971، 4ال٣اَغة، ٍ -ببغاَُم ؤهِـ ، ألان

ٓوي .2 م اإلالُتي اإلاضً ٓػَ٘ -ابً مٍغ ْالخ ْاليكغ  ْلُاء الٗلماء، م٨خبت الغقاص للُباٖت  النؿخان في ط٦غ الٗلماء ْألا

1908. 

ٓع لؿان الٗغب، اإلاجلض ألا٫ْ،  .3 ْجهي٠ُ ًٓؾ٠ زُاٍ، صاع لؿان الٗغب بحرْث، لبىان، ابً مىٓ بٖضاص 

 .ث.ٍ، ص.ص

٤ُٞٓ اإلاضوي .4 ٓعاث-٦خاب الجؼاثغ-ؤخمض ج  .ANEP 2010 ميك

ان-الخاط مدمض بً عمًان قاْف .5 ْلت بجي ٍػ ٓان -با٢ت الؿٓؾان في الخٍٗغ٠ بدايغة جلمؿان ٖانمت ص صً

ٖٓاث الجامُٗت ٓن -اإلاُب ت بً ٨ٖى  .1995الجؼاثغ -الؿاخت اإلاغ٦ٍؼ

ُت في الجؼاثغ-خلُمي ٖبض ال٣اصع .6 ٓعاث بغحي الجؼاثغ -الىباجاث الُبِّل ْلى ميك  . 2004الُبٗت ألا

ٓٞال٢ت .7 ْعا١ جلمؿاهُت-ؾٗض ب ْالضعاؾاث ٖىابت الجؼاثغ -ؤ ٓهت للبدٓر  ٓعاث ب  .2011ميك

ٍّٓ، ال٨خاب، ط .8 ن، م٨خبت الخاهجي بال٣اَغة4ؾِب الم َاْع  . 1982-2ٍ-، جد٤ُ٣ ٖبض الؿِّل

ٓزالٟتٖؼي  .9 ْخًاعي -ب قٗإ ٨ٞغي  ٓػَ٘ -جلمؿان مىاعة ا  ْالخ  . 2011صاع الؿنُل لليكغ 

اع .10 ٓع -مدمض بً ٖمْغ الُمِّل ْخًاعة الجؼاثغ-جلمؿان ٖبر الٗه ْعَا في ؾُاؾت  ىُت -ص َب٘ اإلااؾؿت الَٓ

ت ُِّل ٓن اإلاُبٗ اًت -للٟى  . 1985ْخضة الٖغ

ٓػ -الخًاعة الُٟي٣ُُت-مدمض الخُُب .11 ْالخ ٓعٍت صمك٤صاع ٖالء الضًً لليكغ  ْالترظمت ؾ  ٌ٘.1999. 

12. ّ
ِّل
ْْاخت ز٣اٞت-مدمض الٗغبي خغػ الل ٓػَ٘ -جلمؿان مِض خًاعة  ْالخ  .2011صاع الؿنُل لليكغ 

ٓاَغ ال٣امٓؽ-مدمض مغجط ى الخؿُجي الؼبُضي .13 ؽ مً ظ ض ع٢م -جاط الْٗغ
ِّل
، صاع ألابدار للترظمت 1اإلاجل

ٓػَ٘ ْالخ  . 2011-ْاليكغ 

ٓع مً طا٦غ-م٣غهاهُت ٖابض بسخت  .14 ْٖغا٢تن اص ي -ة جلمؿان الٓؾُُت، ظما٫  ٓعاث الٍغ . 2001ميك

بً زلضْن  .15 م مً طْي -ًخي ا  ْمً ٖانَغ ْالبربغ  ْالعجم  ْالخبر في ؤًام الٗغب  ٓان اإلابخضؤ  ْصً ٦خاب الٗبر 

ض -الؿلُان ألا٦بر
ِّل
بىاوي، لبىان 3ٍاإلاجل

ِّل
 .1981، 1، صاع ال٨خاب الل
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ٍالىعٍىؽ بٍلُت الػلىم ؤلاؾالمُت  حامػت صعاؾت جهىٍمُت لٌخاب قهه الػباصاث لُالب الب

ـ في يىء مػاًحر الجىصة الخػلُمُت صعاؾت  اإلاضًىت الػاإلاُت مً وحهت هظغ أغًاء َُئت الخضَع

ونكُت 

ا  حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،/غمغان أخمض غلي مهلح .ص.اإلاؿاغض.أ ص أًمً غاًض مدمض ممضوح.اإلاكاعى.أ مالحًز

 

 

 

: ملخو

ت مهاصع ؤخض ًمشل ِٞٓ الخٗلُمُت؛ الٗملُت في ٦بحرة بم٩اهت الجامعي ال٨خاب ًدٓى     للمخٗلم؛ باليؿبت اإلاٗٞغ

ٍٓم ٞةن ْٖلُّ ٓصة جدؿحن في ٦بحر بك٩ل ٌؿِم الجامعي ال٨خاب ج٣ ٍٍٓغ ال٨خاب َظا ظ  الضعاؾت ؾٗذ ٢ْض. ْجُ
ٍٓم بلى الخالُت ٓعٍٓؽ لُالب الٗباصاث ٣ّٞ ماصة ٦خاب ج٣ ٓم ب٩لُت الب٩ال  مً الٗاإلاُت اإلاضًىت ظامٗت ؤلاؾالمُت الٗل

ٓصة مٗاًحر يٓء في الخضَعـ َُئت ؤًٖاء هٓغ ْظِت ت زال٫ مً الخٗلُمُت، الج ٔ  مٗٞغ  مدايغي  ج٣ضًغاث مؿخٓ

يت اإلااصة -لل٨خاب الٟجي ؤلازغاط ):هي مجاالث ؤعب٘ الُالبٟي ٖلى اإلا٣غع  اإلااصة ل٨خاب الٗباصاث ٣ّٞ ماصة  -اإلاْٗغ
٣ت  ب٣ؿم الخضَعـ َُئت ؤًٖاء في الضعاؾت مجخم٘ جمشل ٢ْض. (الٗباصاث ٣ّٞ ماصة زهٓنـُاث -اإلاـاصة ٖغى ٍَغ
ٓلّ ال٣ّٟ ٓم ب٩لُت ْؤن ا، الٗاإلاُت اإلاضًىت بجامٗت ؤلاؾالمُت الٗل  ْالخٗلُم اإلاباقغ، الخٗلُم بىٓامي ْالٗاملحن بمالحًز

ٗض ًٖ   (12) الُٗىت ٖضص بلٜ ُٞما ،(20) ٖضصَم بلٜ خُض بُل
ًة
ٓا ْا ممً ًٖ  ؤَضاٝ ْلخد٤ُ٣. الضعاؾت اؾدباهاث ؤٖاص

ٓهت اؾدباهت في الضعاؾت ؤصاة جمشلذ ٢ْض. الٓنٟي اإلاىهج اؾخسضام جم ؤؾئلتها ًٖ ْؤلاظابت الضعاؾت  بٗض (63) مً م٩

: بلحها الخٓنل جم التي الىخاثج ؤَم ْمً. الخُب٤ُ لٛغى ْمىاؾبتها ْزباتها ألاصاة نض١ مً الخإ٦ض جم ٦ما الخد٨ُم،
ٓح خُض مً ٖالُت بضعظت اإلاٗاًحر بٌٗ الٗباصاث ٣ّٞ ب٨خاب الٟجي ؤلازغاط مُٗاع ًد٤٣  الهٟداث، ؤع٢ام ْي

ٍٓاث، ِٞغؽ ٖلى ال٨خاب ْاقخما٫ ٓع  للمدخ ِ ْْ ًٍْ ْجىاؾب الغثِؿت الٗىا ُت،  ظاءث. ألاؾُغ بحن اإلاؿاٞت ْالٟٖغ

  ٖالُت بضعظت الُٗىت ج٣ضًغاث
ًة
ْهي اإلااصة مجا٫ في ٣ِٞ ْاخضة إلاٟغصة ظضا يت ٔ  ًخًمً" اإلاْٗغ  ال٨خاب مدخٓ

 
ًة
م ال٣غآن مً ههٓنا ٍٓت ْالؿىت ال٨ٍغ ت الىب ٓص: مجها مىسًٟت بضعظت ال٣ٟغاث بٌٗ جد٣٣ذ. اإلاكٞغ  م٣ضمت ْظ
ٔ  جىاؾب لل٨خاب،  الخ٨ٟحر، جىمُت ٖلى حصج٘ وكاَاث ال٨خاب ْجًمً الضعاؾُت، الؿاٖاث ٖضص م٘ ال٨خاب مدخٓ
ٔ  َْؿاٖض ٠ُ ٖلى اإلادخٓ ٓاٞغ ٖضم ٌٗجى مما الخضَعـ ؤؾالُب ؤخضر جْٓ ٓصة مٗاًحر ج  ٣ّٞ ماصة ٦خاب في الج

٣ت ًخٗل٤ ُٞما الٗباصاث  ٣ّٞ ماصة زهٓنـُاث الغاب٘ للمُٗاع الُٗىت ؤٞغاص ج٣ضًغاث ظاءججمُ٘.اإلاـاصة ٖغى بٍُغ

ٔ  في الٗباصاث ٕٓ اإلاخٗل٣ت الخٓنُاث ببٌٗ الضعاؾت زغظذ ٢ْض. (ظُض) اإلاخٓؾِ اإلاؿخٓ  .البدض بمٓي
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: ومكٍلخه البدث مهضمت

ُت الضعاؾاث جدٓى    ٓم ؾُما ال ؤلاؾالمُت الكٖغ  ْالىٓام ٖامت، الخٗلُمي الىٓام في ٦بحرة بإَمُت ال٣ّٟ ٖل
ٓعٍٓؽ، بمغخلت زانت الجامعي الخٗلُمي ٓم صعاؾت مجا٫ في اإلاخسههحن بٖضاص مغخلت جمشل بجها خُض الب٩ال  ٖل

ٓلّ؛ ال٣ّٟ ٓم إلاا ْطل٪ ْؤن ْع  مً ال٣ّٟ لٗل ُت ألاخ٩ام جٓيُذ في ُٖٓم ص  الٗباصاث ٦إخ٩ام اإلاسخلٟت الكٖغ

ا ْاإلاٗامالث . اإلاؿلمحن خُاة في ْٚحَر

ٓم ه٣ل ٖملُت جخم ْختى ٣ت ال٣ّٟ ٖل ْجد٤ُ٣ بٍُغ ؿِا، ؤَضاٝ ٞٗالت، ٔ  بٖضاص مً بض ٞال جضَع  ًد٤٣ مىاؾب مدخٓ
ص ال٣ّٟ، إلااصة الٗامت ألاَضاٝ ت اإلاخسههحن ٍْْؼ ٓا ختى طل٩اإلاجا٫؛ في الالػمت باإلاٗٞغ ٓه ٩ً ً  َظا ِٞم ٖلى ٢اصٍع

م بلى ْه٣لّ الٗلم ٓعة ؤًٞل في ٚحَر . ن

ٓإ ٌٗض الجامعي ْال٨خاب ٔ  ؤخضؤه ت مهاصع ْؤخض الخٗلُمي، اإلادخٓ ٓاص؛ مً ماصة ؤي في للمخٗلم اإلاٗٞغ  ٞمً ْٖلُّ اإلا
عي  ٓصة مٗاًحر مغاٖاة  الًْغ ٔ  ْي٘ ؤْ جإل٠ُ ٖىض الج ٓن  ْبظل٪ الجامعي؛ لل٨خاب الخٗلُمي اإلادخٓ  ال٨خاب ٩ً

 
ًة
  ٖىهغا

ًة
  مؿاَما

ًة
ٓم جضَعـ مجا٫ في الخٗلُمُت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ ٖملُت في ْصاٖما ُتاإلاسخلٟت الٗل ا الكٖغ  مً ْٚحَر

. الخسههاث

ٓاص ال٣ّٟ جضَعـ ٍْخًمً   ماصة ٧ل جدىا٫ْ  مخٗضصة م
ًة
  ظاهبا

ًة
ٓم مً مدضصا ٓاص جل٪ ْمً ال٣ّٟ، ٖل  ماصة ال٣ُِٟت اإلا

ا ؤَمُت طاث َظَاإلااصة حٗض خُض الٗباصاث، ٣ّٞ ٓاص مً ٦ٛحَر ٓم إلاا ؤلاؾالمي؛ ال٣ّٟ جسهو في اإلا ْع  مً بّ ج٣  ص

. اإلاؿلم خُاة في بالٗباصاث اإلاخٗل٣ت ألاخ٩ام بًًاح في

ٓلّ ال٣ّٟ ٢ؿم في اإلادايٍغً آعاء اؾخُالٖاث هخاثج ؤقاعث ٢ْض ا الٗاإلاُت اإلاضًىت بجامٗت ْؤن ٓص بلى بمالحًز  ْظ
ٓباث  الجامعي الٗمل في زبرتهما زال٫ مً الباخشان الخٔ ٣ٞض طل٪ بلى بياٞت الٗباصاث، ٣ّٞ ماصة ٦خاب في نٗ
ٓص بالجامٗت ٓبت ْظ ٔ  في نٗ ا اإلااصة َظٍ مدخٓ ٓاص؛ مً ْٚحَر ْظض الظي ألامغ اإلا   ؤ

ًة
ٓعا  وغلُه الضعاؾت؛ بمك٩لت قٗ

ضعَّؽ الظي الػباصاث قهه يخاب مدخىي  في نػىباث وحىص في الخالُت الضعاؾت مكٍلت ونل ًمًٌ  بٍلُت ًُث

ا الػاإلاُت اإلاضًىت بجامػت ؤلاؾالمُت الضعاؾاث  .مالحًز

 البدث مكٍلت :

حي الغثِـ الدؿائ٫  ًٖ ؤلاظابت في البدض مك٩لت جخمشل
ِّل
: الا

مُت الخهضًغاث ما ٍالىعٍىؽ َالب غلى اإلاهغع  اإلااصة لٌخاب الػباصاث قهه إلادايغي  الخهٍى  الػلىم ًلُت في الب
 الخػلُمُت؟ الجىصة مػاًحر يىء في الػاإلاُت اإلاضًىت بجامػت ؤلاؾالمُت

ُت الدؿائالث الغثِـ الدؿائ٫  َظا مً ٍْىنش٤ جُت الٟٖغ
ِّل
: الا
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ٓصة مٗاًحر ما .  ٓاظب الج ا ال ٓاَٞغ ٓعٍٓؽ َالب ٖلى اإلا٣غع  الٗباصاث ٣ّٞ ٦خاب في ج ٓم ٧لُت في الب٩ال  الٗل
 الٗاإلاُت؟ اإلاضًىت بجامٗت ؤلاؾالمُت

ٔ  ما .  ٍٓمُت الٗباصاث ٣ّٞ ماصة مدايغي  ج٣ضًغاث مؿخٓ ٓعٍٓؽ َالب ٖلى اإلا٣غع  اإلااصة ل٨خاب الخ٣  مً الب٩ال
يت اإلااصة -الٟجي ؤلازغاط ):خُض ٣ت -اإلاْٗغ  مٗاًحر يٓء في ( الٗباصاث ٣ّٞ زهٓنـُاجماصة -اإلاـاصة ٖغى ٍَغ

ٓصة؟  الج

 البدث قغوى: 

ٔ  اهسٟاى ٍٓمُت الخ٣ضًغاث مؿخٓ ٓعٍٓؽ َالب ٖلى اإلا٣غع  اإلااصة ل٨خاب الٗباصاث ٣ّٞ ماصة إلادايغي  الخ٣  الب٩ال

يت اإلااصة -الٟجي ؤلازغاط ):خُض مً ٣ت -اإلاْٗغ  . ( الٗباصاث ٣ّٞ ماصة زهٓنُاث -اإلااصة ٖغى ٍَغ

 البدث أَضاف: 

 
ً
ف البدث َظا قان وقغويه البدث مكٍلت مً ئهُالنا جُت ألاَضاف جدهُو ئلى يهضُث

ّ
: الا

ٓاٞغ مضٔ ٖلى الخٗٝغ .  ٓصة مٗاًحر ج ٓعٍٓؽ َالب ٖلى اإلا٣غع  الٗباصاث ٣ّٞ ٦خاب في الج ٓم ٧لُت في الب٩ال  الٗل

 . الٗاإلاُت اإلاضًىت بجامٗت ؤلاؾالمُت
ٔ  ٖلى الخٗٝغ .  ٍٓمُت الٗباصاث ٣ّٞ ماصة مدايغي  ج٣ضًغاث مؿخٓ  ٖلىُالب اإلا٣ـغع  الٗباصاث ٣ّٞ ل٨خاب الخ٣

ٓعٍٓؽ ٓم ٧لُت في الب٩ال ٓصة مٗاًحر يٓء في الٗاإلاُت اإلاضًىت بجامٗت ؤلاؾالمُت الٗل  .الخٗلُمُت الج

 البدث أَمُت :

ْلّ الظي اإلاجا٫ ؤَمُت مً الضعاؾت َظٍ ؤَمُت جيب٘ .  ٓصة مجا٫ َْٓ بالضعاؾت جدىا ُت ال٨خب ظ  بهٟت الكٖغ
ؿِم بما. زانت بهٟت الٗباصاث ٣ّٞ ٦ْخاب ٖامت ضَا التي الٗامت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ في ٌُل

ُل
 .الخسههاث َظٍ جيك

خماص َُئت مخُلباث جلبُت .  ٓصة الٖا ت ْالج عة جٓص ي التي الضعاؾُت للبرامج اإلاالحًز ٔ  مغاظٗت بًْغ  ال٨خب مدخٓ
ا الضعاؾُت، ٍَٓغ   ْجُ

ًة
ٓصة إلاٗاًحر ٣ْٞا  .الخٗلُمُت الج

ٓلحن الضعاؾت َظٍ حؿاٖض ٢ض .  ٣ت الٗاإلاُتبلى اإلاضًىت بجامٗت الضعاؾُت اإلاىاهج جسُُِ ًٖ اإلاؿئ  بزغاء ٍَغ

ٍٓغ ُت ال٨خب ْباقي الٗباصاث، ٣ّٞ ٦خاب ْجُـ ٔ  الكٖغ . ألازغ
ٓٞغ .  ُٖٓت، ؤصاة الضعاؾت َظٍ ج ٍٓم حؿخسضم الجُض ال٨خاب إلاٗاًحر مٓي ٓم ٦خب لخ٣ ُت، الٗل ا الكٖغ  مً ْٚحَر

. بالجامٗت الخسههاث باقي
ٍٓغ ْمغا٦ؼ الباخشحن، ٢بل مً اؾخسضامِا ًم٨ً .  ْاإلااؾؿاث اإلاىاهج جُ ٓػاعاث، ٔ  الخٗلُمت بال . ألازغ

 البدث خضوص :

ًاصًمي الخض - أ ٍٓم ٖلى َظاالبدض ا٢خهغ :ألا  َالب ٖلى اإلا٣غعان ْالشاوي ألا٫ْ، الٗباصاجالجؼء ٣ّٞ ٦خاب ج٣

ٓعٍٓؽ ٓم ب٩لُت الب٩ال ا الٗاإلاُت اإلاضًىت ظامٗت ؤلاؾالمُت الٗل  .بمالحًز
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 ؤؾخاط -مؿاٖض ؤؾخاط -مدايغ ): الٗباصاث ماصة٣ّٞ مدايغي  ٖلى َظاالبدض ا٢خهغ :البكغي  الخض - ب
ٗض ًٖ ): الخٗلُم بىٓامي ( ؤؾخاط -مكاع٥  .( مباقغ  –بُل

ٍٓم ٖلى البدض َظا ا٢خهغ :الؼماوي الخض - ج ٓعٍٓؽ َالب ٖلى اإلا٣غع  الٗباصاث ٣ّٞ ٦خاب ج٣ ٓم ب٩ال  الٗل
 . م2016 ٞبراًغ الضعاس ي الٟهل مً ألا٫ْ  الىه٠ في ْطل٪ الٗاإلاُت، اإلاضًىت بجامٗت ؤلاؾالمُت

ٍاوي الخض - د ٓعٍٓؽ َالب ٖلى اإلا٣غع  الٗباصاث ٣ّٞ ٦خاب ٖلى البدض َظا ا٢خهغ:اإلا ٓم ب٩ال  ؤلاؾالمُت الٗل
ٗض ًْٖ اإلاباقغ الخٗلُم هٓامي مً ٧ل في اإلااصة مدايغي  هٓـغ ْظِـت الٗاإلاُت،مـً اإلاضًىت بجامٗت  َظ ا٢خهغ ٢ْض .بُل

ٍٓم ٖلى البدض  .الٗباصاث ٣ّٞ ماصة إلا٣غع  ْالشاوي ألا٫ْ  الجؼثحن مً ٧ل ج٣

 البدث مهُلخاث: 

ِٟا ًخم التي اإلاهُلخاث مً ٖضص البدض َظا ْعصفي  : ًإحي ما ْؤَمِا ْجٓيُدِا حٍٗغ

م - أ  :الخهٍى

ؿت 
ُث
ٍٓم" ل٩لمت الشالسي ألانل:ل ، اهخهب بمٗجى (٢ام) الشالسي الٟٗلى مً ظاءث" الخ٣

ًة
ٍٓم ْا٢ٟا  ػهت ٖلى ْالخ٣

ض الٟٗل مً مكخ٤ الخُٟٗل مَا " اإلاٍؼ ِّٓل ٓم" ؤنلّ الظي" ٢ ٓلّ ْمىّ" ٢ ضْر ):حٗالى ٢
َا
٣

َا
ا ل ىَا ٣ْر

َا
ل
َا
انَا  ز ؿَا

ْر
ي ؤلاو ً   ف 

ؿَا خْر
َا
ٍمٍت  ؤ  ٓ

٣ْر
َا
 (ج

ٓعة ؤخؿً في ؤي1 . ْق٩ل ن

 
ً
ٍٓم ظابغ ؤخمض ْلُض ٌٗٝغ :ئنُالخا ٍٓت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ مضٔ جدضص مىهجُت ٖملُت:بإهّ (389:م2005 ) الخ٣  الترب
ٔ ٦ْ.2ُُٟا ٦مُا ْنٟا ٍْخًمً   ٖغيّ جم ما زال٫ مً ؤهّ الباخشان ٍْغ

ًة
ٟاث مً ؾاب٣ا ٫ٓ  ًم٨ً حٍٗغ  بإن ال٣

ٍٓم ٍٓم الخُإ إلنالح حؿعى مىٓمت، ٖملُت الخ٣ ٓظاط، ْج٣ . الص يء ٢ُمت ْج٣ضًغ الٖا

م - ب ٍ للمٗاًحر الٗباصاث ٣ّٞ ٦خاب مغاٖاة مضٔ الباخشان بّ ٣ًهض: الػباصاث قهه يخاب جهٍى ٓصة ْقْغ  الج

ٓاظب ا ال ٓاَٞغ يت اإلااصة لل٨خاب، الٟجي ؤلازغاط ): خُض مً ُّٞ ج ٣ت ُّٞ، اإلاْٗغ  زهٓنُاث اإلااصة، ٖغى ٍَغ
ٓم ٧لُت في اإلااصة مدايغي  هٓغ ْظِت زال٫ مً ْطل٪ ( الٗباصاث ٣ّٞ ماصة  .الٗاإلاُت اإلاضًىت ظامٗت ؤلاؾالمُت الٗل

مي الخهضًغ - ج ٓص :للمػلمحن الخهٍى ٕٓ مخٓؾِ بإهّ بّ ْاإلا٣ه ٍٓمُت اإلاٗلمحن اؾخجاباث مجم  ٣ّٞ ل٨خاب الخ٣
 . الٛغى لِظا ؤٖضث زانت اؾدباهت ٖلى الٗباصاث

مُـت صعاؾت - د ِا :جهٍى ْاث بٓؾاَت البُاهاث ظم٘" بإجها خلـ ٌٗٞغ   ْجهيُِٟا ْعنضَا البدشُت ألاص
ًة
 لؤلؾـ ٣ْٞا

ْاإلاٗاًحر ا ٖلحها، اإلاخ٤ٟ ، ٓتها مـضٔ ًٖ ؛لل٨ك٠ ْجٟؿحَر  مً الٗلمي ال٣غاع ؤْ الخ٨م بنضاع ب٣هض يِٟٗا، ؤْ ٢

 3" الخٗلُمُت الٗملُت جدؿحن ؤظل

                                                           
  .(4: سورة التُت، اّية )1
.  (عامل الكتب: ، مصر 2ط " يقاهتا الًتبوية طرؽ التدريس العامة زبطيطها كتطب"،  ( 2005 )جابر ،كليد امحد )2
دراسة تقوديية لألخطاء الكتابية الشائعة لدل تالميذ الصف السادس األساسي يف زلافظات غزة حبث غَت منشور .(ـ2004) .، داكدحلس) 3
 . (جامعة اخلرطـو –رسالة دكتوراه  –
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، بّ ٣ًضع ٌٗىُما اللٛت في:اإلاػُاع - ه   َْٗجي ٚحٍر
ًة
ٓطظا   ؤهم

ًة
  ؤْ مخد٣٣ا

ًة
ٓعا ٓن  ؤن ًجب إلاا مخه  1. الص يء ٖلُّ ٩ً

  بّ ٣ًهض بِىما
ًة
ٖٓت:انُالخا ٍ مً مجم ت ْألاخ٩ام الكْغ   اإلاًبَٓ

ًة
 ؤؾاؽ ؤْ ٣٦اٖضة حؿخسضم التي ٖلمُا

ُٖٓت ال٣ُمت ٖلى ْالخ٨م للم٣اعهت، ؼ بهضٝ ال٨مُت ؤْ الى ٓاًَ حٍٗؼ ٓة مـ ا، ال٣ َؼ ٓاًَ ْحصخُو لخٍٗؼ  ال٠ًٗ م

 2.لٗالظِا
ٓطة لٛت: لجىصةا ٓصة) ْمهضعة (ظاص) الشالسي مىالٟٗل مإز ، ناع بمٗجى (ظ

ًة
 ْظاص ظُض، ِٞٓ الٗمل ظاص ٣ٍْا٫ ظُضا

٫ٓ  مً بالجُض ؤحى الغظل ٓع  ْم3ً.ٖمل ؤْ ٢ ٓصة الخٗلُمُت الٗملُت مىٓ ٫ٓ : حٗجي ٞالج ٔ  بلى الٓن  الجُض ألاصاء مؿخٓ

٦ُٓت ٖباعاث جمشل ْهي ٍع ٣ٖب اإلاخٗلم ؤصاء جه٠ ؾل ٢ٓ٘,  مٗحن مىهج بسبراث مْغ ٔ  ٌؿخٓفي ؤن ٍْخ  جم٨ً مؿخٓ
  مدضص

ًة
 4.مؿب٣ا

ٓصة الباخشان َْٗٝغ ٓانٟاث مُاب٣ت ٖلى ال٣ضعة بمٗجى الخالي البدض في الج  بدُض الجامعي لل٨خاب اإلادضصة اإلا

لى الخض بلى اإلاسخلٟت بٗىانٍغ ال٨خاب ًهل ٓانٟاث جل٪ مً ألٖا  .اإلا

ٖٓـت ْيـ٘ مً بض ال الضعاؾُت ْالبرامج اإلاىاهج ْي٘ ٖىض :الجــىصة مػاًُـغ -  ْاإلا٣ـاًِـ اإلاٗـاًحر مـً مجم

ٓانٟاث ت ْاإلا ٍع ٓع  الخىمُت بغ٦ب ًلخد٤ ل٩ي حٗلُمىا لخإَُل الًْغ  . ْالاػصَاع ْالخُ

اع  :الؿابهت والضعاؾاث الىظغي  ؤلَا

 :وأَمُخه الجامعي الٌخاب

ٓن   ألاؾخاط ؤْ اإلادايغ: ؤَمِا ٖضة، ٖىانغ مً الجامعي الخٗلُم مغخلت في الخٗلمُت الخٗلُمُت الٗملُت جخ٩
 الخضَعـ ْؤؾالُب ْالٓؾاثل ْألاوكُت ال٨خاب في ْاإلاخمشل اإلآؾ٘ بمٗىاٍ ْاإلاجهاط اإلاخٗلم ؤْ ْالُالب الجامعي،

ٍٓم ْؤؾالُب ْعٍ م٩اهخّ الٗىانغ جل٪ مً ٖىهغ ْل٩ل. الخ٣  ؤَضاّٞ جد٤ُ٣ ْفي الخٗلُمي الىٓام في الخام ْص
.  ْالخانت الٗامت

  اإلا٣غع  الجامعي ْال٨خاب اإلآؾ٘ بمٗىاٍ اإلاجهاط الجامُٗت اإلاغخلت في الخٗلُمي الىٓام ٖىانغ ؤبغػ  ْلٗل
ًة
ٓهّ جدضًضا ٧ 

ٗضُّل  ؤهّ بلى بياٞت ْاإلاخٗلم، اإلاٗلم بحن الٓنل خل٣ت ًمشل ُت ٢ىاة ؤْ ْؾُلت ٌُل  الُالب مجها ًخل٣ى ؤؾاؾُت مٗٞغ

ت مهاصع ظاهب بلى اإلاسخلٟت ْالخبراث اإلاٗاٝع ٔ  اإلاٗٞغ . الازغ

  ٌٗخبر الجامعي ٞال٨خاب 
ًة
  ع٦ىا

ًة
 الغ٧اثؼ باقي ج٨مل التي ألاؾاؾُت الغ٦حزة ًمشل ؤهّ خُض الجامعي الخٗلُم في ؤؾاؾُا

 ٫ٓ ٓص الجامعي؛ للُالب الضعاس ي بالخدهُل اإلاخمشل الٗلمي اإلاىخج ٖلى للخه  :آلاجُت لؤلؾباب طل٪ َْٗ

                                                           
  .رةالقاه.  2ط: 1جزء .ادلعجم الوسيط  (1972). أنيس كزمالؤه ) 1
. مرجع سابق (11: 2004حلس،  ) 2
 .(القاىرة.  2ط: 1جزء .ادلعجم الوسيط  (1972). أنيس كزمالؤه ) 3
حبث مقدـ دلؤسبر جودة التعليم . معايَت جودة الكتاب ادلدرسي كمواصفات لتالميذ ادلرحلة األساسية الدنيا. (2007). حلس، داكد دركيش)4

 (.فلسطُت: كلية الًتبية –اجلامعة اإلسالمية  2007أكتوبر  31-30العاـ يف الفًتة 
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 .اإلا٣غع  اإلاجهاط ٤ْٞ ْمدؿلؿل مبٓب بك٩ل الُالب ًضعؾّ الظي اإلا٣غع  ٌُٛي الجامعي ال٨خاب بن -

ٓاهحن ْخؿب بهّ - ٓهّ باٖخماص اإلاضعؽ ًلؼم ْألاهٓمت ال٣  الامخداهُت بالٗلمُت ًخٗل٤ ُٞما ْزانت مًم

 .ْألاؾئلت

  الجامعي ال٨خاب ٌٗخبر -
ًة
  ٦خابا

ًة
  ٖلمُا

ًة
ؽ بك٩ل ٌُٛي مخسهها   مض٤٢ َْٓ الضعاس ي اإلا٣غع  ٣ٞغاث مضْع

ًة
 ٖلمُا

 
ًة
ٍٓا  .ْلٛ

ٍٓاتهم مسخل٠ ٖلى ْالباخشحن الُالب ظمُ٘ مخىا٫ْ  في الجامعي ال٨خاب - ٓهّ الٗلمُت مؿخ ٓز١ٓ  ظامعي مىخج ٧  م
 ٫ٓ  .الشمً م٣ب

 جدخٓي  زانت م٨خبت ًاؾـ ؤن الجامٗت زاعط مً مِخم شخو ألي ؤْ مِٗض ؤْ ٧لُت ؤًت في للُالب ًم٨ً -
ٓإ مسخل٠ ْجًم ٓعاث ؤًٞل مً ال٨خب َظٍ حٗخبر خُض الجامُٗت ْال٨خب اإلاغاظ٘ ؤه ْع  ميك  مً اإلادلُت اليكغ ص
ٔ  ظِت ْمً ظِت، مً ْالخسههُت ْالٟىُت الٗلمُت ال٣ُمت خُض ْع  جىاٞـ ؤنبدذ الجامُٗت ال٨خب ٞةن ؤزغ  ص

ٓصة خُض مً ْالخانت الٗامت اليكغ ٕٓ ْبزغاظّ ْٚالّٞ ال٨خاب ظ ٓع١ ْه  1.ْالُباٖت ال

ٍٓم ٖملُت ج٨دؿب ْلظا ٍٍٓغ ال٨خاب ج٣ ٓاثض مً ٖلحها ؾُترجب إلاا هٓغؤ زانت؛ ؤَمُت ْجُ ٓص ظمت ٞ  اإلادايغ ٖلى حٗ
ٗض الجامعي الُالب بن خُض بإؾٍغ ْاإلاجخم٘ بل الجامُٗت الخٗلمُت الخٗلُمُت ْالٗملُت ْالُالب   ٌُل

ًة
 مً مسغظا

.  الخٗلُمي الىٓام مسغظاث

٣ضث ٖمل ْعقت ًٞمً ت بجامٗت ُٖل ش ؤلاؾ٨ىضٍع ٓان جدذ 2016\3\30 بخاٍع  اإلاك٨الث... الجامعى ال٨خاب" ٖى
 ٫ٓ غان عقضي ؤقاعص"ْالخل ت ظامٗت عثِـ َػ ٍٓغ ؤَمُت بلى ؤلاؾ٨ىضٍع ٓمت جُ ٓن  ْؤن الجامعي، ال٨خاب مىٓ ٩ً 

ا ٔ  الُالب لجمُ٘ مىاؾب بؿٗغ مخاخًة ٓا٦ب ْبمدخٓ ٓعاث ً ا الٗلم، جُ ت ظامٗت ؤن بلى مكحرًة  جضعؽ ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓن  وكغ صاع بوكاء ٓلُاتها بحن مً ج٩  2. الجامعي ال٨خاب بنضاع مؿئ

 :الجامعي الٌخاب حىصة

ٓصة حك٩ل  ٓصة ٖىانغ ؤخض الجامعي ال٨خاب ظ ْعَا حك٩ل ْالتي الخٗلُمُت اإلااصة ظ ٓصة ٖىانغ ؤَم ؤخض بض  ظ
ا بلى الخٗلُمُت،باإلياٞت الٗملُت ٔ  ٖىانَغ ٓصة في اإلاخمشلت ألازغ ٓن  النكغي  الٗىهغ ظ  ْؤًٖاء الُالب مً اإلا٩
ٓصة الُِئاث ْظ ا ْْعقاث ْم٨خباث ْمسخبراث نٟٝٓ مً ًًمّ بما الخٗلُم م٩ان الجامُٗت، ٓصة ٦ْظل٪  ْٚحَر  ظ
ٓاهحن مً ٖلُّ حٗخمض ما م٘ ؤلاصاعة ٓاثذ ْؤهٓمت ٢ ٗاث، ْل  حٗخمضٍ ْما  ْٞلؿٟاث، ؾُاؾاث مً جخنىاٍ ْما  ْحكَغ

                                                           
-http://damasuniv.edu.sy/ce/publications/2013-05-12-09-45: شبكة اإلنًتنت . مديرية الكتب كادلطبوعات: جامعة دمشق) 

 (2016\4\5: آخر زيارة للصفحة بتاريخ 09/2013-05-12-10-37-14
: الرابط شبكة اإلنًتنت : بوابة الوفد". الكتاب اجلامعى ادلشكالت كاحللوؿ"كرشة العمل جبامعة اإلسكندرية . سعيد، السيد )2

http://alwafd.org/) 30  (15:42، األربعاء 31/3/2016تاريخ زيارة ادلوقع  )2016مارس 
 

http://damasuniv.edu.sy/ce/publications/2013-05-12-09-45-09/2013-05-12-10-37-14
http://damasuniv.edu.sy/ce/publications/2013-05-12-09-45-09/2013-05-12-10-37-14
http://damasuniv.edu.sy/ce/publications/2013-05-12-09-45-09/2013-05-12-10-37-14
http://alwafd.org/
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ٓاص، ْْؾاثل َُا٧ل مً   ْم
ًة
ٓصة ْؤزحرا جحن اإلاخمشل اإلاىخج ظ  البدشُت ْألاوكُت اإلاجخمُٗت ْالخضماث بالخٍغ

ٓصة حٍٗغ٠ اقخ٣ا١ ٍْم٨ً. قابّ ْما ْالبراءاث ْالازتراٖاث الا٦دكاٞاث بلى باإلياٞت  باٖخباٍع الجامعي ال٨خاب ظ

 
ًة
، مىخجا

ًة
ٓػ٠ٍ الٗالم ؤٖما٫ مً  ؤ٧اصًمُا ٓعان ظ ٓصة:الخالي الىدٓ ٖلى ظ ٓانٟاث حٗجي الجامعي ال٨خاب ظ  التي اإلا

ٓػ  ْاإلاؿخُٟضًً، اإلاؿتهل٨حن خاظاث حكب٘ ٓاثّ ٖضم م٘ عياَم، ٖلى ْجد  1. الُٗٓب ٖلى اخخ

م :  الجامعي الٌخاب جهٍى

ٍٓم ًغجبِ ٍٓم م٘ الجامعي ال٨خاب ج٣ ٓصة هٓام ؾُا١ يمً الٗالي، للخٗلُم الكامل الخ٣  للماؾؿاث الكاملت الج
ٓصة يمان آلُاث بخضٔ َْٗخبر الخٗلُمُت، ُٖٓت الش٣ت ٖلى ٍْبٗض الخٗلُمُت، الٗملُت ظ  الجامعي ال٨خاب بى
مئىان ٓاٍ، ٖلى ْالَا ٫ٓ  بلى ْحهضٝ مؿخ  ٍُْاب٤ الخٗلمُت الخٗلُمُت ألاَضاٝ ًد٤٣ ال٨خاب بإن خ٨م ٖلى الخه

ٓانٟاث ٓبت اإلا . اإلاُل

ٍٓم ٖىض  ْع  ؤعب٘ ٖلى التر٦حز مً البض الجامعي ال٨خاب ج٣ :  هي عثِؿت مدا

: أنها خُث مً:  الٌخاب مهضمت -أ       

 . ال٨خاب جضَعـ ؤَضاٝ حكغح . 

٣ت ال٨خاب جىُٓم بإؾلٓب حٗغِّلٝ .  ٍغ ٓاٍ ٖغى َْ  . مدخ

 . ال٨خاب ماصة لخىا٫ْ  اإلاىاؾبت ألاؾالُب ْ الُغاث٤ بلى جغقض . 

ٓظؼة ٨ٞغة حُٗي .  ٍٓاث ًٖ م  . الجامعي ال٨خاب مدخ

: أنها خُث مً:  الٌخاب مدخىي  -ب     

ٓا٤ٞ .  ٓصٍ جخ ٓص م٘ بى  . اإلاجهاط بى

ٖٓاجّ حُٛي .   .اإلا٣غع  مٟغصاث مٓي

ٖٓاجّ ججاعي  .   .ْاإلاؿخجضاث الخٛحراث مٓي

 .لّ اإلا٣غعة الخهو م٘ ًدىاؾب . 

ٓماث ص٢ت ًغاعي .   .ْصختها ْالٟىُت الٗلمُت اإلاٗل

ٓماث حؿلؿل ًغاعي .   .ْجغابُِا اإلاٗل

ٔ  م٘ ًدىاؾب .   .٢ْضعاتهم الُلبت همٓ مؿخٓ
                                                           

دراسة مقدمة إىل الندكة الوطنية لتطوير ادلناىج كاالختصاصات اليت تنظمها . جودة الكتاب اجلامعي كآفاؽ تطويره.  2007. سعيد، عبد اهلل )1
 (.العايل يف جامعة حلبكزارة التعليم 
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ٓماث بحن ًغبِ .8 ت اإلاٗل  .الٗملُت ْالخُب٣ُاث الىٍٓغ

ٖٓت وكاَاث ٖلى ٌكخمل .9  .ْالاؾخ٣هاء الخ٨ٟحر ٖلى حؿاٖض مخى

 .٢اثمت في اإلاٟاَُم ْ اإلاهُلخاث بخٓيُذ حهخم .0 

ؼ .   ِّٟل  .الظاحي الخٗلم ٖلى اإلاخٗلم ًد

 .ْالخ٣ضم الخٗلم ٖلى الُلبت يٗاٝ ٌؿاٖض .  

٢ٓحن الُلبت ًخدضٔ .   م اإلاخٟ  .ْالخٗلم للمكاع٦ت ٍْدَٟؼ

 .الٗلمُت باإلااصة نلت طاث مىاؾبت حٗلُمُت ْؾاثل ٖلى ٌكخمل .  

ٓاٍ ًيسجم .   ٔ  م٘ مدخ ٓاص مدخٓ ٔ  الضعاؾُت اإلا  .الهلت طاث ألازغ

ٕٓ ًم٨ً التي ْال٨خب باإلاغاظ٘ ٢اثمت ٖلى ٌكخمل .   ٕٓ الغظ ت إلزغاء بلحها الغظ  .اإلاٗٞغ

 . الُلبت لضٔ الؿامُت ْألازال١ ألانُلت ال٣ُم ًغسخ .  

 .اإلادلُت ْبُئخّ الُالب بدُاة مجها ًخهل ما ْبسانت اإلاٗانغة اإلاك٨الث بٌٗ ًدىا٫ْ  .8 

 .الُلبت لضٔ ؤلاًجابُت الاججاَاث بدىمُت حهخم .9 

ٓا٠٢ ًخًمً .0  ٖٓت جُب٣ُُت م  .ْقاملت مخى

ٓم ألاق٩ا٫ مً ٨ًثر .   ٓع  ْالجضا٫ْ  ْالغؾ  .اإلاىاؾبت الخٓيُدُت ْاله

  ًدضص .  
ًة
ٓلّ مً ٞهل ل٩ل ؤَضاٞا  .ٞه

ٔ  الٗغبُت باللٛت باإلاهُلخاث ٢اثمت ٖلى ٌكخمل .    .ألاظىنُت باللٛت ْؤزغ

، حٗلم مهاصع بلى ٌكحر .   ٕٓ ًم٨ً ؤزٔغ ٖٟٓي في لالؾتزاصة بلحها الغظ ٕٓ ٧ل جهاًت اإلآي  جهاًت في ؤْ مٓي

 .ال٨خاب

 : الٌخاب في اإلااصة غغى أؾلىب  –ج

 .اإلاخٗلمحن بسبراث الٗلمُت اإلااصة ًغبِ . 

  ) مترابِ مدؿلؿل بك٩ل اإلااصة ٌٗغى . 
ًة
  ؤْ مى٣ُُا

ًة
ٓظُا ٓل  .(ؾ٩ُ

٣ت اإلااصة ٌٗغى .  ٕٓ في هٓغ ْظِت مً ؤ٦ثر إلصعاط الٟغنت جدُذ بٍُغ ٓاخض اإلآي  .ال

 .ؾلُمت حٗابحر ٌؿخسضم . 
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ٔ  جىاؾب لٛت ٌؿخسضم .  ثُت ) اإلاخٗلمحن همٓ مؿخٓ  .( اإلا٣ْغ

ٓاٞغ .  ٤ٍٓ ٖىانغ ُّٞ جخ ُب الدك  .ْالتٚر

  ٌؿخسضم . 
ًة
ٖٓت َغ٢ا ٍٓم مخى  .للخ٣

8. ٕٓ ىّ في ًى  .ْجُب٣ُاجّ ْؤوكُخّ جماٍع

  طل٪ ٧ان ٧لما اإلاخٗلم ْبِئت الٗلمُت اإلااصة بحن ًغبِ .9
ًة
 . مم٨ىا

ٍٓت ْ ؤلامالثُت ألازُاء مً ًسلٓ .0   .الىد

ٓا٠٢ مً ٨ًثر .    .الخ٨ٟحر ٖلى الُلبت جدٟؼ التي اإلا

ٓلت ألامشلت مً ٨ًثر .    .اإلااصة ِٞم ٖلى اإلاخٗلم حؿاٖض التي اإلادل

عي  ٚحر ْالخ٨غاع الخكٓ مً ًسلٓ .    . الًْغ

:  الٌخاب ئزغاج  –ص 

 . ْهُٟٓت ْاضخت َباٖخّ . 

ٓع  ال٩لماث بحن اإلاؿاٞاث .   . مىاؾبت ْالؿُ

ٓع١ .   .اإلاخٗلم الؾخسضاماث مىاؾب اإلاؿخسضم ال

ٍٓاث ِٞغؽ ٖلى ًدخٓي  .   . نٟداتها بلى َْكحر باإلادخ

ٔ  م٘ ًخالءم الخاعجي ال٨خاب جهمُم .   .اإلااصة مدخٓ

 .التر٢ُم ٖالماث اؾخسضام في باالحؿا١ ًخه٠ . 

ٓاٞغ .  ٤ٍٓ الجاطبُت ٖىهغا ُّٞ ًخ  .ْالدك

8. ًٍْ  1. الٛالٝ نٟداث ٖلى ْاإلاض٣٢حن ْاإلاترظمحن اإلاالٟحن ؤؾماء جض

 :الجامعي الٌخاب جهىیم وؾاةل-

ٓیم ٖملیاث ججغي   : مجها بٗضةْؾاثل الخ٣

ٓصة يمان ْخضة اؾخنیاهاث .1  .اإلاسخلٟت ألا٢ؿام في الُالب ٖلى جُب٤ ْالتي بال٩لیت الج

 . الصخهیت اإلا٣ابلت .2

                                                           
 .مرجع سابق ( 2007. سعيد، عبد اهلل )1
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 . اإلاباقغة اإلاكاَضة ْ اإلاالخٓت .3

 . الال٨ترْوي البریض ٖبر اؾخنیاهاث .4

 . ؤلاهترهذ ٖبر اؾخنیاهاث .5

 . الخدهیلیت الازخباعاث .6

 . الخالت صعاؾاث .7

 1.الخجغینیت الضعاؾاث .8

 :الكهه مكهىم

 ْٚلب الٗلم، حٗاَى بطا ْج٣ّٟ ُّٞ، ْالُٟىت لّ الِٟم م٘ بالص يء الٗلم ْال٣ّٟ ْالُٟىت، الِٟم َٓ :لؿت الكهه
ٓإ ؾاثغ ٖلى ًْٞلّ لؿُاصجّ الضًً ٖلم ٖلى ال٣ّٟ ْحي ٣ٍْا٫ الٗلم، ؤه   ٞالن ؤ

ًة
  ؤي الضًً في ٣ِٞا

ًة
 َْٗٝغ 2.ُّٞ ِٞما

  ال٣ّٟ
ًة
ٟاث انُالخا ُت باألخ٩ام الٗلم: "بإهّ البًُاوي  الضًً هانغ الهاض ي حٍٗغ٠ ؤبغػَا ٖضة بخٍٗغ  الكٖغ

 3".الخٟهُلُت ؤصلتها مً اإلا٨دؿب الٗملُت

 : الػباصاث قهه

ٓص:الٗباصاث : بلى الٗباصاث الٗلماء ٢ؿم ٢ْض بغبّ، الٟغص ٖال٢ت جىُٓم بها ْاإلا٣ه

ٓص ٧الخهض٤ً: ٢لبُت ٖباصاث.ؤ ٓظ ٧ٓل ْٖلمّ، ب٣ضعجّ ْؤلاًمان اهللا، ب اء ْاظخىاب لّ، ْاإلادبت ٖلُّ ْالخ  الٍغ
. بلخ... ْال٨بر ْالعجب

ت ٖباصاث. ب ٢ٓاجّ ُٖٓم في ْالىٓغ ْؤؾماثّ، اهللا نٟاث في ٧الخ٨ٟغ: ٨ٍٞغ . نىّٗ ْعجاثب مسل

                                                           
 التأليف على للتشجيع كآلية اجلامعي الكتاب جودة معايَت. 2012. األنصارم، أمحد: الداعمة، مراجعة كالتسهيالت كالتعلم التعليم جلنة) 1

 (.بالكلية للكتاب اعياجلم
 (.العلمية،بَتكت الكتب حيدر،دار أمحد عامر ،ربقيق 15 العرب،مج لساف :( 2003 )مكـر بن الدين منظور،مجاؿ ابن) 2

 
 امساعيل،ج زلمد شعباف األصوؿ،ربقيق علم الوصوؿ على منهاج شرح يف السوؿ هناية ( 1999 :16) الرحيم عبد الدين اإلسنوم،مجاؿ) 3
،بَتكت ابن ،دار1  .حـز
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ْة اللؿان ٖباصاث مشل: ظؿضًت ٖباصاث.ث ٝ ْألامغ ال٣غآن ٦خال  الُضًً ٖباصاث ْمً اإلاى٨غ، ًٖ ْالىهي باإلاْٗغ
٢ٓٝٓ الغظلحن ٖباصاث ْمً ْالخُامً، الهالة في خغ٧اتها اح الهالة في ال  الؿم٘ ٖباصاث ْمً اهللا، ؾنُل في ْالْغ

 1.اإلادغماث ًٖ الىٓغ ٠٦ْ اإلاصخ٠ في الىٓغ البهغ ٖباصاث ْمً ال٣غآن، ؾمإ

ؿه وأَضاف الكهه أَمُت  :جضَع

ت صلُل بإخ٩امّ الالتزام َْٗض اإلاؿلم، ز٣اٞت في َامت ع٦حزة ؤلاؾالمي ال٣ّٟ ٌك٩ل  بهظٍ الٗمل َْٗض ْجمحز، زحًر
  ألاخ٩ام

ًة
  ؤنال

ًة
  الػما

ًة
، ٢ْاٖضة

ًة
ٓم عاسخت  ٧ل مغظُٗت ال٣ّٟ ًمشل ٦ما ْمٗامالث، ٖباصاث مً اإلاؿلم ؤٞٗا٫ ٖلحها ج٣

ت م٩ل٠ ٓا٫ مً ٖىّ ًهضع ُٞما الكغعي الخ٨م إلاٗٞغ ٓخضة ْلل٣ّٟ .ْؤٞٗا٫ ؤ٢  ٌؿعى ٖضًضة ؤَضاٝ صعاؾُت ٧

ٓن  . جد٣ُ٣ِا بلى التربُت ٖلى ال٣اثم

ـ أَضاف  :الػباصاث جضَع

: ًلي ُٞما لخد٣ُ٣ِا الٗباصاث ٣ّٞ ٌؿعى التي ألاَضٝ جدضًض ًم٨ً

ت حٗم٤ُ .1  ٓاٖض صًجهم، بإع٧ان الُالب مٗٞغ  .ٖلحها بجي التي ألاؾاؾُت ْبال٣

ٓع  الُالب حٍٗغ٠ .2    ؤصائها ٦ُُْٟت الٗباصاث، به
ًة
ٓلِا في َمٗا  .حٗالى اهللا مً ٢ب

يت الٗباصاث ؤصاء ٖلى الُالب جضٍعب .3   .ٖاصاث جهبذ ختى بإصائها ْمُالبتهم ٖلحهم، اإلاْٟغ

ٓظُّ ألازال١ ْتهظًب الًمحر ب٣ًاّ في الٗباصاث ؤزغ الُالب ٌؿخيخج ؤن .4   .الؿل٥ٓ ْج

  الُِاعة الُالب ٌٗخاص ؤن .5 
ًة
 .ْمٗجى خؿا

ّٖٓ حٗالى، باهللا ؤلاوؿان عبِ .6  ٓم، ٧الهالة الٗباصاث ؤصاء زال٫ مً ْطل٪ ْاؾدؿالمّ، ْزً ْاله  ْالؼ٧اة، ،

 2. ْالدج

ٍٓت .7  ْانغ ج٣ ابِ اإلاؿلمت الجماٖت ؤ  .بُجهم ؤلاوؿاهُت ْالْغ

 .ْالهالة الٓيٓء ٖباصاث زال٫ مً بالصخت ْالٗىاًت ْالىٓاٞت ٧الىٓام َامت مٗانٍت  ٖلى الخإ٦ُض .8 

ْاة ؤلامام ٦ُاٖت الاظخماُٖت آلاصاب ٖلى الخضٍعب .9   3.الىاؽ بحن ْاإلاؿا

: الؿابهت الضعاؾاث

ٓع  جم البدض بٗض ٓصة جخٗل٤ صعاؾاث زالر ٖلى الٗش ٍٓمّ، ْمٗاًحر الجامعي ال٨خاب بج :  آلاحي الىدٓ ٖل ْهي ج٣

                                                           
، الكويت ابن فقهيةمعاصرة،دار حبوث ( 1988 :205)عبدالغفار الشريف،زلمد) 1   (.حـز
  .(ادلفتوحة،عماف القدس اإلسالمية،جامعة الًتبية تدريس أساليب:( 1997 :76) ذياب، آخركف ىندم،صاحل)  
  . (الرسالة،بَتكت ،مؤسسة 2 اإلسالمية،ط الًتبية تدريس طرؽ :( 352:1991-350) توفيق اذلامشي،عابد) 3
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ٓهاث ؤَم ؤخض باٖخباٍع الجامعي، ال٨خاب جىا٫ْ  بلى َضٞذ ْالتي 1(2007) ؾُٗض صعاؾت  ٢ْضمذ. الضعاس ي اإلاجهاط م٩
  الضعاؾت

ًة
  ٖغيا

ًة
سُا ٓعي الٗالي الخٗلُم وكإة مىظ الجامعي ال٨خاب إلاؿحرة جاٍع ٢ٓذ ْختى الؿ  ْاإلادُاث الخايغ، ال

الث الجامعي، ال٨خاب بها مغ التي الِامت ٍٍٓغ الٗضًضة ْاإلادا غاى ؤَم الضعاؾت خللذ ٦ما.ْجدؿِىّ لخُ  التي ألٚا
ٕ خ٣٣ِا ٓصة يمان مٗاًحر ٦ظل٪ ْاؾخٗغيذ. عا٣ٞخّ التي الشٛغاث ْؤَم الجامعي، ال٨خاب مكْغ  ال٨خاب ظ

ْاث الجامعي ٍٓمّ ْؤص ٍٓم ٖملُت مً ْالٛاًت ج٣  . الخ٣
ًة
ٖٓت َغح ٖلى الضعاؾت ٖملذ ْؤزحرا  ألا٩ٞاع مً مجم

ت ٍٍٓغ ٍٓغ مجا٫ في للخىُٟظ ال٣ابلت ؤلاظغاثُت ْالخٓنُاث الخُ  بلحها جٓنلذ التي الخٓنُاث ْمً.الجامعي ال٨خاب جُ

ٍٓم بظغاء الضعاؾت ا، ٖلى ْالٗمل الجامُٗت، لل٨خب قامل ج٣ ٍَٓغ  جض٤ُ٢ لجان ْحك٨ُل. مٟغصاتها ْجدضًض جُ
ٓن  ؤًٖاء، زالزت مً لجىت ٧ل جخإل٠ ؤن ٖلى الجامُٗت، ْلل٨خب الٗلمُت للمغاظ٘ ٖلمي ٓم غ بخ٣ضًم ٣ً  ج٣اٍع

  الخض٤ُ٢
ًة
ٓصة جض٤ُ٢. اهٟغاصًا   الجامعي ال٨خاب ظ

ًة
اث ْج٩ل٠ُ الٗاإلاُت، للمٗاًحر ٣ْٞا ٓصة مضًٍغ خماصًت الج  في ْالٖا

 . بظل٪ الجامٗاث
ًة
ٓصة يمان صلُل ْي٘ ْؤزحرا ْالٗمل ال٨خاب ظ ٍٍٓغ ٖلى الجامعي، ٓعة جُ ْعٍت به . ص

ٓان2 (2011) خماص صعاؾت ٓصة" بٗى ٔ  ظ  يٓء في بٟلؿُحن الٗلُا ألاؾاؾُت للمغخلت ؤلاؾالمُت التربُت ٦خب مدخٓ
ٓصة مٗاًحر ٔ  ظ ٔ  ٖلى الخٗٝغ بلى البدض َضٝ ٢ْض". ْجىُٓمّ اإلادخٓ ٓاٞغ مؿخٓ ٓصة مٗاًحر ج ٔ  جىُٓم ظ  اإلادخٓ

ٓصة ْمٗاًحر ٔ  ظ  بٟلؿُحن"ْالخاؾ٘ ْالشامً الؿاب٘" الٗلُا ألاؾاؾُت للمغخلت ؤلاؾالمُت التربُـت ٦خـب ٞـي اإلادخٓ
ْلخد٤ُ٣ ب٤ ْزباتها نض٢ِا مً ْجد٤٣ ”الاؾدباهت"البدض ؤصاة بنىاء الباخض ٢ام طل٪ ، ٓامِا ُٖىت ٖلى ألاصاة ،َْ ٢ 

ٓن  ممً ْمٗلمت مٗلما 43 ٓوـ، زان مداٞٓت بمضاعؽ البدض مدـل ْال٨خـب الـهٟٝٓ ًضعؾ  اإلاىهج مؿخسضما ً
ٔ  مجا٫ ؤن بلى البدض جٓنل ٢ْض الٓنٟي،  بزغاط مجا٫ ًلُّ الؿاب٘ اله٠ في مخٓؾِ ؤٖلى ٖلـى خهل اإلادخٓ

ٔ  جىُٓم ؤن خحن ،في الشامً لله٠ ال٨خاب  البٌٗ في ْي٠ُٗ اإلاٗاًحر بٌٗ في مخٓؾُت وـؿب ٖلى خهل اإلادخٓ
 الشالزت ال٨خب ؤن ٖلى ًضلل مما ْيُٟٗت، ْمخٓؾُت ٖالُت مخٓؾُاث ٖلى خهلذ ٣ٞض اإلاجاالث باقي ؤما آلازغ
ٓصة مخٓؾُت ٧اهذ ٔ  الخىُٓم في الج ٢ْض ْاإلادخٓ ٓصة ٖلى للخٗٝغ ال٣اثمت باٖخمـاص الباخـض ؤْص ى ،  ٦خب ظ

ٍٓغ اإلاسخلٟت اإلا٣غعاث ٓصة م٘ ًخ٤ٟ بما ؤلاؾالمُت التربُت ٦خب ْجُ ْبظغاء ال٨خـاب مٗـاًحر ظ  ل٨خب مكابهت صعاؾاث ،

ٍٓاث ٔ  ْمدخ  .ؤلاؾالمُت التربُت في ؤزغ

ٍٓم ؤَمُت مضٔ ْجٓنُاتها الؿاب٣ت الضعاؾاث مً ًخطر ٓصة ج٣  في لّ مؿخمغة مغاظٗت ْبظغاء الجامعي، ال٨خاب ظ

ٓصة؛ مٗاًحر يٓء ٍٍٓغ الجامعي ال٨خاب مً الٛغى جد٤ُ٣ في ٌؿِم الظي ألامغ الج . ْجُ

 

 

                                                           
 .مرجع سابق (2007سعيد، ) 
. جودة زلتول كتب الًتبية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا بفلسطُت يف ضوء معايَت جودة احملتول كتنظيمو .(2011). محاد، شريف علي) 

 (فلسطُت: راـ اهلل . حبث مقدـ إىل ادلؤسبر الوطٍت للتقومي الًتبوم
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 البدث ئحغاءاث : 

  الجؼء َظا ًدىا٫ْ 
ًة
 ) اإلاؿخسضمت الضعاؾت ؤصاة ٦ْظل٪ ُْٖىتها، الضعاؾت مجخم٘ ْألاٞغاص البدض، إلاىهج ْنٟا

٣ت (الاؾدباهت ٍغ   الجؼء َظا ًخًمً ٦ما. ْالشباث الهض١ ْخؿب بىائها، َْ
ًة
  ؤًًا

ًة
  ْنٟا

ًة
 ٢ام التي لئلظغاءاث ص٣ُ٢ا

ٓن  بها ْاث ج٣ىحن في الباخش   ْجُب٣ُِا، الضعاؾت ؤص
ًة
ٓن  اٖخمض التي ؤلاخهاثُت اإلاٗالجـاث ْؤزحرا  جدلُل في ٖلحها الباخش

ا الىخاثج  .ْجٟؿحَر

 البدث مىهج : 

ٓهّ الخدلُلي، الٓنٟي اإلاىهج الباخض اؾخسضم ُٖٓت َظٍ إلاشل اإلاىاؾب اإلاىهج ٧  مً جهى٠ التي البدٓر، مً الى
ٔ  ْالتي اإلاسخُت، الٓنُٟت الخدلُلُت البدٓر   ججغ

ًة
 بلى اإلاالخٓت مً ًىُل٤ الظي اإلاُضاوي البدض إلاىهج ٣ْٞا

  الٟغيُت ازخباع زم ْمً الٟغيُت، بلى ْمىّ الدؿائ٫،
ًة
ٓاث ٣ْٞا ٞت الاؾاؾُت للخُ ٓظِت الٗلمي، للمىهج اإلاْٗغ  ْاإلا

ت بهخاط بهضٝ مُٗىت مِمت هدٓ ٓاث جاؾـ ظضًضة مٗٞغ ت َظٍ حٗم٤ الخ٣ت لخُ  1.اإلاٗٞغ

ٍٓم الباخشان ٢ام ٓعٍٓؽ مغخلت لُالب ْالشاوي ألا٫ْ  بجؼؤًّ الٗباصاث ٣ّٞ ٦خاب بخ٣  هٓغ ْظِت مـً الب٩ال
ٓصة مٗاًحر يٓء في اإلادايٍغً  ق٩ل في اإلاٗاًحر بىاء ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ الجامعي، بال٨خاب اإلاخٗل٣ت الخٗلُمُت الج

ٓػٕ الضعاؾت، ؤصاة جمشل اؾدباهت  ؤلاظابت زال٫ ْمً الخضَعـ، َُئت ْؤًٖاء اإلادايٍغً مً الضعاؾت ُٖىت ٖلى ج
٫ٓ  ًخم الاؾدباهت، ٣ٞـغاث ٖـً ٓبت، للىخاثج ْالخٓنل الالػمت، البُاهاث ٖلى الخه  جل٪ جدلُـل زال٫ ْمً اإلاُل

ا ْ الىخاثج ْظّ بلى الخٗٝغ ًم٨ً جٟؿحَر ٓع  ؤ ْظّ ال٣ه ٓة ْؤ  .ُّٞ ال٣

 البدث مجخمؼ

ٓلّ ال٣ّٟ ب٣ؿم الخضَعـ َُئت ؤًٖاء في الخالي للبدض الضعاؾت مجخم٘ جدضص ٓم ب٩لُت ْؤن  ؤلاؾالمُت الٗل

ا، الٗاإلاُت اإلاضًىت بجامٗت ٗض ًٖ ْالخٗلُم اإلاباقغ، الخٗلُم بىٓامي ْالٗاملحن بمالحًز  ًٖٓ (20) ٖضصَم بلٜ خُض بُل
 2.م2016 ٞبراًغ الضعاس ي للٟهل جضَعـ، َُئت

 البدث غُىت: 
٫ٓ  ٢ؿم في الخضَعـ َُئت ؤًٖاء ٖلى البدض ُٖىت اقخملذ ٓم ب٩لُت ال٣ّٟ ؤن  اإلاضًىت بجامٗت ؤلاؾالمُت الٗل

ا الٗاإلاُت ٗض، ًْٖ اإلاباقغ الخٗلُم بىٓامي ْالٗاملحن بمالحًز  َُئت ؤًٖاء ق٩ل ٢ْض ( 20 ) ٖضصَم بلٜ خُض بُل
 اإلاكاع ال٩لُاث في جضَعـ َُئت ًٖٓ ل٩ل الاؾدباهت مً وسخت الباخشان ؾلم ٣ٞض البدض، ُٖىت ظمُِٗم الخضَعـ

 الخضَعـ َُئت ؤًٖاء ٖضص ٧امل مً (%70) وؿبت ٌك٩ل الٗضص َْظا اؾدباهت، مً (14) اؾخُٗضث خُض ؤٖالٍ، لِا

                                                           
، صالح الدين زلمود  )  دار الفكر : القاىرة. أساسياتو وتطبيقاتو وتوجهاتو المعاصرة: والنفسيالقياس والتقويم التربوي . (2002). عالـّ

 (العريب
أعداد أعضاء ىيئة التدريس  ( CMS )ككالة الشؤكف األكادديية، اإلدارة األكادديية، نظاـ احلـر اجلامعي: جامعة ادلدينة العادلية دباليزيا -2

 .ـ2015لفصل الدراسي سبتمرب ؿالعاملُت 
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 ْهي البدض، مجخم٘ بظمالي مً(%60) بيؿبت ْطل٪ اؾدباهت، (12) ٖلى ؤلاخهاجي الخدلُل بظغاء جم ٢ْض. بال٣ؿم

  البدض مجخم٘ جمشل وؿبت
ًة
، جمشُال

ًة
 (8) خُشاؾدبٗضث.بلحها الخٓنل ًخم جم التي الىخاثج حٗمُم ًدُذ بما ظُضا

.  ؤلاخهاجي للخدلُل نالخُتها لٗضم ؤْ ، الغص لٗضم: بما اؾدباهاث

: البدث أصاة

ٓعة في الضعاؾت ؤصاة بخدضًض الباخشان ٢ام ْاث ؤ٦ثر ألجها اؾدباهت؛ ن ، البدض ؤص
ًة
ٓجها اؾخسضاما  مالثمت ألا٦ثر ْل٩

ٓصة ُٞمٗاًحر الخضَعـ َُئت ؤًٖاء هٓغ ْظِت ٖلى الخٗٝغ في الاؾدباهت ؤَضاٝ جدضًض جم خُض الخالي للبدض  الج

ٓاٞغة حي ْهي البدض، ؤصاة لبىاء الباخشان بلحها لجإ التي اإلاهاصع جدضًض جم طل٪ بٗض. الٗباصاث ٣ّٞ ٦خاب في اإلاخ
َا
: ٧اال

ْاث مً ٖضص مغاظٗت ْعٍاث مً ٖضص في البدشُت ألاص ٍٓت ْاإلاجالث الض  طاث الؿاب٣ت ْالضعاؾاث ْالبدٓر الترب
ٖٓت م٣ابلت جمذ ٦ما الخالي، البدض بمك٩لت الهلت  مً لالؾخٟاصة اإلاجا٫ َظا في الازخهام طْي  مً مجم

بجى التي ْألابٗاص ًخٗل٣باإلاٗاًحر ُْٞما. زبراتهم
ُل
 الٟجي ؤلازغاط: آلاجُت ْألابٗاص اإلاٗاًحر ازخُاع جم ٣ٞض الاؾدباهت ٖلحها ج

يت ْاإلااصة. لل٨خاب ٔ  ألاَضاٝ:ْحكمل ال٨خاب في اإلاْٗغ  الخٗلُمُت ْالٓؾاثل الخٗلُمُت ْألاوكُت الضعاس ي ْاإلادخٓ

ٍٓم ٣ت ْالخ٣ ٍغ  الٗباصاث ٣ّٞ ماصة زهٓنُاث جدضًض جم ٢ْض.الٗباصاث ٣ّٞ ماصة ْزهٓنُاث اإلااصة ٖغى َْ
إل مً  اإلامازلت البرامج في ْزانت ٖامت ؤَضاٝ مً لِا ْي٘ ْما الؿاب٣ت، الضعاؾـاث بٌٗ ٖلى زالالاَل

ٔ  بالجامٗاث عي ٢ْض اإلاٗـاًحرألاعبٗت، مُٗاعمـً ٧ل الخِخمشل ال٣ٟغاث مً ٖضص نُاٚت جمذ طل٪ بٗض. (ألازغ  ٖىض ْع

ٓن  ؤن ال٣ٟغاث جل٪ نُاٚت ٩ٟل ًلي ُْٞما.ْْاضخت ؾِلت ج٩  :اإلاٗاًحر جل٪ مً مُٗاع حٍٗغ

 اإلاػُاع  ُ ٓصة ًدبّٗ ْما الٛالٝ َْكمل لل٨خاب، الٟجي ؤلازغاط :ألاو ٓع١ الُباٖت ْظ  ْق٩لّ ال٨خاب ْحجـم ْالـ
 .٣ٞغة (20) الخد٨ُم ٢بل اإلاُٗاع َظا ٣ٞغاث ٖضص بلٜ ٢ْض ، الجهاجي

 يت، اإلااصة :الثاوي اإلاػُاع ، ألاَضاٝ، ْحكمل اإلاْٗغ  ْْؾاثل الخٗلُمُت، ْالٓؾاثل ْألاوكُت ْاإلادخٔٓ
ٍٓم ْؤؾالُب  .٣ٞغة (37) الخد٨ُم ٢بل اإلاُٗاع َظا ٣ٞغاث ٖضص بلٜ ٢ْض. الخ٣

 ٣ت :الثالث اإلاػُاع ٣ت ْحكمل اإلااصة، ٖغى ٍَغ ٓماث ٖغى ٍَغ ْمـضٔ اإلاٗل ، ١ مغاٖاتها ْاإلاٗـاٝع  الٟغصًت للْٟغ
٣ٍِٓا الَخماماتهم، ْبزاعتها الُالب، بحن ٓاضخت، الؿِلت للٛت ْاؾخسضامِا لِم، ْحك  لؤلمشلت ْاؾخسضامِا ال

 .٣ٞغة (20) الخد٨ُم ٢بل اإلاُٗاع َظا ٣ٞغاث ٖضص بلٜ ٢ْض الخٓيُدُت،

 ٣ِٞالٗباصاث مـاصة بهـا جخمحز التي الخهاثو ْحكمل الٗباصاث، ٣ّٞ ماصة زهٓنُاث :الغابؼ اإلاػُاع ًٖ 
ا ٓاص مً ٚحَر ٔ  اإلا  ٣ٞغة (21) الخد٨ُم ٢بل اإلاُٗاع َـظا ٣ٞغاث ٖضص بلٜ ٢ْض. َبُٗتها خُض مً ًدىاؾب بما ألازغ

 :البدث نضنأصاة مً الخأيض
ٓعتها في ٖغيِا جم لالؾدباهت الٓاَغي  الهض١ مً ْللخإ٦ض ٣ٞغاتها، ْبىاء الاؾدباهت، بٖضاص مً الاهتهاء بٗض  ن

ْلُت ٖٓت ٖلى ألا ٓم مجا٫ في ْالخبرة الازخهام طْي  مً اإلاد٨محن مً مجم ٍٓت، الٗل ٓظُّ ْجم الترب  زُاب ج

؛ (6) اإلاد٨محن ٖضص بلٜ ٢ْض ْؤَضاّٞ، ْحؿائالجّ، البدض مك٩لت ٌكمل للمد٨محن
ًة
 صعظت مً للخإ٦ض ْطل٪ مد٨ما
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ٓخِا، ال٣ٟغاث، مىاؾبت ٓع، ْاهخمائها ْْي ٍٓت، الهُاٚت ْؾالمت للمد عاء ٖلى ْبىاءًة . ْمالءمخّ اإلا٣ُاؽ ْجضعط اللٛ
َا
 ا

 
ًة
٣ْْٞا ، الٗباعاث بٌٗ نُاٚت حٗضًل جم إلا٣ترخاتهم اإلاد٨محن،

ًة
ٍٓا  بًِٗا؛ ْخظٝ الٗباعاث، بٌٗ ْبياٞت لٛ

  (63)الاؾدباهت في ال٣ٟغاث ٖضص لُهبذ
ًة
ٓػٖت ٣ٞغة (83) مً بضال ْع  (4) ٖلى م ٓػَ٘ ًٓضر (1) ْالجض٫ْ . مدا  ٣ٞغاث ج

ٓػن ألاعبٗت اإلاجاالث ؤْ اإلاٗاًحر ٖلى الاؾدباهت . مُٗاع ل٩ل اليؿبي ْال

ٓػَ٘ (1) ظض٫ْ  ٓػن ألاعبٗت اإلاٗاًحر ٖلى الاؾدباهت ٣ٞغاث ج  مُٗاع ل٩ل اليؿبي ْال

ت اليؿبت الكهغاث غضص اإلاػاًحر م %  اإلائٍى

 28.6 18 لل٨خاب ْالك٨لي الٟجي ؤلازغاط 1

يت اإلااصة 2  36.5 23 اإلاْٗغ

٣ت 3  23.8 15 اإلااصة ٖغى ٍَغ

 11.1 7 الٗباصاث ٣ّٞ ماصة زهٓنُاث 4

 100 63 ال٣ٟغاث ٖضص بظمالي

: البدث أصاة زباث خؿاب

ٓهذ البدض مجخم٘ مً اؾخُالُٖت ُٖىت ٖلى جُب٣ُِا جم ألاصاة زباث مً للخد٤٣  َُئت ؤًٖاء مً ؤٞغاص (5) مً ج٩
ٓلّ ال٣ّٟ ٢ؿم في الخضَعـ ٓم ب٩لُت ْؤن  ُٖىت يمً َاالء جًمحن ًخم ْلم. الٗاإلاُت اإلاضًىت ظامٗت ؤلاؾالمُت الٗل

هبار ؤلٟا"  مٗاصلت الباخض اؾخسضم ٢ْض ألانلُت، الضعاؾت  صعظت ْنلذ خُض الشباث، صعظت إلؾخسغاط"  ٦ْغ
 الشباث، مً ٖالُت بضعظت جخمخ٘ الضعاؾت ؤصاة ؤن بلى ْحكحر مغجٟٗت ال٣ُم َْظٍ (0.91) بلى لئلؾدباهت ال٨لي الشباث

خماص ًم٨ً ْبالخالي ٓز١ٓ  الىخاثج ٖلى الٖا . بها ْال

 :البدث ئحغاءاث

ٓاث ٤ْٞ البدض بظغاء جم جُت الخُ
َا
 :الا

ٓصة اإلاخٗل٤ الؿاب٤ الىٓغي  ألاصب مغاظٗت .  ٍٍٓغ الجامعي ال٨خاب بج نـ َُئت ؤًٖاء لضٔ ْجُ  الخضٍع
 .الٗالي الخٗلُم بماؾؿاث

ٍٓغ .  اع الاؾخٗاهت زال٫ مً ْطل٪ البدض ؤصاة جُ  .الؿاب٣ت ْالضعاؾاث الىٓغي  باإَل
 .زباتها ْمٗامل البدض ؤصاة نض١ مً الخد٤٣ . 

 .البدض ُْٖىت مجخم٘ جدضًض . 
ٓػَ٘ .   .ْظمِٗا البدض اؾدباهت ج
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  ْمٗالجتها الخاؾٓب، بلى الاؾدباهت بصزا٫ . 
ًة
ٓم ؤلاخهاثُت الغػمت بغهامج باؾخسضام بخهاثُا  الاظخماُٖت للٗل

(SPSS). 
 .  ٫ٓ  .ْمىا٢كتها الىخاثج بلى الٓن

 :ؤلاخهاةُت اإلاػالجت
ٓن  ٢ام البُاهاث مٗالجت ؤظل مً ٜ الباخش  الغػمت بغهامج اؾخسضم زال٫ مً ْطل٪ الاؾدباهت ْجدلُل بخَٟغ

ٓم ؤلاخهاثُت جُت ؤلاخهاثُت اإلاٗالجاث باؾخسضام ْطل٪ (SPSS) ؤلاظخماُٖت للٗل
َا
: الا

 ٍٓت ْاليؿب الخؿابُت اإلاخٓؾُاث ت ْالاهدغاٞاث ْالخ٨غاعاث، اإلائ  .اإلاُٗاٍع

 مبار ؤلٟا ) مٗاصلت  .ألاصاة زباث مٗامل الخدؿاب ( ٦ْغ

 ٓػَ٘)الُبُُٗت ازخباع ٝ"(الُبُُٗللبُاهاث الخ  Kolmogorov-Smirnov Test".ؾمغهٝٓ  –٧لمجْغ

 ٓاخضة للُٗىت ؤلاخهاجي (ث) ازخباع  .ال

 : ومىانكتها البدث هخاةج

  الجؼء َظا ًخًمً
ًة
 ُٖىت ٖلى (الاؾدباهت ) البدض ؤصاة جُب٤ُ جم ؤن بٗض ْطل٪ ْمىا٢كتها البدض، لىخاثج ٖغيا

ٓم ب٩لُت الٗباصاث ٣ّٞ ماصة مدايغي  مً البدض  ْجدلُلِا البُاهاث ظم٘ زم الٗاإلاُت، اإلاضًىت ظامٗت ؤلاؾالمُت الٗل

 
ًة
ٓبغهامج الخاؾب باؾخسضام بخهاثُا لُ

ِّل
ٓم ؤلاخهاثُت الغػمت الا  ألَم ٖغى ًلي ُْٞما (SPSS) ؤلاظخماُٖت للٗل

: ْهخاثجِا ؤلاخهاثُت اإلاٗالجاث

 (للبُاهاث والاغخضالي الُبُعي الخىػَؼ) الُبُػُت ازخباع

ٝ ازخباع الباخشان اؾخسضم إلاجْغ ت ؾُمجرْٝ –٧ ٓػَ٘ جدب٘ البُاهاث ٧اهذ بطا ما ؛إلاٗٞغ  ٢ْض. ال ؤم الُبُعي الخ

ٓن  ؤن حكتٍر التي اإلاٗلمُت الازخباعاث بظغاء بهضٝ الازخباع؛ َظا اؾخسضم ٓػَ٘ ٩ً   البُاهاث ج
ًة
 (2) ْالجض٫ْ . َبُُٗا

. الازخباع هخاثج ًٓضر

ٓػَ٘ ازخباع ًبحن : (2)ظض٫ْ  خضالي الخ  للبُاهاث الٖا

=  ∞الضاللت مؿخىي  نُمت z نُمت اإلاجاُ م

0.05 

 0.93 0.843 ألا٫ْ  اإلاُٗاع 1

 0.42 0.941 الشاوي اإلاُٗاع 2

 0.32 1.023 الشالض اإلاُٗاع 3
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 0.64 0.778 الغاب٘ اإلاُٗاع 4

 0.79 0.958 ال٣ٟغاث ظمُ٘

ٔ  ٢ُمت ؤن (2) ظض٫ْ  مً ًخطر  ،sig  0.05) ) 0.05 مً ؤ٦بر ظاءث البدض مجاالث مً مجا٫ ل٩ل الضاللت مؿخٓ
ٓػَ٘ جدب٘ اإلاؿخسضمت البُاهاث ؤن ٖلى ًض٫ مما  .الُبُعي الخ

: آلاحي غلى ًىو والظي الثاوي بالؿإاُ اإلاخػلهت الىخاةج -

ٔ  ما ٍٓمُت الٗباصاث ٣ّٞ مدايغي  ج٣ضًغاث مؿخٓ ٓعٍٓؽ َالب ٖلى اإلا٣غع  اإلااصة ل٨خاب الخ٣  مً الب٩ال

يت اإلااصة -الٟجي ؤلازغاط):خُض ٣ت -اإلاْٗغ  مٗاًحر يٓء في (الٗباصاث ٣ّٞ ماصة زهٓنـُاث -اإلاـاصة ٖغى ٍَغ
ٓصة؟  الج

ٓاخضة للُٗىت (ث) ازخباع الباخشان اؾخسضم حي الىدٓ ٖلى ْطل٪ الاؾدباهت ٣ٞغاث لخدلُل ؛One Sample T test ال
ِّل
: الا

ٓن  - ٓن  الُٗىت ؤٞغاص ؤن بمٗجى بًجابُت، ال٣ٟغة ج٩ ٓا٣ٞ ٓاَا ٖلى ً ٓبت ( ث) ٢ُمت ٧اهذ بطا مدخ  مً ؤ٦بر اإلادؿ

ْلُت، (ث ) ٢ُمت ٔ  ( 1.97) حؿاْي  ْالتي الجض ٓػن ،(0.05 ) مً ؤ٢ل الضاللت ْمؿخٓ  .(% 60) مً ؤ٦بر اليؿبي ْال

ٓن  - ٓن  ال الُٗىت ؤٞغاص ؤن بمٗجى ؾلبُت، ال٣ٟغة ج٩ ٓا٣ٞ ٓاَا ٖلى ً ٓبت (ث) ٢ُمت ٧اهذ بطا مدخ  مً ؤ٢ل اإلادؿ
ْلُت، (ث) ٢ُمت ٔ  ( -1.97) حؿاْي  ْالتي الجض ٓػن (0.05 ) مً ؤ٢ل الضاللت ْمؿخٓ  .(% 60) مً ؤ٢ل اليؿبي ْال

ٓن  - عاء ج٩
ِّل
ٔ  ٢ُمت ٧اهذ بطا مداًضة ال٣ٟغة في الُٗىت ا  .(0.05) مً ؤ٦بر لِا الضاللت مؿخٓ

  
ً
ُ  اإلاػُاع قهغاث جدلُل: أوال . للٌخاب الكني ؤلازغاج: ألاو

ٓاخضة للُٗىت (ث) ازخباع اؾخسضام جم عاء ٖلى الخٗٝغ بهضٝ ال
َا
 الٗباصاث ٣ّٞ ماصة مدايغي  مً البدض ُٖىت ا

ٓم ب٩لُت  ًبحن (3) ْالجض٫ْ  الٟجي، ألازغاط بمُٗاع اإلاخٗل٣ت ال٣ٟغاث في الٗاإلاُت اإلاضًىت ظامٗت ؤلاؾالمُت الٗل

ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث ٓػن اإلاُٗاٍع  ؤلازغاط ألا٫ْ  اإلاجا٫ ٣ٞغاث مً ٣ٞغة ل٩ل (ث) ٢ُْمت اليؿبي ْال
.     الٗباصاث ٣ّٞ ماصة ل٨خاب الٟجي

ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث ًبحن (3) ظض٫ْ  ٓػن اإلاُٗاٍع  (12=ن) ألا٫ْ  اإلاخٗل٣تباإلاجا٫(ث) ٢ُْمت اليؿبي ْال

 اإلاخىؾِ الكهغة م
 الخؿابي

 الاهدغاف
 اإلاػُاعي 

 الىػن
 اليؿبي

 نُمت

 (ث)

 مؿخىي 
 الضاللت

 الخٌغاع

 14 0.36 0.97 1.86 1.30 2.33. بالجاطبُت ْبزغاظّ الٛالٝ ًخه٠ 1

ٓصة ْججلُضٍ ال٨خاب ٚالٝ ًخمحز 2  16 0.87 0.17- 1.53 1.08 1.92 بج
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ُٖٓخّ . ْمخاهخّ ه

 مً الُالب ٖمغ م٘ ال٨خاب حجم ًخالءم 3

٫ٓ،: خُض . الهٟداث ْٖضص ْالٗغى، الُ

2.08 1.24 1.67 0.32 0.76 15 

٫ٓ  ًدىاؾب 4  12 0.07 2.04 2.27 1.47 2.83. ْؾم٨ّ ٖغيّ م٘ ال٨خاب َ

ٓح بجالء ال٨خاب َباٖت جخطر 5  8 0.01 2.99 2.73 1.68 3.42. ْْي

ٓصة ال٨خاب ْع١ ًخمحز 6 ُٖٓت بالج  17 0.05 2.24 1.47 1.60 3.00. الى

 ال٨خاب في ألاؾُغ بحن اإلاؿاٞت جدىاؾب 7

. الُالب ًىاؾب بما

3.92 1.31 3.13 5.14 0.00 4 

 9 0.01 3.29 2.67 1.44 3.33. اإلاُبُٗت ألازُاء مً ال٨خاب ًسلٓ 8

ًٍْ جِٓغ 9 ُت الغثِؿت الٗىا  في ْالٟٖغ

ٝ ال٨خاب . باعػة بدْغ

4.08 1.24 3.27 5.90 0.00 3 

ٓح ال٨خاب ٣ٞغاث جخمحز 10 ٓانل بٓي  الٟ

. بُجها

3.83 1.11 3.07 5.79 0.00 5 

ًبِ 11
ُل
 11 0.37 2.38 2.33 1.38 2.92. اإلاىاؾب بالك٩ل ال٨خاب ٧لماث ج

 بالك٩ل التر٢ُم ٖالماث ال٨خاب ٌؿخسضم 12

. اإلاىاؾب

3.67 0.98 2.93 5.97 0.00 6 

 ْاإلاغاظ٘ باإلاهاصع ٢اثمت ال٨خاب ٌكمل 13

. اإلاؿخسضمت

 م٨غع  5 0.00 5.50 3.07 1.28 4.00

  ال٨خاب ٌكمل 14
ًة
ٍٓاجّ ًٓضر ِٞغؾا  2 0.00 7.28 3.45 1.16 4.42. مدخ

 1 0.00 25.48 3.87 0.39 4.83. باعػ  بك٩ل ال٨خاب نٟداث ؤع٢ام جخطر 15

 13 0.18 1.45 2.13 1.67 2.67 ْؾىت اإلاالٟحن ؤؾماء ال٨خاب ًٓضر 16
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. اليكغ

ٕٓ ٧ل ال٨خاب ٌٗغى 17  ٣ٞغاث في مٓي
 ٨ٞغة ٖلى ٣ٞغة ٧ل جدخٓي  بدُض مغجبت

. عثِؿت

3.50 1.51 2.80 3.52 0.01 7 

 ٣ٞغة ٧ل بضاًت في مؿاٞت ال٨خاب ًتر٥ 18
. ظضًضة

3.25 1.71 2.60 2.59 0.03 10 

 ٓح ال٨خاب ٣ٞغاث جخمحز"  ال٣ٟغجحن مً ٧ل ؤن (3) الجض٫ْ  مً ًخطر ٓانل بٓي  ال٨خاب ٌكمل"ْ" بُجها الٟ

 ألا٫ْ  اإلاجا٫ ٣ٞغاث باقي بحن م٨غع  ْالخامـ الخامـ الترجِب في ظاءجا ٢ض" اإلاؿخسضمت ْاإلاغاظ٘ باإلاهاصع ٢اثمت
ٓػن ْبىٟـ  بهاجحن ًخٗل٤ ُٞما اإلادايٍغً مً الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص هٓغ ْظِاث جُاب٤ مابحن َْٓ (3.07) اليؿبي ال

 .ال٣ٟغجحن

 ًخطر  
ًة
ْلى اإلاغجبت اخخلذ"  باعػ  بك٩ل ال٨خاب نٟداث ؤع٢ام جخطر" ال٣ٟغة ؤن ؤًًا  مً ال٣ٟغاث باقي بحن ألا

ٓػن خُض   ال٨خاب ٌكمل"ال٣ٟغة الترجِب في ًلحها ،(3.87) بلٜ ْالظي اليؿبي ال
ًة
ٍٓاجّ ًٓضر ِٞغؾا ٓػن" مدخ  وؿبي ب

ًٍْ جِٓغ"  ال٣ٟغة ظاءث زم ،(3.45) بلٜ ُت الغثِؿت الٗىا ٝ ال٨خاب في ْالٟٖغ ٓػن الشالض الترجِب في"  باعػة بدْغ  ْب
ٓػن" الُالب ًىاؾب بما ال٨خاب في ألاؾُغ بحن اإلاؿاٞت جدىاؾب" ال٣ٟغة الغابٗت اإلاغجبت في جالَا (3.27) بلٜ وؿبي  ب

ٓح ال٨خاب ٣ٞغاث جخمحز" ال٣ٟغة زم ،(3.13) م٣ضاٍع بلٜ وؿبي ٓانل بٓي ٓػن الخامؿت، اإلاغجبت في"  بُجها الٟ  وؿبي ْب

ٓح ال٨خاب ٣ٞغاث جخمحز" ال٣ٟغة الترجِب هٟـ في جلتها ،(3.07) م٣ضاٍع بلٜ ٓانل بٓي ٓػن ْبىٟـ" بُجها الٟ  اليؿبي ال
ٗض(3.07)

ُل
ْح ٍٓاث مً الؿاب٣ت اليؿب ،  بٌٗ ظاءث خحن في. الضعاؾت اٖخمضجّ الظي اإلاُٗاع خؿب الٗلُا اإلاؿخ

 ٌؿخسضم"بـ جخٗل٤ ال٣ٟغةالتي ظاءث خُض الضعاؾت، اٖخمضجّ الظي اإلاُٗاع خؿب مخٓؾُت مغجبت في الٗباعاث
ٓػن" اإلاىاؾب بالك٩ل التر٢ُم ٖالماث ال٨خاب " بـ جخٗل٤ ال٣ٟغةالتي اإلاخٓؾِ الترجِب في جالَا ، (2.93) بلٜ وؿبي ب

ٕٓ ٧ل ال٨خاب ٌٗغى ٓػن"  عثِؿت ٨ٞغة ٖلى ٣ٞغة ٧ل جدخٓي  بدُض مغجبت ٣ٞغاث في مٓي ٗض خُض ،(2.80) وؿبي ب
ُل
 ح

  ال٣ٟغاث ؤ٢ل ٧اهذ بِىما. اإلاخٓؾُت اليؿب مً اليؿب جل٪
ًة
  ْػها

ًة
ٓصة ال٨خاب ْع١ ًخمحز" ال٣ٟغة وؿنُا ُٖٓت بالج  الى

ٓػن"  ٓػن خُض مً ألازحرة اإلاغجبت بها اخخلذ (1.47) م٣ضاٍع بلٜ وؿبي ب  ال٨خاب ٚالٝ ًخمحز"  ال٣ٟغة جلتها اليؿبي، ال

ٓصة ْججلُضٍ ُٖٓخّ بج ٓػن ألازحرة ٢بل اإلاغجبت في" ْمخاهخّ ه  .(1.53) م٣ضاٍع وؿبي ْب
 ٓم ب٩لُت الٗباصاث ٣ّٞ ب٨خاب الٟجي ؤلازغاط مُٗاع ًد٤٣  اإلاٗاًحر بٌٗ الٗالُت اإلاضًىت ظامٗت ؤلاؾالمُت الٗل

، ٖالُت بضعظت
ًة
ٓاءم َْظا ظضا ٓصة مٗاًحر م٘ ًخ ٓح:آلاحي الىدٓ ٖلى ْهي الج  باعػ، بك٩ل ال٨خاب نٟداث ؤع٢ام ْي

ٍٓاجّ، ًٓضر ِٞغؽ ٖلى ال٨خاب ْاقخما٫ ٓع  مدخ ِ ْْ ًٍْ ُت الغثِؿت الٗىا ٝ ال٨خاب في ْالٟٖغ  باعػة، بدْغ
ٓح ال٨خاب، في ألاؾُغ بحن اإلاؿاٞت ْجىاؾب ٓانل ْْي  باإلاهاصع ٢اثمت ٖلى ْاقخمالّ.ال٨خاب ٣ٞغاث بحن الٟ

 .اإلاؿخسضمت ْاإلاغاظ٘
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ٓا٣ٞت وؿبت ؤٖلى ظاءث ٢ْض ٓعة اإلاٗاًحر جل٪ ٖلى اإلادايٍغً مً الُٗىت ألٞغاص م ٓاٞغ زاهت في مده  ) بضعظت جخ

  ٖالُت
ًة
ا ًم٨ً ْبظل٪. (ظضا ٓاهب اٖخباَع ٓة ظ باٖخّ، ال٨خاب بزغاط ٖلى ال٣اثمحن ؤن ٖلى ًضلل مما. ال٨خاب في ٢ َْ 

ٓا ٢ض   بظل
ًة
ٓصا   لل٨خاب الٟجي لئلزغاط َُبت ظِ

ًة
ٓانٟاث ٣ْٞا  الِٟاعؽ، ٖلى اقخمالّ: خُض مً الجُض ال٨خاب إلا

ٓح ْاإلاغاظ٘، ْاإلاهاصع ٓع  ال٨خاب، نٟداث ْؤع٢ام َباٖخّ، ْْي ِ ْْ ًٍْ  بحن اإلاؿاٞت ْجىاؾب ْاضر، بك٩ل الٗىا

. ال٣ٟغاث بحن ٦ْظل٪ ألاؾُغ،

 ٓم ب٩لُت الٗباصاث ٣ّٞ ب٨خاب الٟجي ؤلازغاط مُٗاع ًد٤٣  اإلاٗاًحر بٌٗ الٗالُت اإلاضًىت ظامٗت ؤلاؾالمُت الٗل

