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ٚا  :باإلاجلت لخٍّش

ا جفذس مد٢مت دولُت  ِلمُت مجلت ًٍ  دوس

 حّنى الّلمي البدث حُل مش٠ض ًِ

 باؼشاٗ والاحخماُِت، ؤلاوعاهُت بالذساظاث

ش هُئت  وباخثحن أظاجزة مً مؽ٣لت جدٍش

 الباخثحن مً هخبت مً جخألٚ ِلمُت وهُئت

. ِذد ١ل في دوسٍا جدؽ٣ل جد٢ُم وهُئت

: أبّادها و اإلاجلت اهخماماث

 ؤلاوؿاهيت الٗلىم ظيل  مجلت

 مخّذدة مجلت ًِ ِباسة والاظخماٖيت

 راث اإلاٝاالث وؽش حعتهذٗ الخخففاث،

 مجاالث مخخلٚ في الّالُت الّلمُت الُٝمت

 حّشك. والاحخماُِت ؤلاوعاهُت الّلىم

 مىّٜها ِبر للّمىم مٝاالتها حمُْ اإلاجلت

 ئلا٘تها مْ ،الٗلمي البدض ظيل مغ٦ؼ و٠زا

 الجامُّت، البدث مدش١اث أٔلب لٙهاسط

 البدث مىلىِاث ئزشاء في اإلاعاهمت بهذٗ

. الّلمي

:  باإلاجلت اليؽش مجاالث

: الخالُت اإلاجاالث في ألابدار اإلاجلت جيؽش

لىم الىٙغ ِلم  وألاسوى٘ىهُا، التربُت ِو

خ،  الٙلعٙت الاحخماُ، ِلم  ِلم الخاٍس

الم ِلىم والخىزُٞ، اإلا٢خباث  والاجفا٥، ؤلِا

. آلازاس ِلم

 ؤلاوعاهُت الّلىم حُل مجلت جيؽش 

ُلت الّلمُت البدىر والاحخماُِت  ألـا

 مً ١ا٘ت الخخففاث هزه في للباخثحن

ت الجامّاث داخل  خاسج ومً الجضاةٍش

 الٙشوعُت أو الّشبُت باللٕت م٢خىبت الجضاةش

ت أو  .ؤلاهجلحًز

 

ش : هُئت الخدٍش
. مشاد وّمىوي ، حامّت ظّذ دخلب، البلُذة ،الجضاةش. د

. ِبذ الخمُذ بُّىِؾ،حامّت باجىت ،الجضاةش.د

. ظاس ي ظُٙان،حامّت الىاٗس ،الجضاةش.د

. لىُٙت ِلي ال٢مِص ي ،حامّت وشابلغ ،لُبُا. د

. هاؼمي،حامّت ظٛى أهشاط، الجضاةشٔضالن .أ 

: سةِغ اللجىت الّلمُت

ّم، حامّت الّشبي بً مهُذي ، أم البىاقي ،الجضاةش.د . ظامُت ظامُت ابَش

: اللجىت الّلمُت 
ا .د.أ . داجإ رو ال٢ٙل مدمذ ًىظٚ ،حامّت مالًا ، مالحًز

ىاهُا . د.أ لض ، بٍش أمل اإلاخضومي ، حامّت ٍو

. ِبذ العخاس سحب، اإلاّهذ الّالي للؽٕل والذساظاث الاحخماُِت، جىوغ. د

. ِبذ الٙخاح ِبذ الٕني مفىٙى الهمق ،الجامّت ؤلاظالمُت ، ٔضة ، ٘لعىحن. د

ذ .د ض الٍٙش ذ)ظّاد ِبذ الٍّض (. حامّت ال٢ٍى

. ٌغ ملُاهت،الجضاةشوعِعت ٘اومت الضهشاء، حامّت الجُاللي بىوّامت خم. د

ذ)٘ىصٍت ئبشاهُم الّىض ي .د (. حامّت ال٢ٍى

. بهلى٥ لىُٙت ،حامّت جبعت، الجضاةش.د

ٚ ،مفش. د . سخاب ًىظٚ،حامّت بني ظٍى

دت،حامّت باجي مخخاس ِىابت،الجضاةش.د م ٍ٘ش . مدمذ ٠ٍش

ت لهزا الّذد : أِماء لجىت الخد٢ُم الاظدؽاٍس
ُيِ .ص   -ظامٗت جبؿت، ؾلُان بلٛيض.ص   -ٖحن جمىقيذاإلاغ٦ؼ الجامعي )َامل قيش .ص :الجؼاثغ بٖى