ٓاءم َْظا ٖالُت، بضعظت   ًخ
ًة
ٓصة مٗاًحر م٘ ؤًًا  :آلاحي الىدٓ ٖلى ْهي الج

- ٠ُ ا ال٨خاب في ال٣ٟغاث ْجغجِب ال٨خاب، في اإلاىاؾب بالك٩ل التر٢ُم ٖالماث جْٓ ٓاَئ  عثِؿت، ٨ٞغة ٖلى ْاخخ
ٓح ٓص اإلاُبُٗت، ألازُاء مً ال٨خاب ْزلٓ ال٨خاب، َباٖت ْْي  ْيبِ ظضًضة، ٣ٞغة ٧ل بضاًت في مؿاٞت ْظ

  ال٨خاب ٧لماث
ًة
ٓا٣ٞت وؿبت ؤٖلى بن خُض.ظُضا . (ٖالُت) زاهت في جىدهغ اإلاٗاًحر جل٪ ٖلى الُٗىت ألٞغاص ألٞغاص م

 ْ ٫ٓ  الباخشان َْٗؼ ٓصة ال٨خاب ْع١ ًخمحز" ال٣ٟغاث خه ُٖٓت بالج ٓصة ْججلُضٍ ال٨خاب ٚالٝ ًخمحز"ْ" الى  بج

ُٖٓخّ ٫ٓ،: خُض مً الُالب ٖمغ م٘ ال٨خاب حجم ًخالءم" ْ" ْمخاهخّ ه  ًخه٠" ْ"الهٟداث ْٖضص ْالٗغى، الُ

ٍٓمُت الخ٣ضًغاث ؤصوى ٖلى" بالجاطبُت ْبزغاظّ الٛالٝ  ٖلى ألاؾاجظة ٚالبُت اٖخماص بلى ًغظ٘ ٢ض الُٗىت، ألٞغاص الخ٣
ٓظّ. لل٨خاب ؤلال٨ترْهُت اليسخت ٫ٓ  ًم٨ً ٖام ْب  مٗٓم ٖلُّ ججم٘ ٩ًاص لل٨خاب الٟجي ؤلازغاط مُٗاع بن ال٣

ٍٓت، الضعاؾاث . الٟىُت باإلاٗاًحر ال٨خاب َظا مهممي التزام ٖلى صلُل الىخاثج َْظٍ الترب

  
ً
 .اإلاػغويت اإلااصة: الثاوي اإلاػُاع قهغاث جدلُل: زاهُا

ٓاخضة للُٗىت (ث) ازخباع اؾخسضام جم عاء ٖلى الخٗٝغ بهضٝ ْطل٪ ال
َا
 ٣ّٞ ماصة مدايغي  مً البدض ُٖىت ا

ٓم ب٩لُت الٗباصاث يت اإلااصة بمُٗاع اإلاخٗل٣ت ال٣ٟغاث في الٗاإلاُت اإلاضًىت ظامٗت ؤلاؾالمُت الٗل  ٣ّٞ ٦خاب في اإلاْٗغ

ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث ًبحن (4) ْظض٫ْ  الٗباصاث، ٓػن اإلاُٗاٍع : الشاوي اإلاجا٫ (ث) ٢ُْمت اليؿبي ْال

يت اإلااصة" ". الٗباصاث ٣ّٞ ب٨خاب اإلاْٗغ

ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث(4) ظض٫ْ  ٓػن اإلاُٗاٍع  (12=ن )الشاوي اإلاجا٫ في (ث) ٢ُْمت اليؿبي ْال

 اإلاخىؾِ الكهغة م
 الخؿابي

 الاهدغاف
 اإلاػُاعي 

 الىػن
 اليؿبي

 نُمت

 (ث)

 مؿخىي 
 الضاللت

 الخٌغاع

ٔ  ًغاعي 1  ؤَضاٝ ال٨خاب مدخٓ
 الخٗلم ْمسغظاث اإلاىهج،

2.92 1.31 2.33 2.50 0.03 7 

ٔ  ًخضعط 2  ٖغى في اإلادخٓ

 مً ) الخٗلُمُت اإلااصة

 م٨غع   7 0.02 2.67 2.33 1.44 3.08
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 ْمً اإلا٣ٗض، بلى النؿُِ

. ( بلخ... الجؼء، بلى ال٩ل

ٓظض 3 ٓظؼ لل٨خاب م٣ضمت ج  ج

ؿّ ؤَضاٝ .  جضَع

2.00 1.48 1.60 0.07 0.95 15 

 ال٨خاب ؤَضاٝ جغجبِ 4
. الخ٣ُ٣ُت اإلاخٗلمحن بداظاث

2.75 1.42 2.20 1.90 0.08 8 

5 ٕٓ ٍٓاتها في ألاَضاٝ جدى  مؿخ

ُت  ِٞم، جظ٦غ، ) اإلاٗٞغ
 جغ٦ُب، جدلُل، جُب٤ُ،

ٍٓم . ( ج٣

2.75 1.48 2.20 1.82 0.09 8 

يت اإلااصة حكخمل 6  ٖلى اإلاْٗغ

 ) لؤلَضاٝ الشالزت اإلاجاالث
ُت،  ْظضاهُت، مٗٞغ

. ( هٟسخغ٦ُت

2.67 1.44 2.13 1.68 0.12 9 

ٔ  بغاعي 7  ال٨خاب مدخٓ

. للمخٗلم الؿاب٣ت الخبراث

2.50 1.31 2.00 1.40 0.19 11 

ٔ  ًىاؾب 8  ال٨خاب مدخٓ

١ . الُالب بحن الٟغصًت الْٟغ

2.67 1.23 2.13 1.96 0.08 9 

ٔ  ًدىاؾب 9  م٘ ال٨خاب مدخٓ

. اإلا٣غعة الؿاٖاث ٖضص

2.17 1.40 1.73 0.49 0.64 14 

ٔ  ًىمي 10  ال٣ُم ال٨خاب مدخٓ
 لضٔ الاًجابُت ْالاججاَاث

. الُالب

3.08 1.44 2.47 2.67 0.02 6 

ٔ  ًخ٩امل 11  2 0.00 5.61 2.87 1.00 3.58 م٘ ال٨خاب مدخٓ
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ٓاص ٔ  الضعاؾُت اإلا . ألازغ

ؿِم 12 ٔ  ٌُل  في ال٨خاب مدخٓ

 ) مِاعاث الُالب ب٦ؿاب
ُت،  ْظضاهُت، مٗٞغ

. الُالب لضٔ ( ْهٟسخغ٦ُت

2.67 1.44 2.07 1.68 0.12 10 

ٖٓاث 13 ٔ  مٓي  ال٨خاب مدخٓ

ٍٓم، ٢ابلت  .ْال٣ُاؽ للخ٣

3.50 1.51 2.80 3.52 0.01 3 

ٔ  ٦شاٞت جخالءم 14  ال٨خاب مدخٓ
 للٟهل الؼمىُت اإلاضة م٘

. الضعاس ي

2.50 1.38 2.00 1.33 0.21 11 

ٔ  ًغاعي 15 ٫ٓ  ال٨خاب مدخٓ  مُ

. ٢ْضعاتهم الُالب

2.58 1.38 2.07 1.54 0.15 10 

ٔ  ًخًمً 16  ال٨خاب مدخٓ
 
ًة
ن مً ههٓنا

َا
م ال٣غا  ال٨ٍغ

ٍٓت ْالؿىت ت الىب . اإلاكٞغ

4.58 0.51 3.67 17.58 0.00 1 

ٔ  ًخًمً 17  ال٨خاب مدخٓ
 جىمُت ٖلى حصج٘ وكاَاث

. الخ٨ٟحر

2.33 1.15 1.87 1.09 0.30 13 

ٔ  ٌؿاٖض 18  ال٨خاب مدخٓ
 مِاعاث جمل٪ ٖلى الُالب

 اؾخسضام): الظاحي الخٗلم
ٖٓاث ْاثغ الٗلمُت اإلآؾ  ْص

ٕٓ اإلاٗاٝع ْالغظ  بلى الٗاإلاُت

.  (بلخ...  اإلا٨خباث

2.75 1.42 2.20 1.90 0.08 8 

ٔ  ٌٗؼػ  19  10 0.13 1.62 2.07 1.31 2.58 ال٨خاب مدخٓ
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ح ٓاَض باألمشلت الكْغ  ْالك
ى  ؤلاًًاخُت ْالْٗغ

. الكاجٗت

ٔ  ٌؿاٖض 20 ٠ُ ٖلى اإلادخٓ  جْٓ
 الخضَعـ ؤؾالُب ؤخضر

. ْاؾتراجُجُاجّ

2.42 1.08 1.93 1.42 0.18 12 

ٔ  ًخمحز 21  ال٨خاب مدخٓ

. اإلاى٣ُي بالدؿلؿل

3.50 1.38 2.80 3.84 0.00 3 

 ال٨خاب مٟاَُم جدؿم 22

. ْالخ٩امل بالدؿلؿل

3.17 1.64 2.67 2.52 0.03 5 

 م٘ ال٨خاب لٛت جدىاؾب 23

ٍٓاث . للُالب ال٣ٗلُت اإلاؿخ

3.42 1.62 2.73 3.09 0.01 4 

 ٢ض (2)ْ(1) ال٣ٟغجحن:اإلاشا٫ ؾنُل ٖلى مجها الترجِب هٟـ في ال٣ٟغاججاث بٌٗ ؤن (4) الجض٫ْ  مً ًخطر 

ٓػن الؿاب٘ الترجِب ظاءجافي  اإلاغجبت في (18) ،(5) ،(4) ال٣ٟغجحن مً ٧ل ظاءث بِىما ،(2.33) َْٓ مخُاب٤ وؿبي ْب

ٓػن الشامىت، ٫ٓ  الُٗىت ج٣ضًغاث جُاب٤ ًبحن بما (2.20) م٣ضاٍع بلٜ وؿبي ْب ٓاٞغ مضٔ خ ٓصة مٗاًحر ج  لِظٍ الج
 .ال٣ٟغاث

 ًخطر  
ًة
ٔ  ًخًمً" ْهي (16) ع٢م ال٣ٟغة ؤن ؤًًا   ال٨خاب مدخٓ

ًة
ن مً ههٓنا

َا
م ال٣غا ٍٓت ْالؿىت ال٨ٍغ  الىب

ت   ال٣ٟغاث ؤ٦ثر" اإلاكٞغ
ًة
، ْػها

ًة
  اإلاٟغصاث ؤ٢ل ٧اهذ بِىما ،(3.67) وؿبت ٖلى خهلذ خُض وؿنُا

ًة
  ْػها

ًة
 ٧اهذ وؿنُا

ٓظض "(3) ع٢م اإلاٟغصة ٓظؼ لل٨خاب م٣ضمت ج ؿّ ؤَضاٝ ج  .(1.60) م٣ضاٍع بلٜ وؿبي ْػن ٖلى خهلذ خُض ،"جضَع

 ٖالُت بضعظت الُٗىت ج٣ضًغاث ظاءث  
ًة
ٔ  ًخًمً" ْهي اإلاجا٫ َظا في ٣ِٞ ْاخضة إلاٟغصة ظضا  ال٨خاب مدخٓ

 
ًة
م ال٣غآن مً ههٓنا ٍٓت ْالؿىت ال٨ٍغ ت الىب ْ "  اإلاكٞغ خماص َظا الباخشان َْٗؼ لى بلىااٖل ن ال٨بحٖر

َا
م، ال٣غا  ال٨ٍغ

ٍٓت ْالؿىت ٔ  ٖغى في الىب  .اإلااصة مدخٓ
 في الشاوي للمُٗاع الُٗىت ؤٞغاص ج٣ضًغاث مٗٓم ظاءث  ٔ  (11): بُجها ال٣ٟغاجمً مً لٗضص ،( ظُض) اإلاخٓؾِ اإلاؿخٓ

ْػان (22 )(23 )(13) ٓالي، ٖلى (2.67 )(2.73 )(2.80 )(2.87) بلٛذ وؿنُت ْبإ  :ْهي الخ
ٔ  ًخ٩امل ٓاص م٘ ال٨خاب مدخٓ ، الضعاؾُت اإلا ٖٓاث ألازٔغ ٔ  ْمٓي ٍٓم ٢ابلت ال٨خاب مدخٓ  ْجدىاؾب ْال٣ُاؽ، للخ٣

ٍٓاث م٘ ال٨خاب لٛت  .ْالخ٩امل بالدؿلؿل ال٨خاب مٟاَُم ْجدؿم للُالب، ال٣ٗلُت اإلاؿخ



 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

192 

يت اإلااصة مُٗاع ؤن ٌٗجي مما  .اإلاجا٫ َظا ٣ٞغاث إلاٗٓم مخٓؾُت بضعظت جخد٤٣ الٗباصاث ٣ّٞ ماصة ٦خاب في اإلاْٗغ

 حي الىدٓ ٖلى ْهي ال٣ٟغاث لبٌٗ الُٗىت ؤٞغاص ج٣ضًغاث خؿب مىسًٟت بضعظت ال٣ٟغاث بٌٗ جد٣٣ذ
َا
 :الا

ٓظض ٓظؼ لل٨خاب م٣ضمت ج ؿّ، ؤَضاٝ ج ٔ  ٍْدىاؾب جضَع  اإلا٣غعة، الضعاؾُت الؿاٖاث ٖضص م٘ ال٨خاب مدخٓ
ٔ  ٍْخًمً ٔ  َْؿاٖض الخ٨ٟحر، جىمُت ٖلى حصج٘ وكاَاث ال٨خاب مدخٓ ٠ُ ٖلى اإلادخٓ  ؤؾالُب ؤخضر جْٓ

ٓاٞغ ٖضم ٌٗجى مما.ْاؾتراجُجُاجّ الخضَعـ ٓصة مٗاًحر ج . ال٣ٟغاث لخل٪ الٗباصاث ٣ّٞ ماصة ٦خاب في الج

  
ً
هت: الثالث اإلاػُاع قهغاث جدلُل: زالثا  : اإلااصة غغى ٍَغ

ٓاخضة؛ للُٗىت (ث) ازخباع اؾخسضام جم عاء ٖلى الخٗٝغ بهضٝ ال
َا
 الٗباصاث ٣ّٞ ماصة مدايغي  مً البدض ُٖىت ا

ٓم ب٩لُت ٣ت" بمُٗاع اإلاخٗل٣ت ال٣ٟغاث في الٗاإلاُت اإلاضًىت ظامٗت ؤلاؾالمُت الٗل  ٣ّٞ ٦خاب في"  اإلااصة ٖغى ٍَغ
ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث ًبحن (5)ْالجض٫ْ  الٗباصاث، ٓػن اإلاُٗاٍع  اإلاجا٫ في (ث) ٢ُْمت اليؿبي ْال

٣ت" الشالض  ".الٗباصاث ٣ّٞ ب٨خاب اإلااصة ٖغى ٍَغ
٢ُْمت  (5)ظض٫ْ  ٓػن اليؿبي  ْال ت   )في اإلاجا٫ الشالض  (ث )ًبحن اإلاخٓؾُاث الخؿابُت ْالاهدغاٞاث اإلاُٗاٍع

 (12=ن

اإلاخىؾِ الكهغة م 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاػُاعي 

الىػن 

اليؿبي 

نُمت 

 (ث)

مؿخىي 

الضاللت 

الخٌغاع 

٢ٓت 1 ٣ت مك ٗغى مدخٔٓ ال٨خاب بٍُغ  7 0.36 0.70 1.87 1.30 2.33. ٌُل

ٓماث ال٨خاب اللٛت الؿِلت  2 ؿخسضم في ٖغى مٗل
ُل
ح

ٓاضخت . ال

3.17 1.70 2.53 2.44 0.03 2 

شحر الخ٨ٟحر 3
ُل
٣ت ج  8 0.44 0.80 1.80 1.22 2.25. حٗغى اإلااصة بٍُغ

صج٘ ؤؾلٓب ٖغى اإلااصة الٗلمُت ٖلى الاؾخيباٍ  4 ٌُل

. ْالاؾخ٣غاء

3.17 1.11 2.53 3.72 0.00 2 

 7 0.42 0.84 1.87 1.50 2.33. جدىاؾب لٛت ال٨خاب م٘ مؿخٔٓ ال٣ٗلي الُالب 5

ؿاٖض الُالب في  6
ُل
ًيخهي ٧ل صعؽ بسالنت مىاؾبت ح

ْاؾدُٗابها . ِٞم اإلااصة 

1.67 1.37 1.33 -0.77 0.46 10 

١ الٟغصًت بحن الُالب 7  7 0.36 0.70 1.87 1.30 2.33. ًغاعي ٖغى ال٨خاب الْٟغ

ٖٓاثًغاعي  8  6 0.22 1.31 2.07 1.62 2.58. ال٨خاب مبضؤ الترابِ بحن اإلآي
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ٕٓ مٗحن 9  1 0.00 3.63 2.73 1.38 3.42. ًغ٦ؼ ٧ل صعؽ في ال٨خاب ٖلى مٓي

ْالخ٨غاع الؼاثض 10  ٓ ٓ ال٨خاب مً الخك  9 0.66 0.46- 1.47 1.03 1.83. ًسل

ْاإلاُبُٗت 11 ٓ ال٨خاب مً ألازُاء ؤلامالثُت   2 0.01 3.10 2.53 1.34 3.17. ًسل

ٍٓت 12 ْاللٛ ٍٓت  ٓ ال٨خاب مً ألازُاء الىد  4 0.02 2.80 2.20 1.38 3.08. ًسل

 7 0.33 1.02 1.87 1.23 2.33. ًغ٦ؼ ال٨خاب ٖلى جٓيُذ مٗاوي اإلاٟغصاث الهٗبت 13

ٓع ج٣ضًمِا 14 ٠ باإلاهُلخاث الجضًضة ٞ  3 0.67 2.04 2.27 1.47 2.83. ًخم الخٍٗغ

ال٨خاب بج٣ان الخبراث الؿاب٣ت ٢بل الاهخ٣ا٫ ًغاعي  15

. للخبراث الالخ٣ت

2.58 1.44 2.13 1.47 0.17 5 

 هٟـ في ظاءث (11) ،(4) ،(2): بُجهاال٣ٟغاث مً الترجِب هٟـ في ظاث ال٣ٟغاث بٌٗ ؤن (5) الجض٫ْ  مً ًخطر 
ٓػن الترجِبالشاوي  الؿابٗت، اإلاغجبت في (13) ،(7) ،(5) ،(1)ال٣ٟغاث مً ٧ل ظاءث بِىما ،(2.53) بلٜ مخُاب٤ وؿبي ب

ٓػن ٫ٓ  الُٗىت ج٣ضًغاث جُاب٤ ًبحن مما (1.87) م٣ضاٍع بلٜ وؿبي ْب ٓاٞغ مضٔ خ ٓصة مٗاًحر ج  .ال٣ٟغاث لِظٍ الج
 ًخطر  

ًة
ٕٓ ٖلى ال٨خاب في صعؽ ٧ل ًغ٦ؼ"  ْهي (6) ال٣ٟغةع٢م ؤن ؤًًا   ال٣ٟغاث ؤ٦ثر"  مٗحن مٓي

ًة
، ْػها

ًة
 وؿنُا

  اإلاٟغصاث ؤ٢ل ٧اهذ بِىما ،(2.73) وؿبت ٖلى خهلذ خُض
ًة
  ْػها

ًة
 صعؽ ٧ل ًيخهي"ْهي (6) ع٢م ال٣ٟغة ٧اهذ وؿنُا

ؿاٖض مىاؾبت بسالنت
ُل
 .(1.33) م٣ضاٍع بلٜ وؿبي ْػن ٖلى خهلذ خُض ،" ْاؾدُٗابها اإلااصة ِٞم في الُالب ح

 ٖالُت صعظت ٖلى الشالض اإلاجا٫ مى٣ٟغاث ؤ٣ًٟغة جدهل لم  
ًة
 .البدض ُٖىت ؤًٖاء هٓغ ْظِت مً ظضا

 في الشاوي للمُٗاع الُٗىت ؤٞغاص ج٣ضًغاث مٗٓم ظاءث  ٔ  بُجها ال٣ٟغاث،مً مً لٗضص ،( ظُض) اإلاخٓؾِ اإلاؿخٓ
ْػان (14 )(23 )(2 )(9): ال٣ٟغاث ٓالي، ٖلى (2.2.20 )(2.27 )(2.53 )(2.73) بلٛذ وؿنُت ْبإ  :ْهي الخ

ٕٓ ٖلى ال٨خاب في صعؽ ٧ل ًغ٦ؼ ٓماث ٖغى في حؿخسضم مٗحن، مٓي ٓاضخت، الؿِلت اللٛت ال٨خاب مٗل  ٍْخم ال

ٓع  الجضًضة باإلاهُلخاث الخٍٗغ٠ ٍٓت ألازُاء مً ال٨خاب ٍْسلٓ ج٣ضًمِا، ٞ ٍٓت الىد  .ْاللٛ
يت اإلااصة مُٗاع ؤن ٌٗجي مما  .اإلاجا٫ َظا ٣ٞغاث إلاٗٓم مخٓؾُت بضعظت جد٤٣ الٗباصاث ٣ّٞ ماصة ٦خاب في اإلاْٗغ

 حي الىدٓ ٖلى ْهي اإلاٟغصاث لبٌٗ الُٗىت ؤٞغاص ج٣ضًغاث خؿب مىسًٟت بضعظت ال٣ٟغاث بٌٗ جد٣٣ذ
َا
 :الا

ٗغى ٔ  ٌُل ٣ت ال٨خاب مدخٓ ٢ٓت، بٍُغ ٔ  م٘ ال٨خاب لٛت ْجدىاؾب مك  جٓيُذ ٖلى ال٨خاب ٍْغ٦ؼ الُالب، مؿخٓ
 ٖضم ٌٗجى مما. ْاؾدُٗابها اإلااصة ِٞم في الُالب حؿاٖض مىاؾبت بسالنت صعؽ ٧ل ٍْيخهي الهٗبت، اإلاٟغصاث مٗاوي

ٓاٞغ ٓصة مٗاًحر ج  .ال٣ٟغاث لخل٪ الٗباصاث ٣ّٞ ماصة ٦خاب في الج

  
ً
 .الػباصاث قهه ماصة زهىنُاث: الغابؼ اإلاػُاع قهغاث جدلُل: عابػا
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ٓاخضة؛ للُٗىت (ث) ازخباع اؾخسضم عاء ٖلى الخٗٝغ بهضٝ ال
َا
 ب٩لُت الٗباصاث ٣ّٞ ماصة مدايغي  مً البدض ُٖىت ا

ٓم  ،"الٗباصاث ٣ّٞ ماصة زهٓنُاث" بمُٗاع اإلاخٗل٣ت ال٣ٟغاث في الٗاإلاُت اإلاضًىت ظامٗت ؤلاؾالمُت الٗل
ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث ًبحن (6)ْالجض٫ْ  ٓػن اإلاُٗاٍع "  الغاب٘ اإلاجا٫ في (ث ) ٢ُْمت اليؿبي ْال

". الٗباصاث ٣ّٞ ماصة زهٓنُاث

ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت اإلاخٓؾُاث ًبحن (6) ظض٫ْ  ٓػن اإلاُٗاٍع  ) الغاب٘ اإلاجا٫ ل٣ٟغاث(ث) ٢ُْمت اليؿبي ْال

 (12=ن

اإلاخىؾِ الكهغة م 

الخؿابي 

الاهدغاف 

اإلاػُاعي 

الىػن 

اليؿبي 

نُمت 

 (ث)

مؿخىي 

الضاللت 

الخٌغاع 

٠ الُالب بالٗباصاث،  1 حٗمل اإلااصة ٖلى حٍٗغ

٧ْل ما ًخهل بها َِا  . ْؤخ٩امِا، ْقْغ

3.17 1.59 2.53 2.61 0.02 1 

جبهحر الُالب بإَمُت الجاهب  حؿاٖض اإلااصة ٖلى 2

. الٗملي مً الضًً

2.58 1.78 2.07 1.19 0.26 3 

ٍض الُالب بمِاعاث بٖما٫  3 حؿاٖض اإلااصة ٖلى جْؼ

ْالؿىت . ال٨ٟغ في ههٓم ال٨خاب 

2.50 1.38 2.00 1.33 0.21 4 

جىمي اإلااصة مِاعاث اؾخيباٍ ألاخ٩ام ال٣ُِٟت مً  4

ُت . ألاصلت الكٖغ

2.50 1.31 2.00 1.40 0.19 4 

ب الُالب ٖلى ٦ُُٟت اإلا٣اعهت  5 حؿاٖض اإلااصة ٖلى جضٍع

. بحن اإلاؿاثل ال٣ُِٟت اإلاسخل٠ ٞحها ْفي ؤخ٩امِا

3.00 1.53 2.20 2.32 0.04 2 

ٗت  6 ْعي الُالب بإَمُت ِٞم م٣انض الكَغ جىمي اإلااصة 

. في ؤصاء الٗباصاث

2.50 1.62 2.00 1.13 0.28 4 

عاء ال٣ُِٟت اإلاسخلٟت، جىمي اإلااصة مِاعة  7
َا
الخدلُل لال

ُٖٓت ْخُاصًت ٓاػهت بحن ؤصلتها بمٓي . ْاإلا

2.58 1.62 1.93 1.31 0.22 5 

 ال٣ٟغاث بُجها مً الترجِب هٟـ في ظاءث ال٣ٟغاث بٌٗ ؤن (6) الجض٫ْ  مً ًخطر
ًة
 ظاءث ٢ض (6) ،(4) ،(3) مشال

ٓػن في ٫ٓ  الُٗىت ج٣ضًغاث جُاب٤ ًبحن مما ،(1.38) مخُاب٤ وؿبي الترجِبالغابٗب ٓاٞغ مضٔ خ ٓصة مٗاًحر ج  لِظٍ الج

 .ال٣ٟغاث
 َِا، ْؤخ٩امِا، بالٗباصاث، الُالب حٍٗغ٠ ٖلى اإلااصة حٗمل"  ْهي (1) ال٣ٟغة ؤن ًخطر  بها ًخهل ما ٧ْل ْقْغ

  ال٣ٟغاث ؤ٦ثر" 
ًة
، ْػها

ًة
  ال٣ٟغاث ؤ٢ل ٧اهذ بِىما ،(2.53) وؿبت ٖلى خهلذ خُض وؿنُا

ًة
ال٣ٟغة ْػها

ًة
" ْهي (7) وؿنُا
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عاء الخدلُل مِاعة اإلااصة جىمي
َا
ٓاػهت اإلاسخلٟت، ال٣ُِٟت لال ُٖٓت ؤصلتها بحن ْاإلا  ْػن ٖلى خهلذ خُض"  ْخُاصًت بمٓي

 .(1.93) بلٜ وؿبي
 ٖالُت صعظت ٖلى الغاب٘ اإلاجا٫ مى٣ٟغاث ؤ٣ًٟغة جدهل لم  

ًة
 .البدض ُٖىت ؤًٖاء هٓغ ْظِت مً ظضا

 في الغاب٘ للمُٗاع الُٗىت ؤٞغاص ج٣ضًغاث ظمُ٘ ظاءث  ٔ  ٣ٞغة ٖضا ما ل٨الل٣ٟغاث ،(ظُض) اإلاخٓؾِ اإلاؿخٓ
 .٧اهدبمؿخ٠ًُٕٗٓ خُض (7) ْهي ْاخضة

 بُجها مً ٧ان اإلا٣ترخاث مً ٖضص الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص ا٢تراح ٢ْض: 

عة - ٔ  بٖضاص في الخضًشت الُغ١  مغاٖاة يْغ ٓم: مشل اإلادخٓ  .ْالجضا٫ْ  الخٓيُدُت، الغؾ
عة - باث ْي٘ يْغ  .للمىهج ٖلملُت جضٍع

ٔ  ٖغى - ٣ت اإلادخٓ ٓا٫ ط٦غ ٖلى حٗخمض بٍُغ ْال٣اثلحن في ألا٢  زم بُجهم، الخالٝ ْؾنب ْؤصلتهم، بها اإلاؿإلت
 .بضلُلّ الغاجر

عة - ٖٓاث بصزا٫ يْغ ٓع  ٤ْٞ الٗباصاث ٣ّٞ في مؿخجضة مٓي  .الؼمجي الخُ
ج - ٍٓت ألاخاصًض جسٍغ زاع الىب

َا
٣ت ْالا  .صخُدت بٍُغ

 :البدث جىنُاث

ا البدض، بلحها الخٓنل جم التي الىخاثج يٓء في  لٗلِا الخٓنُاث، مً ٖضص ْي٘ للباخشان ًم٨ً ْمىا٢كتها، ْجٟؿحَر
٘ في حؿِم ٔ  ٞع ٓصة مؿخٓ ٓم ل٩لُت الٗباصاث ٣ّٞ ماصة ٦خاب ظ ا، الٗاإلاُت اإلاضًىت ظامٗت ؤلاؾالمُت الٗل  ْهي بمالحًز

حي
َا
: ٧اال

عة - ٔ  في الىٓغ بٖاصة يْغ ٓاَم الُالب، ٢ضعاث م٘ ًدىاؾب بما لخٗضًلِا الٗباصاث؛ ٣ّٞ ٦خاب مدخٓ  .ال٣ٗلي ْمؿخ

عة - يت اإلااصة جغجبِ ؤن مغاٖاة يْغ  .الؿـاب٣ت الُـالب بسبراث بال٨خاب اإلاْٗغ

عة -  اإلاٗلم مً ٧ل مجها ٌؿخُٟض التي ؤلاياُٞت ْال٣غاءاث اإلاغاظ٘، اإلاهاصع بإؾماء ٢اثمت ال٨خاب جًمحن يْغ
عة ْاإلاخٗلم ٓصةا٫ جدؿحن يْغ ُٖٓت ظ ٓع١ الى  .الٗباصاث ٣ّٞ ماصة ٦خاب ل

عة - ُٖٓت  الاَخمام يْغ  .ْمخاهخّ ْججلُضٍ ال٨خاب ٚالٝ بى

عة - ٫ٓ،: خُض مً الُالب ٖمغ م٘ ال٨خاب حجم ًخالءم ؤن يْغ  .الهٟداث ْٖضص ْالٗغى، الُ

عة - يٗت اإلااصة حؿمذ ألن يْغ ٕٓ ال٨خاب في اإلاْٗغ غ١  الخٗلُمُت، الٓؾاثل اؾخسضام في بالخى  .اإلاسخلٟت الخضَعـ َْ
عة  - . صعؽ ٧ل بضاًت في ؤَضاٝ ْي٘ يْغ

عة -   ؤ٦ثر ًهبذ ال٨خاب؛بدُض ٚالٝ جهمُم في الىٓغ بٖاصة يْغ
ًة
ٔ  اعجباَا   ْؤ٦ثر ال٨خاب، بمدخٓ

ًة
 للُالب حصجُٗا

 .٢غاءجّ ٖلى

عة - ٍٓغ الاَخمام يْغ ٔ  بخُ عاء الخدلُل مِاعة ًىمي ال٨خاب؛بدُض مدخٓ
َا
ٓاػهت اإلاسخلٟت، ال٣ُِٟت لؤل  ؤصتها بحن ْاإلا

ُٖٓت  .ْخُاصًت بمٓي
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عة - ٍٓغ الاَخمام يْغ ٔ  بخُ ٍضٍ ال٨خاب مدخٓ خاث ْجْؼ  ٖلى الخضٍعب ٖلى الُالب حؿاٖض التي ْألامشلت بالكْغ
 .ؤخ٩امِا ْفي ٞحها اإلاسخل٠ ال٣ُِٟت اإلاؿاثل بحن اإلا٣اعاهاث بظغاء ٦ُُٟت

عة - ؿاٖض مىاؾبت بسالنت صعؽ ٧ل ًيخهي ؤن مغاٖاة يْغ
ُل
 .ْاؾدُٗابها اإلااصة ِٞم ٖلى الُالب ح

عة -  .بال٨خاب الؼاثض ْالخ٨غاع الخكٓ خظٝ ًخم بدُض ال٨خاب ماصة جى٣ُذ يْغ

عة - ٍض يْغ ٓظؼ بم٣ضمت ال٨خاب جْؼ ؿّ ؤَضاٝ ج  .جضَع

عة - ٔ  في الىٓغ بٖاصة يْغ يت اإلااصة مدخٓ  .لّ اإلا٣غعة الخضَعـ ؾاٖاث ٖضص م٘ جدىاؾب بدُض بال٨خاب اإلاْٗغ
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: مضي مؿاَمت البدىر الجامػُت في زضمت نًاًا اإلاجخمؼ

 صعاؾت اؾخٌكاقُت مً زالُ آعاء ألاؾاجظة
ْع  .ؤ  01ظامٗت باجىت /لُلى مض

 

 

 

و
ّ
: ملخ

 ألاصعاط خبِؿت ْجب٣ى اإلا٨خباث في اإلاٗغفي الترا٦م مً زهبا خ٣ال مجها اإلاُضاهُت ْزانت الجامُٗت البدٓر حك٩ل    
ْلخُٟٗل  خل في ٌؿاَم ما اإلاُضان في ْجُب٣ُِا هخاثجِا بلى الىٓغ ْظب باإلاجخم٘ هخاثجِا ْعبِ البدٓر َظٍ ،
ْلٗل ٢ًاًا ْزضمت اإلاك٨الث  ْاإلاؿاَمت  اإلاجخم٘ ْمك٨الث ل٣ًاًا البدٓر َظٍ جىا٫ْ  ظضًت في البدض اإلاجخم٘،

٫ٓ  بًجاص ْبالخالي مؿنباتها حصخُو في ٞٗا٫ بك٩ل ٓاع في الٛٓم بلى بىا ؤصٔ لِا خل  في الجامُٗت البدٓر ؤٚ
ٓاث ٓايُ٘ ألَم صعاؾت زال٫ مً ججلُاتها ْج٣ط ي ألازحرة الؿى ٍْجها اإلا ٫ٓ  الجامعي ألاؾخاط آعاء ْببغاػ  ْٖىا  ؤَم خ
ٓايُ٘  ْجٓنُاتها هخاثجِا جُب٤ُ في الاظخماُٖت اإلااؾؿاث مكاع٦ت ْمضٔ البدشُت الؿاخت ٖلى جُغح التي اإلا

 .   مُضاهُا

    :مهضمت

ٓماث بخضٔ هي الجامٗت ت اإلا٣ ْع  خُض مً الخًاٍع  التي الغثِؿت ال٣ىاة هي اإلاجخم٘،ألجها في بّ جًُل٘ الظي الض

ٓاصع جسغِّلط لت ال٩   اإلاَا
ًة
ٓع  الا٢خهاصي الاػصَاع لخد٤ُ٣ ْٖملُا ٖلمُا ٓجي الخًاعي  ْالخُ ٓل  الغقي ؤؾاؽ ْهي. ْالخ٨ى

ٓاهب اؾخ٨ما٫ َٓ الجامٗت بلُّ تهضٝ ما ؤَم مً بن. الؿلُم اإلاجخم٘ ؤع٧ان مً ْع٦ً ْالخمضن ُت الج  اإلاٗٞغ
ْْي٘ الضعاؾت مغاخل َلبت لضٔ ْالش٣اُٞت ٍٓت، ً التي الصخُدت الضعاؾت ْؤؾالُب الخٗلم مىاهج الشاه

ِّل
 جم٨

ح ْزل٤ تهُئتهم بهضٝ مِٗا ْالخإ٢لم الجامُٗت اإلاغخلت ِٞم مً الُالب ْع  لل٣ُام ٞحهم ْالابخ٩اع ؤلابضإ ْع  بالض
اصي ٓاصع ْزل٤ اإلاجخم٘، في الٍغ ٫ٓ  اإلاجاالث في ْٞىُت ٖلمُت ٧ لُاث بإصاء لل٣ُام اإلاسخلٟت ْالخ٣  في الَٓىُت اإلاؿْا

ٍضَم الُالب مً بلحها اإلاىدؿبحن جإَُل هي الجامٗت مِام ؤَم مً ٞةن لظا. ْالخ٣ضم الجهًت خغ٦ت  باإلاِاعاث ْجْؼ
ٓم ْحؿلُدِم الالػمت ُِٟا بُٛت ْاإلاٗاٝع بالٗل م زضمت في جْٓ ٓعٍ، اإلاجخم٘ ج٣ضِّل  بظغاء مؿخلؼماث ْلتهُئت ْجُ

 .الخُاة مجاالث ٧ل في الٗلمُت البدٓر
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ٔ  جغجبِ ْؾمٗتها ظامٗت ؤًت م٩اهت ْ ٓن  الظًً ألاؾاجظة ْم٩اهت ألا٧اصًمي باإلاؿخٓ .  ْؤ٢ؿامِا ٧لُاتها يمً ٌٗمل
ٓعة الجامٗاث تهخم لظل٪   اإلاخ٣ضمت الض٫ْ  في اإلاكِ

ًة
ا م ألانٗضة ٧ل ٖلى الجامُٗحن ألاؾاجظة بخإَُل خًاٍع  ْجسخاَع

ٓاَم ٤ْٞ لضحها للٗمل . زانت م٣اًِـ ٤ْٞ شخهُاتهم ْازخباع الظاجُت ْؾحرتهم ٦ْٟاءتهم ألا٧اصًمي مؿخ

ْال٣ًاء َٓ الٗالي الخٗلُم َضٝ ٞةن الٗالي، الخٗلُم مُشا١ ْخؿب ،ًٍٓ  ْألامُت، الجِل ٖلى الخٗلُم،الخ٩
ٍٓت، الجؼاثغ الخخُاظاث الاؾخجابت حن مً اإلاتزاًضة لؤلٖضاص ْالاؾخجابت الخىم اث الجؼاثٍغ  ٖلى اإلا٣بلحن ْالجؼاثٍغ

 . الجامٗت

ٓع  ْم٘ الث بزغ الجؼاثغي  اإلاجخم٘ جُ ٍٓا ْا٢خهاصًا ْاظخماُٖا ز٣اُٞا ألانٗضة مسخل٠ في الخانلت الخد  ْجىم
ٓلٓظُا ال اؾخضعى ْج٨ى ْعَا، ْفي الجامٗت في جد ْع  مً ْالاهخ٣ا٫ ص ٓٞحر في اإلاخمشل الخ٣لُضي الض ت ج ْع  بلى اإلاٗٞغ  الض
 ظضًضة اؾتراججُاث جبجي بالخالي ْ باإلاُضاوي، الىٓغي  الجاهب ْعبِ البدض زال٫ مً بهخاظّ في الجضًض الاؾتراجُجي

. اإلاِاعاث اؾدشماع ْ اإلاٗاٝع جُب٤ُ في

ٍالُت-1  : وحؿاؤالتها الضعاؾت ئق

ٍٓغ البدض ًلٗب ا الٗالي الخٗلُم ْماؾؿاث الجامٗاث جىٟظٍ الظي ْالخُ ْعًة ا ص ًُة ٓمت في ؤؾاؾ ٍٓغ  البدض مىٓ  ْالخُ
 بٗامت، اإلاسخلٟت اإلاجخم٘ ماؾؿاث خاظاث جدضص ٞالجامٗت ْالخ٣ضم، الغقي جيكض التي البلضان مً بلض ؤي في

 ْج٣ضمِم مجخمٗاتها، عقي في حؿِم ؤن ًم٨ً ْاضخت بدشُت مؿاعاث جدضًض بهضٝ بسانت، ؤلاهخاظُت ْاإلااؾؿاث
ٓص ْؤَضاٝ ٚاًاث لخد٤ُ٣ غاٝ ظمُ٘ ٖلى ْاإلاىٟٗت بالٟاثضة حٗ ْلذ طل٪، ٖلى ْبىاءًة  الٗال٢ت، طاث ألَا  الجامٗاث ؤ

ٍٓغ البدض بغامج اإلاخ٣ضمت الض٫ْ  في ا ْالخُ ا، اَخمامًة ٓٞحر ْطل٪ زانًة  جىمٓ ؤن ًم٨ً التي اإلاىاؾبت الٗلمُت البِئت بخ
ٍٓل مً ًلؼم ام ْْٞغث ْجؼصَغ، الٗلمُت البدٓر ٞحها ت ْبهماء الٗلمي لئلبضإ مُِئت بِئت ٞهي ْمٗضاث، جم  اإلاٗٞغ

ا، ْبزغائها ُِٟا في ْالؿعي ْوكَغ ْجها اإلاجخم٘، في اإلاسخلٟت اإلاك٨الث لخل جْٓ  ْؾُلت مجغص الجامٗت جهبذ ْبض

ٓم حٗلُمُت ن ًيخجِا ْمٗاٝع لٗل  .آزْغ

٢ٓذ في الجامُٗت الٗلمُت البدٓر ْؤنبدذ ا الخايغ ال ا ظؼءًة ًُة ؿُت، الُِئاث ؤًٖاء مِماث مً ؤؾاؾ  الخضَع
ا
ًة
ا ْقَغ ًُة ٓلحهم لتر٢حهم ؤؾاؾ اث٠ ْج  مما اإلاخ٣ضمت، البلضان في الٗالي الخٗلُم ْماؾؿاث الجامٗاث في ال٣ُاصًت الْٓ

ؿُت الُِئاث ؤًٖاء ًدٟؼ ت الخضَع ٔ  بظ٫ ْؤلاصاٍع ٓصَم ٢هاع ا ْالؿعي الٗلمُت، البدٓر إلهجاػ ظِ  في ليكَغ
ْعٍاث اإلاجالث ْلُت   الؿمٗت طاث اإلاد٨مت الٗلمُت ْالض ٢ٓت، الض ٔ  الهىاُٖت الض٫ْ  في الجامٗاث ْجى٤ٟ اإلاغم  ال٨بر

ٓالي  .% 0.6 بلى. %.0.04مً .  خ

ٍٓغ البدض ٖلى الٗام ؤلاهٟا١ مجمل ٟحها ًخم ْالخُ غاى جْٓ ت بزغائها ًٖ ًٞال اإلاسخلٟت الخىمُت أٚل  ْبهمائها للمٗٞغ
ٍٓغ اإلاًٗالث خلِّل  في ْبؾِامِا ن  للكباب، الٗلمُت ال٣ضعاث بىاء في حؿِم ٦ما اإلاىخجاث، ْجُ ِّٓل  مً ال ؤظُا ْج٩

ض الباخشحن اث٠ ؤبغػ  مً اإلاجخم٘ زضمت ْحٗض.الٗلُا الضعاؾاث بغامج ٖبر الخىمُت مؿحرة لٞغ ٢ٓذ في الجامٗت ْْ  ال
ٍٓٞغ بما الخالي  اإلاخٗلمحن لضٔ جىمى ٦ما ْالٗمل، الغؤي في الٟٗالت ْاإلاكاع٦ت الضًم٣غاَُت مماعؾت ًدُذ مىار مً ج
بت لضحهم جىمى مك٨الجّ،٦ما ْخل اإلاجخم٘ بىاء في ْؤلاؾِام اإلاكاع٦ت ٖلى ال٣ضعة ت ًٖ البدض في الجاصة الٚغ  اإلاٗٞغ
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ٓا٢٘ ْجدضٔ ٝ ًغاعى ص٤ُ٢ ٖلمي مىهج بَاع في اإلاؿخ٣بل ْاؾخمغاع ال  ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت الْٓغ
 ٢ُاٖاث باخخُاظاث الٗلمي البدض عبِ في ؤلاؾِام ٍَغ٤ ًٖ اإلاجخم٘ زضمت ًم٨جها الجامٗت ؤن ،٦ما للمجخم٘

 .1ْالخضماث ؤلاهخاط

 الكغ٧اث مً لٗضص الٗالي الخٗلُم ماؾؿاث في ؤما٦ً جسهُو طل٪ لخد٤ُ٣ الٓؾاثل بخضٔ مً ٧ان ْعبما ، 
ؿُت الُِئاث م٘ زاللِا مً ٞحها جخٟاٖل م٣اع مجها لخخسظ الهىاُٖت ْاإلااؾؿاث  ْجخٗاْن  ْاإلاسخبراث ْالُلبت الخضَع

ٓاظِِا التي اإلاك٨الث صعاؾت ٖلى ٓعَا، ْح١ٓٗ  اإلاسخلٟت ؤلاهخاط ٢ُاٖاث ج ٫ٓ  ج٣ضًم ٖلى حٗمل زم ْمً جُ  لِا، الخل
ٓم مدُاث حؿمى التي هي اإلا٣اع َظا  ٖضص ٌكتر٥ ؤنبذ ختى اإلاخ٣ضمت الهىاٖاث البالص بٌٗ في اهدكغث ٢ْض الٗل
ٓاخضة الجامٗت في الهىاُٖت الكغ٧اث مً ٦بحر  قغ٧اث اهخ٣ا٫ حٗظع ْبطا ، ٖلمُت مدُاث ؤْ م٣اع ٞحها لِا جخسظ ال

ًاء الؿماح ٍَغ٤ ًٖ بلحها الجامٗاث جيخ٣ل ؤن البضًل ٞالخل الجامٗاث بلى الهىاٖت  بالٗمل الخضَعـ َُئت أٖل
ْصة مضص الكغ٧اث جل٪ في ٓن  ًجٗلِم الظي ألامغ ، مُٗىت ألَضاٝ ، مدض ٓا٢٘ في الهىاٖت مك٨الث ٖلى ًخٗٞغ  ، ال

ٓجها ٓجها ، الجامٗاث بلى ٍْى٣ل ٓثهم مضاعا ٍْجٗل ٓجها ٖلمُت ْهماطط لبد  حٗلُم ٖلى الا٢خهاع مً بضال لُلبتهم ًضعؾ

اث  2.مجخمٗاتها ًٖ الجامٗاث ٖؼلت بلى الؼمً م٘ جيخهي ، مجغصة هٍٓغ

٣ت ًخم ال مجخمٗاتها بسضمت الجامٗت ٢ُام ؤن ٖلى  مً ًخم جىُٓمي بَاع بلى ًدخاط بل جىُٓم ْبضْن  جل٣اثُت بٍُغ
ت الٗلم زمغاث ْي٘ زال٫  ْْيِٗا اإلاجخم٘ مكا٧ل ًٖ الخى٣ُب مً الجامٗت ْجم٨حن اإلاجخم٘ زضمت في ْاإلاٗٞغ

ت الٗلمي الٟدو مجِغ جدذ ٫ٓ  ْبًجاص ؤؾبابها إلاٗٞغ ٓم التي الٗلمُت البدٓر زال٫ مً لٗالظِا الخل  الُلبت بها ٣ً
ٍٓاث الخسههاث ظمُ٘ في  ٢ًاًا ْ الجامُٗت البدٓر بحن ٖال٢ت َىا٥ َل َىا ًُغح الظي ٞالدؿائ٫   لظا ْاإلاؿخ

ٍْخٟٕغ اإلاجخم٘ ُت ؤؾئلت ٖضة الدؿائ٫  َظا مً ؟  :هى ٖلحها ؤلاظابت البدض ًدا٫ْ  ٖٞغ

 ؟ اإلاجخم٘ ْبحن بُجها الٗال٢ت جضُٖم في الجامُٗت البدٓر حؿاَم َل

 الجامُٗت؟ البدٓر اؾخسضام مجاالث ماهي

 الجامُٗت؟ البدٓر هخاثج جُب٤ُ في الاظخماُٖت اإلااؾؿاث مكاع٦ت مضٔ ما

ٓز٤ُ في حؿاٖض ؤن ًم٨ً التي اإلاجاالث هي ما  ْاإلاجخم٘؟ الجامٗت بحن الٗال٢ت ج

 ؟ اإلاجخم٘ ٢ًاًا ْ الجامٗت بحن الخ٩امل ح١ٓٗ  التي اإلاك٨الث هي ما

 ألاؾاؾُت الغ٦حزة الجامُٗت البدٓر ْا٢٘ مً جُغخّ ما زال٫ مً الضعاؾت ؤَمُت جخجلى: الضعاؾت أَمُت -2
ُت للخىمُت ٓاحي في جخجلى ْالتي باإلاجخم٘ اإلاغجبُت اإلاٗٞغ  :الخالُت الى

                                                           

    .ادلنهج الًتبوم كربديات العصر،القاىرة،عامل الكتب:(2002)إبراىيمرلدم ،عزيز 
 .تصورات إسالمية يف التعليم اجلامعي كالبحث العلمي ، عماف ، ركائع رلد لركل : (1996)األسد، ناصر الدين  
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ٍٓغ خغ٦ت اإلاجخم٘ ٞحها قِض ٞترة في الضعاؾت َظٍ جإحى -  في زال٢ت ؤصاة الٗلم ؤن ٖلى ْالخإ٦ُض قاملت ْجدضًض جُ
 ٖلى ال٣اثمحن حؿاٖض ٢ْض ٧اٞت اإلاجخم٘ ٢ًاًا مٗالجت فى ْاؾخسضامِا الٗلمُت الاججاَاث جىمُت ْٖلى اإلاجخم٘ بىاء

ٓا٢٘ َظا في الىٓغ بٖاصة  صل٪ بلى ألامغ اخخاط بطا لخٛحٍر  ال

  اإلاجخم٘ ٢ًاًا ْ الجامُٗت البدٓر بحن  الٗال٢ت بِْاع-
ًة
 ٍَغ٤ هدٓ صّٞٗ خُض مً اإلاجخم٘ فى لغؾالتها او٩ٗاؾا

ٓع   الخُ

ا  .بقٗإ مغ٦ؼ باٖخباَع

ٓز٤ُ في حؿاٖض ؤن ًم٨ً التي اإلاجاالث بٌٗ جلمؿِا-  .ْاإلاجخم٘ الجامٗت بحن الٗال٢ت ج

ٓن  مً الضعاؾت ؤَمُت جيب٘ - عة بلى جضٖٓ الباخشت ٧ ْهُت ْصًت ٖال٢اث بًجاص يْغ  . ْاإلاجخم٘ الجامٗت بحن حٗا

ٓة هي الضعاؾت َظٍ-  ؤن ًجب التي لل٣ًاًا الخ٣ُ٣ي اإلاىب٘ اإلاجخم٘ ْاٖخباع باإلاجخم٘ الجامٗت عبِ خخمُت بلى  صٖ
 . الجامٗت ْهي  ماؾؿت ؤَم في ْحٗالج جضعؽ

ٍٓغ قإهّ مً ْخؿاؽ َام ٖلمي ٦هغح الجامٗت ٖلى الًٓء حؿلُِ بلى الضعاؾت َظٍ جغمي:الضعاؾت أَضاف -3  جى

ْع  ٩٦ل ْاإلاجخم٘ ال٣غاع  ؤصخاب  ْع  َظا جُٟٗل في ْاإلاؿاَمت الجامٗت جلٗبّ ؤن ًجب الظي بالض  لخد٤ُ٣ الض

ٓصة اإلاؿخضامت الخىمُت :  زال٫ مً اإلايك

 .اإلاجخم٘ ٢ًاًا ْ الجامُٗت البدٓر بحن  الٗال٢ت ًٖ ال٨ك٠  -

ت -  .ْاإلاجخم٘ الجامٗت بحن الٗال٢ت جضُٖم مبرعاث جبرػ التي اإلاٟاَُم ؤَم مٗٞغ

 .اإلاجخم٘ ٢ًاًا ْ الجامُٗت البدٓر بحن  الٗال٢ت بِْاع -

-ٓٝ٢ٓ  .ْاإلاجخم٘ الجامٗت بحن الخ٩امل حٗغ٢ل التي اإلاك٨الث ٖلى ال

. ْاإلاجخم٘ الجامٗت بحن الٗال٢ت لخم٨حن اإلاؿخ٣بلُت الغئٔ ببغاػ -

ٔ  ٖلى -الضعاؾت َظٍ زال٫ مً وؿعى ْلت بلى -ؤبٗض مؿخٓ  ألاؾاجظة آعاء زال٫ مً الٗلمي البدض ْا٢٘ حصخُو مدا
  .جسههاث ٖضة في

ل -4 : الضعاؾت مهُلخاث حػٍغ

ٍٓت اإلااؾؿت هي:لجامػتا ٓم اإلاجخم٘ في الخٗلُمي الؿلم ٢مت ٖلى ج٣٘ التي اإلاىٓمت الٗلمُت الترب  الٟغص بةٖضاص ْج٣
 اليؿبت لخضمت الباخشحن ْبٖضاص الكاملت الخىمُت زُِ جسضم التي الٗلمُت باألبدار ٢ُامِا بلى باإلياٞت مِىُا

.   الٗامت الخضمت ٍَغ٤ ًٖ الٗامت
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ت ٖملُت" بإهّ الٗلمي البدض ٌٗٝغ:الػلمي البدث ٓم مىٓمت ٨ٍٞغ  ج٣ص ي ؤظل مً الباخض، ٌؿمى شخو بها ٣ً
ٕٓ حؿمى مُٗىت مك٩لت ؤْ بمؿإلت اإلاخٗل٣ت الخ٣اث٤ ٣ت بةجبإ البدض، مٓي  البدض مىهج حؿمى مىٓمت ٖلمُت ٍَغ

٫ٓ  ْطل٪ ٫ٓ  بلى للٓن  .البدض هخاثج حؿمى اإلامازلت اإلاكا٧ل ٖلى للخٗمُم نالخت هخاثج بلى ؤْ للمك٩لت مالثمت خل

ٖٓت :اإلاجخمؼ نًاًا ت اإلادلُت ْالبِئت باإلاجخم٘ اإلاغجبُت ْاإلاؿخجضاث ال٣ًاًا مج ْلِا ًم٨ً التي الجؼاثٍغ  ًٖ جىا
٫ٓ  ْبًجاص الٗلمي البدض ٍَغ٤ : في ث ْخضص لِا خل

.  خلِا في ْحؿِم اإلاجخم٘ مك٨الث حٗالج التي الخُب٣ُُت بالبدٓر ال٣ُام - 

ٓعة الخبرة ج٣ضًم -  ْلت إلااؾؿاث ْاإلاك  . الخام ْال٣ُإ الض

ْاث في اإلاكاع٦ت -   . الِامت اإلادايغاث ْبٖضاص الىض

ْعاث في ؤلاؾِام -  نُت الض ْلت في ألازحر لخإَُل الخضٍع  . الض

 . الٗغبُت اللٛت بلى الٗالم في الجضًضة ْاإلا٨دكٟاث البدٓر هخاثج ه٣ل - 

ٓظِت الٗلمُت ال٨خب جإل٠ُ -  .  الُالب لٛحر اإلا

اع: أوال :  للضعاؾت الىظغي  ؤلَا

:  الجامػت مكهىم -1

 ، مُٗىت ؤ٧اصًمُت ْج٣الُض ْؤٖغاٝ ْؤهٓمت مٗحن جىُٓمي ٩َُل طاث مؿخ٣لت ٖلمُت ماؾؿت بإجها الجامٗت حٗٝغ
اثِٟا ْجخمشل ْجخإل٠ ْزضمت الٗلمي ْالبدض الخضَعـ في الغثِؿُت ْْ ٖٓت مً اإلاجخم٘،  ْألا٢ؿام ال٩لُاث مً مجم

ٖٓت صعاؾُت بغامج ْج٣ضم الخسههُت الٗلمُت الُبُٗت طاث ٔ  ٖلى َٓ ما مجها مسخلٟت جسههاث في مخى  مؿخٓ

ٔ  ٖلى َٓ ما ْمجها اللِؿاوـ ٓظبها جمىذ الٗلُا الضعاؾاث مؿخٓ  1.للُالب ٖلمُت صعظاث بم

 الخٗلُم في جخمشل ألاؾاؾُت ْْْاثِٟا الخ٣ُ٣ت ًٖ بالبدض حهخم ٖلمُا مجخمٗا جمشل ؤجها ٖلى الجامٗت حٗٝغ ٦ما

 2.  بها ًدُِ الظي اإلاجخم٘ ْزضمت الٗلمي ْالبدض

ٓعَا اظخماُٖت ماؾؿت"  بإجها ؤًًا الجامٗت حٗٝغ ٦ما   اإلاجخم٘ ْزضمت ، زضمخّ َٓ ؤؾاس ي لٛغى اإلاجخم٘ َ

ٓم َظا خؿب ٓاهب مً ظاهب ٧ل حكمل اإلاِٟ  3الجامٗت وكاَاث ظ

                                                           
 
جامعة -اجمللة الًتبوية، الكويت " ية دراسة كصفية ربليل" اجلامعات ، نشأهتا ، مفهومها ، كظائفها : (2000)الثبيىت، مليجاف معيض  

 . 214ص   54الكويت رللس النشر العلمي ع 
 98أزمة التعليم العايل ، كجهة نظر تتجاكز حدكد األقطار ، الفكر العريب ، بَتكت ، معهد االنتماء العريب ع: (1999)أبو ملحم ،أمحد   
جامعة عُت  ،تقومي جهود اجلامعات اإلسالمية ضلو خدمة اجملتمع كالتعليم ادلستمر : محد مالك زلمد سعيد :(1995)شوؽ، زلمود أمحد   

 . 149ص  2/11 –10/  31مشس ، مركز تطوير التعليم اجلامعي 
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ْاع ؤَم ٖلى جإ٦ُض الخٍٗغ٠ َظا ْفي اث٠ ألاص ٓم الظي ْالْٓ  الٗلمي البدض هي اإلاجخم٘ ججاٍ الجامٗت بها ج٣

.  اإلاجخم٘ ْزضمت ْالخضَعـ

ٓن  ًدضص: اإلاجخمؼ لخضمت الجامػت أَضاف-2 ٖٓاث زالزت للجامٗت ؤن اإلاخسهه :  في ْجخلخو ألاَضاٝ مً مجم

ت ًغجبِ :مػغفي َضف ٓعا باإلاٗٞغ ٍٓغا ؤْ جُ . اهدكاعا ؤْ جُ

ٍٓغ ٖلى ٌٗمل ؤن قإهّ مً ْالظي :انخهاصي َضف ٍضٍ ٖلى ْالٗمل اإلاجخم٘ ا٢خهاص جُ  مً بلُّ ًدخاط بما جْؼ
ت زاماث ْهخّ في زبراث ْ بكٍغ  ٢ُْم مِاعاث مً بلُّ ًدخاط ما ْجىمُت الا٢خهاصًت مك٨الجّ ٖلى للخٛلب مٗا

 .ا٢خهاصًت

ٓاظِّ ما ْجسُى اإلاجخم٘ اؾخ٣غاع ٖلى الٗمل َْٓ :احخماعي َضف  1993  الؿالم، ٖبض) اظخماُٖت مك٨الث مً ً
:  ًلي ُٞما الاظخماُٖت ألاَضاٝ ْجخمشل (14،

ٍض -  ٔ  مً بداظاجّ اإلاجخم٘ جْؼ با اإلاضعبت الٗاملت ال٣ٓ بُٗت ًدىاؾب جضٍع .  اإلاًِ حٛحر َْ

ٓعي وكغ ؤلاصمان، ألامُت، م٩اٞدت مشل الاظخماُٖت ألاوكُت مماعؾت ٖلى الُالب جضٍعب -  ا الهخي ال  .ْٚحَر

 - ًٍٓ ٓاُٖت ال٣ٗلُت ج٩  . زانت اإلادلُت ْالبِئت ٖامت اإلاجخم٘ إلاكا٧ل ال

 . مخباصلت ٖال٢ت في ؤلاهخاظُت باإلااؾؿاث الجامٗاث عبِ - 

ُٖٓت بحن الغبِ -   .اإلادلى اإلاجخم٘ ْمكا٧ل الٗلمُت ألابدار ه

ا ألابدار هخاثج جٟؿحر -   . اإلاجخم٘ في مجها لالؾخٟاصة ْوكَغ

 .1اإلاخضازلت اإلاك٨الث بٌٗ حٗالج التي الكاملت البُئُت ألابدار بظغاء - 

ٓلُت اإلاجخمٗاث في ؤَضاِٞا ًٖ جسخل٠ ؤن البض الضًم٣غاَُت اإلاجخمٗاث في الجامٗاث ؤَضاٝ ؤن ًبضْ ٨َْظا  الكم
 في حٛحر مً خضر ما م٘ ًدىاؾب بما الخٗلُمُت ألاَضاٝ نُاهت ًجب ْلظل٪ ازخالٞاث مً اإلاجخمٗاث مً بحن إلاا

. الٗالم ؤْيإ

: اإلاجخمؼ نًاًا لخضمت الجامػت أبػاص-3

ٓظض :  ٧الخالي ْهى ألابٗاص َْظٍ اإلاجخم٘ لخضمت الجامٗت ل٣ُام ؤبٗاص زالر ج

                                                           
تغَتات العادلية كاحمللية كاالذباىات ادلستقبلية تطوير أىداؼ التعليم اجلامعي ادلصرم يف ضوء بعض امل: " 1995حسن ،إيناس عبد اجمليد   

 2/11  -21/10جامعة عُت مشس ، مركز تطوير التعليم اجلامعي " دراسة ميدانية على جامعة الزقازيق " كربديات معوقات ربقيقها 
 .521،522ص
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 اإلادُِ اإلاجخم٘ زضمت بٛغى الخٗلُم ؤْ ؤلاعقاصي الخٗلُم ؤخُاها البٗض َظا ٖلى ٍُْل٤:الجؿغافي البػض: أوال
٫ٓ  بلى جاصٔ التي الىٓامُت اإلاىاهج ج٣ضًم بّ ٣ٍْهض الجامٗت، ظضعان زاعط الخٗلُم ؤْ بالجامٗت  صعظاث ٖلى الخه
ٓن  ال الظًً لِاالء ظامُٗت ٓع  ٌؿخُُٗ ٫ٓ  ٣ٖض ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ ، الجامٗت بلى الخً ت صعاؾُت ٞه  مؿاثُت ؤْ جهاٍع

ٓن  ؤلاطاٖت ٍَغ٤ ًٖ الخٗلُم ٍَغ٤ ًٖ ؤْ باإلاغاؾلت الضعاؾت ٍَغ٤ ًٖ ؤْ ، الجامٗت زاعط  1.ْالخلٍُٟؼ

ٓٞحر بّ ٣ٍْهض لل٨باع، الٗالي الخٗلُم ؤْ اإلاؿخمغ بالخٗلُم ؤخُاها البٗض َظا َْؿمى:الؼمني البػض:  زاهُا   ٞغم ج
ٓا الظًً لل٨باع الٗالُت الضعاؾت ٔ  جدؿحن بهضٝ باإلاضاعؽ الغؾمي حٗلُمِم ؤجم  اإلاِىُت ٦ٟاءجّ ْػٍاصة الٟغص مؿخٓ
ٓاًَ ْطل٪ ٦م ٫ٓ  بوكاء ٍَغ٤ ًٖ ،  ال٣هحرة اإلاىاهج ْجضَعـ باإلاغاؾلت ْالخٗلُم اإلادايغاث ْبل٣اء الضعاؾُت الٟه

ْاث ٣ْٖض ، ْٚحر هض  ظامُٗت بغامج جُب٤ الضعاؾاث َظٍ مشل ْفى ، اإلاؿخمغ الخٗلُم ؤق٩ا٫ مً طل٪ البدض،

.  ال٨باع لخضمت مالثمت

ٕٓ َظا َْكمل:والخضمي الىظُكي البػض:زالثا  ٍْمشل الخُب٣ُُت ْألابدار الخٗلُمُت بالخضماث ٌؿمى ما ٖلى الى
ٍٓغ ٓاعص جُ  ًٖ الىٓغ بٌٛ ْال٨باع الجامعي ٚحر الكباب ْاَخماماث اخخُاظاث إلا٣ابلت ْاؾخٛاللِا الجامُٗت، اإلا
ٓم ٦ما الؿاب٣ت، الخٗلُمُت الخبراث ؤْ الجيـ ؤْ الؿً  اإلاجاالث في ْألاٞغاص للُِئاث الاؾدكاعاث بخ٣ضًم ٣ً

ت ْالهىاُٖت الؼعاُٖت اإلاسخلٟت  2.ْالخجاٍع

:  باإلاجخمؼ الجامػت غالنت-4

ٖٓت ْج٣ضًم بمجخمٗاتها الجامٗاث اجها٫ بن ْاع مً مجم  ؤمغ ؤنبذ اإلاجخم٘ لِظا ْالخضماث ْألاوكُت ألاص
عي  ا ؤمغا مجخمِٗا بسضمت الجامٗت ٢ُام بٗض ٞلم ، اإلاٗانغة اإلاخٛحراث جٟغيّ يْغ  ص٫ْ  ظامٗاث في ٦ما ازخُاٍع
ْع  مُالب الخضَعـ َُئت ًٖٓ ؤن ٦ما ، الشالض الٗالم  ًغاعى ؤن ٍْجب اإلاجخمُٗت الخضماث ج٣ضًم في خُٓي  بض

ٍٓمّ ْبٖضاصٍ ازخُاٍع ٖىض طل٪ ٢ٓٝٓ ، ْج٣ ٢ٓاث ؤَم ٖلى ْال ٫ٓ  التي اإلاٗ ْاع بهظٍ ٢ُامّ صْن  جد ٓظّ ٖلى ألاص  ال

٫ٓ  ْا٢تراح ألامشل ٢ٓاث لخل٪ الخل ْع  جُٟٗل بهضٝ اإلاٗ . اإلاجخم٘ زضمت مجا٫ في بالجامٗاث الخضَعـ َُئت ًٖٓ ص

:  الجامػت مً اإلاجخمؼ زضمت ببرامج الاَخمام مبرعاث-5

ٓم ٖاإلاىا ًمغ ٖٓاث الُ ٓاحي في الٗاإلاُت ْالخدضًاث اإلاخٛحراث مً بمجم ت الؿاب٣ت،هي الخٛحراث ًٖ الخضًض الٗهغ في اإلاخٛحراث َظٍ ًمحز ما ؤن بال الخُاة ؾىت َٓ الخٛحر ؤن ْم٘ ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الٗلمُت الى ٓلُخّ هاخُت مً الخٛحر ؾٖغ ٔ  هاخُت مً ؤبٗاصٍ ْحٗضص ْٖاإلاُخّ ْقم :   هي الخُٛحراث َظٍ ْؤَم ؤزغ

٘ الخٛحر -  .  اإلاٗغفي ْالاهٟجاع الؿَغ

ٓعا ؤخضر الظي الخ٣جي الخ٣ضم -  ٗا جُ ا ؾَغ  . الاجها٫ ْؾاثل في ْملخْٓ

 . الؿ٩اوي الاهٟجاع - 

                                                           
  . 4على للجامعات ، القاىرة  صدكر اجلامعات ادلصرية يف خدمة اجملتمع ، اجمللس األ: 1983بليغ ،شفيق ك رجائي، شريف   
 منوذج للًتبية البيئية يف اجلامعات ، اجلامعة اإلسالمية بغزة ، دراسة حالة ، رللة كلية الًتبية ، جامعة ادلنصورة : 1989اخلطيب، عامر يوسف   
 . 12 –11ص  3، ج 10ع
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ٓع  -  ٓم جُ  . اإلاًِ في الخسهو ْػٍاصة الٗمل مِٟ

 . الٟغاٙ ٢ْذ ْػٍاصة الٗمل ٢ْذ ازتزا٫ - 

ٔ  حٛحراث الخٛحراث َظٍ بلى ؤًًا ًًاٝ ٦ما :  مجها ؤَمُت ج٣ل ال ؤزغ

ٓع  -  ٍٓت الضعاؾاث في اإلادؿإع الخُ .  ْالىٟؿُت الترب

ٓانالث ْؾاثل ٦ٟاءة -   . اإلاباقغ ْالبض اإلا

ن جإ٧ل -   .ْمخجضصة ظضًض مهاصع ًٖ البدض بلى ْالخاظت الخ٣لُضًت الُا٢ت مً الٗالم مسْؼ

ٓاػن  في ًازغ بضؤ الظي البُئي الخلٓر -   . ألاعى ؾُذ ٖلى ال٣ُـ ج

ٓع  -  ٓاظِتها ظضًضة ؤؾالُب جخُلب ظضًضة ؤمغاى ِْ  . إلا

ٔ  اعجٟإ -  ٔ  اإلاؿخٓ ما٫ جخُلبّ الظي اإلاِاع  . ْاإلاًِ ألٖا

ٍٓت الخٗلُمُت الٗملُت ٖلى الخٛحراث َظٍ ؤزغث ٢ْض ٓاّٖ الخٗلُم مغاخل مسخل٠ في الترب  الجامٗاث جهِب ٦ْإن ْؤه

ٓجها خُض مً ًٍٓ مً ألا٦بر بالٗبء جًُل٘ ٧ ا مً ؤ٦بر اإلاجخم٘ ٢ُاصاث ج٩  1.ٚحَر

: للمجخمؼ الجامػت جهضمها التي وألاوكُت الخضماث-6

ٕٓ ٝ َب٣ا ْجخٗضص اإلاجخم٘ زضمت مجاالث جدى ٝ َب٣ا ٦ْظل٪ خضة ٖلى ظامٗت ٧ل ْبم٩اهُاث لْٓغ  اإلاجخم٘ لْٓغ
 ٖباعة ٞةجها اإلاجاالث جل٪ ٧اهذ ْؤًا اإلاجا٫ َظا في الجامٗاث ج٣ضمّ ما بحن ْاضخا جباًىا َىا٥ هجض ْلظل٪ ، اإلاخٛحرة

ٓاهبها في للمجخم٘ الكاملت الخىمُت جد٤ُ٣ بهضٝ ْمماعؾاث ؤوكُت ًٖ  ْالاظخماُٖت الا٢خهاصًت) اإلاسخلٟت ظ

 الٗالي الخٗلُم إلااؾؿاث اإلااصًت ْاإلاهاصع الٟٗلُت ال٣ضعاث ٧ل اؾخٛال٫ ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ ( ْالبُئُت ْالؿُاؾُت
ٓا٫ لخدؿحن . 2اإلاجخمٗاث ؤخ

:  ْهي ؤهماٍ زالر في الجامٗاث ج٣ضمِا التي اإلاجخم٘ زضمت مجاالث البٌٗ نى٠ ٢ْض

ٝ جدضصَا ؾلٗت ؤْ لخضمت اإلاجخم٘ خاظت ؾض ؤْ ما مك٩لت خل حؿتهضٝ بدٓر ْهى الخُب٣ُُت البدٓر -1  ْْغ

 .    مُٗىت ْؤْيإ

ٓم زضماث ْهى الاؾدكاعاث -2 ٓمُت اإلاجخم٘ إلااؾؿاث جسههّ مجا٫ في ٧ل الجامٗت ؤؾاجظة بها ٣ً  ْألاَلُت الخ٩
ن الظًً اإلاجخم٘ ألاٞغاص ٦ْظل٪ .  الخضماث َظٍ مشل بلى بالخاظت ٌكْٗغ

                                                           
  .100 –99دكتوراه منشورة، كلية الًتبية جامعة ادلنوفية  صأطركحة " خدمة اجلامعة ادلربرات ادلفًتضة : 2001العكل، إدياف صربم   
ادلنهج الًتبوم يف اإلسالـ كمفهـو الًتبية مدل احلياة يف الًتبية ادلستمرة،مركز تدريب قيادات تعليم :(1986)قورة،حسُت سليماف  

 .9-8،البحرين،ص11الكبار،ع
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نُت البرامج ْجىُٟظ جىُٓم -3  ْما اإلاؿخمغة التربُت مبضؤ ًد٤٣ بما ؤلاهخاط ماؾؿاث في للٗاملحن ْالخإَُلُت الخضٍع

 1.منهي همٓ مً ٌؿخيخجّ

:  ًلي ُٞما اإلاجخم٘ زضمت مجاالث 1993 الجبر نى٠ ٢ْض

.  ْؤٞغاصٍ اإلاجخم٘ إلااؾؿاث الجامٗت ج٣ضمِا التي الٗلمُت الاؾدكاعاث - 

ٓاصع الجامٗت ج٣ضمّ الظي اإلاؿخمغ ْالخٗلُم الخضٍعب -  ُُٟت لل٩  . الْٓ

 . خلِا ٖلى ْالٗمل ْماؾؿاجّ اإلاجخم٘ مك٨الث صعاؾت بلى ٌؿعى الظي الخُب٣ُي البدض - 

ت الٗلم وكغ -  ْاث زال٫ مً اإلادلى اإلاجخم٘ ؤبىاء بحن ْاإلاٗٞغ  . اإلاؿخمغ الخٗلُم ْبغامج ْاإلادايغاث الىض

ٓظُّ البىاء الاظخماعي الى٣ض -    2.ألاَضاٝ بَاع في اإلاجخم٘ خغ٦ت لخ

:  ًلي ُٞما للمجخم٘ الجامٗت زضمت بظمالي ٍْم٨ً

ٔ  الٗىهغ بٖضاص -  ٓصة الخىمُت بخضار ٖلى ال٣اصع النكغ ٔ  بٖضاص زال٫ مً اإلايك  ٖلى ال٣اصعة الٗاملت ال٣ٓ

ٓاظِت ٓظُت الٗلمُت الخٛحراث م ٓل . اإلاٗانغ الٗالم في ْالخ٨ى

ٔ  مً الخضَعـ َُئت ؤمام الٟغنت بجاخت -   ؤلاهخاط مجاالث في اإلاسخلٟت اإلااؾؿاث بهم لدؿخُٟض الخبرة طْ
 . ْالخضماث

 الٗلمُت الاؾدكاعاث بلى باإلياٞت َظا مك٨الجّ ْخل اإلاجخم٘ جغ٢ُت في حؿِم التي ْاإلااجمغاث بالبدٓر ال٣ُام - 
 . اإلاجخم٘ إلااؾؿاث الجامٗت ج٣ضمِا التي

ماع ظمُ٘ مً ال٨باع حٗلُم -  ٘ للمِىُحن اإلاؿخمغ ْالخضٍعب (اإلاؿخمغ الخٗلُم) ألٖا  الخبراث ْب٦ؿابهم ٦ٟاًتهم لٞغ
 . اإلاِىت ألصاء الالػمت

ت الٗلم وكغ -  ْاث زال٫ مً اإلادلى اإلاجخم٘ ؤبىاء بحن ْاإلاٗٞغ  مك٨التهم خل ٖلى حؿاٖضَم التي ْاإلادايغاث الىض

 .مجخمِٗم م٘ ْالخ٠ُ٨

ْاث الخل٣اث ٣ٖض -  جِا الٗلمُت ْاإلااجمغاث ْالىض ٓا ل٩ي لخٍغ  جسههِم مجاالث في ٌؿخدضر ما ب٩ل ًلم

ٓاظِِم التي اإلاك٨الث ْمٗالجت  . الٗلمُت الخُاة في ج

                                                           
رللة الًتبية ، كلية الًتبية ، جامعة " دراسة مطبقة على جامعة ادلنصورة " اجملتمع  دكر اجلامعة يف رلاؿ خدمة1996: عبد احلميد، أمحد ربيع  

  . 205-204أكتوبر  ص 58األزىر، ع
اجلامعة كاجملتمع ، دراسة لدكر كلية الًتبية جامعة ادللك سعود يف خدمة اجملتمع ، الًتبية : 1993اجلرب ،سليماف بن زلمد  

  .119ص  27دلعرفة اجلامعية ، عادلعاصرة ، اإلسكندرية ، دار ا
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٘ جش٣ُُٟت بغامج لُالبها ج٣ضم -  ٓاَم جٞغ  .  ْمجخمِٗم ببِئتهم ْجغبُِم الش٣افي مؿخ

ٓص الاظخماعي ْالخٛحر الكاملت الخىمُت جد٤ُ٣ ٖلى بالُب٘ ًى٨ٗـ طل٪ ٧ل ؤن ْهجض ٍٓت اإلايك ح ْج٣  اإلاباصعة ْع
ٓز٤ُ ْاإلاكاع٦ت ت ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث ْج  الٗلمي الخ٣ضم لغ٦ب ْمالخ٣تهم اإلاؿخدضزت الٟىُت ألاؾالُب ْمٗٞغ

ٓجي ٓل . ْالخ٨ى

ٓص الاظخماعي ْالخٛحر الكاملت الخىمُت جد٤ُ٣ ٖلى بالُب٘ ًى٨ٗـ طل٪ ٧ل ؤن ْهجض ٍٓت اإلايك ح ْج٣  اإلاباصعة ْع
ٓز٤ُ ْاإلاكاع٦ت ت ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث ْج  الٗلمي الخ٣ضم لغ٦ب ْمالخ٣تهم اإلاؿخدضزت الٟىُت ألاؾالُب ْمٗٞغ

ٓجي ٓل  .ْالخ٨ى

ٓاظّ التي اإلاك٨الث للخهضي الٗلمُت ألاؾـ ج٣ضًم  :الخػلُم                .اإلاجخم٘ ج

ٓمُت ْالُِئاث اإلاىٓماث لهالر الٗلمُت البدٓر بظغاء:البدث ٓظُّ.الخ٩  مك٨الث لخل الجامُٗت ألابدار ج
ٍٍٓغ ٖلى ْحٗمل اإلاجخم٘ جسضم ْالتي اإلاجخم٘ ٠ُ جُ  .اإلاجخم٘ زضمت في الٗلمي ؤلاهخاط ْجْٓ

ٍٓغ في اإلاؿاَمت :اإلاػغقت وكغ ٓلٓظُا جُ ْلت اإلاسخلٟت الخ٨ى ُٖٓت مجهاْ اإلاجخم٘ ؤٞغاص اؾخٟاصة حؿُِل ْمدا  ج
ٓاَىحن ْاث اإلادايغاث جىُٓم ٍَغ٤ ًٖ اإلا  في الخضَعـ َُئت ْؤًٖاء َلبت مً الجامٗت ؤبىاء مكاع٦ت ْ ْالىض

ٓعي اإلاجا٫  اإلاجخم٘ لخضمت الٗام الخُ

 الاظخماُٖت اإلاىاؾباث في الجامٗت مكاع٦تْ اإلاسخلٟت باإلااؾؿاث للٗاملحن الخضماث ج٣ضًم.  الػامت الخضمت
 اإلاسخلٟت

 اإلاجخم٘ ماؾؿاث ٢ُام ْ الجامٗت ْميكأث مغا٤ٞ اؾخسضام ٖلى اإلاجخم٘ ؤٞغاص حصجُ٘: والغوخُت اإلاهىُت الخىمُت
ٍٓاتهم ازخالٝ ٖلى اإلاجخم٘ ؤٞغاص مخُلباث لخلبُت بغامج بخ٣ضًم جسههّ في ٧ل للماجمغاث  . مؿخ

ْعاث ببٌٗ لل٣ُام اإلاجخم٘ زضمت مغا٦ؼ بٖضاص ٘ ْالهىاٖت الخٝغ بٌٗ ٖلى اإلاجخم٘ ؤٞغاص لخضٍعب الض  .  ْاإلاكاَع

ٖٓت الخضماث ج٣ضًم ٓصة اإلادلى اإلاجخم٘ بلى اإلاخى ٓظ  . ُّٞ اإلا

ٓلُت ٢ُم جضُٖم  . الٟغص لضٔ الاظخماُٖت اإلاؿئ

 1. اإلاجخم٘ ألبىاء ْه٣لِا الش٣اٞت مُاصًً ٧اٞت في ؤلاؾِام

  :الػغبُت الجامػاث في الجامعي الخػلُم ؾلبُاث -8

ٓاضخت الؿلبُت اإلآاَغ ؤَم مً ْع  في ال  :ًلي ما الجامٗاث ص

                                                           
رللة الًتبية ، كلية " دراسة مطبقة على جامعة ادلنصورة " دكر اجلامعة يف رلاؿ خدمة اجملتمع 1996: عبد احلميد، أمحد ربيع  

  . 205-204أكتوبر  ص 58الًتبية ، جامعة األزىر، ع
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ٓانل ي٠ٗ- ٓاع الخ  .الٗلمي البدض َُْئاث الجامٗاث في الٗغب ْالُلبت ْالباخشحن الٗلماء بحن اإلاؿخمغ ْالخ

ٓص جباص٫ مشل النؿُُت البرامج بٌٗ ٖلى ٣ًخهغ بط الٗغبي، ْالش٣افي الٗلمي ْالخٗاْن  الخ٩امل ي٠ٗ- ٞٓ  ال
اعاث ؤْ الُالبُت  .ألاؾاجظة ٍػ

 .الٗغبي اإلاجخم٘ ٞئاث مسخل٠ بحن الخٗلُمُت الٟغم ْج٩اٞا الاظخماُٖت الٗضالت مبضؤ جُب٤ُ ي٠ٗ-

 .الِٗل ل٨ؿب ٧ٓؾُلت الٗلم ْاجساط ألاخُان بٌٗ في بالٗمل الٗلم عبِ ٖضم-

ً في ألامُت إلاٗض٫ اإلاغجٟٗت اليؿبت - ٓن  ( 65 ) ؤن خُض الٗغبي الَٓ  .٨ًخب ال ٣ًغؤ ال ؤمي ٖغبي ملُ

 ْٖماصاث مغا٦ؼ لضحها الجامٗاث ٞمٗٓم ًضّٞٗ مً بلى ْبداظت ببِء، ًخدغ٥ الٗغبي الٗالم في الخٗلُم بن
ٍٓغ ٓبت ْؤَضاٝ ْعؾالت عئٍت ْلِا للخُ ْل٨ً بك٩ل م٨خ ٓن  للخ٣ُُم، ْالغؾالت الغئٍت َظٍ جسً٘ خحن ظُض،  ج٩

ٓايٗت الىدُجت ٍٓغ ٍْم٨ً مخ  :آلاحي ٖلى مٗخمضًً الجامٗاث، جُ

ٓح* ٍٓغ لخد٤ُ٣ الجامٗت ؤَضاٝ لخضمت ؤلام٩اهاث ْحسخحر الغئٍت، ْي  .الٟٗلي الخُ

٢ٓٗاث اإلاٗلىت، الجامٗت ؤَضاٝ م٘ الخٗلُمُت الٗملُت مسغظاث جخ٤ٟ ؤن*  .إلوكائها اإلاهاخبت الٗالُت ْالخ

ٓعي الخٛحر* ٔ  ْعٞ٘ البدٓر بهخاط زال٫ مً الى  .الخضَعـ ْؤؾالُب اإلاىاهج مؿخٓ

ْع  جُٟٗل* ٘ في الٟٗلُت ْاإلاكاع٦ت اإلاجخم٘ في الجامٗت ص ٍٓغ الخُٛحر ْاؾتراجُجُاث ْبغامجِا الخىمُت مكاَع  ْالخُ
 .ٞحها

ٓع * ٓص ا الخُ ٔ  إلايك ْع  جُٟٗل ٍَغ٤ ًٖ الخٗلُم إلاؿخٓ ٍٓغ بهضٝ البدثي الض  .ْألا٧اصًمُت البدشُت البرامج جُ

ؼ* ٍٓغ التربُت، ل٩لُاث الخدخُت البيُت حٍٗؼ ٓانل الخضَعـ، َُئت ؤًٖاء ٦ٟاءاث ْجُ  .الٗاإلاُت الجامٗاث م٘ ْالخ

ْوي، الجماعي الٗمل ؤؾلٓب اٖخماص* ٓاَب ال٣ضعاث ْجباص٫ الخٗا  .ْالخبراث ْاإلا

ٓٞحر*  .ْالخىُٟظ الخُب٤ُ لٗملُت مىاؾبت ْمىاهج ٩َُلُت ج

ٔ  الاعج٣اء* ٓاهب ظمُ٘ في الُالب بمؿخٓ خُت ْالىٟؿُت ْالاظخماُٖت ْال٣ٗلُت الجؿمُت الج  .ْالْغ

:  اإلاجخمػُت اإلاؿإولُت جىمُت في الػغبُت الجامػاث صوع  -9

اصة في للمجخم٘ الجامٗت زضماث بظما٫ ٍْم٨ً لُت ٍػ  :ًلي ُٞما اإلاجخم٘ ْزضمت اإلاجخمُٗت اإلاؿْا

ٓصة الخىمُت بخضار ٖلى ال٣اصع النكغي  الٗىهغ بٖضاص* ٔ  بٖضاص زال٫ مً اإلايك ٓاظِت ٖلى ال٣اصعة الٗاملت ال٣ٓ  م
ٓظُت الٗلمُت الخُٛحراث ٓل ٓعاث ج٣ضًم ْ اإلاٗانغة ْالخ٨ى  في زبراتهم مً لئلٞاصة الخضَعـ َُئت مً الخبرة طْي  مك

 .ْالخضماث ؤلاهخاط مجاالث
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 .مك٨الجّ ْخلِّل  اإلاجخم٘ جغ٢ُت في حؿمذ التي اإلااجمغاث ٣ٖض*

ماع، ظمُ٘ مً ال٨باع لخٗلُم اإلاؿخمغ الخٗلُم جبجي* ٘ للمِىُحن اإلاؿخمغ ْالخضٍعب ألٖا  ْا٦ؿابهم ٦ٟاًتهم لٞغ
 .اإلاِىت ألصاء الالػمت الخبراث

ت الٗلم وكغ* ْاث مدايغاث زال٫ مً اإلادلي اإلاجخم٘ في ْاإلاٗٞغ ٔ  بلى باإلاجخم٘  جغقى ْهض  ؤٞغاصٍ ًجٗل مؿخٓ
ٓن   .مجخمِٗم م٘ ًخ٨ُٟ

ْاث خل٣اث الجامٗت ٣ٖض* جحها ْماجمغاث ْهض ٓماتهم لخدضًض لخٍغ  اإلاك٨الث ْمٗالجت جسههِم، مجاالث في مٗل

ٓاظِِم التي  1الٗلمُت الخُاة في ج

 : للضعاؾت اإلاُضاوي الجاهب-

: الضعاؾت مىهج -1

ّٖٓ، اإلاىاؾب اإلاىهج الباخض ٌؿخسضم ٓن  َبُٗخّ، مً اهُال٢ا إلآي ٓايُ٘ ازخالٝ ٧ ٓظب اإلا  في ازخالٞا ٌؿخ

ٓم في زانت اإلاخبٗت، اإلاىاهج ٍٓت، الىٟؿُت الٗل ٕٓ ٧ان إلاا 2ْالترب ٓماث الخ٣اث٤ بجم٘ ًخٗل٤ الضعاؾت مٓي  ْاإلاٗل
ٓهاتها بحن الٗال٢ت ْبُان بُاهاتها ْجدلُل الٓاَغة لٓن٠ الٓنٟي اإلاىهج اٖخماص طل٪ اؾخلؼم الٓاَغة، ًٖ  م٩

ٓلِا جُغح التي ْآلاعاء . خ

ٓان ماي قِغ زال٫ اإلاُضاهُت الضعاؾت ؤظٍغذ :الؼماهُت الخضوص .  م2015ْظ

ٍاهُت الخضوص . الجؼاثغ-باجىت لخًغ الخاط لجامٗت الخابٗت الٗالي الخٗلُم ٧لُاث قملذ :اإلا

ت الخضوص ٓن  الظًً الٗالي الخٗلُم ؤؾاجظة مً ُٖىت الضعاؾت قملذ :البكٍغ ْل  الٗام زال٫ الخٗلُم مِىت ًؼا

ٓم) جسههاث زالزت مً 2015-2014 الضعاس ي ٓم الٗل ٓظُت الاظخماُٖت،الٗل ٓل ٓم ، الخ٨ى  ْالخ١ٓ٣، الؿُاؾُت الٗل
ٓم   .  (ألاصب ؤلاؾالمُت، الٗل

ٓهذ: غُىتها -2 م جم الٗالي، الخٗلُم ؤؾاجظة مً ؤؾخاطا 70 مً ألاؾاؾُت الضعاؾت ُٖىت ج٩ ٣ت ازخُاَع  بالٍُغ
. طل٪ ًٓضر الخالي ْالجض٫ْ  الٗغيُت،

 ُ : بها الخمثُل ووؿب الابخضاةُت اإلاإؾؿاث غلى الػُىت أقغاص جىػَؼ ًبحن (01) عنم حضو

                                                           
مركز تطوير " جامعة عُت مشس " دراسات يف التعليم اجلامعي " رللة " دعوة لتطوير التعليم اجلامعي : " 1993عبد السالـ، عبد الغفار   

  . 14القاىرة ، عامل الكتب  ص" التعليم اجلامعي 
 .دار النشر للجامعات، القاىرة،1ط مناىج البحث يف العلـو الًتبوية كالنفسية،.(2006).، رجاء زلمودـأبوعال  
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الغم 

 م
 ألاؾاجظة غضص الٍلُت

ٓم 01  13 الاظخماُٖت الٗل

ٓم 02 ٓظُت الٗل ٓل  17 الخ٨ى

ٓم 03  12 ْالخ١ٓ٣  الؿُاؾُت الٗل

ٓم 04  12 ؤلاؾالمُت الٗل

 16 الٗغبي ألاصب 05

ٕٓ  70 اإلاجـم

ْاث الضعاؾت في اؾخسضمىا :جُبُهها ويُكُت الضعاؾت أصواث -3   :الخالُت ألاص

. الصخهُت البُاهاث جدٓي  ٖامت بُاهاث اؾخماعة -1

ٓظِت اؾخماعة 2 ٓػٖت ٖباعة 75ْجخًمً الُالبت بٖضاصا مً الضعاؾت لُٗىت م ْع  زمؿت ٖلى م  .مدا

ٍٓت اليؿب اؾخسضمذ:اإلاؿخسضمت ؤلاخهاةُت ألاؾالُب -  ت م٣اًِـ مً ْبًٗا اإلائ ت الجٖز  اإلاخٓؾُاث) اإلاغ٦ٍؼ

.  ؾبحرمان  اعجباٍ ْمٗامل  الاهدغاٞاث ْ

 :الضعاؾت هخاةج غغى -4

ُ  هخاةج غغى-4-1 ُ  الدؿاؤ  الخالي ْالجض٫ْ  اإلاجخم٘ ٢ًاًا ْ الجامُٗت البدٓر بحن ٖال٢ت َىا٥ َل :وههه ألاو

: طل٪ ًٓضر

 ُ : ألاؾاجظة هظغ وحهت مً اإلاجخمؼ نًاًا و الجامػُت البدىر بحن غالنت ًىضح (02)عنم حضو

 الضاللت مؿخىي  الضاللت الاعجباٍ مػامل الاعجباٍ

 اإلاداوع 

 

/  صا٫ ٚحر 0.39- اإلاجخم٘ ٢ًاًا
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ٓص ٖضم لىا ًدبحن ؤٖالٍ الجض٫ْ  زال٫ مً  اؾخٟاصة ٖضم َظا مٗجى اإلاجخم٘ ٢ًْاًا الجامُٗت البدٓر بحن ٖال٢ت ْظ
 ٢ًاًا في البدض جدىا٫ْ  عبما الجامُٗت البدٓر ْؤن مجها اإلاُضاهُت زانت ألابدار هخاثج مً بماؾؿاجّ اإلاجخم٘

.   اإلاُضان في هخاثجِا جُب٤ُ ًخم ال ل٨ً اإلاجخم٘

ُ  هخاةج غغى-4-2  اإلاجخم٘ ْبحن بُجها الٗال٢ت جضُٖم في الجامُٗت البدٓر حؿاَم َل :وههه الثاوي الدؿاؤ

: طل٪ ًٓضر الخالي ْالجض٫ْ 

 ُ  هظغ وحهت مً اإلاجخم٘ ْبحن بُجها الٗال٢ت جضُٖم في الجامُٗت البدٓر مؿاَمت مضٔ ًىضح (03)عنم حضو

 :ألاؾاجظة

 الضاللت مؿخىي  الاعجباٍ مػامل الاعجباٍ

 اإلاداوع 

 

 صاُ ؾحر 0.38 الخُب٣ُُت بالبدٓر ال٣ُام

ٓعة الخبرة ج٣ضًم ْلت إلااؾؿاث ْاإلاك  صاُ ؾحر 1.14 الض

ْاث في اإلاكاع٦ت  0.001ٖىضصاُ 0.90 الِامت اإلادايغاث ْبٖضاص الىض

ْعاث في ؤلاؾِام نُت الض  0.001 غىض صاُ 3.94 الخضٍع

 صاُ ؾحر 0.67 اإلاُضان بلى الجضًضة ْاإلا٨دكٟاث البدٓر هخاثج ه٣ل

 مً مجالحن في اإلاجخم٘ ْبحن بُجها الٗال٢ت جضُٖم في حؿاَم الجامُٗت البدٓر ؤن ؤٖالٍ الجض٫ْ  مً لىا ًدبحن
ْاث في اإلاكاع٦ت َْما الاؾخماعة في خضصهاَا التي اإلاجاالث ْعاث في ؤلاؾِام ْ الِامت اإلادايغاث ْبٖضاص الىض  الض
نُت ٔ  التي البدٓر ٞمٗٓم هاصع الخُب٣ُُت بالبدٓر ال٣ُام مجا٫ ؤن طل٪ مٗجى الخضٍع ٔ  ٖلى ججغ  بٗض ما مؿخٓ

ت بدٓر هي الخضعط ٓجها بلى بياٞت هٍٓغ ٧ 

ْلت َٝغ مً هخاثجِا حؿخٛل ال اإلا٩اجب في ألاصعاط خبِؿت جب٣ى ٓعة الض ٫ٓ، لخ٣ضًم اْ للمك  ال ؤجها َظا مٗجى الخل

. لخُب٣ُِا اإلاُضان بلى الجضًضة ْاإلا٨دكٟاث البدٓر هخاثج ه٣ل ٖضم بلى بياٞت ، جشمً

ُ  هخاةج غغى-4-3 : طل٪ ًٓضر الخالي ْالجض٫ْ  الجامُٗت البدٓر اؾخسضام مجاالث ماهي :وههه الثالث الدؿاؤ

 ُ : ألاؾاجظة هظغ وحهت مً الجامػُت البدىر اؾخسضام مجاالث جغجِب ًىضح (05)عنم حضو
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ٓػن الخؿابي اإلاخٓؾِ اإلاجاالث  الترجِب اليؿبي ال

 03 68,96 17.25 والغوخُت اإلاهىُت الخىمُت

 02 73,33 22.08 البدث

 01 84,90 25.74 اإلاػغقت وكغ و الخػلُم

 04 60,75 12.15 الػامت الخضمت

ت وكغ ْ الخٗلُم مجا٫ ؤن (05) ع٢م الجض٫ْ  مً ًخطر         ْلى اإلاغجبت اخخل اإلاٗٞغ ٓػن ألا  زم (%84.90) ٢ضٍع وؿبي ب
ٓػن البدث بٗض ًلحها ً البٗضًً ؤما الشاهُت، اإلاغجبت في ؤحى الظي (%73.33) ٢ضٍع وؿبي ب  بُجهما ج٣اعب ِٞىا٥ ألازحًر

اصة م٘ ٓػن والغوخُت اإلاهىُت الخىمُت بٗض ٞاخخل َُٟٟت ٍػ  اإلاغجبت في ؤحى بِىما الشالشت اإلاغجبت (%60.75) ٢ضٍع وؿبي ب
ٓػن الػامت الخضمت الغابٗت ٫ٓ  بم٨ً ْمىّ. (%60.75 ٢ضٍع وؿبي ب ٓن  ؤن ال٣  نلت صْ الجامُٗت البدٓر مًم

ت ْوكغ الىٓغي  باإلاُضان ٖٓا ْبُٗض اإلاٗٞغ ٓا٢٘ ًٖ ما ه  .٢ًْاًاٍ اإلاجخمعي ال

ُ  هخاةج غغى-4-4  الجامُٗت البدٓر هخاثج جُب٤ُ في الاظخماُٖت اإلااؾؿاث مكاع٦ت مضٔ ما: وههه الغابؼ الدؿاؤ
:  طل٪ ًٓضر الخالي ْالجض٫ْ 

 ُ  هظغ وحهت مً الجامػُت البدىر هخاةج جُبُو في الاحخماغُت اإلاإؾؿاث مكاعيت مضي ًىضح (06)عنم حضو

: ألاؾاجظة

 اإلاخىؾِ ألابػاص

 الخؿابي

 الاهدغاف اإلاىىاُ  الىؾُِ

 إلاػُاعي ا 

 ألاغلى  ألاصوى

ٓم  25 15 3.65 20 19 17.25 ؤلاؾالمُت الٗل

ٓم ٓظُت الٗل ٓل  27 19 5.33 21 22 22.08 الخ٨ى

ٓم  30 24 4.34 24 24 25.74 الاظخماُٖت الٗل

 20 12 2.54 16 15 12.15 الٗغبي ألاصب

ٓم  105 28 12.36 66 66 63.35 ْالخ١ٓ٣  الؿُاؾُت الٗل
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: ؤن لىا ًخطر (06)ع٢م الجض٫ْ  زال٫ مً

ٓم ؤؾاجظة الؾخجاباث الخؿابي اإلاخٓؾِ بن -  َظا في الكاجٗت الضعظت ْؤن 63.35 ٌؿاْي  ْالخ١ٓ٣  الؿُاؾُت الٗل
 ٞا٢ذ ؤجها َظا مٗجى ال٩لُت الضعظت ْهي105 ْؤٖالَا 28 هي الُٗىت ؤٞغاص ٖلحها جدهل صعظت ْؤصوى ، 66البٗض

ن ألاؾاجظة ؤن َظا مٗجى. البٗض لِظا الٟغض ي اإلاخٓؾِ .  اإلاُضان في جُب٣ُا ألا٦ثر البدٓر مً اإلاجا٫ َظا بإن ٣ًْغ

ُ  هخاةج غغى-4-5 ٓز٤ُ في حؿاٖض ؤن ًم٨ً التي اإلاجاالث هي ما :وههه الخامـ الدؿاؤ  الجامٗت بحن الٗال٢ت ج

: طل٪ ًٓضر الخالي ْالجض٫ْ  ْاإلاجخم٘

 ُ  هظغ وحهت مً واإلاجخمؼ الجامػت بحن الػالنت جىزُو في حؿاغض أن ًمًٌ التي اإلاجاالث ًىضح (07)عنم حضو

: ألاؾاجظة

 وكغ  البدث الخػلُم اإلاجاالث
  اإلاػغقت

 اإلاهىُت الخىمُت  الػامت الخضمت
 والغوخُت

  اإلاجمىع

 237.84 34,48 44.48 41.57 68.42 49.18 الخؿابي اإلاخىؾِ

 12.77 5.02 5.50 4.50 5.56 5.51  الاهدغاف

ٓز٤ُ في حؿاٖض ؤن ًم٨ً التي اإلاجاالث جغجِب في الهضاعة اخخل البدض مجا٫ ؤن (07)ع٢م الجض٫ْ  زال٫ مً ًدبحن ٔ  اإلاجاالث باقي بِىما 68.42 ٢ضٍع خؿابي بمخٓؾِ ْاإلاجخم٘ الجامٗت بحن الٗال٢ت ج ْجت ٚحر الخؿابُت مخٓؾُاتها ألازغ  اإلاِىُت الخىمُت مجا٫ ًإحي ألازحر ْفي 44.48 ٢ضٍع خؿابي بمخٓؾِ الٗامت الخضمت مجا٫ ًلُّ زم 49.18 ٢ضٍع خؿابي بمخٓؾِ الخٗلُم مجا٫ الشاهُت اإلاغجبت في ًإحي خُض بُجها ُٞما مخٟا

خُت . ٢34,48ضٍع خؿابي بمخٓؾِ ْالْغ

ُ  هخاةج غغى-4-6  اإلاجخم٘ ٢ًاًا ْ الجامٗت بحن الخ٩امل ح١ٓٗ  التي اإلاك٨الث هي ما :وههه الؿاصؽ الدؿاؤ

: طل٪ ًٓضر الخالي ْالجض٫ْ 

 ُ ٍامل حػىم  التي اإلاكٌالث ًىضح (08)عنم حضو : ألاؾاجظة هظغ وحهت مً اإلاجخمؼ نًاًا و الجامػت بحن الخ

 اإلاخىؾِ اإلاكٌالث
 الخؿابي

 الترجِب اليؿبي الىػن اإلاجاُ مخىؾِ

 2 65,57 3.27 49.18 الٗلمي ْالخٗاْن  الخ٩امل ي٠ٗ

 1 80,49 4.02 68.42 بالٗمل الٗلم عبِ ٖضم

 4 55,43 2.77 41.57  الاظخماُٖت الٗضالت مبضؤ جُب٤ُ ي٠ٗ

 3 59,31 3.17 44.48 الخٗلُمُت الٟغم ج٩اٞا ي٠ٗ
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ٓانل ي٠ٗ ٓاع الخ  5 49,26 2.46 34,48 ْالخ

ْلى اإلاغجبت اخخلذ بالٗمل الٗلم عبِ ٖضم ؤن ؤٖالٍ الجض٫ْ  زال٫ مً لىا ًدبحن ٓػن ألا  ْجلحها%  80.49 ٢ضٍع وؿبي ب

ٓػن الٗلمي ْالخٗاْن  الخ٩امل ي٠ٗ ٓػن الخٗلُمُت الٟغم ج٩اٞا ي٠ٗ جلحها زم%  65.57 ٢ضٍع وؿبي ب  وؿبي ب

ٔ  اإلاك٨الث وؿب بباقي م٣اعهت مغجٟٗت وؿب ْهي%  59.31 ٢ضٍع  الاظخماُٖت الٗضالت مبضؤ جُب٤ُ ي٠ٗ ْهي ألازغ

ٓػن ٓانل ي٠ٗ ؤحى بِىما% 55.43 ٢ضٍع وؿبي ب ٓاع الخ ٓػن ألازحرة اإلاغجبت في ْالخ %.   49.26 ٢ضٍع وؿبي ب

ْلى اإلاغجبت في ظاءث بط خضة ألا٦ثر هي بالٗمل الٗلم عبِ ٖضم مك٨الث ؤن لىا ًدبحن الترجِب َظا زال٫ مً  َْظا ألا
ٔ  التي البدٓر ألن َبُعي ٔ  ٖلى ججغ ت بدٓر هي ال٩لُاث مؿخٓ  مك٨الث ٧ْلِا الضعاؾت ُٖىت هٓغ ْظِت مً هٍٓغ
ٓع  ًٖ الٗلمي البدض ح٤ُٗ  .  اإلاُضان في ْالٟٗالُت الخُ

  :غامت مىانكت-5

ٓعة، الاوكٛاالث زال٫ مً بلحها هسلو التي الىدُجت ًٍٓ بلى ماؾت خاظت في الجامعي الخٗلُم ؤن اإلاظ٧  ؤؾاجظة ج٩
ٓهحن  ًخطر  الجؼاثغ في الٗلمي بالبدض الجاص الغؾمي الاَخمام ُٞٛابزام، َغاػ مً الٗلمي البدض مجا٫ في م٩

ٓص ٖضم في  ، اإلاجخم٘ ْمخُلباث ًخالءم بما الغثِؿُت اججاَاجّ جدضص الٗلمي للبدض ْاضخت ْبؾتراجُجُت ؾُاؾت ْظ

 . مىا٢كتها في ال الٗامت الؿُاؾاث ْي٘ في الٗلمي البدض ْمغا٦ؼ الجامٗاث بقغا٥ ْلٗضم

ً ظامٗاث في البدشُت اإلاغا٦ؼ اٖخماص بن ٍٓل ٖلى ٦لي قبّ بك٩ل الَٓ ٓمي الخم  مهاصع ُٚاب ْل في اإلاباقغ الخ٩
ٍٓل ، ْالضٖم الخم ٓا٫ ألازٔغ ٓاػهت مً الٗلمي للبدض اإلاسههت ْألام  الٓؾاثل ْجسل٠ ْه٣و ٢لُلت الجامٗت م

ت ٍع َْظا ْمغاظ٘ ْم٨خباث ْججِحزاث مسخبراث مً الٗلمي البدض لٗملُت الًْغ  مً ٣ِٞ لِـ ٣ًلل الى٣و ٖلمُت،

ٓعاث مخابٗت ٖلى الباخشحن ٢ضعة  . ؤًًا اإلادلُت بل الٗاإلاُت الخُ

ٓا٢٘ ٢غاءجىا زال٫ مً ت الجامٗاث في البدض ل  ٦ثرة مً في البدشُت اإلاغا٦ؼ في ٌٗاوي الباخض ْظضها الجؼاثٍغ
٫ٓ  ْمً الخ٣ُٗضاث ت ؤلاظغاءاث َ ٓهُت ؤلاصاٍع ٓػاعة م٘ الخٗامل ٖىض ْاإلاالُت ْال٣اه  الؾُما الجامٗت ْعثاؾت ال

غاى اإلاخبٗت  وكغ ٖملُت ْح٣ُٗض بِء ْمً ، ْالضازلُت الخاعظُت ْاإلاكاع٧اث ْؤلاًٟاص الٗلُا الضعاؾاث ب٦ما٫ أٚل

 . البدٓر

٢ٓذ ْفي ٓم ؤن ًيبػي الظي ال ٓٞحر البدشُت اإلاغا٦ؼ ُّٞ ج٣ ً الباخشحن بخ ٓة اؾخ٣ُاب زال٫ مً اإلاخمحًز ت ال٣  النكٍغ

لت ٫ٓ  هجغة ٞةن ، ْجىمُتها اإلاَا  ألامجي الاؾخ٣غاع ُٚاب بؿنب ْطل٪ . الٗالم في اإلاٗضالث ؤٖلى مً هي ال٣ٗ
ٓاٞؼ ٢لت ْ ْالؿُاس ي  ْ بالبدٓر ال٣ُام ج٩ال٠ُ اعجٟإ م٣ابل البدٓر هخاثج ْجُب٤ُ الابخ٩اع ٖلى اإلاصجٗت الخ

ٔ  ٖالُت مِٗكُت ج٩ال٠ُ   ، مىاؾب ٚحر صزل ْمؿخٓ
ًة
 الُاعصة ْالاظخماُٖت الؿُاؾُت البِئت َبُٗت ًٖ ًٞال

  لل٨ٟاءاث
ًة
غاءاث م٣اعهت ٔ  ؤما٦ً في لِا ج٣ضم التي باإٚل   .ؤزغ
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: الضعاؾت مهترخاث

: ًلي ما ههترح الضعاؾت هخاةج زالُ مً     

ُٟتها الجامٗت في بدض ْخضاث بوكاء- ٍٓغ ْ بٖضاص ْْ ٍٓيُت بغامج جُ نُت، ْ ج٩  في ظضًض َٓ ما ب٩ل جخ٨ٟل ْ جضٍع
ٓن  ْ َغ٢ّ ْ الخضَعـ مُضان : ٧الخالي م٣ؿمت ج٩

عة – ٔ  ال٣ُاٖاث ْ الجامٗت بحن الٗال٢اث جُٟٗل يْغ ٓن  بدُض ، ألازغ  زال٫ مً ٞحها الٟاٖل َٓ ألاؾخاط ٩ً
ط ؤي البدض ْخضاث إل ْ الضعاؾت حجغة مً ألاؾخاط زْغ ٓا٢٘ ؤعى ٖلى اإلاسخلٟت اإلاكا٧ل ٖلى الَا  بالخالي ، ال
ٓا٢٘ مكا٧ل ٖلى ٖلحها اإلاخدهل اإلاٗاٝع جُب٤ُ بَاع في للُلبت اإلاتربهاث جىُٓم ْ  اإلاد٨م الخسُُِ لّ ًدؿجى  ال

ْ ٠ُ ت مِاعاتهم ٧ل جْٓ ٓص ٨َظا ْ ، خلِا َغ١  في للخ٨ٟحر ال٨ٍٟغ  اإلاكا٧ل خل في مجهجي ؤؾلٓب ٖلى الُالب ًخٗ

ٓن  ْ اإلاؿخ٣بلُت ٍٓاث مً حٗخبر التي ْ الكاملت الخىمُت يمىا ٢ض ه٩ ْل . الَٓىُت الؿُاؾت ؤ

:  زاجمت

ٓامل ؤَم مً بن    ٓاث بوكاء اإلاجخم٘ جىمُت في الجامٗت هجاح ٖ ٍٓت اجها٫ ٢ى ٓخت ٢ ٓا٢٘ الجامٗت بحن ْمٟخ  ْم
ت بُجهما ْالخ٩اج٠ الخٗاْن  مً مؿخمغة خغ٦ت زاللِا جمغ ؤلاهخاط مغا٦ؼ ْزانت باإلاجخم٘ الٗمل ٓلت بؿٖغ  في ْؾِ

ٓا٢٘ في اإلاُضاوي للخضٍعب الجامٗاث َالب ؤمام اإلاجا٫ ٞخذ م٘.اإلاكتر٦ت ألاَضاٝ لخضمت ْطل٪ الاججاَحن  الٗمل م
 . ؤلاهخاط مغا٦ؼ ْزانت اإلاسخلٟت

ٓظُّ بن ٓبحن بإخض ًخم اإلاجخم٘ مك٨الث لخل ْالخُب٣ُُت الٗلمُت البدٓر ج  جغاعي للبدٓر زُت ْي٘ َما   ؤؾل

ٍٓت ْبُٖاء طل٪ ْل ٍٓل في ألا ٓٞحر الخم  بالجامٗاث الخضَعـ َُئت ؤًٖاء لدصجُ٘ هٓام ْي٘ ْ.لِا ؤلام٩اهُاث ْج

ٓاٞؼ هٓام ًلٗب.  الخُب٣ُُت بالبدٓر لالَخمام ْالباخشحن ٍٓت اإلااصًت الخ   ْالؿلبي الاًجابي بك٣حها ْاإلاٗى
ًة
ْعا   ص

ًة
 ٦بحرا

 الؿلُم اإلاىار ،تهُئت الخُب٣ُُت باإلاكا٧ل الاَخمام ٖلى ْالٟىُحن ْالخبراء الخضَعـ َُئاث ؤًٖاء حصجُ٘ في
ٓا٢٘ الجامٗاث بحن البىاء اإلاكتر٥ ْالٗمل اإلاشمغ للخٗاْن   ْي٘ ألامغ طل٪ ٍْخُلب اإلاجخم٘ في اإلاسخلٟت الٗمل ْم

ٍٓت ال٣ُم ٖلى جداٞٔ اإلاكتر٥ للٗمل مىاؾبت نُٜ  بإٖما٫ للجهٓى الهالخت ال٣ُاصاث ازخُاع  م٘ للجمُ٘ اإلاٗى

ٓا٢٘ الجامٗاث بحن اإلاكتر٦ت البدٓر  .الٗمل ْم

ٓا٢٘ ٠٢ٓ باإلاجخم٘ الجامٗت لغبِ الخىُٓمي ال٩ُِل هجاح ؤن ْال ُٖٓت ٖلى ٦بحر خض بلى ًخ  خؿً ْٖلى ال٣ُاصاث ه
ْعاث جىُٓم ٦ْظا. اإلاكتر٦ت ألاَضاٝ لخد٤ُ٣ ْْٖحهم بصعا٦ِم نُت ص ت جضٍع  مً ٦جؼاء الجامٗاث لُالب بظباٍع
٢ٓ٘ الضعاس ي البرهامج ْعاث َظٍ جخم ٢ْض جسههاتهم م٘ جخ٤ٟ التي اإلاسخلٟت الٗمل بم  ؤْ اله٠ُ ٞتراث زال٫ الض

ٓاث زال٫ ٫ٓ  هٟؿِا الضعاؾت ؾى ٝ الخسهو َبُٗت خؿب ْج٣هغ الخضٍعب ٞترة ْجُ ْغ ٓا٢٘ في الٗمل ْْ  اإلا
ٓا٢٘ جل٪ بصاعة مجالـ جضَعـ َُئت ؤًٖاء بٌٗ ْبقغا٥ اإلاسخلٟت ً ؤْ اإلا  ظِت مً لِا ٞىُحن زبراء ؤْ ٦مؿدكاٍع
ٓا٢٘ مً ْالخبراء الٟىُحن بٌٗ ْبقغا٥ ٍٓاتها الجامُٗت اإلاجالـ في ْؤلاهخاط الٗمل م ٔ  ظِت مً اإلاسخلٟت بمؿخ  ؤزغ

 .. ألاًٞل ألاؾلٓب َٓ َْظا
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: ناةمت اإلاغاحؼ
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ٍٓغ ؤَض: " 1995خؿً ،بًىاؽ ٖبض اإلاجُض  .6 اٝ الخٗلُم الجامعي اإلاهغي في يٓء بٌٗ اإلاخٛحراث الٗاإلاُت جُ

٢ٓاث جد٣ُ٣ِا  ْجدضًاث مٗ ٤ " ْاإلادلُت ْالاججاَاث اإلاؿخ٣بلُت  ظامٗت " " صعاؾت مُضاهُت ٖلى ظامٗت الؼ٢اٍػ

ٍٓغ الخٗلُم الجامعي   .2/11  -21/10ٖحن قمـ ، مغ٦ؼ جُ

ٓطط للتربُت البُئُت في : 1989الخُُب، ٖامغ ًٓؾ٠  .7 الجامٗاث ، الجامٗت ؤلاؾالمُت بٛؼة ، صعاؾت خالت ، هم

ٓعة ٕ . 3، ط 10مجلت ٧لُت التربُت ، ظامٗت اإلاىه

ٓص ؤخمض  .8 ٓ زضمت : خمض مال٪ مدمض ؾُٗض :(1995)ق١ٓ، مدم ٓص الجامٗاث ؤلاؾالمُت هد ٍٓم ظِ ج٣

ْالخٗلُم اإلاؿخمغ  ٓمي الؿىٓي الشاوي إلاغ٦ؼ جِ" صعاؾت م٣اعهت " اإلاجخم٘  ،ظامٗت "ٍْغ الخٗلُم الجامعي اإلااجمغ ال٣

ٍٓغ الخٗلُم الجامعي  . 2/11 –10/  31ٖحن قمـ ، مغ٦ؼ جُ

ْع الجامٗت في مجا٫ زضمت اإلاجخم٘ 1996: ٖبض الخمُض، ؤخمض عبُ٘ .9 ٓعة " ص صعاؾت مُب٣ت ٖلى ظامٗت اإلاىه

غ، ٕ"  ٓبغ 58مجلت التربُت ، ٧لُت التربُت ، ظامٗت ألاَػ . ؤ٦خ

ٍٓغ الخٗلُم الجامعي : "1993ٖبض الؿالم، ٖبض الٟٛاع  .10 ٓة لخُ " صعاؾاث في الخٗلُم الجامعي " مجلت " صٖ

ٍٓغ الخٗلُم الجامعي " ظامٗت ٖحن قمـ   .ال٣اَغة ، ٖالم ال٨خب" مغ٦ؼ جُ

ٓعة، ٧لُت التربُت " زضمت الجامٗت اإلابرعاث اإلاٟتريت : 2001ال٩ٗل، بًمان نبري  .11 ٓعاٍ ميك خت ص٦خ ؤَْغ

ُٓٞت  . ظامٗت اإلاى

ٓعة، ح .12 ٓم التربُت مضٔ الخُاة في التربُت اإلاؿخمغة ، : 1986ؾحن ؾلُمان ٢ ْمِٟ اإلاىهج التربٓي في ؤلاؾالم 

ب ٢ُاصاث حٗلُم ال٨باع ، ٕ ً ، مغ٦ؼ جضٍع . 11البدٍغ

ؼ ببغاَُم  .13 ْجدضًاث الٗهغ، ال٣اَغة ، ٖالم ال٨خب : (2002)مجضي، ٍٖؼ  .اإلاىهج لتربٓي 
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وأزٍغ غلى ئصاعة اإلاىظمت جهىُاث الخسُُِ الاؾتراجُجي 
حامػت َغابلـ،لُبُا /مدمض غبض   أبىغىن .ص

 

 

 

: ملخو

ٓماث ج٣ىُاث بىاء ؤؾلٓب بن    ا مغاخل ْ لِا الخسُُِ ٦ُُٟت ْ اإلاٗل ٍَٓغ ٓاظّ التي الدؿائالث ؤَم مً حٗخبر جُ  ج
ٓن  ان ًجب ال٣غاع،خُض مخسظي  بهٟا١ ٢بل ْاإلاخُلباث لالخخُاظاث ٖلمُت ْصعاؾت اؾتراجُجي جسُُِ َىا٥ ٩ً
ٓعث ل٣ض.  البرامج ْ الخاؾٓب ؤظِؼة قغاء في اإلاالًحن ٓماث هٓم جبل ت اإلاٗل   ٖلما ؤنبدذ ختى ؤلاصاٍع

ًة
 طاجّ بدض ٢اثما

اجّ لّ ٓاضخت ؤؾالُبّ ْ الٗلمُت هٍٓغ ٓماث هٓم مً اإلاشلى الاؾخٟاصة جد٤ُ٣ ًم٨ً ال اإلادضصة ال  جم بطا بال اإلاٗل

ا ٍَٓغ  .الؿلُم الٗلمي اإلاىهج ٤ْٞ جُ

 َىا٥ ؤن الى زلهذ خُض اإلاىٓمت، اصاعة ٖلى ْؤزٍغ الاؾتراجُجي الخسُُِ ج٣ىُاث ها٢كذ الضعاؾت َظٍ ان
ٓباث ٓاظّ نٗ ٓماث جسُُِ ج ٓلٓظُا مسخص ي بحن الخٗاْن  ٖضم مشل الخ٣ىُت اإلاٗل ٓماث ج٨ى  ْمؿخسضمي اإلاٗل

ٖٓت ؤْنذ ٦ما .الٟىُحن ٚحر الىٓام عة اَمِا مً الخٓنُاث مً بمجم ٍٓغ يْغ  هٓام مجا٫ في ؤلاصاعة مٟاَُم جُ
ٓماث ٓاء البدشُت اإلاهاٝع في للمؿخُٟضًً اإلاٗل ٓا مً ؤْ الٓؾُى ؤلاصاعة ؤْ الٗلُا ؤلاصاعة في لل٣غاء ؾ  مخٗاملحن ٧اه

ٓماث هٓم م٘ ت اإلاٗل عة ْؤًًا .ؤلاصاٍع  بصاعة في الخضًشت الٗلُا ْالكِاصاث ْالخسههاث الخبراث اٖخماص يْغ

 .آلان ٖلُّ مماهي ؤًٞل ْا٢٘ بلى بها للجهٓى ْطل٪ اإلاهاٝع

: مهضمت

ٓماث ْهٓم الاؾتراجُجي الخسُُِ ٌٗخبر  اإلاىٓمت ؤن خُض اإلاىٓماث اؾخمغاع ْ لب٣اء ألاؾاؾُت اإلاخُلباث مً اإلاٗل
 ًٖ الظي الاؾتراجُجي الخسُُِ ؤْ اإلاضٔ بُٗض الخسُُِ بل اإلاؿب٤ بالخسُُِ بال ؤَضاِٞا جد٤٣ ؤن ًم٨جها ال

ّ٣   جخيبإ ٍَغ
ًة
ٝ مؿب٣ا  ٧ل جخجىب ْان باإلاىٓمت اإلادُُت الٟغم ٧ل حؿخٛل ؤن ؤظل مً ْطل٪ اإلاىٓمت بْٓغ

ٓماث زال٫ مً جد٣٣ّ الظي اإلاؿب٤ بالخسُُِ بال ًإحى لً َْظا التهضًضاث، ْ اإلاساَغ  ٖلحها بىاء التي الجُضة اإلاٗل

ٓم . الالػمت الخُِ ْ الؿُاؾاث ْْي٘ الخسُُِ بٗملُت ج٣

ٓص بال جخم ال الخسُُِ ٖملُت هجاح ٞان لِظا ٓظ ٓماث ب  جد٤٣ ْ اإلاىٓمت جسضم ٞٗالت ْ ص٣ُ٢ت ْ ظُضة مٗل

  اإلاِم مً اهّ خُض.لِا حؿعى التي ألاَضاٝ
ًة
ٓماث بىٓم جخٗامل ماؾؿت ل٩ل ظضا ٓظُت اإلاٗل ٓل ٓم ان الخ٨ى  ج٣

ا، ؤْ لبىائها، بالخسُُِ ٍَٓغ ا الخاظت ْمضٔ الىٓام، ٞاثضة مضٔ مً الخإ٦ض لِا ًًمً طل٪ الن جُ ٍَٓغ . لخُ
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ٕٓ َظا في ْ ٓم بلى هخُغ١  ؾٝٓ اإلآي  طل٪ بلى اإلاىٓمت،بياٞت بصاعة ٖلى ْؤزٍغ الاؾتراجُجي الخسُُِ ج٣ىُاث مِٟ

ٓماث ٞان . ٖلحها الغ٢ابت ْ مغاظٗتها ْ الاؾتراجُجُت لخُب٤ُ ألاَمُت بالٛت اإلاٗل

ٓاظّ التي ْالخدضًاث اإلاىاٞؿت بن ٓم الٗامت اإلاىٓماث ج ْع  بلى الخيبّ ًيبػي لظا ٦شحرة الُ ٓماث ص  الاؾتراجُجُت اإلاٗل
ٍٓغ في الدؿإع بلى اإلاىٓماث صٖا ما َْٓ ؤلاصاعة ًسو ُٞما ٓماث هٓم جُ ت اإلاٗل  الخاؾٓب ٖلى اإلاؿدىضة ؤلاصاٍع

ٓماث ج٣ىُاث ْاؾخسضام   ؤخضزذ التي الخضًشت اإلاٗل
ًة
ا حٛحرا اثِٟا ؤلاصاعة مجا٫ في ملخْٓ  ٌٗض ٞلم ، اإلاسخلٟت بْٓ

ٓماث هٓام٪ امخال٥  َىال٪ بن بل ٣ِٞ الخىاٞؿُت للمحزة جد٣ُ٣ِا ْ اإلاىٓماث هجاح في الخاؾم الٗامل بصاعي  مٗل
ٓاهب مً الٗضًض ٓماث هٓام هجاح ماقغاث ؤَمِا مً بالخؿبان ؤزضَا ًيبػي التي الج ت اإلاٗل  ٨ٖؿّ إلاا  هٓغا ؤلاصاٍع

٢ٓذ في اإلاؿخُٟض ْمكاٖغ ؾل٥ٓ ٖلى الجاهب َظا ْع  للمؿخُٟض ؤنبذ الظي ال  جىُٟظ ْ جهمُم هجاح في ألا٦بر الض

ٓماث هٓام ٓماث هٓام ؤنبذ الؿنب لِظا اإلاٗل   الىاجر اإلاٗل
ًة
  مىهجا

ًة
ما٫ إلاىٓماث مالػما .  ألٖا

:  الضعاؾت مكٍلت

ًٍٓ جىمُت الٗملُت مً الِضٝ بن ٍٓلت الخُِ ْج٩ ٓصة ْالتهضًضاث الٟغم م٘ بٟاٖلُت للخٗامل َٓ ألاظل َ ٓظ  في اإلا
ٓة مهاصع يٓء في باإلاىٓمت اإلادُُت الخاعظُت البِئت ٓاعص ْال٠ًٗ  ال٣  بِئتها في اإلاىٓمت جمخل٨ِا التي للم

ٍٓغ جد٣ُ٣ِا، اإلام٨ً ألاَضاٝ ْنُاٚت ْعؾالتها اإلاىٓمت مِمت ٦ظل٪ ًٍْمً الضازلُت،  حك٨ُل ْ ْجُ
ٓظحهاث ْْي٘ الاؾتراجُجُاث  اإلاىٓمت ؤصاء ٖلى ْؤزٍغ الاؾتراجُجي الخسُُِ ْج٣ىُاث للمىٓمت الٗامت الؿُاؾت ج

ٓماث هٓم لخسُُِ الخاظت ٞةن ْبالخالي جىُٓمُت، ازخىا٢اث مً حٗاوي التي ٓن  اإلاٗل  اإلاتزاًضة للخاظت هدُجت ٩ً
  ٩٦ل للمىٓمت هٓم لىماطط

ًة
ٍٓاث ظمُ٘ مً الهاصعة ال٣غاعاث العجباٍ هٓغا  ٦ْظل٪ بِبًِٗا، اإلاىٓمت بصاعاث ْ مؿخ

عة ؤَمُت مً ػاص طل٪ ٧ل ْبغامجِا اإلاؿخسضمت الخاؾٓب ْؤظِؼة ج٣ىُت لخ٣ضم هدُجت ٓاٖض اؾخٗما٫ يْغ  ؤْ ٢
ٓماث مهاٝع ْٖىض ْم٘ طاتها في اإلاخ٩املت ْالبُاهاث اإلاٗل  ج٣ىُاث م٘ باإلاىٓمت الٗمل ؾحر في الىٓغ امٗان بًِٗا

ٓص ْٖضم الاؾتراجُجي الخسُُِ إلاخسضي الٗلُا الاصاعة ْؤَما٫ الاؾتراجُجي الخسُُِ ٓابِ ْظ  الهٗب مً ي
ٓص الاؾتراجُجي الخسُُِ ج٣ىُاث زال٫ مً اإلاىٓمت بها حٗمل ٖلحها الؿُُغة ٓع  ْْظ  الٓؾاثل ْججاَل الِٟم في ٢ه
 الجاهب َضا ْمً باإلاىٓمت الهٗبت الى٣اٍ جدضًض ًم٨ً ط٦ٍغ ؾب٤ ٦ْما الاؾترجُجي الخسُُِ لخ٣ىُاث اإلاؿاٖضة

ٓع٢ت مك٩لت جدضًض جم .  الٗلمُت ال

 :الخالي الؿإاُ ٖلى لئلظابت حؿعى ؾٝٓ الضعاؾت َظٍ ٞان ْبالخالي
 اإلاىظمت؟ ئصاعة غلى الاؾتراجُجي الخسُُِ جهىُاثُ أزغ َىاى َل

 الضعاؾت أَضاف

 َظا ْلخد٤ُ٣ اإلاىٓمت، اصاعة ٖلى الاؾتراجُجي الخسُُِ ؤزغ ٖلى الخٗٝغ َٓ الضعاؾت لِظٍ الاؾاس ي الِضٝ بن

: الخالُت الكغغُت ألاَضاف جهمُم جم الِضٝ

 ٖلى جُب٤ التي الغثِؿُت الىٓم ٖىانغ ٖلى الخٗٝغ  ٔ  .اإلاىٓمت مؿخٓ

 ُٖٓت اإلاٗاًحر ٖلى الخٗٝغ ٢ٓ٘ بالٗاثض ًخٗل٤ ُٞما هٓام إلوكاء الالػمت اإلآي  .هجاخّ ْاخخماالث اإلاخ
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 ٍٓغ اإلاىاؾب باألؾـ الخٍٗغ٠ ٓماث هٓم لخُ  .ْزاعظِا اإلاىٓمت صازل اإلاٗل

 ٓاهب ؤَم ببغاػ ٓلٓظُا الٗال٢ت طاث الج ٓع٢ت زال٫ مً الخ٣ىُاث بدى٩  بصاء ٖلي اإلاى٨ٗـ ْالاجغ البدخُت ال
 .اإلاىٓمت

 ُِٓع٢ت زال٫ مً الاؾتراجُجي الخسُُِ ٦ْٟاءة ؤَمُت ٖلي الًٓء حؿل  .اإلاىٓمت ؤصاء ٖلي ْؤزٍغ الٗلمُت ال

 ٖٓت الي الخٓنل  ْجدؿحن الاؾتراجُجي الخسُُِ ج٣ىُاث بحن الٗال٢ت بِْاع قإجها مً التي الخٓنُاث مً مجم
 .اإلاىٓمت ؤصاء مؿخٓي 

 ٓٞحر في مؿاَمخّ ْمضي اإلاىٓمت صازل الاؾتراجُجي الخسُُِ ج٣ىُاث ْا٢٘ ٖلي الخٗٝغ ٓماث ج  للمؿاٖضة اإلاٗل
 .اإلاىٓمت ْؤصاء الاؾتراجُجي الخسُُِ ٖملُت في

 ُِاإلاىٓمت بصاعة ٖلي ْؤزٍغ الاؾتراجُجي الخسُُِ ج٣ىُاث بؾخسضام مضي ًٖ الًٓء حؿل. 

: الاؾتراجُجُت اإلاػلىماث و الخسُُِ أؾباب

ٓماث هٓم ج٩امل لخد٤ُ٣ .   .للمىٓمت ْالدكُٛلُت ْالخىُٟظًت الاؾتراجُجُت الخُِ في اإلاٗل
ٓماث هٓم ؤَضاٝ ٖلى للتر٦حز .   . الاؾتراجُجُت اإلاٗل

ٓماث هٓم بًجاص لًمان .   .جل٣اجي ؤْ مىخٓم ْ ٦ٟا مٗل

ضاص .  ٓماث هٓم ٖلى للغ٢ابت الالػمت اإلاٗاًحر إٖل  همٓ مغاخل ْ الدكُٛل ْ ْالخىُٟظ الخسُُِ مغاخل في اإلاٗل
. اإلاىٓمت

 :للخسُُِ والخاعحُت الضازلُت البِئت
 مهاصع لخدضًض الضازلُت البِئت جدلُل مً البض اط الاؾتراجُجي الخسُُِ في ألاؾاؽ ه٣ُت البُئي الخدلُل ًمشل
ٓة ٓماث هٓم في اإلاىٓمت جمل٨ِا التي ال٠ًٗ ْ ال٣ ٓامل ظمُ٘ حكمل التي ْ الخاعظُت البِئت ْجدلُل ، اإلاٗل  التي الٗ

٢ٓٝٓ باإلاىٓمت جدُِ ٓظّ ؤن ًم٨ً التي التهضًضاث ٞغم ٖلى لل ٓماث هٓم ج   اإلاىٓمت في اإلاٗل
ًة
 .مؿخ٣بال

 :الاؾتراجُجُت اإلاػلىماث أَضاف
ٓماث هٓم مً ألاؾاس ي الِضٝ بن  جد٤ُ٣ ٞةن لظا ، ؤَضاِٞا جد٤ُ٣ ٖلى اإلاىٓمت مؿاٖضة َٓ الاؾتراجُجُت اإلاٗل

ٍْخم للخسُُِ اإلادضصة ؤَضاِٞا ْ اإلاىٓمت اؾتراجُجُت يٓء في ًخم الىٓام ؤَضاٝ : ٍَغ٤ ًٖ طل٪ الاؾتراجُجي،

 ؤَضاِٞا ْ للمىٓمت الاؾتراجُجُت الخُت ِْٞم جدلُل. 

 ِٓماث هٓام ؤَضاٝ عب  .الٗامت للمىٓمت الٗامت باألَضاٝ اإلاٗل

 ٓخضاث ْألا٢ؿام ؤلاصاعاث مِام ْ للمىٓمت الخىُٓمي ال٩ُِل صعاؾت . اإلاسخلٟت ْال

اث اإلاػلىماث جدضًض  :الاؾتراجُجُت الىظم وأولٍى
ٓماث ْ ألا٩ٞاع ججمُ٘ ٖلى اإلاغخلت َضٍ حكمل ٘ اإلاٗل ٓماث هٓم إلاكاَع  الخغ الخباص٫ زال٫ مً الاؾتراجُجُت اإلاٗل

  ، لؤل٩ٞاع
ًة
ٍٓاث جدضًض بن ٖلما ْل ٓامل ٖلى ٌٗخمض ألا ٔ  صعاؾاث ْ الاؾتراجُجُت الٗ . اإلاؿاٖضة الٓؾاثل ْ الجضْ
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 مى٣ُي ٦إؾاؽ ألاؾب٣ُاث جسهُو ؤؾلٓب اٖخماص زال٫ مً الخ٣ىُت بضاثل زُاعاث صعاؾت الٗلُا لئلصاعة ٍْم٨ً
٘ ازخُاع في ٓماث، هٓم مكاَع  بدؿب اإلا٣ترخت الىٓم جغجِب ًخم الغبدُت،خُض َامل ؤؾلٓب اٖخماص ؤْ اإلاٗل

٢ٓ٘ الا٢خهاصي الٗاثض . مجها اإلاخ

 :الخهىُاث مىاعص
٣ت بن ٓماث الاؾتراجُجي الخسُُِ في الٟٗالت الٍُغ ٍٓغ بظغاءاث ْ للمٗل ٓطط جُ ٓماث هم  ألاَضاٝ ٖلى ٌٗخمض اإلاٗل

اث٠ زضماتها مً ا٦ثر باؾخمغاع الاخخُاظاث جسضم التي ْ اإلاخجضصة اإلاخٛحرة  الٗىانغ جدضًض مً ٞالبض.ج٣لُضًت لْٓ
ت ال٣غاعاث جدضًض مً ٞالبض مخُلباتها ْ (1)الدكُٛلُت َا٢اتها جدضًض م٘ للخ٣ىُاث ألاؾاؾُت  الغثِؿُت ؤلاصاٍع

٫ٓ  الاؾتراجُجُت ت الاجهاالث امخال٥ ؤظِؼة خ ت ْ اإلاغ٦ٍؼ  ، الخُٛحر بصاعة مخُلباث ْ البرمجُاث ؾلُاث ْ الالمغ٦ٍؼ

ٓاعص ٖلى ًازغ طل٪ ْ ت اإلا ا بم٩اهُاث مً الخإ٦ض ْ ، زال٫ مً الخضٍعب ْ الُْٟٓت الخُت ْ النكٍغ َٓٞغ . باإلاىٓمت ج

 :اإلاىظمت ئصاعة ؾُاؾاث
ْص ؤْ ٖامت بعقاصاث هي  بك٩ل الخىُٟظ ٖملُت اهجاػ يمان بلى ْتهضٝ ال٣غاع، مخسظ َضحها ٖلى ٌؿحر مُٗىت خض

اتهم ْ ٢غاعاتهم ًإزظْن  الٗاملحن بن مً ْالخإ٦ض ، ؤلاؾتراجُجُت نُاٚت م٘ ًخماش ى  هٓم عؾالت ٌٗؼػ  بك٩ل جهٞغ
ٓماث  الخ٣ىُاث بؾتراجُجُت في حُٛحر ؤي مالخٓت م٘ للمىٓمت الٗامت الغؾالت مً ؤنال جىُل٤ ْالتي ؤَضاِٞا، ْ اإلاٗل

  اإلاؿاٖضة بالٓؾاثل الاؾتراجُجُاث جىُٟظ آلُاث هي ٞالؿُاؾاث ، بها اإلاخٗل٣ت  الؿُاؾاث في حُٛحر ًدبّٗ بن ًجب

 .للخ٣ىُت

: الخهىُاث و الاؾتراجُجي الخسُُِ
ٍٓغ بؾتراجُجُت الخُت َظٍ تهضٝ ا جؼامً ْ الىٓم ج٩امل جد٤٣ ْ الخ٣ىُاث لخُ ٍَٓغ  اإلاىٓمت ؤَضاٝ ًد٤٣ بما جُ

ٓماث ؤَضاٝ جدضًض اإلاغخلت َظٍ في اإلاِم ْمً ، ٓماث هٓم بىاء مً ٞالِضٝ ، اإلاىٓمت بإَضاٝ ْعبُِا اإلاٗل  َٓ اإلاٗل
ٍٓغ ٞةن اإلاضٔ البُٗض الخسُُِ ْبضْن  ؤَضاِٞا، جد٤ُ٣ ٖلى اإلاىٓمت مؿاٖضة  الىجاح لّ ٨ًخب لً الىٓم جُ
ٓعة ٓلت باله ٓماث هٓم بىاء ٖملُت الن اإلاإم  الؿ٩ان لخاظت الجُض الخسُُِ ،ٞبضْن  مجز٫  بىاء ٖملُت حكبّ اإلاٗل

ٓبت الٛٝغ ْٖضص ت ٧ل ْمؿاخت اإلاُل ٓػَ٘ ٚٞغ  اإلاجز٫  بىاء بٗض اإلاغء ٨ًدك٠ البٌٗ،٢ض ببٌٗ ْاعجباَِا الٛٝغ ْج
ٓػَ٘ ؤن ،ؤْ مُلٓب َٓ ٦ما لِؿذ الٛٝغ مؿاخت ؤن بياُٞت،ؤْ لٛٝغ بداظت ؤهّ  عاخت لُد٤٣ الٛٝغ ج

ْبىاء جهمُم ٖلى الالخ٣ت الخٗضًالث بظغاء الؿ٩ان،ْ  لخٓؾُ٘ الجضعان َضم ؤلاياُٞت،ؤْ الٛٝغ ْ اإلاالخ٤ اإلاجز٫،

ض الٛٝغ اصة بلى ،ْؾُاصي اإلاجز٫  بىاء ج٩لٟت مً ؾحًز اظِم ؤْ اإلاجز٫  في الؿا٦ىحن ؾ٨جي جإزغ البىاء،ْ ٞترة ٍػ . بٖػ
ٍٓغ في قٕغ بطا جدضر ؤن ًم٨ً اإلاك٨الث هٟـ ٓماث هٓم جُ  ٞاألاهٓمت.لِا اإلاؿب٤ الخسُُِ صْن  ْبىائها اإلاٗل
ا ؾِخم ٍَٓغ ٔ  صْن  ؤصائها ؤن ؤْ اإلاؿخسضمحن خاظت جلبي ال ؤجها بٗض ُٞما جيؿ٤ُ،ْؾ٨ُك٠ صْن  جُ  ألاصاء مؿخٓ

اصة بلى ؾخاصي الىٓم َظٍ لخدؿحن بٗض ُٞما جخم التي الخٗضًالث ،ْ اإلاُلٓب  حكُٛلِا جإزغ بلى ْ ج٩لٟتها في ٦بحرة ٍػ

. اؾخسضامِا ْ
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: الخهىُت إلاػلىماث الاؾتراجُجي الخسُُِ أَمُت
ٍٓغ بن ُّٞ الق٪ مما ٓماث ظضًضة هٓم ْبىاء الخُ ٍٓغ بىمٓ مباقغة ٖال٢ت لّ الخ٣ىُت للمٗل  باإلاىٓمت الٗمل ْجُ

ٓماث بهخاط بلى الخاظت بن ،خُض ْلُت اإلاخُلباث مً ؤنبدذ مٗل  ٣ِٞ ْلِـ الاؾخمغاع، ْ للب٣اء ألاؾاؾُت ْ ألا

 
ًة
ٓاؾِب ج٣ىُت ؤنبدذ ٢ْض (1)َظا ال٨ٟاءة، لخدؿحن َضٞا ٓماث هٓم ٖهب الخ  مً ج٣ضمت إلاا ميكإة ؤي في اإلاٗل
ٍٓاث مؿاٖضة ْ اإلاسخلٟت الٗملُاث ْجىُٟظ بظغاء في ٦بحر صٖم ت اإلاؿخ  التي ال٣غاعاث ْ ألاوكُت ٧اٞت في ؤلاصاٍع

. الٗمل ًخُلبها
ٓماث ْهٓم الخاؾٓب ج٣ىُاث بصزا٫ زال٫ مً ٍْم٨ً :  ًلي ٦ما جد٤ُ٣ ميكإة ؤي ؤٖما٫ في اإلاٗل

 اإلااصي َظع ج٣لُل. 

 ت الاجهاالث جدؿحن  .ؤلاصاٍع

 ت ٫ٓ  ؾٖغ ٓماث ٖلى الخه  .اإلاٗل

 اصة  .الٗاملحن ٦ٟاءة ٍػ

 اإلا٣ضمت الخضماث جدؿحن. 

 ٓٞحر ٓماث ج ت ب٨ٟاءة ال٣غاع إلاخسظي الالػمت اإلاٗل  .مىاؾبت ْؾٖغ

 ٍٓغ جدؿحن  .ألاصاء ْجُ

 ٍٓغ  .الخىُٓم ْ ؤلاصاعة في  ٞاٖلُت ؤ٦ثر ؤؾالُب جُ

 ؤلاؾتراجُجُت الخُِ صٖم. 
ٍٓغ الخاؾٓب ج٣ىُاث بصزا٫ ؤظل ْمً ٓماث هٓم ْجُ ٓٞحر ًلؼم ٞةهّ ميكإة، ألي اإلاٗل  بُٗضة بؾتراجُجُت زُت ج

ٓماجُت اإلاضٔ  ما ْٖاصة اإلايكإة، ْٚاًاث ؤَضاٝ ًد٤٣ ْبما للميكإة الٗامت ؤلاؾتراجُجُت الخُت م٘ جدؿ٤ للمٗل
ٓماجُت ؤلاؾتراجُجُت الخُت بُجها مً ؤلاؾتراجُجُت الخُِ مً ٖضص لىٟؿِا اإلايكإة جً٘  الخُت ْ اإلاٗل

ٔ  لخىمُت ؤلاؾتراجُجُت ت ال٣ٓ ا ْ للخضٍعب ؤلاؾتراجُجُت الخُت ْ النكٍغ  في تهضٝ التي ؤلاؾتراجُجُت الخُِ مً ٚحَر

ٍٓغ بلى مجملِا  .ألاصاء ْ الٗمل جُ

: الاؾتراجُجي الخسُُِ
ٓماجُت بؾتراجُجُت زُت ْي٘ حهضٝ ٓماث هٓم ج٩امل جد٤٣ بلى للمٗل ا ْجؼامً اإلاٗل ٍَٓغ  ؤَضاٝ ًد٤٣ بما جُ

ْمً اإلاىٓمت ٓماث هٓم ؤَضاٝ جدضص الاؾتراجُجي الخسُُِ ٖملُاث في اإلاِم ،  ، اإلاىٓمت بإَضاٝ ْعبُِا اإلاٗل
ٓماث هٓم بىاء مً ٞلِضٝ ٍٓغ ٞةن اإلاضٔ بُٗض الخسُُِ ْبضْن  ؤَضاِٞا، جد٤ُ٣ ٖلى اإلايكإة مؿاٖضة َٓ اإلاٗل  جُ

ٓعة الىجاح لّ ٨ًخب لم الىٓم ٓلت باله . (2)لّ اإلاإم

                                                           
 .20ػ تقنية ادلعلومات يونس عبدالعزيز ص -1
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ٓم ٓماث الاؾتراجُجي الخسُُِ ْمِٟ ٓم للمٗل ،ْ خضًض مِٟ
ًة
ً ًخطر ال وؿنُا  ال٨بحر الاًجابي جإزحٍر ْ ؤَمُت لل٨شحًر

ٓماجُت بؾتراجُجُت زُت ْي٘ ل٨ً ْ ، اإلاىٓمت في ألاصاء ٖلى ٍٓغ في ؾلُم ٖلمي مىهج بجبإ ْ مٗل ٓماث هٓم جُ  اإلاٗل

ا ؾب٤ التي اإلاخُلباث حٗالى هللا بةطن ؾُد٤٣ . ط٦َغ
ٍٓغ ٓماجُت بؾتراجُجُت زُت ْجُ ٍٓغ ْ للمٗل ٓماث هٓم جُ  ْ الضعاؾاث مً الٗضًض ًخُلب لِا الالػمت اإلاٗل

ْبهٟت ٍٓغ ًخًمً ٖامت اإلاغاخل، ٓماجُت الخُت جُ : الخالُت الضعاؾاث ميكإة ألي ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل

 اإلاسخلٟت ألا٢ؿام ْ ؤلاصاعاث مِام ْ للمىٓمت الخىُٓمي ال٩ُِل صعاؾت. 

 ٍٓغ زُِ ْ للمىٓمت الٗامت ؤلاؾتراجُجُت صعاؾت ٍٓغ زُت مشل ) اإلاسخلٟت الخُ  جىمُت ،زُت ؤلاصاعي  الخُ
 ٔ ت ال٣ٓ ٓاعص جىمُت ،زُت النكٍغ  .(اإلاالُت اإلا

 ٓماث هٓم جدضًض ٓبت اإلاٗل  .للمىٓمت اإلاُل

 ٍٓاث جدضًض ْل  .الىٓم ؤ

 اإلاسخلٟت الخ٣ىُت ْبضاثل الخُاعاث صعاؾت. 

 مخُلباث صعاؾت  ٔ ت ال٣ٓ ٠ُ ْزُت النكٍغ  .ْالخضٍعب الخْٓ

 ٓماث لىٓم الخالي الٓي٘ صعاؾت  .اإلاىٓمت في الخاؾٓب ْج٣ىُاث اإلاٗل
ٓماجُت الاؾتراجُجي الخسُُِ ٖملُاث نؤ ٦ما ٓن  الخ٣ىُت للمٗل : هي عثِؿُت مداوع  زالزت مً جخ٩

ٓماجُت ؤلاؾتراجُجُت الخُت ْي٘ ْ نُاٚت .   .للمٗل

 .لخىُٟظَا الالػمت الخُِ ْ الؿُاؾاث ْي٘ ْ ؤلاؾتراجُجُت الخُت جىُٟظ . 
ٍٓم ْ مخابٗت .  . ؤلاؾتراجُجُت الخُت جىُٟظ ج٣

: اإلاىظمت الخهىُت ؤلاؾتراجُجُت
ٓماث اؾخسضام ٖلى حٗخمض التي اإلاىٓمت بؾتراجُجُت لخُب٤ُ ٦إصاة آلالي الخاؾب اؾخسضام ٖلى مبيُت هٓم هي  اإلاٗل
ٓماث اجها٫ ْ ْٖاصة اإلاٗل ٕٓ َظا ًخٗضٔ ، ٓماث مً الى ْص ٖلى ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل  ْ الٗمالء لِكمل اإلاىٓمت خض

ٓعصًً ْ اإلاؿتهل٨حن ْاث اؾخسضام ؤن هجض ْلِظا ، اإلاىاٞؿحن ْ اإلا َٓغ ٌٗخبر الاجها٫ ْقب٩اث ؤص  هٓم جُب٤ُ ظ

ٓماث  :حيآلا ٖلى الخ٣ىُت ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل
ْٖلى مدؿٓب هٓام َٓ .  ٍٓاث مً ؤي ، ت اإلاىٓمت مؿخ ْالظي ْ ؤلاصاٍع ُُٟت، ت حٛحراث ٌٗمل َٓ الْٓ ٍَٓغ  في ظ

ْالٗملُاث،  .للمىٓمت البِئت الٗال٢اث في ؤْ ْالخضماث، ْؤلاهخاط، ألاَضاٝ،

ٓن  .  ما٫ بصاعة لُبُٗت اإلاازغة حٛحراث لّ ٩ً ٢ٓ٘ جدضًض ٖلى اإلاىٓمت ٌؿاٖض بدُض ألٖا  اإلاىٓماث بحن ظُض م
ٓماث لىٓام اإلاخىاٞؿت  .اإلاىٓمت ؤٖما٫ بصاعة في حٛحر ؤن ًم٨ً جإزحراث ْزل٤ الاؾتراجُجي اإلاٗل

ٓماث هٓم بحن همحز ؤن ًيبػي .  ٓماث ْهٓم ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل ٔ  ٖلى اإلاٗل  ؤلاصاعاث ًسضم الظي الاؾتراجُجي مؿخٓ
دت لِظٍ اإلاضٔ بُٗضة ال٣غاعاث نىاٖت مكا٧ل ٖلى ًغ٦ؼ الظي ْ الٗلُا، ت الكٍغ  ٞةن ؤزغ ظاهب مً.٣ِٞ ؤلاصاٍع

ٓماث هٓم ت قغاثذ حكمل ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل ٍٓاث ٧ل ؤي ؤ٦بر مِىُت ْ بصاٍع ٖٓاث حٗالج ْ اإلاؿخ  لِا ْ ؤٖم٤ مٓي

. هٟؿِا اإلاىٓمت ظظعي  بك٩ل حٛحر بدُض ، ؤْؾ٘ بٗض
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ٓماث هٓم حؿاٖض .   َظا ؤن ؤْ اإلاىاٞؿحن، مً ؤ٢ل بخ٩لٟت زضماتها ْ مىخجاتها ٖغى في الكغ٦ت ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل

ٕٓ  .اإلاىاٞؿحن ج٩ال٠ُ بىٟـ ْ ؤًٞل ْ ؤ٦بر ٢ُمت جإمحن مً الكغ٦ت ًم٨ً الىٓم مً الى
ٓماث هٓم جم٨ً .   جإمحن مً جم٨ىّ ْ ٦ما ، الضازلُت ال٣ُمت ؾلؿلت جدؿحن مً الكغ٦ت ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل

ابِ ما٫ قغ٧اء ْ الؼباثً ْ الغابِ محزاث في اإلاكاع٦ت ٦ظل٪ ْ ، اإلاجٍِؼً م٘ ٦ٟا ْ مخِىت ْع  . ألٖا
ٓماث هٓم اؾخسضام الكغ٦ت ٌؿخُُ٘ .  ٓماث ًٖ جى٣ب ل٩ي ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل  ؤْ مدضصة ؾ١ٓ  جسو التي اإلاٗل

ٖٓت ٓماث هٓم جم٨ً ؤزغ ظاهب مً ، الؼباثً مً مجم ْا١ ْ اججاَاث جدلُل مً الكغ٦ت ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل  ؤط

 .جًُٟالتهم ْ الؼباثً
ٓماث هٓم بن  الٗال٢اث ْ الخضماث ْ اإلاىخجاث ْ اإلاىٓماث ؤَضاٝ حُٛحر في ؤؾاؾا حؿاٖض ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل

ٓلِا بهضٝ الخاعظُت ْ الضازلُت ٍٓاث ظمُ٘ في حؿخسضم ،ْ جىاٞؿُت ممحزاث ٖلى خه  ْحُٗي الخىُٓمُت اإلاؿخ
٣ت مً بال٩امل حٛحر ؤن ًم٨ً ْ ، ؤْؾ٘ ْ ؤٖم٤ مجاالث  الاَخمام ٖلى ًا٦ض ما َظا ْ اإلاىٓمت بها حٗمل التي الٍُغ

ٓماث بىٓم . اإلاىٓمت بؾتراجُجُت ٖىانغ مً ٦ٗىهغ اإلاٗل

: ( )الخهىُت ؤلاؾتراجُجُت اإلاػلىماث هظم اؾخسضام
ٓماث هٓم مٗٓم هخجذ ٓماث هٓم حُُٛت مضٔ ْ هُا١ جٓؾُ٘ مً ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل  لخضُٖم اؾخسضامِا ؤْ اإلاٗل

ٓعصًً ْ الٗمالء ْ اإلاؿتهل٨حن م٘ الخٟاٖل ما٫ في الكغ٧اء ْ اإلا ٫ٓ  ًخم التي البُاهاث ،ْ ألٖا  ْزل٣ِا ٖلحها الخه

ٓن  ٢ض الخىُٓم مً ٦جؼء ٔ  لخىُٓماث ٢ُمت طاث ج٩ . الؿ١ٓ  في ؤَمُت لِم مؿخسضمحن بلى جهل ْ ؤزغ

ٓماث لىٓم ؤلاؾتراجُجُت الخُب٣ُاث ْج٠ًُ : ًلى ما مجها جظ٦غ للمىٓمت مؼاًا ٖضة اإلاٗل

 ْاث اؾخسضام ٍَغ٤ ًٖ:الاؾدثماع غلى الػاةض  .اإلاالي الخدلُل مشل ال٨مي الخدلُل ؤص

 اصة ؤْ للمىٓمت الجضًضة اإلاىخجاث مً مًاٞت ٢ُمت زل٤ ٍَغ٤ ًٖ: الخىاقؿُت اإلاحزاث ٢ُٓت الخهت ٍػ  .الؿ

 ٓلٓظُا ؤوكُت تهضٝ: الخىاقؿُت الاؾخجابت ٓماث ج٨ى  ًهٗب بُغ١  جسُحهم ؤْ باإلاىاٞؿحن اللخا١ بلى اإلاٗل
 .ٖلحها الخٛلب ؤْ ج٣لُضَا ٖلحهم

ٓماث لىٓم ًم٨ً ٠ُ٦ لخدضًض  ْ بها، اإلادُُت بالبِئت اإلاىٓمت ٖال٢ت ِٞم مً البض جىاٞؿُت محزاث ج٣ضم ؤن اإلاٗل
ٓماث هٓام اؾخسضام ًم٨ً ل٩ي  اإلاخاخت ؤلاؾتراجُجُت الٟغم ٖلى الخٗٝغ مً البض بؾتراجُجي ٦ؿالح اإلاٗل

. للمىٓمت

 اصة ئلى أصث التي الػىامل  : الخهىُت و ؤلاؾتراجُجُت اإلاػلىماث الاَخمام ٍػ

اصة .  ٓماث ٍػ ٓٞغ ْ اإلاخاخت اإلاٗل ْاث ج ٓلٓظُا الخانت ألاص  .الاجهاالث بخ٨ى

                                                           
 .2000بشَت التويرقي نظم ادلعلومات الفعالة االسس كادلبادل  ط -1
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ٓاعص ٧ل اؾخسضام ٖلى الُلب زل٤ بلى طل٪ ؤصٔ مىٓماتهم في ألاؾِم ؤْ ألظؼاء اإلاضًٍغً بٌٗ امخال٥ .   اإلاخاخت اإلا

ٓاعص ) ٓاعص_  ؤٞغاص م ٓاعص_  ماصًت م ٓماجُت م ٓلٓظُا مً لالؾخٟاصة ( مٗل ٓماث ج٨ى ٫ٓ  اإلاٗل  اإلاؼاًا ٖلى للخه
 .الخىاٞؿُت

ٓٞغ ألاظىنُت ْ اإلادلُت اإلاىاٞؿت قضة اعجٟإ .  ٓاظؼ ٦ؿغ في ؾاَمذ التي ْ الال٨ترْهُت الاجهاالث ْؾاثل ْج  الخ
 .ال٩ُِلُت ْ الخ٩لٟت ْ اإلا٩ان ْ الؼمىُت

ٓصة اهسٟاى .  ٓاٞغ ٖضم ْ البُاهاث ظ ٓصة ظٗل مىخٓمت سجالث ج ٓماث هٓام ظ ٓع  مً اإلاٗل  ألاَمُت طاث ألام

 .ؤلاؾتراجُجُت

 ت الهًاًا  :ؤلاؾتراجُجُت باإلاػلىماث اإلاخػلهت ؤلاصاٍع

ٓماث هٓم جُب٤ُ بن .   ؤن ًجب ْ الطخمت الاؾدشماعاث ْ الخ٩لٟت مشل مساَغة ٖلى ًدخٓي  ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل

خباع في جإزظ  .الاؾدشماع ج٩لٟت ْ الىجاح اخخماالث ْ اإلادخملت الخؿاثغ الٖا
ٓماث هٓم جُب٤ُ بن .   ؤزض الخالت َظٍ في الخسُُِ ٍْمشل.الٟٗا٫ ؤالػم الخسُُِ ًخُلب ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل

خباعاث ت الٖا ٍَٓغ .  بالخؿبان ؤزضَا ًجب التي الج

 َىا٥ ٧ان ٧لما الكغ٦ت حجم ٧لما خُض جدضي ًمشل اإلاىٓمت في مؿخضامت جىاٞؿُت مؼاًا ْجضُٖم جىمُت . 
الث  . للكغ٦ت جىاٞؿُت مؼاًا جد٤ُ٣ ْ ؤلاؾتراجُجُت الىٓم لخضُٖم مدا

الث هي ْ ألازال٢ُت ال٣ًاًا .  ٓػ  مدا اث بٌٗ اؾخسضام بلى الكغ٧اث بٌٗ ًضٞ٘ بمؼاًا الٟ  الٛحر الخهٞغ
ٓهُت ٚحر ؤْ ؤزال٢ُت الث ٢اه ٔ  الكغ٧اث ؤوكُت مالخٓت ْ لغنض ٦مد  .ألازغ

 اإلاىظمت و اإلاػلىماث جٌىىلىحُا: 

ٓلٓظُا جلٗب ٓماث ج٨ى   اإلاٗل
ًة
ْعا   ص

ًة
الث في زانا ٓماث جبجي ٌكِض ، الهىاٖاث مسخل٠ في الاؾاؾُت الخد   اإلاٗل

ًة
ٓا  هم

 
ًة
ٗا ٓلٓظُا اؾخسضام بغػ  ٢ْض ، ؾَغ ٓماث ج٨ى  ٢ْض ، الاؾاؾُت الٗمل اظغاءاث ٖلى ٦بحرا (1)حٛحرا اصزلذ ٢ض اإلاٗل

ٓلٓظُا انبدذ ٓماث ج٨ى   اإلاٗل
ًة
ٓعصا   م

ًة
ٓع  بالٟٗل ًهٗب ْ اإلاىٓماث مً ال٨شحر في اؾتراجُجُا ٢ٓذ في ما ٖمل جه  ال

٣ت ٌٗخمض ال الخايغ ٓلٓظُا ٖلى ما بٍُغ ٓماث ج٨ى ٢ٓذ هٟـ في ْ لىجاخت ٦إؾاؽ اإلاٗل ٓلٓظُا حُٛحر ٌؿخمغ ال  ج٨ى
ٓماث ت اإلاٗل م ٖلى ْ ، بؿٖغ ٓص مً الٚغ ٕٓ ْظ ٓلٓظُا في ْاؾ٘ جى ٓماث ج٨ى ٓاث في ؾِؿخمغ الخُٛحر ؤن بال اإلاٗل  الؿى

 .ال٣اصمت

ٓلٓظُا ْ ٓماث لخ٨ى ٓع  ٖلى ازغ اإلاٗل ٓماث بحن ٖال٢ت َىا٥ ؤهّ اي الخُ ٓع  ْ اإلاٗل   ْ الخُ
ًة
 ٣ٞض الخ٣ُ٣ت لِظٍ هٓغا

ٓلٓظُا ؤَمُت اإلاخ٣ضمت الض٫ْ  في اإلاىٓماث مسخل٠ اصع٦ذ ٓماث ج٨ى ٓلٓظُا بحن الخٟاٖل ٌٗض ْ ، اإلاٗل ٓماث ج٨ى  اإلاٗل
  م٣ٗض اإلاىٓماث ْ

ًة
ٓامل مً ٦بحر بٗضص ًخإزغ ْ ظضا  ْ الؿُاؾاث ْ الخىُٓمي ال٩ُِل طل٪ في بما الٓؾُُت الٗ

 . ؤلاصاعة ٢غاعاث ْ اإلادُُت البِئت ْ الش٣اٞت
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: للمىظماث اإلاػلىماث جٌىىلىحُا أَمُت
ٓلٓظُا حٗض ٓماث ج٨ى ٓصَا ٖضم بن ْ اإلاىٓمت ليكاٍ الخُٓي  الٗهب اإلاٗل  ال٣غاعاث اجساط ي٠ٗ بلى ًاصي ْظ

ٓلٓظُا ؤَمُت ج٨مً ْ الصخُدت ٓماث ج٨ى :  (1)ًإحي ما في للمىٓماث اإلاٗل

ٓلٓظُا حٗمل .  ٓماث ج٨ى ت حُٛحراث بخضار ٖلى اإلاٗل ٓا٢ِا ْ مىخجاتها، ْ ؤٖمالِا ْ اإلاىٓمت مٟانل ٧ل في ظظٍع  ؤؾ
 .اإلاىٓمت ؤوكُت مسخل٠ في اؾخسضامِا المخضاص

ٓم جُب٤ُ ؤن خُض البِئت مخُلباث م٘ الخ٠ُُ٨ ْ لالؾخجابت باإلاىٓمت جضٞ٘ .  ٓلٓظُا ؤؾالُب ْ مِٟ  ج٨ى

ٓماث   بغ٦ب اللخا١ ٖلحها ًدخم اإلاىٓماث في اإلاٗل
ًة
ٓا٦بت ًٖ الخسل٠ ْ الٗؼلت الخخماالث ججىبا ٓماجُت ٖهغ م  .اإلاٗل

 ج٣ُُم في ٌؿاٖض الظي الامغ للٗاملحن ال٨ٟغي  الجاهب بزغاء ٖلى حٗمل التي اإلاٗاٝع ْ اإلاِاعاث جىمُت في حؿاٖض . 
ٓاثض زال٫ مً الا٢خهاص في حؿِم ؤجها ٦ما ، مبضٖت ؤ٩ٞاع ْ ؤٖما٫ ت هي ْ ج٣ضمِا التي الٟ  ْ الض٢ت ْ الشباث ْ الؿٖغ

٢ُٓت ٓز  .ألاصاء ٦ٟاءة ٖلى ح٨ٗـ هي ْ الخ...اإلا
ٓلٓظُا م٨ىذ .  ٓماث ج٨ى اصة مً اإلاىٓماث اإلاٗل  مً بًِٗا م٘ اإلاىٓماث بحن ْ ؤ٢ؿامِا بحن الخيؿ٤ُ ٢ضعة ٍػ

ٍٓٞغ ما زال٫ ٓاؾِب عبِ ْ الخضًشت الاجهاالث قب٩اث ج  . بًِٗا م٘ الخ
ٓلٓظُا ؾاَمذ .  ٓماث ج٨ى ٍٓٞغ بما الاػماث خضْر بخ٣لُل اإلاٗل ٓماث ٢اٖضة مً ج  . مؿخ٣بلُت مٗل

ٓٞحر زال٫ مً ال٣غاعاث اجساط ٖملُت جدؿحن .  ٓماث ج ٢ٓذ بالض٢ت اإلاٗل ٓٞحر ْ ال٣غاع، إلاخسظ اإلاىاؾب ْال ٓاث ج  ٢ى

اصة في حؿاٖض ظُضة اجها٫ ٓماث جباص٫ ْ جض٤ٞ ٍػ  .اإلاٗل
ٓلٓظُا حٗض .  ٓماث ج٨ى ٍٓاث ٖضص ج٣لُو ْ اإلاىٓماث حجم ج٣لُو في ٞٗالت ؤصاة اإلاٗل ت اإلاؿخ  جبجي ْ الاصاٍع

  الكب٨ُت الخىُٓمُت الُِا٧ل
ًة
 جىُٓم ْ جسُُِ في خضًشت مضازل جبجي ٖلى ؾاٖضث ٦ظل٪ ْ الخ٣لُضًت مً بضال

ما٫ ما٫ َىضؾت بٖاصة مضزل مشل الٖا  . الٖا
ٓماث ٢اٖضة بىاء ٖلى اإلاىٓمت حؿاٖض .8 ٓماث م٘ بالخٗامل ٞاث٣ت ٢ضعاث مً بّ جخمخ٘ بما اؾتراجُجُاث مٗل  اإلاٗل

ٍٓٞغ بما اإلاىٓمت الؾتراجُجُت اإلاباقغ الضٖم ج٣ضًم ْ الخىاٞؿُت اإلاحزة اإلاىٓمت ٨ًؿب بما ٓماث مً ج  ًٖ مٗل

ٓامل ٓاظؼ لخسُحها اإلاىاٞؿت ٖ  .اإلا٩ان ْ الؼمان خ

 :اإلاىظماث غلى اإلاػلىماث جٌىىلىحُا اؾخسضام أزغ
ٓلٓظُا اؾِمذ ل٣ض ٓماث ج٨ى ٔ  اإلاىٓماث م٘ باإلا٣اعهت لِا اإلاؿخسضمت اإلاىٓماث ٖلى الخإزحر في اإلاٗل  ال التي الازغ

ٓلٓظُا حؿخسضم ٓماث ج٨ى ٓلٓظُا ؤزغ ًٓضر الخالي الك٩ل ْ اإلاٗل ٓماث ج٨ى ت الٗملُاث ٖلى اإلاٗل . اإلاىٓمت في الاصاٍع

ت الػملُاث غلى اإلاػلىماث جٌىىلىحُا أزغ ًىضح ( 3 ) عنم قٍل  ( )اإلاىظمت في الاصاٍع
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ٓلٓظُا ؤزغ هبحن ؤن ٍْم٨ً ٓماث ج٨ى ٓاهب في اإلاىٓماث ٖلى اإلاٗل  (1):جُتآلا الج

ٓلٓظُا .  ٓماث لخ٨ى ْع  اإلاٗل ٓصة عثِس ي ص  هخاثج جد٤ُ٣ ْ الخ٩ال٠ُ جسٌُٟ ْ للٗمالء ؤًٞل زضماث ج٣ضًم ْ الج
ٍٓغ ْ مم٨ىت ْج٩لٟت ظِض ْ ٢ْذ بإ٢ل مظَلت  .الجضًضة اإلاىخجاث جُ

ٓلٓظُا الامشل الاؾخسضام ًد٤٣ .  ٓماث لخ٨ى ٓماث ج٣ضًم حؿخُُ٘ ٞاإلاىٓمت بؾتراجُجُت مىاٞ٘ اإلاٗل  ًٖ اإلاٗل

 . ؤصاءَا ًدؿً ْ للمىٓمت الخىاٞؿُت اإلاحزة ٌٗؼػ  مما الجضًضة اإلاىخجاث
ٓجغ ٣ًضم .  ٓماث مً َاثلت ٦مُاث الخضًشت الٓؾاثل ْ ال٨مبُ ٓعة لئلصاعة اإلاٗل ت ْ مغجبت به  ؤمامِا ٌعجؼ بؿٖغ

ٓجغ ٌؿخُُ٘ خُض الاوؿاوي الاصاء ٓاث في الاوؿان ٌؿخٛغ٢ّ ما بهجاػ ؾاٖاث في ال٨مبُ  ْ البُاهاث ج٣ضًم بكإن ؾى

 .اإلا٣اعهاث ْ الاخهاءاث
ٓلٓظُا محزة ؤن .  ٓماث ج٨ى ٓجها في لِؿذ اإلاٗل ٧  

ًة
ْعا١ بضًال ٓن  لؤل ٓب ٍٓغ ؤؾالُب ال٩  ْ ال٣ضًمت اليسخ ْ الخه

ٓعة زضماث ج٣ضًم ٖلى ٢ضعتها في بهما ْ للسجالث الخٟٔ   مؿخسضمت ْ مخُ
ًة
 .الاؾالُب جل٪ ب٨شحر ج١ٟٓ   جماما

٢ٓذ في الاهدغاٞاث ٦ك٠ .  ا مً الخسلو الض٣ُ٢تْ اإلاٗالجاث ْي٘ بهضٝ مب٨غ ال  .الؿلبُت ؤزاَع

اصة .  ٓاء اإلاسخلٟت اإلاىٓمت ؤ٢ؿام بحن الخيؿ٤ُ ٍػ ٔ  الخاعظُت اإلاىٓماث اإلاىٓمتْ بحن ؤْ الضازلُت ؾ  .الازغ

اصة .  ٫ٓ  ٖلى اإلاىٓمت ٢ضعة ٍػ ٓا١ بلى الضز ٫ٓ  ْ ظضًضة ؤؾ ٓا١ في الٗمالء مً ٦بحر ٖضص بلى الٓن  ْ اإلادلُت الاؾ
 . الخاعظُت

                                                           

 :( 75:  2001السادلي ، ) -1

استخداـ تكنولوجيا المعلومات في المنظمة 
: يؤدي إلى خلق ميزة تنافسية عن طريػػػػػػػػػق 

كسر قيود الوقت 

سرعة إصدار و اتخاذ و 
توصيل القرارات و تحقيق 

الوحدات التكامل بين 
 االدارية

كسر القيود الجغرافية 

سهولة االتصاؿ بالعمالء و 
الموردين سهولة النفاد 

 لالسواؽ

 كسر القيود الهيكلية

تحسينات في جػػػودة 
الخدمة ، مستوى أداء 

داء أالخػػػدمة سرعة 
 عماؿاأل

 كسر قيود التكلفة

تحسينات في االداء تقلػػػيل 
تكػػػػاليف االداء ، تقليل 
أداء العمليات ، تحسين 

 .االنشطة االدارية
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اصة .8 ٍٓلت ؤَضاِٞا جد٤ُ٣ في اإلاىٓمت ٞٗالُت ٍػ ت ه٣ل ْ الخٗلُم ٖملُاث جدؿحن زال٫ مً طل٪ ْ ألاظل َ  ْ اإلاٗٞغ
ما٫ قب٩اث اؾخسضام اصة ْ الٗاإلاُت ْ اإلادلُت الٖا ت الاجهاالث ٖملُت ٞٗالُت ٍػ  ْ زاعظِا ْ اإلاىٓمت صازل الاصاٍع

ٍٓاث مسخل٠ بحن الخدال٠ ْ الخيؿ٤ُ جدؿحن ٓخضاث ْ اإلاؿخ ت ال  .اإلاىٓمت ؤَضاٝ إلهجاػ الاصاٍع
ٓلٓظُا َظٍ ؾاٖضث .9 ٓاث بًجاص ٖلى الخ٨ى ٓاءًة  ظضًضة اجهاالث ٢ى ٔ  ٖلى ؾ ٔ  ٖلى ؤْ اإلاىٓمت مؿخٓ  اإلاؿخٓ

اصة في ؤؾِم مما الٗام الا٢خهاصي ت ٍػ ٓماث جباص٫ ْ مٗالجت ْ جض٤ٞ ؾٖغ ٍٓغ ْ اإلاٗل ت ؤؾالُب جُ  خضًشت بصاٍع

 .بٗض ًٖ اله٣ٟاث ٣ٖض ْ الخٟاْى ْ ٧االظخماٖاث

 : ( )للمىظمت الخىظُمي الهٍُل غلى اإلاػلىماث جٌىىلىحُا أزغ
ٓلٓظُا ٓماث لخ٨ى اصة زال٫ مً اإلاىٓماث َُا٧ل ٖلى ْاضر جإزحر اإلاٗل ٓماث الا٣ُٞت الٗال٢ت ٍػ  جس٠ُٟ ْ للمٗل
ٍٓاث ٓلٓظُا جإزحر ْ ، الخىُٓمُت اإلاؿخ ٓماث ج٨ى  ٧امل ٖلى صعاماج٩ُي جإزحر لّ بل ْاخض ٢ؿم ٖلى ٣ًخهغ ال اإلاٗل

ٓلٓظُا ؤجاخذ ٢ض ْ ، اإلاىٓمت ٓماث ج٨ى اصة اإلاىٓماث مً ٖضص بلى الٟغنت اإلاٗل  بٖاصة ْ مخٗضصة، مِام جىُٓم إٖل

ٓماث ؤ٦بر جغ٦حز بلى ًاصي اإلاِام جىُٓم . للمٗل
ٓلٓظُا جإزحر بن ٓماث ج٨ى  جغبِ خُض ؤًٞل ٢غاعاث الجساط الٗلُا الاصاعة ٍٞغ٤ ٌؿاٖض اإلاىٓمت ٩َُل ٖلى اإلاٗل

 ْ ، البٌٗ بًِٗا ًٖ مؿخ٣لت الؿاب٤ في ٧اهذ التي الغ٢ابت ْ ال٣غاع اجساط مجاالث جضمج ْ ليآلا الخاؾب ؤظِؼة
ٓع  ٢بل الٗمل حجم ٦بر ؤصٔ ل٣ض  الغ٢ابت ْ للخ٣ُُم الٗامت اإلاِمت ج٣ؿُم بلى اإلاىٓماث بظباع بلى آلاًت الخاؾباث ِْ

ت اهٓمت بلى اإلاىٓمت صازل ُت بصاٍع  لِا ًم٨ً الالي الخاؾب ٖلى اإلاؿدىضة الاهٓمت ٞةن الالي الخاؾب ٖهغ في ْ ٖٞغ
ٖٓت ؤي مً ؤ٦ثر ٧ان مجا٫ ؤي في الاظغاءاث حٗض٫ ْ جصدر ْ جغا٢ب ْ حٗالج ؤن ت مجم خماص ٍْخم ، بكٍغ  ٖلى الٖا

ض ٓبت الاؾاؾُت الخُٛحراث ؤَم بن ْ ، الاٞغاص بحن الخيؿ٤ُ جد٤ُ٣ في البرمجُاث ْ الال٨ترْوي البًر  الُِا٧ل مً اإلاُل
: في جخمشل للمىٓماث الخىُٓمُت

 ٓلٓظُا جىُٓمُت ْخضة جإؾِـ ْ بوكاء ٓماث لخ٨ى  .قغ٦ت ؤْ ماؾؿت ٧ل يمً اإلاٗل

 ٓا٤ٞ جىُٓمُت َُا٧ل بًجاص ٓجي الخ٣ضم م٘ جخ ٓل  ْ الجضًضة، الخُب٣ُاث مً الاؾخٟاصة في حؿاَم ْ الخ٨ى
 .ال٣غاعاث اجساط في اإلاكاع٦ت جٓؾُ٘ ٦ظل٪ ْ الخضًشت الٗمل ؤؾالُب م٘ جدىاؾب

: الهغاعاث نىؼ صغم في ؤلاؾتراجُجُت اإلاػلىماث
ا اإلاٗانغة ؤلاصاعة ٖلى حسجل التي الؿلبُت، اإلااقغاث ؤبغػ  مً ٓماث هٓم بلى اٞخ٣اَع  ًجغ ما ْ ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل

ٍٓاث يمً ٦ُُٟتها ْ ال٣غاع نى٘ (2)ٖملُت ٖلى ًىدؿب جىُٓمي زلل مً طل٪  ْ الٓؾُى ْ الخىُٟظًت اإلاؿخ
ٓماث هٓام ٞةن الاؾتراجُجي الكإن طاث اإلااؾؿاث في اإلاخ٣ضمت ض الظي َٓ الاؾتراجُجي اإلاٗل  باإلاىخجاث اإلاىٓمت ًٞغ

ٓا٢٘ ْ ؤلاؾتراجُجُت اإلاحزة وُٗحها التي ال٣ضعاث ْ الخضماث ْ ٓماث بن ال  بلى جخهل الخىُٟظًت ؤْ ؤلاؾتراجُجُت اإلاٗل
ٓمت ٦بحر خض . نىاٖخّ جغقُض ْ جدؿِىّ ْ ال٣غاع صٖم بمىٓ

                                                           
 .(84، 2009عاطف، ) -1
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: الاؾتراجُجي الخسُُِ و ألاغماُ اؾتراجُجُاث
ت الخالُت البُئُت الخٛحراث بن  اإلاىٓماث مً الٗضًض ظٗل اإلاىٓماث ٖالم في الخاصة اإلاىاٞؿت اهدكاع ْ اإلادؿاٖع

ٓظُت ا٢خضاعاث بىاء مً لخخم٨ً اإلاسخلٟت اؾتراجُجُاتها جغاظ٘ ٓل  في الخمحز لِا جًمً جىاٞؿُت محزة بلى جاصي ج٨ى

ما٫ ٖالم . ألٖا
ٓم ٓماث هٓم ْج٣ ٓماث ج٣ضًم في اإلاسخلٟت مِامِا جىُٟظ مً جم٨جها التي ؤلاؾتراجُجُت زُتها بةٖضاص اإلاٗل  اإلاٗل

ٓظّ ؤْ ظضًضة جهامُم ؤْ ظضًضة مىخجاث إلهخاط اإلاىاؾبت ٫ٓ  ؤْ ظضص ؤٞغاص اؾخ٣ُاب هدٓ الخ ٓا١ صز  ظضًضة ؤؾ

. للمىٓمت الٗامت ؤلاؾتراجُجُت الخُت م٘ جخٟاٖل ْ حؿترقض ؤن مً لِا البض َىا مً ْ

: ؤلاؾتراجُجُت الخهىُاث و ؤلاصاعة
ٓا٫ ْ اإلابُٗاث في ٖا٫ همٓ بمٗض٫ اإلاخمحز الاؾتراجُجي الخسُُِ حؿخسضم التي اإلااؾؿاث  ٢ْذ ال اإلاضعاء بٌٗ ألام

ٓع  ؤلاهخاظُت لٓخاتهم ؤَضاٝ لٓي٘ لضحهم ٓاعص ٢ه ٓم اؾخسضام ؤمام ٣ٖبت ٌك٩ل اإلاخاخت اإلا  الخسُُِ مِٟ
ٓع  الاؾتراجُجي   ٌُٗي اإلاك٨الث ِْ

ًة
  اهُباٖا

ًة
 مً ؤَخم مً ؤ٫ْ  لٗل اإلاضعاء ؤطَان في الاؾتراجُجي الخسُُِ ًٖ ؾِئا

ت ؤبدازت في باالؾتراجُجُت اإلاٗانٍغً ؤلاصاعة ٖلماء ش ،ؤؾخاط ؤلاصاٍع اعص ظامٗت في ؤلاصاعي  الخاٍع ٨ُت َاٞع  ) ألامٍغ

ض ٔ  للكغ٧اث الخىُٓمُت الُِا٧ل 1962 ٖام ؤنضٍع الظي ٦خابت في اؾخٗغى خُىما ( قاهضلغ الٍٟغ ٩ا في ال٨بر  ؤمٍغ
ٓع  ْ بالىمٓ جخٗل٤ اؾتراجُجُاث بإعب٘ ْزغط   الخُ

ًة
ٓع  ْ جىمُت ؤن ما٦ضا  ؤؾاس ي بك٩ل ٌٗخمض الخىُٓمُت الُِا٧ل جُ

.  بؾتراجُجُت ٖلى

ٓن  ظامٗت في ؤلاصاعة ؤؾاجظة ؤٖضث 1965 ٖام ْفي ٓان ) ؤقخ ْعص ظ   ( ْص
ًة
 م٘ الخىُٓمُت  الخٛحراث ُّٞ عبُذ بدشا

. اإلاٗخمضة ؤلاؾتراجُجُت ْ الخ٣ىُت
  ( َْىجغ َْلحن ) ٖغى 1976 ٖام ْفي

ًة
ٓما اٍ بدض زال٫ مً ؤلاؾتراجُجُت لئلصاعة مِٟ ٓطط بلى ُّٞ اهتهُا ؤظٍغ  هم

جٓ ْ ٦بجر ) الٗاإلاان ظاء ،زم ؤلاؾتراجُجُت لئلصاعة قامل .  ؤلاؾتراجُجُت مًماع في لُسٓيا ( جٍغ

: اإلاػلىماث لىظم الخسُُِ أهىاع

ٓإ َىا٥ ٓماث هٓم بىاء ٖىض للخسُُِ ؤه : ْهي اإلاٗل
 .الاؾتراجُجي الخسُُِ . 