  -جحزر وػو -ظامٗت مىلىص مٗمغر ، الخاط بىحرص.ص  -،ؾ٨ي٨ضة1955ؤوث  20ظامٗت ، ؾٟيان

، ٖبض ال٨غيم ٦ضوعلي.ؤ -2ظامٗت ؾُي٠، خؿان سخؿىر.ص  -ظامٗت اإلاؿيلت، بىيياٝ هىا٫.ص

غان  .2ظامٗت ؾُي٠، هبيل وهىغي.ؤ، مؿخٛاهمظامٗت ، بً ؾىلت هىع الضيً.ؤ  -ظامٗت َو

 -ظامٗت بٛضاص، نالح ٧اْم َاصر الٗبيضر.ص.م.ؤ   -ظامٗت واؾِ، بؾغاء ٧اْم الخؿيجي. م.ص :الٗغا١

 ظامٗت بٛضاص، بزالم مدمض ٖيضان.ص.م.ؤ   -الجامٗت اإلاؿدىهغيت، بٛضاص)ؤخالم وٗمه لٟخه .ص

اط، ٞاجً مباع٥.ص :جىوـ  -ظامٗت ٢َغ

  ال٣ضؽ ظامٗت، مؿلم ٞايؼ ؤبى خلى. ص :ٞلؿُحن

  – الجامٗت اللبىاهيت، ؾامي الخؿحن .ؤ  -الجامٗت اللبىاهيت الضوليت، خياة خؿىحن.ؤ :لبىان

  ظامٗت الؼاويت، هىعر مدمض ؤخمض ق٣البى.ص   -ظامٗت اإلاغ٢ب، ليلى مدمض الٗاٝع.ص :ليبيا 

  ظامٗت خلىان، ؤميىت ٖبض هللا ؾالم ٖلي.ص :مهغ

 .ظامٗت ابً عقض، ؤقٝغ نالر مدمض ؾيض. ص :َىلىضا 

 :الخذُٜٞ اللٕىي 
وخي .د ذ الذُّ ذ،الّشاٛ)خمذ مدمىد مدمَّ (  حامّت ج٢ٍش

وي .د
ّ
 (. حامّت بع٢شة،الجضاةش)ـالح الذًً مال

 

 

 

ت الّامت  ظشوس والبي.د: اإلاؽ٘ش

جمال بلبكاي .أ   :المؤسس ورئيس التحرير

jilrc-magazines.com  -  social@jilrc-magazines.com 
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اث لمً اإلاٝذم البدث ٢ًىن  أن •   .بيؽشها اإلاجلت حّنى التي اإلاىلِى
ذ في مإجمش أو ، مجلت ألي لليؽش ٜذم أو وؽش ٜذ البدث ٢ًىن  أال • خدمل ، هٙعه الٜى  ١امل الباخث ٍو

  .لليؽش مّشولت أو ميؽىسة معاهمخه بأن ا٠دؽاٗ خا٥ في اإلاعإولُت

 : ِلى البدث مً ألاولى الفٙدت جدخىي  أن •

  .البدث ِىىان -

ت، ودسحخه الباخث اظم - َُّ   .ئليها ًيخمي التي والجامّت الّلم

ذ -   .للباخث ؤلال٢ترووي البًر

ق -
َّ
  .12 خي وبذجم  ١لمت 150 خذود في للذساظت ملخ

  .اإلالخق بّذ اإلاٙخاخُت ال٣لماث -

ت الٙشوعُت الّشبُت،: الخالُت اللٕاث باخذي اإلاٝذمت البدىر ج٢ىن  أن •   وؤلاهجلحًز

ذَد  ال أن •  والجذاو٥  واإلاشاحْ والشظىماث ألاؼ٣ا٥ رل٤ في بما ـٙدت( 20) ِلى البدث ـٙداث ِذد ًٍض

  .واإلاالخٞ

  أن •
َد
  ٢ًىن

ُث
ا البدث ًُ ًَد  خال ت ألاخىاءِم  مِم ت اللٍٕى ت والىدٍى َُّ   .وؤلامالة

ها بالخىىه الباخث ًلتزم أن •   :آلاحي الىدى ِلى وأحجامِم

 مْ الخي هٙغ الهامؾ وفي ، اإلاتن في( 16) الخي وحجم( Traditional Arabic) الخي هُى: الّشبُت اللٕت -

  (.12) حجم

 مْ الخي هٙغ الهامؾ وفي اإلاتن، في( 14) الخي وحجم(  Times New Roman ) الخي هُى: ألاحىبُت اللٕت -

  (.10) حجم

ً ج٢خب - ُت الشةِعُت الّىاٍو  جطخُم مْ ل٢ً الشةِس ي الىق مثل مثلها هٝىت16  بذجم للٙٝشاث والِٙش

  .الخي

  .ـٙدت ١ل نهاًت في Microsoft Word بشهامج ؼشوه خعب هٍامي بؽ٣ل الخىاش ي ج٢خب أن •

ٞ أن • ٙا البدث ـاخب ً٘ش   .والثٝافي الّلمي ووؽاوه بىٙعه مخخفشا حٍّش

ذ ِبر إلاؽاس٠خه الباخث ئسظا٥ ِىذ •   . بزل٤ ئؼّاس سظالت مباؼشة ظِعخٝبل الال٢ترووي، البًر
لٝى مخخفت لجىت ٜبل مً والخد٢ُم للٝشاءة للمجلت اإلاٝذمت ألابدار ١ل جخمْ •  النهاتي الٝبى٥  البدث ٍو

 . اإلاد٢مىن  ًىلبها التي الخّذًالث الباخث ًجشي  أن بّذ

   . ئليها ًشظل ما ١ل بيؽش اإلاجلت جلتزم ال •

 ِلى ِىىان اإلاجلت
ً
  :جشظل اإلاعاهماث بفُٕت ال٢تروهُت خفشا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 ؼشوه اليؽش 
 

يت جلتزم التي واإلا٣االث ألابدار ظلتالم ج٣بل  ٞحها وجخىاٞغ واإلاىهجيت، اإلاىيٖى
  :الخاليت اليكغ ٢ىاٖض وجدترم والجضيت والض٢ت الٗلميت ألانالت
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 الٙهشط

   

  الفٙدت

7  الا٘خخاخُت 

9  اظماُِل،اإلإشب اإلاىلى باخثت،حامّت أظخارة/ظُّذي بؽشي .د  الىٙس ي الخدلُل و الجعذ معاسح 

21  ت اإلاهاحشة م٣اهت ابت و الجضاةشي  اإلاجخمْ في العٍش  جلمعان،الجضاةش حامّت/ـبُدت ٠ُم.د   ؤلاحخماُِت الٜش

31  ى٥  الٙشوُ جماظ٤ ِلى اإلاخذساث جأزحر ت ألاظشة داخل باأـل  2 الجضاةش حامّت/هزًش بىخى٢ُت.أ   الجضاةٍش

43  ت واإلاخىظىت الفٕحرة اإلاإظعت اظتراجُجُت في ؤلال٢ترووي ؤلاؼهاس ئدماج ئؼ٣الُت  مإظعت في مُذاهُت دساظت -الجضاةٍش

  ِىابت،الجضاةش مخخاس باجي حامّت/د٠خىساه باخثت.ـلُدت ٔالب. أ  - خعحن صاوي .د   -مدبىبت

59  حامّت/أخمذ لباد بً.أ (الصخفُت الثٝاُ٘ت،ظماتها محدداتها ) اإلإاسبُت الصخفُت دساظت في معاهمت 
 جلمعان،الجضاةش

73  ضة. أ ،ًدُاوي  العُّذ.د : الخّلم ـّىباث لزوي  آلالي الخاظىب اظخخذاماث    باجىت،الجضاةش حامّت/معّىدي لٍى

85  ت الٙىاـل هش اإلاّلً سبذ بحن:ؤلاؼهاٍس  اإلإشب البُماء، مع٤ُ،الذاس ابً ِخُٞ،١لُت أخمذ. أ ،اإلاخلٝي ٜو

95  مُت اإلا٢خباث مىاْٜ جُُٝم ت الجامّاث بىاباث ِلى الٜش  أخمذ ٘اًض سخاب.د ، مٝاسهت جدلُلُت دساظت:اإلافٍش

ٚ،مفش بني حامّت/ظُذ  ظٍى
137  ىامل أظباب الُاث مادة في الخّلم ـّىباث ِو  دساظت: الابخذاةُت اإلاذسظت مّلمي هٍش وحهت مً ِالحها وآلُاث الٍش