 .الخ٨خ٩ُي الخسُُِ . 
ٓماث لىٓم الٗملُاحي الخسُُِ .   .اإلاٗل

 : الاؾتراجُجي الخسُُِ .1

: اإلاػلىماث لىظم الاؾتراجُجي الخسُُِ
ٍٓغ بؾتراجُجُت زُت ْي٘ بلى اإلاغخلت َظٍ تهضٝ ٓماث هٓم لخُ ا جؼامً ْ الىٓم ج٩امل جد٤٣ اإلاٗل ٍَٓغ  بما جُ
. اإلايكإة ؤَضاٝ ًد٤٣
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ٓماث هٓم ؤَضاٝ جدضًض اإلاغخلت َظٍ في اإلاِم ْمً ٓماث هٓم بىاء مً اإلايكإة،ٞالِضٝ بإَضاٝ ْعبُِا اإلاٗل  اإلاٗل
ْبضْن  جد٤ُ٣ ٖلى اإلايكإة مؿاٖضة َٓ ٍٓغ ٞةن اإلاضٔ البُٗض الخسُُِ ؤَضاٝ،  الىجاح لّ ٨ًخب لً الىٓم جُ

ٓعة ٓلت باله . لّ اإلاإم
ٓماث هٓم بىاء ٖملُت بن  الٛٝغ ْٖضص الؿ٩ان لخاظت الجُض الخسُُِ ٞبضْن  ، مجز٫  بىاء ٖملُت حكبّ اإلاٗل

ٓبت ت ٧ل مؿاخت ْ اإلاُل ٓػَ٘ ْ ٚٞغ  بداظت ؤهّ اإلاجز٫  بىاء اإلاغء ٨ًك٠ ٢ض ، البٌٗ ببًِٗا اعجباَِا ْ الٛٝغ ج
ٓػَ٘ ؤن ؤْ ، مُلٓب َٓ ٦ما لِؿذ الٛٝغ مؿاخت ؤن ؤْ ، بياُٞت لٛٝغ  بظغاء ْ ، الؿ٩ان عاخت ًد٤٣ ال الٛٝغ ج

 في للؿا٦ىحن ؾ٨جي ْجإزغ ، البىاء ٞترة ؤلاياُٞت، الٛٝغ  ْ مالخ٤ بىاء ْ ، اإلاجز٫  جهمُم ٖلى الالخ٣ت الخٗضًالث

اظِم ؤْ اإلاجز٫  .  بٖػ

ٍٓغ في قٕغ بطا جدضر ؤن ًم٨ً اإلاك٨الث هٟـ ٓماث هٓم جُ . لِا اإلاؿب٤ الخسُُِ صْن  بىائها ْ اإلاٗل
ا ؾِخم ٞاألهٓمت ٍَٓغ  صْن  ؤصائها ؤن ؤْ اإلاؿخسضمحن خاظت جبلي ال بجها بٗض ُٞما ؾ٨ُدك٠ ْ جيؿ٤ُ، صْن  جُ

 ٔ اصة بلى ؾخاصي الىٓم َظٍ لخدؿحن بٗض ُٞما جخم التي الخٗضًالث ْ.اإلاُلٓب ألاصاء مؿخٓ  ْالى ج٩لِٟا في ٦بحرة ٍػ

. اؾخسضامِا ْ حكُٛلِا جإزغ
ٓم بن ٓماث الاؾتراجُجي الخسُُِ مِٟ ٓم للمٗل ، خضًض مِٟ

ًة
ً ًخطر ال ْ وؿنُا  ؤلاًجابي جإزحٍر ْ ؤَمُخّ لل٨شحًر

. اإلايكإة في ألاصاء ٖلى ال٨بحر

 :الخٌخٍُي الخسُُِ .2
ٓماث لىٓم الخ٨خ٩ُي الخسُُِ مغخلت َظٍ حٗض ٫ٓ  ٌٗجي ألهّ اإلاغاخل، ؤَم مً اإلاٗل  ؤلاؾتراجُجُت الخُِ بخد

ٓماث بىٓم الخانت . ملمٓؽ ْا٢٘ بلى اإلاٗل

: الخٌخٍُي الخسُُِ غىانغ

ٗجى
ُل
: الخالُت الٗىانغ جخًمً ْ الٓؾُى، ؤلاصاعة بها ح

 ُِٓاعص جسهُو ز . اإلا

 ُِجىُٟظ ز ٕ  .  اإلاكْغ

ٓص ْ زبراتهم، ْ اإلاؿخسضمحن اخخُاظاث ْ الخالُت، للىٓم الخالي الٓي٘ ٖلى الاَخمام ًخ٨غع  َْىا  الؼمىُت ال٣ُ

يت . الخىُٟظ ٖلى اإلاْٟغ
ٍٓغ اإلاغخلت َظٍ جخًمً ْ ٓبت اإلاالُت الخُِ ْ البُاهاث اجهاالث ْ اإلاٗضاث، ْ ألاظِؼة جُ  ْ الىٓام، لخىُٟظ اإلاُل

ٓٞحر طل٪ . ْمحزاهُت ؤٞغاص ْ مٗضاث ْ بغمجُاث مً الىٓام ًدخاظّ إلاا ٖملي بَاع لخ

احي الخسُُِ .3 ُّ  :( )اإلاػلىماث لىظم الػمل
ٓن  ٕٓ َظا ٩ً ٓماث هٓم جسُُِ مً الى ال اإلاٗل ٣ت ًٖ مؿئ ما٫ ؾحر ٍَغ ٓمُت ألٖا اث٠ ْ للىٓام، الُ جُيُت الْٓ  الْغ

. الىٓام بٖضاص ٖملُت ؤزىاء ججغي  التي
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لُت ْجىضعط ٓماث لىٓم الٗملُاحي الخسُُِ مؿْا لُت يمً اإلاٗل ٓن  بدُض الضهُا ؤلاصاعة مؿْا  ٞٗالت مكاع٦ت لّ ج٩

. طل٪ في

 :الخهىُاث جٌىىلىحُا في الخُىعاث أخضر
ٓماث م٘ الخٗاَي ؤَغ ظمُ٘ ؤن وٗخبر ٦ىا آلازٍغً ٣ٖضًً ٢بل ٔ  بلى ْنلذ اإلاٗل   مخ٣ضم مؿخٓ

ًة
 مٗالجت ْل٨ً ، ظضا

ٓماث اث جخم التي اإلاٗل  ؤًت مٗالجت لضٔ اهّ اي الاؾخيباٍ، ًم٨جها ال الض٢ت في مخىاٍ ْبك٩ل (1)زُالُت ؤحجام ْ بؿٖغ
ٓماث ٓن  مٗل ٫ٓ  مغج٣بت ٧اهذ التي الىخاثج بخضٔ هي الخهُلت ج٩ ٝ هٟـ خضْث لضٔ الخه  هٟـ م٘ ْ الْٓغ

ط مجا٫ ال بي اإلاٗالجت في ص٧اء ال اصن اإلاُُٗاث، ّٞ ٧اهذ ما بظغاء ؤْ بىدُجت للخْغ ٢ّٓٗ ٚحر مُُٗاجّ ْ ْْغ  ، مخ
ٓع  م٘ ؤالن ْل٨ً ٓلٓظُا الخُ ٓماث الخ٨ى  الضماٙ في الخالًا قب٩اث هٓام ْ النكغي  الخ٨ٟحر ألهٓمت مدا٧اتها ْ ، اإلاٗل
 
ًة
ٓعازُت للِىضؾت ٣ْٞا ٓماث قب٩اث ْ ط يمً ط٦ُت ٖىانغ اؾخسضام ؤم٨ً ، ال  الٗىانغ جل٪ جخمشل ، اإلاٗل

.   Artificial Intelligence الانُىاعي الظ٧اء ٖلى حٗخمض التي  Expert Systems: اإلاخسههت بالبرامج
ا ْ الظ٦ُت البرامج جل٪ ؤن صل٪ بلى ًًاٝ عة حٗض لم ٚحَر ٓماث قب٨ت مً مُٗىت ه٣ُت في مخمغ٦ؼة بالًْغ  بل ، اإلاٗل
ض خُض حٗمل ْ حؿخ٣غ ْ الكب٨ت ٖىانغ ْ ه٣اٍ بحن جيخ٣ل ؤن ًم٨ً  ؤن هي ج٣غع  زم ، طل٪ مجها ًُلب خُض ؤْ جٍغ
ْالُ٪ ٨َْظا ، زالزت بلى مجها ْ زاهُت ه٣ُت بلى الخ٣ا جيخ٣ل .  Agent Mobile اإلاخدغ٥ الٗمُل بغامج م٘ الخا٫ هي جل٪ ص

خ٣اص ًم٨ً ، ظضًض ظُل ْٕ مؿخ٣بال ٓلٓظُا ًٖ ؾُهضع اهّ الٖا ٓماث ج٨ى ٕٓ ٞحها ٖملُاث اإلاٗل  ، الخُا٫ مً ه

ط َٓ الظ٧اء ٫ٓ  لضٔ ) الخْغ ٢ٓ٘ ٚحر ْٝغ خه  بِىما مكابّ، لٓٝغ ألا٢غب اإلاى٣ُُت الىدُجت ؤْ بالجغاء ( مخ

ط َٓ الخُا٫ ٢ٓ٘ ٖما بُٗضة هدُجت ؤْ بةظغاء الخْغ . مخ
ٓجغ جُبُ٘ ؤم٨ً طل٪ بلى باإلياٞت  ٧ان خُض ، الؿاب٤ في ٧ان ٦ما ال٨ٗـ لِـ ْ ؤلاوؿان م٘ لُخٟاٖل ال٨مبُ

ٓظب ض الظي ؤلاوؿان ٖلى ًخ ٓجغ ٌؿخٗمل ؤن ًٍغ ٓماث قب٩اث ْ ال٨مبُ ٓن  ؤن اإلاٗل  ٌٗٝغ ؤن ْ مِٗا مخُبٗا ٩ً

  ؤلاوؿان م٘ جخٟاٖل"  ْاظِت"  الٓؾاثل ْجل٪ ألظِؼة لخل٪ ناع ؤالن ، ؤؾاؾّ ٖلى مِٗا ًخٗامل ْ ٖملِا ؤؾلٓب
ًة
 ؤًا

 ؤلاوؿان ْبصعا٥ ٣ٖل ْ لٛت بلى ا٢غب لٛت جخ٩لم بغامجِا ْ ألاظِؼة جل٪ ؤنبدذ ْ بصعا٦ّ، ٧ان ْآًا لٛخّ ٧اهذ

.  الٗاصي
ٍٓغ ٖلى الٗمل زاهُت هاخُت مً ٓاث ْ لخٍُٓ الاؾدُٗابُت الُا٢ت جٓؾُ٘ ٖلى ًتر٦ؼ الاهترهذ قب٨ت جُ  الى٣ل ٢ى

  ، الٗاإلاُت ْ ؤلا٢لُمُت ْ اإلادلُت
ًة
ٓػٕ بلى اإلا٨خب ؤْ البِذ ن مدلُا  الاجها٫ ؤهٓمت اؾخٗما٫ بلى ًهاع اإلا

ٓػَ٘ مغا٦ؼ بحن ب٢لُمُا ،ISDNالغ٢مُت ْعة الض٫ْ  بحن ْ الخ ٓثُت ألالُٟت اؾخٗما٫ بلى ًهاع اإلاخجا  ٖاإلاُا ؤما ، الً
٫ٓ  ٢هحرة طبظباث م٘ لالجهاالث الًٟاثُت اإلادُاث اؾخٗما٫ بلى ُٞهاع   ، اإلاضٔ بُٗضة الُ

ًة
 البض ْم٘ مازغا

ٓوي ٓن  الغ٢مي الخلٍٟؼ ٓوي البض مدُاث بحن ْ الاهترهذ قب٨ت بحن ج٩امل َىا٥ ؾ٩ُ . الخلٍٟؼ
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والحأهِث في مهازجي املحادرة والكحابة لدي العلبة الناظلين بغيرها ثىظُف الحركير 

 ونكُت جدلُلُتدزاسة :السالم في سلعنة بسوهاي داز
ٓعلُاها بيذ لُمً ا /ه ٓم ؤلاؾالمُت،مالحًز ظامٗت الٗل

 

 

 

 : ملخو

ٓاٖضَا بض٢ت جمخاػ التي ْالخإهِض الخظ٦حر بن ٓبت في ؾنب الٗغبُت اللٛت في ٢  الُلبت لضٔ اؾدُٗابها نٗ
ا الىا٣َحن ٍٓحن الُلبت زانت بٛحَر هاي بؿلُىت الٗغبُت اإلاضاعؽ في الضاعؾحن اإلاالً  َظٍ ْجغ٦ؼ. صاعالؿالم بْغ
٠ُ ٖلى الضعاؾت ٓبت ل٨ك٠ ْال٨خابت اإلاداصزت مِاعحي في ْالخإهِض الخظ٦حر جْٓ ٓاظِت الهٗ  ْا٢تراح الُلبت لضٔ اإلا

٫ٓ  بٌٗ ٕٓ؛ َظا في اإلاالثمت الخل  بغيت الٗاملي الخدلُل بٓؾاَت الخدلُلي الٓنٟي اإلاىهج باؾخسضام ْطل٪ اإلآي

 الػاملي الخدليل مً الحاصلت فىديجت. كىيت بييت ذاث للفلساث الخيىيني وصدكه زباجه خيث مً امللياض ازخباز
 الفسديت الجزغت مً بػيدة ملىىت غلميت بؼسيلت الػىامل إلى وجلظيمه وصالخيخه امللياض حىدة غلى ججسيبي دليل

ٌل . الشخصيت وامليى

 .ال٨خابت  –اإلاداصزت  -الخإهِض  -الخظ٦حر: اإلاكخاخُت الٍلماث

: ملدمة

ٓخُضة لالجها٫ ْؾُلت اللٛت حٗض  اللغت إن .1"آلازٍغً م٘ حٗاملّ في ؤلاوؿان ٖلحها ٌٗخمض التي الٟٗالت ال
 يلتزم أن البد التي وأهظمتها كىاغدها لغت فليل. اللغاث بازخالف جسخلف ألاهظمت وهره ألاهظمت، مً مجمىغت

 فئهما لغاث أيت هخػلم وغىدما". الىظام" أنها للغت ألاولى الظمت حػد فلرلً. هخاباتهم أو أخاديثهم في بها املخيلمىنل
 اطخػماٌ غىد به الاهخمام مً البد أطاس ي مؼلب هى اللغىول فالىظام. 2وكىاغدها هظامها حاهب إلى هخػلمها

                                                           
تنمية اللغة العربية وكيفية توسيع ألفاظها ودورها في تعليم اللغة للناطقين عبد الوىاب، وشيكدو، نوريسان،زكريا، 1

 .1، ص2009، ادلؤمتر الدويل يف إندونيسيا، ، اللغة العربية من ادلنظور الثقايف واالجتماعيبغيرها
 .63دار النهضة العربية، ص: ، مقدمة للقارئ العريب، دط، بَتكتعلم اللغةالسعراف، زلمود، 2
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ٌل الىظام هرا مسالفت أن اللغت،إذ ٌل هى غما جىدسف ألنها لغىيا؛ زؼأ يػد به املػمى  اللىاغد خظب اللغت في ملبى

. 1بها ألاصليحن الىاػلحن لدي املخبػت

 هرا لغت وأنها الىسيم، اللسآن لغت أنها مً أهميتها غلى دلذ وكد. مهمت الػسبيت اللغت دزاطت أن فىجد 
 وطلم غليه هللا صلى أوضح فلد ال، أم بها يخيلمىنل أواهىا طىاء إلاطالمي الػالم في املظلمحن ولغت إلاطالمي الديً

مه اللسآن حػلم مً زحرهم: "كائال
ّ
 فترجيل. 3"الديً في يفله زحرا به هللا يسد مً" وطلم غليه هللا صلى كاٌ. 2"وغل

 الديييت الػباداث وطائس الشهادة لغت وهي بالػسبيت، جؤدو الخمع والصلىاث الػسبيت، باللغت إال ييىنل ال اللسآن

 الحديث لغت أيظا وهي. هيجحريا أم صيىيا أم مالحزيا، أم بسوهاويا، أوان طىاء املؤمً لظان غلى دائما جتردد التي
 الخفله ومفخاح والهسفت الػلم مفخاح وهي له، اهفصام ال ازجباػا باإلطالم الػسبيت اللغت فازجبؼذ. 4الشسيف الىبىول

 املدازض حميؼ في إحبازيت مادة هي الػسبيت اللغت بأن دازالظالم بسوهاو الظلؼىت كسزث ألاهميت، هره ومؼ. 5الديً في
. الىدىيت اللىاغد مجها دازالظالم، بسوهاو طلؼىت في الػسبيت املدازض

 في الخؼأ مً الؼلبت غصمت لغسض والللم اللظان جلىيم إلى تهدف فهي الىدىيت اللىاغد دزاطت أما

 في والخأهيث الخرهحر جىظيف دزاطت أما. 6طليما جسهيبا وجسهيبها الجمل صياغت في الدكت وحػّىدهم والىخابت الىالم
 في الؼلبت كدزة أهماغ مػسفت إلى تهدف وهي الخؼبيليت، اللغىيت الدزاطت مً حصء فهي والىخابت، املدادزت مهازحي

 لديهم، املىاحهت الصػىباث وأهماغ وهخاباتهم، مدادزتهم في بها يخػلم وما والخأهيث الخرهحر ظاهسة اطخسدام

ٌل هيفيت غً والبدث  في السطميت اللغت هي املاليىيت اللغت أن وبما. الخياملي الخػليمي الىمىذج ببىاء غلحها الحلى

 حػلم غمليت مً– يػخبر الػسبيت الجمل في وجىظيفها والخأهيث الخرهحر ظاهسة فخػلم الظالم، داز بسوهاو طلؼىت
 في الؼلبت لظػف الدزاطت صػىباث مً -زاصت املاليىيحن والؼلبت غامت، بسوهاو الظيان لدي الثاهيت اللغت

 . طليما صحيدا اطخسداما الىخابت وفي املدادزت في اطخسدامها مً جمىجهم وغدم اطديػابها

                                                           
، إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن مسعود اإلسالمية، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربيةالراجحي، عبده، 1

 .20، ص1990الرياض، 
 .5027-5029#:9خريكم من تعلم القرآن وعّلمو، ج 21:باب:كتاب فضائل القرآن. صحيح البخاري2
 .71#:1ج: من يرد اهلل بو خريا يفقو يف الدين 13: باب: كتاب العلم. صحيح البخاري3

اللغة العربية من ادلنظور . العالمية ماليزيادور المعلم في تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية بالجامعة اإلسالمية حامد، حممد أمحد صاحل، 
 .185، ص2009الثقايف واالجتماعي، ادلؤمتر الدويل يف إندونيسيا، 

اللغة العربية من ادلنظور . تطور تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في جنوب شرق آسيا واألوطان الغير عربيةعقيل، طاىر بن حسن،5
 .223، ص2009ر الدويل يف إندونيسيا، الثقايف واالجتماعي، ادلؤمت

. 2، ص2009مقالة علمية، . مالمح النحو العربي في برنامج تعليم العربية لغير الناطقين بهاحممد، عبد احلليم، وعباسي، قاضي مسري، 6
 .28، ص2008الطبعة األوىل، . العلم واإلميان للنشر والتوزيع. دراسة ميدانية: التحصيل اللغوي وطرق تنميتهبدران، عبد ادلنعم أمحد، 
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ٓباث قٛلذ ٢ْض ٍٓحن الباخشحن اَخمام مً ٦بحرا خحزا الضعاؾُت الهٗ ٓاهب ؾُما ال ،1ْالترب  جدىا٫ْ  التي الج

ْلِما لؿنبحن؛ ْالخإهِض الخظ٦حر ْاَغة الباخشت ٞازخاعث. ْالخٗلُم الخٗلم ٖملُت ٓاٖض ؤن: ؤ ٍٓت ال٣  جخٗل٤ ٧لِا الىد
ٓاٖض مً حٗخبر الٓاَغة َظٍ ؤن: ْزاهحهما الٓاَغة، بهظٍ ُِٟا نٗب التي ال٣ ًٍٓ ٖىض جْٓ  ه٣ُا الٗغبُت الجمل ج٩

ٓباث الباخشت ٢ؿمذ زم. ٦ْخابت ٖٓحن، بلى الهٗ ٓبت: َما ه ٓاٖض ِٞم في نٗ ؾت ْالخإهِض الخظ٦حر ٢  ًخٗل٤ ْما اإلاضْع
ٓص ْعبما بهما، ٕٓ ٖضم بلى الؿنب ٌٗ ٓاهحن بلى الٓاَغة َظٍ زً ْص الٗضص جإهِض مشل زابخت ٢ : ْالشاوي. ْجظ٦حٍر ْاإلاٗض

ٓبت ٠ُ في الهٗ ؾت ْالخإهِض الخظ٦حر جْٓ ٓمت اإلاضْع ًٍٓ في اإلاِٟ  بٌٗ ألن ْطل٪. ٦ْخابت ه٣ُا الٗغبُت الجمل ج٩
ٍٓحن الُلبت ٓاٖض مً ًدٟٔ ٢ض اإلاالً ٓاظّ ْل٨ً ممخاػ، بك٩ل الجمل بٖغاب ًخ٣ً ٢ْض ْالخإهِض، الخظ٦حر ٢ ً 
ٍٓا الؿلُم الٗغبي الخٗبحر بوكاء مً الخم٨ً في قضًضا يٟٗا  اإلام٨ً ْمً. ٦خابت ؤْ ه٣ُا طل٪ مىّ ًُلب خحن هد

٫ٓ، ؤن ْػ  ًٖ الُلبت ٚالبُت عجؼ ه٣ ٍٓت ألازُاء ججا م في الىد .  2حٗبحَر

ٍٓحن الُلبت ي٠ٗ ؤِْغ ٣ٞض هاي ؾلُىت في اإلاالً ٠ُ في صاعالؿالم بْغ ٓاٖض جْٓ ٍٓت ال٣  اإلاخٗل٣ت الىد
ٓا خُىما ْالخإهِض الخظ٦حر بٓاَغة ٓن  ال ٧اه  ال ٦ْظل٪ صخُدت، ٢غاءة الٗغبُت الىهٓم ب٣غاءة ال٣ُام ٌؿخُُٗ

ٓن  ٓن  ال زم ظُض، بك٩ل الٗغبُت باللٛت الخدضر ٌؿخُُٗ ٓن  ٖىضما الِٟم ٌؿخُُٗ  ؤزىاء ألاؾاجظة ٦الم بلى ٌؿخمٗ
ٓن  الظًً الٗغبُت ألاؾاجظة ْبسانت الضعؽ، ٓا٫ الٗغبُت اللٛت ٌؿخسضم ٢ٓذ َ ٓا ْبن الضعؽ، قغح في ال  ٢ض ٧اه

ٓا ٢ْاث ٢ً ٍٓلت ؤ ٓاث حؿ٘ مً أل٦ثر جهل الٗغبُت اإلاضاعؽ في َ  هي الخالُت الؿخت ألاؾالُب ؤن في ق٪ ٞال. ؾى
ٓامل ٍٓحن الُلبت ي٠ٗ بلى مازغة ٖ هاي ؾلُىت في اإلاالً ٠ُ في صاعالؿالم بْغ  مِاعجحهم في ْالخإهِض الخظ٦حر جْٓ

ٓبت ْاظّ ْلظل٪ ْال٨خابت؛ اإلاداصزت ُِٟا حٗلمِا ٖىض الهٗ  الٗغبُت اللٛخحن ازخالٝ: ألاؾباب َظٍ ْمً. ْجْٓ
ٍٓت، ٍٓت اللٛت ْزلٓ ْاإلاالً غاب، ْاَغة مً اإلاالً بُٗت ؤلٖا ٓامل ْالخإهِض، الخظ٦حر َْ  الُلبت، ٖىض الىٟؿُت ْالٗ

٣خّ ْاإلاٗلم ٍغ  . الخٗلُمُت ْالبِئت الخضَعـ، في َْ

ٓة ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ ْطل٪ الخدلُلي؛ الٓنٟي اإلاىهج َٓ الضعاؾت َظٍ في اإلاؿخسضم اإلاىهج بن  في اإلاغظ
٫ٓ  اإلاُضاهُت، صعاؾتها اع ؤًٞل بلى ْلٓن ٓباث ًٖ لل٨ك٠ ْالُغ١  ؤلَا  الُلبت اؾخُاٖت ٖضم مً الىاظمت الهٗ

ٓاٖض اؾخسضام مً ٓن  ال بدُض ظُضا، اؾخسضاما بها ًخٗل٤ ْما الٗغبُت في ْالخإهِض الخظ٦حر ٢ َٓا ؤن ٌؿخُُٗ ٟ ًْٓ 
ٓا٢عي، اؾخٗمالِم في ٓباتهم بلى جاصي التي ْألاؾباب ال٨خابت، في ال اإلاداصزت في ال ال  الخظ٦حر اؾخسضام في نٗ

                                                           
، ادلؤمتر الدويل لتعليم اللغة العربية؛ آفاق وحتديات المشقة التي يوجهها الطالب الماليزيون في تعلم اللغة العربيةقادر، خري الزمان، وزميلو، 1

نية بالجامعة اإلسالمية العالمية دور المعلم في تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثاحامد، حممد أمحد صاحل،.3، ص2011ماليزيا والصني، 
 .183، ص2009. ماليزيا

حامد، حممد .5، ص2011، المشقة التي يوجهها الطالب الماليزيون في تعلم اللغة العربيةقادر، خري الزمان، وزميلو،  
. 183، ص2009. دور المعلم في تعليم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية بالجامعة اإلسالمية العالمية ماليزياأمحد صاحل،

اللغة العربية من  .األخطاء التطورية لدى طالب اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيامهدي، مسعود،
 .130-129، ص2009ادلنظور الثقايف واالجتماعي، ادلؤمتر الدويل يف إندونيسيا، 
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ًٍٓ ٖىض ْالخإهِض  ٖملُتهم بهجاح ٖضم في ؾنبا ْال٨خابت اإلاداصزت مِاعجحهم همٓ في ٦شحرا جازغ ختى الٗغبُت الجمل ج٩

ٍٓت مِاعاث ٖلى ظُض بك٩ل الٓاَغة َظٍ الا٦دؿابُت  Factor Analysis الٗاملي الخدلُل بٓؾاَت ْطل٪ اإلاِمت؛ اللٛ
ايُت الُغ١  ًٖ جماما ًسخل٠ ٌٗض الظي ٔ  الٍغ ٓم في ألازغ  اٞتراياث ٖلى ٌٗخمض ؤهّ خُض الاظخماُٖت، الٗل

ت ْهي بخهاثُت، ً لضٔ ْمًٟلت قاجٗت هٍٓغ  َٓ ما: الٗلم ؾإلّ َاإلاا الظي الؿاا٫ ًٖ ججُب ؤن جدا٫ْ  ألجها ٦شحًر
 مً مم٨ً ٢ضع ؤ٦بر جٟؿغ التي اإلاخٛحراث هي ْما ْجهِٟا؟ الٓاَغة ح٣ٗض جىٓم ؤن ًم٨ً التي اإلاٟاَُم مً ٖضص ؤ٢ل

ٓامل مً ٖامل ٧ل اؾِام صعظت هي ْما ال٨لي؟ الخباًً  مبضؤ الٗاملي الخدلُل ٍُْب٤ اإلاسخلٟت؟ للمخٛحراث الٗ

ٓاَغ ألاؾاؾُت الٗىانغ ًٖ بالبدض َظا ؤلاًجاػ . اإلاٟاَُم ؤْ للٓ

 مسخل٠ بحن الاعجباَاث ْجنؿُِ الٗال٢اث ٞدو هدٓ ًخجّ الٗاملي للخدلُل اإلاباقغ ٞاالؾخسضام بطن،
ٓم خُض الخدلُل في الضازلُت اإلاخٛحراث ٓامل مً ٖضص ؤ٢ل التي البُاهاث جلخُو ٖلى الٗاملي الخدلُل ٨ٞغة ج٣  الٗ

ٕٓ َظا الباخشت ْحؿخسضم. 1للخدلُل الخايٗت البُاهاث في ألاؾاؾُت ألابٗاص ح٨ٗـ ْالتي  لؿنبحن؛ الخدلُل مً الى

ا الاؾدباهت نض١ ٢ُاؽ في ناص٢ا ازخباعا ٌٗخبر الٗاملي الخدلُل ألن: ألا٫ْ  ٍٓا ؤْ ٧ان ْاٍَغ ٍٓيُا ؤْ مدخ : ْالشاوي. ج٩
ت بلى الباخشت ٞإعاصث اإلا٣ُاؽ، زباث الزخباع جدلُل الٗاملي الخدلُل ألن  ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ م٣ُاؾِا، زباث مضٔ مٗٞغ

مبار ْمٗامل الازخباع، بٖاصة مبار مٗامل اؾخسضام ؤن َىا، بالظ٦غ الجضًغ ْمً. Cronbach Alpha ؤلٟا ٦ْغ  ٦ْغ
 بحن الاوسجام جد٤ُ٣ ْمضٔ الاؾدباهت، ٣ٞغاث بحن الاعجباٍ مضٔ ٢ُْاؽ الشباث مٗامل خؿاب بلى حهضٝ ؤلٟا

ٗض بطن،. ٣ٞغاتها ُُل ٕٓ َظا ٞ .  2للشباث مخدٟٔ م٣ُاؾا الازخباع مً الى

ً ٖلى الباخشت اٖخمضث ٣ٞض الضعاؾت، لئلَاع باليؿبت ؤما اٍع  الىظسيت لدزاطتا: ألا٫ْ  في؛ اإلاخمازلحن ؤلَا
 الىظسيت الجىاهب صياغت في مجها والاطخفادة جدليلها إلى تهدف التي الظابلت والىخاباث وامللاالث لألبدار املىخبيت

 – وُيترحم الػسبيت باللغت الاطدباهت جصميم جخظمً التي الخؼبيليت الدزاطت: الثاوي إلاػازْ.الدزاطت لهره والفلظفيت

 مدازض زالر في باملاليىيت الىاػلحن الػسبيت الؼلبت مً مجمىغت غلى وجىشغها املاليىيت، اللغت إلى – الىكذ هفع في
 أهم فػحران إطترول زاج للبىاث الثاهىيت الػسبيت الديييت املدزطت في املخمثلت دازالظالم بسوهاو طلؼىت في الػسبيت

 بسوهاو إلاطالمي ومػهد ،Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Damitداميذ

                                                           
دراسة تطبيقية على بعض : تبيانات التسويقاستخدام التحليل العاملي للمتغيرات في تحليل اسسامي، بلخاري، 1

، 2009باتنة،  -جامعة العقيد احلاج خلضر. ، كلية العلوم االقتصادية والتسيري)رسالة ماجستري غري منشورة(، البحوث
 .Jonathan S, Kata Pengantar oleh; Hassan Noor. Metode Skrip via Pendekatan Kuantitatif SPSS.43ص

Malaysia; Sam Synergy Media Sdn. Bhd. Ms:266. 
كلية . جامعة العلوم اإلسالمية ادلاليزية. محاضرة مادة اإلحصاء والنموذج التحليل لموضوع اإلحصاءميكائيل إبراىيم، 2

عامل : األردف. SPSSمدخل إلى تحليل البيانات باستخداـالسواعي، خالد زلمد، . MKP01, FKP ،2013.القيادة
 .138، ص2011الطبعة األكىل،. الكتب احلديث
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Ma’had Islam Brunei، البل٣ُت خظً للبىحن الػسبيت الثاهىيت واملدزطت Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanal 

Bolkiah .ػٖذ ُٓل  البالغ الدزاطت ملجخمؼ الىلي الحجم مً 42% وظبخه حشيل خيث الػيىت، أفساد 908 غلى الاؾدباهت ٞ
. 20141لػام الظالم داز بسوهاو بظلؼىت الديييت الشؤون بىشازة الىظيفي املالن سجالث في وزد ملا وفلا2155 َمغدد

 وزبراتهم آزائهم غلى الىكىف بغيت الخىظيميت للهياول ووفلا الدزاطيت، ومظخىياتهم الؼلبت حجم خظب وذلً

ٓن  ؤَمِا؛ مً ٖضة، ألؾباب مجهم (37%)337 الباخشت ٞازخاعث.الدزاطت مشيلت غلى الخغلب في مجها والاطخفادة ٧ 
با ْالاؾدباهت ؤلاخهاء ٓبت ٌك٩ل مما الٗغبُت اإلاضعؾت الؿ٩ان لضٔ ٍٚغ ٓػَ٘ الباخشت لضٔ الهٗ  ٖلى الاؾدباهت ج

ُلب بال بىٟؿِا، الضعاؾت ُٖىت ْعا١ جتر٥ ؤن مجها ًُل  جدضًض م٘ م٨خملت اإلاضعؾت، ٧ل في ألاؾاجظة ٖلى اؾدباهتها ؤ

ٓا٢عي ؤلا٢غاع بهٟتها الاؾدباهت بإَمُت الُلبت ظِل زم. للبدض اإلاُلٓب ْٖضصَم الُلبت ظيـ  بلى ًاصحهم مما ال
٣ت ْبظابتها ب٣غاثتها ال٣ُام ٖضم ٓن  بًِٗم ؾلُمت، بٍُغ ٓا ْبًِٗم ؤلاظابت، ًٖ زالُت ألاؾئلت ًتر٧  بةظابتها ٢ام

البت َالب 337 ُٞٗخبر بطن،. الاؾدباهت ؤؾئلت مً اإلاُلٓب َٓ ما ًٖ الىٓغ بٌٛ  للضعاؾت الهالخت الُٗىت مً َْ
ٓاٞغ البدض، بإٚغاى ًٟي ٢ض الٗضص َظا ؤن بما ٍ ْجخ  جدلُل لٗملُت باليؿبت ؤما. ْالخدلُل للضعاؾت الالػمت الكْغ

 الجاهصة إلاخصائيت البرهامج ػسيم غً املىاطبت إلاخصائيت ألاطاليب الباخشت ٞاؾخسضمذ الاؾخماعاث، َظٍ الىخاثج

 .الٗكٍغً إلاصدازStatistic Programme For The Social Sciencesإلاوظاهيت للػلىم

اصة ٓم ؤن بما طل٪، ٖلى ٍػ ٫ٓ  حؿخسضم التي ألاصاة َٓ الاؾدباهت مِٟ  ؤلاظابت ٍَغ٤ ًٖ البُاهاث ٖلى للخه
 للمبدٓر بالُض حؿلم ٍَغ٤ ًٖ ْطل٪ بىٟؿّ، اإلابدٓر ٖلحها ًجب ْالتي البدض ٢ُض بالٓاَغة جخٗل٤ ؤؾئلت ٖلى

ؿخسضم ٞهي ،2اؾدُٟائها بٗض للباخشت بٖاصتها مجها ًُلب الظي  عجؼ بلى جاصي التي ألاؾباب ؤَم ٢ُاؽ لٛغى ٌُل

ٕٓ ًٖ الخٛلب الُلبت ٢ٓ ٓهذ ْبظل٪. ْال٨خابت اإلاداصزت في ْالخإهِض الخظ٦حر اؾخسضام ٖىض الخُإ في ال  َظٍ ج٩
ٌل للظما  :هما زئيظحن، كظمحن مً الاؾدباهت  : وحشمل الدزاطت غيىت غً ذاجيت مػلىماث حمؼ إلى يهدف: ألاو

 -الؿٟلى الؿاصؾت -الٗكغة الخاصًت -الٗاقغة -الخاؾٗت -الشامىت) الضعاؾُت ْالؿىت ،(ْألاهثى الظ٦غ) الجيـ

 الديييت املدزطت) اإلاضعؾت ْاؾم ،(ٞإ٦ثر ؾىت19 -ؾىت18 -ؾىت17 -ؾىت16 -ٞإ٢ل ؾىت15) ْالٗمغ ،(الٗلُا الؿاصؾت
 للبىحن الػسبيت الثاهىيت واملدزطت-بسوهاو إلاطالمي ومػهد-داميذ أهم فػحران إطترول زاج للبىاث الثاهىيت الػسبيت

ٓن : الشاوي ْال٣ؿم. (البل٣ُت خظً ٓػٖت ٣ٞغة 108 مً ًخ٩ ٓامل، زماهُت ٖلى م  اللغخحن ازخالف:ألا٫ْ  الٗامل: ْهي ٖ
غاب ْاَغة: الشاوي ْالٗامل ،(٣ٞغة 13) واملاليىيت الػسبيت  12) ْالخإهِض الخظ٦حر َبُٗت: الشالض ْالٗامل ،(٣ٞغة 8) ؤلٖا

ٓامل: الغاب٘ ْالٗامل ،(٣ٞغة ٣خّ اإلاٗلم: الخامـ ْالٗامل ،(٣ٞغة 23) الُلبت ٖىض الىٟؿُت الٗ ٍغ  17) الخضَعـ في َْ

: الشامً ْالٗامل ،(٣ٞغة 10) اإلاداصزت مِاعة: الؿاب٘ ْالٗامل ،(٣ٞغة 14) الخٗلُمُت البِئت: الؿاصؽ ْالٗامل ،(٣ٞغة
 أفساد جصىزاث ضل٣ُا (Likert Scale) دزحاث زمع مً ميىنل ملياض اطخسدام جم للد. (٣ٞغة 11) ال٨خابت مِاعة
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ٌل الػيىت مجخمؼ صص الاطدباهت، في الىازدة الفلساث خى
ُ
 أهميتها، دزحت مؼ يخفم وشن الحاالث مً خالت ليل وز

صص خيث
ُ
 فاغخمدث. (حدا أوافم – أوافم – أدزول لظُذل – أوافم ال – حدا أوافم ال) وهي جماما مخىفس لإلحابت ز

 جلً لالطخسدام آزس وطبب ألاطئلت، بىىد مً بىد ليل (دزحاث) الىلؼي الىشن إلغؼاء امللياض هره غلى الباخثت
. 1إلاخصائيت للمػؼياث الشمىليت اللساءة مىهجيت إمياهيت مً يديده ما إلى يػىد امللياض

ٓبا الٗاملي الخدلُل ٌٗض َظا، ْٖلى ٓظبت الاعجباَاث مٗامالث جٟؿحر ٌؿتهضٝ مىاؾبا بخهاثُا ؤؾل   -اإلا
 مجا٫ جىُٓم هدٓ ؾٗحها في اؾخسضامّ الباخشت حؿخُُ٘ بدُض اإلاخٛحراث، مسخل٠ بحن  -بخهاثُت صاللت لِا التي

ٓة لِظٍ اإلاباقغة ْالىدُجت. ْمخٛحراجّ زهاثهّ ٖلى للخٗٝغ جدخاط ظضًض  الضعاؾت بٖاصة هي الاؾخ٨كاُٞت الخُ
ى ْبىاء اإلاجا٫، في الِامت للمخٛحراث ْالخىا٫ْ  ٓلى. اإلاخٛحراث َظٍ بحن الٗال٢اث جٟؿغ التي الْٟغ  ٞدو الباخشت ْجخ

 بضؤث الظي الٗلمي ْاإلاى٤ُ الىٓغي  لئلَاع ٣ْٞا مكتر٦ت زهاثو مً بُجها ما ْاؾدكٟاٝ الخهيُُٟت ألاؾـ َظٍ

.  بّ

 والٌخابت اإلاداصزت مهاعحي في والخأهِث الخظيحر جىظُل نػىباث غىامل الؾخسالم العاملي الححلُل

ا الىاَهحن الُلبت لضي   .بؿحَر

: الضعاؾت أصواث

 َظا مً ظؼءا حك٩ل الؿاب٣ت الضعاؾاث ؤن ٦ما. اإلاُضاوي البدض َظا إلظغاء اإلا٣ُاؽ الباخشت اؾخسضمذ          

با الباخشت نممذ ْمجها البدض، مجا٫ في الباخشت زبراث ًلحها زم الاؾخنُان،  ؤٚغاى لخد٤ُ٣ ْطل٪ ٣ٞغة، 108 ج٣ٍغ
ٓة الباخشت ؤزظث ٢ْض. البدض ٓػَ٘ بٓؾاَت الضعاؾت بُاهاث لجم٘ ٦إصاة الاؾخنُان اؾخسضام جمذ بدُض الخُ  ج

ا الىا٣َحن الُلبت بلى الاؾخنُان طل٪ البت َالب 908 ٖضصَم ًهل الظًً بٛحَر ٍٓحن َْ  الٗغبُت مضاعؽ زالر في اإلاالً
هاي، ؾلُىت في ٍٓت الٗغبُت الضًيُت اإلاضعؾت ْهي بْغ  ؤلاؾالمي ْمِٗض صامُذ، ؤه٤ ٞٗحران بؾتري  عاط للبىاث الشاه

هاي، ٍٓت ْاإلاضعؾت بْغ البت َالب 337 َٓ للضعاؾت الهالخت الٗضص ْل٨ً البل٣ُت، خؿً للبىحن الٗغبُت الشاه َْ 

ٓباث بإؾباب جخٗل٤ ؤؾئلت الاؾخنُان َظا ٍْخًمً. ٣ِٞ  اؾخٗما٫ في ْاؾخسضامِا ْالخإهِض الخظ٦حر حٗلم نٗ
ٓا٢عي ٍٓحن، الُلبت لضٔ ال ٓص بط اإلاالً ٓباث َظٍ ألاؾباب حٗ ٍٓت الٗغبُت اللٛخحن ازخالٝ بلى الهٗ  الخظ٦حر في ْاإلاالً

ٍٓت اللٛت ْزلٓ ْالخإهِض، غاب، ْاَغة مً اإلاالً بُٗت ؤلٖا ٓامل جإهِض،ْا٫ الخظ٦حر َْ  الُلبت، ٖىض الىٟؿُت ْٖ
٣خّ ْاإلاٗلم ٓباث َظٍ بلى اإلاؿنب بمهضع جخٗل٤ ؤؾئلت ًخًمً ٦ما الخضَعـ، في ٍَغ  الخٗلُمُت البِئت َْٓ الهٗ

ٓباث َظٍ ؤن في ق٪ ٞال طل٪، ؤظل ْمً. اإلادُُت ٠ُ مك٩لت حك٩ل الهٗ  اإلاداصزت مِاعجحهم في ال٣اٖضة جل٪ الخْٓ

ٓػٖذ. ْال٨خابت ٓزحن الاؾخنُان الباخشت ٞ  ٞإِْغ. اإلاضعؾت ْاؾم ْالٗمغ، الضعاؾُت، ْالؿىت ٧الجيـ، للمبد

                                                           
كلية . جامعة العلوم اإلسالمية ادلاليزية. محاضرة مادة اإلحصاء والنموذج التحليل لموضوع اإلحصاءميكائيل إبراىيم،  

 .MKP01, FKP ،2013.القيادة
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ٓباث ًٖ ؤؾئلت اإلاخًمً ٣ٞغاث ق٩ل ٖلى الاؾخنُان ٍٓحن الُلبت لضٔ ْالخإهِض الخظ٦حر ا٦دؿاب نٗ  خحن اإلاالً

ٓن  ٓاٖض ًخٗلم ٍٓت ال٣ .  الشاهُت ٧لٛتهم الٗغبُت الىد

ؾت للٓاَغة الاؾخنُان ٍَغ٤ ًٖ ظمِٗا جم التي البُاهاث جغجِب ًخم زم ْمً           ٓٞت ق٩ل في اإلاضْع  ْمً. مهٟ
ٓامل بلى ال٣ٟغاث جل٪ بخلخُو ٢امذ ٣ٞض الٗاملي، الخدلُل ًٖ الباخشت صعاؾت زال٫ ٓاؾمِا خؿب ال٩امىت الٗ ٢ 

ْٞت، ال٣ٟغاث مٗاوي َُاتها في ججم٘ اإلاكتر٦ت ٍٓجي، نض٢ِا الزخباع ْطل٪ اإلادظ  ألجها البدض ٞغيُت ْصعاؾت الخ٩

نُا صلُال حٗض ٣ت الباخشت اؾخسضمذ زم. ْج٣ىِىّ اإلا٣ُاؽ لهالخُت ججٍغ  Principal الغثِؿت اإلاغ٦باث ٍَغ

Components Analysis; PCA ٘ٓامل بلى اإلا٣ُاؽ ٣ٞغاث لجم ٣ت ال٩امىت الٗ ٣ت َْظٍ ص٣ُ٢ت، ٖملُت بٍُغ  جهضع الٍُغ
٣ت مً ٣ت ْجل٪. الاؾخ٨كافي الٗاملي ٍَغ ٓإ جخًمً الٍُغ  ؤْ اإلاىٟغص ْالخباًً اإلاكتر٥، الخباًً: ْهي زالزت، ؤه

ٓعي، ٓجها ٚحٍر صْن  ٣ِٞ اإلاكتر٥ الخباًً الباخشت اؾخسضمذ ٣ٞض. الخباًيُت ْألازُاء الى ٓامل جلخُو ل٩  بحن الٗ
، ؤما. اإلا٣ُاؽ ال٣ٟغاث ٓهان ٞال ٚحٍر ٓامل مً ظؼءا ٩ً .  اإلاؿخسلهت الٗ

 ٣ٞغاث؛ زالر ًٖ ج٣ل ال ما ٖامل ٧ل ج٣ِـ ال٩امىت اإلاخٛحراث ؾبٗت الٗاملي الخدلُل هخاثج مً ؤِْغ ٣ٞض         

٣خّ اإلاٗلم: ْهي ٍغ ٓاٖض صعاؾت ْؤَمُت الخضَعـ، في َْ ٍٓت، ال٣ ٓامل الىد  ال٨خابت، ْمِاعة الُلبت، ٖىض الىٟؿُت ْٖ
ٓباث ْؤؾباب الخٗلُمُت، ْالبِئت اإلاداصزت، ْمِاعة ٠ُ في الهٗ  اللٛخحن ازخالٝ خُض مً ْالخإهِض الخظ٦حر جْٓ

ٍٓت، الٗغبُت . ْالخهي٠ُ الخ٣ؿُم ْص٢ت ْاإلاالً

 : الاؾدباهت زباث ازخباع

ٓاث الباخشت مغث ٣ٞض ٖٓت بالخُ  َظٍ في اؾخسضمذ التي ألاصاة اؾدىضث بط. الاؾدباهت زباث الزخباع اإلاخى
 اإلاجا٫، َظا في الصخهُت زبرتها في جمشلذ مخٗضصة، مهاصع مً اهُال٢ا الباخشت نممتها اؾدباهت ٖلى الضعاؾت
 بٗض الاؾدباهت، َظٍ مً ظؼءا حك٩ل الؿاب٣ت الضعاؾاث بن بط مخٗضصة، ٖلمُت ْم٣االث ْمجالث إلاهاصع ٢ْغاءاتها

حن ٢بل مً الاؾدباهت جد٨ُم جمذ طل٪ ٓم الجامٗت في ؤؾاجظة مً اإلاد٨مَا ا، ؤلاؾالمُت الٗل  ٖلى ْؤظمِٗا بمالحًز
ٓعتها في زغظذ ختى اإلاىاؾبت الخٗضًالث بظغاء بٗض ْطل٪ الضعاؾت، ألَضاٝ ْمىاؾبتها ْؾالمتها الاؾدباهت صخت  ن

مبار مٗامل الباخشت اؾخسضمذ زم. الجهاثُت  مٗامل مً اإلآِغة الىدُجت زال٫ ْمً. الشباث الزخباع ؤلٟا ٦ْغ
مبار ٓٞغ ؤجها ٖلى الاؾدباهت صلذ ٣ٞض ؤلٟا، ٦ْغ ٍ ظمُ٘ ج  لض٢تها لالؾخسضام نالخت ْؤجها الػمت،الم الكْغ

ٓخِا، ْخذ بدُض الٗلمي البدض بإٚغاى ٍْٟي ْْي . الاؾدباهت ٣ٞغاث مً ٣ٞغة ل٩ل. 86 بلى. 85 بحن ما ٢ُمخّ جغا

ْع  زالر الاؾدباهت جل٪ جًمىذ ٢ْض  وجظمىذ والخأهيث، الخرهحر جىظيف في الصػىباث أطباب: أولها زئيظت، مدا
 ظاهسة مً املاليىيت اللغت وزلى واملاليىيت، الػسبيت اللغخحن ازخالف بؿنب الصػىباث مخظمىت فلسة وطبػىنل زالر

 املدىزل أما. الخدزيع في وػسيلخه واملػلم الؼلبت، غىد الىفظيت غىاملا٫و والخأهيث، الخرهحر وػبيػت إلاغساب،

 املدىزل ؤماو.  الخػليميت البيئت وهى الخىظيف صػىباث بمصدز جخػلم فلسة غشسة أزبؼ غلى اشخمل فلد الثاوي،
 املدادزت مهازة في والخأهيث الخرهحر جىظيف صػىباث مخظمىت فلسة وغشسون واخدة ٖلى اقخمل ٣ٞض الثالث

 غىد يىاحهها التي صػىباث مدي غلى يجيب أن املاليىول الؼالب مً املدىزل هرا في الاطدباهت وجؼلب. الىخابت ومهازة
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 Likert Scale دزحاث زمع مً ميىنل ملياض اطخسدام زالٌ مً الثاهيت واللغت الػسبيت الىدىيت اللىاغد حػلمه

 إلغؼاء امللياض هره غلى الباخثت فاغخمدث. (حدا وافمؤ– وافمؤ– أدزول لظُذل – أوافم ال – إػالكا أوافم ال) وهي
 مً يديده ما إلى يػىد امللياض جلً لالطخسدام آزس وطبب ألاطئلت، بىىد مً بىد ليل (دزحاث) الىلؼي الىشن

. 1إلاخصائيت للمػؼياث الشمىليت اللساءة مىهجيت إمياهيت

: للبُاهات ألاولي الححلُل

 غً غبازة وهى. ألاطاطيت املخؼلباث مً الاطخداللي لإلخصاء املظخسدمت للبياهاث ألاولي الخدليل يػد
 والطخسساج. البدثيت أغساطها جدليم في الباخثت جخبىاها التي إلاخصائيت للؼسيلت البياهاث مالءمت مدي ازخباز

 لالحظاق ألفا هسومبار مػادلت باطخسدام امللياض زباث الخدلم جم فلد وزباجه، امللياض لصدق ألاوليت املؤشساث

 غلى يدٌ مما الاؾدباهت ٣ٞغاث مً ٣ٞغة ل٩ل. 86 بلى. 85 بحن ما للملاييع الثباث مػامالث جساوخذ وكد. الدازلي
ذو الالخىاء كيمت أما. لالطخسدام وصالحت الاطدباهت زباث كىة  والؼبيعي الاغخدالي الخىشيؼ غلى يدالن فلد ،الخَٟغ

ٓا ٢ض ؤلاخهاثُحن ألن ع؛لالزخبا مدددة مظاخت بحن أو+2و-2 بحن ما جتراوح بديث املظخسدمت، للبياهاث  ؤن اج٣ٟ

ٓصة ٓاء ظ ذ الالخ ٓها ؤن ًجب ْالخَٟغ ٓػَ٘ البُاهاث الجهاٝ مٓظبا ؤْ ؾالبا 1 بحن ٩ً خضالي للخ ٓاء ؤما. الٖا  الالخ
ذ ٓلت ال٣ُمت ِٞظٍ ،مىحبا أو طالبا 2ٖلى ًضالن اللظان ْالخَٟغ  الىديجت زالٌ ومً .2ؤلاخهاثُحن لضٔ م٣ب

 بلى ْنل ٢ض الظي 108 ع٢م اإلا٣ُاؽ بال املظخسدمت البياهاث في جرهس اهدسافاث أو وحىد غدم جبحن املظخسلصت
ذ في الخام اههِاع ظٝ ْل٨ىّ ،(+3) الخَٟغ ٓاٞغ لٗضم الخدلُل في خُل ٍ ج  زال٫ مً هالخّٓ ٦ما إلب٣ائها الالػمت الكْغ

ٌل  جىشيػا جىشع املظخسدمت البياهاث أن غلى دليل املظخسلصت الىخائج أن الباخثت أهدث هىا، ومً.(1) زكم الجدو
 .اغخداليا

 Skewness andوادحباز الالحىاء والحفسظحCronbanch Alphaهخُجة ادحباز كسومباخ ألفا:(1)الجضُو عنم 

Kurtosisل

الحفسظح  الالحىاء  املحغيرات  كسومباخ ألفا

.385 -1.03 .862 q1 

.212 -.706 .861 q2 

.148 -.825 .861 q3 

.106 .022 .861 q4 

.529 -.945 .860 q5 

                                                           
 .2013، اإلحصاء والنموذج التحليل لموضوع اإلحصاءمحاضرة مادة ميكائيل إبراىيم، 1
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-.639 -.342 .861 q6 

-.457 -.307 .861 q7 

.133 -.739 .860 q8 

.174 -.923 .863 q9 

-.238 -.643 .861 q10 

-.659 -.727 .862 q11 

.206 -.686 .862 q12 

-.408 -.270 .860 q13 

.141 -.751 .862 q14 

.059 -.156 .860 q15 

-.685 -.524 .861 q16 

.197 .242 .861 q17 

.337 -.875 .862 q18 

-.059 -.664 .863 q19 

.342 -.960 .860 q20 

.191 -.176 .860 q21 

.949 -1.078 .861 q22 

-.036 -.450 .860 q23 

.189 -.763 .861 q24 

-.375 -.476 .860 q25 

-.634 -.517 .860 q26 

-.543 -.381 .860 q27 

-.125 -.456 .860 q28 

-.305 -.497 .859 q29 

.307 -.881 .860 q30 

.034 -.849 .861 q31 

-.257 -.520 .860 q32 

-.474 -.376 .862 q33 

-.412 -.874 .863 q34 

-1.102 -.058 .860 q35 



 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

244 

.498 -1.233 .860 q36 

-.573 -.488 .859 q37 

.182 -.621 .861 q38 

-.789 .411 .862 q39 

1.742 -1.241 .861 q40 

-.455 -.683 .859 q41 

-.895 -.308 .863 q42 

-.830 -.503 .861 q43 

.378 -.793 .859 q44 

.049 -.897 .859 q45 

-.416 -.409 .862 q46 

2.361 -1.465 .862 q47 

.972 -1.130 .861 q48 

.020 -.673 .859 q49 

1.499 -1.335 .861 q50 

-.654 -.497 .861 q51 

-1.177 -.051 .863 q52 

-.537 -.871 .862 q53 

1.706 -1.363 .861 q54 

-.359 -.119 .861 q55 

-.930 -.254 .860 q56 

1.804 -1.455 .861 q57 

-.313 -.757 .861 q58 

-.570 -.154 .861 q59 

-1.153 .058 .864 q60 

-.145 -.149 .862 q61 

-.473 .070 .860 q62 

2.372 -1.384 .861 q63 

.914 -1.151 .860 q64 

-.764 .059 .860 q65 
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-.733 .102 .861 q66 

-.884 .457 .861 q67 

-.682 .585 .866 q68 

.492 -.930 .862 q69 

.399 -.911 .863 q70 

1.875 -1.208 .862 q71 

.388 -.966 .863 q72 

.431 -.884 .863 q73 

-.813 -.012 .862 q74 

-.732 -.331 .861 q75 

.722 -1.012 .860 q76 

-.426 -.607 .864 q77 

.714 -.971 .861 q78 

.190 -.683 .861 q79 

.864 -1.063 .861 q80 

-.593 -.170 .860 q81 

-.631 -.731 .859 q82 

-.654 -.115 .860 q83 

-.333 -.634 .862 q84 

-.672 -.339 .864 q85 

-.243 -.307 .861 q86 

-.654 -.362 .860 q87 

-.261 -.191 .861 q88 

-.066 -.705 .859 q89 

.783 -1.069 .860 q90 

.711 -1.000 .860 q91 

-1.088 .253 .861 q92 

-.237 -.808 .859 q93 

-.046 -.952 .860 q94 

.623 -1.118 .860 q95 
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.445 -.892 .860 q96 

-.772 -.437 .860 q97 

-.201 -.257 .862 q98 

-1.000 -.226 .859 q99 

.361 -.927 .859 q100 

-.064 -.633 .859 q101 

-.877 .575 .861 q102 

-.381 -.560 .860 q103 

-.382 -.427 .860 q104 

.036 -.756 .859 q105 

-.621 -.517 .859 q106 

-.337 -.796 .863 q107 

3.074 -1.672 .861 q108 

: الدزاسة ثحلُل هحائج

هاي ؾلُىت في الٗغبُت اإلاضاعؽ زالر في املخػلمحن املاليىيحن الؼلبت مً دزاطتها غيىت الباخثت ازخصذ  بْغ
ٍٓت الٗغبُت الضًيُت اإلاضعؾت ْهي صاعالؿالم، هاي، ؤلاؾالمي ْمِٗض صامُذ، ؤه٤ ٞٗحران بؾتري  عاط للبىاث الشاه  بْغ

ٍٓت ْاإلاضعؾت ت ٦ماصة الىدىيت اللىاغد يخػلمىنل الريًْ البل٣ُت، خؿً للبىحن الٗغبُت الشاه ٍع  مً ويخضح .يْغ
ٌل  وكد. مشازوا 337 املشازهحن غدد بأن الدزاطت، هره في للمشازهحن ألاطاطيت البياهاث لخدليل (2) زكم الجدو

 املشازهحن غدد أن الخظىا. الؼالباث مً مشازهت (50%)169 ويلابلهم ػالبا، 168 (50%) الدزاطت هره في حشازن
 ذوىزا املشازهحن حيع خددث كد الباخثت ألن وذلً ٣ِٞ؛ ْاخضة َالبت َٓ بُجهما الٟغ١  ؤن بط ب٣لُل، مسخل٠

 .الروىزل غدد مً غددا أهبر إلاهار غدد أن الحليلت في وان ولى ختى الخىشيؼ، غىد وإهازا

ٓا للمشازهحن، الدزاطيت للظىت وباليظبت ٍْا ٩ٞاه  في الشامىت الؿىت َلبت ٖضص جخمشل بط الٗضصـ، في مدؿا

 الؿىت َلبت ٍْلُّ َلبت، 60 (18%) في الٗاقغة الؿىت زم َلبت، 60 (18%) في الخاؾٗت ْالؿىت َلبت، 60 (%18)
 الؿىت بال َلبت، 60 (18%) ْٖضصَم الٗلُا الؿاصؾت الؿىت َلبت ْؤزحرا، َلبت، 60 (18%) ْٖضصَم ٖكغة الخاصي

 . َلبت 37 (11%) في ٖضصَم ٞخخمشل الؿٟلى، الؿاصؾت

 ؾىت 15 بحن ما أغمازهم جتراوح (148 ،44%) املشازهحن مً الػظمى غالبيت فئن بالػمس، يخػلم فيما أما

 جتراوح ممً مشازوا (18%) 62أيظا الدزاطت هره في اشترن وكد. طىت 16أغمازهم جتراوح 78 (23%) ملابل ٞإ٢ل،

ْح الريً (33 ،10%) املشازهحن يلحهم زم طىت، 17 أغمازهم ٓن  ًلحهم زم طىت، 18أغمازهم جترا  ممً (16 ،5%) اإلاكاع٧
.  ٞإ٦ثر طىت 19 أغمازهم جتراوح
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حن؛ مً اإلاكاع٦حن بإن الخدلُل هدُجت ٦كٟذ ٣ٞض اإلاضعؾت، الؾم بالؿيبت ؤما  الضًيُت اإلاضعؾت اإلاضعؾخَا
ٍٓت الٗغبُت هاي ؤلاؾالمي ْمِٗض صامُذ، ؤه٤ ٞٗحران بؾتري  عاط للبىاث الشاه ٍْا ٖضصَم جترْاح بْغ  الٗضص، في مدؿا

ٍٓت اإلاضعؾت مً َلبت قاع٥ بِىما اإلاضعؾخحن، َاجحن مً ل٩ل مكاع٥ (120 ،36%) ؤي  خؿً للبىحن الٗغبُت الشاه
ٓػَ٘ ًٖ ًبحن الخالي الجض٫ْ  بن. مكاع٧ا (29%) 97 البل٣ُت ٓماث ْهي الضعاؾت، مخٛحر بدؿب الضعاؾت ُٖىت ج  اإلاٗل

ا الىا٣َحن الُلبت ٞحها اقتر٥ التي ألاؾاؾُت هاي ؾلُىت في بٛحَر .  الؿالم صاع بْغ

الىصفي للمعلىمات ألاساسُة عن املشازكين في الدزاسة الححلُل : (2)الجضُو عنم 

ت  مػلىماث أؾاؾُت  غضص وؿبت مئٍى

ل%47 ل168 لالظ٦غ  الجيـ

ل%47 ل169 لألاهثى

ل%18 ل60 لالشامىت  

 

 الؿىت الضعاؾُت

ل%18 ل60 لالخاؾٗت

ل%18 ل60 لالٗاقغة

ل%18 ل60 لالخاصي ٖكغة

ل%10 ل37 لالؿخت الؿٟلى

ل%18 ل60 لالؿخت الٗلُا

ل%41 ل148 لٞإ٢ل 15  

 

 الػمغ

ل%22 ل78 ل16

ل%17 ل62 ل17

ل%9 ل33 ل18

ل%5 ل16 لٞإ٦ثر 19
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ل%33 ل120 لاإلاضعؾت الضًيُت للبىاث  

ل33% اؾم اإلاضعؾت ل120 هاي لمِٗض ؤلاؾالمي بْغ

ل%27 ل97 لاإلاضعؾت الٗغبُت للبىحن خؿً البل٣ُت

: الػاملي الخدلُل هخاةج

 الخدليل في الدازلت املخغحراث مسخلف بحن الازجباػاث وجبظيؽ الػالكاث جفظحر هى الػاملي الخدليل إن
 ألاطاطيت ألابػاد حػىع والتي الػىامل مً غدد أكل التي البياهاث جلخيص غلى الػاملي الخدليل فىسة جلىم خيث

. 1للخدليل الخاطػت البياهاث في

 املشترهت، كىاطمها خظب اليامىت الػىامل إلى الفلساث لخلخيص الػاملي الخدليل إلى الباخثت لجأث للد 
 الخيىيني صدكها دزاطت زالٌ مً الفلساث هره مصدكيت ازخباز بغيت املدروفت الفلساث مػاوي ػياتها في ججمؼ

 خاولذ للد ذلً، إلى إطافت.2الاطدباهت مفسداث صالخيت غلى ججسيبيا دليال يػد والرو امللترخت، الفسطيت ودزاطت
 بىاء الػىامل مً كليل غدد إلى وجلخيصها وجلىيجها الفلساث جىظيف الػاملي للخدليل اطخسدامها زالٌ مً الباخثت

 في املخغحراث مً غدد جلظيم إلى يؤدو زياض ي إخصائي أطلىب غً غبازة الػاملي فالخدليل. ومدخىياتها غالكتها غلى
 .Factor3 غامل مجمىغت ول غلى يؼلم مجمىغت،

 وحىد مؼ ألازسيل املخغحراث مثل مخغحراث غً غبازة هي الػاملي الخدليل غمليت غً الىاججت الػىامل إن

 وامىت مخغحراث أو افتراطيت مخغحراث فهي الػىامل أما. مباشسة كياطها يمىً املخغحراث حل أن وهى بظيؽ، فسقل
 الػالكاث مجمىغت دازل مً ييبؼ الػىامل مػنى وإن. مباشسا كياطا كياطها جم اإلاخٛحراث مً مجمىغت مً مشخلت

 بحن الػالكاث مجمىغت زصائص مً مظخسلصا ييىنل أن يجب الىاججت للػىامل جفظحر إغؼاء فػىد. املخغحراث بحن
.   4الخدليل مىطؼ املخغحراث

 هالهما. الاهدشافي الػاملي والخدليل السئيظت املسهباث ػسيلت: هما الػاملي، الخدليل مً هىغان هىان
 وجصىزل أفظل فهم أحل مً وملخصدة ومىظمت دكيلت غلميت بؼسيلت الفلساث بحن الػالكاث جلخيص إلى يؤديان

                                                           
. 210، ص2000، جامعة الزقازيق. كلية الرتبية. SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام حممود،غنيم، أمحد الرفاعي، وصربي، 1
 .2013، محاضرة مادة اإلحصاء والنموذج التحليل لموضوع اإلحصاءميكائيل إبراىيم، 2

 
W. Paul Vogt. Quantitative Research Methods for professionals. United State of America. Pearson 

Education, Inc. Illinois State University. 2007.P230. ،التحليل اإلحصائي غنيم، أمحد الرفاعي، وصربي، حممود
 .0  ، صSPSS ، 000للبيانات باستخدام 

، 2009، دراسة تطبيقية على بعض البحوث: استخدام التحليل العاملي للمتغيرات في تحليل استبيانات التسويقسامي، بلخاري،  
 .45ص
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 ػسيلت الباخثت ازخازث املظخسدم، الػاملي الخدليل زالٌ ومً. دزاطتها الباخثت تهخم التي للظىاهس أوضح فىسول
 أو املىفسد والخبايً املشترن، الخبايً مثل البياهاث في الخبايىاث أهىاع حميؼ جدتها جدخىول والتي السئيظت، املسهباث

٣ت الباخشت ازخاعث ٣ٞض .الخبايييت وألازؼاء الىىعي،  ال٣ٟغاث جلخو ؤظلِا مً ألن ٣ِٞ اإلاكتر٥ الخباًً ٍَغ
ٓامل بلى اإلا٣ُاؽ ٓلض آزغ، بمٗجى ؤْ الٗ ٓامل ج  .اإلا٣ُاؽ ال٣ٟغاث مً اإلاؿخسلهت الٗ

 املخػامد الخدويس الباخثت ازخازث. املائل والخدويس املخػامد الخدويس هىغحن؛ إلى يىلظم فلد للخدويس، أما
Varimaxإلى باآلزس غامل ول الازجباغ مػامل يصل أن بديث الفلساث لخدليل" الػىامل اطخلالٌ"بـ حظمى والتي 

 طمي وكد. للخدويس شيىغا وألاهثر غامت بصفت الظائد ألاطلىب يػخبر الخدويس مً الىىع وهرا. الصفس دزحت
 زكم الباخثت حغحرث املخػامد، الخدويس ازخباز زالٌ ومً ، 1الخدويس مؼ مخػامدة بليذ املداوزل ألن املخػامد بالخدويس

. الػامليت بالدشبػاث جخػلم التي الخدويس لحلمشيلت150 إلى25 مMaximum Iterations for Convergenceً الخػظيم

 .بياهاتها مً املظخسلصت الػىامل حىدة الطخسساج ألاولى الباخثت الخؼىة حػخبر وهره

 حىدة لدزاطت KMO & Bartlett بازجليذ وازخباز أولىحن،-مايس-وايصزل ملياض ازخباز الباخثت اطخسدمذ زم
ٕٓ َْظا ،للفلساث اليليت ٓة ٌٗخبر الازخباع مً الى ْلى الخُ ت اإلاِمت ألا ٓصة إلاٗٞغ  لالؾخسضام، ْنالخُت البُاهاث ظ

 يمىً املظاد الازجباغ مً فالليمت. الفلساث ليل الاهفساديت حىدة لدزاطتAnti-Imageاملظادة الازجباػاث وازخباز
 مً املظخسلصت الػىامل حىدة غلى ولخدصيل. أخظً وان واخد إلى الدزحت اكتربذ فيلما ،1.00 إلى جصل أن

 دزحاث مسبػاث مجمىع وهي ،Eigenvalue  اليامً الجرز غلى -الخاليت هسؼىتها -الباخثت اغخمدث الػاملي، الخدليل

 إلى باإلطافت2املخغحراث في الازخالفاث جفظحر في الػامل هرا أهميت غً الراجيت الليم حػبر خيث غامل، ليل الدشبؼ
 الخبايً وظبت خظاب يخم خيث الػىامل، زالٌ مً جفظحره أمىً الرو الخبايً غً حػبر اليامىت الحروزل مجمىع أن

 كيمت وجدىاكص. املخغحراث غدد إلى غامل ول جسافم التي الراجيت الليمت وظبت زالٌ مً غامل ول يفظسها التي

 أهبر، ذاجيت كيم ذاث واهذ ألاولى الػىامل أن الباخثت الخظذ وبرلً،. الترجيب خظب آلزس غامل مً اليامً الجرز
 اليامً الجرز فليمت. هػامل فترفع وإال الباخثت، فخلبله الىاخد، مً أهبر اللميت واهذ فئذا يلحها، مما أما

 الىخائج أظهسث فلد Coefficient Display Format املػامالث غسض جيظيم غمليت أما. آلزس غامل مً جدزيجيا جدىاكص
 السكم مً بدال50. إلىSuppress absolute values less than الظلفي السكم حغيحر جم ما إذا وواضح مبظؼت بصىزة

 اليامً، الجرز الزخباز بياهيا زطما يػد والرو ،Scree Plotالهظبت ازخباز الباخثت اطخسدمذ زم. ألاصل في املىخىب

 .وحىدتها البياهاث مً املظخسلصت الػىامل غدد ملػسفت وذلً

                                                           

 Andy Field. Discovering.221ص ،SPSS ،2000غنيم، أمحد الرفاعي، وصربي، حممود،التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام 1

Statistics Using SPSS For Windows. London; Saga Publications Ltd. First Published. 2000. P449. 
 
W. Paul Vogt. 2007. Quantitative Research Methods for professionals. 2007. P236. 
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 أو طلبا) غامل ليل الدشبػاث ملداز إلى حشحر خيثFactor Loadingsبالدشبػاث الػىامل مػامالث وحػسف

 غلى ولخدصيل. 1ألاكل الدشبؼ ذو الػامل مً املخغحر في جأزحرا أهثر أهه يػني ألاهبر الدشبؼ ذو فالػامل ،(إيجابا
 حشبػذ أو 0.05 مً ألاكل غلى املىاصلت الفلساث أما أهثر، أو 0.05 إلى يصل أن إما اللابلت، للػىامل الدشبؼ أخظً

 مً (مخدازلت) مظخللت غحر غىامل اطخسدام ججىب يجب إذن،. هػامل هلبلها فال غامل، مً أهثر في الفلسة
 الخدليل في بظيؼت بييت ذاث جيىنل أن البد الػىامل ألن بالبظاػت؛ جخمحز ال التي والػىامل الخجسيبيت الىحهت

 .الػاملي

 مسبػاث مجمىع وهى Communalities، الشيىع مػامل ازخباز الباخثت اطخسدمذ فلد ذلً، غلى شد
 الاطدباهت فلساث حىدة مػسفت بغيت مشترهت؛ غىامل أو مشترن غامل إلى يسحؼ الرو هفظه املخغحر ازجباػاث

 مسخلفت جبايىاث غً مػبرا اطخسلص الرو الحليلي الخبايً الحالت هره في الشيىع كيم إلى الىظس ويمىً. اهفساديا
 مً الجصء غً بدوزه مػبرا البىاقي مصفىفت في الخؼأ جبايً بلي دام ما الفلساث، مً غحرها مؼ الفلسة فحها جسخلف

 . اللياض ألزؼاء هديجت الفلساث مً غحرها مؼ الفلسة فيه حشترن ال الرو الىلي الخبايً

 الػامل في جدشبؼ ال ختى البياهاث فلساث بدىظيف الباخثت كامذ امللياض، فلساث بحن الػالكاث وملػسفت
. 80 إلى جصل بديث حدا كىيت الػالكاث جيىنل أن يجىشل ال الخؼي، الخػدد ملشيلت جفاديا أهه إال. املشترن الىاخد

ٌل مً ويخضح. فأهثر  مما. 58 بحن ما الخدليل هرا في امللياض فلساث بحن الػالكاث فئن ،(3) زكم الازجباػاث الجدو

ٌل بدونل بيجها، الػالكاث وحىد غلى جدٌ . الفلساث هره مجمىغت بحن الخام الاهصهاز إلى الىصى

                                                           
 Andy Field. Discovering.  0 ، محاضرة مادة اإلحصاء والنموذج التحليل لموضوع اإلحصاء،ميكائيل إبراىيم 

Statistics Using SPSS For Windows. 2000. P440-441. W. Paul Vogt. Quantitative Research Methods for 
professionals. 2007. P238. 
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لهمىذج ألاسئلة املذحازة ملصفىفة الازثباط بين فلسات امللُاس: (3)الجدول زكم 

 

q106 q105 q104 q96 q95 q93 q80 q79 q78 q67 q66 q65 q62 q50 q48 q47 q41 q36 q35 q34 q26 q7 q6 لاملحغيرات

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل q6 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل375. q7 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل267. ل248. q26 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل167. ل097. ل155. q34 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل478. ل190. ل076. ل129. q35 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل381. ل190. ل183. ل018. ل120. q36 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل403. ل402. ل212. ل233. ل114. ل227. q41 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل -

ل124.

ل059.- ل222.- ل332.- -

ل106.

ل152.- ل096.- q47 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل514. -

ل107.

ل015.- ل117.- ل277.- -

ل009.

ل076.- ل073.- q48 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل393. ل334. - ل016. ل087.- ل295.- - ل074.- ل079.- q50 
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ل051. ل036.

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل089.- ل079.- ل148.- ل186. ل109. ل262. ل320. ل152. ل015. ل095. q62 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل454. ل045.- ل005.- ل098.- ل085. ل064. ل222. ل247. ل133. ل082. ل152. q65 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل526. ل416. ل170.- ل015.- ل191.- ل001. ل064. ل156. ل191. ل179. ل148. ل170. q66 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل581. ل459. ل455. ل212.- ل073.- ل291.- ل095. ل185. ل221. ل281. ل181. ل061. ل135. q67 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل -

ل222.

-

ل178.

-

ل122.

ل021.- ل203. ل132. ل134. -

ل116.

ل010.- ل093.- ل181.- ل004. ل030. ل029.- q78 

ل ل ل ل ل ل ل ل ل337. -

ل202.

-

ل150.

-

ل059.

ل075.- ل219. ل187. ل230. -

ل066.

ل017.- ل128.- ل244.- ل015. ل082. ل060.- q79 

ل ل ل ل ل ل ل ل316. ل318. -

ل064.

-

ل034.

ل017. ل058.- ل243. ل215. ل166. -

ل129.

ل056.- ل111.- ل171.- ل080. ل107.- ل035.- q80 

ل ل ل ل ل ل ل136. ل163. ل046. ل028. ل042. ل133. ل034. ل061. ل002. ل006.- ل280. ل160. ل090. ل024. ل045. ل101. ل046. q93 

ل ل ل ل ل ل380. -

ل015.

ل035. -

ل005.

ل089. ل101. ل049. ل033. ل041.- ل000. ل060.- ل293. ل145. ل199. ل091. ل009. ل030. ل099. q95 

ل ل ل ل .41

ل9

ل305. ل041. ل120. -

ل027.

ل031. ل101. ل006. ل059.- ل033. ل051. ل021. ل214. ل127. ل120. ل131. ل035. ل140. ل136. q96 
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ل ل ل ل138. .11

ل0

ل206. -

ل010.

-

ل033.

ل050. ل132. ل081. ل144. ل156. ل086. ل115.- ل024.- ل238. ل217. ل273. ل032. ل168. ل012.- ل043. q104 

ل ل ل344. ل199. .17

ل5

ل203. ل047. -

ل034.

-

ل073.

ل175. ل210. ل166. ل159. ل034.- ل093.- ل071.- ل285. ل257. ل320. ل133. ل109. ل059. ل043. q105 

ل ل428. ل380. ل185. .18

ل9

ل236. -

ل051.

ل054. -

ل034.

ل156. ل112. ل129. ل150. ل008.- ل105.- ل040.- ل288. ل190. ل326. ل111. ل230. ل054. ل112. q106 
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ٌل ويشحر  لهرا الػاليت الجىدة إلى (بازجليذ وازخباز أولىً مايس وايصزل) كيصس ازخباز في (4) زكم الجدو

 الىديجت وجدٌ. (.001)حظاوول بازجليذ ازخباز غلى الداللت ومظخىيل (.763) حظاوول امللياض وظبت أن بديث الازخباز
 خدد كد الخبراء أن إلى ذلً طبب ويػىد. ومصداكيخه ومىاطبخه الازخباز حىدة غلى الخدليل هرا مً املظخسلصت

ٌل بظسوزة إلاخصاء  ييىنل أن يجب بازجليذ بيىما ومصداكيخه، الازخباز حىدة غلى لداللت (.75) إلى وايصزل كيمت وصى
 . 429(.05) مً أكل إخصائيت داللت ذو

 KMO and Bartlettادحباز: (4) زكم الجدول 

.ل763  KMOأولكينملُاس أدر العُنات املالئمة لكاٌسس ماًس 

ل1821.580 هأو لمسبؼ

 الخلسيبي

 Bartlettادحباز كسوٍة لبازثلُد

ل253 دزحت الحسيت 

.ل001 اليظبت الفائيت 

 

: املضاد الازثباط الازثباط مصفىفة

 يؤدو فئهه الشيىع، مػامل أما الفلساث، ليل الاهفساديت حىدة الطخلصاء دوزا يؤدو املظاد الازجباغ إن

 غاليت دازليت حىدة غلى جدٌ الفلسة في املىحىدة الػاليت فالليمت. البياهاث لفلساث اليليت حىدة اطخلصاء في دوزا
 جخصف الليم وهره. 84و. 63 بحن ما الباخثت بياهاث لفلساث املظاد الازجباغ كيمت جتراوح فلد. املظاد لالزجباغ

 إلاخصائيحن أن إلى يػىد ذلً والظبب. الػاملي الخدليل في الطخسدام صالحت وأنها الفلساث، مً ليل غاليت بجىدة

ٌل أدوى هدد.50 خددوا كد  الخدليل هديجت أظهسث الشيىع، مػامل ازخباز وفي. 430املظاد الازجباغ لليمت ملبى
 ازخباز هديجت مؼ جخماش ى وأنها امللياض، فلساث صالخيت غلى جدٌ مما. 74و. 51 بحن الليم هره جتراوح والتي الػاملي

ٌل ًٓضخِا ٦ما هحزز  .(5) زكم الجدو

 

 
                                                           

 Andy Field. Discovering.2013، محاضرة مادة اإلحصاء والنموذج التحليل لموضوع اإلحصاءميكائيل إبراىيم، 429
Statistics Using SPSS For Windows. 2000. 431. 

 .2013، محاضرة مادة اإلحصاء والنموذج التحليل لموضوع اإلحصاءميكائيل إبراىيم، 430
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 الاشتراكات أو الشُىع ومعامل املضاد لالزثباط املذحازة ألاسئلة همىذج: (5) زكم الجدول 

معامل الشُىع  الازثباط املضاد  الفلسات  السكم 

ل569. ل*727. الازخالفاث املىحىدة بحن اللغخحن الػسبيت واملاليىيت فيما يخػلم بلظيت الخرهحر والخأهيث اللغىيت 

.لجمثل أطبابا هبحرة للصػىباث اللغىيت التي جىاحه الؼلبت املاليىيحن

q6ل

ل662. ل*627. .لأوحه الازخالف بحن اللغخحن حػبر ظاهسة جؤدو إلى أزؼاء لغىيت هديجت الخأزس باللغت ألام q7ل

ل531. ل*771. .لاطخسدامهاامخداد ظاهسة الخرهحر والخأهيث مً املفسد إلى املثنى والجمؼ يؤدو إلى التردد في  q26ل

ل610. ل*764. .لغدم وحىد زغبت لدّو في دزاطت ظاهسة الخرهحر والخأهيث الػسبيت q34ل

ل638. ل*795. .لطػف كدزحي غلى مخابػت املػلم في فهم كىاغد الخرهحر والخأهيث غىد الدزاطت q35ل

ل541. ل*784. .لملػسفت ظاهسة الخرهحر والخأهيث، أخخاج إلى الخفاصيل الىاضحت q36ل

ل585. ل*791. .لطػف كدزحي غلى جيىيً حمل مفيدة حشخمل غلى الخرهحر والخأهيث لػدم الثلت بالىفع q41ل

ل638. ل*745. .لإلاهثاز مً الخدزيباث يظاغدوي في جثبيذ اللىاغد الىدىيت في ذهني q47ل

ل742. ل*655. .لجسهيبا طليماحػمل اللىاغد الىدىيت غلى حػىد الؼلبت غلى الدكت في صياغت الجمل، وجسهيبها  q48ل

ل509. ل*798. .لأزي أن حػلم ظاهسة الخرهحر والخأهيث طسوزيت ليل الؼلبت q50ل

ل588. ل*790. .لغدم إيصاٌ املػلم املػلىماث الىدىيت اليافيت للؼلبت q62ل

ل626. ل*804. .لكلت زبرة املػلم بئطتراجيجيت جدزيع مادة الىدى q65ل

ل727. ل*759. .لاللىاغد الىدىيت الحديثتلكلت إملام املػلم بؼسق جدزيع q66ل

ل648. ل*805. .لغدم كدزة املػلم غلى غسض ألامثلت الظهلت للخرهحر والخأهيث لخىطيذ ألافياز q67ل

ل628. ل*706. .لأغخلد أن اليشاغ املدزس ي الفّػاٌ له أزس كىو غلى الؼلبت لصيادة الجهد في الدزاطت q78ل

ل527. ل*743. .لاملدزوض باطخمساز وبساصت في البيئت الخػليميت غحر الػسبيتأهميت ممازطت الجيع اللغىو  q79ل

ل545. ل*750. اطخسدام اللغت الػسبيت ولغت للمدادزت دازل املدزطت أمس يجب أن حػؼيه املدزطت الػىايت 

.لوالاهخمام الالئم به

q80ل
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ل533. ل*740. .لمىاكشت امللصىدغدم وحىد الثلت بالىفع أزىاء املدادزت باللغت الػسبيت هديجت طىء  q93ل

ل634. ل*719. .لغدم كدزحي غلى الخػامل مؼ الػسب لصػىبت جىظيف اللىاغد الىدىيت أزىاء املدادزت q95ل

ل595. ل*678. صػىبت ممازطت اللغت الػسبيت في املدادزت بظبب مصاخمت اليلماث املترحمت لليلماث الػسبيت مؼ 

.لالخأزس بلىاغد اللغت ألام في ذهني

q96ل

ل591. ل*759. مً ألازؼاء التي جسد في هخاباحي غدم هخابت جاء الخأهيث في الفػل، مؼ أن الفاغل مً ألاطماء املؤهثت 

.لجأهيثا مجاشيا

q104ل

ل537. ل*841. .ليظايلني حدا هخابت الػدد واملػدود لالزخالف بيجهما حيظا وغددا وإغسابا q105ل

ل603. ل*807. .لاملخيلم واملساػب والغائب في الىخابتصػىبت مساغاة حيع الظمائس مً خيث  q106ل

لة : السئِسة املسكبات ظٍس

 اهلظمذ فلد امللياض، للفلساث السئيظت املسهباث ػسيلت باطخسدام الػاملي الخدليل هخائج طىء وفي
 الؼلبت لدي والىخابت املدادزت مهازحي في والخأهيث الخرهحر جىظيف مللياض وامىت غىامل طبػت إلى الفلساث
 ختى وجلخيصها الفلساث بدىظيف الباخثت كامذ بػد وذلً املصمم، دازالظالم بسوهاو طلؼىت في بغحرها الىاػلحن

 اللىاغد دزاطت وأهميت الخدزيع، في وػسيلخه املػلم: يلي فيما جخمثل وهي. السئيظيت الػىامل مً أكل الػدد أصبذ
 في الصػىباث وأطباب الخػليميت، والبيئت املدادزت، ومهازة الىخابت، ومهازة الؼلبت، غىد الىفظيت وغىامل الىدىيت،

 هخائج زالٌ ومً. والخصييف الخلظيم ودكت واملاليىيت، الػسبيت اللغخحن ازخالف خيث مً والخأهيث الخرهحر جىظيف

ٌل الػامل إلى جيخمي 67 ،66 ،65 ،62 ألازكام ذواث املفسداث أن الػاملي، الخدليل  ويؼلم ،4.24 اليامً بالجرز ألاو
 بالجرز الثاوي الػامل إلى جيخمي فئنها 50 ،48 ،47 املفسداث أما". الخدزيع في وػسيلخه املػلم" مدخىياتها غلى بىاء غليه

 الػامل إلى جيخمي فهي 41 ،36 ،35 ،34 املفسداث وأما". الىدىيت اللىاغد دزاطت أهميت" غليه ويؼلم ،2.55 اليامً
 إلى جيخمي 106 ،105 ،104 املفسداث أن خحن في" الؼلبت غىد الىفظيت غىامل" غليه ويؼلم 1.86 اليامً بالجرز الثالث

 إلى جيخمي 96 ،95 ،93 املفسداث فئن ذلً، إلى إطافت". الىخابت مهازة" غليه ويؼلم 1.51 اليامً بالجرز السابؼ الػامل
 إلى جيخمي التي 80 ،79 ،78 املفسداث يليه زم". املدادزت مهازة" غليه ويؼلم 1.35 اليامً بالجرز الخامع الػامل

 جيخمي والتي ،26 ،7 ،6 املفسداث حاءث وأزحرا،". الخػليميت البيئت" غليه ويؼلم 1.21 اليامً بالجرز الظادض الػامل

 خيث مً والخأهيث الخرهحر جىظيف في الصػىباث أطباب" غليه ويؼلم ،1.09 اليامً بالجرز الظابؼ الػامل إلى
 مصادكيت الػاملي للخدليل الىديجت هره وجثبذ". والخصييف الخلظيم ودكت واملاليىيت الػسبيت اللغخحن ازخالف

 للملياض امليىهت الػىامل حظميت ويمىً. الباخثت جىكػاث خظب الىخل إلى جيخمي غلميت فلساتها وأن امللياض،
ٌل في بها املشبػت الفلساث جىشيؼ وجلخيص . (6) زكم الجدو
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فلسة ألنها ال حػؼي املػؼياث اللىيت إلبلائها، إذ جخمثل املفسداث ل85وكد خرفذ الباخثت ما ال جلل غً 

البييت )في أنها حشبػذ في الػاملحن أو أهثر 100، 85، 83، 77، 73، 72، 71، 63، 60، 45، 43، 40، 28، 3

، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 5، 4، 2، 1أما املفسداث.ل(املػلدة أو الخيىيً املػلد

21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،27 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،38 ،39 ،42 ،44 ،46 ،49 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،

57 ،58 ،59 ،64 ،68 ،69 ،70 ،74 ،75 ،76 ،81 ،82 ،84 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92 ،97 ،98 ،99 ،

، 94، 61، 37، 8ْؤما اإلاٟغصاث .لحشبػذ في الػامل غحر مفترضلفلد جخمثل في أنهال108، 107، 102، 101

ٓصة ال٩لُت ل٣ٟغاث البُاهاث. ٣ٞ50ض جخمشل في ؤجها ال ًهل بلى 103 كتٍر ٖىض ؤلاخهاثُحن لُدهل ٖلى ظ ٌُل . ٦ما 

، إن الفلساث الخمظت وزماهحن مدروفت لػدم جىفسها مؼ الشسوغ   .الالػمتوزالصت اللٌى

مً الخبايً الىلي لفلساث ل76%الحصٌى غلى طبػت غىامل جفظس وظبت ملدازها وكد كاد الخدليل إلى 

هاي  ملياض جىظيف الخرهحر والخأهيث ا في ؾلُىت بْغ ْال٨خابت لضٔ الُلبت الىا٣َحن بٛحَر في مِاعحي اإلاداصزت 

ٓامل ًٓضر طل٪ في مه٠ (6)ْالجض٫ْ ع٢م  .وحػخبر هره الليمت ملبىلت في الػلىم إلاوظاهيتل.صاعالؿالم ْٞت الٗ

ٓهاث الجضًضة خؿب صعظت  ٓامل الخدلُل ل٩ل، م٨خملت م٘ ؤؾماء اإلا٩ ت ٖ ا ل٩ي ًخم مٗٞغ ٍَْغ اإلاؿخسغظت بٗض جض

ْبدؿب صعظت الخ٣اعب بحن اإلاخٛحراث ٓهاث الؿبٗت،  ل. حكبِٗا في اإلا٩
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لحأهِث في مهازجي املحادرة والكحابة لدي العلبة الناظلين بغيرها وثىشَع الفلسات مصفىفة أسماء العىامل املكىهة مللُاس ثىظُف الحركير وا: (6)الجدول زكم 

لة املسكبات الس  ةِؿتاملشبعة بها والتي اسحذلص بعٍس

معامل 

الشُىع 

الازثباط 

املضاد 

F7 

 أؾباب

نػىباث 

 الخىظُل

F6 

 البِئت

 الخػلُمُت

F5 

 مهاعة

اإلاداص

 زت

F4 

 مهاعة

 الٌخابت

F3 

 الػىامل

الىكؿُت 

غىض 

 الُلبت

F2 

 أَمُت

صعاؾت 

الهىاغض 

ت  الىدٍى

F1 

 اإلاػلم

هخه في  ٍغ َو

ـ  الخضَع

السكم  ألاؾئلت/  الفلسات/ اإلاخؿحراث 

ل569. ل*727. ل 722. ل ل ل ل ل الازخالفاث املىحىدة بحن اللغخحن الػسبيت واملاليىيت فيما يخػلم بلظيت الخرهحر 

.لللصػىباث اللغىيت التي جىاحه الؼلبت املاليىيحنوالخأهيث اللغىيت جمثل أطبابا هبحرة 

q6ل

ل662. ل*627. ل 781. ل ل ل ل ل أوحه الازخالف بحن اللغخحن حػبر ظاهسة جؤدو إلى أزؼاء لغىيت هديجت الخأزس باللغت 

.لألام

q7ل

ل531. ل*771. ل 612. ل ل ل ل ل في لامخداد ظاهسة الخرهحر والخأهيث مً املفسد إلى املثنى والجمؼ يؤدو إلى التردد

.لاطخسدامها

q26ل

ل610. ل*764. ل  ل ل ل549. ل ل .لغدم وحىد زغبت لدّو في دزاطت ظاهسة الخرهحر والخأهيث الػسبيت q34ل

ل638. ل*795. ل  ل ل ل722. ل ل .لطػف كدزحي غلى مخابػت املػلم في فهم كىاغد الخرهحر والخأهيث غىد الدزاطت q35ل

ل541. ل*784. ل  ل ل ل700. ل ل .لوالخأهيث، أخخاج إلى الخفاصيل الىاضحتملػسفت ظاهسة الخرهحر  q36ل

ل585. ل*791. ل  ل ل ل615. ل ل طػف كدزحي غلى جيىيً حمل مفيدة حشخمل غلى الخرهحر والخأهيث لػدم الثلت 

.لبالىفع

q41ل

ل638. ل*745. ل  ل ل ل ل766. ل .لإلاهثاز مً الخدزيباث يظاغدوي في جثبيذ اللىاغد الىدىيت في ذهني q47ل

ل742. ل*655. ل  ل ل ل ل831. ل حػمل اللىاغد الىدىيت غلى حػىد الؼلبت غلى الدكت في صياغت الجمل، وجسهيبها 

.لجسهيبا طليما

q48ل

ل509. ل*798. ل  ل ل ل ل638. ل .لأزي أن حػلم ظاهسة الخرهحر والخأهيث طسوزيت ليل الؼلبت q50ل

ل588. ل*790. ل  ل ل ل ل ل683. .لغدم إيصاٌ املػلم املػلىماث الىدىيت اليافيت للؼلبت q62ل
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ل626. ل*804. ل  ل ل ل ل ل779. .لكلت زبرة املػلم بئطتراجيجيت جدزيع مادة الىدى q65ل

ل727. ل*759. ل  ل ل ل ل ل804. .لكلت إملام املػلم بؼسق جدزيع اللىاغد الىدىيت الحديثت q66ل

ل648. ل*805. ل  ل ل ل ل ل761. .لغدم كدزة املػلم غلى غسض ألامثلت الظهلت للخرهحر والخأهيث لخىطيذ ألافياز q67ل

ل628. ل*706. ل770.  ل ل ل ل ل .لأغخلد أن اليشاغ املدزس ي الفّػاٌ له أزس كىو غلى الؼلبت لصيادة الجهد في الدزاطت q78ل

ل527. ل*743. ل656.  ل ل ل ل ل أهميت ممازطت الجيع اللغىو املدزوض باطخمساز وبساصت في البيئت الخػليميت غحر 

.لالػسبيت

q79ل

ل545. ل*750. ل688.  ل ل ل ل ل ولغت للمدادزت دازل املدزطت أمس يجب أن حػؼيه املدزطت اطخسدام اللغت الػسبيت 

.لالػىايت والاهخمام الالئم به

q80ل

ل533. ل*740. ل  ل640. ل ل ل ل .لغدم وحىد الثلت بالىفع أزىاء املدادزت باللغت الػسبيت هديجت طىء مىاكشت امللصىد q93ل

ل634. ل*719. ل  ل773. ل ل ل ل .لاللىاغد الىدىيت أزىاء املدادزتلغدم كدزحي غلى الخػامل مؼ الػسب لصػىبت جىظيف q95ل

ل595. ل*678. ل  ل749. ل ل ل ل صػىبت ممازطت اللغت الػسبيت في املدادزت بظبب مصاخمت اليلماث املترحمت لليلماث 

.لالػسبيت مؼ الخأزس بلىاغد اللغت ألام في ذهني

q96ل

ل591. ل*759. ل  ل ل748. ل ل ل الخأهيث في الفػل، مؼ أن الفاغل مً مً ألازؼاء التي جسد في هخاباحي غدم هخابت جاء 

.لألاطماء املؤهثت جأهيثا مجاشيا

q104ل

ل537. ل*841. ل  ل ل664. ل ل ل .ليظايلني حدا هخابت الػدد واملػدود لالزخالف بيجهما حيظا وغددا وإغسابا q105ل

ل603. ل*807. ل  ل ل736. ل ل ل .لالىخابتصػىبت مساغاة حيع الظمائس مً خيث املخيلم واملساػب والغائب في  q106ل

 الكامن الجرز 4.241 2.550 1.864 1.509 1.347 1.210 1.085  

 كبرمباخ ألفا معامل 876. 877. 875. 874. 875. 876. 876.  
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 ازخباز أن بالرهس، الجديس ومً. اليامىت الجروزل هديجت مً مؼابلت (الخمثيل املسؼؽ) الهظبت ازخباز إن

 الاججاه إلى يميل أهه بمػنى كىيت، اهدداز بدزحت الػامل احظم فئذا. للػىامل بياوي زطم إحساء غلى مػخمدة الهظبت
، الػمىدو  الاطدبػاد فيجب الخدزيجي، الاهدداز إلى جميل التي الػىامل أما. الىمىذج في يدزج فئهه الىاٌش

 ،(1-7) املجاٌ في جيىنل الشديد الاهدداز ذاث اليامىت الجروزل مً الليم أن جدخه، البياوي الشيل في وهالخظ.431غجها
٣خّ املػلم: وهي ،ؾبٗت هى املظخسسحت للػىامل امللابلت الليم غدد أن هجد وبرلً ٍغ  ْؤَمُت الخضَعـ، في َْ
ٓاٖض صعاؾت ٍٓت، ال٣ ٓامل الىد  الخٗلُمُت، ْالبِئت اإلاداصزت، ْمِاعة ال٨خابت، ْمِاعة الُلبت، ٖىض الىٟؿُت ْالٗ

ٓباث ْؤؾباب ٠ُ نٗ ٍٓت، الٗغبُت اللٛخحن ازخالٝ خُض مً ْالخإهِض الخظ٦حر جْٓ  الخ٣ؿُم ْص٢ت ْاإلاالً

 في ْاضر َٓ ٦ما الىمىذج مً مظدبػدة برلً وهي ألافلي، الاهدداز إلى بٗضَا الليم بليت وجميل .ْالخهي٠ُ
. (7) ع٢م الجض٫ْ 

 

 ُ ٍامىت الجظوع  مسُِ: (7) عنم الجضو الؿبػت للػىامل ال

 
 

                                                           
   

W. Paul Vogt. Quantitative Research Methods for professionals. 2007. P236. Andy Field. 

Discovering Statistics Using SPSS For Windows. 2000. P436-437. 
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: الححلُل دالصة

 غمليت غً غبازة الػاملي فالخدليل. للبياهاث الػاملي الخدليل إلحساء السئيظت املسهباث ػسيلت الباخثت اطخسدمذ
 أطلىب وهى املخػددة، املخغحراث ذاث والىفظيت التربىيت البدىر مسخلف في الػلميت الظىاهس بخصييف تهخم زياطيت

 مسخلف بحن الازجباػاث جبظيؽ أو املخغحراث مسخلف بحن إخصائيت داللت لها التي الازجباغ مػامالث جفظحر يظتهدف إخصائي
 الخدليل يهدف خيث وجفظحرها، املخغحراث بحن الػالكت جصف التي املشترهت الػىامل إلى وصىال الخدليل في الدازلت املخغحراث

 إلى ذلً في مظدىدا الػىامل مً طئيل غدد إلى الػديدة املخغحراث مً وإلاكالٌ وجلخيصها البياهاث حجم جلليل إلى الػاملي

 الاطخبيان، ملياض لفلساث السئيظت املسهباث ػسيلت إحساء جم فلد. ألازسيل املخغحراث مً وغحره مخغحر ول بحن الازجباغ مػامل

 ،(إيجابا أو طلبا) غامل ليل الدشبػاث ملداز إلى حشحر خيث بالدشبػاث، الػىامل مػامالث وحػسف. فلسة 23 غددها البالغ
 الثالر امللياض فلساث حشبػذ وكد. ألاكل الدشبؼ ذو الػامل مً املخغحر في جأزحرا أهثر أهه يػني ألاهبر الدشبؼ ذو فالػامل

ٌل الػامل. غىامل طبػت غلى وغشسون  ،65 ،62 الفلساث هىْ ،"الخدزيع في وػسيلخه املػلم"بـ الباخثت به طميذ الرو ألاو
 .50 ،48 ،47 الفلساث في يخمثل وهى ،"الىدىيت اللىاغد دزاطت أهميت"بـ الباخثت به طميذ الرو الثاوي والػامل .67 ،66

 والػامل. 41 ،36 ،35 ،34 الفلساث في يخمثل" الؼلبت غىد الىفظيت غىامل" بدظميت الباخثت به طميذ الرو الثالث والػامل

 ؾمُذ الظي الخامـ الٗامل ًلُّ زم. 106 ،105 ،104 الفلساث في يخمثل" الىخابت مهازة"بـ الباخثت به طميذ الرو السابؼ
 الباخشت بّ ؾمُذ الظي الؿاصؽ الٗامل بٗضٍ ٍْلُّ. 96 ،95 ،93 ال٣ٟغاث في ًخمشل "املدادزت مهازة" بدؿمُت الباخشت

 الصػىباث أطباب"بـ الباخثت حظميه الرو الؿاب٘ الػامل حاء وأزحرا. 80 ،79 ،78 في ٣ٞغاجّ ؤع٢ام ٍْخمشل "الخػليميت البيئت"بـ
 الفلساث في يخمثل َْٓ" والخصييف الخلظيم ودكت واملاليىيت الػسبيت اللغخحن ازخالف خيث مً والخأهيث الخرهحر جىظيف في

. املػنى الػىامل إلغؼاء به زاصا اطما غىامل ليل الباخثت وطػتها وكد. 26 ،7 ،6

، وزالصت  مً كليل غدد في املخغحراث مً هبحر غدد جلخيص هي الػاملي للخدليل ألاطاطيت الفىسة إن اللٌى
 أنها غلى دزاطتها زالٌ مً الباخثت فاطخفدث. الاطخجابت مخغحراث مً زؼي جسهيب غً غبازة هى الػامل أن خيث الػىامل
ٌل جخمىً  املخغحراث، مً ألاصليت املجمىغت مدل وليا أو حصئيا لخدل أكل وبػدد املخغحراث مً حديدة مجمىغت غلى الحصى

 . واالهدداز ألازسيل الخدليل غملياث مً مصيد حظخدعي والتي هامت إخصائيت داللت لها التي املخغحراث غلى والخػسف

 املظخيبؼت اليامىت الػىامل إلى الفلساث حشبؼ زالٌ مً الفلساث بحن اللىول الازجباغ وحىد إلى الىديجت أشازث فلد
 كامذ وبػد. إلبلائها الليمت أو حػؼحها ال التي املظخللت الفلساث الباخثت خرفذ بػد وذلً الفلساث، جلً مدخىياث مً

 صالح وهى والثباث، الصدق له املظخسدم للملياض أن الىديجت أظهسث فلد وجىظيفها، الفلساث بخلخيص الباخثت

 الػاملي الخدليل الباخثت فاطخسدمذ. الالشمت بالشسوغ جخىفس وال الجىدة لها ليظذ التي بالفلساث الخجىب بػد الطخسدام

 غلى ججسيبي دليل الػاملي الخدليل فىديجت. كىيت بييت ذاث للفلساث الخيىيني وصدكه زباجه خيث مً امللياض ازخباز بغيت
ٌل الفسديت الجزغت مً بػيدة ملىىت غلميت بؼسيلت الػىامل إلى وجلظيمه وصالخيخه امللياض حىدة ٓامل. الشخصيت وامليى  ْللٗ

 . بها اإلاغجبُت اإلاخٛحراث ؤؾماء مً اإلاؿخيبُت بها زام اؾم
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هُت والبيُاث الخدخُت غلى الخيكئت الاحخماغُت للُكل ت الكحًز  جأزحر البِئت الخًٍغ
ٓعاٍ ْػ،باخشت ص٦خ ظامٗت ٖىابت /لُغف ٞحر

ٓعاٍ  3الجؼاثغظامٗت /ٖماعي ؾاعة،باخشت ص٦خ

 

 

 

: ملخو

 ٦ما ظِت مً ْاؾخمغاٍع ْاؾخ٣غاٍع اإلاجخم٘ ج٩امل في حؿاَم التي ألاؾاؾُت الٗملُاث مً ٦ٗملُت الاظخماُٖت الخيكئت بن
، ظِت مً الاظخماُٖت للخُاة الُٟل ْتهُئت ؤلاوؿاهُت الصخهُت بىاء في حؿاَم ٕٓ ِٞم ًم٨ً ال ؤزٔغ  الخيكئت مٓي

ت ٧البِئت اإلاخٗضصة ْؾاثُِا زال٫ مً بال الاظخماُٖت ٣ُت الخًٍغ ٕٓ َظا ألَمُت ْهٓغا الخدخُت، ْالبيُاث الٟحًز  هدا٫ْ  اإلآي

.  للُٟل الاظخماُٖت الخيكئت ٖلى البِئت َظٍ ْاو٩ٗاؾاث آزاع ؤَم ٖلى الًٓء حؿلُِ الضعاؾت َظٍ زال٫ مً

ت البِئت. الاظخماُٖت الخيكئت :اإلاكخاخُت الٍلماث ٣ُت الخًٍغ . الخدخُت البيُاث. الٟحًز

I. ٍالُتؤلا : ق

ٓلض      ٓن  ؤن ٌٗضْ ال َْٓ ؤلاوؿان ً ْاٞ٘ مً ٦خلت ٩ً ت ْالاؾخٗضاصاث الض  الىماء ٖلى مىاؾب ظٓ بلى جدخاط التي الٍُٟغ

٫ٓ  مخمغ٦ؼا ٚحٍر ٖلى مٗخمضا ٓظُت) الجؿمُت خاظاجّ إلقبإ بال حهضٝ ال طاجّ خ ٓل  ٞغصا ؤلاوؿان َظا ًهبذ ْل٩ي ،(البُ
ت ْمٗاًحٍر اإلاجخم٘ ٢ُم ْظضاهّ في ًخمشل ؤن ٖلُّ اظخماُٖا  م٘ الخٟاٖل ٖملُت لّ حؿحر التي الؿل٥ٓ ْؤهماٍ الؿاثضة ال٨ٍٟغ

ت مً لُخم٨ً الاظخماُٖت، البِئت ْع  مٗٞغ لُاجّ بّ اإلاىٍٓ الض  خاظاجّ بقبإ ٌؿاٖضٍ الظي ألامغ مجخمّٗ خُا٫ ْمؿْا
٣ت  التي الٗملُت َظٍ الاظخماُٖت، الخيكئت ٖملُت زال٫ مً بال َظا ًخم ال الاظخماُٖت، ْاإلاٗاًحر ألازال٢ُت ال٣ُم حؿاًغ بٍُغ

ٓماث ٖلحها جغ٦ؼ التي الاظخماُٖت الىٟؿُت الٗملُاث ؤص١ مً حٗض ٓا ال ْالتي الٟغصًت الصخهُت م٣  ماؾؿت ؤْ هٓام ؤي ًسل

لُت ٖاث٣ِا ٖلى ج٣٘ ظماٖت ؤ٫ْ  هي ألاؾغة ْلٗل مجها، اظخماُٖت .  ألاظُا٫ جيكئت مؿْا

ٓن  ال للُٟل الاظخماُٖت ٞالخيكئت    ت  البِئت ًٖ بمىإٔ ج٩ ٣ُت الخًٍغ  طاجّ، ؤلاوؿان نى٘ مً هي التي بّ اإلادُُت الٟحًز
ٓلضٍ ٢بل ختى ْالخاعظُت الضازلُت بالبِئت ًخإزغ ٞالُٟل بها، ْجإزٍغ ٞحها  جإزحٍر هخاط ٞهي ٝ ٖلى طل٪ َْٗخمض  م  اإلااصًت الْٓغ

٣ُت ْالاظخماُٖت .  ُّٞ ٌِٗل الظي للٓؾِ ْالٟحًز

ت البِئت ؤن ُّٞ ق٪ ال ْمما    ْعا جلٗب الخدخُت ْالبيُت الخًٍغ ؼ في ؤؾاؾُا ص ُٖٓت حٍٗؼ  ٞإي للُٟل الاظخماُٖت الخيكئت ه
ٝ ٖلى مباقغة ًى٨ٗـ البِئت لِظٍ  همِ  ما ْظمُ٘ الٟغص، لخُاة ْالا٢خهاصًت ْالش٣اُٞت ْالاظخماُٖت الُبُُٗت الْٓغ

ْع  لظا  ألاؾغة هي التي اظخماُٖت ْخضة صازل ٦ُٟل وكٓءٍ ؤ٫ْ  مً بّ ًدُِ   الخيكئت ْؾاثِ مً ٧ٓؾُِ  ألازحرة َظٍ ٞض
ت، مغاخلِم مسخل٠ في للُٟل الاظخماُٖت ٓن  ال ًسخل٠ ال ْج٩املِا، شخهُاتهم حك٨ُل في ْؤًًا الٗمٍغ   جإزحرا ؤ٢ل ٩ً

ْع   ًٖ ْؤَمُت ت البِئت ص ٣ُت الخًٍغ  ٌِٗل الظي للُٟل الاظخماُٖت الخيكئت ٖلى او٩ٗاؾِا ْمضٔ الخدخُت البيُت ْ الٟحًز



 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

266 

ت البِئت ؤن: بمٗجى ٞحها، ٣ُت الخًٍغ ٓا ال بما ًى٨ٗـ ؤن ًم٨ً الخدخُت البيُت ْ الٟحًز  الخيكئت ؤؾالُب ٖلى للك٪ ًضٖ

  .للُٟل  الاظخماُٖت

ٕٓ َظا ألَمُت ْهٓغا ت َظٍ صعاؾدىا في ؾىدا٫ْ  اإلآي ت البِئت او٩ٗاؾاث ؤَم مٗٞغ ٣ُت الخًٍغ  ٖلى الخدخُت ْالبيُاث الٟحًز

 : بدشىا بق٩الُت حؿائ٫  ٞةن ْٖلُّ الاظخماُٖت، الُٟل جيكئت

ت البِئت جأزغ مضي أي ئلى هُت الخًٍغ  ؟ للُكل الاحخماغُت الخيكئت غلى الخدخُت والبيُاث الكحًز

خمدىع  ٍاُ ٍو ُ  ؤلاق : الخالُت الدؿاؤالث خى

ت البِئت مٓاَغ ؤَم هي ما -  ٣ُت الخًٍغ  الخدخُت؟ ْالبيُاث الٟحًز

ت إلاىا٤َ في اإلاخبٗت الاظخماُٖت الخيكئت ؤؾالُب ؤَم هي ما -   ؟ الخًٍغ

ْع  َٓ ما -  ت البِئت ص ٣ُت الخًٍغ  للُٟل؟ الصخُدت الخيكئت في الٟحًز

: الخالُت ألاَضاف جدهُو زالُ مً اإلاػالجت ؾخٌىن  لهظا

II. البدث أَضاف :

ت البِئت جإزحراث ؤَم ًٖ ال٨ك٠ ٣ُت الخًٍغ   للُٟل  الاظخماُٖت الخيكئت في الخدخُت ْالبيُاث الٟحًز

ٖٓت الِضٝ َظا مً ٍْخٟٕغ ُت ألاَضاٝ مً مجم   : ْهي الٟٖغ

ت البِئت صازل الاظخماُٖت الخيكئت ْا٢٘ ٖلى الخٗٝغ  .  ٣ُت الخًٍغ  الخيكئت ٖلى او٩ٗاؾِا  ْمضٔ الخدخُت ْالبيُت الٟحًز

 . الُٟل الصخُدت
 . ٓٝ٢ٓ ت اإلاىا٤َ في اإلاخبٗت الاظخماُٖت  الخيكئت ؤؾالُب ؤَم ٖلى ال  ..الخًٍغ

 . ٓٝ٢ٓ ت البِئت مٓاَغ ؤَم ٖلى ال ٣ُت الخًٍغ  . الخدخُت ْالبيُاث الٟحًز

ْع  ٖلى الخٗٝغ .  ت البِئت ص ت البِئت في للُٟل الصخُدت الخيكئت في  الخًٍغ  . الخًٍغ

III. اإلاكاَُم جدضًض: 

:  البِئت  -1

ٓامل ظمُ٘ جمشل ٞالبِئت  ٍٓ، بضء مً الخي ال٩اثً في جازغ التي الخاعظُت الٗ  البِئت َْظٍ الخمل، ٞحها ًخم التي اللخٓت ؤي هم

ِا ٦ما – ٓن  ٌٗٞغ ٓامل ٧ل حكمل  –الباخش  اظخماُٖت ْؤْؾاٍ خُاجُت، ْؤهماٍ ماصًت، مٓاَغ مً:  باإلوؿان اإلادُُت الٗ
 (1). ْز٣اُٞت

ِا ٓصٍ ٖلي جازغ ؤن ًم٨جها ْالتي  بالٟغص اإلادُُت ْال٣ٓي  ْؤلام٩اهُاث اإلاازغاث ٧ل:"  بإجها  الؿُض جىقُـو مدمض َْٗٞغ  ظِ
 ٫ٓ ْظّ زالزت البِئت لِظٍ ْبن ْالبضوي، الىٟس ي الاؾخ٣غاع ٖلي للخه  هٟؿّ اإلاغء زم ْالاظخماُٖت الُبُُٗت البِئت في جخمشل ؤ

ٍٓت ال٩اثىاث بحن اإلاسخلٟت الخٟاٖالث مً وؿُج ًٖ ٖباعة ؤجها ٖلى البِئت حٍٗغ٠ م٨ًي ،(2)"  البٌٗ بًِٗا الخُت الًٗ

                                                           
 .209صف كالسنة،رسالة دكتوراه، كلية أصوؿ الدين، جامعة األزىر، رآأسس التعليم كمناىجو يف ضوء الق، محد سعيدأ صاحل - 
 .1970زلمد توفيق السيد كآخركف، حبوث يف علم النفس، مكتبة االصللو ادلصرية، القاىرة،  -2
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ٓان، بوؿان،) ٓاء،)الخُت ٚحر الُبُُٗت الٗىانغ ْبحن ْبُجها ،(… هباث خُ  ٤ْٞ الخٟاٖل َظا ٍْخم (… الًٓء الخغاعة، الِ

ٓاػن  ص٤ُ٢، هٓام ٓمت ؤْ البُئي بالىٓام ٖىّ ٌٗبر ْمخ٩امل مخ  .البُئُت اإلاىٓ

هُت البِئت -2 ْلذ: الكحًز اث جىا ٓم الىٟؿُت الىٍٓغ ٍٓاث، ٖضة في البِئت مِٟ  ًم٨ً التي اإلاًامحن ؤَم مً ْلٗل مؿخ
ت مً اؾخسالنِا ٣ُت، البِئت َبُٗت ًٖ الىٟس ي الخدلُل هٍٓغ  : الخالُت الشالر الى٣اٍ في جخدضص التي جل٪ هي الٟحًز

٣ُت البِئت بن  - أ ٕٓ الٟحًز ٕٓ مجها ؤ٦ثر زبرة مٓي  ألاها بحن الٗال٢ت ًٖ حٗبحر ٧لّ ؤلاوؿاوي الؿل٥ٓ ٧ان ْبطا مالخٓت، مٓي
ٓن  ؤن ًيبػي طاتها ؤلاوؿان بِئت ؤن ًخًمً َظا ٞةن ، زُٟت ؤْ مٗلىت ؤق٩ا٫ في الىٟؿُت الهغاٖاث ًْٖ ْؤلِٓ  مىٛغؾت ج٩

 .لئلوؿان  الىٟس ي الجِاػ في ْمخجظعة

٣ُت البِئاث بن  - ب ٓعٍت الصخو خاظاث ًٖ حٗبر ْاإلاٗجي ْاإلادخٓي  الك٩ل مً الٟحًز  .ْنغاٖاجّ ٢ُْمّ الالقٗ
ٓا٠٢ جهمُم مً مًامحن الىٟس ي  للىمٓ ؤن  - ت ٣ُت البُئُت اإلا بّ الُٟل ٞخٛظًت ، ْاؾخسضامِا الٟحًز  ؤلازغاط ٖلي ْجضٍع

ٓالضًً م٘ الٓظضاهُت ْالٗال٢اث ٓة م٘ الاظخماُٖت ْالخٟاٖالث ال ٓاهب ألاز ٓا٠٢ ٖلي حٗخمض ٦شحرة ؤزغي  ْظ   (1).البُئُت اإلا

ت البِئت -3 ت البِئت حٗٝغ: الخًٍغ ْاث اؾخدضار ٖلى ؤلاوؿان ٢ضعة ؤْظضتها مهُىٗت بِئت: بإجها الخًٍغ  ألاص

 (2).الُبُُٗت البِئت م٘ جٟاٖلّ مجاالث في ْاؾخسضامِا

ٔ  هاخُت ْمً ت البِئت حٗٝغ ؤزغ  ٖىانغ ٖلى مىّ ٍْدهل اإلاخدًغ ؤلاوؿان ُّٞ ٌِٗل الظي الٓؾِ: "ؤجها ٖلى الخًٍغ
ٓماث  بّ ٍْخإزغ ُّٞ ًازغ ْبالخالي ْالش٣اُٞت، ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت اليكاَاث مسخل٠ ُّٞ ٍْماعؽ ألاؾاؾُت، خُاجّ ْم٣

."(3) 

٫ٓ  ًم٨ىىا َىا ْمً ٓص مم٨ىا، ؤمغا ٞحها خُاتهم ًجٗل ما م٘ الىاؽ، مً ججمٗاث ٣ِٞ لِؿذ اإلاضًىت بان ال٣ ٓظ ٓإع ب  الك
ٓانالث، ْْؾاثل ْال٨ِغباء ْاإلاباوي ٖٓت ٣ِٞ لِؿذ ؤجها ٦ما اإلا  ْالخ٣الُض الٗاصاث مشل ْؤلاصاعاث، الىٓم مً مجم

ٓا٠َ ٣ي م٩ان ٣ِٞ لِؿذ اإلاضًىت ؤن ؤزغ بمٗجى الٗاصاث، َظٍ في اإلاخإنلت ْالٗ  هخاط هي ْبهما ؤلاوؿان، بىاء ؤْ ٞحًز

. اإلاخمضن لئلوؿان َبُعي ب٢امت م٩ان الجهاًت في ٞاإلاضًىت زم ْمً الخهٓم ْظّ ٖلى بوؿاهُت، َبُٗت ْطاث الُبُٗت

 جإزحر لِا التي ْاإلاغا٤ٞ الخضماث ٧اٞت حكمل: "ؤجها ٖلى الا٢خهاصي اإلاجا٫ في الخدخُت البيُت حٗٝغ: الخدخُت البيُت  -4
ت الا٢خهاصًت الخُاة ٖلى مباقغ ٚحر ؤْ مباقغ ٓاوئ الى٣ل، ْخغ٦ت الُغ١  قب٨ت مشل ْالخجاٍع  ْاإلاُاعاث، ْاإلاٗابغ ْاإلا

 ْزضماث الاجهاالث قب٨ت الخغة، الخجاعة ْمىا٤َ الهىاُٖت اإلاضن بىاء ال٨ِغباء، ْقب٨ت الهخي ْالهٝغ اإلاُاٍ ْقب٩اث

ت الا٢خهاصًت الاجٟا٢ُاث الال٨ترْهُت، ْالخجاعة الاهترهذ ٘ ْالخجاٍع ٓاهحن ْحكَغ ت ْألاهٓمت ال٣ ٓهُت ْاإلاالُت ؤلاصاٍع  (4).ْال٣اه

 اإلااؾؿاث حؿاٖض التي ْاإلاِاعاث ْالٗال٢اث ْالىٓم ْالُِا٧ل باإلاغا٤ٞ مخٗل٤ َٓ ما ٧ل ٖلى ًُل٤ لٟٔ الخدخُت ٞالبيُت

ٓما ؤَضاِٞا، بهجاػ ٖلى ْاإلايكاث ٖٓت هي الخدخُت البيُت ٞان ْٖم ٓٞغ التي ال٩ُِلُت الٗىانغ مً مترابُت مجم  .٨َُلي صٖم ج

                                                           
 .68،ص1991احلميد كآخركف، علم النفس البيئي، دار النهضة العربية، القاىرة،  جابر عبد -1
 . 361السيد عبد العاطي السيد، اإلنساف كالبيئة، مرجع سابق،  -2
 .23، ص 1999التلوث كمحاية البيئة، قضايا البيئة من منظور إسالمي، دار الفجر، القاىرة، زلمد منَت حجاب،  -3
البنية التحتية اليت ربتاجها التجارة :ملخص التقرير حوؿ  -بدكار –تقرير من طرؼ اجمللس االقتصادم الفلسطيٍت للتنمية كاالعمار   -4
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ٓص جمشل الخضماث ٞهي  ْبالخالي ت الاخخُاظاث جلبي ل٩ي حكُِضَا ًخم ججِحزاث مً ْألاؾاس ي ال٣ٟغي  الٗم اَُت الخًٍغ  ْالٞغ

ٓاَىحن جي الا٢خهاص ْحؿاهض للم ْع  ْجلِب الَٓ ْجهى٠ مخالخمت ٍْجٗلِا اإلاجخمٗاث ًغبِ الظي الغابِ ص ٖٓحن بلى ،  :ه

اثُت ؤْ الا٢خهاصًت -  الخ... ْالؿُخي الهخي ْالهٝغ اإلاُاٍ قب٩اث مشل ، اإلاسخلٟت اإلاغا٤ٞ زضماث ْحكمل: الٟحًز

ُّ اإلاضوي ْالضٞإ ألامً ْزضماث ْاإلاؿدكُٟاث الخٗلُم ميكاث حكُِض ْحكمل: الاظخماُٖت - . ْزالّٞ ْالتٞر

ٓص ظمُ٘ جكمل لخيا الٗملُت جل٪ ؤجها َٓ:  اللٛٓي  الخٍٗغ٠: الاحخماغُت الخيكئت -5  الجماُٖت لٓؾاثلْا ثلىكاَاْا الجِ
ٍٓل ٖلى جٗمل لخيا ْالٟغصًت الصة ٖىض يلًٗٓا ل٨اثًا جد  ٦ل ٞحها ٌكاع٥ ْحٗلُم جٗلم ٖملُت ٞهي ،ظخماٖيا ٦اثً لىب ال

ٓن  مً ٖلُّ َٓ بما صلٟغا لجماٖتا ْ صلٟغا مً ٓجي ج٩ ٓل ٍٓٞغ بما هٟس ي، زم بُ ٝ مً الجماٖت ج  (1).ماصًت اظخماُٖت ْْغ

ْلِا ٣ٞض انُالخا ؤما ٓظِاتهم بازخالٝ الباخشحن جىا  لِا ًخٗغى لخيا بال٦خؿاْا ْالخُٛحر الدك٨ُل ٖملُت" هي حٗٝغ ٞهي ج
م ْاججاَاتهم ب٣ُمِم لمجخم٘ا ٞي الىاضجحن بحن هّم٨ا لىب بّ نالْ ثلجماٖاْا اصألٞغا م٘ جٟاٖلّ ٞي لُٟلا  ْمٗاًحَر

٣ت الش٣اُٞت الٗملُت: "ؤجها ٖلى ؤًًا حٗٝغ ٦ما ،(2)"ْج٣الُضَم ْٖاصاتهم ٫ٓ  لخيا ْالٍُغ الصة خضًض َٟل ٦ل بها ًخد  لىب ال

 (3)".مٗحن يبكغ مجخم٘ ٞي ٦امل ًٖٓ
ٓم ؤما     اع في الخيكئت مِٟ ٓم ٞان الىٟس ي ؤلَا  ٨ًدؿبها التي الٗملُاث ٧ل بإجها حٗٝغ بضًتي ؤماوي لخهتها ٦ما الخيكئت مِٟ

ْاّٞٗ في الٟغص ، ْمٗخ٣ضاجّ، ْآعاثّ، ٢ُْمّ، ص ٓظّ شخهِخّ، ْؾماث ْمٗاًحٍر اع حهخم بِىما ؤهّ هجض ٖام ْب  الاظخماعي ؤلَا
  ٍْهبذ اإلاجخم٘، ْز٣اٞت ٖاصاث الٟغص ًخٗلم زاللِا ْمً التي بالُغ١  الاظخماُٖت الخيكئت بخٍٗغ٠

ًة
ٓا ًٖ  

ًة
 ْهجض ٞحها، ٞٗاال

اع ؤن ْاّٞٗ بالٟغص حهخم الاظخماُٖت الخيكئت لخٍٗغ٠ الىٟس ي ؤلَا ٓلّ ْص  ْاإلاٗغفي ْالىٟس ي الاظخماعي ْالىمٓ ْاججاَاجّ ْمُ

  (4).ْال٣ٗلي

ٍٓت هٟؿُت اظخماُٖت إلاٟاَُم جضازل ًٖ ٖباعة هي الاظخماُٖت ٞالخيكئت بطا      اإلاجخم٘، ز٣اٞت بَاع في ظمُِٗا جهب ْجغب
 بلى ْالالماصي اإلااصي ْبك٣حها مٗاهحها ب٩ل الش٣اُٞت للٗىانغ ه٣ل ْهي آبائهم، زال٫ مً لؤلظُا٫ ز٣افي ٚغؽ ٞهي  ْبالخالي
ٍٓمت الخيكئت َظٍ ٧اهذ ما ْبطا ألابىاء، ٓن  ألابىاء ٞةن الدؿمُت، صخذ بطا ٢ ٓه  الؿاثض الاظخماعي الٓي٘ م٘ مخ٨ُٟحن ؾ٩ُ

.  اإلاجخم٘ صازل

IV. ت البِئت : الخدخُت والبيُاث الخًاٍع

ت البِئت غلى اإلاإزغة الػىامل -1 : الخًٍغ

ت البِئاث جسخل٠    ُٟت البِئاث ًٖ الخًٍغ ْظّ مً الٗضًض في الٍغ ٫ٓ  ٍْم٨ً. ألا ٓن  ألن ٖام بك٩ل جمُل اإلاضن ؤن ال٣  ؤ٢ل ج٩
ٓصة ٓاء، في ظ ا ؤ٢ل الِ ا، ؤ٦ثر البىٟسجُت، ١ٓٞ  لؤلقٗت حٗغيًة ٓبت، ؤ٢ل خغاعة، ؤٖلى يبابًة اث ْطاث َع اح ؾٖغ  مً ؤ٢ل ٍع

ُٟت اإلاىا٤َ ٓامل مً الٗضًض َْىا٥. بها اإلادُُت الٍغ ٓص جاصي التي الٗ ٓظ ا البُئُت الازخالٞاث َظٍ ل  َْظٍ. اإلاضن صازل ْٚحَر

ٓامل  (5) :هي الٗ

                                                           
 .182، ص 1999ردف، ألا، كؽلشراالجتماع، دار اي علم مقدمة ف، إبراىيمف عثما -1
. 18، ص 1998 القاىرة،، لطباعةكالتوزيع كاللنشر االجتماعية، دار ادلسَتة لتنشئة ا سيكولوجية، محمد علي صالحدك بو جا -2
 .127ص 1983، بَتكت، 2، طالنهضة العربية، دار لثقافيع االجتماابحث في علم ، الشخصيةكلثقافة ، اساميةلساعاتي حسني ا  -3
 .15-13ص.ص ،1995،  جدة، (ف.د.د)زلمد شحات كآخركف، أصوؿ الًتبية اإلسالمية،  -4
 "Josef Leitman, "Sustaining Cities: Environmental Planning & Management  in Urban Design    تصرؼ منب -5

McGraw-Hill, 1999. 
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 ٓامل ٔ  الا٢خهاصي، الىمٓ الا٢خهاصًت، الٗ ٓع، مؿخٓ  .ال٣ٟغ ،Macroeconomic Dimension ال٨لي الا٢خهاصي البٗض الخُ

 ٓامل ٓظغاُٞت الٗ  .ْالاظخماُٖت الضًم

 ٓامل ٢ٓ٘ في الخُٓي  الىٓام ٖىانغ ْاإلا٩اهُت، الُبُُٗت الٗ  .ألاعاض ي اؾخسضاماث ْؤهماٍ اإلاضًىت، م
 اع ٓن  اإلااؾس ي، ؤلَا ٓامل ،Stakeholder اإلاىخٟٗ  ال٣ُاُٖت بحن اإلادكاب٨ت ال٣ًاًا ،Jurisdictional Factors الؿلُت هُا١ ٖ

Cross-Sectoral Issues. 
:  الخدخُت البيُت أَمُت  -2

 ٓالي الخدخُت البيُت في الىامُت الض٫ْ  حؿدشمغ الع ملُاع 200 خ ٍٓا ص  .ؾى

 ٓمي الىاجج مً باإلااثت 4 بهٟا١ ًخم ٖاث جىُٟظ في ؤلاظمالي ال٣  .الخدخُت البيُت مكْغ

 ٍٓت الاؾدشماعاث حجم زمـ جسهُو ًخم  .الخدخُت البيُت في الؿى

 ْلي البى٪ ًٓص ى ٓا ألا٢ل الض٫ْ  ج٨غؽ ؤن الض ٍٓغ اإلادلي هاججِا مً %6 وؿنخّ ما هم  َظٍ ج٣ل بما الخدخُت، البيُت لخُ
ٓن  اليؿبت  . الىمٓ مخٓؾُت للض٫ْ  %3.8 لخ٩

 ٓٞغ ٗت الُغ١  قب٨ت ج الًاث في الؿَغ ٨ُت اإلاخدضة ال الع  ٧ل م٣ابل الؿىٓي  ؤلاهخاط ج٩لٟت مً ؾيخا 18 ألامٍغ  حؿدشمٍغ ص
ْلت ٓٞغ الخدخُت البيُت حكُِض في الض الع ل٩ل ؾيخا 24 ٞحها الُغ١  قب٨ت ٧امل ْج  طل٪ ٌؿِم ٦ما.الؿىٓي  ؤلاهخاط ج٩ال٠ُ في ص
 .ؤلاظمالي اإلادلي للىاجج الؿىٓي  الىمٓ مٗض٫ مً %8 -7 بيؿبت

 ت ًخدًغ الٗالم ٓن  الٗالم ؾ٩ان مً%85 ْان بؿٖغ ت اإلاىا٤َ في ؾُِٗك  .ال٣اصمت ؾىت الٗكٍغً زال٫ ْاإلاضن الخًٍغ

 ُٟٔت الُغ١  قب٨ت مً ظؼء جىُٟظ ؤص ُٟت للمىا٤َ ؤلاظمالي ؤلاهخاط اعجٟإ بلى الِىض في الٍغ  .%7 بيؿبت الٍغ

 ٟي ٍَغ٤ جىُٟظ ًاصي لم اصة بلى اإلاٛغب في ٍع  في بالخٗلُم اإلالخد٣حن ؤٖضاص مًاٖٟت ٖلى ؾاٖض بل ٣ِٞ، الؼعاعي ؤلاهخاط ٍػ
 (1).الصخُت الخضماث مغجاصي ْػٍاصة ْاإلاٗاَض اإلاضاعؽ

V. الاحخماغُت الخيكئت: 

 ال ٞالُٟل ،ظخماٖيا ٦اثً لىب بیٓلٓظي ٦اثً مً لُٟلا ٫جدٓ ٞهي الاظخماُٖت، الٗملُاث ؤَم مً الاظخماُٖت لخىكئتا    
ٍٓ، ٞي ًّجٓظ صْن  اخغ ًتر٥  ٖلحها جغج٨ؼ لخيا لىْألا لضٖامتا ْهي ص،للٟغ الاظخماعي ؤلاوؿاوي ٥لؿلٓا جك٨ل ْٖلُّ هم

 لمسخلٟتا ْٝلٓغا يل ٞي صلٟغا ًٟٗلّ ؤن ًجب ال ماْ یجب ما بخٗلُم جخٗل٤ لخيا لٗملیتا ؤجها ٦ما الصخهُت، ثم٣ٓما
ٓها لخيا الاظخماُٖت ١لؤلهؿا الغثِؿُت ػلغمْٓا ال٣ُم لمجخم٘ا اصٞغؤ ج٨ؿب ٞهي ْٖلُّ ص،لٟغا بها ًمغ لخيا  ٞحها، ٌكاع٧

ْاعألا نج٨ٓ مٗاًحر ٞي ػلغمْٓا ال٣ُم َظٍ ًٖ ْالخٗبحر ْجها لخيا ص ن، َم ًاص  الاججاَاث اإلاِاعاث ج٨ؿبهم ٦ما ْآلازْغ
 لمىكإا لكسوْا الاظخماُٖت، البِئت م٘ لخٟاٖلا ٖملُت لِم جِؿغ خخى لمجخم٘ا ز٣اٞت ؤي ،لمسخلٟتا ٥لؿلٓا ٍهماْؤ

 لمجخم٘ا اصٞغؤ بحن ؤلاوؿاهُت صاثلٗاْا ْالخ٣الُض ٝلٗغا ٖيایغ يلظا لهالذا ًَالمٓا ل٪ط الب لیـ ٦املت ظخماٖیتا ةهكإ
 جخٓلى لخيا ثلماؾؿاا جٗخبغْ ْمخ٣ضمت، ج٣لُضًت ؤْ بضاثُت ٦اهذ اءؾٓ ثلمجخمٗاا ٦ل ٞي الاظخماُٖت لخىكئتا رجدضْ

.  لشا...ْاإلاسجض ؾتعلمضْا ألاؾغة ٞي جخمشل ْهي ثلمجخمٗاا ل٨ل الاظخماعي ءلبىاا مً ءاظؼ الٗملُت َظٍ

:  الاحخماغُت الخيكئت زهاةو  -1
ٖٓت اظخماُٖت بسهاثو الاظخماُٖت الخيكئت ٖملُت جمخاػ   : الخالُت الىهاٍ في هلخهِا ؤن ًم٨ً مخى

                                                           
 .الفلسطيٍت للتنمية كاالعمار، مرج سابقتقرير من طرؼ اجمللس االقتصادم  -1
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 ٓا٫ مؿخمغة الاظخماُٖت ٞالخيكئت: مؿخمغة غملُت ئنها ٓلت، مغخلت ٖلى ٣ِٞ ج٣خهغ ال الخُاة َ  في ؤًًا حؿخمغ بل الُٟ
ٓزت، ْالغقض اإلاغا٣َت ٓا٫ ٞالٟغص ْالكُس ٓم ظضًضة ظماٖاث بلى ًيخمي خُاجّ َ ْاع ٣ٍْ ٦ّٓ حٗضًل جخُلب مخجضصة باص  ؾل
٘٢ٓ ٓا٣ٞا الٟغص ؾل٥ٓ لُهبذ ظضًضة، اؾخجاباث مىّ ْهخ ٢ٓٗاث م٘ مخ ٓلت ْمغخلت"  (1).اإلاجخم٘ ج ٓن  ؤن ًم٨ً ال الُٟ  ج٩
ضاصٍ جماما ٧اُٞت ٓبت باإلاِام لل٣ُام إٖل ٓن  ِٞم ، ألاٞغاص ٍْبلٜ ًىمٓ ٧ْلما الالخ٣ت، ؾىِىّ في اإلاُل  مً الؿلؿلت زال٫ ًيخ٣ل

ْعة في مسخلٟت مغاخل ج٣ابل التي اإلاغا٦ؼ  (2)".الخُاة ص

 َظا زال٫ ْمً ْالاظخماُٖت، اإلااصًت البِئت ٖىانغ م٘ الٟغص جٟاٖل جخًمً الاظخماُٖت ٞالخيكئت :صًىامُت غملُت ئنها 
٦ّٓ ًخٗض٫ الخٟاٖل ٓا٤ٞ الصخص ي ؾل ٢ٓٗاث م٘ لخ ٍٓخّ، الٟغص ٍْد٤٣ بلحها، ًيخمي الظي الجماٖت ؤٞغاص ج  اإلاشل، ٨ٍْدؿب َ

ْلت مً جم٨ىّ التي ْألا٩ٞاع ْال٣ُم  . طاجُا ؤلاصعا٥ وكاٍ مؼا

 مِامِا ل٨ثرة َْظا: ومدكػبت مػهضة غملُت ئنها ٕٓ ٍٓاث حٗضص مً ح٣ُٗضَا ًخطر ٦ما ؤؾالُبها، ْلخى  ٞحها، جخم التي اإلاؿخ
ٓعة اإلاخ٣ضمت اإلاجخمٗاث في جدضر خُض  اإلاجخم٘ مً مُٗىت قغاثذ في جدضر ؤجها ٦ما الىامُت، اإلاجخمٗاث في ٖجها جسخل٠ به

ٓاخض ٓعة ال ُت الش٣اٞاث ازخالٝ بؿنب ْطل٪ مسخلٟت به  (3).الٟٖغ

٫ٓ  ًم٨ً طل٪ زال٫ ْمً ٓن " الاظخماُٖت الخيكئت ؤن ال٣  الٟغص ًدكب٘ ْالظي ُّٞ جخم الظي الاظخماعي للٓؾِ زايٗت ج٩
ٓاٖض بمٗاًحر زاللّ مً ٧ٓاجّ ٖلى جى٨ٗـ اظخماُٖت ٢ْ ٓمُت، ؾل  بحن ْاؾُت بمشابت حٗض الاظخماُٖت الخيكئت الن َظا الُ

 (4)." مجخمّٗ ْبحن الٟغص

 :الاحخماغُت الخيكئت آلُاث -2

اثِٟا لخد٤ُ٣ مخٗضصة آلُاث ألاؾغة حؿخسضم  ْع  آلالُاث َْظٍ الاظخماُٖت، الخيكئت في ْْ ٫ٓ  جض ٓم خ  الاظخماعي الخٗلم مِٟ
ت آلالُت ٌٗخبر الظي اتها ازخلٟذ مِما اإلاجخمٗاث ٧ل في الاظخماُٖت للخيكئت اإلاغ٦ٍؼ  حٗضصث ْمِما الخيكئت، في ْؤؾالُبها هٍٓغ

ٖٓذ  .التربُت في مًامُجها ْجى

 :هي آلُاث زمـ ْللخيكئت

المُت الصخهُاث ْبٌٗ ْمٗلمُّ ْالضًّ ٣ًلض ٞالُٟل / الخ٣لُض ا٢ّ بٌٗ ؤْ ؤلٖا  ٞع

ٓطط اإلاالخٓت زال٫ مً ٞحها الخٗلم ًخم / اإلاالخٓت ٧ٓي لىم  .اًة  خغفي ْج٣لُضٍ ؾل

ٓخض ٓعي الخ٣لُض بّ ٣ًهض / الخ ٓص ْٚحر الالقٗ ٓطط لؿل٥ٓ اإلا٣ه  .الىم

ٓا٤ٞ ًخ٤ٟ بما الٟغص ؾل٥ٓ جىُٓم / الًبِ  .ْمٗاًحٍر اإلاجخم٘ ز٣اٞت م٘ ٍْخ

ٓاب ٓاب اؾخسضام / ْال٣ٗاب الش ٓب، الؿل٥ٓ حٗلم في الش ٓب ٚحر· الؿل٥ٓ ل٠٨ ْال٣ٗاب اإلاٚغ . اإلاٚغ

                                                           
 .228زلمد شحات كآخركف، مرجع سابق،ص ، -1
 .29ص  ،1982ف، عما،كالتوزيعلفكر للنشر دار ا ،لزغلاعلي .تر، لطفولةابعد  االجتماعيةلتنشئة ، اكيلرف ستانتو، ألصغرـ ابر -2
. 229-228زلمد شحات كآخركف، مرجع سابق، ص ص  -3
-1994 معهد علم االجتماع، جامعة اجلزائر، التنشئة االجتماعية كأثرىا يف السلوؾ كادلمارسات االجتماعية للفتيات رسالة ماجستَت، نصَتة عقاب، 4

 .09ص ،1995
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ٓاظّ     ٍْٓت اإلاٗانغة ألاؾغة ج ٓباث جدضًاث الى  ٢ض ْلِظا الجضًضة ثااإلاخٛحر ْل في الاظخماُٖت الخيكئت ٖملُت في ظمت ْنٗ
ٓن  ٓٞغ خُض ؾلبُت، مساَغ ؤْ الاًجابُت الٟغم مً الُٟل ٞحها ًيكا التي ألاؾغة ج٩ ص خُىما الاًجابُت الٟغم جخ  البِئت جْؼ

ت  م٘ اإلاىاؾبت الخٟاٖل ٞغم ُٚاب ؤْ ه٣و ًٖ حؿخيخج ُٞم٨ً الؿلبُت اإلاساَغ ؤما للُٟل، اإلاىاؾبت الىمٓ ٞغم ألاؾٍغ
ٓالضًً ٔ  الٗى٠ مجها ألاؾغة ؤًٖاء ْباقي ال ٓاّٖ ألاؾغ ٝغ ْي٘ ؾٓء ًٖ الىاظمت ىاْألامغ الخٛظًت ْه٣و اإلاسخلٟت بإه ْْ 
ت ؤن ٦ما الىٟس ي، ْالخغمان اإلاؿ٨ً  الخيكئت لِا جخٗغى التي الؿلبُت ْاإلاساَغ  الاًجابُت الٟغم مً ٧ل ْج٣ُم مٗٞغ

ٟا٫ ٖلى طل٪ ْاو٩ٗاؾاث بيخاثج الخيبا جم٨ىىا ألاؾغة مجها  ماؾؿاتها ْل في الاظخماُٖت  ٖلى او٨ٗـ اًجابُت ٧اهذ ٞةطا ألَا

ٓاظِت في الٟغص ٢ضعة  :مجها الخدضًاث م

هت زم ال٨بحر باإلاجخم٘ ْاهتهاء ألاؾغة، مً ابخضءا آلازٍغً م٘ الاًجابي الخٟاٖل :مً ٧ل ْجخًمً الاظخماُٖت اإلاىاٞؿت .   اإلاْغ
ٓع   الخ٠ُ٨ ٖلى ال٣ضعة زم اإلاخاخت للبضاثل الٟغص ًٖ حٗبر ْهى  . الاجها٫ ثعامِا ْامخال٥ آلازٍغً م٘ ْالكٗ

 . الظاث ْجد٤ُ٣ الخهٓنُت ؤبٗاص مً ٖلُّ ًىُٓي  بما الاؾخ٣ال٫ . 
ٓن  ؤن .  ٓح جد٣ُ٣ِا بلى ًغمى مؿخ٣بلُت ؤَضاٝ لضًّ ٩ً م  . مشابغ َْ

ٓاػن  .   الخيكئت ماؾؿاث بلى جدخاط الؿاب٣ت الخهاثو ؤن بالظ٦غ الجضًغ ْمً الٗاَٟت، ْ ال٣ٗل اؾخسضام بحن الخ

 (1 ). ألاؾغة ْزانت الاظخماُٖت

:   الُكل خُاة في الاحخماغُت الخيكئت أَمُت -3

ْعة الاظخماُٖت لخىكئتا ٖملیت جٗخبغ    ٟا٫ ًخٗلم زاللِا مً لخيا الؿحر ْاعألا مسخل٠ ألَا ْعَا جم٨جهم لخيْا الاظخماُٖت ص  بض
ْجها صلٟغا خُاة في ٦بحرة ؤَمُت طاث الاظخماعي الخُبُ٘ ٞٗملُت الاظخماعي، ءلبىاا ٞي اإلاؿاَمت مً  الاؾخمغاع ًم٨ً ال ْبض

 ٫زال مًْ ،(2)"لجماٖتا جىاؾب اظخماُٖت ز٣اُٞت شخهُت صلٟغا ٦ؿب ٖلى جٗمل" ٞهي لمجخم٘ا اصٞغؤ با٢ي م٘ ْالخ٠ُ٨
 ع٥یضْ ألاقُاء، مسخل٠ بحن ًمحٍز مجخمّٗ ٞي صعا٢ا ججٗلّ لخيا ْؤلام٩اهُاث ْاإلاِاعاث لمٗغٞتا صلٟغا ٨ًدؿب الٗملُت َظٍ

ٓع  ٍٓل بٗملُت مج٣ٓ ؤجها ٨ُٟٞي ن،ج٨ٓ ؤن ًجب ٦ما ألام ٓجي ٦اثً مً صلٟغا جد ٓل  ٦اثً لىب َٓ؟ مً خخى ٌٗٝغ ال بُ

ٓن  هٟؿّ ٖلى ٌٗخمض ًهبذ خُض ظخماٖيا  ب٦ؿاب" ٖلى جٗمل لخىكئتا ٞٗملُت مجخمّٗ، اصٞغؤ مسخل٠ م٘ ثٖال٢ا ٩ٍْ
ٟا٫ ٓلِم لمجخم٘ا اصٞغؤ م٘ ٤ٞاللخٓ لمُلٓبتا اإلاِاعاث ألَا ْاث ٖلى ْخه  لجماٖتا م٘ الاهضماط ٖلى حؿاٖضَم لخيا ألاص
 ٔ  اإلاٗاًحر جمشل ْ لجماٖتا ءًٖاْؤ صلٟغا بحن الٗال٢اث جىٓم لخيا ألازال٢ُت اإلاٗاًحر مً هؿ٣ا ب٦ؿابّ ا٦ظْ ،للٛتا مشل ألازغ

 (3)".صلٟغا ٖلى الخاعظُت لؿلُتا

 ٢ُم ْ ْج٣الُض ز٣اٞت مً ب٨ُاهّ ًخٗل٤ ما ٦ل ؤي مجخمّٗ ػمٓع لُٟلا ًدكغب الاظخماُٖت لخىكئتا ٖملُت ٫زال ٞمً  

ٍٓىّ مً ءاظؼ جهبذ لخيا للجماٖت الش٣اُٞت لٗىانغا ج٨ؿبّ ؤن" ٫ْ جدا بدُض  ٍهماؤ ٞي الخباًً ًِٓغ َْىا ،لكسهيا ج٩
باث َغی٤ ًٖ مج٣ٓ ٦ما" ْالاظخماُٖت یتصلٟغا ١ْ لٟغْا لكسهیتا  ٕقباب ؾالیبْؤ ٥لؿلٓا بًبِ"ألؾاؾیتا الخضٍع

 (4)".الاظخماعي لخدضیض ٣ٞاْ ثلداظاا

                                                           
-184،ص ص 2009، 01، العدد 06العربية ، اجمللد  اجلامعات  ، إرباد رللة متغَت، عامل يف األسرية االجتماعية التنشئة :اللوزم كصالح ادلعاين  -1

188.    
2- TOUALBI Radia, Les Attitudes et les représentations chez la jeune fille algérienne, ENAL, Alger, 1984., P25-29.

  
. 57ص  ،2000ة،رھلقا، العربيالفكر ، دار ا ھة مشكالتھجاموك  ھن في معاملتیلدالواسبل ك لطفل اتنشئة ، ایسریدؽ صا، الشربيٍت زكرياء -3
. 4 9،ص1998ردف،ألف، اعما، عیزلتوك المستقبل للنشر ، دار الطفولةاة یكولوجیس، لینبظ محفو، لیبابنة مشد -4
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 اهضماظّ بالخاليْ صاثلٗاْا ال٣ُم مسخل٠ْ مجخمّٗ ٞي ةلؿاثضا  الخ٣الُض ب٦خؿاا صلٟغا ٌؿخُُ٘ الٗملُت َظٍ ٫زال مً
 ما ٦ل صلٟغا ْحٗلُم جل٣حن ٞي ٦بحر خض لىب ؾاَمذ ٢ض الاظخماعي الخُبُ٘ ٖملُت نج٨ٓ ؽألؾاا َظا ٖلىْ ،لمجخم٘ا ٞي

لُت جدمل ٖلى صعا٢ا نالدا صاٞغ ًجٗلّ ؤن لّ ًم٨ً بّ اإلاؿْا  ٖلى جٗمل ثماصا ؤجها بدُض مجخمّٗ، ٢ُْم اثلمٗخ٣ض ْحكٍغ
ْاعبإ  لمغجبُتا اإلاٗاًحر جضُٖم  ؤْ للٓلض لمىاؾبا ٥لؿلٓا جا٦ض لخيا لمكخغ٦تا لٗامتا اثلمٗخ٣ضا ْجشنُذ ٥لؿلٓا ص

 (1)".لبىذا

 مغخلت ٞي الاظخماُٖت لخىكئتا ْٞٗالُت جإزحر ؤن بدُض لُٟٓلتا مغخلت ٞي زانت بهٟت الاظخماُٖت لخىكئتا ؤَمُت ْجِٓغ
ت ثنٟااٞالمٓ وؿنُا، الخُٛحر ٖضًمت ثمجخمٗا ٞي ُٖٓما ،لُٟٓلتا  صيلٗاا لخؿلؿلا ًدضص ةل٣ٓا الُبُٗت الخًاٍع

ْاعألْا ٦ؼاللمغ  ًٓضر الُٟل،ْ حٗلُم ٖلى ٌٗمل الاظخماعي الخُبُ٘ٞ ،(2)خُاتهم ةٞخغ ٞي اصألٞغا ٌكٛلِا ؤن ًٟترى لخيا ص
ٓاظِّ ٝؾٓ يلظا ْع لضا لّ ٓما ً ْع  ًمشل ؤن ٖلى اصٍٖضب مشال ما ً   ٨َْظا ةٞخا ٦اهذ بن مألا ؤْ مشال بألا ؤْ ال٨بحر رألا ص

 ْهي الؤ لىْألا لماؾؿتا ٞي زانت الاظخماُٖت لخىكئتا ٍَغ٤ ًٖ ٦شحرة ؤقُاء صلٟغا ٍْخٗلم َْٗٝغ لُٟٓلتا مغخلت ٟٞي

ْع  مٗىى ًِٟم خُض" ألاؾغة ْع  ْالضٍ ص ٓزت، علظ٦ٓا مٗىى ٌٗٝغ ٦مابُجهما، ١لٟغا ْ ْالضجّ ْص  مً ًخُلب ما ًخٗلم ٦ماْألاه

ّٖٓ ٢ٓٗاجّ ه  (3) ."آلزغا ٕلىٓا مً َٓ ْج

 اعؾخمغا مّٗ جؿخمغ جاما اصاٖضب اصٍإلٖض ٧اُٞت ٚحر لُٟٓلتا مغخلت ٞي صلٟغا ًخل٣اَا لخيا الاظخماُٖت لخىكئتا ْٖلُّ

ٍٓ ٖملُت ّٓٚ هم ٍٓت ؾلُمت شخهُت ْا٦دؿابّ  الٍُغ٤ لّ لخىحر ْبل ٓاظّ ٢ْ  .ْمكا٢ِا الخُاة ٖبمخا زاللِا مً ً

 :الاحخماغُت الخيكئت في اإلاإزغة الػىامل  -4

ٓاظِّ اظخماعي ٖالم ؤ٫ْ  هي الٗاثلت     ٔ  ل٩ي َٟل ل٩ل مغآة َم ألاؾغة ْؤٞغاص الُٟل، ً ْع  لِا بالخإ٦ُض ْألاؾغة هٟؿّ ًغ  ص
ٓخُضة لِؿذ ْل٨جها الاظخماُٖت، الخيكئت في ٦بحر ْع  َظا لٗب في ال الم ْْؾاثل ْاإلاضعؾت الخًاهت َىا٥ ْل٨ً الض  ؤلٖا

ٓامل حٗضصث ٢ض لظل٪ ألاؾغة، مً الُْٟٓت َظٍ ؤزظث التي اإلاسخلٟت ْاإلااؾؿاث ْع  لِا ٧ان التي الٗ  الخيكئت في ٦بحر ص

ٓاء الاظخماُٖت ٓامل ٧اهذ ؾ  :وِٗكّ الظي الجؼاثغي  مجخمٗىا ْا٢٘ مً الػىامل َظٍ وٗغى ْؾٝٓ زاعظُت، ؤم صازلُت ٖ

 الضازلُت الػىامل: 

ٓعة الضًً ًازغ: الضًً 1-  ٧ل مً جيب٘ التي ْالُبإ ألاصًان ازخالٝ بؿنب ْطل٪ الاظخماُٖت الخيكئت ٖملُت في ٦بحرة به

 .بها ًامً التي ْألا٩ٞاع اإلاباصت خؿب صٍعاؤٝ جيكئت ٖلى صًً ٧ل ًدغم لظل٪ صًً،

ٓخضة هي: ألاؾغة 2- ٕٓ ٖلى اإلاداٞٓت بلى تهضٝ التي الاظخماُٖت ال  حؿاَم التي ْهي ؤلاوؿان، ٣ًابل ما ؤ٫ْ  ٞهي ؤلاوؿاوي الى
ًٍٓ في ؤؾاس ي بك٩ل ْلى ٞهي لظل٪ ألاٞغاص بحن ْالٗال٢اث الخٟاٖل زال٫ مً الُٟل شخهُت ج٩ ٓامل ؤ  الخيكئت في اإلاازغة الٗ

 ألاؾغة حجم جىا٢و ؤن خُض مماعؾتها ؤؾالُب في ْزانت الاظخماُٖت الخيكئت ٖملُت في ألاؾغة حجم ٍْازغ الاظخماُٖت،

  ٌٗخبر
ًة
ٓامل مً ٖامال اصة ٖ اًت ٍػ ْلت الٖغ  .للُٟل اإلابظ

                                                           
 .49، ص1980 ،ةیرإلسكند، اشركائول كحزؿ جالرؼ لمعاة امنشأ، لمجتمعكالثقافة كاطفولة ، د محمدیسعح فر -1
. 29، ص1982، مرجع سابق، لریف كستانتو، ألصغرـ ابر -2
. 50ص ،قكرذمرجع سبق ، زلمد سعيدح فر  -3
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-3 ٕٓ ت الٗال٢اث جازغ :ألاؾغة الٗال٢اث ه ظُت الؿٗاصة ؤن خُض الاظخماُٖت الخيكئت ٖملُت في ألاؾٍغ  جماؾ٪ بلى جاصي الْؼ

  ًسل٤ مما ألاؾغة
ًة
ٓا ٣ت الُٟل همٓ ٖلى ٌؿاٖض ظ  .مخ٩املت بٍُغ

  ألاؾغة بلحها جيخمي التي الُب٣ت حٗض :ألاؾغة بلحها جيخمي التي الاظخماُٖت الُب٣ت 4-
ًة
  ٖامال

ًة
 جهبٜ خُض الٟغص، همٓ في مِما

ٓع  ؤَم حٗخبر ٞاألؾغة الُٟل، شخهُت حك٨ُل في حؿاَم التي الىٓم ْجًبِ ْحك٩ل  التي للُٟل ْال٣ُم الش٣اٞت ه٣ل في مد

  جهبذ
ًة
َٓغي  ظؼءا  .بٗض ُٞما اظ

 الا٢خهاصي الٓي٘ بحن بًجابي اعجباٍ َىا٥ ؤن ؾاثاالضع مً الٗضًض ؤ٦ضث ل٣ض :لؤلؾغة ْالاظخماعي الا٢خهاصي الٓي٘ 5-
ٓامل ؤخض مً الا٢خهاصي ْالٓي٘ الُٟل، لىمٓ ج٣ضم التي الٟغم ْبحن للُٟل ْالاظخماعي ٓلت الٗ  شخهُت ًٖ اإلاؿئ

ٍٓ الُٟل  .الاظخماعي ْهم

-6  ٔ  ْألاؾالُب بقباِٖا ٦ُُْٟت الُٟل لخاظاث ألاؾغة عا٥بص مضٔ خُض مً طل٪ ًازغ :لؤلؾغة ْالش٣افي الخٗلُمي اإلاؿخٓ
ٍٓت  .الُٟل م٘ للخٗامل اإلاىاؾبت الترب

-7 ٕٓ ْاع ؤن خُض :ألاؾغة في ْجغجِبّ (ؤهثى ؤْ ط٦غ) الُٟل ه ْاع ًٖ جسخل٠ الظ٦غ ؤص  صازلّ في ًىمى الظ٦غ ٞالُٟل ألاهثى ؤص
ٓلُت خماص ْال٣ُاصة اإلاؿئ ْاع، َظٍ ٞحها جىمى ال زانت الكغ٢ُت اإلاجخمٗاث في ألاهثى ؤن خحن في الىٟـ، ٖلى ْالٖا  ؤن ٦ما ألاص

ٟا٫ ٦إ٫ْ  ألاؾغة في الُٟل جغجِب ٓاء الاظخماُٖت الخيكئت بٗملُت ٖال٢ت لّ الٓؾِ ؤْ ألازحر ؤْ ألَا  زبرة ٖضم ؤْ بالخضلُل ؾ
ٓامل مً طل٪ ْٚحر بالخيكئت ألاؾغة  .الٗ

 الخاعحُت الػىامل: 

ْع  في ْجخمشل: الخٗلُمُت اإلااؾؿاث 1-  .اإلاسخلٟت الخإَُل ٦ؼاْمغ ْالجامٗاث ْاإلاضاعؽ الخًاهت ص

ا١ ظماٖت 2-  ال٨ٟغ ْظماٖاث اإلا٩ان هٟـ ٢ْاَىٓ الجحران ؤْ الىاصي ؤْ الجامٗت ؤْ اإلاضعؾت مً ألانض٢اء خُض :الٞغ
 .اإلاسخلٟت ْالخىُٓماث ْال٣ُٗضة

ْع  3-  .اإلاسخلٟت الٗباصة ْؤما٦ً اإلاؿاظض مشل: الٗباصة ص

ٓن  ْالتي لّ اإلامحزة الخانت ز٣اٞخّ مجخم٘ ل٩ل: اإلاجخم٘ ز٣اٞت 4-  ألاٞغاص، مً ًدخًىّ مً بصخهُاث ْز٣ُت نلت لِا ج٩

ٓمُت الصخهُت نى٘ ْفي الخيكئت في ؤؾاس ي بك٩ل جازغ اإلاجخم٘ ٞش٣اٞت لظل٪  .ال٣

  ؤ٦ثر اإلاجخم٘ ٧ان ٧لما ؤهّ خُض :للمجخم٘ ْالا٢خهاصي الؿُاس ي الٓي٘ 5-
ًة
 ٧لما الا٢خهاصًت ال٨ٟاًت ْلضًّ عًة عاْاؾخ٤ َضْءا

 ٧ان ْالا٢خهاصي الؿُاس ي الاؾخ٣غاع ْٖضم الٟٓض ى ا٦خىٟخّ ٧ْلما الاظخماُٖت، الخيكئت في بًجابي بك٩ل طل٪ ؾاَم

 .الصخُذ َٓ ال٨ٗـ

الم ْؾاثل 6- ْ  َٓ آلان الاظخماُٖت الخيكئت حهضص ما ؤزُغ لٗل :ؤلٖا ٟا٫ لّ ًخٗغى الظي الش٣افي الٛؼ  ْؾاثل زال٫ مً ألَا
الم ٓن، ْزانت اإلاسخلٟت ؤلٖا ٓم خُض الخلٍُٟؼ ٣ً ٍّٓ ٟا٫ ا٦دؿبها التي ال٣ُم مً الٗضًض بدك  الٗضًض حٗلُمِم بلى بياٞت ألَا
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ٔ  ال٣ُم مً  ٍَغ٤ ًٖ الخ٩اْي  ٖهغ بلى ْخ٩اًاتهً ػمان ظضاث ٖهغ ْاهتهاء الٟلؿُُيُت الش٣اٞت ٖلى الضزُلت ألازغ

ٓم  (1).اإلاخدغ٦ت الغؾ

 اإلاجز٫  مً بالٟغص جدُِ التي الاظخماُٖت الىٓم حكمل التي الاظخماُٖت البِئت ٖلى ج٣خهغ ال البِئت بن: البِئت ْيُٗت-7
غاٝ ْألا٩ٞاع ْاإلاٗخ٣ضاث الضًيُت ْالكٗاثغ ْاإلاِىت ْاإلاضعؾت  ْألازال١ ْالٗلم ْالًٟ ْألاصب ْاللٛت الٗام ْالغؤي ْألٖا
ٓهّ مىظ بالُٟل ًدُِ ما ظمُ٘ لِكمل البِئت ًٖ الخضًض ًمخض بل ٞدؿب، . ؤمّ بًُ في ظىِىا ٧

ٍٓىّ، في البِئت َظٍ ْجازغ الجىحن َظا مِٗا ًخٟاٖل لّ باليؿبت ألام عخم ٌك٩ل ؤمّ بًُ في ظىحن َْٓ ٞالُٟل   ْلض ٞةطا ج٩

ٞا ْظّ الُٟل ٔ  بِئت َْظٍ ْهٟؿُت، ْاظخماُٖت َبُُٗت ْْغ   (2).للُٟل باليؿبت ؤزغ

ا ألاعى ٖلُّ طل٪ حكخمل ْما اإلاىار في جخمشل التي الجٛغاُٞت بالبِئت الُٟل ُٞخإزغ ٢ٓ٘ ْباَجها، ْاََغ  باليؿبت البلض ْم
ٓع، بهظٍ ًخهل ْما ْالبدحراث ْالبداع ْألاجهاع للجبا٫ ٓان في ٦بحرا جإزحرا ًازغ َظا ٞةن ألام ٓمِم الىاؽ ؤل ٓلِم ْظؿ ٣ْٖ 

ٓلِم ْؤزال٢ِم ٓاص ٞمشال ،"ْٖاصاتهم ْمُ ْبهما في َبُُٗا ٨ًً لم الخاعة اإلاىا٤َ ؾ٩ان في النكغة ؾ ٓلِم، ٍٓ ؤن  ا٦دؿب
ٕ جدىا٢لِا ْعازُت نبٛت الؼمً ج٣اصم م٘ ْؤنبذ الجٛغاُٞت، البِئت جإزحر جدذ ا٦دؿابا ٫ٓ، ًٖ الْٟغ  بٌٗ ٧ْاهذ ألان
الصَم عئْؽ ؤق٩ا٫ ٌٛحرْن البحرْ في البضاثُت ال٣باثل  ؤنبدذ الؼمً ج٣اصم ْم٘ زانت، جضل٨ُُت بٗملُاث الصتهم بٗض ؤ

ٓلض وؿلِم ْؤنبذ ْعازُت، الهٟت َظٍ ٍٓ ب  (3)."الغؤؽ مك

ِا ْهٓمِا ْج٣الُضَا ألامت خًاعة في جخمشل التي الٗامت الاظخماُٖت البِئت ٦ْظل٪  وكإجّ، مىظ ؤلاوؿان ج٨خى٠ الٗام، ْٖٞغ

ٓلّ ْحك٩ل مُٗىت، ْظِت بتربِخّ ٞخخجّ  (4).َبُٗخّ ًالءم زانا حك٨ُال ْزل٣ّ ٣ْٖلّ ْظؿمّ مُ

٫ٓ  ًم٨ً ٨َْظا ٓامل" جٟاٖل بلى جغظ٘ بهما الاظخماُٖت ْالصخهُت الىمٓ مدضصاث بان ال٣ ٓعازُت الٗ ٓامل م٘ اإلاسخلٟت ال ٖ 

ا مضٔ في بِىا ازخالٞا الٟغص نٟاث ْجسخل٠ البِئت، ٓامل بخل٪ جإزَغ  بالبِئت جخإزغ ج٩اص ال التي ٞالهٟاث: اإلاسخلٟت الٗ
ت ٓعازُت الهٟاث: حؿمى الخًٍغ ْؤَمِا ْال ٓن : ألانلُت، ٓن  الٗحن، ل ٕٓ ل   الخ...الكٗغ ْه

ا في حٗخمض التي ْالهٟاث ََٓغ ت، البِئت ٖلى ظ ْزاث جخإزغ ج٩اص ال الخًٍغ ٓع  الخل٤: ؤَمِا ْمً م٨دؿبت، نٟاث: حؿمى باإلا
. الخ...ْال٣ُم الاظخماُٖت ْاإلاٗاًحر

ا في حٗخمض التي ْالهٟاث ََٓغ ٓعازت، بلى ظ  نٟاث: ْحؿمى ْالكضة، ال٠ًٗ بحن مضاٍ في ًخٟاْث جإزغا بالبِئت ْجخإزغ ال
 (5)" بُئُت ْعازُت

                                                           
 جامعة كادلدينة اإلنساف سلرب لة،ملي عُت اذلدل دار الدنيا،  الفئات كمعاناة االجتماعية راتالتصو: فبومدم سليماف دليمي، احلميد عبد قَتة، إمساعيل  -1

 232 – 233 ،ص ص قسنطينة، منتورم
 .31،32، ص ص2004الرياض،  زلمد عبد السالـ العجمي، كآخركف،تربية الطفل يف اإلسالـ،مكتبة الرشد،  -2
ادلكتبة  زلمد منَت سعد الدين،: إشراؼ الطفل يف الشريعة اإلسالمية كمنهج الًتبية النبوية،سلسلة الكتاب الًتبوم اإلسالمي، مهدم جبار،ر ساه -3

 .47ص.1997العصرية، بَتكت،
 .48ادلرجع نفسو،ص -4
سهَت كامل امحد، سيكولوجيا منو الطفل، مركز اإلسكندرية : بتصرؼ ،(نظرية كتطبيق)ك الشخصية، ًلكفاء زلمد كامل عبد اخلالق -5

 .29ص.1999للكتاب،
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 هٓام لِؿذ ُٞي ٫،الٍٟ خُاة في ألاؾغة ْصْع ؤهمُت الباخشحن مً ال٨شحر ؤِْغ: الؿاةض لىانؼا زالُ مً ألاؾغة جأزحر 
ابِ ؤْلى ُٞي المجخم٘ ٞي ؤؾاؾُت ظماٖت هي ْبهما ٞدؿب، اظخماعي  َْٗخمض ،الٟعص مِٗا ًخٟاٖل الخي الاظخماُٖت الْغ

ْلىا ٖمعٍ مغاخل ٞي ٖلُُا   ما ب٩ل الُٟل ُُٞا ًخل٣ى خُض التربُت بلى باإلياٞت ،ْالملبؽ ْالعٖاُت الٛظاء خُض مً أل

ْزّ ٢ُْمّ المجخم٘ بش٣اٞت ًخٗل٤ ٓع   (1).الاظخماعي ْم

م    الاظخماُٖت، الخىكئت ٖملُت ٞي ه٣و ؤْ ازخال٫ ظغاء مً جِٓغ الخي اإلاكا٧ل بٌٗ هلمـ الْا٢٘ ٞي ؤهىا بال هطا ٧ل ٚع
ٓم ال ججٗلِا ألاؾغة ٞي جِٓغ ٢اهعة مكا٧لْ ٓاظبها ج٣  زال٫ ْمً ألاؾغة، ًٖ ٍْنخٗض الُٟل ُٞىدعٝ ْظّ، ٦ملؤ ٖلى ب

ٓميا للْا٢٘ مكاَضتها  ٞي زانت ْالٗعا٥ ْألاخضار الجغاثم ٦ثرة الخٓىا بىا جدُِ الخي الّْاهع لبٗى ْمٗاٌكدىا لُ

٫ٓ  ٞالْا٢٘. اإلاؿاخت ْي٤ُ الؿ٨ان ب٨ثرة جخمحز الخي الكٗبُت ألاخُاء   المؿ٨ن ْل١ًُ ألاخُاء َاجّ ٞي ألؾغا ؤٚلبُت ؤن ٣ً
 م٘ لُٟلِا، ٍعُٞا مً مغا٢بت جصخبّ ال الكاعٕ بلى الصٞ٘ هطا ل٨ًْ الكاعٕ بلى ؤي البِذ زاعط لٗبال بلى بإبىائها جضٞ٘

، اؾغ م٘ ٖىُٟا شجاعا جدضر ؤؾغ ٦شحرة ؤخُان ٞي هجض بل ًلٗب؟ مً ٟا٫، شجاع مً ٧اهذ بضاًخّ ؤزٔغ  خض بلى لُهل ألَا
٦ْم بالؿالح الصجاع  ًمغ خحن األٞعاص جيكئت ٖلى ٍا٢خُا بٌٗ ج٣ٟض ٞاألؾغة ،الىْٕ هطا مً الدْاصر هي ألابٌُ،

ْعَا ل٣ُْم الكاعٕ بلى ؤبىائها ْجغؾل ُّْٟخُا ٖن ألاؾغة لخسلي ؾنبا لُؽ هطا ْل٨ن اهخ٣الُت، بمغاخل المجخم٘  ٞي بض

.  الخىكئت ٖملُت

٫ٓ  ٞالْا٢٘     ٓن  ٖىضما لُٟلا ؤن ب٣ ٣ُت بِئت ؤخًان في ٩ً ٦ُٓاثْ ٖاصاث ًخٗلم مالثمت ٚحر ٞحًز  ح٨ٗـ ج٣الُضْ ؾل
٦ُٓاتها، ختىْ ْٖاصاخُا ألاؾغة ٢ُم جىا٢ٌْ  المسصعاث ختى ًخٗاَى مب٨غة، ؾً في الخضزحن ًخٗلم الْا٢٘ ٞي ٫ٞالٍٟ ؾل
  الخ...

 مً ِٞىا٥ ،الٍع١ ٢ٍإ لىبْ ٖهاباث بلى ًىٓمْ ٨ٍْظب، ٌؿغ١  ٠ُ٦ ٍْخٗلم ؤزالقي، ُٚع ٦الم الكاعٕ ٞي ٍْخٗلم

٦ُٓاث َظٍ ًٖ ًخسلى  (2).َاجّ م٘ ٍْخ٠ُ٨ ٌؿخمغ مً َْىا٥ ٞترة بٗض الؿل

VI.   ت البِئت صوع هُت الخًٍغ :  للُكل الاحخماغُت الخيكئت في الخدخُت والبيُاث الكحًز

ٓهاتها ْب٩ل البِئت جدمل ٓامل مً الٗضًض م٩  جإزغ ٖلى الضعاؾاث ؤ٦ضث خُض الُٟل، ؾل٥ٓ ٖلى ال٨بحر الخإزحر طاث الٗ
ٓن  ٢ْض اإلاسخلٟت،  البُئُت باإلاازغاث الُٟل  ٖلى باو٩ٗاؾِا اإلاسخلٟت، ْالاظتهاصاث الًٍٛٓ هدُجت بالؿلب الخإزحر َظا ٩ً

ٓن  ٢ْض ْال٣ٗلُت، ْالىٟؿُت الجؿماهُت الُٟل صخت ع الغيا مً خالت ٌؿنب مما اًجابي، الخإزحر ٩ً .  ْالؿْغ

 زُذ ٢ْض ْجسل٠، جغصي مً ٖلُّ َٓ ما ؤْ ْج٣ضم، عقي مً ؤلاوؿان لّ جٓنل إلاا َبُُٗا او٩ٗاؾا اإلاكُضة البِئت ْجمشل
ٓاث النكغي  اإلاٗماع مؿحرة عي  مً ؤنبذ خُض ْاؾٗت، زُ ٓن  ؤن بىاء ألي الًْغ ٢ٓا ٩ً  ْجسُُِ مخإهُت ٖلمُت بضعاؾت مؿب

ٓن  ؤن ًيبػي مبجى ؤي جهمُم ؤن خُض الاخخُاظاث، ٧اٞت ًلبي ظُض  ٖال٢ت جيكإ ختى ْطل٪ ب٢امخّ، مً للٛغى او٩ٗاؾا ٩ً

ٔ  اإلاكُضة، ْبُئخّ الُٟل بحن ْاًجابُت  ؾلُمت إلاان ٍْغ َ ( Holman  1982 ) اإلاكُضة البِئت بحن ْز٣ُا اعجباَا َىا٥ ؤن 
 اإلااصًت البِئت بحن اإلاخباصلت الٗال٢ت ٖلي اَخمامّ ًغ٦ؼ ْبضؤ الاعجباٍ، َظا جِٟم في الخضًض الٗلم بضؤ ٢ْض ْؤلاوؿان،

ت، الخبرة بياٞت م٘ ؤلاوؿاوي ْالؿل٥ٓ ٫ٓ  ْطَب النكٍغ َ Hall 1966  ٦ُٓاث َىا٥ ؤن بلى  في حؿخسضم لُٟٓت ٚحر ٖضًضة ؾل

                                                           
 . 19،20، ص1993، يةرإلسكندرؼ، المعاة انشأ، لمجتمعكالطفولة ح، امحمد سعيد فر -1
 . 437ص  ،كتبير ،لعربيةالنهضة كمنشاهتا، دار ااألسرة  ،حسند محمو :بتصرؼ  -2
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ٓانل ٦ُٓاث َظٍ ْؤن اإلاكُضة، البِئت جإزحر بؿنب ألاشخام بحن ْالخٟاٖل الخ ٠٢ٓ الؿل ٓهاث ٖلي  –ْبًجابا ؾلبا -جخ  م٩

 (1). مِٗا الخ٠ُ٨ ٖلي الٟغص ٢ْضعة البِئت،

 ٞةن الخٟاٖل، َظا ًٖ الىاجج الؿل٥ٓ ٧ان ْؤًا الخٗلُمُت، للٗملُت الغثِؿُت ألابٗاص ؤخض  ْالبِئت الُٟل بحن الخٟاٖل َْٗخبر 
بت ؤْ صاٞٗا ْعاءٍ  ؤقاع ما َْظا البُئُت،  للمشحراث او٩ٗاؾا ًمشل الؿل٥ٓ َظا ؤن خُض بالبِئت، مغجبُا َضٞا، ؤْ خاظت ؤْ ٚع
ٓن  ٢ض ْالتي الخؿُت، الخيبحهاث مً الٗضًض حؿنب البِئت ؤن ًغي  الظي ( Mehrabian 1967 ) محهغبحن  بلُّ ت ج٩  ؾمُٗت ؤْ بهٍغ

ٓماث َظٍ ْبن إلاؿُت، ؤْ ٓن  ٢ض الخؿُت اإلاٗل ٖٓت  م٨شٟت ج٩ ٓماث َظٍ مً ٦ال ؤن بال ْمخ٨غعة، بؿُُت ؤْ ْمخى  الخؿُت اإلاٗل

 (2).الٗهبي الجِاػ اؾدشاعة مً ٖامت خالت حؿنب اإلادُُت البِئت مً آلاجُت

ت البِئت جلٗب   ٣ُت الخًٍغ ْعا الٟحًز ًٍٓ في َاما ص  جازغ بالٟغص جدُِ التي البِئت ؤن الق٪ ، للُٟل ْال٣ُم الاججاَاث ج٩
ٓا٣ّٞ ٖلي ٦بحرة بضعظت ٕٓ ْالتربُت الىٟـ ٖلماء اَخم ٣ٞض ْلظل٪ ْاججاَاجّ، ج ت البِئت بمٓي ْا اَخمام، ؤًما الخًٍغ  ْؤ٦ض

ْان ْالٗى٠ ؤلاخباٍ بلي بهاخبها جاصي مخىا٢ًاث ٖلي جدخٓي  التي البِئت ؤن ٖلي ًٍٓ ْالٗض  ججاٍ الؿالبت الاججاَاث ْج٩

. ٞحها ما ب٩ل البِئت َظٍ

٣ُت البِئت ْحٗخبر   ٣ي اإلادُِ في ًجض الظي ٞالُٟل ْاججاَّ، الُٟل ؾل٥ٓ ٖلي اإلاازغاث ؤَم مً الٟحًز  ٌؿاٖضٍ ما الٟحًز
ٓع  الؿٓي  الىمٓ ٖلي ٓا٣ٞا هجضٍ ْالخ٣ضًغ باألمً ْالكٗ ت البِئت ٧اهذ بطا ؤما ْاظخماُٖا، هٟؿُا مخ  باإلخباٍ ملُئت الخًٍغ

٦ُٓت ايُغاباث خضْر بلى ًاصي ٢ض  طل٪ ٞةن ْالتهضًضاث، ٌ في جخمشل ؾل  ًاصي ٢ض طل٪ ؤن ٦ما ْالٗى٠، ْالخٗهب الٞغ
ًٍٓ بلي ْظّ ٧ل في الُٟل ؾل٥ٓ في ًازغ طل٪ ٧ل ْبن هٟؿِا، بُئخّ ججاٍ ؾالبت اججاَاث ج٩  مً ًدض ؤهّ ٦ما خُاتهم، ؤ

ٓا٤ٞ، ٖلي ٢ضعتهم ٫ٓ  ْاظخماُٖت،  هٟؿُت اليُغاباث الُٟل حٗغى بلي ٧لّ َظا ًاصي ٣ٞض ْبالخالي الخ  جيكئتهم صْن  جد

.  ظظب ٖامل ْلِؿذ َغص ٖامل البِئت َظٍ جهبذ ْبالخالي صخُذ، بك٩ل

ت البِئت ؤَمُت ٖلى الضعاؾاث ؤ٦ضث ٢ْض ا خُض مً الخًٍغ  ظِت، مً الُٟل بحن اإلاخباصلت الاظخماُٖت الٗال٢اث ٖلي جإزحَر
ٔ  ظِت مً ْالبِئت الُٟل بحن ْالٗال٢اث ٓص للُٟل الاظخماُٖت البِئت جخمحز خُض ؤزغ ٓظ  بحن الخٟاٖالث مً م٣ٗضة قب٨ت ب

ٓظُت التربُت ؤَمُت جإحي َىا ْمً البِئت، َظٍ بَاع في الضازلُت الجماٖاث ْبحن ظِت، مً الُٟل ٓل  (الىٟس ي ؤلاعقاص ) الؿ٩ُ
ً، م٘ للخٟاٖل الٟغص بٖضاص بلي تهضٝ ْالتي ٓا٤ٞ ْجد٤ُ٣ آلازٍغ  جد٤ُ٣ ٦ْظل٪ اإلادُُت، البِئت م٘ ْالاظخماعي الىٟس ي الخ
ٓاظِت ألاؾاؾُت الخ٨ٟحر ٖملُاث اؾخسضام زال٫ مً ْطل٪  لظاجّ الٟغص ٓباث إلا ٓاظِّ التي ْالخىا٢ًاث الهٗ  جٟاٖلّ ؤزىاء ج

ٓظُت التربُت ؤن خُض ، اإلادُُت البِئت م٘ ٓل ٓم ْالتي الؿ٩ُ  للخٟاٖل الٟغص بٖضاص ٖلي حؿاٖض الىٟـ، ٖلم ؤؾـ ٖلي ج٣

. بُئخّ م٘ الؿٓي 

ت البِئت ؤن الىٟؿُت الضعاؾاث ؤ٦ضث ٢ْض     ٣ُت الخًٍغ  ْالُٟل ٖامت الٟغص في ٦بحرا جإزحرا جازغ الخدخُت ْالبيُاث الٟحًز
٦ّٓ في ٖم٣ُت حُٛحراث ْجدضر زانت، ْْن َٟلحن هجض ٢ض ٞاهّ زمت ْمً جيكئخّ، ْؤؾلٓب ؾل  الجؿمُت ؤلام٩اهُاث في مدؿا

ٓان ًيكان طل٪ ْم٘ ، الظاجُت ْالخهاثو ٣ت ٍْىم ٣ُت البِئت َبُٗت ازخالٝ بؿنب جماما، مسخلٟت بٍُغ ت الٟحًز  ْالخكٍغ

ٖٓت ٖلى ججغبت الهضص َظا في ؤظٍغذ ٢ْض مجها، ٧ل ُٞا وكا التي ٟا٫ مً ٦بحرة مجم  ظمُِٗم َٟال، (1528) ٖضصَم بلٜ ألَا
ٓا ٓن  ٧اه ٟا٫ َاالء مخابٗت مً ِْغ ٢ض ٞةهّ (135) مً ؤٖلى ط٧اء بيؿبت ًخمخٗ ٓا ٖىضما ألَا م مىخه٠ بلى ْنل  لم ؤجهم ؤٖماَع

                                                           
كعالقتها بالتحصيل كالعنف لدل الطالب يف اجلامعات  اإلداريةالبيئة الفيزيقية كالبنيات التحتية بكليات االقتصاد كالعلـو  عبد الرمحن أمحد عثماف، -1

     .04ص  ،السودانية
. 05، صادلرجع نفسو -2
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ٓا ٓه ٓاء ٢ضع ٖلى  ظمُٗا ٩ً  مً ٞغصا ٖكغ زالزت مجهم ْؤنبذ شخها، ٖكغ زمؿت مجهم اهخدغ بل: الٗملُت خُاتهم في ؾ
ْصزل مضمجي ٓع، ٫ٓ  مجهم ْٖكٍغً زماهُت لضٔ ْؤنبذ الجغاثم، العج٩ابهم السجً ؾخت مجهم الخم ل٤ ظيؿُت مُ  قاطة،َْ
ٓن  ْْاخض ماثخان ظاتهم مجهم ْؾبٗ َْٓ مً ؤ٦ثر ؤْ مغة ْػ ٓامل جضزل بلي ٌكحر ما مغة، ٣ُت بُئُت ٖ ت ٞحًز   ٖلى ؤزغث ْخًٍغ

 ٔ  (1).الىاؽ َاالء خُاة مجغ

ٖٓت َىا٥" ؤن ًِٓغ َظا ْمً    ٓامل مً ٦بحرة مجم ٕٓ ًم٨ً الٗ  َْظٍ الُٟل، شخهُت ْاعج٣اء همٓ جٟؿحر في بلحها الغظ

ٓامل ٓامل بحن ججم٘ الٗ ٓعازُت الٗ  (2)".مٗا ْالبُئُت ال

 ؤ٦ثر مً ْلٗل ْالىٟؿُت، ْالش٣اُٞت الاظخماُٖت البِئت جإزحر ًٖ ؤَمُت ٣ًل ال الُٟل ؾل٥ٓ ٖلي اإلاكُضة البِئت جإزحر َْٗخبر
ْلئ٪ الؿل٥ٓ، ٖلي اإلاكُضة البِئت بخإزحر اَخماما الجِاث ٓن  الظًً ؤ ٓم ٓن  ْالظًً اإلاٗماعي، ْالخهمُم بالخسُُِ ٣ً ًًٗ 

خباع في ٓن  الؿل٥ٓ، ٖلي البِئت او٩ٗاؾاث الٖا ْل ْلت:  طل٪ ٖلي ألامشلت ْمً ، الدؿائالث مً الٗضًض ٖلي ؤلاظابت ٍْدا  مدا
ٓص ْٖضم اإلاباوي اػصخام ؤزغ َٓ ما: الخالي الدؿائالث ٖلي ؤلاظابت  اؾد٣ُاّ ؤزغ ما ؟ لُٟلا الؿل٥ٓ ٖلي زًغاء مؿاخاث ْظ
ت في الُٟل دت  ٚحر مؼصخمت نٛحرة ٚٞغ ٓان ْالٟخداث الدجم خُض مً مٍغ ت، لِظٍ الضازلي ْالخيؿ٤ُ ْألال  خغ٦ت زم الٛٞغ

٦ّٓ ٖلي طل٪ او٩ٗاؽ ْما ؟ ألاؾغي  اإلادُِ صازل الُٟل َظا   ؟ ؾل

ًٍٓ بحن اإلاخضازل الاعجباٍ جِٟم الخضًض الٗلم خا٫ْ  ْل٣ض    زال٫ مً ْطل٪ ْؤلاوؿان، اإلاكُضة للبِئت الًٗٓي  الخ٩
ٓع  ٖلي ج٣خهغ الٗكٍغً ال٣غن  بضاًاث في الؿل٥ٓ صعاؾت ٧اهذ ٣ٞض ، البُئي الىٟـ ٖلم في الٗم٣ُت الضعاؾاث  الخإزحراث مىٓ
ٓظُت ال٣ٗلُت ْالٗملُاث الظ٧اء مؿخٓي  مشل الصخهُت ْالؿماث الٟغص ٖلي الضازلُت ٓل  ال٣ٗل صازل جدضر التي الؿ٩ُ
ٓع  زم ْالخسُل ْالخظ٦غ الخ٨ٟحر مشل النكغي  خباع في  ألازظ  صْن  ْطل٪ ْؤلاخؿاؽ، الكٗ  البِئت بحن اإلاخباصلت اإلاازغاث الٖا

 ْطل٪ ؤلاوؿاوي، الؿل٥ٓ ٖلي الخإزحر في الخهٓم ْظّ ٖلى اإلاكُضة ْالبِئت ٖامت البِئت ؤَمُت ؤزحرا جإ٦ض خُض ْؤلاوؿان،
ٓم في ٓظُت الٗل ٓل ٓع  بلي ؤصٔ مما الخضًشت، الؿ٩ُ  ؤلاوؿان بحن اإلاخباصلت الٗال٢ت ٖلي ًغ٦ؼ الظي البُئي، الىٟـ ٖلم ِْ

 (3).ْالبِئت

٣ُت البِئت َبُٗت بحن ْز٣ُا اعجباَا َىا٥ ؤن ْالبدٓر الضعاؾاث مً الٗضًض ؤزبدذ ْل٣ض  ؤن خُض الُٟل، ْؾل٥ٓ الٟحًز
٣ُت البِئت  ْْؾاثل الخًغاء ْاإلاؿاخاث الصخُت اإلاغا٤ٞ ْمسخل٠ ألاؾغي  الؿ٨ً في ْاإلاخمشلت اإلاكُضة الخدخُت ْالبجي الٟحًز

ُت، ٣ُت بِئت  في ًيكإ الظي الُٟل ؤن خُض الُٟل، ؾل٥ٓ ٖلي ٦بحر جإزحر لِا التٞر ت ٞحًز  بلي جٟخ٣غ ْالتي  –اإلاُِإة ٚحر خًٍغ

ٓن   –الخدخُت البجى ؤؾـ اصوي ٍٓت، ٚحر اظخماُٖت ؤؾالُب بلى ًمُل ٌ في جخمشل ؾ ْان، ْالٗى٠ الٞغ ٓن  ؤجهم ٦ما ْالٗض  ٌٗاه
ٍٓاث جضوي بلي بياٞت الىٟؿُت، الايُغاباث مً الٗضًض مً ٓص ؾاب٣ا اقغها ٦ما الخضوي َظا ؤن ْخُض لضحهم، الخإ٢لم مؿخ ٌٗ 

ٓٞغ ٖضم بلي ت اإلاغا٤ٞ ج ٍع . للُٟل الؿلُمت الخيكئت اخخُاظاث جلبي ال التي  الالػمت الًْغ

ْاوي الؿل٥ٓ اعجباٍ ٖلي الباخشحن مً الٗضًض ؤ٦ض ْل٣ض ٝ الٗض  ؤن: " (4) ٩ٖاقت ؤخمض ًغي  خُض ْبم٩اهُاتها، البِئت بْٓغ

ْاوي الؿل٥ٓ ٓص  الٗض ٓامل بلى ألا٫ْ  اإلا٣ام في ٌٗ ٓامل ؤْ البِئت، ٣ٞغ في جخمشل ،"بُئُت ٖ  مً ٞحها بما اإلاضن في الاػصخام ٖ
                                                           

 .96-95،ص ص1983بَتكت ، ،زلمد خليل الشرقاكم ، يف علم الصحة النفسية، دار النهضة العربية -1
 .29ص.1999، (ف.ـ.د) سهَت كامل امحد، سيكولوجيا منو الطفل، مركز اإلسكندرية للكتاب، -2
 .65ص  ،2004 منظمة ادلدف العربية، الكويت، 120رللة ادلدينة العربية، العدد  –عبد الرمحن الشياؿ، يف ادلنظور اذلندسي العمراين  لىد -3
   .06مرجع سبق ذكره، ص  ،عبد الرمحن أمحد عثماف -4
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ْاوي الؿل٥ٓ ؤن بلي الباخشحن بٌٗ طَب ٦ما مسخلٟت، مهاصع مً يٓياء  عياء بٗضم اإلاغجبِ الًٛب ًٖ هاظم الٗض
ٓلّ، ما ٧ل ًٖ الٟغص ٓع  ْاإلاٗىٓي  الجؿمي ْألاطٔ ألالم في جخمشل الًٛب مشحراث ؤَم مً ؤن خُض خ  بالخغمان ْالكٗ

ْاوي الؿل٥ٓ ؤن الباخشحن بٌٗ ٍْغي  ْؤلاخباٍ، ٓص الٗض ، بلي ٌٗ  مهضع مً للِغب الخاث٠ ًضٞ٘ الخٝٓ ؤن خُض الخٝٓ

ّٞٓ ال، ز ْان الٗى٠ بلى بّ ًلجإ ألامً باوٗضام بخؿاؾّ ٞةن الىجاة، ٖلُّ نٗبذ ٞةطا ؤ . ْالٗض

: الضعاؾت اؾخيخاحاث

٫ٓ  وؿخُُ٘ ج٣ضم ما ٧ل مً      ٣ُت ْالبِئت  الاظخماُٖت الخيكئت بحن ْز٤ُ اعجباٍ َىا٥ ؤن ال٣  الخدخُت، البيُاث ٦ْظا الٟحًز
٣ُت، البِئت في اإلاكُضة اإلاٗالم ؤَم اإلاضًىت ْجمشل ْالبدٓر،  الضعاؾاث مً الٗضًض ؤ٦ضجّ ما َْظا  جإزحر َىا٥ ْؤن الٟحًز

ٓٞحر  ًيبػي خُض الؿلُمت، الُٟل جيكئت ٖلى ألازحرة لِظٍ ْاضر ٓن  بإن ْطل٪ الُٟل ليكإة ْمالثم مىاؾب ظٓ ج  ج٩
ٖٓت، اإلايكأث التها ٞي ز٣اُٞت ٖملیت ْجبض الاظخماُٖت الخيكئت ؤن خُض الاخخُاظاث، إلاسخل٠ ْملبُت مخى  ألؾاؾیتا مضل

ت البِئت مُُٗاثلل جبٗا خُاجّ ٞي صلٟغا ْحؿاًغ جخماقى ؤجها ل٪ط ٣ُت الخًٍغ  ع٥یكا ما ٦ل بها ه٣هضْ بّ خُُتلما الٟحًز
ا ْ إلهغا ْ لىبظا ْ لغٌٞا ْ ٦٫ال٣بٓ لخٟاٖلا لٗملُاث مسخلٟت ٫ق٨اؤ جدضر َْىا خُاجّ، مؿحرة صلٟغا  مً ٚحَر

ُت ْبش٣اٞخّ لٛىيا خًغي لا اإلادُِ ٞي زانتْ َٟللا شخهُت نج٨ٓ لخيا اإلآاَغ ٓجها ٞي صلٟغا جه٣ل لخيا الٟٖغ  مًم
 ٫ٓ ٓجي ٦اثً مً ُٞخد ٓل  مً لٓؾِا ل٪ط ٨ٌٗؿّ ماْ ُّٞ ٌِٗل يلظا لٓؾِا زهاثو ًدمل ظخماٖيا ٦اثً لىب بُ
 . ُّٞ اصألٞغا جىكئت بٗملُت جٗىى لخيا ثلماؾؿاا ٦ل ٖلى جإزحراث

ًٍٓ لىب الغامُت َضاِٞاأل ْجد٣ُ٣ِا ٞٗالُتها الاظخماُٖت لخىكئتا ٖملُت بُٖاء بن    ًخُلب اظخماُٖا نالذْ ٞاٖل صٞغ ج٩
ت ظضًضة ًاةد ٍهماؤ ْ ًاثزهٓن جمحٍز يلظا خًغي لا لٓؾِا ٞي زانت ل٪ط ٞي ةٖض ثماؾؿا بؾِام  بٟٗل ٖهٍغ

ٓلٓظُا ؤزحرج . زغآ ْؾِ ٞي ٚحٍر ًٖ ًسخل٠ ججٗلّ لخيا ز٣اُٞتلا الٓيُٗت جإزحر مً ًدبِٗا ماْ الا٩ً

٣ي  خًغي لا لٓؾِا ٞي (الاظخماُٖت لخىكئتا) الٗملُت لِاجّ نلالخٓا عظؿٓ مض بن   ٓٞحر ًخُلب الٟحًز  لخجاهـا مً ظٓ ج
٣ُت البِئت مازغاث بحن ت الٟحًز ٓانل، ْٖملُت  الخدخُت ْالبجي الخًٍغ  مدُُّ ٞي َٟللا ٌِٗكّ ما عبج٣ا ْل ٟٞي الخ

 ةمدٟؼْ مؿاٖضة ثماؾؿاْ حٗلُمُت ْْٝغْ ْج٣الُض صاثٖاْ ز٣اٞت مً اهخماثّ لٓؾِ اصامخضا ٌٗخبر يلظا يألؾغا
ذ ظٓ جٓٞغْ يلخغبْٓا لٗلميا ٍبالىكا  ْمِخمت ٣ي خُُّم ٞي ًجضٍ ما ْبحن بّ ؽبإ ال ز٣اٞي ٔمؿخْٓ مٍغ  مً الٟحًز

 . ألاؾغة جمشل ْالتي الضازلُت البِئت مً اهُال٢ا زاعظُت مازغاث

: اإلاغاحؼ ناةمت
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 الخٌىىلىحُاث الخضًثت وغالنتها بالىؾِ الجامعي
مهاعبت ؾىؾُىلىحُت في ججغبت الخػلُم الاقتراض ي بخىوـ 

ٓوـ  /إلاُاء َضَعل بللعج.ص ظامٗت ج

 

 

 

و
ّ
 : ملخ

ٓوـ في الاٞتراض ي الخٗلُم ًؼصاص ُت، ج ى٠ َظا ؤيخى اط ؤَمِّل ٗلُمي الهِّل ٓػ  مً عمؼا الخِّل م عم ٣ضِّل  مً ْق٨ال الٗلمي، ألا٧اصًمي الخِّل

ًٍٓ ؤق٩ا٫ ٩ ٓع  الخِّل ا ًدبل ُِّل ج ٣ىُت ؤلام٩اهُاث خؿب جضٍع ت الخِّل ُِّل ٍٓل م ت ْالخِّل غ ما َْٓ. اإلاخاخت ْالنكغٍِّل
ِّل

الالث ٖضًض ٖلى ًاق  الضِّل
ت ُِّل ٓز٣اٞ ٓمتٌ َظ صازل الٟاٖلحن مسخل٠ بحن الاظخماُٖت ْاإلاًامحن الؿٓؾُ . الاٞترايُت اإلاىٓ

ت الٍلماث ُّ ت، الىجاٖت الاٞتراض ي، الخٗلُم: اإلاكخاخ ُِّل ٓانل الخٗلُم ٢مي الخ  .ْاإلاباقغ الغِّل

: جمهُض

ٓوس ي اإلاجخم٘ ٌكِض ٓم الخِّل ُت الٗغبُت اإلاجخمٗاث مً ٦ٛحٍر الُ ْبِّل ْع عا ْألا ِّٓل ٓلٓظُا مجا٫ في ٦بحرا جُ إلات الخ٨ى  َظا ْؾاَم ْالٗ
ٓع  ٓمت وؿ٤ حُٛحر في ٦بحر بك٩ل الخُ  آلُاث مً آلُت بال لِـ ٖام بك٩ل الٗالي ْالخٗلُم ْالا٢خهاصًت، الاظخماُٖت اإلاىٓ

ٓمت مً ًخجؼؤ ال ظؼء زام بك٩ل الاٞتراض ي ْالخٗلُم ال٨لي، الاظخماعي الىٓام َظا اقخٛا٫  الدؿلُم جم ْلئن. اإلاجخم٘ مىٓ
٫ٓ  اإلابضؤ خُض مً ٫ٓ  ْاضخا ألاخُان بٌٗ في بضا الازخالٝ ٞان الاٞتراض ي الخٗلُم ؤَمُت خ ٍٓغ جدضًشّ َغ١  خ  ؤؾؿّ ْجُ

 مً بل طاجّ، خض في َضٞا لِـ الخ٣ل َظا صازل الاجهاالث ْقب٨ت اإلاخٗضصة الال٨ترْهُت الٓؾاثِ اؾخسضام ألن ْمىاهجّ
عي  ت هجاٖخّ بلى باليؿبت الًْغ ُِّل ُب٣ُ ٍٓل الخِّل  مً ٖجها اإلاٗبر للخاظاث ْمؿخجُبت زضمخّ، ٖلى ٢اصعة ب٨ٟاءاث اإلاجخم٘ جم

 ْهي الاظخماُٖت، اإلاؿخجضاث م٘ ٖال٢ت في ؤبٗاصَا بمسخل٠ الخٗلُمُت الٗملُت ؤن بما ًًمِا الظي الاظخماعي اإلادُِ ٢بل

ٓالِم في ألاظُا٫ ٞازخالٝ" مٗاقِم ْهمِ اإلاجخم٘ ؤٞغاص ؾل٥ٓ حؿاًغ  خؿب 1"اإلاٗاف مً هدلِم بازخالٝ َٓ بهما ؤخ

. زلضْن  ابً حٗبحر

ى
ِّل
ت جخإح ُِّل ٖ عاؾت َظٍ مكْغ

ٓن  مً بطن الضِّل ٓم جضزل ؤنِّل  ٧ ا ٌٗض ؤلاوؿاهُت الٗل ٍع  الاؾخسضام ًٖ جيكإ ٢ض سٛغاث لؿضِّل  يْغ
ٓجي ٓل خباع بٗحن ألازظ صْن  ْالهاعم الجاٝ الخ٨ى ت، ٢ًاًا مً الٗملُت بهظٍ ًد٠ ما الٖا ُِّل  ٧ان ٦م وٗلم ْهدً اظخماٖ
ُب٣ُاث ٓعي للمىهج الهاعمت للخِّل اًل ٝ الٗمل في الخِّل ىُٓم اإلاْٗغ  الىٟؿُت الٗما٫ خالت ٖلى ؾلبُت هخاثج مً للٗمل الٗلمي بالخِّل

ٓم الاؾدىجاص بلى ؤٞط ى ما َْٓ الاظخماُٖت، ْٖال٢اتهم ػ ْلٗل. اإلاهى٘ صازل ؤلاوؿاهُت بالٗل ت الٗال٢اث مضعؾت بْغ  النكٍغ

ٓن " ؤبدار بٗض الًاث في" مآً الخ ٨ُت اإلاخدضة ال ٓم م٣اعبت ججلُاث ؤبغػ  مً ألامٍغ ٓجي للمؿاع ؤلاوؿاهُت الٗل ٓل  . الخ٨ى

                                                           

  
 
اجمللد األكؿ،  ، الطباعة دار الكتاب ادلصرم القاىرة، كدار الكتاب اللبناين بَتكت، طبعة مزيدة منقحة،مقدمة ابن خلدوف، (عبد الرمحاف)ابن خلدكف   

  .210، ص 23الباب الثاين، الفصل 
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عاؾت َظٍ تهضٝ
٫ٓ  ْالدؿائ٫  الاٞتراض ي، الخٗلُم ججغبت زباًا ًٖ ال٨ك٠ بلى بطا، الضِّل ت خ ُِّل ٖ ّ َظا مكْغ ٓظِّل  ٨ًدؿُّ ْما الخ

ت مً ًِّل ْص ٍٓت الٗال٢ت جُٟٗل ٖلى ال٣ضعة مدض ت ْجغؾُش الترب ُِّل ٓانل ٖمل ا الخِّل ٓمت باٖخباَع ت مىٓ ُِّل  زال٫ مً صالالتها ججض ٢ُم

ت مماعؾاتهم زال٫ ْمً الٟاٖلحن، ؾل٥ٓ ُِّل ٓم  اإلاباصت مً بجملت ًسلِّل  ؤن بةم٩اهّ بٗضي ٦يؿ٤ الاٞتراض ي ٞالخٗلُم. الُ

ٓم ْالخٟاٖل، ٧الخًامً ْألاؾـ ْلت ل٣ُ ت ز٣اٞت لخشنُذ بمدا ُِّل ٓصها. الٗاصًت الجامٗت مباصت ًٖ صالالتها في جسخل٠ 1ع٢م  ج٣
ِاجّ، بمسخل٠ الجامٗت خ٣ل صعاؾت بطا ٓظِّل ت بإن الاٞتراى بلى ج ُِّل ت الٗمل ُِّل ت هي الخٗلُم ُِّل ت ٖمل ُِّل اث ْلِٟم باألؾاؽ، اظخماٖ ُِّل  آل

ؿ٤ اقخٛا٫
ِّل
ٓصة ْظب الاٞتراض ي الخٗلُمي الي ي الاظخماعي اإلادُِ ِٞم بلى الٗ

ِّل
 مِٗكِم في الٟاٖلحن ؾل٥ٓ ًدغ٥ الظ

ٓمي، ل الُ
ِّل
ٞاتهم، َْك٩ ص جهغِّل ٗلم ججغبت لخٓى اؾخٗضاصَم ٍْدضِّل ٢مي، الخِّل التهم ْج٨ك٠ الغِّل

ِّل
ت لِظٍ جمش ُِّل ْلىا. الٗمل  في ٞدا

ْلى، مغخلت ت مضٔ اؾخجالء ؤ ُِّل لبت ٢ابل
ِّل
ُِّل٠ في الُ ٨ ت َظٍ م٘ الخِّل ُِّل ت، الٗمل ربٍِّٓل

ِّل
 ألاؾاجظة ب٢با٫ مضٔ عنض الخ٣ت مغخلت في زمِّل  الت

ؿِم ْلىا ٖال٢ت ْهي الاٞتراض ي، الخٗلُم لخجغبت ْجدمِّل جها خا ُِّل ٓا٠٢ اؾخجالء زال٫ مً جن ٓام َظا مً ألا٧اصًمُحن َاالء م  الىِّل
ٗلُمي ٣ت الجضًض الخِّل ٍغ اث مسخل٠ م٘ حٗاملِم َْ ُِّل ٓظ ٓل ٨ى ٣ىُاث َظٍ ٢ضعة ْمضٔ الخضًشت الخِّل  اخخُاظاث جلبُت ٖلى الخِّل

م
ِّل
ٗل .  الخِّل

ٓامل ؤبغػ  ٞماهي - ي الٗ  الاٞتراض ي؟ الخٗلُم وكإة في ؾاَمذ التِّل

غاث ْماهي -
ِّل
ت في الاظخماعي اإلادُِ ماز ُِّل لبت جم٨حن ٖمل

ِّل
ل مً الُ ٓلِم الاٞتراض ي الخٗلُم ججغبت ج٣بِّل  لِا؟ ْمُ

ـ مضٔ ْما - مِ لِظا ألاؾاجظة جدمِّل ٗلُمي؟ الىِّل  الخِّل

جٓء جمِّل  ألاؾئلت َظٍ ٖلى ْلئلظابت
ِّل
عاؾاث الٗالي اإلاِٗض بلى الل

ت للضِّل ُِّل ٓظ ٓل  بد٨م ْطل٪) لبدشىا زامِّل  ٦مجا٫ بهٟا٢ـ الخ٨ى

ٕٓ ٓمت َظٍ الى َلبخّ زً لبت ألاؾاجظة مً ظملت م٘ اإلا٣ابالث ببٌٗ ٢مىا ؤًً (2003 ظاهٟي مىظ الاٞتراض ي اإلاىٓ
ِّل
. ْالُ

: بخىوـ الاقتراض ي الجامعي الخػلُم وكأة غىامل -1

ٓوؿُت بالبالص الاٞتراض ي الجامعي الخٗلُم صعاؾت جىضعط ٓم يمً الخ  الٗالم ؤهداء ظمُ٘ في بغػ  الظي بٗض ًٖ الخٗلُم مِٟ

الًاث ٟٞي. الاهترهذ اؾخسضام اهدكاع ٢بل ٨ُت اإلاخدضة ال ٧ٓالت زههذ ألامٍغ  مدُت 200 مً ؤ٦ثر لالجهاالث الٟضعالُت ال
ٓهُت   جلٍٟؼ

ِّل
ٓخت الجامٗاث ٖهغ طل٪ بٗض ْؤحى1952 2ٖام في الخٗلُمي للبض ُاهُا باصعث خُض اإلاٟخ  ظامٗت ؤ٫ْ  بةوكاء بٍغ

ٓخت ٫  ْبوكاء 19693 ؾىت مٟخ ِّْل هت ْػاعة ؤ م مخسهِّل
ِّل
ٗل ٗلم ٖهغ زم ،4الخُاة مضٔ للخِّل  ٦ىدُجت ظاء الظي 5الاهترهذ ٖبر الخِّل

ت ُِّل ٓن  مً الاجها٫ ج٣ىُاث في خضر الظي الخانل ْالخ٩امل الاهضماط لظل٪ مى٣ُ  ْخاؾٓب نىاُٖت ْؤ٢ماع ُْٞضًٓ جلٍٟؼ

ٓانل .  ؾاب٣ت حٗلُمُت ْهٓم لخ٣ىُاث ْج

                                                           
 
، كّلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بصفاقس، مطبعة الّتسفَت الفٍّت دراسات في قضايا التنشئة والتمكين واالندماج بتونس، (حبيب)دركيش : انظر  

2011.  
 