شة،الجضاةش حامّت/لخمش خامذ بً.أ ، بشهىم بلذًت 41و 10  للمٝاوّخحن الخابّت الابخذاةُت باإلاذاسط مُذاهُت . أ  –البٍى

 .اإلاعُلت،الجضاةش حامّت/أخمذ ظّىدي
157  العىت ٠خاب مدخىي  جدلُل: الابخذاتي الخّلُم جالمُز لذي الجضاةشي  اإلاجخمْ زٝا٘ت ٔشط في الٝشاءة ٠خاب ئظهام مذي 

 .بلٝاًذ،جلمعان،الجضاةش ب٢ش أبى حامّت/مدمذ جُّؽادًً. أ -همىرًحا ابخذاتي الشابّت
167  ُٚ  حامّت الّاوي، ِبذ مدمذ الباحْ خعً. د  ،ؤلال٢ترووي الخّلم في واللىخُت الز٠ُت الىٝالت ألاحهضة جىبُٝاث جٌى

ت،مفش حامّت/ العّىدًت الّشبُت الىاةٚ،اإلامل٢ت  ؤلاظ٢ىذٍس

181  ت  مّع٢ش،الجضاةش حامّت/جىاجُت بىدالُت.د    ألاهذلعُت البِئت في الىبُُّت التهٍى

199  وحذان. د.أ  والىخاةج، الذواْ٘:اأهمىرًج  ٘مالن ابً سخلت  الخماسي  الخىاس مذًىت بٕذاد ٞ  حامّت ،ِىاد ٍ٘ش
 بٕذاد،الّشاٛ

215  L’Enseignement du français de spécialité à l’Université en Irak:réalité et difficultés, Hassan Sarhan 

Jassim, Université de Bagdad,Irak - Enas Salim Ibrahim< Université Moustansirya,Irak 

225  ÉTUDE ET ANALYSE L'IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET SOCIO-ECONOMIQUE DE LA 

REALISATION DE L’AUTOROUTE EST-OUEST DE BOUIRA,  MEZRAG  Djallal, ZIANE Mahfoud, 

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene 
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 ؤلا٘خخاخُت

  اإلابّىر ِلى والعالم الّاإلاحن،والفالة سب هلل الخمذ   
ً
 مدمذ هبِىا للّاإلاحن، سخمت

لى ِلُه هللا ـلى : بّذ أما الذًً ًىم ئلى باخعان جبّه مً ِو

 الّلىم حُل" مجلت مً الخاظْ الّذد ل٢م هٝذم أن وظشوسها ٘شخىا دواعي مً ئهه   

 مخخلٙت اإلاٝاالث مً مخىُى ٜالب الّذد هزا ًدخىي  ئر ،"والاحخماُِت ؤلاوعاهُت
  ًمٙي مما الخخففاث

ً
  ـبٕت

ً
 ألاهذاٗ الخىُى هزا ٢ٌّغ بدُث اإلاجلت، ِلى مخخلٙت

  حّخبر ألاخحرة لخدُٝٝها،وهزه اإلاجلت جىمذ التي اإلاعىشة
ً
 الّلمُت ألاوساٛ ليؽش وظُلت

ا اإلاد٢مت ًُ ا مىهج ًُ لم  ٜفذ رل٤ ١ل الذو٥، مخخلٚ مً الاخخفاؿ أصخاب ٜبل مً ِو

. وخاسحها الجضاةش داخل الّلمي البدث جىىٍش في اإلاعاهمت

ا الخاظْ الّذد ٌهش    ًّ اث مً بالّذًذ مؽ  بحن لخىىِها ورل٤ الُٝمت، اإلاىلِى
 لهذٗ رل٤ ١ل وألاحىبُت، الّشبُت باللٕت مٝاالث ئلى جىبُٝي، حاهب ئلى هٍشي  حاهب

. اليؽش إلاجاالث الّلمُت الىىاحي ١ل مً الخ٣امل خلٞ وهى أظمى

بت اإلاجلت أبىاب ١ل أن الٝى٥  ئلى ألاخحر في ٌعّىا وما     مؽاٟس ل٣ل ومٙخىخت ٍٜش
اسب  ذ ٜو  اٜتراخاج٢م بخٝذًم أظّذ وه٢ىن  الّلمي، الٙماء هزا مً الاظخٙادة ًٍش