  .35عامل ادلعرفة عدد ، ترمجة مصطفى زلمد قاسم، لتاريخ االجتماعي للوسائط من غتمبورغ إلى االنترنت، ا(بيًت)بورؾ  / (اسا)بريغز  
 .328ص  2005مايو 

 
 .تقدـ اجلامعة الربيطانية ادلفتوحة منهجا دراسيا متكامال يشًتؾ يف إعداده التلفزيوف كالراديو 
 

 .268ص 2005، أغسطس 38، عامل ادلعرفة عدد لفجوة الرقمية، رؤية عربية لمجتمع المعرفة، ا(نادية)ك حجازم  (نبيل)علي  
 
خالؿ البحث عن أفضل طريقة لالتصاؿ بعدد غَت زلدكد من احلواسيب  1969االنًتنت ألكؿ مرة بدعم من كزارة الدفاع األمريكية عاـ نشأت فكرة   

     .إلدارة ادلشركعات البحثية ادلتقدمة
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امُت اإلاجخمٗاث ؾعي بنِّل  ٓن  ٖلُّ ًىُب٤ الخدضًض هدٓ الىِّل ٣لُض ٢اه ٓل٘ اإلاٛلٓب ؤنِّل  خُض الخِّل ْلذ بط 1الٛالب بخ٣لُض ؤبضا م  خا

٫ْ  ظلِّل  ت الضِّل ُِّل ٓوـ بُجها ْمً) الٗغب ي (ج ًٍٓ بغامج جبجِّل ٩ ٗلُم الخِّل ، ْالخِّل ٗلُم مىهج ٞاهخهجذ اإلاؿخمغِّل ٓوي ؤلاطاعي الخِّل  ْالخلٍٟؼ

ٓة ْلى، ٦سُ مذ الٛغى َظا ْلىٟـ ؤ
ِّل
ت الجامٗاث بٌٗ هٓ ُِّل ت ٖمل ْعقاث 1996 ٖام الٗغب ُِّل ن  مجاالث بٌٗ في جضٍع

ٓماث ز٣اٞت اؾخسضام ٓاصع بٖضاص ٢هض اإلاٗل ت ٧ ت جخِّله٠ بكغٍِّل ضاص طل٪. ْال٣ضعة باإلاٗٞغ ماش ي ٖلُّ ْظب الظي ؤلٖا  م٘ الخِّل
عة م٣خًُاث ْغ ًِّل ٓا٢٘ ال ٓاث ْْي٘ ْال ت زُ ُِّل الث حؿاًغ ٖمل ِّٓل ٣اٞت بلحها ؤًٞذ التي الخد

ِّل
٢مُت، الش ٓوـ ٩ٞاهذ الغِّل ٫  ج ِّْل  بلض ؤ

ٓم ؤلا٢لُمي اإلاِٗض ٍَغ٤ ًٖ باالهترهذ مغبٍٓ ٖغبيِّل  ت لٗل ُِّل الم ها٫ ْماؾؿاث ؤلٖا
ِّل
 2.8 الاهترهذ مؿخٗملي ٖضص بلٜ خُض ،2الاج

ٓن  ٓوـ في مؿخسضم ملُ ْازغ في ج با ٣ًاعب ما َْٓ 2010 ؾىت ؤ . الؿ٩ان عب٘ ج٣ٍغ

 ألاْيإ، في ٍْدؿً الٟٗل، في اإلاكاع٦ت ًسل٤ ؤن قإهّ مً اإلاخٓؾُت للٟئاث ْالاهترهذ الخاؾٓب امخال٥ ٖملُت حؿُِل بن
ٓص ٍْد٤٣ ٗ ت ؾلم في الهِّل ُِّل ٓاؾم ٍْسل٤ الاظخماُٖت، اإلاغاجن ت ٢ ُِّل ٫ الٟئاث، ظمُ٘ لضٔ مكتر٦ت ز٣اٞ  ٢ُمِم مً َْٗضِّل

اتهم ُِّل ٓظ ٓل ٫ٓ  ٌؿخٗضْن  ٍْجٗلِم اهدضاعاتهم، بمسخل٠ 3ْاًضً ٗلُم ججغبت ل٣ب لِم ْبم٩اهُت الاٞتراض ي، الخِّل
ِّل
اث جمش ُِّل ٓظ ٓل ٨ى  للخِّل

ربٓي  الٓؾِ صازل الخضًشت
ِّل
ت الت ت ْالجامعي ٖامِّل ٘ الظي ألامغ زانِّل ش الاٞتراض ي الخٗلُم بٗض ٖلى شجِّل  2002 ظاهٟي 28 بخاٍع

عاؾاث الٗلُا اإلاٗاَض بجمُ٘
ت للضِّل ُِّل ٓظ ٓل ت في الخ٨ى

ِّل
الًاث ٧اٞ  :هي َىا هٟؿِا جُغح التي ألاؾئلت ْل٨ً. ال

اع َظا في ؤلا٢غاع ًم٨ً َل  ٔ  ؤلَا ت؟ بجضْ ُِّل خاثج ٖلى الخجغبت ٢ْ٘ يمان ًم٨ً َْل حٗلُم   الضعاؾُت؟ الىِّل

لبت جهّبل غملُت جباًً -2
ّ
: الاقترايُت للخجغبت الُ

 ْحٛحر اإلاٗانغة ؤلاوؿاهُت الخاظاث م٘ ًخ٤ٟ اظخماُٖا مُلبا الُالبي الٓؾِ صازل البٗضي الخٗلُم اؾخسضام ؤنبذ ل٣ض
ت، البِئت ُِّل ٓاهب ٨ٌٗـ حٗلُمي هٓام ِٞٓ الاظخماٖ  الظي الاظخماعي ْالخٟاٖل الاجها٫ نُٗض ٖلى زانت اإلاجخم٘ مً َامت ظ
ْعة بمشابت ًهبذ حر هاال ٧ان ْلٓ ختى الُبُُٗت الهِّل

ِّل
ا اج ُِّل ا ْجٟاٖال قب٨ ُِّل ٓجي زاللّ مً ًخ٣لو اٞتراي ٓل ٩ُ  ٍْيخٟي الؿِّل

ٓجي، ٓل ب الظي ألامغ البُ
ِّل
ٓخضِّل  الًٟاء ُٚاب باٖخباع اإلاخٟاٖل ٢بل مً ؤ٦ثر ْجغ٦حزا ؤ٦بر ظِضا ًخُل ٓانل لٗملُت اإلا  الخِّل

. اإلاباقغ

م ت ؤْ الاٞترايُت اإلاٗامالث في الُالبي الدك٩ل ؤن ٞٚغ ُِّل ل َٓ الاهترهد
ِّل
  ع٢ميِّل  حك٩

ِّل
ت ؤنِّل  بال ُِّل ُِّل٠ الٟغص ٢ابل ٨  َظٍ م٘ للخِّل

اث ُِّل ٫ٓ؟ َظا ٖلحهم ًىُب٤ الظًً الُلبت َم ٞمً مٟترى ؤمغ الٓيٗ  ال٣

٫ٓ  َظا ًيسخب ٓٞغ َالب ٧ل ٖلى ال٣  مً جسخل٠ لٗبت ْهي الاٞترايُت، اللٗبت لخ٣الُض ْم٨دؿب الالػمت الخجِحزاث لضًّ جخ
ٖٓت بلى الاهخماء ؤن خُض الاٞتراض ي، الُالبي اإلاجخم٘ بلى الُبُعي الُالبي اإلاجخم٘  ظملت مً الُالب ًدغع  الاٞترايُت اإلاجم

ٓص مً ٓمُت خُاجّ ْا٢٘ في جلؼمّ التي الُبُُٗت ال٣ُ ماوي اإلا٩اوي ٧ال٣ُض الُ ل ْالؼِّل ٓص لُخ٨بِّل ٓلٓظُت، ب٣ُ  الخضًض ٌكغِّلٕ مما ج٨ى

بُت َب٣ت ًٖ
ِّل
ت َال ُِّل . اٞتراي

ٓظُت اإلاِاعاث ؤنِّل  صخُذ ٓل م جم٨ً الخ٨ى
ِّل
ٓماث في ؤلابداع مً اإلاخٗل ها ْاؾدُٗابها، ِْٞمِا اإلاٗل  بٗحن جإزظ ال مِاعاث ل٨جِّل

خباع ْصة ال٣ضعاث طْي  الٖا اث اإلادض ُِّل ُٟٗت، ْؤلام٩اه ًِّل ا ال ٫  ممِّل ِّٓل ت الٟغم ج٩اٞا ًد ُِّل ٫  اٞتراض يِّل  جماًؼ بلى الخٗلُم ِّٓل  ْجخد

                                                           
 
 .208، ص 23مصدر سابق، الفصل مقدمة ابن خلدوف، ، (عبد الرمحاف)ابن خلدكف   
 
 .68، ص2005، مركز النشر اجلامعي، تونس التعليم العالي وبناء مجتمع المعرفةرة التعليم العايل، اجلمهورية التونسية، كزا  
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ْاة ْاة ال" بلى اإلاؿا ت مؿا ُِّل م نضاٍ ًجض ماػا٫ جماًؼ ِٞٓ. 1"اظخماعي ْب٢هاء بل اظخماٖ  ألا٣ٞي الاهدكاع ًٖ ٣ًا٫ ما ٧ل ٚع

ٓاؾ٘ ٓاؾِب امخال٥ لٗملُت ال .  ْالاهترهذ الخ

٣اٞت ٖىّ ٌٗبر ما بن
ِّل
٢مُت بالش ٓما جخماش ى الجامعي اإلاجا٫ صازل الغِّل ٓعة الُب٣ت ؤصخاب ٢ْضعاث ٖم  ًب٣ى خحن في اإلاِؿ

ُا الضهُا الُب٣ت َالب ٣ت في ًجض ال بط اإلااض ي اعزّ في مخسبِّل  ْم٘ اإلاايُت جيكئخّ م٘ ًدىاؾب ما الاٞتراض ي الخٗلُم ٍَغ
ٓن  ٞخ٣ضمّ الاظخماعي، ْؾُّ اهخٓاعاث ّ مَغ ٓعصًٓ طل٪ ًٖ ٌٗبر ٦ما  -2اإلاايُت بدْٓٓ ٓاظِت ٖلى ٢ضعجّ ْفي – ب  م

٢ٓ٘ ْاٞخ٩ا٥ الهٗاب ٓن  خحن في. مىّ مخ٣ًُ ٚحر ماػا٫ م  جم٨جهم ممخٗت ٖملُت الاٞترايُت الجامٗت صازل الخٗلم ٖملُت ج٩
ْاتهم جد٤ُ٣ مً ٓن  الٗلُا، الُب٣ت ألبىاء باليؿبت طاتها في ٢ُمتها ْجدمل ط ٔ  زُاع مً الؿٟلى الُب٣اث ؤمام لِـ ٩ً  بظ٫ ؾٓ

ٓص الخ٣ىُت َظٍ اؾدُٗاب ؤظل مً الجِض مً ال٨شحر ٗ لبت. ٖلحها ْالخِّل
ِّل
ٓن  ٞالُ  ًجؿم" مٗحن إلادُِ اهخماءاتهم ٤ْٞ صاثما ًخدغ٧

ٓعاث مجغص ٓا٢٘ ألاخُان بٌٗ في جغجبِ ٢ض جه  اإلاخإنلت اإلاٗخ٣ضاث مً ظملت بلى ألاخُان ٚالبُت في جترظم ٢ْض بال

ٍٓت، الٗملُت بهجاح ٖلى ألازغ قضًض لِا لالهجاػ الُالب صاُٞٗت ؤن َىا بالظ٦غ ْالجضًغ. 3"بضازلِم  بحن قاؾ٘ ٞالٟغ١  الترب
ٓجغ اؾخسضام اؾخإوـ َالب ت الدؿلُت لٛغى ْالاهترهذ ال٨مبُ ايُت ألازباع ْمٗٞغ ٓص صْن  ْالٟىُت الٍغ  َالب ْبحن ٢ُ

ُت ألاوؿا١ مً ظملت في ممشلت بدخت ٖلمُت ألؾباب ل٨ً آلالُاث َظٍ هٟـ ٌؿخٗمل  جخُلب ْالتي ؤخُاها اإلادكٗبت اإلاٗٞغ

عة ْغ ًِّل ر٦حز الجِض مً ال٨شحر بال
ِّل
ر٦حز ُٞٛاب. ْالت

ِّل
٘ ٚحر مؿاع ًٟغػ  ؤن بةم٩اهّ ال٣ٗلي الت

ِّل
٢ٓ الب لضٔ مخ

ِّل
ٗثر مألّ الُ  ْٖضم الخِّل

جاح . الىِّل

لبت ؤن ق٪ ال
ِّل
ٓن  الُ ٓعة ٞئاث بلى اإلاىخم  مدُِ صازل ليكإتهم هٓغا الاٞتراض ي الخٗلُم ججغبت ٖلى ب٢باال ألا٦ثر َم مِؿ

، ؤؾغي  ٞت جٓل التي الٟئاث ب٣ُت ٨ٖـ ْطل٪ متٝر ِّٓل ٓاي٘ ْمدُُِا النؿُُت لتربُتها هٓغا الخجغبت َظٍ مً مخس  ْل٨ً اإلاخ
ْع  ًىٟي ال َظا بت ص الب ٚع

ِّل
اجُت الُ

ِّل
جاح جد٤ُ٣ في الظ ٓٙ ؤظل مً الاظخماعيِّل  ْؤلاقٗإ الىِّل ٢ٓت صعظاث بل لم في مغم  الؿِّل

م الاظخماعيِّل  ت نغامت ٚع ُِّل ت الٓيٗ ُِّل ت الخٗلُم ُِّل . الاٞتراي

٫ٓ  ًم٨ً الث ؤنِّل  بطا ال٣
ِّل
لبت جمش

ِّل
جغبت َظٍ لخٓى ْاؾخٗضاصَم الاٞتراض ي للخٗلُم الُ  ألاؾـ ِٞم بَاع في جىضعط الخِّل

ت ُِّل ت اإلاجخمٗ ُِّل ٣اٞ
ِّل
٣ىُت َظٍ ٖلحها اهبيذ التي ْالش ت الخِّل ُِّل ْلى، بضعظت الاٞتراي  َظٍ ؤنِّل  صخُذ. زاهُت بضعظت لل٣ضعاث ْبزباث ؤ

ت ُِّل ت ال٣ٗل ُِّل ٣اٞ
ِّل
م ؤن ؤخُاها بةم٩اجها الش ٓن  ْؤن ما ْيٗا جإػِّل ٫  ؤمام ٖاث٣ا ج٩ ِّٓل د ٘، الخِّل ٓؾِّل ها ْالخِّل ت ألازحر في جب٣ى ل٨جِّل ُِّل  ألاعي

ٗلُم ججغبت ٞكل ؤْ هجاح ؤؾباب جدضًض ٖلى ال٣اصعة الخهبت ٠٢ٓ َٓ ٞما. الاٞتراض ي الخِّل حن ألاؾاجظة م ُِّل  َظا مً الجامٗ
ٕ    الاٞتراض ي؟ اإلاكْغ

 الاقتراض ي؟ الخػلُم ججغبت ئلى ألاؾاجظة ًىظغ يُل -3

٫ٓ  حٗلُمي ٦ًٟاء الجامٗت جخمحز دضًض مٓاَغ مؿاًغة ًدا٫ْ  الظي ْالخٛحر بالخد ٓا٦بتها  بلى ٍْغهٓ الخِّل م

                                                           
 
  .246ص  2001، يناير 265، عامل ادلعرفة عددوعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي الثقافة العربية، (نبيل)علي   

 
اجلامعة التونسية، مركز  المحددات االجتماعية والثقافية للنجاح والخيبة بالجامعة التونسية، الجامعة والتحوالت االجتماعية،، (زلمد)باشوش  

   .12، ص1992، تونس 3الدراسات كاألحباث االقتصادية كاالجتماعية، سلسلة علـو الًتبية عدد
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 . 1"ْجُب٣ُاجّ للٗلم َبُعيِّل  هاجج الخُٛحر ألنِّل " 

ّ في طل٪ ٍْخجلى ٓظِّل خّ الظي الٗامِّل  الخ٣جيِّل  الخِّل
ِّل
ٓوؿُت الجامٗت جبي ٓع  َظا ٧ان ْلئن. الخ ٓعاث بلى ًٟط ي الخُ  ْْا٢٘ ظضًضة جه

ٓا٢٘ َظا ؤن طل٪ مؿاًغجّ ألاؾاجظة ٌؿخُُ٘ ج٣جي ٓع  إلٞغاػ هدُجت َٓ ال ْلى بضعظت الٗلمي الخُ . ؤ

ْح  ٓما ألاؾاجظة هٓغة جترا دمـ ؤلا٢با٫ بحن الاٞترايُت الخجغبت بلى ٖم مباالة، ْالخِّل
ِّل
ْا ألاؾاجظة ٞبٌٗ ْالال ِٞم ؤبض ِّٓل  جس

م ت الجامٗت ؤؾـ جب٣ى بط الخٗلُمي الهى٠ َظا مً ْخظَع ُِّل ٔ  ؤمتن -الخٗبحر صرِّل  ان -ال٨الؾ٨ُ ٓجها ْؤ٢ٓ ٓم ٧  ٖلى ج٣
ت ْهي ْالُلبت، ألاؾاجظة بحن الخمُمي ْالجٓ اإلاباقغ الخ٣ابل ُِّل ٓمت لخبلُٜ ألامشل الال  مآَ ٧ل لكغح ألاعقى ْالٓؾُلت اإلاٗل

. يبابي

ٓا٦بت ؤن صخُذ ٓع  م ٓجي الخُ ٓل غ َٓ الخ٨ى
ِّل

ْص في ْل٨ً ْالغقي، الخ٣ضم ٖلى ماق ٓلت خض  ألا٧اصًمُحن ْاظب ٞمً. م٣ٗ
ت، مً ٦مِّل  ؤ٦بر جدهُل ؤظل مً اؾخٛال٫ ؤخؿً الخ٣ىُاث َظٍ ْاؾخٛال٫ اؾخٗما٫  ألاؾالُب َظٍ م٘ الخٗامل ْل٨ً اإلاٗٞغ

ٓع  في ًخم ؤن ًيبػي ٓلت ؤم ؾت م٣ٗ ٫ٓ  خُض ْمضْع ٓص هماو٘ ال هدً: "ألاؾاجظة ؤخض ٣ً  اإلاجا٫ صازل الخضًشت الخ٣ىُاث ْظ
ّ بال٨ٗـ،.الجامعي

ِّل
حن ْاظبىا مً ٞاه ُِّل لبت حصجُ٘ ًٖ ًٞال اؾخٛال٫، ؤخؿً ْاؾخٛاللِا اؾخٗمالِا ٦إ٧اصًم

ِّل
خماص الُ  اٖل

٣ىُاث َظٍ مشل ٓثهم في الخِّل ؾِم بد ٓا٦بت ٢هض ْصْع ع  م ِّٓل ُ م، الخِّل ٣ضِّل ًِّل  ْالخِّل ٗامل ْل٨  بك٩ل ًخمِّل  ؤن ًيبػي ألاؾالُب َظٍ م٘ الخِّل

ؽ ٓػ  ٞال. مضْع ر٦حز ًج
ِّل
بإ ٖلى الت

ِّل
اث اج ُِّل ٓظ ٓل ٨ى لبت، اإلاضعِّلؾحن بحن بالٗال٢اث الاَخمام لُُٛب الخضًشت الخِّل

ِّل
 ُٞىٗضم ْالُ

ٟاٖل ٓػ  ال بط ٧الٛغباء ْههبذ الخِّل بإ ٖلى التر٦حز ًج
ِّل
اث بج ُِّل ٓظ ٓل  اإلاضعِّلؾحن بحن بالٗال٢اث الاَخمام َُْٛب الخضًشت الخ٨ى

لبت
ِّل
ْاَا حؿخمض ال الخٗلُمُت الٗملُت ٢ُمت بن." ْالُ ٓعة ْج٣ىُاتها آلُاتها مً ظض ٔ  آلُاث مً ٦ظل٪ بل ٞدؿب، اإلاخُ  مؿخٓ

ٗامل ٔ  اإلاباقغ الخٟؿحر ٧ان ٞان الٟاٖلحن، مسخل٠ بحن الخِّل عؽ إلادخٓ
ٍَٓغ في ٌٗبر الضِّل ت الٗال٢ت ٖم٤ ًٖ ظ ُِّل  التي ؤلاوؿاه

ا جغبِ ت، الٗملُت َٞغ ُِّل ٗلُم ٓم ٞان الخِّل ٣ت الُ ٔ  ٖلى ؾلبا ًازغ ٢ض اإلاباقغ الاخخ٩ا٥ ْاوٗضام الضعؽ بل٣اء ٍَغ  الٗملُت ظضْ
 جدىاؾب ال ؤلاوؿان َبُٗت م٘ جخالءم ال ألامغ ْا٢٘ في ٞهي ألاخُان، بٌٗ في هاظٗت الٗملُت َظٍ ٧اهذ بن ْختى الخٗلُمُت،

ٍٓغ الخجضًض ًٖ ًبدض ال الظي ْا٢ّٗ م٘ ح ًٖ بدشّ ب٣ضع ْالخُ ٖٓت ْع ٓعها" اإلاجم ازلي ٞكٗ ٓن  ال ٢ض الضِّل ا ٩ً ُِّل  ؤيِّل  ٖلى مبي
ٔ  ؤؾاؽ ٓلىا ؾٓ جاَاجىا ؤْ مُ

ِّل
ت اج ُِّل اج

ِّل
 2"الظ

٠٢ٓ ًهُضم بطا ٨َظا الث اإلاباقغ الخٗلُم مً الجامُٗحن بٌٗ م  ؤن ٖلحهم ْظب بدُض بضازلِم َؼة جدضر ٢ض بخد
ٓا ٔ  بلى ْهٓغتهم الصخهُت ٢ىاٖاتهم ًٖ الىٓغ بٌٛ الخٗلُمي الىمِ لِظا ًمخشل  ٖملُت ؤن باٖخباع الخٗلُم ْٞاٖلُت ظضْ

الث مً الاٞتراض ي الخٗلُم إلااؾؿت الخسُُِ لِ مكم ْلئ٪. الٗالي الخٗلُم ْْػاعة الٗلُا الؿِّل ٓن  الظًً ٞإ ٓا٢٘ ؤٖلى ًدخل  اإلا
ٓن  الظًً َم اإلاجا٫ َظا في ٓن  ًسُُ ٓاٖض َغ٢ِم ٍْٟغي  ألا٧اصًمي ج٠ُ٨ ؾٓء ألاخُان بٌٗ في ٨ٌٗـ مما اللٗبت، ٢ْ

ٓا٢٘ اؾدُٗاب ًٖ ْعجٍؼ ى ٖلُّ ٞغى الظي الجضًض ال ِّٓل اث مً ٌٗخبٍر ٧ان ما لضًّ ٢ْ ُِّل  جل٪. الٗاصًت الجامٗت في البضحه

ٓم التي الجامٗت ٗامل ْؤؾالُب الخ٣الُض مً ظملت ٖلى ج٣ ض ًىبئ ما َْٓ 3الاظخماعي الخِّل ٓباث بمٍؼ ٓانل ح٤ُٗ التي الهٗ  ج
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ٓمت وؿ٤ اقخٛا٫ ْع٧اًم خؿب جخمخ٘ الخ٣الُض ِٞظٍ. الاٞترايُت اإلاىٓ ة ص ِّٓل ٟاط بال٣  بل بها الٟغص الؾخئىاؽ ٣ِٞ لِـ ْالىِّل

ها ٓمت ألجِّل ت مىٓ ُِّل . ببِء بال جخٛحر ْلً الجمعي ال٣ٗل صازل جغؾنذ ٢ُم

ٓع  ؤمام هٟؿّ ًجض ألا٧اصًمي بن  ؤٞغػٍ ْجل٣اثُا مباقغا ألا٫ْ  ُّٞ ٧ان الاظخماعي الخ٣ل صازل اإلاماعؾاث مً همُحن خً
ٓع  ُ بُعي الخِّل

ِّل
اوي ؤن خحن في الجامعي، للمجخم٘ الُ

ِّل
ا مً ًيب٘ لم الش را٦مي مؿاَع

ِّل
ػم، الت

ِّل
ٍَٓغ في ًاص لم ْبن الال  نضام بلى ظ

ٗلُم بحن ص َاالء هٓغ في ْلِّل  ؤهّ بال ْالاٞتراض ي اإلاباقغ الخِّل . ألا٢ل ٖلى مؿاًغجّ ْظب ٢غاع مجغِّل

ت الازخهاناث مً ظملت بلى اهخمائهم بد٨م الغ٢مُت الش٣اٞت ؤههاع مً ِٞم ألاؾاجظة، مً الشاهُت الٟئت ؤما ُِّل هلت الٗلم  اإلاخِّل

ت ٦مجا٫ الاٞترايُت اإلاجا٫ بهظا ُِّل الم اث َظٍ ؤنبدذ خُض ،.....ْاإلاُلخُمضًا ْالاهترهذ ؤلٖا ُِّل ٓظ ٓل  مً ًخجؼؤ ال ظؼء الخ٨ى

ٓمي مِٗكِم لِم ما َْٓ الُ َِّل ْاعا ْلٗب الخجغبت َظٍ لخٓى ؤ ٫ٓ  ٚحر مً اط" الجامعي، الخ٣ل صازل ٞاٖلت ؤص  ًسخاع ؤن اإلا٣ٗ
ْعا الٟغص ا ص ًِّل غ بِىما ج٣لُض

ِّل
ٞٓ ْاع جخ ٔ  ؤص ر انِّل  بل 1"ؤزغ عة َاالء خؿب الجامعي الخٗلُم آلُاث حٛحِّل  َظٍ صامذ ما مجها البض يْغ

ت، بالٟاٖلُت جدؿم الخ٣ىُاث ًِّل ْص ٓا ْاإلاغص ْل ٓاٖض بج٣اجهم زال٫ مً ٞدا  بؿِ في الغ٢مي عؤؾمالِم ْاؾخٛال٫ الخمحز اللٗبت ل٣
ٓطَم ت ؾلُت إلاماعؾت مجاال الاٞترايُت الجامٗت لخهبذ م٩اهتهم ْجشنُذ هٟ ٘ باٖخباع اإلاٗٞغ  مُٗىت بم٩اهت الٟئت َظٍ جمخِّل

ا َز ت ًٖ جمحِّل ُِّل ٔ  ألا٧اصًمُت الٟئاث ب٣ ٓظُاث ٖلى ؾُُغتهم انِّل .  ألازغ ٓل  بم٩اهت ٌكُض الاٞتراض ي اإلاجا٫ صازل الخضًشت الخ٨ى
ؾامُل ازخالٝ ؤن بما آلازٍغً خؿاب ٖلى ألاؾاجظة بٌٗ ت الغِّل ُِّل ٢م باًً الغِّل حن ازخهاناث في ْالخِّل ُِّل ٓحي ألا٧اصًم ٍَٓغ في ً  ظ

اث الٗال٢اث حك٨ُل بٖاصة بلى ُِّل ىاٞـ ْآل ل الخِّل َِّل إ ٓمت لخهبذ. ْالخِّل ت اإلاىٓ ُِّل غإ مجاال الاٞتراي  اإلا٣اًِـ جدضًض ؤظل مً للهِّل

٢ٓ٘ حكغِّلٕ التي ْاإلاٗاًحر . التراجنُت الِغمُت بإٖلى الخم

م ل٨ً ٔ  َاالء ا٢خىإ ٚع ت َغ١  ْاٖخماص الجامعي الىٓام َظا جبجي بجضْ ُِّل ٓظ ن َم التي ظضًضة بُضاٚ م ٖلى ٢اصْع
ِّل
د٨  ٞحها الخِّل

ٍٓجهم بد٨م ّ بال الضعاس ي، ج٩
ِّل
٫  الاظخماعي اإلادُِ مًٗلت ٖجهم حٛب لم ؤه ِّٓل ٕ، َظا إلهجاح َامِّل  ٦مم ْعَم بن بل اإلاكْغ  لم ص

عؽ بٖضاص في مىدهغا ٌٗض
٢ٓ٘ ٖلى وكٍغ ؤْ الضِّل ا الُلبت بخاَت بلى طل٪ ًخٗضٔ ْبهما الاٞتراض ي، اإلا ُِّل ا ْصٖمِم هٟؿاه  مٗىٍِّٓل

ٓانل بك٩ل هم مخ ر٦حز، الٗمل ٖلى ْخثِّل
ِّل
ْلت ْالت   ْمدا

ِّل
ٓاػن  الاؾخ٣غاع بض  بالظاث الاهخ٣الُت اإلاغخلت َظٍ في ًبضْ. بىٟٓؾِم ْالخ

ٗلُم مً ٗلم بلى اإلاباقغ الخِّل بت ؤنِّل  الاٞتراض ي الخِّل  ؤلاوؿان" بإنِّل  مجهم ٢ىاٖت مُلٓب، ؤمغ َلبتهم ْصٖم مؿاٖضة في ألاؾاجظة ٚع
م ْخضٍ بالٗلم ًدُا ؤن ٌؿخُُ٘ ال الاظخماعي ُخّ ٚع ٓاضر ْؤزٍغ ؤَمِّل هل ما ٧ْلِّل  ْبُئخّ خُاجّ في الكضًض ال  2"بّ ًخِّل

خماص ألاؾاجظة َاالء مً جخُلب ع٢ميِّل  مجخم٘ بىاء ٖملُت بن  مً ج٨ُُِٟا ْظب ج٣لُضًت ال ْمٗاًحر ق٩لُت ال ؤؾـ ٖلى الٖا

ٕ بهجاح ؤظل ْاث ْجىمُت الاٞتراض ي الخٗلُم مكْغ لبت ط
ِّل
ؼ الُ . الٗلمُت عؾامُلِم ْحٍٗؼ

دلُل َظا ًٟط ي ٢ض ٍَٓغ في الخِّل ٓانل بلى ظ غ١  ج
ِّل
ٓظُت الُ ت ْال٣ُم البُضاٚ ُِّل تي الاظخماٖ

ِّل
ت صٖامت جمشل ال ٍع  لخد٤ُ٣ يْغ

جاح حن َاالء ْخظع ظِت مً اإلاغج٣ب الىِّل ُِّل ًً ألا٧اصًم
ِّل
ٓن  الظ

ِّل
َان ٦ؿب في ٌك٩ ٓا َم بن الغِّل

ِّل
ٓانل ج٣الُض ًٖ جسل  الخ٣لُضي الخِّل

                                                           
 
: انظر على سبيل ادلثاؿ  

CHERKAOUI (M) ; Socialisation et Conflit : les systèmes éducatifs et leur histoire selon Durkheim, Revue 
Française de Sociologie, n°2, 1976, p44 
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ٓا ْمٗاًحٍر ٓام َظا في ٧لُا ْاهسَغ ت في ألنِّل  البٗضي، الىِّل ُِّل ي الاهسغاٍ ٖمل
ِّل
ْابِ ل٩ل جدُُما ال٨ل ت الغِّل ُِّل  ْاإلاٗاًحر الاظخماٖ

ت ُِّل . ال٣ُم

ّ ًبضْ
ِّل
ت اإلاغخلت َظٍ في ؤه ُِّل اث الاهخ٣ال

ِّل
ٗلُم مً بالظ ٖم اإلاؿاٖضة جؼصاص الاٞتراض ي، بلى اإلاباقغ الخِّل ٚبت ْالضِّل  جد٤ُ٣ في ْالغِّل

ٗاْن  ًٍٓ ؤظل مً الخِّل لبت َاالء ج٩
ِّل
ت ؤنِّل  بط الُ ُِّل ب ع٢ميِّل  مجخم٘ بىاء ٖمل

ِّل
خماص ألاؾاجظة َاالء مً جخُل ت ال ؤؾـ ٖلى الٖا ُِّل  ق٩ل

ْاث ْجىمُت ْحٗضًلِا ج٨ُُِٟا ْظب لبت ط
ِّل
جي بك٩ل الُ ؼ جضٍع ت عؾامُلِم ْحٍٗؼ ُِّل ٓمت َظٍ بهجاح ؤظل مً الٗلم  ْصِٞٗا اإلاىٓ

. ألامام بلى ٢ضما

ٓا٠٢ َظٍ جٟط ي ٢ض ا في اإلا ََٓغ ٓانل بلى ظ غ١  ج
ِّل
ت الُ ُِّل ٓظ ت ْال٣ُم البُضاٚ ُِّل ل التي الاظخماٖ

ِّل
ت صٖامت جمش عٍِّل  لخد٤ُ٣ يْغ

جاح حن َاالء ْخظع ظِت، مً اإلاغج٣ب الىِّل ُِّل ظًً ألا٧اصًم
ِّل
ٓن  ال

ِّل
َان ٦ؿب في ٌك٩ ٓا َم بن الغِّل

ِّل
ُا جسل

ِّل
ٓانل ج٣الُض ًٖ ٧ل  الخِّل

ٓا ْمٗاًحٍر اإلاباقغ ُا ْاهسَغ
ِّل
ٓمت في ٧ل ت، اإلاىٓ ُِّل هم الاٞتراي ن ألجِّل ت في ألنِّل  1"اإلاجخم٘ في ظظعيِّل  حُٛحر اخضار ٖلى" ٖاظْؼ ُِّل  ٖمل

ي الاهسغاٍ
ِّل
ابِ ل٩لِّل  جدُُما ال٨ل ت الْغ ُِّل ت ْاإلاٗاًحر الاظخماٖ ُِّل . ال٣ُم

ٓعْر م٘ ال٨لي ال٣ُ٘ ٖضم بن ٕٓ ًجىب ؤن بةم٩اهّ الظي َٓ ْمٗاًحر ٢ُْم مماعؾاث مً ًدملّ ما ب٩ل الٗلمي التربٓي  اإلا ٢ْ 
جي ظضًضة مِىُت آٞا٢ا ؾُٟخذ الظي َْٓ ْالٟكل ؤلازٟا١ في الاٞترايُت الخجغبت  الٟٗل ٖضم ألن الجامٗت، َظٍ لخٍغ

ى ْصًىام٨ُُخّ، اإلاجخم٘ خغ٦ُت ًالثم ال الابخ٩اع ْاوٗضام ْالخجضًض ِاثض ْختِّل
ِّل

 اإلااؾؿاث حؿىضَا التي ال٨الؾ٨ُُت الك
ٓص لخد٤ُ٣ ْخضَا ٧اُٞت حٗض لم الُالب ل٨ٟاءة ْاإلاشنخت الجامُٗت ت ْا٦دؿاب الهٗ ُِّل  لم ما اإلاجخم٘ صازل ْاإلادترمُت ألاَل

ٔ  بسهاثو م٣ترهت ج٨ً ًٍٓ اإلاجخم٘، ْْا٢٘ الكٛل ؾ١ٓ  مخُلباث م٘ جدىاؾب ْػجها لِا ع٢مُت ْز٣اٞت ؤزغ  ٢ابل عنُض ْج٩

. لالؾدشماع

: زاجمت

ٓا٠٢ ظلِّل  بن ٧ٓاث م ا ْؾل ت َٞغ ُِّل ت الٗمل ُِّل ٗلُم ججاٍ (ْؤؾاجظة َلبت) الاٞتراي ٢مي الخِّل ت بلى ًدُلىا الغِّل ُِّل خت ٣ٖل  ٢ُم ًٖ مترسِّل
ت ُِّل عة مجخمٗ

ِّل
دضًثي اإلاؿاع بٖا٢ت بةم٩اجها مخجظ ٫ٓ  حكِضٍ التي الخِّل ت الخ٣ ُِّل ل خُض الجامٗ

ِّل
ًامً ٢ُم جمش ٟاٖل الخِّل  ْالخِّل

ٓانل ت ٢اٖضة اإلاباقغ ْالخِّل ُِّل ٓاهبها مً ال٨شحر في جغجبِ مجخمٗ ت بمٗاًحر ظ ُِّل ت اظخماٖ ُِّل ى. ألاٞغاص صازل ٚغؾِا ٢ْ٘ ْز٣اٞ  ْختِّل
لبت ألاؾاجظة

ِّل
ٍؼً ْالُ ِّٟل ؿحن اإلاخد مِ لِظا ْاإلاخدمِّل ٗلُمي، الىِّل ٓن  ؤٞغاص َم الخِّل ٖٓ ٚبت مضٞ ع  في بالغِّل ِّٓل ُ  في ججمِٗم ْالاهٟخاح الخِّل

ت هٓغة طل٪ ُِّل ت ٢ُم ٖلى جغج٨ؼ جٟائل ُِّل جغبت َظٍ صٞ٘ ٖلى ٢اصعة ٣ٖاله .    ألامام بلى الخِّل

ص الضعاؾت َظٍ جب٣ى ْلت مجغِّل ٓظُاث زٟاًا بٌٗ ًٖ ال٨ك٠ في ؤلاؾِام ؤظل مً مدا ٓل  باإلاجخم٘ ْٖال٢تها الخضًشت الخ٨ى
الالث مً الٗضًض َُاتها في جدمل اظخماُٖت ٦ٓاَغة ألا٧اصًمي ٓلٓظُت، الضِّل  الاٞتراض ي الخٗلُم ؤنِّل  ٖلى جإ٦ُض َظا ْفي الؿٓؾُ

ٓم مىٛل٣ا وؿ٣ا لِـ ت ألابيُت مً الٗضًض ٖلى مىٟخذ ًٞاء َٓ بل بّ زام صازلي مى٤ُ ٖلى ٣ً ُِّل  طاث جبضْ التي الاظخماٖ

ت ُِّل . اإلاًماع َظا في بالٛت ؤَم

 

 

 

                                                           
 
. 242، مصدر سابق، ص المعاصرالعلم ومشكالت االنساف ، (زىَتا)الكرمي   
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ت في ظل مىظىمت الخىيمت - صعاؾت مُضاهُت-عؤٍت مؿخهبلُت للجامػت الجؼاةٍغ
ص.ؤ ظامٗت مدمض بٓيُاٝ،اإلاؿُلت،الجؼاثغ /ؾاعة عجْغ

 

 

: ملخو

ٍٓت، الخٗلُمُت اإلااؾؿاث مً الجامٗت حٗخبر     ؤٖلى بلى لترقى ْبٖضاصَا ألاظُا٫ جغبُت في ٖجها الاؾخٛىاء ًم٨ً ال التي الخُ
ٍٓاث ا ْالخًاعة، الٗلم مؿخ ٓاٖل ؤَم ؤخض باٖخباَع ٓٙ في حؿاَم التي الٟ ٦ٓمت حٗض ْبالخالي خ٣ُ٣ُت، بوؿاهُت جىمُت بل  الخ

ا بَاعا ٍع ْع  جُٟٗل بُٛت يْغ غاٝ بقغا٥ ٖبر بالجامٗت، اإلاىٍٓ ألاؾاس ي الض  إلاسغظاتها بُٗض ْمً ٢ٍغب مً اإلاٗىُت ألَا

. البدشُت

ٕٓ الخُغ١  بلى الضعاؾت َظٍ في وؿعي ٦ٓمت، إلآي ت الجامٗت في جُب٣ُّ ْمضٔ الخ  لِظٍ اإلالخت الخاظت اٖخباع ٖلى الجؼاثٍغ
ٓاٖل، حٗضص ًًمً لئلنالح ألازحرة ٓٙ بُٛت ْاإلاؿاءلت، ْالكٟاُٞت الغ٢ابت آللُاث ْجُٟٗل الٟ ٔ  في ٖلمُت مسغظاث بل  مؿخٓ

. ْالٗالمي اإلادلي الٗمل ؾ١ٓ  جُلٗاث

ٕٓ َظا مٗالجت ؤظل ْمً خماص زال٫ مً اإلاُضاهُت بالضعاؾت الاؾخٗاهت جم اإلآي ٓػَّٗ الاؾخنُان ٖلى الٖا  ُٖىاث ٖلى ْج

ٓاٖلِا الضعاؾت حن،) اإلاسخلٟت بٟ   (SPSS) هٓام باؾخسضام الىخاثج جدلُل ْجم ،(الُلبت ألاؾاجظة، ؤلاصاٍع

٦ٓمت :اإلاكخاخُت الٍلماث ت، الجامٗت الجامُٗت، الخ . باجىت ظامٗت الاؾخنُان، الجامُٗت، ؤلانالخاث الجؼاثٍغ

: جمهُض  

 ٖلى ال٣ضعة ْمً  ْالباخشحن، الٗلماء بٖضاص مً ج٣ضمّ ما بًٟل اإلاجخم٘ في الاظخماُٖت اإلااؾؿاث ؤَم مً الجامٗت حٗخبر  
ت، ْبهخاط ْوكغ جسٍغً ٠ُ ٖلى ْؤلاقغاٝ اإلاٗٞغ ٓاظِّ، التي اإلاك٨الث خل في جْٓ الث ْهٓغا ج  الاظخماُٖت ْالخٛحراث للخد

ٓظُت ْالٗلمُت ْالا٢خهاصًت ٓل ٔ  ٖلى َغؤث التي ْالخ٨ى عة ؤنبدذ ْاإلادلي الٗالمي اإلاؿخٓ  ؤمغ الجامعي الخٗلُم بنالح يْغ

ٓا٦بت ؤظل مً مِم ظض . الخانلت الخٛحراث م

٦ٓمت مباصت جُب٤ُ ؤَمُت بن ػ بلى ؤصٔ الجامعي الخٗلُم ٢ُإ ٖلى الخ ٓم بْغ ٦ٓمت مِٟ  University) الجامٗاث خ

Governance) ٓما ٌٗض ْالظي ٓن  ْطل٪ الجامعي الخٗلُم بنالح اججاَاث ٖلى ًغ٦ؼ بدُض وؿنُا، ظضًضا مِٟ  الجامٗت ٧
ٓاهبها، بمسخل٠ الخىمُت في حؿاَم ٓع  ج٣ضم ٢ُاؽ ٌٗض َظا ظاهب بلى ظ  جمل٨ّ ما ٖلى ٣ِٞ م٣خهغا لِـ ْالكٗٓب ألامم ْجُ

اث مً ن مً جمل٨ّ ما ؤًًا بل زْغ ٦ٓم ظامعي هٓام ؤظل مً ؤلانالخاث ٖلى الجامٗت اعج٨ؼث ل٣ض مٗغفي، مسْؼ  بهضٝ مد
ٓاظِت ؤظل مً ْؤًًا ْالا٢خهاص، باإلاجخم٘ للجهٓى عقُضة ظامُٗت مسغظاث ٓاظّ التي الخدضًاث م  َْظا الجامٗت ج

 .1باجىت بجامٗت مُضاهُت صعاؾت اظغاء زال٫ مً البدض في هخٗم٤ ماظٗلىا

ٍالُت  : الاق

ت الجامػتب الخىيمت هظام في جخدٌم التي اإلاخؿحراث أَم ماهي   زانت؟ بهكت باجىت وحامػت غامت، بهكت الجؼاةٍغ
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ُ  اإلادىع   . الجامػاث لخىيمت اًدُمىمػغقُت مهاعبت: الاو

٦ٓمت حٗخبر     ٓاث في ٦بحرة باَخماماث خُٓذ التي الخضًشت اإلاٟاَُم مً (*)الجامٗاث خ ٓعا ؤجها ظاهب بلى  ألازحرة، الؿى  مد
ا الجامعي، الخٗلُم بنالح ٖملُت في عثِؿُا ّ الجضًضة اإلاٟاَُم مً ٦ْٛحَر ٓبت حٗتًر  ْبالخالي ْمدضص، ص٤ُ٢ حٍٗغ٠ ْي٘ نٗ

ٖٓت وؿخٗغى : ٧الخالي الخٗاٍع٠ مً مجم

 ٦ٓمت ٣ت: "...هي الجامٗاث خ ٓظّ زاللِا مً التي الٍُغ  ْمخابٗت ٧ْلُاتها، الٗلمُت ؤ٢ؿامِا ْبصاعة الجامٗت، ؤوكُت ج
ٓظِاتها  ؤلاؾتراجُجُت، زُتها جىُٟظ ٍٓغ الٗامت، ْج  ْؤؾالُب ؤصائها ج٣ُُم ْؤؾالُب الخىُٓمي، ٩َُْلِا بصاعتها هٓم ْجُ

 .(1)..."الجامعي ال٣غاع بجساط مخابٗت

 ٦ٓمت  ٖلى الاعج٩اػ زال٫ مً ال٣غاع نى٘ ْٖملُت الجامُٗت، ؤلاصاعة لؿلُاث الغقُضة اإلاماعؾاث: "...هي الجامٗاث خ
ٓاهحن ٓاٖض ْاإلاٗاًحر ال٣ غاٝ ؤْ اإلاهالر ْؤصخاب هاخُت مً اإلااؾؿت بصاعة بحن الٗال٢ت جدضص التي اإلاىًبُت ْال٣  ألَا

ٔ  هاخُت مً باإلااؾؿت اإلاغجبُت . (2)..."ؤزغ

 ٦ٓمت ٓصة جمحز ٖلى ًغ٦ؼ هٓام: "...هي الجامٗاث خ  ٖلى اإلاداٞٓت م٘ الخىاٞـ ٖلى ٢ضعتها ْمضٔ الجامُٗت، ؤلاصاعة ْظ
خماص صْن  الاؾخ٣اللُت ت آلالُاث ٖلى الٖا ٓصة للخمحز مهضعا الجامٗت جهبذ ؤن ًم٨ً ٠ُ٦ آزغ بمٗجى لئلصاعة، اإلاغ٦ٍؼ  ْظ

ٓهت ال٣ُاٖاث ل٩ل الٗلمي لئلهخاط ْمغ٦ؼا  ألاصاء، اعاث ْجىمُت بىاء ْماؾؿت للمجخم٘، اإلا٩ ت ؤلَا  آٞا١ لٟخذ ْمىبٗا النكٍغ
ٓا٦بت الاهجاػ مً ظضًضة ٓعة الاخخُاظاث إلا ْلُت، ؤلا٢لُمُت اإلاجخم٘ في اإلاخُ ْعَا جُٟٗل بهضٝ ْالض  ؤن ًجب الظي ألاؾاس ي ص

ٓعٍ اإلاجخم٘ جهًت في جلٗبّ  .(3)..."ْجُ

 ِا  اإلااصًت ماؾؿاتها ْبصاعة ؤَضاِٞا ْجىُٟظ جدضًض ٖلى الجامعي الخٗلُم ؤهٓمت ٢ضعة"...: بإجها (Adriana Jaramillo) حٗٞغ
ٓاعص ْاإلاالُت، ت ْاإلا  .(4)..."الُلبت ْبهجاػاث ألا٧اصًمُت البرامج ْمغا٢بت النكٍغ

٦ٓمت بظغاجي حٍٗغ٠ بُٖاء ًم٨ً الؿاب٣ت، الخٗاٍع٠ زال٫ ْمً ٖٓت: "بإجها الجامٗاث لخ  بحن الخٟاٖلُت الٗال٢اث مً مجم

ٓهت ألاؾاؾُت الٗىانغ ٫ٓ  ؤظل مً للجامٗت اإلا٩ ". الجامٗت ْٚاًاث ؤَضاٝ جد٤ُ٣ بلى الٓن

٦ٓمت صغاةم ْج٨مً : (5)في الجامٗاث خ

                                                           
 .ـ كواحد من طرؽ التصنيف األكىل يف العامل 1983حوكمة اجلامعات ىو مفهـو جديد نسبيا طوره كالرؾ سنة (*) 

كرقة حبث )"دراسة مقارنة لنظم احلوكمة ادلؤسسية للجامعات يف كل من جنوب افريقيا كزديبابوم كإمكانية االفادة منها يف مصر"بيومي زلمد ضحاكم،    (1)
 .54 .، ص(2011، مصر، "التعليم كالتنمية البشرية يف دكؿ قارة إفريقيا: "قدمت يف ادلؤسبر العلمي حوؿ

حوكمة مؤسسات التعليم : "كرقة حبث قدمت يف كرشة عمل بعنواف )احلوكمة مفهومها كبعض طرؽ تطبيقها يف اجلامعات "امساعيل صاحل الفرا،    (2)
 .25 .ص (28/03/2013، غزة، فلسطُت، "العايل
، (2009، اإلسكندريةمكتبة : مصر) في مصرحوكمة الجامعات وتعزيز قدرات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي امساعيل سراج الدين،    (3)
 .13 .ص

( )
 Adriana Jaramillo, « Benchmarking university governance » (The World Bank MENA region OECD-IMHE 

General Conference, Paris, September, 17, 2012), p. 02. 
المجلة ، "اإلسالميةكاقع تطبيق احلوكمة من كجهة نظر أعضاء اذليئتُت اإلدارية كاألكادديية العاملُت يف جامعة االماـ زلمد بن سعود "مناؿ العريٍت،    (5)

 .118-117. ص-، ص(2014)21 الدولية التربوية المخصصة



 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

291 

ـ َُئت أغًاء - أ ٓن  َْم :الخضَع ٓن  ممً الخضَعـ، في الٗامل  . الجامٗت في مدايغ ؤؾخاط عجبت ًدمل

لت ْهي :الجامػُت ؤلاصاعة - ب ٓاعص ْججمُ٘ ْألاَضاٝ، ال٣غاعاث نُاٚت ًٖ اإلاؿْا ٓبت اإلا  لخد٤ُ٣ ب٨ٟاءة ْاؾخسضامِا اإلاُل

.  الجامٗت اؾخ٣غاع

ٓن  :الُلبت -ج . زضمتهم ؤظل مً ؾُغث الجامُٗت ألاَضاٝ ؤن خُض للجامٗت الغثِس ي الٗهب ٍْمشل

ٓن  ؤن ًجب الشالر، الضٖاثم َظٍ  ٤ٌُٗ ْاخض ٖىهغ ٖمل ْبزال٫ ٦ْٟاة، ٞٗالت ظامُٗت مسغظاث اظل مً مخٟاٖلت ج٩

٦ٓمت ٖمل  .الجامٗاث خ

 الجؼاةغ في الػالي الخػلُم غً مالمذ: الثاوي اإلادىع 

ٓاث في الجؼاثغ خ٣٣خّ ما بن         ٓٞحر ْطل٪ الٗلمي، ْالبدض الٗالي الخٗلُم مُضان في ألاَمُت بالٜ ج٣ضم مً ألازحرة الؿى  بخ

٫ٓ  هدٓ الؿعي ؤظل مً ْطل٪ ،LMD الجضًض الىٓام في اإلاخمشلت بنالخاث اٖخمضث خُض ال٣ُإ، لِظا ال٨بحرة ألاَمُت  الخد
، ظِت مً الٗهغ ْمخُلباث ظِت مً اإلاجخم٘ مخُلباث م٘ ْالخإ٢لم  جدضًاث مً ًسلٓ لم ٦ؿاب٣خّ الىٓام َظا ؤن بال ؤزٔغ
ٖٓت بلى باإلياٞت  ٖملّ، ْاظِذ عة بلى ؤصٔ مما ألَضاّٞ، جُب٣ُّ صْن  خالذ التي الٗغا٢ُل مً مجم ٍٓم ج٣ُُم يْغ  َظٍ ْج٣

ٓن  ختى الجضًضة ؤلانالخاث ت الجامٗت جهبذ زم ْمً ْهجاٖت، ٞٗالُت ؤ٦ثر ج٩ . الٗاإلاُت الجامٗاث مهاٝ في الجؼاثٍغ

 ؤلانالخاث جىاحه التي الخدضًاث  - أ

ع بٗض     ٠٢ٓ ؤَمُت جبرع ٧اُٞت ٞترة ْهي LMD الجضًضة الجامعي الخٗلُم بنالخاث جُب٤ُ بضاًت مً ٞترة مْغ  ٖىضَا الخ
ت الى٣اثو حصخُو بهضٝ الث ؾُا١ في ظاءث ؤلانالخاث َظٍ ؤن زانت ْهخاثجِا، ؤؾبابها ْمٗٞغ ِا التي الخد  ٖٞغ

ٝ الٗالمي الا٢خهاص ْلُت الاجٟا٢ُاث ٞغيتها التي ْالْٓغ إلات ؤٞغػتها التي الجضًضة ْاإلااقغاث الض ٓانٟاث جدضص التي الٗ  م
ا ًجب َٓٞغ ٓن  ؤن جخُلب ْالتي الخٗلُمُت، الخضمت في ج ٔ  هي الجامعي الخٗلُم ْمسغظاث مضزالث ج٩  آلُاث ٤ْٞ حؿحر ألازغ

ٓا٢٘ ؤن ٚحر ،(1)ٖاإلاُت ْماقغاث  مً لجملت ؤَضاِٞا جبلٜ لم الجؼاثغ في الجامعي للخٗلُم الجضًضة ؤلانالخاث ؤن بحن ال

: ؤَمِا لٗل ألاؾباب

: الجؼاةغي  الثهافي الىانؼ جدضًاث -1

 م٣اؽ ٖلى ٞهل ٚغبي هٓام َٓ بل ظؼاثغي  ال ٖغبُا حٗلُمُا هٓاما لِـ الجضًض الجامعي الىٓام بان الخظ٦حر ًجب
ض ؤصخابّ، ٓن  ؤن لّ ْؤٍع ٓاظِِا التي ْالخدضًاث للمكا٧ل ٖالظا ٩ً ت مىخه٠ في ٖىضَم الجامعي الخٗلُم ً  الخاؾٗت الٗكٍغ

ً، ال٣غن  مً  اإلاجا٫ في الاؾخحراص ٧ان ْلئن م،2004/2005 الجامُٗت الؿىت بضاًت مىظ الظ٦غ ؾب٤ ٦ما الجؼاثغ جبيخّ زم الٗكٍغ
ْعا، الا٢خهاصي  ْؾُاؾُا ْاظخماُٖا ز٣اُٞا جسخل٠ لبِئت ؤؾاؾا اإلاٗضة ألاظىنُت الخٗلُمُت ْالىٓم اإلاىاهج اؾخحراص ٞةن مدظ
 لخ٣ُ٣ت اإلاضع٦حن ال٣ٗالء لضٔ مبرع، ٚحر ٖمال بُجهما اإلا٣اعهت ججٗل صعظت بلى ب٨شحر طل٪ مً ؤزُغ بُئخىا، ًٖ ْا٢خهاصًا
ٓص ٢ًُت جٟغيِا التي الخدضًاث ٓظ ٓٞان م٣ابل في الخهٓنُت، ْمؿإلت ال إلات َ ، الٗ  ؤ٫ْ  بد٤ ٌك٩ل طل٪ بن الجاٝع

ٓاظِِا التي الخدضًاث .  بالصها في الجامعي الخٗلُم بنالح ً

                                                           
، "(دراسة ربليلية تقييمية لإلصالحات اجلديدة ؿ ـ د -اجلزائر بُت الواقع كاآلفاؽجودة اخلدمة التعليمية يف قطاع التعليم العايل يف "العلجة حاجي،  (1)

.    34 .، ص(2013) 10 الدراسات االجتماعية واالنسانية مجلة
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ٔ  الض٫ْ  لىٓم الخبجي َظا بن ش ْاللٛت الضًً في ٖىا اإلاسخلٟت ألازغ ٫ٓ  ٢ض ْالش٣اٞت، ْالخاٍع البىا مجخمٗىا ٞٗال خ  ْظامٗخىا َْ
 بّ ٢ْهض بُئخىا، ًٖ جسخل٠ لبِئت ْي٘ حٗلُمي هٓام ٖلى ؤلانالح في ال٨لي اٖخماصها ؤن ُّٞ الق٪ ْمما للخجاعب، خ٣ل بلى

ٓاظِت لب جدضًاجىا، ٚحر جدضًاث م ٍٓاث ؤَضاٝ َْ ْل عة لِؿذ ْؤ ٍٓاث ألاَضاٝ هٟـ هي بالًْغ ْل  بن بلحها، هُمذ التي ْألا
 ؤخض ٞٗال ٌٗض اإلادلُت البِئت م٘ لِا ج٠ُُ٨ ال مغاٖاة صْن  ألاظىنُت اإلاىاهج جبجي ٞةن ؤخُاها، بلُّ هُمذ إلاا مىا٢ًت ج٨ً لم

الث ْٞكل الخٗلُم ل٠ًٗ الخ٣ُ٣ُت ألاؾباب ؤَم  ْبغامج للم٣غعاث الخغفي الى٣ل ظاهب بلى مجخمٗىا، في ؤلانالح مدا

ٓاص ٓعة الض٫ْ  بٌٗ م٣غعاث مً اإلا  ًمـ ألاظىنُت الىٓم طاث ؤلانالخاث اٖخماص ًُغخِا التي ٞالخدضًاث. (1)ٞغوؿا مشل اإلاخُ

ٍٓت ٔ  ْا٢خهاصٍ البلض ْؾُاؾت ْز٣اٞتهم، ألاظُا٫ َ .  ْجدهُلِم الُالب ْمؿخٓ

: الػمل وؾىم  والانخهاصي الاحخماعي الىانؼ جدضًاث-2

 الاظخماعي ْاإلادُِ الخٗلُم مسغظاث بحن الخىاٚم ٨ٞغة ؤَمِا مً ؤ٩ٞاع ٖضة ٖلى ٢ام الجضًض الخٗلُمي الىٓام بن
 مجخمٗىا في الخٗلُمُت اإلاىاهج ٖلى مالخٔ َٓ ْما بٗض؟ ُٞما جبيخّ التي البلضان في َظا جد٤ُ٣ ًم٨ً َل ل٨ً  ْالا٢خهاصي،

ٓا٢٘ ًٖ اهٟهالِا ْعبُت الض٫ْ  في ٖلُّ َٓ إلاا زالٞا اإلااؾؿاحي ال ؼ ٖلى حٗمل التي ألا  عبُِا زال٫ مً الخٗلُمُت اإلاىاهج حٍٗؼ
ٓا٢٘ ٓا٢٘ الجامٗت في للخضَعـ ألا٧اصًمُت ْالُغ١  الخٗلُمُت اإلاىاهج بحن ٦بحر قغح َىا٥ الجؼاثغ ٟٞي اإلااؾؿاحي، بال  ْال

. اإلاخبٗت الخٗلُمُت ْالُغ١  اإلاىاهج مهضا٢ُت بيٗاٝ بلى ؤصٔ ما َْظا  اإلااؾؿاحي،

 حهضص ْبهما ٞدؿب، الجضًض الىٓام َظا ٞكل اخخماالث اعجٟإ بلى ًاصي ال اإلاسخل٠ ْالا٢خهاصي الاظخماعي اإلادُِ بن
ٓا٢ب ظاهنُت بخإزحراث ٢ِٓٗا ْزُمت ْٖ ٓن  الخبرة، ؤصخاب ًخ ٓا٢٘ اإلاضع٧ ٓن  ْالا٢خهاصي الاظخماعي لل  الخلُٟاث ٖلى ْاإلاُلٗ

ٓظُت ْألاَضاٝ ٓل . (2)الجضًض للىٓام ْالا٢خهاصًت ؤلاًضً

ٓاظّ التي الخدضًاث ْمً     ًٍٓ بحن إلاا ْاضخت مٗالم عؾم ٖضم الجامعي ؤلانالح ج  الٗمل، ْؾ١ٓ  الٗلُا بالضعاؾاث الخ٩
ٓن  ؤن ُٟٞترى ٓظّ َىا٥ ٩ً ًٍٓ بحن إلاا ص٤ُ٢ ٖلمي ج ٓاء الٗمل ْؾ١ٓ  الٗلُا الضعاؾاث بَاع في الخ٩  ماؾؿاث ألازحر ٧ان ؾ

 .(3)ٖلمُت ماؾؿاث ؤْ ا٢خهاصًت

 :(4)ويُكُاجه الخُبُو خّحز الجضًض الىظام ويؼ بمخُلباث مخػلهت جدضًاث .1

ٍافي الخدًحر نبل الجضًض الىظام جُبُو حػمُم - أ  ًمغ ؤن ًجب الىجاح بّ ًغاص بنالح ؤْ ظظعي  حُٛحر ٧ل:  ئغالمُا له ال
ٍ تهُئت ٞحها ًخم جمُِضًت اهخ٣الُت مغخلت ٖبر ت الىٟؿُت الكْغ ِٓٞم ًٖ الٗض٫ْ  الىاؽ ٖلى حؿِل التي ْاإلااصًت ْالنكٍغ  مإل

٫ٓ  الجضًض بلى  .ؤٚلبُتهم ٖىض اإلاجِ

 مغاخل ٖبر ٧ان بل ْاخضة صٞٗت ًخم لم ٞحها وكإ التي ألانلُت، بُئخّ في (LMD) الىٓام جُب٤ُ ؤن هجض اإلاىُل٤ َظا ْمً
ٝ لّ َُئذ خُض  مسخلٟت، ٍ لخ٣بلّ، اإلاىاؾبت الْٓغ ت ْالكْغ ٍع  الجؼاثغ في الجضًض الىٓام َظا جُب٤ُ لىجاخّ،ؤما الًْغ

ٓطظُت ماؾؿاث  10 في مغة ؤ٫ْ  ٧ان ْلى ٦مغخلت 2005-2004 الجامعي للمٓؾم هم  اإلآؾم في ماؾؿت 29 ٖلى لُٗمم –ؤ

                                                           
إصالحات : "كؿحكرقة حبث قدمت يف ادللتقى السنوم )" ربديات كعقبات تواجو اصالح التعليم العايل كنظاـ ؿ ـ د يف اجلزائر "عبد القادر توايت،  (1)

.     54 .، ص(2013أفريل  22، البويرة، اجلزائر، "الراىن كاآلفاؽ: التعليم العايل كالتعليم العاـ
    .60-58 .ص -مرجع سبق ذكره، ص عبد القادر توايت،  (2)
    .(2005) 22 مجلة الجندوؿ، "تأمالت يف الدراسات العليا"شريط األخضر،  (3)
    .64-61. ص -عبد القادر توايت، مرجع سبق ذكره، ص (4)
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ب، مغخلت ٢هغ ؤن ٚحر ،2006-2005 الجامعي ت الخجٍغ  مً ظٗل  الخجغبت، لِظٍ ْٖم٤ُ قامل ج٣ُُم ٢بل الخٗمُم في ْالؿٖغ
ٓة بلى مجها الؿُاس ي الاعججا٫ بلى ؤ٢غب الخٗمُم ٖملُت ؾت الٗلمُت الخُ ٓا٢٘ مُُٗاث ٖلى ْاإلابيُت اإلاضْع  التي ْالىخاثج ال

. ْاإلاالخٓت الخجغبت ٖجها ؤؾٟغث

ٍافي الخدًحر نبل الجضًض الىظام جُبُو حػمُم - ب   –اًجابُت َبُٗخّ ٧اهذ مِما  –حٗلُمي هٓام ؤْ بنالح ٧ل :ماصًا له ال
ٓٞغ ام٩اهاث بلى مٟخ٣غ ِٞٓ ٕ ْؤزىاء ٢بل لّ ج ٓها ْٞكلّ هجاخّ ٍْب٣ى ُّٞ، الكْغ ٓٞحر بمضٔ مَغ  الىٓام ٌكظ ال طل٪، ج

ٍٓالث ْججِحزاث َُا٧ل جخُلب الٛغبي الخٗلُمي الىٓام َظا َبُٗت بن بل ال٣اٖضة، َظٍ ًٖ الجضًض  ٧ان ما ٧ل ١ًٟٓ  ْجم
ٓبا ٓاط صازل الُلبت ٖضص ج٣لُو جخُلب الٗلمُت ؤَضاّٞ ؤن خُض  بإيٗاٝ، ال٣ضًم الىٓام مً مُل ٖٓاث، ألاٞ  ْاإلاجم

ما٫ البدٓر ٖلى التر٦حز ضا ًخُلب ْطل٪ الخُب٣ُُت، ْألٖا ٓا٫ ْالخجِحزاث الُِا٧ل مً مٍؼ  .ْألام

ٓص بن ْلت الجِ ٓع  طل٪ في ًِٓغ الجؼاثغ في الجامعي الخٗلُم بنالح مجا٫ في اإلابظ خّ الظي الخُ ت الجامٗت ٖٞغ  ٖضص في الجؼاثٍغ

ٓػٖت ظامُٗت ماؾؿت 91 بلى ْنلذ خُض الجامٗاث ٓن  ؤن ًم٨ً ال ؤهّ ٚحر  الًت، 48 ٖلى م  التزاًض ؤمام ؤبضا ٧اُٞت ج٩

ٍٓا، الُلبت ؤٖضاص في الِاثل ْػ  خُض ؾى ٓن  1.5 ٖضصَم ججا  ٖلى َظا او٨ٗـ ٢ْض 2012/2013 الجامُٗت الؿىت في َالب ملُ
٫ٓ  ع٢م َْٓ بًِٗا في َالب ؤل٠ 80 بلى الٗضص ٞٓنل ظامٗت، ٧ل في الُلبت ٖضص اصة ًخُلب ْم٣ل٤ مِ  ؤلاهٟا١ في لِـ الٍؼ
ٓاء ٖلى  بلى ؤلاقاعة ًجب ٦ما ْججِحزاتها، َُا٧لِا ب٩ل ظضًضة ظامٗاث بىاء بل  ٞدؿب، ْاإلاضعظاث ال٣اٖاث ْٖضص ْالى٣ل ؤلاً
ٓاء َُا٧ل ٖلى ٣ًخهغ ال اإلااصي العجؼ ؤن ْػٍ بل  ْالخٗلُم، ؤلاً  الخٗلُم ًخُلبها التي البدض ْمغا٦ؼ َُا٧ل ٢لت بلى ًخجا

. زانت الجضًض ْالىٓام ٖامت الجامعي

ٍافي الخدًحر نبل الجضًض الىظام جُبُو حػمُم -ج ا له ال : (1)بكٍغ

 ْظت ؤػمت ٌِٗل الجامعي الخٗلُم ٢ُإ ًؼا٫ ال خُض: الجامػُحن الُلبت أغضاص جؼاًض جدضًاث  وؿبت جؼاًض في جخمشل مؼص
ٓص  الدؿُحر ْؤػمت  ال٣اٖضًت، ْالُِئاث اإلااؾؿاث في الٟاصح ْالى٣و ال٨بحر الُلبت ٖضص  بلى الُلبت ٖضص في الاعجٟإ َظا َْٗ

ٓعٍا في الِاثلت الىجاح وؿب  الُلبت ؤٖضاص جؼاًض ْاٖخبر هاجر، 230.989 بمٗجى %58.84 اليؿبت ٧اهذ 2012 ؾىت ٞمشال الب٩ال
ٓا٤ٞ ال ألهّ جدضًا ٓاء ْبم٩اهاتها الجامٗت اؾخٗضاصاث م٘ ًخ ٓاء ألامغ حٗل٤ ؾ  ٖلى ؤْ الجامُٗت ْالخضماث ْالى٣ل باإلً

 ٔ  .ْالخإَحر البُضاٚٓظُا مؿخٓ

 ت الخدضًاث مً: الٌكاءاث وهجغة وهىغا يما الخأَحر جدضًاث  ٦ما الخإَحر جدضي هجض الُلبت ؤٖضاص جؼاًض ًٖ اإلاخٟٖغ
ٖٓا،  مؿاٖضْن، ؤؾاجظة ؤٚلبهم مضعؽ 44100: ب ٣ًضع الجامٗت في اإلاضعؾحن ٖضص ؤن ؤلاخهاثُاث جظ٦غ اإلاجا٫ َظا ْفي ْه

ٓن  مً ٖضص ؤما ٓعاٍ صعظت ًدمل ٓع  ؤل٠ 12 مجهم ص٦خ ٓع  بمٗض٫ ؤي ٣ِٞ ص٦خ البت، َالب ماثت مً أل٦ثر ْاخض ص٦خ َْ َْٓ 
ْلُت اإلاٗاًحر ًٖ بُٗض مٗض٫ ٓح اإلاٗبرة ألاع٢ام َظٍ بن الض ٖٓا، ٦ما الخإَحر في العجؼ ًٖ بٓي  هجغة مًٗلت بلحها ًًاٝ ْه

 .ألاصمٛت

 ما٫ ٦ْظا ًخُلبها التي الامخداهاث ب٨ثرة حٗل٤ ما زانت الجامعي للخٗلُم الجضًض الىٓام َبُٗت بن :الىنذ جدضًاث  ألٖا
ٓا٢٘ ظاهب بلى الخ،...اإلاؿخمغة ْاإلاغا٢بت ْاإلاهاخبت، اإلاغا٣ٞت ْهٓام  الصخهُت،  ؤٖضاص في ا٦خٓاْا ٌكِض الظي اإلادلي ال

                                                           
.    75 .عبد القادر توايت، مرجع سبق ذكره، ص (1)
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٫ٓ  جإزغ بؿنب الٟٗلُت الخهو ٖضص ٢ْلت ْالخجِحزاث الُِا٧ل ٢ْلت الُلبت،  ؤهخج َظا ٧ل ْؤلايغاباث الجامعي الضز

٢ٓذ، مك٩ل َٓ آزغ مك٨ال ٓاث زالر ج٨ٟي ؤن ًم٨ً َل بدُض ال ًٍٓ ؾى  . (1)الُالب لخ٩

م جهُُم مخُلباث -ب  :(2)الجضًضة ؤلانالخاث وجهٍى

ٓباث بن ٫ٓ  ٖضم ْبالخالي ٖملِا ْٖغ٢لذ ؤلانالخاث ْاظِذ التي الهٗ ٓصة، ؤَضاِٞا جد٤ُ٣ ب٫ الٓن عة ؤنبدذ  اإلايك  يْغ
ٍٓم ج٣ُُم ٫ٓ  جُٟٗلِا ؤظل مً ظضا مِم ؤمغ ؤلانالخاث َظٍ ْج٣  ؤَم ْمً الكاملت، الخىمُت جل٪ جد٤ُ٣ بلى ألازحر في للٓن

ٓاظب الى٣اٍ : هجض الكإن َظا في بجباِٖا ال

ُ  ؾُاؾت في الىظغ ئغاصة -1  :الهبى

٫ٓ  ٞغم ج٣لُل -  .الٗمل ًٖ الباخشحن ٖضص بها ٨ٍْثر الٗمل، ٢ُإ ًدخاظِا ال التي ْالبرامج الخسههاث في ال٣ب

جحها ٖلى الُلب ٠ًًٗ التي الخسههاث في الىٓغ بٖاصة -  .زٍغ

ٓاهب لغبِ ْطل٪ للٗمل، الٟٗلي باإلاُضان الُالب ًضعؾِا التي اإلا٣غعاث عبِ - ت الج  .بالٗملُت الىٍٓغ

 :قػالت حامػُت مسغحاث -2

ٓلى مؿخ٣لت َُئت بوكاء - ٍٓم جخ ٓصة ْيبِ ج٣ ُٖٓت الج  .اإلاٗاًحر م٘ ًخماش ى ْبما  الجامٗاث، في ْالى

 .الٗاإلاُت ْالخٓظِاث الخىمُت ْزُِ الؿ١ٓ  الخخُاظاث ٣ْٞا ألا٧اصًمُت البرامج جهمُم بٖاصة -

٘ جبجي ٖلى الخام ال٣ُإ ْقغ٧اث اإلااؾؿاث ْخض الُالبُت، لئلبضاٖاث ْؤلاهخاظُت الٗلمُت اإلاٗاعى ب٢امت -  اإلاكاَع
ا ٖلى ْالٗمل الجاصة ٍَٓغ  .جُ

 :الجامعي الخػلُم مهماث -3

ؼ  اإلاجخم٘ جدؿحن ٤ْٞ مجاالتها ٧اٞت في الخىمُت في الظ٦غ ؾب٤ ٦ما ملمٓؽ بك٩ل لِؿاَم الجامعي الخٗلُم مِماث حٍٗؼ

: زال٫ مً بإ٦ملّ

ـ والخأَُل ؤلاغضاص مهماث - أ  :والخضَع

ٍض -  في الٟٗالت ْاإلاكاع٦ت اإلاجخم٘ في الاهسغاٍ لِم جدُذ ْاججاَاث ْمِاعاث مٗاٝع مً مدضصة ب٨ٟاًاث اإلاخسغظحن جْؼ
 .اإلاسخلٟت النكغي  اليكاٍ ٢ُاٖاث

- ًٍٓ ٓن  ْالٗالم، ْاإلاجخم٘ الىاؽ ب٣ًاًا ملتزمحن مخسغظحن ج٩ ح ًخمخٗ ٓن  ْمش٣ٟحن الى٣ض بْغ  اإلاخٗل٣ت ال٨ٟاءاث ًمخل٩
ا الخغ بالخ٨ٟحر ْالخدلي باالجها٫ ت ال٨ٟاءاث مً ْٚحَر  .الٗلُا ال٨ٍٟغ

                                                           
مذكرة مكملة لنيل شهادة )" ادلربرات كادلتطلبات األساسية -إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل باجلزائر"علي لرقط،  (1)

.    73 .، ص(2009، قسم علم النفس كعلـو الًتبية،  جامعة باتنة،  اإلنسانيةادلاجستَت غَت منشورة يف العلـو 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت )" دراسة حالة جامعة ادلسيلة -دكر اجلامعة يف تنمية رأس ادلاؿ البشرم لتحقيق التنمية ادلستدامة"م، نادية إبراىيم (2)

     .126-125. ص-، ص(2013غَت منشورة يف العلـو االقتصادية كالتجارية ، قسم العلـو االقتصادية، جامعة سطيف، 
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ؼ -  ؤزظ م٘ جلبُتها ٖلى ْالٗمل اإلاجخم٘ اخخُاظاث ْجدلُل بّ، اإلاٗىُحن م٘ قغا٧اث ْبوكاء الكٛل ٖالم م٘ الٗال٢اث حٍٗؼ
ٓعاث خباع بٗحن ْالا٢خهاصًت ْالخ٣ىُت الٗلمُت الخُ  في ْاإلاؿاَمت الخضمت ؤزىاء الخضٍعب جإمحن زال٫ ْمً ظِت، مً الٖا

ٔ  ظِت مً ظضًضة ٖمل ٞغم بًجاص  .ؤزغ

 :الػلمي البدث مهماث - ب

ٍٓغ بلى ًاصي بما الخُب٣ُُت اإلاُاصًً في الؾُما اإلاجاالث قتى في الٗلمي البدض حصجُ٘ - ت جُ  هُا٢ِا ْجٓؾُ٘ ْحٗم٣ُِا اإلاٗٞغ
ٓٞحر ْبلى ْمجخم٘، بلض ٧ل زهاثو م٘ لخخالثم  .(1)ال٣غاعاث الجساط ٖلمُت ٢اٖضة ج

ضاص جإمحن -  .الٗلُا الضعاؾاث في للباخشحن اإلاىاؾبحن ْالخضٍعب ؤلٖا

تراٝ - اث الٖا ت الؾُما ألا٧اصًمُت، بالخٍغ ت الباخشحن خ١ٓ٣  ٖلى ْاإلاداٞٓت ْاليكغ البدض خٍغ ٓٞحر  ال٨ٍٟغ  آلالُاث ْج

ٓصة ؤبداثهم هخاثج مً الاؾخٟاصة جدُذ التي ٍٓغ الجامعي الخٗلُم لج  .ال٣ُاعي ْالخُ

ت الجامٗت ؾٗذ - ٓماجُت قب٨ت ب٢امت بلى الجؼاثٍغ  ْطل٪ ؾاٖت 24 مضاع ٖلى الاهترهِذ بكب٨ت الغبِ ْبلى صازلُت مٗل

ٓا٢٘ جهٟذ مً ْالُلبت ألاؾاجظة لخم٨حن ٕ ٌٗٝغ ما َْٓ تهمِم التي اإلا .  (*)(2)ْالبدشُت ألا٧اصًمُت الكب٨ت بمكْغ

: اإلاجخمؼ زضمت مهماث -ج

ٓظُّ - ؼ ؤظل مً الٗلمي ْالبدض الجامعي الخٗلُم بغامج ج ْع  حٍٗؼ ٔ  ٖلى اإلاجخم٘ زضمت في الجامعي الخٗلُم ص  الٗام اإلاؿخٓ
٘ ببرامج ْال٣ُام  .زام بك٩ل اإلاجخم٘ جسضم ْمكاَع

ْلُت ْؤلا٢لُمُت اإلادلُت الش٣اٞاث ِٞم في اإلاؿاَمت - سُت، ْالض ا ٖلحها ْالخٟاّ ْالخاٍع َؼ ٕٓ بَاع في ْحٍٗؼ  .الش٣افي الخى

ت - الث مٗٞغ  نٟٓ ح٨ٗغ التي اإلاكا٧ل مٗالجت مً اإلاجخم٘ جم٨حن بهضٝ ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت اإلاُ

ٖٓاث ْالض٫ْ  اإلادلُت، اإلاجخمٗاث ْلي ْاإلاجخم٘ ؤلا٢لُمُت ْاإلاجم  .(3)الض

 

                                                           
االبداع كالتغيَت التنظيمي يف : "كرقة حبث قدمت يف ادللتقى الدكيل حوؿ)" بداع كاالبتكار كوسيلة لتحقيق اجلودة يف التعليم العايلاال"منصور بن أعمارة،  (1)

.     7-5 .ص -، ص(2011مام  18/19عنابة، اجلزائر، " دراسة كربليل ذبارب دكلية ككطنية -ادلنظمات احلديثة
 12/02/2015، مت تصفح ادلوقع يـو (2008) الهوقار، "الرىانات كأساليب التطوير: التعليم العايل يف اجلزائر"نعيم بن زلمد،  (2)

 file://c:/us ers/digitaltec/desktop. 
ين، اذلدؼ منها ىو تطوير خدمات االتصاؿ كىي شبكة خاصة باجلامعات كادلراكز البحثية ادلوجودة على كافة الًتاب الوط: الشبكة األكادديية كالبحثية (*)

التعليم العايل  كتبادؿ ادلعلومات بُت ىذه ادلؤسسات كادلراكز البحثية،  حيث تقـو ىذه الشبكة بتوفَت الوسائل التكنولوجية الضركرية للعاملُت يف قطاع
ة اجلامعة االفًتاضية بصفة دائمة يرض تشجيع التكوين عن بعد كما يهدؼ ادلشركع إىل إقاـ .كالبحث العلمي، كما تسهل كتدعم عملية التكوين عن بعد

اء كمناقشة كمن دكف مغادرة ادلكاف الذم يساعد تبادؿ اخلربات كزيادة الكفاءات ادلعرفية للطالب كادلؤطر على السواء من خالؿ تبادؿ األفكار كاآلر
، كالفكرة احملورية يف اإلنًتنيتشكاؿ التعليم عن بعد، تقدـ خدماهتا عن طريق شبكة ىي أحد أ: لتوضيح معٌت اجلامعة االفًتاضية ،فقط .التطورات احلاصلة

. ىاتو اجلامعة ىي استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات يف توصيل كتبادؿ ادلعلومات
 .     87منصور بن أعمارة، مرجع سبق ذكره، ص  (3)
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 :واإلاالُت اإلااصًت اإلاىاعص جىقحر -4

ٍٓل - ٓٞغ الظي ال٩افي الخم ٓماث ْج٣ىُاث الخجِحز ظُضة ْاإلاسخبراث الخضًشت اإلا٨خباث ً  .اإلاسخلٟت ْالاجها٫ اإلاٗل

 مً ًم٨ً بما اإلاؿخمغ ْالتربٓي  ألا٧اصًمي الخإَُل ٞغم ْحؿُِل ْالخضَعـ، البدض لُِئاث اإلااصًت الٓيُٗت جدؿحن -

ٍٓغ ُت، لل٣ضعاث الظاحي الخُ ٍٓم الخضَعـ ْؤؾالُب ْالبدشُت، اإلاٗٞغ . (1)ْؤلابضإ الى٣ضي الخ٨ٟحر ٖلى ْاإلاؿاٖضة ْالخ٣

ٓٞحر -  .زام ٖمغاوي بُاب٘ جخمحز ؤنبدذ التي ال٣اٖضًت للُِا٧ل ْؤلام٩اهُاث ألاظِؼة ج

ٓٞحر - ٓعة ظض للُباٖت ٢اٖاث ج ٓاػم ْا٢خضاء مخُ ت الل ٍع ًٍٓ الًْغ  .(2)الجُض للخ٩

 :الُلبت -5

ؼ - ٍٓغ ٞحها بما لِم، الالػمت الدؿُِالث ْج٣ضًم  مؿخ٣لت، َالبُت مىٓماث بةوكاء الُلبت خ٤ حٍٗؼ ٝ ْجدؿحن جُ  ْْغ
 لؤلوكُت م٨ملت بإوكُت ْزاعظِا الجامٗت صازل اإلاكاع٦ت الُلبت ؤمام ًدُذ بك٩ل اإلاؿاهضة ْالخضماث الُالبُت الخُاة

ٓاهب جىمي ألا٧اصًمُت ايُت، ألاوكُت اإلاسخلٟت، الُالب شخهُت ظ ت، الش٣اُٞت الٍغ  .الاظخماُٖت ْال٨ٍٟغ

ٍٓغ الخانت اإلاؿاثل في باإلاكاع٦ت إلامشلحهم ؤْ للُلبت الؿماح -  نُاٚت ْفي ْماؾؿاجّ ْبغامجّ الجامعي الخٗلُم بخُ

. ماؾؿاجّ ْبةصاعة بّ الخانت الؿُاؾاث

عة - ًٍٓ لًمان ْعقُضة قٟاٞت ؤَغ ْي٘ يْغ ٓهحن ج٩ ٍٓغ اإلا٩ ِم ْجُ ٓع  ؤن قإهّ مً بما مٗاٞع ُٖٓت في ًُ  اإلاىاهج ه
ٓاء ْالبرامج ٔ  ٖلى طل٪ ٧ان ؾ ٫ٓ  َٓ ٦ما بالخاعط جغبهاث زال٫ مً ؤْ الضازلي، اإلاؿخٓ  الى٣اثو مغاٖاة ْم٘ بّ مٗم

ٓص ْالتي الخالُت، ْالؿلبُاث ذ ٢ْض  ، (3)التربهاث َظٍ إلاشل ْاإلاغا٢بت اإلاخابٗت ٖضم بلى ؤؾاؾا حٗ  مٛؼاَا مً ٞٗال ؤٞٚغ
ٓن  الخالي، بك٩لِا ْلي الخٗاْن  ْجضُٖم ج٣ٓي  زال٫ مً طل٪ ٩ٍْ ٓعة الض٫ْ  في البدشُت اإلاغا٦ؼ زال٫ مً الض  بالضعظت اإلاخُ
ْلى، ْلت ألا ٓن  الٗاإلاُت، اإلا٨خباث بكب٩اث الجامُٗت اإلااؾؿاث عبِ ْمدا ٓط ٩ٍْ ٓل  ْألاؾاجظة للباخشحن ؾِل بك٩ل بلحها ال

 .ْالُلبت

 .ْمك٨الجّ ب٣ًاًا ؤبداثهم ًغبِ اإلاجخم٘ ماؾؿاث م٘ الخٟاٖل ٖلى الخضَعـ َُئت ؤًٖاء جدٟحز -

ٓصة - ٗاث ظ ٓاثذ، الدكَغ ٓن  ؤن َْٓ  ْالل ٓاهحن ج٩ ٓصة إلاخُلباث حؿخجُب ْمغهت قٟاٞت ال٣ ٓاهحن بمٗجى الج ٗاث ٢  ْحكَغ

ٍٓغ جصخُذ مً ًم٨ً الجامٗاث في قامل هٓام بًجاص قإجها مً  .الضعاؾُت اإلاىاهج ْجُ

ٓاظض الظي باإلادُِ الجامٗت عبِ - جي الا٢خهاص الخخُاظاث الجامٗت مسغظاث جلبُت بمٗجى  ُّٞ، جخ . (4)الَٓ

ت الجامػت في الخىيمت مباصب بػٌ جُبُو: الثالث اإلادىع   :مُضاهُت صعاؾت: الجؼاةٍغ

                                                           
.     128-127. ص-نادية ابراىيمي، مرجع سبق ذكره، ص (1)
.     نعيم بن زلمد، مرجع سبق ذكره (2)
.      8منصور بن أعمارة، مرجع سبق ذكره، ص  (3)
     .36 .العلجة حاجي، مرجع سبق ذكره، ص (4)
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ٓم لِظا للبدض، الىٓغي  الجاهب في ظاء إلاا بؾ٣اَا اإلاُضاهُت الضعاؾت حٗخبر     ٓع  َظا في ؾى٣  ٦إصاة الاؾخنُان باؾخسضام اإلاد

ٓػَ٘ جم خُض للضعاؾت، خماص زم ْمً اؾخنُاهت، 65 ج  بٌٗ صعاؾت اظل مً ْطل٪ الىخاثج لخدلُل (spss) بغهامج ٖلى الٖا

٦ٓمت مخٛحراث ٓاهحن، ألاهٓمت الكٟاُٞت،: في اإلاخٛحراث َظٍ ؤَم ْجخمشل ،1باجىت ظامٗت في الخ  اإلاكاع٦ت، اإلاؿاءلت، ْال٣
٦ٓمت مخٛحراث ظاهب بلى اإلاداؾبت الاؾخ٣اللُت، ٦ٓمت الٗلمُت الخ  الا٢خهاصي باإلادُِ الجامٗت ْٖال٢ت الخٗلُمُت، ْالخ
. ْالاظخماعي

ْص ًسو ُٞما   ٔ  ٖلى اإلاُضاهُت الضعاؾت جمذ اإلا٩ان، خُض مً البدض خض  الخ١ٓ٣  ٧لُت ْقملذ ،1باجىت ظامٗت مؿخٓ

ٓم .  الؿُاؾُت ْالٗل

 هخاثج ٞةن اإلاضة، َظٍ ْل٣هغ الؿىت، هٟـ مً ماي 07بلى  2016ظاهٟي بضاًاث مً الضعاؾت جمذ الؼمىُت، الىاخُت مً ؤما
ٓن  لً الضعاؾت ، ظامٗاث بلى للخٗمُم ٢ابلت ج٩ ٕٓ ألن ؤزٔغ ٦ٓمت مٓي  مً ال٣ٍغب باإلادُِ ْز٣ُا اعجباَا ًغجبِ قاث٪ الخ

 .الضعاؾت مجخم٘

ٓظب م1977 في باجىت ظامٗت بوكاء جم: 1باجىت حامػت غً هبظة -  ٓم بم  للخٗلُم مِٗضًً ًًم ظامعي ٦مغ٦ؼ عثاس ي مغؾ

ٓم مِٗض: َْما الٗالي ٓهُت، الٗل ٔ  ْمٗاَض اإلاِٗضًً َظًً بٗض ُٞما ْؤوكإث الٗغبي، ْآلاصاب اللٛت ْمِٗض ال٣اه  ٦مِٗض ؤزغ
ٓم ٓم الض٣ُ٢ت، الٗل ٓلٓظُت، ْالٗل ٓم الُب، البُ . (1)ألاظىنُت ْاللٛاث الا٢خهاصًت، ْالٗل

ٍٓغ ْجحرة ْاؾخمغث ت بدغ٦ت الخُ ًٍٓ مغ٦ؼ اؾخٛال٫ جم خُض مدؿاٖع  الالػمت، الخدؿِىاث بصزا٫ بٗض ْؤلاصاعي  اإلانهي الخ٩

ٓن   ؤُٖضث اإلاسخلٟت، ْجسههاجّ بإ٢ؿامّ الجامعي للمغ٦ؼ ألامشل الدؿُحر ٖلى ْٖمال.م1980 ؾىت الٟالخت إلاِٗض م٣غا ل٩ُ
ىُت مٗاَض ؾخت لًُم م1985ٖام ٩َُلخّ ت، اإلاالُت باالؾخ٣اللُت جخمخ٘ َْ ٓعاث ؤن ٚحر ْؤلاصاٍع ًٍٓ قِضَا التي الخُ  الخ٩

الًت الجامعي  ْالتي اإلاٗاَض مً الٗضًض لخًم باجىت ظامٗت ْجإؾِـ الَٓىُت اإلاٗاَض هٓام بلٛاء بلى الٓناًت صٞٗذ باجىت، ب

ْعَا جخٟٕغ ْاثغ، بلى بض ٓم ٣ْٞا ْطل٪ ص . (2)1989/08/1 في اإلااعر 89/136 ع٢م الخىُٟظي للمغؾ

 باجىت ظامٗت حؿمُت ظاءث ال٣غاع َظا زال٫ ْمً الجامٗت، بىٓام ْاؾدبض٫ الَٓىُت اإلاٗاَض هٓام ؤلػي م1990 ظاهٟي ْفي

ذ م1999-1990 بحن اإلامخضة الٟترة ْفي مِٗضا، 15 جدخٓي  ٧اهذ ْالتي الظ٦غ ؾب٤ ٦ما ٓعا باجىت ظامٗت ٖٞغ ٓا جُ ً ْهم  ٦بحًر

ٓاء ٓاء بمغا٤ٞ ألامغ حٗل٤ ؾ اصة ؤْ ؤلاً ْاثغ، اإلاٗاَض مً ٖضص بٍؼ ٓظُت ْالُِا٧ل ْالض ت البُضاٚ اصة ؤْ ْؤلاصاٍع . الُلبت ٖضص بٍؼ

ت الجامٗت جىُٓم ْبٗض   ا جىُٓما الجؼاثٍغ  ٢ؿم 34 جًم ٧لُاث ؾب٘ مً جدك٩ل 1باجىت ظامٗت ؤنبدذ بصاٍع

 05 ٖلى ًدخٓي  ْالظي بٟؿضٌـ، الجضًض الجامعي ال٣ُب 1باجىت ظامٗت اؾخلمذ للُلبت الجامُٗت الخُاة جدؿحن بَاع ْفي
ٔ  ٖلى الجامُٗت اإلاضن ؤَم مً 1باجىت ظامٗت ؾُجٗل مما مجمٗاث، جي اإلاؿخٓ ْلي، الَٓ ض ْالض  ٖلى الجامٗت ٢ضعة مً ٍٍْؼ

ٓاٞضًً الُلبت اؾدُٗاب ً الًاث مٗٓم مً ال . الَٓ

ًٍٓ هٓام صزل   ٕٓ َظا ٍْى٣ؿم م2005 ؾىت 1باجىت لخًغ الخاط بجامٗت الخُب٤ُ خحز ص م ٫ الخ٩ ًٍٓ مً الى  زالزت بلى الخ٩
ٓاع ٫ٓ  مً الُالب جم٨ً ؤَ . صعاؾخّ ْمضة ازخُاٍع خؿب الكِاصة ٖلى الخه

                                                           
 . 81علي لرقط، مرجع سبق ذكره، ص (1)

)2  (
www.univ.batna.dz  
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ُ  الُىع  ٓاث زالزت ْهي :اللِؿاوـ: ألاو ٓعٍا بٗض ؾى ٓط الب٩ال ْعَا جى٣ؿم التي اللِؿاوـ بكِاصة الُالب بٗضَا ًخ  بلى بض

ٖٓحن  : ه

ٓانلت للُالب ٞحها َْؿمذ: ؤ٧اصًمي ٕٞغ لِؿاوـ  - ٓظّ الجامُٗت صعاؾخّ بم  .الٗلمي للبدض ْالخ

ٓظّ للُالب ْحؿمذ: منهي ٕٞغ لِؿاوـ  -  .الٗملُت للخُاة بالخ

ٓاث زمـ َْٓ: اإلااؾتر: الثاوي الُىع  ٓعٍا بٗض ؾى ٓط الب٩ال ْعَا جى٣ؿم التي اإلااؾتر بكِاصة الُالب بٗضَا ًخ ٖٓحن بلى بض  :ه

 .الٗلمي البدض في بالخٗم٤ ألا٧اصًمُت لِؿاوـ قِاصة ٖلى اإلاخدهلحن للُلبت َْؿم٘: البدث ماؾتر  -

 ػمىُت ٞترة بٗض بالدسجُل لِم ٌؿمذ خُض اإلاِىُت اللِؿاوـ قِاصة ٖلى اإلاخدهلحن للُلبت ٍْخاح: اإلانهي اإلااؾتر  -
ٓجها  .اإلانهي الخضٍعب مجا٫ في ٦بحرة بسهٓنُت ٍْخمحز الكٛل بٗالم ٣ًً

ٓاث زماوي ْهي: الضيخىعاٍ: الثالث الُىع  ٓعٍا، بٗض ؾى ْم ؤي الب٩ال ًٍٓ مضة جض ٓع  َظا في الخ٩ ٓاث زالر الُ  ٞحها ًخم ؾى
 (1)ْالبدض الازخهام في اإلاٗاٝع حٗم٤ُ

 :اإلاُضاهُت الضعاؾت هخاةج -2

ت للبُاهاث الصخهُت لٍلُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت: (01)حضُو عنم   .الخٌغاعاث واليؿب اإلائٍى

ت الخٌغاعث اإلاخؿحراث  اليؿب اإلائٍى

الجيـ 
 46,9% 30ط٦غ 

 53,1% 34ؤهثى 

الػمغ 

 78,1% 50ؾىت  30بلى  20مً 

 20,3% 13ؾىت  40بلى  30مً 

 1,6% 01ؾىت ٞما ١ٓٞ   40

الكئت 

 32,8% 21َالب ظامعي 

 32,8% 21ؤؾخاط 

 34,4% 22بصاعي 

الخبرة 

ٓاث  05ا٢ل مً   28,1% 18ؾى

ٓاث  10بلى  05مً   15,6% 10ؾى

ٓاث  10ا٦ثر مً   23,4% 15ؾى

ٓم الؿُاؾُت  الٍلُت  ْ الٗل  100% 65الخ١ٓ٣ 

 .spss بغهامج هخاثج ٖلى اٖخماصا الباخشت بٖضاص مً: اإلاهضع

ٓػَ٘ جم :  ٦ماًلي الصخهُت البُاهاث زال٫ مً ألاٞغاص ج

                                                           
 .37-36.ص-ص، 2007دليل جامعة باتنة، اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية، (1)
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ٓػَ٘ -   لضٔ سجلذ (53,1% )ْهي الجيـ، ٞئت في وؿبت اٖلى ؤن الجض٫ْ  مً ًالخٔ:  الجيـ خؿب الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص ج

ٓع  وؿبت بلٛذ بِىما ؤلاهار،   .(46,9%) الظ٧

ٓػَ٘ -  ت للٟئت الٗالُت اليؿبت ؤن الجض٫ْ  مً ًالخٔ:  الٗمغ خؿب الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص ج  خُض  ؾىت 30 الى 20 مً الٗمٍغ
ت الٟئت جلحها زم ،78,1%)) اليؿبت جل٪ بلٛذ ت للٟئت ٫(1,6%) وؿبت ْؤزحرا ،(20,3%) بيؿبت ؾىت 40 بلى 30 مً الٗمٍغ  40 الٗمٍغ

 .١ٓٞ  ٞما ؾىت

ٓػَ٘ -   بلى ألا٦بر اليؿبت حكحر خُض الٟئاث، بحن ج٣اعب َىا٥ ؤن الجض٫ْ  مً ًالخٔ: الٟئاث خؿب الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص ج

حن ٞئت  (32,8%) ْهي اليؿبت بىٟـ ألاؾاجظة ْ الُلبت ٞئتي جلي زم ،(4 ,34%) بيؿبت ؤلاصاٍع

ٓػَ٘ -  ٓاث 5 مً ا٢ل للٟئت الٗالُت اليؿبت ؤن الجض٫ْ  مً ًالخٔ:  الخبرة خؿب الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص ج  ،(28,1%) بيؿبت ؾى
ٓاث 10 مً ا٦ثر الٟئت جلحها زم ٓاث 10 بلى 5 مً الٟئت ْؤزحرا (23,4%) بيؿبت ؾى  .(15,6%) بيؿبت ؾى

ٓػَ٘  -  ٓم الخ١ٓ٣  ٧لُت وؿبت ؤن الجض٫ْ  مً ًالخٔ خُض:  ال٩لُت خؿب الضعاؾت ُٖىت ؤٞغاص ج  ٧اهذ الؿُاؾُت ْالٗل
(%100). 

ت إلاخؿحراث الضعاؾت : (02)حضُو عنم  اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاٍع

الىخاةج  الكهغة 

اإلاخىؾِ 

الخؿابي 

الاهدغاف اإلاػُاعي 

مخؿحر الككاقُت 

01 

 

ٓماث ٌٗض ؤَم ؤؾباب ٖضم جُب٤ُ  ٓص الكٟاُٞت في اإلاٗل ْظ َل حٗخ٣ض ؤن ٖضم 

٦ٓمت بك٩ل صخُذ؟  الخ

1.30 0.68 

ٓباث؟ 02 ٓماث التي ًدخاظِا الُالب صْن نٗ ٠ الاصاعي اإلاٗل ٓٞغ اإلآْ  0.86 2.39 بغؤً٪، َل ً

ٓص مكا٧ل بحن الُلبت ْؤلاصاعة جدل بكٟاُٞت؟َل  03 ْظ  حٗخ٣ض اهّ في خا٫ 

 

2.31 4.00 

ٕٓ مً مىُل٤ الخٗامل الكٟاٝ  04 بغؤً٪ َل ٌؿمذ  ل٪ بةبضاء الغؤي في ؤي مٓي

الظي جدؿم بّ الجامٗت؟ 

1.94 0.94 

مخؿحر الاهظمت والهىاهحن 

ٓهُت اإلاُب٣ت في ظامٗت باجىت  05  3.95 2.58 ْاضخت؟َل حٗخ٣ض ؤن الىهٓم ال٣اه

ٓهُت بالجامٗت ؟ 06  0.89 2.20 بغؤً٪، َل حٗخ٣ض ان َىا٥ التزام بخُب٤ُ الىهٓم ال٣اه

٦ٓمت  07 ٓاهحن ؤصٔ بلى ي٠ٗ مىار هجاح خ َل حٗخ٣ض ؤن الالمباالة في جُب٤ُ ال٣

 الجامٗت؟

1.41 0.75 

ٓلحن بالجامٗت ؤصٔ بلى ي٠ٗ مىار  08 هجاح َل حٗخ٣ض ان ٢لت الخبرة لضٔ اإلاؿئ

٦ٓمت الجامٗت؟  خ

1.50 0.81 

ٓا٢٘؟  09 ٓاهحن خؿب مخُلباث ال ْال٣ ٍٓغ ألاهٓمت   0.88 2.02 بغؤً٪، َل حؿعى الجامٗت لخُ
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٢ّٓ صْن ٖغا٢ُل ؟  10 ٠ ٌؿخُُ٘ اإلاُالبت بد٣  0.91 2.07َل حٗخ٣ض ؤن اإلآْ

مخؿحر اإلاداؾبت 

ْْاضخت ل٣ُاؽ ؤصاء  11 ُٖٓت  ٓظض مٗاًحر مٓي ألاؾخاط الجامعي زال٫ بغؤً٪، َل ج

ٞترة ٖملّ في الجامٗت؟ 

 

2.00 0.90 

٣ت  12 ْ ألاؾاجظة لٍُغ ْ ج٣ُُم الُلبت  َل حٗخ٣ض ؤن ؤلاصاعة الجامُٗت حؿخُٟض مً ؤعاء 

حؿُحر الجامٗت ؟ 

  

2.16 0.85 

٫ٓ بّ؟  13 ٓن اإلاٗم ْػَم لل٣اه  1.42 1.66بغؤً٪، َل ٌٗا٢ب الُلبت في خالت ججا

 مخؿحر اإلاؿاءلت

ٓن مِما ٧ان مغ٦ٍؼ بالجامٗت ؟ 14 ْػ لل٣اه  1.36 2.48 بغؤً٪، ٌؿإ٫ ٧ل مً نضع مىّ ججا

 0.66 2.62بهٟخ٪ َالب َل ٖال٢خ٪ باإلصاعة ًد٨مِا خ٤ اإلاؿاءلت؟  15

ْ الضًم٣غاَُت في اجساط ال٣غاعاث؟  16  0.94 2.16بغؤً٪، َل جخمحز ؤلاصاعة الجامُٗت الاهٟخاح 

مخؿحر الاؾخهاللُت 

حٗخ٣ض ان البحر٢ْغاَُت في ألاصاء ؤلاصاعي ٖلى مؿخٔٓ الجامٗت ؾنب في جإزغ َل  17

ْص الٗلمي ؟  اإلاغص

1.44 0.76 

ٓاٞؼ  18 ٓص ؾنبّ بلى ي٠ٗ في الخ ْص في ألاصاء ألا٧اصًمي ٌٗ َل حٗخ٣ض ؤن ي٠ٗ اإلاغص

 اإلااصًت ؟

1.79 0.83 

ْٖضم  19 ٓمي  اؾخ٣اللُتها، ًجٗل ٢غاعاتها بغؤً٪، َل ؤن اعجباٍ  الجامٗت بال٣ُإ الخ٩

ْ جازغ ؾلبا ٖلى ال٣غاعاث صازل الجامٗت؟  ؾُاؾُت 

1.56 0.76 

ا؟ 20 ٍَٓغ  0.85 1.67 َل حٗخ٣ض ؤن الاؾخ٣اللُت اإلاالُت للجامٗت حؿاَم في جُ

ت خ٣ُ٣ت اإلاكا٧ل التي حٗاوي  21 ت مٗٞغ ٓن بدٍغ ْالُالب ًخمخٗ َل حٗخ٣ض ؤن ألاؾخاط 

ٓباث؟ مجها ؤلاصاعة الجامُٗت  صْن نٗ

2.47 0.73 

مخؿحر اإلاكاعيت 

ٓهت لِا في ٖملُت نى٘  22 غاٝ اإلا٩ َل حٗخ٣ض ؤن الجامٗت حؿمذ بمكاع٦ت ظمُ٘ ألَا

 ال٣غاع ؟ 

2.67 1.24 

ٓايُ٘ تهم الجامٗت ؟  23 ٫ٓ م  0.87 2.05بغؤً٪ َل جخاح الٟغنت للُلبت بةبضاء ؤعائهم خ

 0.81 2.57الخىُٓماث الُالبُت ؟ بهٟخ٪ َالب ظامعي َل تهخم باالهسغاٍ في  24

عي؟  25 ْ يْغ ٓط ؤمغ مِم   0.94 1.76َل حٗخ٣ض بن اإلاكاع٦ت في حُٗحن ممشل الٟ

ٓهُت؟    26 ٤ْْٞ بظغاءاث ٢اه الن اإلاؿب٤   0.84 2.09بغؤً٪، َل مىا٢كت ٢ًاًا الجامٗت جخمحز باإٖل

الجامعي ؾنبّ َل حٗخ٣ض بن ٚمٓى الخٓظِاث ؤلاؾتراجُجُت لؿُاؾاث الخٗلُم  27

ْاإلاكاع٦ت في نى٘ ال٣غاع؟  ُٚاب الكٟاُٞت 

1.34 0.62 

مخؿحر مإقغاث الخىيمت الػلمُت 
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ٓص بلى ُٚاب  28 َل حٗخ٣ض ؤن جغاظ٘ اإلاىاٞؿت في ال٣ُاٖاث ؤلاهخاظُت اإلاسخلٟت ٌٗ

ْ الخام؟  ز٣اٞت الاَخمام بالبدض الٗلمي لضٔ ماؾؿاث ال٣ُإ الٗام 

1.33 0.64 

ت ٤ٌُٗ ؤلاهخاط ألا٧اصًمي؟َل حٗخ٣ض  29  0.63 1.38 بغؤً٪ ؤن جضزل البحر٢ْغاَُت ؤلاصاٍع

ٍٓغ الخٗلُم  30 ٓز٣ُت بخُ ٍٓغ للبدٓر طاث الهلت ال ْ جُ بغؤً٪، َل َىا٥ حصجُ٘ 

 الٗالي ْؤلاصاعة الجامُٗت؟ 

2.05 0.88 

ٓاعص  31 ٓظُا ؾُاصي بلى  ي٠ٗ في  ٞٗالُت اإلا ٓل َل حٗخ٣ض ؤن ٖضم اؾخسضام الخ٨ى

ٓٞغ ٖلحها الجامٗت ؟ ت التي جخ  النكٍغ

1.27 0.62 

مخؿحر الخىيمت الخػلُمُت 

ْ ٖضم  32 ٓاٞؼ  ؿُت ًخإزغ بى٣و الخ بغؤً٪ َل ؤن اإلاؿخٔٓ الٗلمي للُِئت الخضَع

ُٟي؟   الاؾخ٣غاع الْٓ

1.24 0.62 

ْ الخُب٤ُ؟ 33  0.91 1.98 بغؤً٪، َل َىا٥ جيؿ٤ُ بحن اإلادايغة 

 ج٣ُُم الُلبت لؤلصاء ألا٧اصًمي لؤلؾاجظة؟بغؤً٪، َل َىا٥ ؤَغ  34

 

2.20 0.78 

ٓظض قٟاُٞت في جُب٤ُ مٗاًحر الازخُاع لاللخدا١ بؿل٪ الخٗلُم  35 َل حٗخ٣ض اهّ ج

 الجامعي؟

2.33 0.79 

ْ الخُب٤ُ ؟ 36 ٓع اإلادايغاث  ًاء َُئت الخضَعـ في خً  0.87 2.26 بغؤً٪، َل َىا٥ اهخٓام أٖل

ٓاهب البرهامج الخٗلُمي اإلا٣غع؟َل حٗخ٣ض ؤن مدخٔٓ  37 ٓايُ٘ الامخداهاث حُٛي ظ  0.82 1.78 م

مخؿحر غالنت الجامػت باإلادُِ الانخهاصي والاحخماعي 

ٓص ظِت عؾمُت  38 ْظ عي  ج الجامعي مً مىُل٤ تهخم بَل حٗخ٣ض اهّ مً الًْغ الخٍغ

ت لخاظاث اإلاجخم٘؟  زضمت اإلاٗٞغ

1.52 0.81 

 0.77 2.43 الجامُٗت ح٨ٗـ اخخُاظاث ؾ١ٓ الكٛل ؟َل حٗخ٣ض ان الخسههاث  39

٫ٓ ٖلى مىهب الكٛل ؟ 40  0.61 1.25 بغؤً٪، َل الكِاصاث الجامُٗت لم حٗض ٧اُٞت للخه

ْطل٪ الن  41 ٓن ال٣ضعة ٖلى مماعؾت الٗمل  جي الجامٗت ال ًمل٩ َل حٗخ٣ض ؤن زٍغ

ٓا٢٘؟ ًٍٓ الىٓغي الجامعي ال ًلبي مخُلباث ال  الخ٩

1.55 0.81 

ْ الُلب باليؿبت لؿ١ٓ الٗمل هاظم ًٖ  42 َل حٗخ٣ض ؤن ٖضم الخ٩اٞا بحن الٗغى 

ُٚاب ؾُاؾاث ٞاٖلت لىٓام الدكُٛل؟ 

1.20 0.54 

. spss هٓام ٖلى اٖخماصا الباخشت اٖضاص مً: اإلاهضع

 اإلاخٓؾُاث هخاثج ؤ٦ضث خُض ،(4-1) مً ْهي الاؾخنُان في الٗباعاث مً ٖضص ْي٘ جم الكٟاُٞت مخٛحر ازخباع بهضٝ

ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت، ٓزت للُٗىت()اإلاُٗاٍع ٓبحن ج٣ُُم ؤن اإلابد ْػ  لم خُض ي٠ُٗ الٗملُت لِظٍ اإلاؿخج  الٗباعاث ٧ل جخجا
ٓن  ال الُٗىت ؤٞغاص ؤن ٖلى ًض٫ َْظا ،(2,31)  اإلاخٓؾِ ْب ٓاهحن ألاهٓمت مخٛحر ا ًسو ُْٞما الكٟاُٞت، مخٛحر م٘ ًخجا  ْال٣

                                                           
(  ) كللمزيد من التفصيل . (جيد 3.5/5متوسط كمن  2.5/3.5ضعيف، من  2.5/ 1من  )اعتمدت الباحثة يف ربليل النتائج على ادلتوسط ادلرجح كىو

 .(2008خوارـز العلمية للنشر كالتوزيع، : (د ب ف).spssمقدمة في اإلحصاء الوصفي االستداللي باستخداـ عز حسن عبد الفتاح، : انظر
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ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت، اإلاخٓؾُاث هخاثج ؤ٦ضث خُض ،(10-5) مً ْهي الاؾخنُان في الٗباعاث مً ٖضص ْي٘ جم  اإلاُٗاٍع

ٓزت للُٗىت ٓبحن ج٣ُُم ؤن اإلابد ْػ  لم خُض ي٠ُٗ، الٗملُت لِظٍ اإلاؿخج  ع٢م الٗباعة بال ،(20, 2) اإلاخٓؾِ الٗباعاث ٧ل جخجا

ٍٓغ الجامٗت حؿعى َل " (5) ٓاهحن ألاهٓمت لخُ ٓا٢٘ مخُلباث خؿب ْال٣  ال الُٗىت ؤٞغاص ٞإن الىخاثج َظٍ ْخؿب ،(2,58)"  ال
ٓن  ْب ٓاهحن، ألاهٓمت مخٛحر م٘ ًخجا  ،(13-11) مً ْهي الاؾخنُان في الٗباعاث مً ٖضص ْي٘ جم اإلاداؾبت مخٛحر ًٖ اما ْال٣

ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت، اإلاخٓؾُاث هخاثج ؤ٦ضث خُض ٓزت، للُٗىت اإلاُٗاٍع ٓبحن ج٣ُُم ؤن اإلابد  الٗملُت لِظٍ اإلاؿخج

ْػ  لم خُض ي٠ُٗ ٓن  ال الُٗىت ؤٞغاص ؤن ٖلى ًض٫ َْظا (2,16) اإلاخٓؾِ الٗباعاث ٧ل جخجا ْب  َْظا اإلاداؾبت، مخٛحر م٘ ًخجا
 اإلاخٓؾُاث هخاثج ؤ٦ضث خُض ،(16-14) مً ْهي الاؾخنُان في الٗباعاث مً ٖضص ْي٘ جم خُض اإلاؿاءلت بمخٛحر حٗل٤ ما اًًا

ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت، ٓزت للُٗىت اإلاُٗاٍع ٓبحن ج٣ُُم ؤن اإلابد ْػ  لم خُض ي٠ُٗ، الٗملُت لِظٍ اإلاؿخج  الٗباعاث ٧ل جخجا

ْخؿب(2,62)" اإلاؿاءلت ٖىهغ ًد٨مِا باإلصاعة ٖال٢خ٪ َل َالب بهٟخ٪ " (15) ع٢م الٗباعة بال ،(2,48)  اإلاخٓؾِ  َظٍ ،
ٓن  ال الُٗىت ؤٞغاص ٖلى ًض٫ َْظا ٞإن الىخاثج ْب . اإلاؿاءلت مخٛحر م٘ ًخجا

 اإلاخٓؾُاث هخاثج ؤ٦ضث خُض ،(21-17) مً ْهي الاؾخنُان في الٗباعاث مً ٖضص ْي٘ جم الاؾخ٣اللُت مخٛحر  بلى باإلياٞت
ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت، ٓزت، للُٗىت اإلاُٗاٍع ٓبحن ج٣ُُم ؤن اإلابد ْػ  لم خُض ي٠ُٗ الٗملُت لِظٍ اإلاؿخج  الٗباعاث ٧ل جخجا

ٓن  ال الُٗىت ؤٞغاص ؤن ٖلى ًض٫ َْظا (2,47) اإلاخٓؾِ ْب  خُض اإلاكاع٦ت مخٛحر ازخباع جم ٦ْظا الاؾخ٣اللُت، مخٛحر م٘ ًخجا
ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت، اإلاخٓؾُاث هخاثج ؤ٦ضث خُض ،(27-22) مً ْهي الاؾخنُان في الٗباعاث مً ٖضص ْي٘  اإلاُٗاٍع

ٓزت للُٗىت ٓبحن ج٣ُُم ؤن اإلابد ْػ  لم خُض ي٠ُٗ، الٗملُت لِظٍ اإلاؿخج  الٗباعجحن بال ،(2,09)  اإلاخٓؾِ الٗباعاث ٧ل جخجا
غاٝ ظمُ٘ بمكاع٦ت حؿمذ الجامٗت ؤن حٗخ٣ض َل " (23) ٓهت ألَا  " (25) ْالٗباعة ،(2,67)"  ال٣غاع نى٘ ٖملُت في لِا اإلا٩

ْخؿب(2,57)" الُالبُت الخىُٓماث في باالهسغاٍ تهخم َل ظامعي َالب بهٟخ٪ ٓن  ال الُٗىت ؤٞغاص ٞإن الىخاثج َظٍ ، ْب  ًخجا
. اإلاكاع٦ت مخٛحر م٘

٦ٓمت مخٛحر ؤما  اإلاخٓؾُاث هخاثج ؤ٦ضث ،خُض(31-28) مً ْهي الاؾخنُان في الٗباعاث مً ٖضص ْي٘ جم الٗلمُت الخ
ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت، ٓزت للُٗىت اإلاُٗاٍع ٓبحن ج٣ُُم ؤن اإلابد ْػ  لم خُض ي٠ُٗ، الٗملُت لِظٍ اإلاؿخج  الٗباعاث ٧ل جخجا

ٓن  ال الُٗىت ؤٞغاص ؤن الىخاثج َظٍ ْخؿب ،(2,05)  اإلاخٓؾِ ْب ٦ٓمت مخٛحر م٘ ًخجا  مخٛحر ازخباع بهضٝ ٦ْظا الٗلمُت، الخ
٦ٓمت  الخؿابُت، اإلاخٓؾُاث هخاثج ؤ٦ضث ،خُض(37-32) مً ْهي الاؾخنُان في الٗباعاث مً ٖضص ْي٘ جم الخٗلمُت الخ

ت ْالاهدغاٞاث ٓزت للُٗىت اإلاُٗاٍع ٓبحن ج٣ُُم ؤن اإلابد ْػ  لم خُض ي٠ُٗ، الٗملُت لِظٍ اإلاؿخج   اإلاخٓؾِ الٗباعاث ٧ل جخجا

ٓن  ال الُٗىت ؤٞغاص ؤن الىخاثج َظٍ ْخؿب ،(2,33) ْب ٦ٓمت مخٛحر م٘ ًخجا  .الخٗلمُت الخ

 مً ْهي الاؾخنُان في الٗباعاث مً ٖضص ْي٘ جم ْالاظخماعي الا٢خهاصي باإلادُِ الجامٗت ٖال٢ت مخٛحر ازخباع جم ْؤزحرا

ت ْالاهدغاٞاث الخؿابُت، اإلاخٓؾُاث هخاثج ؤ٦ضث ،خُض(38-42) ٓزت للُٗىت اإلاُٗاٍع ٓبحن ج٣ُُم ؤن اإلابد  الٗملُت لِظٍ اإلاؿخج
ْػ  لم خُض ي٠ُٗ، ٓن  ال الُٗىت ؤٞغاص ؤن الىخاثج َظٍ ْخؿب ،(2,43)  اإلاخٓؾِ الٗباعاث ٧ل جخجا ْب  ٖال٢ت مخٛحر م٘ ًخجا

. ْالاظخماعي الا٢خهاصي باإلادُِ الجامٗت

: زاجمت

٫ٓ  اإلاُضاهُت َظٍ زال٫ مً  ٦ٓمت مٟاَُم بٌٗ جُب٤ُ خ ت، الجامٗت في الخ  الجؼاثٍغ
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ٓطط،  1باجىت ظامٗت ازخُاع جم  ٓباث ْاظِىا ٢ْض ٦إهم ٓػَ٘ مجها حٗل٤ ما زانت الضعاؾت بهظٍ ال٣ُام ؤزىاء ْٖغا٢ُل نٗ  بخ

: الخالُت الىخاةج بلى ْجٓنلىا بها ال٣ُام ألازحر في جم ل٨ً الاؾخنُاهاث

ْجت، مغاخل ٖبر بنالخاث  ٖٝغ الجؼاثغ في الجامعي الخٗلُم -  ْلت ًٖ ٖباعة مغخلت ٧ل ٧اهذ بدُض مخٟا ْػ  مدا  لخجا
 .ؾاب٣تها اهخ٣اصاث

تها ْالتي ْؤخضثها، ؤلانالخاث ؤَم بحن مً ص م ٫ هٓام ٌٗخبر -  ت الجامٗت ٖٞغ ٍٓغ جىمُت مؿاعي بَاع في الجؼاثٍغ  ٢ُإ ْجُ
 .الجامعي الخٗلُم

ٓص -  ٦ٓمت آلُاث إلصزا٫ مؿاعي ْظ ت، الجامٗت ٖلى الخ  زال٫ مً الٗلمي، البدض مسغظاث ْجغقُض جُٟٗل بُٛت الجؼاثٍغ

ْلت غاٝ ٧ل بقغا٥ مدا  .اإلاٗىُت ألَا

ت البِئت حٗخبر -  ٦ٓمت مباصت جُب٤ُ في مازغا ٖامال ْالاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت الجؼاثٍغ  اهّ خُض الجامٗت، في الخ

ٓٞحر مً البض ألازحرة َظٍ جىجر ْختى ٝ ج ٦ٓمت ْالُاث مباصت جُب٤ُ لىجاح يماها مىاؾبت بُئُت ْْغ  .الخ

ت الجامٗت بها ٢امذ التي ؤلانالخاث -  ٓٞغ مالم ْخضَا الج٨ٟي_ ظُضة ٧اهذ مِما_  الجؼاثٍغ ٍ جخ ت الكْغ  ْاإلااصًت النكٍغ

ٓص التي الخ٣الُض ْ ٧الٗاصاث الؿلبُت ال٣ُم ظاهب بلى ْالا٢خهاصي، ْالاظخماعي الٗلمي، ْْيِٗا. لىجاخِا الالػمت  ٖلحها حٗ

 .الجؼاثغي  اإلاجخم٘

ٓص ص م ٫ الىٓام بنالخاث ي٠ٗ -  ٓاظِّ، التي الخدضًاث بلى ٌٗ ت الش٣اٞت ْزهٓنُت بُبُٗت ْاإلاخٗل٣ت ج  الجؼاثٍغ

خماص -   جدلُل مً جبحن بالشباث،خُض جخمحز هخاثج بلى الخٓنل ٖلى ؾاٖض اإلاُضاهُت الضعاؾت في ؤلاخهاثُت ألاؾالُب ٖلى الٖا
ْع  ٧ل ؤن الىخاثج  .ألازحر في بزباتها جم التي الضعاؾت ٞغيُاث ازخباع بلى ؤصٔ مما يُٟٗت، هدُجتها ٧اهذ الاؾخنُان مدا

 :الانتراخاث

عة -   ٖىض الجمُ٘ ٠٣ً ٧ي اإلاهالر ْؤصخاب الجامٗاث، بصاعاث م٘ بالدكاع٥ ْا٢ُٗت ْعؾاثل ؤَضاٝ ْجدضًض ْي٘ يْغ

لُاجّ  .جد٣ُ٣ِا َْؿِل مؿْا

ٓاػن  -  لُاث جدمل في الخ ت اإلاؿْا غاٝ بحن ؤلاصاٍع ٓلت الغثِؿُت ألَا ٓن  بد٨م الجامٗاث بصاعة ًٖ اإلاؿئ ٓاثذ ال٣اه  ْالل
حن ْالُلبت الخضَعـ َُئت بحن للجامٗاث، الضازلُت  .ْؤلاصاٍع

عة -  ٓاهحن ؤهٓمت بنضاع يْغ  .ْالجزاَت ْاإلاؿاءلت بالكٟاُٞت ًخٗل٤ ُٞما زانت للخُب٤ُ، ٢ْابلت ناعمت ْاضخت ٢ْ

٦ٓمت، ْمٟاَُم ؤهٓمت مغاظٗت -  ٍٓا ْهخاثجِا جُب٣ُِا ْمضٔ الخ ٓص حٗضًل اظل مً ؾى  الؼمً ٖجها ٖٟا ْالتي البالُت، البى

ٟحن الُلبت ْمخُلباث الجامٗت ْي٘ م٘ جخماش ى ؤهٓمت ْْي٘ ٓح ْاإلآْ  .بٓي

اث اخترام -  . اإلاؿاءلت مبضؤ ْجُٟٗل الخضَعـ َُئت ْؤًٖاء الُلبت خ١ٓ٣  مباصت ْجُٟٗل ألا٧اصًمُت الخٍغ

 :اإلاغاحؼ ناةمت

: الٌخب: أوال

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت،  -1 ٓعٍت الجؼاثٍغ  .2007صلُل ظامٗت باجىت، الجمِ
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ؼ نضعاث اؾماُٖل ؾغاط الضًً،  -2 : مهغ) مىظىمت الخػلُم الػالي والبدث الػلمي في مهغخىيمت الجامػاث وحػٍؼ

ت،   .(2009م٨خبت ؤلاؾ٨ىضٍع

ٓاعػم الٗلمُت لليكغ : (ص ب ن).spssمهضمت في ؤلاخهاء الىنكي الاؾخضاللي باؾخسضام ٖؼ خؿً ٖبض الٟخاح،  -3 ز

ٓػَ٘،   .(2008ْالخ

 :اإلاجالث: زاهُا

ٓصة الخضمت الخٗلُمُت في ٢ُإ الخٗلُم"الٗلجت خاجي،  -4 ٓا٢٘ ْآلاٞا١ ظ صعاؾت جدلُلُت  -الٗالي في الجؼاثغ بحن ال

   .(2013) 10 الضعاؾاث الاحخماغُت والاوؿاهُت مجلت، "(ج٣ُُمُت لئلنالخاث الجضًضة ٫ م ص

جي،  -5 ت ْألا٧اصًمُت الٗاملحن في ظامٗت الامام "مىا٫ الٍٗغ ْظِت هٓغ ؤًٖاء الُِئخحن ؤلاصاٍع ٦ٓمت مً  ْا٢٘ جُب٤ُ الخ

ٓص ؤلاؾالمُت ت اإلاسههت، "مدمض بً ؾٗ  .(2014)21 اإلاجلت الضولُت التربٍى

ُ ، "جإمالث في الضعاؾاث الٗلُا"قٍغِ ألازًغ،  -6  .(2005) 22 مجلت الجىضو

 :  اإلاظيغاث : زالثا

ْبٌٗ َغ١ جُب٣ُِا في الجامٗاث"اؾماُٖل نالر الٟغا،  -7 ٓمِا  ٦ٓمت مِٟ ْعقت ٖمل )"  الخ ْع٢ت بدض ٢ضمذ في 

ٓان  ٦ٓمت ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي: "بٗى  . (28/03/2013، ٚؼة، ٞلؿُحن، "خ

ٓمي مدمض ضخاْي،  -8 ْػٍمب"بُ ٣ُا  ٦ٓمت اإلااؾؿُت للجامٗاث في ٧ل مً ظىٓب اٍٞغ ابٓي صعاؾت م٣اعهت لىٓم الخ

٫ٓ )"ْبم٩اهُت الاٞاصة مجها في مهغ ٣ُا: "ْع٢ت بدض ٢ضمذ في اإلااجمغ الٗلمي خ ت في ص٫ْ ٢اعة بٍٞغ ْالخىمُت النكٍغ ، "الخٗلُم 

 .(2011مهغ، 

ٓاحي،  -9 ْهٓام ٫ م ص في الجؼاثغ "ٖبض ال٣اصع ج ٓاظّ انالح الخٗلُم الٗالي  ٣ْٖباث ج ْع٢ت بدض ٢ضمذ في )" جدضًاث 

 ٫ٓ ْالخٗلُم الٗام: "اإلالخ٣ى الؿىٓي خ ٍٓغة، الجؼاثغ، "الغاًَ ْآلاٞا١: بنالخاث الخٗلُم الٗالي  ل  22، الب  .(2013ؤٍٞغ

ٓصة الكاملت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي بالجؼاثغ"ٖلي لغ٢ِ،  -10 ْاإلاخُلباث  -بم٩اهُت جُب٤ُ بصاعة الج اإلابرعاث 

ٓم )" ألاؾاؾُت ٓعة في الٗل ٓم التربُت،  مظ٦غة م٨ملت لىُل قِاصة اإلااظؿخحر ٚحر ميك ْٖل ؤلاوؿاهُت ، ٢ؿم ٖلم الىٟـ 

    .(2009ظامٗت باجىت، 

ٓع بً ؤٖماعة،  -11 ٓصة في الخٗلُم الٗالي"مىه ْع٢ت بدض ٢ضمذ في اإلالخ٣ى )" الابضإ ْالابخ٩اع ٧ٓؾُلت لخد٤ُ٣ الج

 ٫ٓ ْلي خ ْالخُٛحر الخىُٓمي في اإلاىٓماث الخضًشت: "الض ًَْْ -الابضإ  ْلُت  ْجدلُل ججاعب ص ٖىابت، الجؼاثغ، " ًتصعاؾت 

.     .(2011ماي  18/19

ْع الجامٗت في جىمُت عؤؽ اإلاا٫ النكغي لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت"هاصًت ببغاَُمي،  -12 " صعاؾت خالت ظامٗت اإلاؿُلت -ص

ٓم الا٢خهاصًت، ظامٗت ) ت ، ٢ؿم الٗل ْالخجاٍع ٓم الا٢خهاصًت  ٓعة في الٗل مظ٦غة م٣ضمت لىُل قِاصة اإلااظؿخحر ٚحر ميك

 .(2013ؾ٠ُُ، 

 :مىانؼ الاهترهِذ: عابػا

ٍٓغ: الخٗلُم الٗالي في الجؼاثغ"وُٗم بً مدمض،  -13 ْؤؾالُب الخُ اهاث  ٓم (2008) الهىناع، "الَغ ً ٘٢ٓ ، جم جهٟذ اإلا

12/02/2015 

file ://c:/us ers/digitaltec/desktop. 
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14-www.univ.batna.dz  

 
ً
: يخب باللؿت ألاحىبُت: زامؿا

15-Adriana Jaramillo, « Benchmarking university governance » (The World Bank MENA region OECD-IMHE 

General Conference, Paris, September, 17, 2012).  
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ت اإلاىحهت للبدىر الؿىؾُىلىحُت في مجاُ غلم الاحخماع البُئي غ الىظٍغ  ألَا
ًخي،ظُجل ظامٗت مدمض الهض٤ً بً /بٓقالٚم خىان.ؤ

 

 

 

: ملخو

ُٖٓت ٦داظت البِئت الاظخمإ ٖلم ِْغ     ٓا٫ في لُبدض مٓي ٖٓاث الُبُُٗت البِئت ؤخ ٓاهاث ؤْ الىباجاث ْمجم  التي الخُ
بُٗت ٞحها، حِٗل ٓصة الخُت ال٩اثىاث ْبحن بُجها الٗال٢ت َْ ٓظ  ْالجماٖاث ألاٞغاص في ًبدض البِئت ٖلم ؤن ٦ما ٞحها، اإلا

ٓع  الخاظت ِْغث لظل٪ البُئُت، ْألاهٓمت ْاإلاجخمٗاث  .الٗال٢اث جل٪ إل٦ما٫ البِئت اظخمإ ٖلم لِٓ

ٓظُت للخٛحراث هدُجت البُئي الاظخمإ ٖلم بلى الخاظت ْوكإث ٓل ٓم، ٖالم في اإلالخت البُئُت ْاإلاك٨الث ْالاظخماُٖت الخ٨ى  الُ
ٓاػهت ٖال٢ت ب٢غاع بلى اإلااؾت ْالخاظت م ْالبِئت، ؤلاوؿان بحن مخ   ًبضْ ٢ض اإلاُضان َظا ؤن مً ْبالٚغ

ًة
 البدض ٖلى ظضًضا

ٓجي، ٓل ، الؼمان مً ٣ٖض مىظ بال البُئي الاظخمإ ٖلم مهُلر ٌؿخسضم لم خُض الؿٓؾُ
ًة
با  ًخًمً الاظخمإ ٖلم ؤن بال ج٣ٍغ

. البُئُت اإلادضصاث وكإجّ ْمىظ مٗغفي ٦ىٓام بىاثّ في

       
ًة
غ ألاؾـ ٖلى الخٗغِّلٝ بلى ماؾت الخاظت ؤنبدذ البُئي، الاظخمإ بٗلم الٗالمي لالَخمام هٓغا ت ْألَا ٓظِت الىٍٓغ  اإلا

 .البُئي الاظخمإ ٖلم مجا٫ في الاظخماُٖت ْالضعاؾاث للبدٓر

 .البُئي الاظخمإ ٖلم  –البِئت: اإلاكخاخُت الٍلماث

: مهضمت

 إلاا ْطل٪ باالؾخ٣غاع، لّ ؾمذ ْالظي ُّٞ ٌِٗل الظي الخُٓي  اإلاجا٫ طل٪ لئلوؿان باليؿبت الػالذ البِئت ق٩لذ ل٣ض     
ٍّٓ ٓػ  مً جدخ ٓاعص صُٞىت ٦ى بُُٗت ماثُت ْم ٖٓت، َْ ٍٓغ مً م٨ىخّ مخى  صعظت بلى ْؤْنلخّ مِٗا، ج٨ُّٟ ْؾاثل ْ َغ١  جُ
اَُت، مً ٖالُت  ًٖ الىاظمت ألازُاع ٧ل ًخجاَل ظٗلّ ْالخمل٪، ْالؿُُغة الثرْة لخدهُل ؤلاوؿان خب ؤن ٚحر الٞغ

٫ٓ  آلالت ا٦دكاٝ بٗض زهٓنا البِئت، لثرْاث ْاإلاٍٟغ ال٣ٗالوي ٚحر اؾخٛاللّ  ناخبها ْما الخهيُ٘، مغخلت ؤلاوؿان ْصز
اصة مً ٘ ْالىمٓ الٗاملت ْالُض ْاإلاهاو٘ ؤلاهخاط في ٍػ  بالبِئت ؤلاوؿان ٖال٢ت مً ظضًضة مغخلت بضاًت ْبالخالي للمضن، الؿَغ

لباجّ ؤلاوؿان ؤهاهُت ٖلحها ٚلبذ ػ في الغثِس ي الؿنب ٧اهذ ْالتي ًضة،اإلاتزا َْ  ٧الخلٓر البُئُت اإلاك٨الث مً الٗضًض بْغ

٣ّ ما م٘ ،ُْٚعها ْالاه٣غاى ْالخهدع . البُئت هدٓ ْالاججاَاث ال٣ُم ٞي ُعا٣ّٞ ما ازخال٫ مً ًٞغ

عة ًدبحن هىا ْمً    ٓامل االهخمام يْغ  ٞي ٫الْٗام هطٍ ْجخمشل ْبهمائها ْخماًتها تـالبُئ نُاهت ٖلى حؿاٖض ٢ص الخي بالٗ
ًٍٓ ٞي ْؤًُا تـالبُئ ىـٖل بالمداّٞت الساهت ْالخكعُٗاث ْالىّم ال٣ْاىُن  ال٣ُمْ الاججاَاث ْجىمُت ال٣ىاٖاث ج٩
ٓع  ْالخي ،البُئُت ْالمٗاعٝ للمٟاهُم حكغبّ زال٫ مً الٟعص ٨ًدؿبها الخي ْالمُاعاث الاًجابُت  ق٩ل ٖلى بٗض ما في جدبل

ٓعي لّعُْٞا ْالمصع٥ لبُئخّ اإلاخِٟم ؤلاوؿان ْبٖصاص لبُئتا م٘ اًجابي جٟاٖل ٓاظِِا بما ْال . مك٨الث مً ً
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 بحن ال٣اثمت الٗال٢اث صعاؾت لٛغى الاظخمإ، ٖلم مُاصًً مً ٦مُضان ًِٓغ البُئي الاظخمإ ٖلم بضؤ ٣ٞض لظل٪      
  ْالبِئت، اإلاجخم٘

ًة
ت ؤَغ مً الاظخمإ ٖلم بلُّ جٓنل ما ٖلى مٗخمضا غ١  هٍٓغ  اإلاُضان َظا في الٗلماء اَخم ْل٣ض مىهجُت، َْ

ٓامل ْجدضًض بضعاؾت الجضًض  مً ٦بحرة مؿاخت ٢ًْاًاَا البِئت هالذ ٣ٞض ْلِظا. بالبِئت اإلاجخم٘ جغبِ التي ْالٓؾاثل الٗ
ُت ٕ مً مخمحز ٦ٟٕغ البُئي الاظخمإ ٖلم ِْغ ٦ما زام، بىدٓ الُبي الاظخمإ ْٖلم الٗام، الاظخمإ ٖلم اَخمام زٍغ  ْٞغ

 .الاظخمإ ٖلم في الضعاؾت

ت األٍع خٗعى ْالخي ،الدالُت الضعاؾت ْجخمشل     ٓلٓظُت، للصعاؿاث ظضًض إلاُضان الىٍٓغ ٓطظا الؿٓؾُ  الؾخجابت باعػا هم

ْعٍ الخاعظُت للمازغاث الاظخمإ ٖلم . المسخلٟت المٗعُٞت ألاهٓمت ٞي ْلض

: الضعاؾت مكاَُم .1

: البِئت مكهىم .1.2

ت اإلاٗاظم في البِئت لٟٔ ٍْض٫ ٖٓت حٗجي ْالتي "environnent" َْما مخضازلحن مهُلخحن ٖلى ؤلاهجلحًز ٝ مجم  ؤْ الْٓغ
 ألازحر َظا البِئت ٖلم ٌٗجي الظي  "écology"  ْمهُلر ؤلاوؿان، ٞحها بما ال٩اثىاث خُاة في جإزحر لِا التي الخاعظُت اإلاازغاث

ٓاَغ مً ًًم بما ؤلاوؿان ُّٞ ٌِٗل الظي اإلا٩اوي اإلاجا٫ ؤْ الٓؾِ بإجها البِئت ٌٗٝغ الظي ت َبُُٗت ْ  بها ًخإزغ ْبكٍغ

  1.ُّٞ ٍْازغ

ٓصاث مً بّ ًدُِ ما ْل٩ل ؤلاوؿان ٦ُان ًٖ زاعط َٓ ما ٦ل هي البُئت ؤن ال٫ٓ٣ ًم٨ً     ٓظ ٓاء م  ًدىٟؿّ الظي ٞالِ
 ٖىانغ هي ظامضة مً ؤْ خُت ٦اثىاث مً بّ ًدُِ ْما ًْؼعُٖا ٖلُُا ًؿ٨ً التي األعىْ ٌكغبّ الظي ْاإلااء ؤلاوؿان

 2.اإلاسخلٟت ْوكاَاجّ خُاجّ ُّٞ ًماعؽ الظي اإلَاع ْهي ُُٞا ًُٗل التي البُئت

: البُئي الاحخماع غلم مكهىم. 1.2

ٓلٓظُا بٗلم البُئي الاظخمإ ٖلم جإزغ       ت، ؤلا٩ً الًاث في الاظخمإ ٖلم ٖلى بإ٩ٞاٍع َُمً ْالظي النكٍغ ٨ُت اإلاخدضة ال  ألامٍغ

. 1990ْ 1945 ٖاميِّل  بحن الٟترة زال٫

ٓم بغػ  ٣ٞض      ْع  الٗكٍغً ال٣غن  مً الخمؿِىاث ٣ٖض زال٫ الٓيعي ال٨ٟغ في ٖجها الضٞإ ْمضعؾت البِئت مِٟ  عئٍتها لخض
 ٫ٓ اًت، بالضعاؾت ْبٞغاصَا الُبُٗت ِٞم بلى الخاظت خ ا ؤلاوؿاهُت الخُاة لِٟم ْالخاظت ْالٖغ  الخُاة زال٫ مً ْمؿاَع

 ظاهب بلى ْالا٢خهاصًت، ْالضًيُت ْالؿُاؾُت الٗلمُت اإلاٗخ٣ضاث مً ْاؾٗت مؿاخت اإلاضعؾت َظٍ ؤ٩ٞاع ْحُٛي. الُبُُٗت

ٖٓت ج٣ضًم ٍٓاث مً مجم ْل  خغماث ٖىّ صاٞٗذ مشلما. ٖجها ْالضٞإ البِئت لخماًت ْالبرامج ْالا٢خهاصًت الؿُاؾُت ألا
ٓن  مجاليِّل  في لخُب٣ُِا ْيُٛذ الخًغ ْؤخؼاب ٓن  الضازلي ال٣اه ْلي، ْال٣اه   الض

ًة
٫ٓ  بٗض زانت  الخغ٧اث جل٪ بٌٗ صز

ْجت جمشُل بيؿب هُابُت مجالـ  .الض٫ْ  بٌٗ في مخٟا

ٕ ؤخض: ؤهّ ٖلى ،البِئت احخماع غلم حٍٗغ٠ ًم٨ً ْٖلُّ  اإلادُُت ْالبِئت اإلاجخم٘ بحن بالٗال٢ت تهخم التي الاظخمإ ٖلم ْٞغ

 3.آلازغ في مجها ٧ل ْجإزحر بّ،

                                                           
. ػػ117، ص2006، 1عماف األردف، ط  معجم علم االجتماع، دار أسامة للنشر كالتوزيع،: عدناف أبو مصلح1
. 18،  ص 2001من منظور اخلدمة االجتماعية، ادلكتبة اجلامعية األزاريطية، اإلسكندرية، اإلنسان والبيئة : جابر عوض سيد حسن2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%3  سػػػػػػػػػا 10.30، 07/03/2016يـو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%25
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غ .2 : البُئي الاحخماع غلم لضعاؾت الىظغي  ألَا

ٓظُت الخٛحراث بُبُٗت اعجباَا البُئي الاظخمإ ٖلم في الٗلمي البدض بلى الخاظت وكإث   ٓل  ْاإلاك٨الث ْالاظخماُٖت الخ٨ى
ٓم ٖالم في اإلالخت البُئُت عة الُ ٓاػهت ٖال٣ت ب٢غاع ٖلى الٗمل ْبًْغ  ًبضْ ٢ض اإلاُضان َظا ؤن ْعٚم البِئت ْ ؤلاوؿان بحن مخ

  الؼمان مً ٣ٖض مىظ بال البُئي الاظخمإ ٖلم مهُلر ٌؿخسضم لم خُض الاظخماعي البدض ٖلى ظضًضا
ًة
با  .ج٣ٍغ

 الخىُٓم بحن الٗال٣ت ؤَمُت في زلضون  ابً بدض ٣ٞض للؿل٥ٓ البُئُت اإلادضصاث وكإجّ مىظ ًخًمً الاظخمإ ٖلم ؤن بلى      
ٝ ْ ظِت مً ْؤق٩الّ الاظخماعي ٔ  ظِت مً اإلاِٗكت ْْغ ٓاعص مؿاخت مً حكملّ ْما الجٛغاُٞت ٞالبِئت ؤزغ  جازغ ْمىار ْم

ٓن  اَخم ٢ْض  للمجخم٘ الش٣افي الاظخماعي البىاء حك٨ُل في ٟي الاظخمإ ٖلم في اإلاخسهه  اؾخسضاماث ِْٞم بضعاؾت الٍغ
ٖٓاث اليكاَاث ْ ألاعى ٔ  ْبمٓي  ْظِت مً البُئُت للمك٨الث اؾخجاب مً ؤ٫ْ  ِٞم البُئي الاظخمإ بٗلم ٖال٣ت لِا ؤزغ

.   اظخماُٖت هٓغ

ًاًم بمُل ٦خاباث مً اإلادضزحن البُئي الاظخمإ ٖلماء اؾخٟاص ٦ما  ال٨شاٞت ْ الاظخماعي البىاء ح٣ُٗض صعظت بحن عبِ الظي صوع
ٓاعص هضعة ْ الؿ٩اهُت اصة الاظخماُٖت الٗملُاث ْ اإلا ٓاعص يمً الؿ٩اهُت ٞالٍؼ ْصة م  الخىاٞـ ٖملُاث بلى جاصي هاصعة ؤْ مدض

ٓاعص اؾخجزاٝ بلى ًاصي ٢ض مما ْالهغإ ا الظًً الٗلماء ْمً . الاظخماُٖت اإلاك٨الث ْحٗاْم للم ًاًم ب٨خاباث جإزْغ  صوع

بغث ن بغظـ بعوؿذ ْ باع٥ ْع ٓا ْآزْغ ٍٓغ ٢ام ٓلٓظُا ٖلم بخُ ت ؤلا٩ً   1.ق٩ُاٚٓ ظامٗت في النكٍغ

ت . .   : Déterminisme البُئُت الاخخمالُت هظٍغ

ٓا٣ُٞت، ْهي      ٓم الخ ت َظٍ ْج٣ ْع  الىٍٓغ ت ؤههاع مً ٧ل بحن الٓؾاَت بض ت الخخمُت الىٍٓغ ت، ْالىٍٓغ  بض ال ٩ٞان الازخُاٍع

ٓع  مً ت ِْ ٤ُٞٓ جدا٫ْ  ظضًضة زالشت هٍٓغ ت َْظٍ. اإلاسخلٟت آلاعاء بحن الخ  ؤلام٩اهُت ؤْ اإلاُل٣ت بالخخمُت جامً ال الىٍٓغ
ت ْع  جامً ْبهما اإلاُل٣ت الازخُاٍع  البِئاث بٌٗ ٖلي ٞخٛلب مخٛحر، بك٩ل آلازغ ٖلى مجهما ٧ل ْجإزحر ْالبِئت ؤلاوؿان بض

ٓن  ٖلحها، ؤلاوؿان جإزحر ْؾلبُت الُبُٗت جإزحر حٗاْم ٔ  البِئاث بٌٗ في ال٨ٗـ ٩ٍْ   2. ألازغ

ت َظٍ ؤصخاب ٣ٍْغ        َْكُ٘، ًترصص ٦ما ال٨ٗـ ْلِـ ٖلُّ حؿُُغ التي ٞهي للبِئت ُّٞ ما ب٩ل ًسً٘ ؤلاوؿان ؤن الىٍٓغ

ٓاهُت ْخُاة هباحي ُْٚاء مٗحن مىار مً ٞحها بما ٞالبِئت ٓاهب مسخل٠ مً ؤلاوؿان ٖلي جازغ خُ  ٢ْض. طل٪ ٖلي ْمشا٫ الج
ٓاضر ْالخىا٢ٌ اإلاخباًً الخإزحر َظا ؤصٔ ٍٓحن بحن ْزانت الكٗٓب بحن ال ْبُحن آلاؾُ ْع  الٟالؾٟت اهدباٍ اؾترعي ْالظي ْألا

ٓع  بلي ال٣ضم مىظ ت ِْ : هجض اإلا٨ٍٟغً َاالء بحن ْمً الاجٟا١ َظا لخٟؿحر الخخمُت هٍٓغ

ْبا في الباعصة اإلاىا٤َ ؾ٩ان بحن الٟغ١  الؿُاؾت ًٖ ٦خابّ في جىا٫ْ  : م.م 322-284 أعؾُى*  ْع ْبا ٞؿ٩ان, آؾُا ْؾ٩ان ؤ ْع  ؤ
تهم ؤؾاؽ ٧اهذ التي بالصجاٖت ًخمحزْن لّ باليؿبت  ًٟخ٣ضْن  ْبالخالي ْالخىُٓم ْالِٟم ؤلاصاعة في ماٍَغً ٚحر ل٨جهم خٍغ

ٓع  بؼمام ؤلامؿا٥ ؤْ الؿُُغة بم٩اهُت ن ل٨جهم الٟىُت ْاإلاِاعة ال٨ٟغ ٞلضحهم آؾُا ؾ٩ان ؤما. ألام  مما الجغؤة بلي ًٟخ٣ْغ

ٓمحن ظٗلِم م مد٩ ٍغ٤ ؤما. بٛحَر ٢ٓذ طل٪ في ؤلٚا ٓا ال ٓن  ٧اه ٍٓحن بحن ْؾِ مى٣ُت في ٌِٗك ْبُحن آلاؾُ ْع  ظٗلِم مما ْألا
ٓن  ٖٓخحن ممحزاث بحن ًجمٗ   .اإلاجم

                                                           

http://www.startimes.com/?t=312798721  1004/03/2016،  سػػػػػا . 
العدد  -العشرون اخلامس كالمجلد و اذلندسية دمشق للعلوم جامعة ،  رللة خلدكفيف مقدمة ابن  التنمومالفكر : المصريعابدين، عماد يسار زلمد 2

. 55، ص 2009األكؿ، 

http://www.startimes.com/?t=31279872
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٢ٓغاٍ - اح لؤلمُاع اإلاٗغيحن الجبا٫ ؾ٩ان بن, "ْألا٢الُم ْاإلااء الجٓ" ٦خابّ في ؤلاًماءة ٧ْاهذ: م.١ 420 َُب ٓن  ْالٍغ  ًخهٟ

٫ٓ  بالصجاٖت ٓٞت ألا٢الُم ؾ٩ان ؤما الخمُضة ْالُبإ ال٣امت َْ ٓن  الجاٞت اإلا٨ك  1.الخد٨م ْخب ال٣امت بىداٞت ًخهٟ

 ًم 1400 زلضون  اب :

 الىخاط زالنت ؛ْالبُئُت ْالؿُاؾُت ْالا٢خهاصًت الاظخماُٖت الّْاهع زالنت بن: م٣ضمخّ في زلضْن  ابً  اٖخمص     
ت زهاثو مً بّ ًخمحز ما زال٫ مً ؤلاوؿاوي ٓاٞغ ْمً ْالبُئُت ْالؿُاؾُت الا٢خهاصًت،ْ خًٍغ  ْاعصـالم مسخل٠ ج

ٓمُت، تـالٟعصُ ٓع  ْمضٔ ْال٣  خُض ؛(ا٢خهاصًت -ز٣اُٞت-بُئُت -ؾُاؾُت –اظخماُٖت –ظٛغاُٞت): مازغاث ؾخت ٖبع ،الٗلْم جُ
 لم ظضًض لٗلم ؤؾاؾا جباصلُت بٗال٢ت بُجها ُٞما ْعبِ ص٤ُ٢، بٓن٠ اإلاازغاث هطٍ ُّٞ قغح مجها ٫ل٨ زلضْن  ابً زو

 ؤْ الاظخمإ ؤْ صنـالخم بٗلم ْؤخُاها ،ْالدًاعة الش٣اٞت بٗلم ؤخُاها جغظمخّ ْجمذ ،الٗمعان ٖلم ؾماٍ ؤخض؛ بلُّ ٌؿب٣ّ

 ،الصْلي الا٢خهاصي/ الاظخماعي الخسٍٍُ مضزل بىاء ٝـْؤل ،تـْالخىمُ الخسُُِ بٗلم حؿمُخّ ٍْم٨ً الاظخماعي، الخىُٓم
بت زلضْن  ابً بخدلُالث المخٗل٣ت الاججاَاث ٧ْاهذ ٣ت ٢ٍغ  ـل،الد٣ طاـه ٞي الخضًشت الٗلمُت البدر َغاث٤ بلى مضَكت بٍُغ

ٓن  ت ٣ًاعن  ؤن ًم٨ً ٨ٞعٍ ْمًم  2.اإلاٗانغة الاظخماُٖت بالىٍٓغ

ٓاء ْجإزحر الكٗٓب َباج٘ في اإلاىار ازغ ًٖ ببِئخّ ؤلاوؿان ٖال٢ت جٟؿحر في زلضْن  ابً ازخو ٢ْض     ٓان ٖلى الِ  النكغ، ؤل
  ْيغب

ًة
ٓصان بكٗٓب طل٪ ٖلي مشال  ججٗلِم التي الخغاعة طل٪ في ْالؿنب الُغب ٦ْثرة ْالُِل بالخٟت ْنِٟم ْالظي الؿ

  ؤؾٕغ
ًة
  ٞغخا

ًة
عا   ْؤ٦ثر ْؾْغ

ًة
 .اهنؿاَا

ٓٙ لىب انلٗمغا ٖلم ٫نْٓ همُتؤ  ًا٦ض      ٓاهحن ن ٫ٓ  نأل انلٗمغا جد٨م لخيا ال٣ ٓاهحن َظٍ بلى الٓن ُٟت ال٣  مً ْْ

اث٠  مسخل٠ ٞي مد٨ٓمت هُاْؤ نل٨ٓا ْاَغاث ب٣ُت ًٖ حكظ ال هُتالٗمغا الٓاَغاث ؤن ًٔغ ىـىـٗـلما اظـه يـْٞ. الٗلم الْٓ
ٓاخحها ٓاهحن ه ٓاهحن جكبّ َبُُٗت ب٣ ٓن  ْاَغاث ٖضاَا ما جد٨م لخيا ال٣  ءاـُـمـُـ٨ـلْا ْالُبُٗت ْالٟل٪ الٗضص ٦ٓاَغاث ال٩

ٓان  3.ْالىباث ْالخُ

ا الجٛغاُٞت ألا٢الُم ًٖ زلضْن  ابً جدضر ٦ما     ألا٢الُم ْجخمحز ؤ٢الُم، ؾبٗت َىا٥ ؤن ًغي  خُض ؤلاوؿان خُاة في ْجإزحَر

خضا٫ ْالخامـ ْالغاب٘ الشالض مً ٓاجهم ؤًًا ؾ٩اجها َباج٘ ًمحز الظي بااٖل  في ج٣٘ التي جل٪ اإلاٗخضلت ٚحر ألا٢الُم ؤما...ْؤل

ٓن  ٞؿ٩اجها ْالؿاب٘ ْالؿاصؽ ْالشاوي ألا٫ْ  ٓخك  .مؿخإوؿحن ٚحر مخ

  :اإلاداقظ ؤلاججاٍ . . 

ْع٧اًم" بّ اَخم ما ؤَم بحن مً     ٕٓ بٓنُٟا جكسُهُاْ ظخماُٖتالا الٓاَغة جدضًض لخّْمدا" ص  لٗلم ألاؾاس ي  اإلآي

ٓظُت اإلاؿإلت ًـم ّـٟـ٢ٓـم تـغٞـٗـم يـٞ اـُـُـٞ ؼـُـغ٦ـلخا ًُٟض لخيا الخهاثو مً لُا صخض اهظ ٞيْ. ٕظخماالا ٓل  الؿٓؾُ
ٓصة ألجها بهاهُٗا لُـ صلٟغا ؤن ٗىى  جل٣اثُت الؤْ ظخماُٖتالا ٞالٓاَغة لمجخمُٗتا ْاإلاؿإلت ٓظ  ًـدـىـٞ. اصغـألٞا ٢بل مً م

م ؤن ٘ـُـهؿخُ ال ٢بل مً مٗضا ٧امال مجخمٗا مامىاؤ ضجنْ ضـٓلـه  ملؼمتْ ظبغًت زاهُا هيْ. لّ هسً٘ ؤن ٖلُىاْ اـهؤعص بطا وٛحَر

                                                           

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%1  سػػػػػػػػػا 10.30، 07/03/2016يـو 
 .56نظريات علم االجتماع، دار علم ادلعرفة، القاىرة، دط، دس ص : عبد الباسط عبد ادلعطي2
دلاجستَت،  كلية العلـو اإلنسانية كالعلـو االجتماعية، قسم علم االجتماع، دكر مػدارس التعليػم االبتدائي كادلتوسػط يف الًتبيػة البيػئيػة، مذكرة ا: بلعيد مجعة3

 .83، ص 2010- 2011قسنطينة،  –جامعة منتورم 
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 ٖما بؿل٦ّٓ ًٝىدغ مً ل٨ل الجؼاء يْ٘ ٞالمجخم٘.. ٖلُّ ْطغخلا ؤْ ظخماٖيالا الىٓام ٕاـبـجب ٞي اخغ صلٟغا ٞلِـ

  1.زغآ صْن  نم٨ا ٞي جٓظض ال هُاؤ ٗىى  ٖامت زالشا هيْ. ُّٞ لـُـًٗ يلظا لمجخم٘ا هٓمْ ظخماُٖتالا الخُاة َبُٗت ٢خًخّا

ْع٧اًم امُل"  ٍْىُل٤    ا ال٣ُم اٖخباع مً" ص ٓع  في ألاؾاس ي الٗامل ْحٛحَر  بلى الاججاٍ َظا ؤصخاب ٍْى٣ؿم البُئي الخضَ
: ٞئخحن

ْلى الٟئت     ٔ : ألا ٓظّ َظا ؤصخاب ٍْغ ٓع  ؤن الخ  ؤصٔ الظي ال٣ُم، وؿ٤ بخٛحر اعجبِ الٛغبُت اإلاجخمٗاث في البِئت اإلاكا٧ل ِْ
ٓع  بلى : مشل مغا٣ٞت ْمىاٞ٘ الاظخماعي البىاء في ازخالٞاث ال٣ُمي اليؿ٤ في الخٛحر َظا ظلب ٢ْض ، ْالٗاإلاُت الٟغصًت ٢ُم ِْ

. ْالغزاء ْاإلااصًت الضًم٣غاَُت
ٓٞغة الغزاء بن       ُُٟت بًجابُت ٢ُم بمشابت حٗخبر البىاجي ْالخباًً ْال ٓلت، ْْ  الا٢خهاصي بالىمٓ ال٣ُم َظٍ اعجبُذ ٢ْض م٣ب

ٓص بمشابت ٞإنبدذ ٢ٓ ص الظي ال ْاٞ٘ الهىاُٖت اإلاجخمٗاث ْػ ٓاٞؼ بالض  هخاثج بدض ؤٟٚل الظي ألامغ اإلاخهاٖض، للىمٓ ْالخ
  ٖلُّ الؿُُغة ْظٗل الىمٓ، َظا

ًة
، ؤمغا

ًة
ن الاججاٍ َظا ؤصخاب بن نٗبا  همٓ مً جد٣٣ّ ما زال٫ مً ال٣ُم َظٍ بلى ًىْٓغ

٢ٓذ في ا٢خهاصي، ٓن  الظي ال ٕٓ بلى صاٖحن البُئُت، هخاثجِا ًٖ الُٝغ ُّٞ ًٌٛ ٓاءمت مً ه ٓصَا بحن اإلا . البُئُت ْاإلاؿاثل ْظ

ن خُض ْبالخهيُ٘، الهىاعي اإلاجخم٘ بُبُٗت ؤصخابها ٞحهخم: اإلاداٞٔ الىمِ يمً الشاهُت الٟئت ؤما     اإلاجخمٗاث بإن ًْغ
ٓاء الهىاُٖت ٓلٓظُا حؿخسضم الاقترا٦ُت ؤْ الغؤؾمالُت ؾ  بلى ًاصي ال٣ُم حٛحر ؤن ْبما زُحر، ظض بُئي جلٓر بلى جاصي ج٨ى

 في الغثِس ي الؿنب حٗخبر ؤن البض الش٣اُٞت الٗىانغ َظٍ ٞةن الهىاُٖت، اإلاجخمٗاث بّ جخه٠ الٗمل في م٣ٗض ج٣ؿُم
ٓع  ٔ  الا٢خهاصي الىمٓ بحن الاججاٍ َظا ؤههاع عبِ ٢ْض الهىاٖت، ًٖ الىاجج البُئي الخضَ  ال ِٞم ْبالخالي اإلاِٗكت، ْمؿخٓ

ٓن  ال ٣ًضم  2. الٛغبُت للمجخمٗاث الهىاُٖت ال٣اٖضة ٖلى جازغ ؤن قإجها مً بُئُت خل

  :اللُبرالي ؤلاججاٍ. 3.3

ٓة ٖلى" ُٞبر ما٦ـ" ٨ٞغ مً اإلاؿخمض الاججاٍ َظا ًغ٦ؼ     هٓغ ْظِخا َْىال٪ البُئُت اإلاكا٧ل لخٓيُذ ْالُِمىت ال٣

: اللُبرالي الاججاٍ في ؤؾاؾِخان

ْلى     ن الاججاٍ َظا ؤصخاب ؤن َٓ:ألا ٓمت ؤن ًْغ ٓوي ْاليؿ٤ الخ٩  بالبِئت، اَخمام لضحها لِـ ظماٖاث ٖلحهما تهُمً ال٣اه
ٓخُض َمِا اصة َٓ ال ٓتها مجاالث ْاحؿإ ؤعباخِا ٍػ ٓطَا، ٢ ن ٍْغ٦ؼ ْهٟ ٓن  اإلاىْٓغ  ْاإلااؾؿاث الكغ٧اث ٖلى اللُبرالُ

ت  بما اإلا٣اَٗاث ؤْ اإلاىا٤َ في جخسظ التي لل٣غاعاث يبِ بٗملُاث ال٣ُام  حؿخُُ٘ ألجها طل٪ الطخمت، ْالهىاُٖت الخجاٍع
اصة ْؾُلت ؤجها لىٕ البِئت بلى الكغ٧اث َظٍ جىٓغ خُض ْمهالخِا، ًدىاؾب ْم لظل٪ ْهي ْجٓؾِٗا ؤعباخِا لٍؼ  بٖاصة ج٣ا

ٌ َْظا البُئي، الدك٨ُل ض الٞغ . البُئُت اإلاكا٧ل جٟا٢م مً ًٍؼ

ٔ : الشاهُت الىٓغ ْظِت ًٖ ؤما      ٓع  مً اإلاؿخُٟضًً ؤن البُئُت للمك٨الث جدلُلِم في الاججاٍ َظا ؤصخاب ٞحر  الخضَ

ٓن  البُئي ْالاؾخجزاٝ الم -الجمعي ؤلا٢ىإ ْؾاثل ٌؿخسضم ُت نٟت ْبُٖاء -ؤلٖا ٓن  ٦ما ، ْؤٖمالِم ألَضاِٞم الكٖغ ٓم ٣ً 
ٓاؾُت الىاؽ بة٢ىإ ؤًًا الم، ب اصة ؤلٖا ٘ ْؾُلت ؤًٞل َٓ الىمٓ الضاثم الا٢خهاص ْبإن الاؾتهال٥، بٍؼ ٔ  لٞغ  اإلاِٗكت، مؿخٓ

ٓػ  اؾخٛال٫ ٞةن ٨َْظا ُاء الش٣اُٞت الغم ُت نٟت إٖل  ْخؿاؽ خغط م٩ُاهحزم َٓ اإلاجخم٘، في اصًتالا٢خو للخىُٓماث قٖغ

                                                           
 :ع البيئي، جامعة ادللك سعود، ادلوقع ادلتصفحإلجتماالنظرية لعلم األطر حل زلمد الصغَت ، االذباىات  كاصا1

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/bitstream/123456789  14:30  08/03/2015سا  يـو .
 .84مرجع سبق ذكره، ص : بلعيد مجعة2
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ٓع  في ٓخُض الخل ٨ٍْمً .ْجٟا٢مِا البُئُت اإلاك٨الث جُ ٓظٓب اللُبرالُحن، عؤي في ال ٓص جًاٞغ ب  ٧الخغ٧اث بالبِئت اإلاِخمحن ظِ

ٓة إلػاخت البُئُت  1.الكغ٧اث جمخل٨ِا التي ال٨بحرة ْالُِمىت الؿُاؾُت ال٣

ٍالي ؤلاججاٍ .4.3  :الغاصً

 " ماع٦ـ ٧اع٫ " ٨ٞغ مً اإلاؿخمض الغاص٩ًالي الاججاٍ ٣ًضم   
ًة
ٔ  بط البِئت، اؾخجزاٝ ألؾباب جدلُال  ؤن الاججاٍ َظا ؤصخاب ًغ

ٓاعزت الال٣ٖالهُت هدُجت ِْغث ، البُئُت اإلاكا٧ل  الخٓؾ٘ ؤن ٖلُّ اإلاخٗاٝع مً ْؤن الغؤؾمالُت، ؤلاهخاط هماطط في اإلاخ
ٓص ٞترة مشل ؤػماتها الغؤؾمالُت اإلاجخمٗاث زاللِا مً خلذ التي ال٣ىاة َٓ الا٢خهاصي   .ال٨بحر الا٢خهاصي الغ٧

  الا٢خهاصي الىمٓ ًهبذ َىا ْمً    
ًة
ا ٍع   يْغ

ًة
  ْمِما

ًة
اصة ظضا ٓع  لٍؼ  للُب٣ت ٌؿمذ ما َْظا الٗما٫، ؤْيإ ْجدؿحن ألاظ

ٔ  قغاء ٍَغ٤ ًٖ ْممخل٩اتها ؤعباخِا ٖلى باإلاداٞٓت الغؤؾمالُت  اإلال٨ُت ٖلى ًغ٦ؼ الغؤؾمالي الىٓام ؤن ْبما .الٗاملت ال٣ٓ

ٓظّ الاؾتهال٥ ٞةن الٟغصًت، ٍْٓت، الٗاثلت هدٓ ً ٓاخضة، للٗاثلت الخ...جلٟاػ ْظِاػ ؾُاعة مً ؤ٦ثر ٧امخال٥ الى  ٞةن لظل٪ ال
ض ْبالخالي الُبُُٗت، اإلاهاصع اؾخجزاٝ ًٟغى الخام الاؾتهال٧ي الىمِ َظا ٓع  مً اإلاٍؼ . البُئي الخضَ

ن الغاص٩ًالُحن اإلاىٍٓغً ٞةن َىا ْمً      مً خالت جهِبّ ٞحها ًدؿ٘ ال التي الٟترة ْفي جٓؾعي، هٓام الغؤؾمالي الىٓام ؤن ًْغ

ٓص،  ٞإصخاب .الُبُُٗت البِئت إلاهاصع اإلاجه٪ الاؾخٗما٫ :ْهي ْاخضة هدُجت بلى ًاصي ٞةهّ ْم٩ل٠ مؿٝغ هٓام ؤهّ ْبما الغ٧
ن الهغإ مضزل ٓتها حؿخسضم الٛىُت الهىاُٖت الض٫ْ  بإن ًْغ ٓاعص ؾلب ؤظل مً ٢ ٓصة الُبُُٗت اإلا ٓظ  الض٫ْ  لضٔ اإلا

ٓاعص َظٍ ألن ْهٓغا ال٣ٟحرة، ٔ  مهاصع بخال٫ ؤْ اؾدبضالِا ًم٨ً ال الُبُُٗت اإلا  الٛىُت الض٫ْ  ؤن هجض ٞةهىا مدلِا، ؤزغ

ة، ؤ٦ثر جهبذ      .٣ٞغا ؤ٦ثر ال٣ٟحرة الض٫ْ  جهبذ بِىما زْغ

 ْم٘ ؤهٟؿىا م٘ بٓخكُت الخٗامل ٖضم ٍَغ٤ ًٖ ًخد٤٣ البُئُت اإلاك٨الث ٖالط ؤن ٖلى الهغإ مضزل ؤصخاب ٍْا٦ض      
 ْْي٘ ألا٫ْ، اإلا٣ام في النكغ خُاة ْي٘ ًخم ْؤن الُبُُٗت، البِئت ْجضمحر ْاؾخٛال٫ ٠٢ْ ًخم ْؤن ٞحها، وِٗل التي البِئت

 2 .الشاوي اإلا٣ام في ألاعباح ْجد٤ُ٣ الثرْة

٫ٓ  ًم٨ً ؾب٤ مما      ٓاهب مً اهُل٤ اإلاداٞٓحن جدلُل ؤن ال٣ ٓا ٣ٞض للمجخمٗاث، الش٣اُٞت الج ٓاَغ جٟؿحراث ٢ضم  لٓ
ٓا لم ؤجهم بال الخلٓر، م٘ الىاؽ ج٠ُ٨ مشل مُٗىت، اظخماُٖت   ال اإلاجخم٘، بىاء لُبُٗت جدلُالث ٣ًضم

ًة
 لضًىام٨ُُت بُاها

ٓا لم بنؿاَت َْم الاظخماعي، الخٛحر ٓن  ؤجهم بمٗجى الا٢خهاصي، بالىمٓ الخطخُت م٣ابل البُئُت اإلاك٨الث خل ٣ًبل ً  ًٞغ
ت ٖؼ ٓص ال٣اثل الاٞتراى ٖػ ٓظ ٔ  الخهيُ٘ بحن خمُمت ٖال٢ت ب ٓا لظا اإلاِٗكت، ْمؿخٓ  ٢غاعاث اجساط في مترصصًً صاثما ٧اه

ٓا٠٢  .إلاجخمٗاتهم الهىاُٖت ال٣اٖضة ج٣لُو بلى جاصي ٢ض ْم

: الخكاغلي اإلاضزل. 5.3

      ٔ  جضمحر بلى جاصي الخي الاججاَاث حٗلم ٖضم ٍَغ٤ ًٖ  البُئُت اإلاك٨الث ٖالط ًم٨ً ؤىّ الخٟاٖلي ٫المصس ؤصخاب ٍْغ
ٓاعصَا، ْاؾخجزاٝ البُئت  الاججاَاث هطٍ حٗلم ٖضم ؤن بط ،المسخلٟت ألاظُا٫ ٖبع الاججاَاث َظٍ ه٣ل ًخم ؤن ًجب ْال م

ٔ  ظضًضة اججاَاث بخال٫ بلى ًاصي الًاعة ٓا ؤن الٗكٍغً ال٣عن لبكع ًم٨ً بط مدلِا، ؤزغ  األمع بكغ، حٗلمّ ما ًخٗلم
 هْ البكع ْؤن ْجبجُل، باخترام الُبُٗت بلى الىّع خُض مً البضاثُت المجخمٗاث البُئُت اإلاك٨الث ٖالط ٖلى ُؿاٖص الطي

                                                           
 .08/03/2015سا  يـو  14:30حل زلمد الصغَت، ادلوقع السابق،  صا1
. 136-134، دس،  ص ص القاىرة، غريب دار االجتماع ، النظرية ادلعاصرة يف علم  :طاعت إبراىيم لطفي، كماؿ عبد احلميد الزيات2
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ٓصة ألاظؼاء مً ُٚعٍ ٖلى ٌٗخمض ظؼء ٓظ  م٘ الاوسجام جد٤ُ٣ ًدا٫ْ  الطي الدُاة ؤؿلْب ْؤن الُبُُٗت، البُئت ٞي اإلا

 1.البُئي الخْاػن ْجضمحر َبُٗت في الخد٨م ًدا٫ْ  الظي الخُاة ؤؾلٓب مً ؤًٞل ٌٗض الُبُٗت

ت ْج٣ضم     ٓماث بحن ٞالخٟاٖل ْاإلاغى ْالصخت البِئت بحن الٗال٢ت ِٞم في حؿاٖض مُُٗاث الخٟاٖلُت الىٍٓغ  الشالر اإلاىٓ
ٓامل في بإزغ ؤْ بك٩ل ًازغ ٓمت للمغى، اإلاؿنبت ؤْ للصخت اإلاُِإة الٗ ٖٓاث ج٣ضم الُبُُٗت ٞاإلاىٓ  الخٛحراث مً مجم

٣ُت ٓا٢ُٗت بلى ؤ٢غب اإلاضعؾت َظٍ حٗض لظل٪. ْالخًاَعـ اإلاىار مشل الٟحًز ُٖٓت ال ٓص جإ٦ُضَا زال٫ مً ْطل٪ ْاإلآي ٓظ  ل
. ْالبِئت ؤلاوؿان بحن جٟاٖلُت ٖال٢ت

:  زالنت

ٓجي الٗلمي ؤلاوؿان ٢ضم     ٓل ٢ٓ٘ مً ٧ان ْالظي ْالخ٨ى  الٗضًض في لِا ْحؿنب بالبِئت ؤيغ ٢ض خُاجّ، ٖلُّ ٌؿِل ؤن مىّ اإلاخ
ٍٓغ الخاظت ٞةن خلِا،لظا ًٖ ؤلاوؿان عجؼ التي اإلاكا٧ل مً عة ؤنبذ البِئت اظخمإ ٖلم لخُ  ْصعاؾت لِٟم ملخت يْغ

ٍٓلِا ْالبِئت ؤلاوؿان بحن ال٣اثمت الٗال٢ت بصعا٥ ْبالخالي الٗام، البُئي اليؿ٤ بَاع يمً ؤلاوؿاهُت اإلاجخمٗاث ٍٕت  مً ْجد  نغا

ٓا٤ٞ بلى ْٖىاء ْجها ْب٣اء، ج   هدُا ؤن وؿخُُ٘ ال-البِئت –ٞبض
ًة
، خُاة

ًة
 ؤؾاؽ ٖلى جبجى ؤن ًجب بالبِئت ؤلاوؿان ٞٗال٢ت َُبت

 .ْؤلاوسجام الخٟاٖل

عة هي ما٦ضة خ٣ُ٣ت َىا٥ ؤن بلى البُئي الاظخمإ ٖلم في آلاعاء حٗضصث مِما ؤهّ ْالخالنت    اإلاجخمٗاث صعاؾت ْ ِٞم يْغ
ٓظب البُئُت ال٣ًاًا صعاؾت ْؤن الٗام البُئي اليؿ٤ بَاع يمً ؤلاوؿاهُت  يمً مٗا ْالبُئي الاظخماعي بالجاهب الاَخمام ج

ٓطط جبجي الهٗب ْمً. البُئي اليؿ٤ َٓ الٗال٣اث مً وؿ٤ ٓم احؿإ بؿنب البِئت صعاؾت ٖىض ْاخض هم  طاجّ البِئت مِٟ

عة اؾخسضامِا اإلاهاخبت اإلاك٨الث ْحٗضص ْحكٗب خماص ْيْغ ٓطط مً ؤ٦ثر ٖلى الٖا  . البُئُت ال٣ًاًا جىا٫ْ  في هم

: اإلاغاحؼ ناةمت

: الٌخب -

ٓان .1 ت، : خؿحن ٖبض الخمُض ؤخمض عق ْاإلاجخم٘ ، اإلا٨خب الجامعي الخضًض، ؤلاؾ٨ىضٍع . 2006البِئت 

ٓصًت،نابغ مدمض ٖبض الباقي، ٖلم الاظخمإ البِئت،  .2  .2013-2012ظامٗت اإلال٪ الُٟهل، الؿٗ

اث .3 ت : َاٖذ ببغاَُم لُٟي، ٦ما٫ ٖبض الخمُض الٍؼ ب، صاع ٖلم الاظخمإ ، المٗاهعة ٞي الىٍٓغ  .، صؽال٣اهعةٍٚغ

 :اإلاظيغاث واإلاجالث -

ٓم ؤلاوؿاهُت : بلُٗض ظمٗت .4 ْاإلاخٓؾـِ في التربیـت البیـئیـت، مظ٦غة اإلااظؿخحر،  ٧لُت الٗل ْع مـضاعؽ الخٗلیـم الابخضاجي  ص

ٓعي  ٓم الاظخماُٖت، ٢ؿم ٖلم الاظخمإ، ظامٗت مىخ . 2010- ٢2011ؿىُُىت،  –ْالٗل

الِىضؾت صمك١ للٗلْم ظامٗت ظلت ،  مسلصْنفي م٣ضمت ابً  الخىمٓي ال٨ٟع : المهعيٖابضًً، ٖماص ُؿاع مدمض  .5

. 2009ألا٫ْ، الٗصص  -ْ الٗكعْن الخامـ المجلص 

: اإلاىانؼ ؤلالٌتروهُت

                                                           
 .94، ص 2006البيئة كاجملتمع ، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، : حسُت عبد احلميد أمحد رشواف 1
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6. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%. 

7. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%  

http://www.startimes.com/?t=31279872  

ْانا .8 ت لٗلم األَغ لر مدمض الهٛحر ، الاججاَاث   ٢ٓ٘ اإلاخهٟذإلظخماالىٍٓغ ٓص، اإلا  :ٕ البُئي، ظامٗت اإلال٪ ؾٗ

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/bitstream/123456789  

 

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%25
http://www.startimes.com/?t=31279872
http://www.startimes.com/?t=31279872
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/bitstream/123456789


 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

315 

 

اهاث اإلاؿخهبلُت لخٌىىلىحُاث اإلاػلىماث وصوعَا في جدهُو الخىمُت في الضُو الػغبُت  الَغ
باخثت صيخىعاٍ،حامػت جلمؿان /ناصة بً غبض   هىاُ

 

 

 

: ملخو

ٓعاث الٗالم ٖٝغ ٓعة بضاء ٦شحرة جُ عا الؼعاُٖت بالش ٓعة ْمْغ ال الهىاُٖت بالش ٓعة بلى ْن ٓماث ز  حك٩ل ؤضخذ التي اإلاٗل
ّٓٚ ًُمذ ٖاإلاُا َضٞا ٓط لبل ٓل ٓماث مجخم٘ ْؤن زانت بلُّ، ْال ٓم اإلاٗل ت وكغ ٖلى ؤؾاؾا ٣ً ُِٟا ْبهخاظِا اإلاٗٞغ  ْجْٓ

ً ما َْظا اإلاجخمعي اليكاٍ مجاالث ظمُ٘ في ب٨ٟاءة ٫ٓ  عثِؿُا َضٞا باٖخباٍع اإلاؿعى َظا لخد٤ُ٣ الض٫ْ  ؾعي ًبَر  للٓن

. عا١ مٗغفي مجخم٘ بلى

اها الال٨ترْوي اإلاجخم٘ ٌٗض ْ ّٓٚ الٗغبُت الض٫ْ  حؿعى َع  ما َْٓ الىاجخت الٛغبُت البلضان ججاعب ْل في الؿبل، بكتى لبل
ٓظُاث م٣ضمتها ْفي الجضًضة باأل٩ٞاع الاَخمام بلى ًضِٞٗا ٓل اها حك٩ل التي  الخضًشت الخ٨ى  جدؿحن ٖلى الٗمل  قإهّ مً َع
ٓمُت الخضمت ٓعا حكِض التي اإلاخ٣ضمت الض٫ْ  بغ٦ب بااللخدا١  لِا ٌؿمذ عا١، ال٨ترْوي مٗغفي مجخم٘ ْبىاء الٗم  في ٦بحرا جُ

. اإلاجا٫ َظا

ٓماث، مجخم٘: اإلاكخاخُت الٍلماث ٓمُت، الخضمت ؤلال٨ترْهُت، ؤلاصاعة اإلاٗل . الخىمُت الٗم

 مهضمت

ٓعا الٗالم قِض ٓص في َاثال جُ ٓلٓظُا مجا٫ في ألازحرة ال٣ٗ ٓماث ج٨ى ٍٓاث ٖلى ْالاجها٫ اإلاٗل  بك٩ل جمـ ْالتي ٖضة مؿخ

ٓبّ ٖلى ْجازغ لئلوؿان الٗملُت الخُاة ٦بحر عة بًجابي َٓ الخإزحر َْظا. ؤلاصاعة في اإلاخب٘ ْمىهجّ ؤؾل  ٖملذ خُض بالًْغ
ٓلٓظُا  بل٨ترْهُت بصاعة بلى الخ٣لُضًت ؤلاصاعة َْٓ ُّٞ حِٗل ٧اهذ التي ال٤ًُ الخحز مً ؤلاصاعة بزغاط ٖلى الخضًشت الخ٨ى

ا ٖحن مخمحزة ٫ٓ  ْمد٨م ٞٗا٫ بك٩ل بغامجِا حؿُحر في مىٟغصة بسهٓنُت ٚحَر  ؤْ ٖجها اإلاٗلً ألاَضاٝ جد٤ُ٣ بلى للٓن

ٖٓت لِا اإلاؿُغ .  اإلاخبٗت ؾُاؾتها في ْاإلآي

ٓع  َظا ْهت في ؤنبدذ التي ؤلال٨ترْهُت ؤلاصاعة في الٟٗالُت َْظٍ الخُ ْلُت ألاَضاٝ مً ألازحرة آلا  مً جد٣ُ٣ِا ًجب التي ألا
٘ مً لخم٨جها الٗغبُت البلضان زانت الض٫ْ  َٝغ ٔ  مً الٞغ ٔ  اإلاٗغفي ج٣ضمِا مؿخٓ ًٍٓ ْطل٪ مىٓماتها ٞٗالُت ْمؿخٓ  بخ٩

ٓلٓظُا ْالغقُض الجُض ْالدؿُحر الاؾخٗما٫ ٖلى ٢اثم مٗغفي مجخم٘ ٓماث لخ٨ى اصة لًمان. اإلاٗل ٔ  ٖلى الٟٗالُت ٍػ  مؿخٓ

ٓلي ْبالخالي. ؤلاصاعة  مدل ؤلاصاعة جهبذ ؤًً صخُذ ْال٨ٗـ مِٗا اإلاخٗاملحن ٦ْظا بالٗاملحن ال٨بحر اَخمامِا اإلاىٓماث ج
هت ًدؿم ٖهغي  َابٗا ا٦دؿنذ اجها بط ، ؤًًا مِٗا ْاإلاخٗاملحن ٖمالِا ز٣ت ْ اَخمام  لٗمالئها جِؿغ خُض ْالٟٗالُت باإلاْغ

 ٫ٓ ٓماث ٖلى الخه ٓصة جد٤ُ٣ ٦ظا ْ. ْالخضماث اإلاٗل . ج٩لٟت ْؤ٢ل ٢ْذ ْؤ٢ل ظِض بإ٢ل ْطل٪ اخخُاظاتهم جلبُت في الج
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٫ٓ  ماؾؿاتها ْصًت مغص لخدؿحن الٗغبُت الض٫ْ  جبيخّ ما َظا ٓاث٤ صْن  ؾِلت بُغ١  ٖمالئها م٘ الخٗامل بلى ْالٓن  ح٨ٗغ ٖ

ت الٗملُت ؾحر نٟٓ ٓصة ْطاث. ٞٗالُت ؤ٦ثر اإلاىٓمت ًجٗل مما ؤلاصاٍع  ؤلال٨ترْهُت ؤلاصاعة جهبذ خُض. زضماتها جلبُت في ظ

اها الٟٗالت ٍٓاتها بجمُ٘ الخىمُت لخد٤ُ٣ البلضان لِظٍ مؿخ٣بلُا َع ٍالُت هُغح َىا ْمً. مؿخ : الخالُت ؤلاق

ان ٦ؿب زال٫ مً الغقُضة الخىمُت جد٤ُ٣ في الٗغبُت البلضان حؿعى ٠ُ٦ ٓلٓظُا َع ٓماث ج٨ى  ْالاجها٫؟ اإلاٗل

ْع  زالزت بلى اإلا٣الت ٢ؿمذ ؤلاق٩الُت َظٍ ًٖ ْلئلظابت : مدا

ُ  اإلادىع  ٓماث، مجخم٘: الخالُت للمهُلخاث مٟاَُمي ٖغى:ألاو ٓمُت، الخضمت اإلاٗل . ؤلال٨ترْهُت ؤلاصاعة الخىمُت، الٗم

. الٗغبُت الض٫ْ  في الخىمُت ْجد٤ُ٣ الال٨ترْهُت ؤلاصاعة بحن الٗال٢ت بق٩الُت :الثاوي اإلادىع 

اهاث :الثالث اإلادىع   .الٗغبُت الض٫ْ  في الخىمُت لخد٤ُ٣ اإلاؿخ٣بلُت الَغ

ُ  اإلادىع   مكاَُمي غغى: ألاو

 :اإلاػلىماث مجخمؼ ماَُت -1

ٓماث مجخم٘ ؾمإ بمجغص ؤطَاهىا بلى ًدباصع ٓع، مخ٣ضم، مٗغفي، مجخم٘ اإلاجخم٘ َظا ؤن اإلاٗل  عا١ جىمٓي  مجخم٘ مخُ
ت الخىمُت ماقغاث ؤَم مً ؤن باٖخباع ت َٓ النكٍغ  بلى َغ٢ّ في ِٞٓ الهبٛت َظٍ ٖلى ًدخٓي  اإلاجخم٘ ٧ان ما ٞةطا. اإلاٗٞغ

. الخىمُت مً بؿُِ ظؼء ْلٓ جد٤ُ٣

ٓماث ٞمجخم٘ ٓعة آزغ َٓ اإلاٗل ٓع  ؤْ ز ٓعة بٗض ؤلاوؿاوي للمجخم٘ جُ  بالتر٦حز ألازحر َظا ًخمحز بط. ْالهىاُٖت الؼعاُٖت الش
ٓماث، ٞحها حٗالج التي الٗملُاث ٖلى ٓن  خُض اإلاٗل ٓمت، هي ْألاؾاؾُت الخام اإلااصة  ُّٞ ج٩ ا ًخم التي اإلاٗل  بدُض اؾدشماَع
ٓلض ت، ج ت اإلاٗٞغ ٓاص ٨ٖـ َْظا ظضًضة مٗٞغ ، اإلاجخمٗاث في ألاؾاؾُت اإلا  مجخم٘ في ؤما الاؾتهال٥، بؿنب جىًب التي ألازٔغ

ٓماث ٓماث اإلاٗل ٓلض ٞاإلاٗل ٓماث ج ْلى بالضعظت حٗخمض التي اإلاجخمٗاث ؤن بمٗجى 1جىًب ال اإلاجخم٘ مهاصع ًجٗل مما مٗل  ألا
ٓماث هٓم ٖلى ت اإلاٗل ا مً ؤَمُت ؤ٦ثر هي ْاإلاٗٞغ ٓص التي اإلاجخمٗاث مً ٚحَر ٓص ًخمحز الظي ؤلاؾتهال٥ َاب٘ ٖلحها ٌؿ  بالجم

ٔ  جخمحز التي اإلاجخمٗاث ٨ٖـ ٖلى الابخ٩اع ْٖضم ْالشباث ٓماحي بمؿخٓ لِا مٗل . ْؤلابضإ الخجضًض بلى ًَا

ٓماث بمجخم٘ ؤًًا ٣ٍْهض ٓماث، اإلاغجبُت ْاإلاماعؾاث ْالخضابحر، ألاوكُت ظمُ٘ اإلاٗل  ْجىُٓما ْوكغا بهخاظا باإلاٗل
ٓماث بهخاط ٌكمل ٦ما ْاؾدشماعا، ٓص البدض ؤوكُت اإلاٗل ٓظّ ْالخإل٠ُ ؤلابضاُٖت ْالجِ  الخٗلُمُت ألاَضاٝ لخضمت اإلا

ٓظُّ َٓ َىا ْالخش٣ُُٟت الخٗلُمُت باألَضاٝ ه٣هض. 2ْالخش٣ُُٟت ٓماث مجخم٘ آلُاث ج  لّ الخدخُت البجى ٖلى التر٦حز بلى اإلاٗل

ٔ  لخد٤ُ٣ ْالخش٣ُُٟت الخٗلُمُت، اإلااؾؿاث ْهي .  ظُض ْحٗلُمي ز٣افي مؿخٓ

ٓماث مجخم٘ حٍٗغ٠ ًم٨ً ٦ما ٓماث ٖلى ؤؾاؾا ٌٗخمض الظي اإلاجخم٘ َٓ ؤهّ ٖلى اإلاٗل ٓٞحرة اإلاٗل ٓعص ال  اؾدشماعي  ٦م
ٓمي للضزل مهضع ؤًًا حٗخبر ٦ما ٦ْسضمت بؾتراجُجُت ٦ْؿلٗت ٓة ْمجا٫ ال٣ ٓمت جهبذ ؤًً الٗاملت، لل٣  ًٖ اإلاىدكغة اإلاٗل

ٓلٓظُا ٍَغ٤ ْصًت ؤ٦ثر هي الخضًشت الخ٨ى ٓمت مً مغص ٓٞغة اإلاٗل ٓن  ال ؤًً مشال اإلا٨خباث في اإلاخ  ٦ش٠ُ بك٩ل ٖلحها ؤلا٢با٫ ٩ً

                                                           
كلية  اجلزائرم، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة قسنطينة،علوم ىند، قياس النفاد إىل تكنولوجيا ادلعلومات كاإلتصاالت بقطاع التعليم بالشرؽ  - 1

 .40.ص،2007/2008العلـو االنسانية كاالجتماعية، 
. 41نفس ادلرجع، ص - 2
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٘ َٓ ما ٨ٖـ ٖلى ٓٞغ ؾَغ ٢ٓذ ْم ٓماث ب٨شاٞت اإلاجخم٘ َظا ًخمحز ٦ما. لل ت َاثلت ب٨مُاث ْبهخاظِا اإلاٗل  اؾتهال٦ِا ْؾٖغ

ٓماث. اإلاؿخمغ ْججضصَا ٓع  ؤؾاؽ هي ٞاإلاٗل ٓن  ؤٞغاص ٖلى ًدخٓي  ْؾِ يمً ْظضَا مً البض اإلاجخم٘ جُ  الخٗامل ٌؿخُُٗ

ٓاء ٞٗا٫ بك٩ل مِٗا ٓا ؾ .  مىخجحن ؤْ مؿتهل٨حن ؤ٧اه

َٓغ ٓماث مجخم٘ ْظ ٓم اإلاٗل ٓٞغ ٖلى ٣ً ٓظُت الٓؾاثل ج ٓل ٫ٓ  خُض باالهترهذ ٌؿمى ْما الخضًشت الخ٨ى  الهضص َظا في ٣ً

ٓلٓظُا مخسهو ٦ْغ بُتر" لالجها٫ الخضًشت الخ٨ى ٓا١، الا٢خهاص، في ٖم٣ُا حُٛحرا آلان جدضر الاهترهذ ؤن": "ص  َُا٧ل ألاؾ

ٓظاث، نىاٖت ٓػَ٘، في ٍْازغ اإلاىخ ٓن  ٢ض ٦ما. اإلاؿتهل٨حن ًسو ُٞما ْال٣ُم الؿل٥ٓ الخ  ًسو ُٞما طل٪ مً ؤ٦بر الخإزحر ٩ً
ٓماث مجخم٘ ٧ان ْبطا. 1ُّٞ ْم٩اهدىا للٗالم عئٍدىا ٖلى طل٪ ١ْٓٞ  ْالؿُاؾت اإلاجخم٘  البلضان في ْاؾٗا اهدكاعا ٌٗٝغ اإلاٗل

ْصا ًٓل اؾخٗمالّ ٞةن اإلاخ٣ضمت خبها جِٓغ الٗغبُت البلضان ٧ل ٖام ْبك٩ل. الٗغبُت الض٫ْ  في مدض  في ال٨بحر ْاَخمامِا ٚع
 ٫ٓ ٓع  ْالخمخ٘ اإلاخ٣ضمت البلضان مهاٝ بلى الٓن ّ الظي بالخُ ٓلٓظُا مجا٫ في البلضان َظٍ حٗٞغ ٓماث ج٨ى  ْبم٩اهُت اإلاٗل

عة بلى عاظ٘ طل٪ جد٤ُ٣ ٓٞحر يْغ ٝ مً ألاصوى الخض ج . الالػمت الْٓغ

: اإلاػلىماث مجخمؼ مػاًحر  -2

ٓماث ٞمجخم٘ اإلاجخمٗاث، مً ٚحٍر ًٖ مُٗىت بمٗاًحر ًىٟغص حؿمُخّ ازخلٟذ مِما مجخم٘ ٧ل  ْلُام" خؿب ًخمحز اإلاٗل

ٓماث إلاجخمّٗ ٦خابّ في مٗاًحر بسمؿت" ماعجً : ٧اآلحي ْهي اإلاٗل

ٓلٓظُا ُّٞ جهبذ ؤًً :الخٌىىلىجي اإلاػُاع - ٓماث ج٨ى ٓة مهضع اإلاٗل . ألاؾاؾُت ال٣

ْع  ًخإ٦ض خُض :الاحخماعي اإلاػُاع - ٓماث ص ٔ  لتر٢ُت ٧ٓؾُلت اإلاٗل ٓعي ْاهدكاع اإلاِٗكت مؿخٓ ٓماث بالخاؾٓب ال  ْاإلاٗل
٫ٓ  للٗامت الٟغنت ْبجاخت ٓماث ٖلى للخه ٔ  ٖلى اإلاٗل ٓصة مً ٖا٫ مؿخٓ . الج

ٓماث َىا جبرػ خُض :الانخهاصي اإلاػُاع - ٓاء ؤؾاس ي، ا٢خهاصي ٦ٗامل اإلاٗل ٓعص، ؾ  ْمهضع ٦ؿلٗت ؤْ ٦سضمت، ؤْ ٦م
. للٗمالت ظضًضة ٞغم لخل٤ ْمهضع اإلاًاٞت، لل٣ُمت

ت جاصي ؤن ًٟترى خُض :الؿُاس ي اإلاػُاع - ٓماث خٍغ ٍٓغ بلى اإلاٗل ٓعة جُ  اهتهاط زال٫ مً ْطل٪ الؿُاؾُت الٗملُت ْبل
ْالُب حؿُحر في الجماَحر ْبقغا٥ الضًم٣غاَُت ٓماث مجخم٘ ؤٞغاص ؤن ؤي. الٗامت ْالخُاة الخ٨م ص  ببضاء ٖلى ال٣ضعة لِم اإلاٗل

. الؿُاؾُت ال٣غاعاث اجساط في الغؤي

تراٝ زال٫ مً طل٪ ًخجلى :الثهافي اإلاػُاع - ٓماث الش٣اُٞت بال٣ُم الٖا ت، اإلال٨ُت ٧اخترام للمٗل  خغمت ٖلى ْالخغم ال٨ٍٟغ
. 2الصخهُت البُاهاث

٫ٓ  زاللِا مً بالخيبا لىا حؿمذ التي هي اإلاٗاًحر ِٞظٍ ٓماث مجخم٘ بلى اإلاجخم٘ بضز  جِٓغ خُض. ٞٗالُخّ مضٔ ٢ُْاؽ اإلاٗل
ٓصة مضا في الٟٗالُت َظٍ ٓماجُت الخدخُت البيُت ظ ا للمجخم٘ اإلاٗل ٫ٓ  ماقغ باٖخباَع ٓماث مجخم٘ لضز  ًم٨ً الظي اإلاٗل

ٓاؾب، ٖضص: الخالُت باإلاخٛحراث ٖىّ الخٗبحر ُٖٓت اإلاكتر٦حن، ٖضص الخ . الخ...اإلا٣ضمت الخضماث ه

ٓماث مجخم٘ ٍْىُٓي  ٖٓت ٖلى اإلاٗل : في جخمشل ْهي الخهاثو مً مجم

                                                           
  5.، ص2005/2006ربو، اجلزائر يف رلتمع ادلعلومات حصيلة كأفاؽ، أطركحة لنيل شهادة ادلاجستَت جامعة اجلزائر،  أمنة بن عبد - 1
 .46-45.ص-علوم ىند، مرجع سبق ذكره، ص   - 2
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ٓماث اؾخسضام في جخجلى ا٢خهاصًت زانُت - ٓعص اإلاٗل  ٖلى ْاإلااؾؿاث الكغ٧اث مٗٓم ُّٞ حٗمل خُض ا٢خهاصي، ٦م
ٓماث اؾخسضام اصة اإلاٗل اصة ْفي ْالابخ٩اع، الخجضًض جىمُت ْفي الٗمل، في ؤلاهخاظُت ال٨ٟاءة لٍؼ  الخىاٞس ي، ْْيِٗا ٞٗالُتها ٍػ

٘ ٖلى ٌؿاٖض مما . اإلااؾؿاث ْٞٗالُت ؤصاء ٞع

ٓماث اإلاخىامي الاؾخسضام - ٓع  بحن للمٗل ٓن  ٞالىاؽ الٗام، الجمِ ٓماث ٌؿخسضم  ٦مؿتهل٨حن ؤوكُتهم في م٨ش٠ بك٩ل اإلاٗل
ٓاَىحن ٢ِٓم إلاماعؾت ٦ْم لُاتهم خ٣ ٓماث هٓم بوكاء ًٖ ًٞال َظا. ْمؿْا  ْالش٣اٞت الخٗلُم بجاخت مً جٓؾ٘ التي اإلاٗل

. اإلاجخم٘ ؤٞغاص ل٩اٞت

ٓع  - ٓماث ٢ُإ ِْ ٓمت بهخاط ؤنبذ خُض الا٢خهاص، ٢ُاٖاث مً مِم ٣٦ُإ اإلاٗل ٓػَِٗا اإلاٗل  ٖضًض في ا٢خهاصًا وكاَا ْج

. 1الٗالم ص٫ْ  مً

: الػمىمُت الخضمت ماَُت  -3

ّٟ في" بصَعـ الغخمان ٖبض زابذ" ًغ٦ؼ ٓمُت للخضمت حٍٗغ : َما ؤؾاؾحن مدىعًٍ ٖلى الٗم

ٓمُت اإلاىٓماث ج٣ضمِا التي الخضماث حٗخبر :يػملُت الػمىمُت الخضمت مكهىم -أ   ٖملُاث جمشل ؤجها ٖلى الٗامت ؤْ الخ٩
ٓإ زالزت َىا٥ ٞةن للمضزالث ْباليؿبت مسغظاث، ْحكُٛل مضزالث ٖلى جىُٓي  ج٩املي، َاب٘ طاث  ٖلحها ججغي  ؤن ًم٨ً ؤه

ٓبت الخضمت إلهخاط الدكُٛل ٖملُاث : ْهي اإلاُل

ٓإ ؤخض الخضمت َالب الٟغص ٌٗخبر: ألاقغاص -1 ٓمُت الخضمت ٖملُاث في اإلاضزالث ؤه  ٖلى الٗملُاث َظٍ جاصٔ ٖىضما ؤي الٗم
ٓاًَ  .بظاجّ اإلا

ٓإ ؤخض ألازحرة هي جهبذ ؤن ًم٨ً :اإلاىاعص -2  ٖملُاث ؤي الٗامت، اإلاىٓماث مً اإلا٣ضمت الخضمت ٖملُاث في اإلاضزالث ؤه
ا ًخم التي الخضمت ٦ٓت ألاقُاء ٖملُاث ْحؿمى. ألاٞغاص ٖلى ْلِـ. ألاقُاء ٖلى بظغاَئ ع عزو زضماث: مشل اإلامل  مْغ

. الخضًضًت الؿ٨٪ زٍُٓ في اإلاسخلٟت الٗامت ْالخضماث الؿُاعاث،

ٔ  هي :اإلاػلىماث -3   ٓمُت، الخضمت ٖملُت في اإلاضزالث ؤخض جمشل ألازغ ٓماث حكُٛل ٖملُت ٖلحها ٍُْل٤ الٗم  ٨َْٗـ اإلاٗل
ٕٓ َظا ٓع  هدُجت الٗامت للخضمت الخضًض الجاهب الى ٓلٓظُا في الخانل للخُ ٓماث ج٨ى  جدلُل زضماث مشل ْؤلاجها٫ اإلاٗل

ٓماث، مغا٦ؼ في البُاهاث . ْالجامٗاث البدٓر مغا٦ؼ في البُاهاث حكُٛل ْٖملُاث اإلاٗل

ٓم مً اهُال٢ا: يىظام الػامت الخضمت مكهىم -ب  ٦ىٓام الٗامت اإلاىٓماث ج٣ضمِا التي الخضماث بلى الىٓغ ًم٨ً الىٓم مِٟ

ٓن  : ًلي ما حكمل مسخلٟت ؤظؼاء مً ًخ٩

. الخضمت بهخاط ؤْ الدكُٛل ٖملُاث هٓام -

ٓاًَ ْبًهالِا للخضمت، الجهاجي الدؿلُم زم الخضمت، لٗىانغ جهاجي ججمُ٘ ًخم الىٓام َظا ٤ْٞ الخضمت حؿلُم هٓام -  للم
 1.الخضمت َالب

                                                           
 

 رسالة ماجستَت غَت. دراسة ميدانية بادلؤسسات الوثائقية لوالية كىراف: بزاكية زىرة، رلتمع ادلعلومات كالكفاءات اجلديدة لدل أخصائي ادلعلومات -
 . 44-34.ص-، ص2015-2014كلية العلـو االنسانية كالعلـو االسالمية، : جامعة كىراف. منشورة
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ٓحي ٦ما ٓم ً ٓمُت الٗامت ؤلاصاعة بحن الغابُت بخل٪ اإلاضهُت الخضمت ؤْ الٗامت الخضمت مِٟ ٓاَىحن الخ٩ ٔ  ٖلى ْاإلا  جلبُت مؿخٓ

باث، ت الجِاث َٝغ مً لؤلٞغاص اإلاسخلٟت الخاظاث ْبقبإ الٚغ ٓم ٍْخًمً. ْاإلاىًماث ؤلاصاٍع  ق٩ل ق٩لحن الخضمت مِٟ

. مغجي ٚحر ْق٩ل مغجي

ٓم ْلخٓيُذ ٓمُت الخضمت مِٟ  ٢ض: اإلاجخم٘ في الٗامت اإلاىٓماث ج٣ضمِا التي الخضماث مً اهُال٢ا الخالي اإلاشا٫ ه٣ضم الٗم
ٓظّ ٓاًَ ًخ ٓم ٞبضاًت لِا، عزهت اؾخسغاط ؤْ ؾُاعجّ لدسجُل م ٓزاث٤ مسخل٠ بخ٣ضًم ٣ً  الخضمت، م٨خب لضٔ الالػمت ال
ٓص مً ْمُلٓب مسهو َٓ ما َْؿضص ٓزاث٤ َظٍ إلاشل ه٣ ىت، في ال  ًم٨ً َْىا الخضمت جيخهي ل٩ي  ٢لُال باالهخٓاع ْٖلُّ الخٍؼ
 ٫ٓ ٓاًَ اإلاغجي الجؼء ًمشل الخضمت مً الجؼء َظا ؤن ال٣ ٔ  ألهّ للم ٟحن ؤلاصاعة ًغ  ٖلى ًدهل ْختى ؤهّ ٚحر ْألاظِؼة، ْاإلآْ

ٓبت الخضمت ٔ  ْؤٖما٫ مِام ألامغ ًخُلب اإلاُل  الضٞاجغ في الٟدو مشل الٗامت الخضمت م٨خب صازل ججغي  صازل ججغي  ؤزغ
ش ًٖ آلالي الخاؾب ؤْ ما٫ َظٍ ٧ْل الضازلُت اإلاغاظٗت الدسجُل، ْاإلاسالٟاث، الؿُاعة جاٍع  الظي الخلٟي اإلا٨خب في جخم ألٖا

ٓاًَ ًغاٍ ال عي  َْٓ اإلا .                       2ْج٣ضًمِا الخضمت الؾخ٨ما٫ يْغ

: الالٌتروهُت ؤلاصاعة ماَُت -4

ما٫ ْقب٩اث لالهترهذ اإلاخمحزة ؤلام٩اهاث مً ؤلاٞاصة ٖلى ال٣اثمت الٗملُت جل٪"  ؤجها ٖلى الال٨ترْهُت ؤلاصاعة حٗٝغ  في ألٖا
ٓظُّ الخسُُِ ٓاعص ٖلى ْالغ٢ابت ْالخ ت ْال٣ضعاث اإلا ٍَٓغ ْص بضْن  للمىٓمت الج ". ؤَضاِٞا جد٤ُ٣ ؤظل مً خض

ٓلٓظُا مً زلُِ اؾخسضام" ؤجها ٖلى ْحٗٝغ ما٫ ألصاء الخ٨ى ٓماث لخباص٫ مخ٣ضمت آلُت ْبًجاص ألاصاء بهظا ْؤلاؾغإ ألٖا  اإلاٗل
ٔ  اإلاىٓماث بحن بُجها اإلاىٓمت صازل  اإلاغا٤ٞ بحن ُٞما الغ٢مُت للبُاهاث ماصي الٛحر الخباص٫"  ؤجها ٖلى ؤًًا حٗٝغ ٦ما.3"ألازغ

ٓمُت ٓاَىحن، بحن الجاعي  الخباص٫ ٦ْظل٪ ْالٗامت الخ٩  اإلاٗامالث هماطط ْي٘ مجغص ٖلى ٣ًخهغ ؤن ًجب ال الخباص٫ َْظا اإلا
ت ت اإلاٗامالث جخُلبها التي اإلاغاخل بجمُ٘ ال٣ُام بم٩اهُت ؤًًا ًدُذ ؤن ًجب بل الاهترهذ قب٨ت ٖبر ؤلاصاٍع  زال٫ مً ؤلاصاٍع

ٓماجُت ؤهٓمت اؾخسضام ٓاعصة البُاهاث بخٗبئت حؿمذ جٟاٖلُت مٗل ٓطط في ال ". اإلاٗاملت هم

ٍٓل" ؤًًا حٗجي ٦ما ت الٗملُاث ٧اٞت جد ٓع٢ُت الُبُٗت طاث ؤلاصاٍع  مسخل٠ باؾخسضام بل٨ترْهُت َبُٗت طاث ٖملُاث بلى ال

ْعا١ بال ؤلاصاعة ؤْ الال٨ترْوي الٗمل ٖلُّ ًُل٤ ما َْظا. ؤلاصاعة في الال٨ترْهُت الخ٣ىُاث  زانُت لىا ًِٓغ الخٍٗغ٠ َظا. 4"ؤ
 الخ٣لُضًت ؤلاصاعة بّ جخمحز ٧اهذ ما ًٖ الخسلي ؤي ملمٓؽ َٓ ما ٧ل ًٖ الخسلي ْهي الٟٗالت الال٨ترْهُت ؤلاصاعة بها جخمحز

ًٍِٓا .  الخضًشت الخ٣ىُت ٖلى حٗخمض مخمحزة بةصاعة ْحٗ

ٖٓت جد٤ُ٣ بلى الال٨ترْهُت ؤلاصاعة ْحؿعى :  ؤَمِا ألاَضاف مً مجم

                                                                                                                                                                                           
كاالنسانية، بن أـ السعد فتيحة، دكر تكنولوجيا كاإلتصاؿ يف ربسُت اخلدمة العامة يف ظل احلوكمة االلكًتكنية، اجمللة الدكلية للبحوث االسالمية  - 1

2014،  
                         .                                                                                           8-7ص  -ص

جامعة . رسالة ماجستَت غَت منشورة شور عبد الكرمي، دكر اإلدارة اإللكًتكنية يف ترشيد اخلدمة العمومية يف الواليات ادلتحدة األمريكية كاجلزائر،اع - 2
. 42-41.ص-، ص2010كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية، : قسنطينة

 .                     3بن أـ السعد، مرجع سبق ذكره، ص   -3
كدكرىا يف ربقيق رليد شعباين، منوبة مزكار، اإلدارة اإللكًتكنية للجماعات احمللية، ألية لتحسُت جودة اخلدمة ادلقدمة، كخرب تسيَت اجلماعات احمللية  - 4

. 339، ص2014التنمية، جامعة البليدة، 
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ٓعة للمؿخُٟضًً الخضماث ج٣ضًم  - ُلت ؾاٖت 24 زال٫ مغيُت ن ٕٓ ؤًام َْ . ألاؾب

ت جد٤ُ٣ - ٓبت الؿٖغ . مىاؾبت مالُت ْبخ٩لٟت الٗمل إلهجاػ اإلاُل

ٓجي الٗهغ مخٛحراث م٘ الخٗامل ٖلى ٢اصع مجخم٘ بًجاص - ٓل . الخ٨ى

ٓم حٗم٤ُ - ٓبُت ًٖ ْالبٗض الكٟاُٞت مِٟ . اإلادؿ

ٓاَىحن خ١ٓ٣  ٖلى الخٟاّ - ح جىمُت خُض مً اإلا . ْالابخ٩اع ؤلابضإ ْع

ت ؤمً ٖلى الخٟاّ - ٓماث ْؾٍغ . ٣ٞضاجها مساَغ مً ْالخ٣لُل اإلاٗل

ٓن : الال٨ترْهُت ؤلاصاعة ٖىانغ  -1 : مً الال٨ترْهُت ؤلاصاعة جخ٩

.  ْملخ٣اتها الخاؾٓب ؤظِؼة بّ ٣ًهض: الخاؾٓب ٖخاص -1

ٖٓت هي البرمجُاث: ْالكب٩اث البرمجُاث -2  مً ْالاؾخٟاصة آلالي الخاؾب ظِاػ لدكُٛل اإلاؿخسضمت البرامج مً مجم

. الاهترهذ لكب٨ت اجهالي وؿُج ٖبر اإلامخضة الال٨ترْهُت الٓنالث ٞهي الكب٩اث بِىما. اإلاسخلٟت بم٩اهِخّ

ت نىإ -3 ٓمت في ألاَم الٗىهغ َْٓ: اإلاٗٞغ ن الغ٢مُت ال٣ُاصاث مً الال٨ترْهُت ؤلاصاعة مىٓ ٓن  ْاإلاضًْغ ٓاعص ْاإلادلل  للم

ُت  1.اإلااؾؿت في ال٨ٟغي  اإلاا٫ ْعؤؽ اإلاٗٞغ

ل*  : الخىمُت حػٍغ

ٓم بغػ  ل٣ض ٓعة Développement الخىمُت مِٟ ٓم َظا ٌؿخٗمل لم خُض الشاهُت، الٗاإلاُت الخغب مىظ ؤؾاؾُت به  مىظ اإلاِٟ
ٓعٍ ُاوي الا٢خهاصي ٖهغ في ِْ  الٗاإلاُت الخغب ْختى ٖكغ الشامً ال٣غن  مً ألازحر الغب٘ في" ؾمُض ؤصم"  الباعػ  البًر
ٓع  خضْر ٖلى للضاللت اؾخسضما اللظان ٞاإلاهُلخان الاؾخصىاء، ؾنُل ٖلى بال الشاهُت  ٧اها اإلاجخم٘ في بلُّ اإلاكاع الخُ

.  Progrès Economique الا٢خهاصي الخ٣ضم ؤْ ،Progrès Matériel اإلااصي الخ٣ضم

: هظ٦غ اإلاهُلر لِظا الخٗاٍع٠ ؤَم بحن ْمً

 الخُٛحراث مً الٗضًض طل٪ ٍْهاخب الخ٣ضم بلى الخسل٠ خالت مً الاهخ٣ا٫ ًجغي  بم٣خًاَا التي الٗملُت هي الخىمُت

ت ت الجظٍع ٍَٓغ ٓم ْالخىمُت. الا٢خهاصي البيُان في ْالج ٓاؾ٘ باإلاِٟ ٘ هي ال  هدٓ الاظخماعي ْللىٓام ٩٦ل للمجخم٘ مؿخضام ٞع

 2.ؤًٞل بوؿاهُت خُاة

ٓاِٖا الخىمُت ٞخٗض  بلى تهضٝ مُغصة ٖملُت ٞهي الاججاَاث، ظمُ٘ ْحكمل ال٨ُان مً جيب٘ مؿخمغة صًىام٨ُُت ٖملُت بإه
ْاع ْحٗضًل الاظخماُٖت ألابيُت جبضًل ٓظحهِا ْاإلاغا٦ؼ، ألاص ت اإلاُُٗاث في الخُٛحر َضٝ جد٤ُ٣ هدٓ ْج  ْبىاء ْال٣ُمُت ال٨ٍٟغ

ْلت صٖاثم ت الض ٔ  ج٩اٞل زال٫ مً طل٪. الٗهٍغ ت ال٣ٓ ٍٓت الٗلمُت الخُِ لترظمت النكٍغ ٖاث بلى الخىم  جاصي ٞاٖلت مكْغ

ٓبت الخُٛحراث بخضار بلى مسغظاتها . اإلاُل
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ٓلت ْلٗل ٓم ؤمؿذ الخىمُت م٣ ٓعا الُ ٓم إلاٗٓم مكتر٧ا مد " الخىمُت في الخ٤" بٖالن ٖٝغ ٢ْض ْجُب٣ُاتها، ؤلاوؿاهُت الٗل

 ْز٣اُٞت ْاظخماُٖت ا٢خهاصًت ؤبٗاص طاث مخ٩املت ٖملُت هي الخىمُت ٖملُت" 1986 ٖام في اإلاخدضة الامم ؤ٢غجّ الظي
ٓانل الخدؿً جد٤ُ٣ بلى تهضٝ ْؾُاؾُت، اَُت اإلاخ ٣ِا ًٖ ًم٨ً ْالتي ْألاٞغاص، الؿ٩ان ٧ل لٞغ  ؤلاوؿان خ١ٓ٣  بٖما٫ ٍَغ

اجّ  1".ألاؾاؾُت ْخٍغ

: لها اإلاكابهت اإلاكاَُم وبػٌ الخىمُت بحن الكغم 

عة ًاصي ال الخُٛحر بن :والخؿُحر الخىمُت*   َضٝ بِىما الؿالب بلى الص يء ًخٛحر ٣ٞض ْالاػصَاع، ْالاعج٣اء الخ٣ضم بلى بالًْغ

ٓجحرة ألاًٞل هدٓ الخٛحر َٓ الخىمُت . ْمخ٣ضمت مخهاٖضة ب

ٓع  :والخُىع  الخىمُت*  ٓم الخُ ٓع  ٖلى ؤؾاؾا ٌٗخمض مِٟ  مدضصة مغاخل زال٫ جمغ اإلاجخمٗاث ٧ل ؤن ًٟترى الظي الخه

. ؤ٣ٖضَا بلى ألاق٩ا٫ ؤبؿِ مً ًىضعط مؿل٪ في زابخت

ٓم ٌكحر :والخدضًث الخىمُت*  اصة بلى حٗاٍع٠ مً ؾاب٤ ٖغيىاٍ ما بلى باإلياٞت  ألا٫ْ  اإلاِٟ ٫ٓ  ؤلاهخاظُت ال٣ضعة في الٍؼ  للٓن
ٔ  بلى ٘ مؿخٓ ٔ  مً ًٞغ ٓػ  بصزا٫ بلى ٌكحر ِٞٓ الخدضًض مهُلر ؤما ْالش٣افي، اإلااصي ق٩لِا في اإلاِٗكت مؿخٓ  الخًاعة عم

ْاتها الخضًشت ت ْؤص ٓظُت الٓؾاثل في هلمؿِا ْالتي الٗهٍغ ٓل . الاؾتهال٦ُت الؿل٘ بلى باإلياٞت ؤلالُت ْاإلاٗضاث الخضًشت، الخ٨ى

ٍالُت: الثاوي اإلادىع  ُ  في الخىمُت وجدهُو الالٌتروهُت ؤلاصاعة بحن الػالنت ئق . الػغبُت الضو

ُ  في الخضًثت الخٌىىلىحُاث وانؼ  -1 : الػغبُت الضو

ٓلٓظُا ْا٢٘ جدلُل بن الم ج٨ى عة مىا ٌؿخضعي الٗغبُت البلضان في ْالاجها٫ ؤلٖا  لؤلٖما٫ الخدخُت البيُت ٖىانغ صعاؾت بالًْغ

ٓلٓظُا لىٓم مُٗاعا حك٩ل ْالتي الال٨ترْهُت ٓماث ْج٨ى . اإلاٗل

 :الخهىُت الخدخُت البيُت -أ

  ٔ ٓن  ًغ ٓماث هٓم اؾخسضام في ٞاصخا ه٣ها حٗاوي الٗغبُت الض٫ْ  ؤن اإلاجا٫ َظا في الباخش ٔ  ٖلى اإلاٗل  مىٓماث مؿخٓ
ما٫ ٓماث ألٖا ٓلٓظُا الخدخُت البيُت ؤن ٦ما اإلاسخلٟت، ال٣ُاٖاث في ْاإلااؾؿاث ْالخ٩ ٓماث لخ٨ى  الض٫ْ  في ْالاجهاالث اإلاٗل
ما٫ مخُلباث جلبُت ًٖ ٖاظؼة ماػالذ الٗغبُت  زضماث ج٣ضًم ٖلى ؾلبُا ًازغ الٓي٘ َظا مشل ْبالخالي الال٨ترْهُت ألٖا
ٓا٢٘ اؾخًاٞت مشل ؤلال٨ترْهُت، الخجاعة  ؤلال٨ترْوي الضٞ٘ ْزضماث الال٨ترْهُت الخجاعة مٗامالث جىُٟظ زضماث ألاهترهذ، م

ٍٓل ٓا٫ ؤلال٨ترْوي ْالخد ا لؤلم ْاث الىٓم حؿخسضم التي الكغ٧اث ٖضص ٢لت ؤصث ٦ما. ْٚحَر ما٫ ْؤص  ٦ْظل٪ ؤلال٨ترْهُت، ألٖا
ٍض ٖملُاث اخخ٩اع صًً لضٔ الاهترهذ زضمت جْؼ ْصًً مْؼ ٔ  جغصي بلى الٗغبُت الض٫ْ  بٌٗ في مدض  الخضماث َظٍ مؿخٓ

٢ٓذ في ج٩لٟتها ْاعجٟإ . هٟؿّ ال

: البرمجُاث ونىاغت اإلاػلىماث جٌىىلىحُا نُاع  -ب

ٓلٓظُا قغ٧اث مٗٓم حٗاوي ٓماث ج٨ى ْصًت ْالخبٗثر الدجم نٛغ مك٩لت الٗغبُت ْالاجهاالث اإلاٗل  اإلاؿدشمغ، ما٫ عؤؽ ْمدض

ْلى بالضعظت اإلادلُت الؿ١ٓ  هدٓ الكغ٧اث َظٍ ْاججاٍ ً ص٫ْ  مٗٓم ؤن ٍْالخٔ. ألا ٔ  في ٦شحرا  جخٟاْث الٗغبي الَٓ  مؿخٓ
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ٓص بلى ٌكحر َْظا الغ٢مي، الٗالم في الاهضماط ْصعظت الخ٣ضم ٓة ْظ ٖٓت بحن جدؿ٘ ع٢مُت ٞج ٓع  الٗغبُت الض٫ْ  مجم  ع٢مُا اإلاخُ

. 1الٗغبُت الض٫ْ  ب٣ُت ْبحن ما، خض بلى ْمهغ الخلُج ْص٫ْ  اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث مشل

ٍاهُاث  -ج ُ  بػٌ ئم  :  الخٌىىلىحُا حلب في الػغبُت الضو

ٓلٓظُا ْؾاثل في هضعة مً الٗغبُت الض٫ْ  حٗاوي الم ْج٨ى ٓػَ٘ مك٩لت ؾببها ْالتي ْالاجها٫ ؤلٖا  الٓؾاثل َظٍ ج

ٓظُاث ٓل ٓاٞغة ْالخ٨ى ٓلِا ٦ُُْٟت اإلاخ ٓع  بلى ْن ٓماث ب٣ضع ٖال٢ت اإلاك٩لت لِظٍ ؤن ٦ما. الصخُذ الجمِ ٓصة اإلاٗل ٓظ  ْفي اإلا
ت المُت الٓؾاثل بها جيخ٣ل التي الؿٖغ ٓماث ه٣ل بها ًخم التي الض٢ت ْفي ؤلٖا ٕ ؤن ٞاإلاالخٔ اإلاجخمٗاث، مسخل٠ في اإلاٗل ػُل َٓا  جَا

ٓظُاث ٓل الم ج٨ى ا ؤن ؤي اإلاضن، في مغ٦ؼ ْالاجها٫ ؤلٖا ٓماث وؿبت ٣ًلل مما مىخٓم ٚحر اهدكاَع  ًٖ الٟغص بٗض ٧لما اإلاٗل

. اإلاضًىت

ٓلٓظُا اؾخسضام مجا٫ في الٗغبُت الض٫ْ  ؤخغػجّ ما بن ٓماث ج٨ى الم مً باالهخ٣ا٫ مجها ًخٗل٤ ما الؾُما يُٟٗا ًب٣ى اإلاٗل  ؤلٖا
الم بلى ال٣ُاس ي ٔ  ظِت ْمً ظِت مً َظا الغ٢مي، ؤلٖا ٓا٦بت في بُُئت جؼا٫ ال ؤزغ الم ؾُاؾاث م  الٗاإلاُت، ْالاجها٫ ؤلٖا

ٍٓل ي٠ٗ بؿنب ْطل٪  2.اإلاجا٫ َظا في مِمكت بظل٪ الٗغبُت الض٫ْ  ْحٗض الخبراث، ٢ْلت الخم

ُ  في الخضًثت الخٌىىلىحُا مإقغاث -2 : (ؤلاماعاث مهغ، الجؼاةغ،) الػغبُت الضو

غ في  جإزحر لخ٣ُُم ،"بوؿُاص" ظامٗت م٘ بالخٗاْن  الٗالمي الا٢خهاصي باإلاىخضٔ ْألاصاء الٗاإلاُت الخىاٞؿُت مغ٦ؼ ًٖ نضع ج٣ٍغ
ٓلٓظُا ٓماث ج٨ى ت ماقغ ًٓضر للض٫ْ، الخىاٞؿُت ْال٣ضعة الخىمُت ٖملُت ٖلى ْالاجهاالث اإلاٗل  مضٔ الكب٩اث، ظاٍَؼ
ٓلٓظُا الؾخسضام الض٫ْ  اؾخٗضاص ٓماث ج٨ى ْع  زالزت ٖلى بٟاٖلُت اإلاٗل ال: مدا ما٫ مجا٫ ؤ  الخىُٓمي ْاإلاجا٫ الٗام ألٖا

ٓلٓظُا ألاؾاؾُت ْالبيُت ٓماث لخ٨ى ت مضٔ زاهُا ْالاجهاالث، اإلاٗل  ْالكغ٧اث ألاٞغاص،) للمجخم٘ الشالزت ألا٢ُاب ظاٍَؼ

ٓماث ٧ٓ ٓلٓظُا الؾخسضام (ْالخ ٓماث ج٨ى ٓلٓظُا الٟٗلي ألا٢ُاب جل٪ اؾخسضام زالشا مجها، ْالاؾخٟاصة اإلاٗل ٓماث لخ٨ى  اإلاٗل
ْلت اخخلذ بالٟٗل، اإلاخاخت ْالاجهاالث ً، الغاب٘ اإلاغ٦ؼ" اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث" ص  الض٫ْ  بحن مغ٦ؼ ٦إًٞل ْالٗكٍغ

ْلت جلحها الٗغبُت ً، الخامـ اإلاغ٦ؼ" ٢ُغ" ص ْلت زم ْالٗكٍغ ٓصًت ؤما الشالزحن، اإلاغ٦ؼ في البدٍغً ص  اإلاغ٦ؼ ٞاخخلذ الؿٗ
. اإلااثت بٗض ٖكغ الؿاب٘ اإلاترجبت في" الجؼاثغ" جإحي خحن في ْالؿبٗحن، الغاب٘ اإلاغ٦ؼ مهغ جدخل اإلا٣ابل في ْالشالزحن، الشالض

 :ؤلالٌتروهُت الخجاعة - 

:  ؤلاماعاث -أ

غ ؤ٦ض ْػ  ؤلاماعاث في الال٨ترْهُت الخجاعة حجم ؤن" ْبي ؤبٓ" في الا٢خهاصًت الخىمُت صاثغة ًٖ ناصع خضًض ج٣ٍغ  128 ججا
م ملُاع الع ملُاع 2 ٣ًاعب ما ) 2010 في صَع  بذجم الخلُجي، الخٗاْن  مجلـ ص٫ْ  في ؤلال٨ترْهُت حجم مً %35 ٌك٩ل بما ،(ص

ٍٓا، %13 ٢ضع ؾىٓي  همٓ ٓٞغ َٓ ؾاٖضَا ْما ؾى ا ٖلى جخ١ٟٓ " ؤلاماعاث" ججٗل التي اإلاىاؾبت الخدخُت البيُت ج  ص٫ْ  مً ٚحَر
ٓمت جد٤ُ٣ ٍَغ٤ في مِمت ٢ٟؼاث جد٤ُ٣ مً" ؤلاماعاث" جم٨ً خُض الال٨ترْهُت اإلاجاالث في الىمٓ وؿب في اإلاى٣ُت  الخ٩

ٓماجُت الش٣اٞت وكغ ٖلى ٦بحر بك٩ل ٖملذ ؤجها ٦ما الال٨ترْهُت غ ْؤقاع. اإلاجخم٘ في اإلاٗل  ؤل٠ جمخل٪ ؤلاماعاث ؤن بلى الخ٣ٍغ
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غ ٣ْْٞا خالُا، بل٨ترْهُت زضمت ٓص" ْبي ؤبٓ" ججغبت جخمحز الا٢خهاصًت، الغئٍت وكغجّ الظي للخ٣ٍغ ٓظ  اإلاباصعاث مً ٖضص ب

ت، ا٢خهاص ٖلى ْال٣اثمت. 2030 ْبي ؤبٓ عئٍت جُب٤ُ في حؿِم ؤن ًم٨ً اإلاجا٫ َظا في اإلاِمت ٓاثض اإلاشلى ْالاؾخٟاصة اإلاٗٞغ  لٟ
 الهٛحرة اإلااؾؿاث ْهمٓ الخاعظُت، الخجاعة مجا٫ في ٞغم مً ج٣ضمّ ما زال٫ مً ْطل٪ ْبي ؤبٓ في الال٨ترْهُت الخجاعة

ما٫ طل٪ في بما اإلاجخم٘ ؤٞغاص مجا٫ ْاحؿإ ْاإلاخٓؾُت، ٓم التي ألٖا  ْالخٗلُم بٗض ًٖ الخٗلم ْبم٩اهُت اإلاغؤة، بها ج٣
ٓلٓظُا ٖلى حٗخمض التي الاٞترايُت ْالجامٗاث الاهترهذ قب٨ت باؾخسضام ؤلال٨ترْوي، ٓماث ج٨ى  1.ْالاجهاالث اإلاٗل

:  مهغ في ؤلالٌتروهُت الخجاعة -1

ٖٓت خضًشت صعاؾت في الال٨ترْهُت الخجاعة ؤوكُت ٖلى الاهترهذ مؿخسضمي بهٟا١ حجم ٢ضع  2009 ؾىت" الٗغب اإلاغقضًً" إلاج

الع ملُاع 2.1 بىدٓ غ ْفي. ص ْلُت الخجاعة مىٓمت ًٖ ناصع ج٣ٍغ  بظمالي مً %15 بلى ْنل ؤلال٨ترْهُت الخجاعة حجم ؤن الض

ٓص ظضا، يئُل بمهغ الاهترهذ ٖبض ْالدؿ١ٓ  الال٨ترْهُت الخجاعة حجم ًب٣ى طل٪ ْم٘ ،2011 بجهاًت صازلُا الخضا٫ْ  حجم َْٗ 
ٓٞغ ٖضم بلى طل٪ لت الخدخُت البيُت ج ٫ٓ  ج٩لٟت اعجٟإ ال٩افي، بالك٩ل اإلاَا ْمت الاهترهذ، قب٨ت بلى الٓن  الش٣اُٞت اإلا٣ا

ٔ  اهسٟاى الال٨ترْهُت للخجاعة ٓص ْٖضم الٟغص، صزل مؿخٓ ٍٓٞغ ؤن ًم٨ً إلاا ْعي ْظ ٓلٓظُا ج ٓماث ج٨ى  ْالخجاعة اإلاٗل
ٓمُت زُت ْي٘ ًخُلب ما َْٓ الال٨ترْهُت لت جدخُت بيُت لبىاء ٢ ٓمت اإلاؿتهل٪ لغبِ مَا  ًخم التي ْالبى٥ٓ ْبالكغ٧اث بالخ٩

. 2الىهب ؤْ الخالٖب ٖملُاث لخىجب الالػم الخإمحن لخدُذ مِٗا، الخٗامل

: الجؼاةغ في ؤلالٌتروهُت الخجاعة -2

 في ظلُا جِٓغ ْمالمدِا ماقغاتها ل٨ً الجؼاثغ، في الال٨ترْهُت الخجاعة ْهمٓ حجم ًٖ ص٣ُ٢ت ْبخهاثُاث ؤع٢ام جغص ال ٢ض
ٓاهب مسخل٠ ٕٓ َظا ظ ٓع  اإلاشا٫ ؾنُل ٞٗلى الخجاعة مً الى ٓا٢٘ مً الٗضًض ِْ  بل اَخماماتها ازخالٝ ٖلى ؤلال٨ترْهُت اإلا

٢ٓ٘ َظا ٣ًضم OUEDKNISS.COM الجؼاثغ في ألاهترهذ مؿخسضمي ٢بل مً ٖم٣ُا اَخماما ْل٣ُذ  مخمحزة، ٖضة زضماث اإلا
ٓا٢٘ جهمُم في جخمشل ٓاِٖا، اإلا ٓٞحر بإه الن ٞغم ج ض مً ل٩ل اإلاجاوي ؤلٖا  ٦ما ْالخضماث، الؿل٘ مً نى٠ ؤي ٖغى ًٍغ

ٓٞغ ت مؿاخاث ً ٢ٓ٘ ٦ْظل٪ الكغ٧اث، إلاسخل٠ بقِاٍع ٍٓت الخٍُٓ م ت الج ٢ٓ٘ ٖبر الجؼاثٍغ ٓم خُض airalgerie.dz م  ج٣
ٍٓت الخٍُٓ قغ٦ت ٖٓت بخ٣ضًم الج  بٌٗ بلى باإلياٞت ْظيؿُاتهم، مىا٣َِم ازخالٝ ٖلى لؼباثجها اإلاِمت الخضماث مً مجم

ٓا٢٘ ت اإلا ٔ  الجؼاثٍغ ٢ٓ٘ زضماث هيس ى ؤن صْن  %100 ْالهى٘ اإلادخٓ ض م إل مشل الكب٨ت ٖبر الجؼاثغ بٍغ  ٦ك٠ ٖلى ؤلَا
ضي الخؿاب لب البًر ضي، اله٪ َْ ٓعة حؿضًض ْبم٩اهُت البًر ٓبُلِـ" بٟٕغ الخام الى٣ا٫ الِاج٠ ٞاج  الخؿاب ٖبر" م

ضي ٓٞحر مباقغة، البًر ٓػٕ زضمت ْج ٓحي اإلا ٫ٓ  لالؾخٗالم اله ضي الخؿاب خ . 3الخضماث مً ْالٗضًض البًر

ٔ  ظِت مً ٓػٖاث ؤظِؼة اهدكاع ٍَغ٤ ًٖ الجؼاثغ في ؤلال٨ترْوي الؿضاص مالمذ ؤِْغث ؤزغ ْعا١ آلالُت اإلا  الى٣ضًت، لؤل
   بالؾد٨ُُت لبُا٢اث اإلاالُت ْاإلااؾؿاث البى٥ٓ مً الٗضًض بنضاع

ٌ
ٛىُت مَا دت ٖلى جدخٓي  مُل  بسخب لهاخبها حؿمذ قٍغ

                                                           
 .، رللة الباحث2000/2010حسُت شنيٍت، كاقع البنية التحتية لتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت يف كل من اجلزائر مصر كاإلمارات خالؿ الفًتة - 1

  .70، ص9،2011العدد
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ٓا٫ مً مُٗىت مبالٜ ْلت قاء، متى الصخص ي خؿابّ مً ألام ا" ٧اعص ماؾتر" ْ" ٞحزا" بُا٢اث اٖخماص ْمدا ٓمت في ْٚحَر  اإلاىٓ

ت البى٨ُت . 1الخلُجي الجؼاثغي  ٧البى٪ الجؼاثٍغ

ٓظُاث بصزا٫ بلى ٖمضث الجؼاثغ ؤن ٦ما*  ٓل  في ظؿضجّ ما َْظا ٖالُت ٦ٟاءة طاث ٞاٖلُت بصاعاتها إل٦ؿاب الخضًشت الخ٨ى
ٕ  ْػاعة ٢بل مً جإ٦ُضٍ جم ما َْظا. الجؼاثغ في مخ٩املت بل٨ترْهُت بصاعة بغهامج مٗالم جدمل التي الال٨ترْهُت الجؼاثغ مكْغ

ض ٓانالث البًر ٕ ؤن ؤ٢غث خُض ْاإلا ْع  ٖضة ؾًُم ؤلال٨ترْهُت الجؼاثغ مكْغ ٓماث مجخم٘ بىاء بلى تهضٝ مدا  ْجدٍغ٪ اإلاٗل

ت البحر٢ْغاَُت ج٣لُو بلى بياٞت ع٢مي ْظٗلّ الا٢خهاص  همِ ٖلى اًجابا ؾِى٨ٗـ ما َْٓ ،2"ال٣غاعاث اجساط في ْالؿٖغ
ٓاَىحن خُاة ٓن  الظًً اإلا ٓصة ؤًٞل لخضمت ًُمد ٓابحر ْججىب ٖالُت ْبج . الاهخٓاع َ

ٓلٓظُا اصزا٫ ؤن ٚحر ٓماث ج٨ى ت الاصاعاث في اإلاٗل ٓاظِِا الجؼاثٍغ ٖٓت ج ٓاث٤ مً مجم :  بُجها ْمً ْالخدضًاث الٗ

ض ٢ُإ عجؼ -1 ٓلٓظُا البًر ٓماث ْج٨ى ٓاث ؤَم ٌٗض الظي الِاج٠ بًها٫ ٖلى الٗمالء َلباث جلبُت في ْؤلاجهاالث اإلاٗل  ال٣ى

ٓانل  .ألاهترهذ ٖبر للخ

، بلى مى٣ُت مً ْجباًجها لالجهاالث الخدخُت البيُت اؾخ٨ما٫ جإزحر -2 ٓع  لؿض ٦بحر الٟاع١  ٞةن طل٪ ٖلى ْجإؾِؿا ؤزٔغ  الٟج
 إلاىٓمت الاهًمام مً م٣غبت ٖلى الجؼاثغ ؤن الؾُما مك٩ل ًُغح ما َْٓ اإلاجا٫، َظا في اإلاخ٣ضم الٗالم ص٫ْ  م٘ الغ٢مُت

. الٗاإلاُت الخجاعة

ْصًت -3 ٓاؾٗت الخ٣ىُت َظٍ بؾخسضام ٞيؿبت الجؼاثغ، في ألاهترهذ اؾخسضام مدض  الجؼاثغ في يُٟٗت الػالذ ٖاإلاُا ؤلاهدكاع ال
ْعة بالض٫ْ  م٣اعهت . الجؼاثغ في ٣ِٞ %5.5 جخٗضٔ ال خحن في %14 مشال اإلاٛغب في جبلٜ بط اإلاجا

م بضاًتها، في جؼا٫ ال ؤلال٨ترْهُت اإلاالُت الخٗامالث -4 ٕ ٚع ت الؿلُاث قْغ  ؤلال٨ترْهُت اإلاالُت الخٗامالث حٗمُم في الجؼاثٍغ
ٔ  ٖلى ت، اإلاالُت اإلااؾؿاث مسخل٠ مؿخٓ  ْاؾٗت ٞئاث ٞةن اإلاشا٫ ؾنُل ٞٗلى مبٗثرة، جؼا٫ ال الخجغبت َظٍ ؤن بال ْالخجاٍع
ٓاَىحن ٦ْظا الا٢خهاصًحن اإلاخٗاملحن مً ٓن  اإلا ٞٓ ٓالِم، لسخب ٚىاَِؿُتالم البُا٢ت اؾخٗما٫ مً ًخس  ٦ثرة لؿنب ؤم

 3.خؿاباتهم جدُحن في ال٨بحر ْالخإزحر ؤلال٨ترْوي السخب ًٖ الىاظمت ألازُاء

٫ٓ  ًم٨ً       ٓاث٤ َظٍ ؤن ال٣ ٕ ؤي ؾحر حُٗل ْالتي الٗغبُت الض٫ْ  مٗٓم بحن مكتر٦ت ؤٚلبها في هي الٗ  ٖلى ٢اثم جىمٓي  مكْغ
ٓلٓظُا ألامشل الاؾخسضام ٓماث لخ٨ى ِٖٓا زلّٟ الظي للخسل٠ عاظ٘ َْٓ الخىمُت، جد٤ُ٣ ٖضم ْبالخالي ْالاجهاالث اإلاٗل ٢ْ 

ٓلٓظُا ٢ُإ ؤَمِا اإلاُاصًً ٧ل في جابٗت ْظٗلِا الاؾخٗماع جدذ ٓماث الخ٨ى . ْاإلاٗل

اهاث: الثالث اإلادىع  ُ  اإلاؿخهبلُت الَغ . الػغبُت للضو

ٖٓت هٓغا ٓاث٤ إلاجم ٫ٓ  التي الٗ ٓلٓظُا جُب٤ُ صْن  جد ٓماث ج٨ى  ؾُغث ٢ض الض٫ْ  َظٍ ٞةن الٗغبُت، الض٫ْ  في اإلاٗل

ان ْالبُٗض اإلاخٓؾِ اإلاضٔ ٖلى اؾتراجُجُاث ٍض بلى حهضٝ مؿخ٣بلي ٦َغ . الجضًضة الخ٣ىُاث بهظٍ الاصاعاث جْؼ

 

                                                           
  .ادلرجع نفسو - 1
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:  الجؼاةغ -1

٫ٓ  َظا ْْؾِ الخانلت، الخٛحراث ْؾِ مجخمِٗا بلى ؤلال٨ترْهُت الهبٛت بصزا٫ بلى الجؼاثغ حؿعى  عؾمذ الِاثل الخد
ٓمت اهاث ْخضصث اؾتراجُجُاث الخ٩ ٓا٦بت َع  حهضٝ مخىاؾ٤ ٖمل مسُِ بدُجي ؤلال٨ترْهُت ؤلاصاعة مجا٫ في الخ٣ضم خغ٦ت إلا

ؼ بلى جي الا٢خهاص ٦ٟاءاث حٍٗؼ ٔ  بلى ْالاعج٣اء ْؤلاصاعة ْاإلااؾؿاث الَٓ الث مؿخٓ ٗت الٗم٣ُت الخد  ٌكِضَا التي ْالؿَغ

ٓظُاث مجا٫ في الٗالم ٓل الم ج٨ى ْازغ في الضازلُت ْػاعة ؤَل٣ذ خُض ْؤلاجها٫، ؤلٖا ٕ 2013 ؾىت ؤ ٓاًَ مكْغ  اإلا
ٓاًَ ٧ل ؤعق٠ُ ًسخهغ ْالظي الجؼاثغ في مغة أل٫ْ  ؤلال٨ترْوي  اؾخسغاط زاللّ مً ًم٨ً الخُاة مضٔ ًدبّٗ ْاخض ع٢م في م

ٓزاث٤ ظمُ٘ ت ال ْػ  ال مضة في بل٨ترْوي هٓام ٤ْٞ ؤلاصاٍع حن مٗاهاة مً ًس٠ٟ ما َْظا زاهُت، 30 جخجا  اؾخسغاط في الجؼاثٍغ
ٓزاث٤ ٓمُا َاظؿا ٧اهذ َاإلاا التي ال ٓاًَ ل٩ل ً ٓة ؤلاظغاء َظا َْٗض الضاثغة، ؤْ البلضًت مهالر ٣ًهض م ٫ٓ  في َامت زُ  صز

ٓع  ؤ٫ْ  حٗض التي ؤلال٨ترْهُت ؤلاصاعة مجا٫ الجؼاثغ  َظا قمل خُض ،"2013 ؤلال٨ترْهُت الجؼاثغ" إلؾتراجُجُت ؤؾاس ي مد
ٕ ٓػاعاث ْبحن اإلااؾؿاث، مابحن عبِ قب٩اث ْي٘ اإلاكْغ ٓن  ال ٓابت بمشابت ٩ً ٓمُت الغ٢مُت الب ٓانل حؿمذ التي الخ٩  م٘ بالخ
ٓمُت الُِئاث ٓلٓظُت، الٓؾاثل باؾخٗما٫ الخ٩ ٓز٤ُ الغ٢مىت زال٫ مً الخ٨ى ٓزاث٤ ْج ت، ال  الجؼاثغ بغهامج ًخًمً ٦ما ؤلاصاٍع

ؼ ؤلال٨ترْهُت ٍٓغ مجا٫ في البدض ْصٖم ْالالؾل٨ُت الؿل٨ُت الاجهاالث َُا٧ل حٍٗؼ ٔ  ظِت مً ْالابخ٩اع، الخُ  جخمشل ؤزغ

ٓظُاث امخال٥ بلى الؿعي في الال٨ترْهُت الجؼاثغ بؾتراجُجُت ٓل الم ج٨ى ٕ َظا ًخُلب ٦ما. ْاإلاِاعة ْالاجها٫ ؤلٖا  صٖم اإلاكْغ
خباع بٗحن ًإزظ ماؾؿاحي ٓظُاث اإلاخٗضص البٗض الٖا ٓل الم لخ٨ى ٓاعص ٍْخُلب ْالاجها٫ ؤلٖا  الؿُا١ َظا في مِمت، مالُت م
ٓم ؤنبدذ الجامُٗت ٞالدسجُالث الاهترهذ، زضماث مً اإلاغا٦ؼ ٞحها بما مً الجامٗاث ٧ل اؾخٟاصث  ٢ْذ ؤي مً ؤؾِل الُ

ٓاء، خض ٖلى ْاإلاؿخسضم الُالب ٖلى مط ى ٓجي م٣ٗضٍ ًذجؼ الُالب ؤنبذ بط ؾ . 1قاء ه٣ُت ؤي مً البُضاٚ

٫ٓ  في اإلاٍغٌ ٌؿخسضمِا التي الكٟاء ْبُا٢ت الغ٢مُت الاظخماعي الًمان بُا٢ت ِْغث طل٪، بلى باإلياٞت ٍْت ٖلى الخه  ألاص
 َظٍ م٘ الخؿً الخٗامل ٖلى الخالمُظ حصجُ٘ بهضٝ ْطل٪ الخٗلُم مجا٫ في زانت الغ٢مُت ْألا٢غام الهُضلُاث، مً

ٓظُاث ٓل . الغ٢مُت الخ٨ى

ٓماث مجخم٘ مضًغ ْؤقاع ٔ  ٖلى اإلاٗل ض ْػاعة مؿخٓ ٓظُاث البًر ٓل الم ْج٨ى  الخٍُٓ بلى" خؿُجي خاجم" ْالاجها٫ ؤلٖا
ْع  ٓاًَ بلى بياٞت ؤلال٨ترْهِخحن ْاإلااؾؿت ؤلاصاعة في ؤؾاؾا جىدهغ ْالتي ؤلاؾتراجُجُت َظٍ حك٩ل التي الغثِؿُت ْاإلادا  اإلا

ٍٓغ مؿإلت ؤن مٓضخا ؤلال٨ترْوي ٓايُ٘ َظٍ مشل جُ ٓهُا بَاعا ًخُلب اإلا ْها ٢اه ْلُا، ْحٗا  ال٨ٟاءاث ظاهب مً الؾُما ص

ت ؼ م٘ الٗضالت، ٖهغهت باألؾاؽ حؿتهضٝ ألازحرة َظٍ ؤن ؤ٦ض ٦ما. ؤلاؾتراجُجُت هجاح ٢اٖضة حك٩ل التي النكٍغ  ٞٗالُت حٍٗؼ
ت ؤلاصاعاث ُٖٓت جدؿحن ظاهب بلى ْؤلا٢لُمُت، اإلاغ٦ٍؼ ٓاَىحن مِٗكت ه  .الال٨ترْهُت الخضماث يٓء ٖلى اإلا

ٓػاعة بَاع" خضاصي" الؿُضة جُغ٢ذ ٦ما ض ب ٓابت بلى البًر ٓاًَ ب  ؤلاصاعة ْٖهغهت جدضًض بهضٝ بَال٢ِا جم التي الال٨ترْوي اإلا
بها ٓاًَ مً ؤ٦ثر ْج٣ٍغ ٓابت َظٍ ؤن مٓضخت ْالؼباثً، اإلا  ٧الخالت ْاإلاهالر ألا٢ؿام مً الٗضًض ًدٓي  ْخُضا قبا٧ا جمشل الب
ٓظُاث الاهترهذ، اإلاضهُت، ٓل ٓمُت الخضماث جنؿُِ قإجها مً ْالتي الخضًشت، ْالخضماث الخ٨ى  لُلباث حؿخجُب لجٗلِا الٗم

ٓاَىحن . اإلا

                                                           
 

، 9العدد. رللة الدراسات كالبحوث اإلجتماعية، العموميةالعريب بوعمامة، رقاد حليمة،اإلتصاؿ العمومي كاإلدارة االكًتكنية رىانات ترشيد اخلدمة  -
 .44-34.ص-،جامعة الوادم، ص2014
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ٓماجُت باألهٓمت الخانت البرمجُاث مسخل٠ اؾخٛال٫ ؤن بلى اإلاخدضزت طاث ؤقاعث آزغ، ؾُا١ ْفي  اإلاٗل

، صْن  ًب٣ى الكغ٧اث َٝغ مً بالجؼاثغ الخضًشت  َظٍ مً ٣ِٞ باإلااثت 69 م٣ابل باإلااثت، 16 جخٗضٔ ال خُض اإلاؿخٔٓ
المُت، الغؾاثل حؿُحر بىٓام جخٗامل اإلااؾؿاث عة بلى ْاإلااؾؿاث ؤلاصاعاث الكإن َظا في صاُٖت ؤلٖا  زضماتها ٖهغهت يْغ

ٓلٓظُا ؤمشل باؾخٛال٫ الم لخ٨ى . ْالاجها٫ ؤلٖا

ا آلالي لئلٖالم الخإمحن ؤهٓمت ْا٢تراح بٗض ًٖ الخضمت ْججؿُض الال٨ترْهُت الخدضًاث َظٍ ؤن ؤْضخذ ٦ما  حك٩ل ْٚحَر
ٓمت، اَخمام ٘ ٖضة بَال١ ٖلى ٖؼمِا زال٫ مً الخ٩  التربُت ٚغاع ٖلى ال٣ُاٖاث ٧ل ع٢مىت ٢هض مخ٩املت ال٨ترْهُت مكاَع

٘ ججؿُض في الاهُال١ زال٫ مً َْظا.. الصخت الٗالي، الخٗلُم ْالخٗلُم،  الخبراث مغا٦ؼ جسو ٢ُإ، ب٩ل زانت مكاَع

ٍض ٖلى ٧االجٟا١ ٣ا مؿدكٟى 50 ٣ًاعب ما جْؼ ٓماجُت ؤهٓمت بإخضر مجِؼة زبرة بمغا٦ؼ صخُا ْمٞغ  في ؤ٦ثر للخد٨م اإلاٗل

٘ ؤَم بحن ْمً. الؼباثً زضماث ان حك٩ل التي ؤلاؾتراجُجُت اإلاكاَع "  2013 الال٨ترْهُت الجؼاثغ" بؾتراجُجُت بىاء في ؤزغ َع
ٓماث، ْمجخم٘ ٓماجُت الخٓحرة مدًىت َىا٥ اإلاٗل ٓظُاث في ؤلابضإ ٢لب جب٣ى التي" هللا ٖبض ؾُضي" لـــ اإلاٗل ٓل الم ج٨ى  ؤلٖا

٧ٓالت الٗام اإلاضًغ بكإجها ؤ٦ض خُض ْالاجها٫، ٍٓغ لتر٢ُت الَٓىُت لل ٓظُت الخٓاثغ ْجُ ٓل ٓص زمغة ؤجها الخ٨ى  ؤلانالخاث ظِ

ٓظُاث ٢ُإ في اإلاباقغة ٓل الم ج٨ى غ ؾمذ الظي ألامغ 2000 ؾىت مىظ ْالاجها٫ ؤلٖا  ؤ٢ُاب زل٤ ٦ْظا آلُاتها، ٧ل بخدٍغ
ٓماث مجخم٘ لخد٤ُ٣ الامخُاػ ٓن  نممذ الال٨ترْهُت الخض٣ًت ؤْ اإلادًىت َظٍ ؤن ؤياٝ ٦ما. اإلاٗل  لالبخ٩اع صٖم ٩َُل لخ٩

ٓماجُت الخٓحرة هٓام في عثِؿا ٖىهغا حك٩ل التي اإلابضٖت اإلااؾؿاث ْبوكاء اإلاجا٫ َظا في  1.اإلاٗل

 : نُغ

ْلت حؿعى ٍٓغ ظاَضة ٢ُغ ص ٓظُاث لخُ ٓل ٓماث ج٨ى  ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج في مؿاَمخّ بمٗضالث ْالاعج٣اء ْالاجهاالث اإلاٗل

ٓعة ؤ٦ضجّ ما َْظا الغ٢مي، الا٢خهاص في عاثضة لخهبذ اإلاؿخضامحن ْالخىمُت الىمٓ ْجد٤ُ٣  ْػٍغة" الجابغ خهت" الض٦خ
ٓلٓظُا الاجهاالث ٓماث، ْج٨ى ْلت ؤخغػتها التي الىجاخاث بلى ؤقاعث التي اإلاٗل ٓلٓظُا مجا٫ في ٢ُغ ص ٓماث ج٨ى  اإلاٗل

ٓخت ْألاَضاٝ ْالاجهاالث ٓاث زال٫ لل٣ُإ الُم ضث. اإلا٣بلت ال٣لُلت الؿى
ِّل
ٓانل ٢ُغ ؤن ْؤ٦ ٓص ج ٍٓغ ظِ  ال٣ُإ َظا جُ

ٔ  ٖلى اإلاؿخضامحن ْالخىمُت الىمٓ جد٤ُ٣ ْفي ؤلاظمالي اإلادلي الىاجج في مؿاَمخّ بمٗضالث ْالاعج٣اء  الاظخماعي اإلاؿخٓ
ٓلُت زال٫ مً ْالبُئي ْالا٢خهاصي ما٫، ْعٍاصة الابخ٩اع، ْجدٟحز الغ٢مُت، الكم ٫ٓ  ْيمان ألٖا ٓاثض ْن ٓلٓظُا ٞ  ج٨ى

ٓماث  .الجمُ٘ بلى ْالاجهاالث اإلاٗل

ٓعها بن" ْجابٗذ ٓم خً ض الُ
ِّل
ٓماث زل٤ مً ٧اهذ ؤًىما الكٗٓب ُّٞ جخم٨ً مؿخ٣بل مالمذ بغؾم التزامىا ًا٦ ت، اإلاٗل  ْاإلاٗٞغ

جي ا٢خهاصَم ْجدٟحز ْبم٩اهاتهم، َا٢اتهم ٧امل بصعا٥ بهضٝ ْجباصلِا مجها، ْالاؾخٟاصة ْاؾخسضامِا، بلحها، ْالىٟاط  ".الَٓ

ٓلٓظُا الاجهاالث ْػٍغة ْؤياٞذ ٓماث ْج٨ى ْلت بن اإلاٗل ٍ٘ت  في" ٢ُغ" ص  بمغا٦ؼ مؿدكِضة اإلاؿخ٣بل، َظا لهىاٖت ظُضٍت  ْي
غ في اإلاخ٣ضمت ٢ُغ ا خضًشت ج٣اٍع  ؤلاهترهذ اهدكاع مٗضالث ا٢تراب جبحن مدلُت ْؤبدارٍت  الٗالمي، الا٢خهاصي اإلاىخضٔ ؤنضَع

ٓاٞغ بلى بياٞت الٗاإلاُت، اإلاٗضالث مً ٢ُغ في ْألاٞغاص ألاؾغ بحن  ْمٗض٫ البالص، ؤعظاء مسخل٠ في LTE الغاب٘ الجُل ج٣ىُت ج
ٓا٫، الؾخسضا باإلااثت 185 ٓٞغ الج ٓثُت ؤلُاٝ قب٨ت ْج ت ٖالُت ي ٓالي جغبِ الؿٖغ . اإلاىاػ٫  مً باإلااثت 85 خ

                                                           

  1:جزايرس يف ادلوقع االلكًتكين. كبوابة ادلواطن االلكًتكين 2013أجاكت، اجلزائر اإللكًتكنية .ـ -
http://www.djazairess.com/elmassa/32639 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/elmassa/32639


 
 

 
 

 
 

    2016–صٌؿمبر    : 26الػضص                                                                                البدث الػلميحُل  مغيؼ  
 

327 

صث ْلت جهبذ ؤن َٓ الغثِـ الِضٝ ؤن ٖلى ْقضِّل   ألاًٞل ٢ُغ ص
ًة
.. الابخ٩اعي  الغ٢مي الا٢خهاص في ْعاثضة الٗالم في جٓنُال

، هدً" ٢ْالذ ْلتٍت ٓلُت مً ؤَمُت ؤ٦ثر َضٝ في الخ٨ٟحر ًم٨ىىا ال ٦ض ٫ٓ  ْيمان الكم ٓاثض ْن ٓلٓظُا ٞ  الجمُ٘ بلى الخ٨ى

م، ًٖ الىٓغ بٌٛ   ".٢ضعاتهم ؤْ م٩اجهم، ؤْ صزلِم، ؤْ ظيؿِم، ؤْ ؤٖماَع

م الكباب ًٖ ْجدضزذ ٍ٘ت  بلى الؿُاؾت َظٍ لترظمت الغثِـ الٗماص باٖخباَع ، ْا٢ ا هضع٥" ٢ْالذ ملمٓؽٍت  قبابىا ؤن جمامًة
ٓصْن  مً َم ال٣ُغي  ْلت مؿحرة ٣ً ٍضَم ْبهضٝ اإلاؿخ٣بل، هدٓ ٢ُغ ص  بداظت َم التي ْالٗكٍغً الخاصي ال٣غن  بمِاعاث جْؼ

ٓا بلحها ا ؤَل٣ىا ٣ٞض ال٣ُإ، َظا في اإلاؿخ٣بل ٢اصة لُهبد ا مازغًة ا بغهامجًة  مِاعاث ٖلى قبابىا جضٍعب بلى حهضٝ ظضًضًة

المُت ْاإلاِاعاث ْالدكٟحر، ال٨بحرة، البُاهاث ْجدلُل السخابُت الخٓؾبت مشل مخ٣ضمت ." الغ٢مُت ؤلٖا

ٓػٍغة ؤ٦ضث ٦ما ٓانلت ال ْلت م ٓصَا ٢ُغ ص اصة في ظِ ٓلٓظُا ٢ُإ مؿاَمت ٍػ ٓماث ج٨ى  اإلادلي الىاجج في ْالاجهاالث اإلاٗل

ا ؤ٦ثر بِئت ْزل٤ الابخ٩اع، ْحصجُ٘ ؤلاظمالي، ْع  بلى ؤلاقاعة بلى باإلياٞت. ؤلابخ٩اعي  الغ٢مي لال٢خهاص جدٟحزًة  ًلٗبّ الظي الض

ما٫ خايىاث مغ٦ؼ" اص مؿاٖضة في" الغ٢مُت ألٖا ِّْل ما٫ ع  ال٨ٟغة مغخلت مً الاهخ٣ا٫ في الىاقئت ْالكغ٧اث الكباب ألٖا
ت الىجاخاث مغخلت بلى ؤلابضاُٖت ْلت جبيذ ٦ما. الخجاٍع : ْهي بها اإلاخًمىت ألاعب٘ ْالٛاًاث 2020 في الخٓنُل عئٍت ٢ُغ ص

٫ٓ، الىمٓ، ٓػٍغة ؤْضخذ طل٪ بلى باإلياٞت. ْالكغا٦ت ْالابخ٩اع ْالاؾخضامت، ْالكم ْلت ؤن ال  مغة أل٫ْ  حٗغى ؾٝٓ ٢ُغ ص

ٓلٓظُا" مً الجضًضة الابخ٩اعاث اإلاٗغى ٞٗالُاث زال٫ ْلت ؤن بط". الظ٦ُت ْاإلاالٖب ْألابيُت اإلاضن مشل" الظ٦ُت الخ٨ى  ٢ُغ ص
ْلت بهٟتها الخ٣ىُاث َظٍ جدبجى التي الض٫ْ  َلُٗت في  1".2022 الٗالم ٦إؽ اإلاؿخًُٟت الض

:  ؤلاماعاث - 

٫ٓ  الٗالم ص٫ْ  ؤًٞل مً ْاخضة ؤلاماعاث ظٗل بلى الؿعي بَاع في ٓػعاء مجلـ ؤنضع ،2021 ؾىت بدل  ،2021 ؤلاماعاث عئٍت ال
ٍٓت اإلاخٗل٣ت الخٟهُلُت ألاَضاٝ حكمل َامت ٖىانغ ؤعبٗت جخًمً  خُض ْالصخت ْالخٗلُم، ْالا٢خهاص الَٓىُت، بالِ

ٓح قٗب بلى حؿعى  ًخمحزْن بماعاجُحن ب٣ُاصة جىاٞس ي ْا٢خهاص اإلاكتر٥ اإلاهحر ًجمّٗ ٢ٓي  ْاجداص بترازّ ْمخمؿ٪ ْاز٤ َم
ت باإلبضإ ٓصة ْاإلاٗٞغ ٍٓغ بلى ؤلاماعاث عئٍت جُذ خُض. مؿخضامت مُٗاءة بِئت في ٖالُت خُاة ْظ  ٖلى ٢اثم ب٢خهاص جُ

ت . اإلاٗٞغ

ٓمت اؾتراجُجُت عئٍت ْجخلخو ْلت الال٨ترْهُت الخ٩ : في الٗغبُت ؤلاماعاث لض

ٔ  ٖاإلاُت مماعؾاث جبجي زال٫ مً اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث بدىاٞؿُت ؤلاعج٣اء"  ٓمت مجاالث ٧اٞت في اإلاؿخٓ ". ؤلال٨ترْهُت الخ٩

اهاتها ًسو ُٞما ؤما : ٧الخالي ٞهي َع

ٓمت - ٘ في باإلاؿاَمت ملتزمت مبضٖت بل٨ترْهُت خ٩ ْلت جىاٞؿُت ٞع ٓٞحر الض ٔ  ٖالُت زضماث ْج ٓاث مخٗضصة اإلاؿخٓ  ٢اثمت ال٣ى
باث ٖلى ٓمت زال٫ مً اإلاخٗاملحن ٚع ٓاعص مخ٣ضمت، ع٢مُت جدخُت بيُت مً حؿخُٟض ٦ٟاة، مترابُت خ٩ ت ْم لت بكٍغ  يمً مَا

٦ٓمت ط٧ي بَاع . للخ

                                                           

  1:                                                              يف ادلوقع اإللكًتكين.جريدة الراية،ذا بننسيال، قطر تسعى للريادة يف اإلقتصاد الرقمي -

 http://portal.www.gov.qa/wps/portal/media-

center/news/individualnews/qatar%20aims%20to%20become%20a%20leader%20in%20innovative%20digital%20e

conomy/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIt_S2cDS0sDNwNDMwsDTyDDUKDTbzcDfwdDfWDE

4v0C7IdFQFifWNr/?changeLanguage=ar 
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ٍٓغ ؤظل مً ٦ظل٪ - ت البِئت، مً ًخإل٠ ألابٗاص زالسي بَاع اٖخماص جم جُ  ٖلى البِئت بٗض ٌؿلِ خُض ْالاؾخسضام، ْالجاٍَؼ
ٓامل ٓماث ج٣ىُت ٧اهدكاع الغاَىت ْاإلاُُٗاث الٗ ٓاهحن ْالاجهاالث اإلاٗل ت ْبٗض الخالُت ْألاهٓمت ْال٣  ٖلى ًغ٦ؼ الجاٍَؼ
ٓمت ٢ضعاث ٓع  بِىما ْالخىُٓمُت الخ٣ىُت الىاخُت مً الخ٩ ٫ٓ  الاؾخسضام بٗض ًخمد  الجِاث م٘ للمخٗاملحن الخضماث ج٣ضًم خ

ٓمُت .  1الخ٩

: زاجمت

٢ٓٝٓ ًجب التي اإلاضازل ؤَم ٦إخض الا٦ترْهُت ؤلاصاعة حٗخبر  ٖلى ؾِى٨ٗـ ْالظي الاصاعي  الٗمل جغ٢ُت ؤظل مً ٖىضَا ال
ٓمُت الخضمت ؤصاء جدؿحن ض ٦ؿب ؤظل مً ْجغ٢ُتها الٗم ٢ٓذ مً اإلاٍؼ ٓاًَ عيا جد٤ُ٣ ٦ْظا ال  ألامغ َْٓ الاصاعة، باججاٍ اإلا

ٖٓت ٍَغ٤ ًٖ جد٣ُ٣ّ ًجب الظي :  بُجها ْمً الخُىاث مً مجم

ٓاعص بٖضاص - ت اإلا لت النكٍغ ٓلٓظُا مجا٫ في اإلاَا ٓماث ج٨ى .  ْالاجهاالث ْالكب٩اث اإلاٗل

ت ْاللٛت الخاؾٓب بصزا٫ ْمىاهجّ، الخٗلُم بغامج في الىٓغ بٖاصة - . الخٗلُمُت اإلاغاخل ٧اٞت في الاه٩لحًز

ؼ - ْح ْالابخ٩اع ْالخل٤ ؤلابضإ بِئت حٍٗؼ ؼ اإلاباصعة، ْع ٓص ْحٍٗؼ ٍٓغ البدض ظِ ُٗت البِئت ْجدؿحن ْالخُ  ْب٢امت الدكَغ

ٓماث   . الاهترهذ ٖبر ْؤلاظغاءاث ْاإلاٗامالث الخضماث ج٣ضم التي الال٨ترْهُت الخ٩

ؼ - ٓص حٍٗؼ ٓص م٘ ْالخيؿ٤ُ الٗغبُت الض٫ْ  بحن ؤلا٢لُمي الخٗاْن  ظِ ْلُت الجِ ٔ  ْؤلا٢لُمُت الض  ْالخجاعب الخبراث ْجباص٫ ألازغ
. اإلاماعؾاث ؤًٞل ْاٖخماص ألازُاء ججىب ٖلى حؿاٖض التي

 : ناةمت اإلاغاحؼ

 :اإلاهاالث - أ

ٓمي  -1 ٖٓمامت، ع٢اص خلُمت،ؤلاجها٫ الٗم ٓمُت، مجلت الضعاؾاث الٗغبي ب اهاث جغقُض الخضمت الٗم ْؤلاصاعة اال٨ترْهُت َع

ٓاصي، الٗضص   .2014، 9ْالبدٓر ؤلاظخماُٖت، ظامٗت ال

٦ٓمت الال٨ترْهُت، اإلاجلت  -2 ٓظُا ْؤلاجها٫ في جدؿحن الخضمت الٗامت في ْل الخ ٓل ْع ج٨ى بً ؤم الؿٗض، ٞخُدت، ص

ْلُت للبدٓر الاؾالمُت    الض

. 2014هّ ْؤلاوؿاهُت، ؽ

الم ْالاجها٫ في صٞ٘ عجلت الخىمُت، مجلت الباخض،ظامٗت  -3 ٓظُا الٖا ٓل يب، ؤزغ ج٨ى َٓاب،بً التر٧ي ٍػ ٨ت، ٖبض ال بً بٍغ

.   2009/2010بؿ٨غة،

                                                           

  االكًتكين، يف ادلوقع احلكومة اإللكًتكنية يف دكلة اإلمارات العربية ادلتحدةاإلمارات، موسوعة  -
  

http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%

D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D

9%8A%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1

%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9

%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9?setlang=ar 
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ٓماث ْالاجهاالث في ٧ل مً الجؼاثغ مهغ ْؤلاماعاث زال٫  -4 ٓظُا اإلاٗل ٓل ْا٢٘ البيُت الخدخُت لخ٨ى قيُجي، خؿحن ، 

. 2011، 9، مجلت الباخض، الٗضص2000/2010الٟترة

ْزبر  -5 ٓصة الخضمت اإلا٣ضمت،  ٓبت ، ؤلاصاعة ؤلال٨ترْهُت للجماٖاث اإلادلُت، ؤلُت لخدؿحن ظ اع، مى قٗباوي، مجُض ، مْؼ

ْعَا في جد٤ُ٣ الخىمُت، ظامٗت البلُضة،  ْص . 2014حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت 

ص ي،مدمض، مؿاَمت ؤلاصاعة -6 ٓس ي، ٖبض الىانغ، ٢َغ ٍٓغ الٗمل ؤلاصاعي بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي،  م الال٨ترْهُت في جُ

 .2011مجلت الباخض، ظامٗت بؿ٨غة،

ْالخُاة، ظامٗت ها٠ً الٗغبُت -7 ٓع، الخىمُت اإلاؿخضامت، مجلت ألامً  ٓن ؤخمض مدمض الى .     مإم

ٓمُت في الٓ -8 ْع ؤلاصاعة ؤلال٨ترْهُت في جغقُض الخضمت الٗم م، ص ٓع، ٖبض ال٨ٍغ ْالجؼاثغ، ٖك ٨ُت  الًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .2010ظامٗت ٢ؿىُُىت،

 :اإلالخهُاث - ب

ما٫، ملخ٣ى -9 ْجمحز مىٓماث ألٖا ٓصي، ٖبض ال٣اصع، ؤلاصاعة الغ٢مُت ٦ةبضإ في حؿُحر  ْالخٛحر الخىُٓمي في : ب ؤلابضإ 

. 2010اإلاىٓماث الخضًشت،

ٓوي، َىض ، ٢غاءاث خضًشت في الخىمُت، -10 ْس ي، نلُدت ، ظمٗ ت خضًشت لضعاؾت الخىمُت : ملخ٣ى م٣ا ٓ م٣اعباث هٍٓغ هد

 .2009/2010الا٢خهاصًت، ظامٗت باجىت،

 :الغؾاةل الجامػُت - ث

ْؤٞا١،  -11 ٓماث خهُلت  ٓعة)بً ٖبضعبّ، ؤمىت ، ،الجؼاثغ في مجخم٘ اإلاٗل خت لىُل قِاصة اإلااظؿخحر ٚحر ميك  (ؤَْغ

. 2005/2006ظامٗت الجؼاثغ، 

٢ٓاث الخُب٤ُ،  -12 ْمٗ ت بحن خخمُت الخُٛحر  خت لىُل قِاصة )بً مغؾلي، عا٤ُٞ ، ألاؾالُب الخضًشت للخىمُت ؤلاصاٍع ؤَْغ

ٓعة ْػْ، (اإلااظؿخحر ٚحر ميك ٓم ؾُاؾُت، ظامٗت جحزي  .    2011،ٖل

ٓماث، -13 ْال٨ٟاءاث الجضًضة لضٔ ؤزهاجي اإلاٗل ٓماث  غة، مجخم٘ اإلاٗل ٍْت، َػ خت لىُل )بؼا قِاصة اإلااظؿخحر ٚحر ؤَْغ

ٓعة َْغان، (ميك .     2014/2015، ظامٗت 

ٓماث ْؤلاجهاالث ب٣ُإ الخٗلُم بالكغ١ الجؼاثغي،  -14 ٓظُا اإلاٗل ٓل خت لىُل )ٖلٓي، َىض، ٢ُاؽ الىٟاص بلى ج٨ى ؤَْغ

ٓعة ٓعاٍ ٚحر ميك . 2008، ظامٗت ٢ؿىُُىت،(قِاصة الض٦خ

     :اإلاىاص الالٌتروهُت  

٢ٓ٘ الال٨ترْوي 2013ؤظاْث، الجؼاثغ ؤلال٨ترْهُت .م -15 ٓاًَ الال٨ترْوي، ظؼاًغؽ في اإلا ٓابت اإلا :                                                                ْب

                                                                                           http://www.djazairess.com/elmassa/32639 

٢ٓ٘ ؤلال٨ترْوي -16 اصة في ؤلا٢خهاص الغ٢مي في اإلا ضة الغاًت،طا بىيؿُال، ٢ُغ حؿعى للٍغ : ظٍغ

http://portal.www.gov.qa/wps/portal/media  

http://www.djazairess.com/elmassa/32639
http://portal.www.gov.qa/wps/portal/media
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center/news/individualnews/qatar%20aims%20to%20become%20a%20leader%20in%20innovative%20di

gital%20econ 

٢ٓ٘ الا٦ترْوي -17 ْلت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة، في اإلا ٓمت ؤلال٨ترْهُت في ص ٖٓت ؤلاماعاث، الخ٩                           :                                           مٓؾ

http://uaepedia.ae/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D

8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AF%D9

%88%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9

%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9?

setlang=ar. 
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