 الّلىم حُل"مجلت معحرة جخىاـل أن هأمل وهخىىس،٠ما هشجٝي ب٢م ومالخٍاج٢م،ألهىا

ذها وبما وجىُ٘ٝه هللا بّىن  ،"والاحخماُِت ؤلاوعاهُت  بدىر مً الباخثىن  به ً٘ش

اث . الٝادمت أِذادها في ومىلِى

 العبُل،،، يهذي وهى الٝفذ وساء مً وهللا

 

ش سةِغ  بلب٣اي حما٥. أ/  الخدٍش
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 الىٙس ي الخدلُل و الجعذ معاسح
 اؾماٖيل،اإلاٛغب اإلاىلى باخشت،ظامٗت ؤؾخاطة/ؾٗيضر بكغي .ص

: ملخق

 بلى وونىال والياباوي والهيجي الهىضر: مً اإلا٩ىن  الكغقي باإلاؿغح بضءا ؤزغي  بٗض خ٣بت الجؿض بلٛت الاَخمام جؼايض ل٣ض   
 والبدض ظهت، مً اإلاؿغخيت، والضالالث اإلاٗاوي بيها٫ ٖلى اإلاؿغحي اللٟٔ ٢ضعة في مسغظٍى ق٨٪ خيض الخضيض، اإلاؿغح

ج ٠ىسدن ئدواسد : - مً ٧ل وجىٓحراث مداوالث ما و. ؤزغي  ظهت مً مىخضة مؿغخيت ٖاإلايت لٛت ًٖ  ،ابُا أدولٚو ،٠ٍش

ع٣يو ،أسوى أهىىهانو ،ماًشهىلذو  الخال٢ت ٢ضعاجه للجؿض بإن بيماجهم بال - بشوٟ بُترو ،باسبا ًىحُىىو ،ٔشوج٘ى
 مً والجؿض الغوح بحن ما جىاػن  لهى٘ والجما٫ اإلاٗجى وييخج ي٨ٟغ ظؿضا بل يخدغ٥، ظؿضا بىنٟه ال الجماليت وبم٩اهياجه

 ججلى و٢ض الاَخمام مً بىٕى الاهشىر  الجؿض زو ٢ض الىٟسخي الخدليل هجض ٦ما.ؤزغي  ظهت مً والىا٢٘ الجؿض بحن وما ظهت،

. اإلاؿغح زكبت ٖلى الجؿض َظا في طل٪

: جٝذًم 

ت باٖخباٍع الجؿض، وٗٝغ ؤن اإلا٣الت َظٍ في هداو٫  ت جىاولتها مىيٖى  الٗال٢ت ٦ك٠ مداولحن باإلاؿغح، اإلاهخمحن مً مجمٖى

 ألاو٫؛ اإلا٣ام في ظؿضر ٞىظىصٍ ي٩ىن، لً وبضوهه ؤلاوؿان، َىيت مً ؤؾاسخي ظؼء ٞالجؿض.الىٟسخي الخدليل وبحن بيىه
 و٦ظا ماَيخه، ًٖ مىظؼة نىعة عنض بُٖاء لىا يدؿجى ختى به اإلاخٗل٣ت اإلاٟاَيم بٌٗ عنض مً البض الجؿض ًٖ وللخضيض

ت بهاجه ٖمىما اإلاش٣ٟحن اَخماماث ًٖ . اإلاىيٖى

 وال ي٣ٗل ال الظر َى الجؿض: بسخا١ ؤبى و٢ا٫. ألاعى زل٤ مً ظؿض ؤلاوؿان لٛحر ي٣ا٫ وال لإلوؿان، ظؿم لٛت" الجؿض"

    »٣ِٞ الجشت مٗجى الجؿض مٗجى بهما«:  الجؿض مىٓىع  ابً ٖٝغ و. يمحز

 بهه الخيت، ال٩اثىاث مً اإلااصر ال٣ؿم َى Corps ٞالجؿض«   le Petit Robert"الفٕحر اإلاعجم"  في الخٗغي٠ هٟـ وهجض

 Dictionnaire Encyclopédique du:"للمؿغح اإلاىؾىعي اإلاعجم يدىاو٫  خحن في.  » والغوح لل٣ٗل اإلاىا٢ٌ الًٗىر  الجهاػ

Théâtre ( "اإلاؿخٗاع الجؿض )Corps Feint ال٣غون مؿغح زكبت ٖلى ٢ىيا وكاَا  ٖٝغ« ؤهه طل٪ المؿغحي، ٦مٟهىم 
 والتي ،Matelor ٖلى يؿ٣ِ مباقغة، ال٣اجلت الًغبت ٢بل ٞهى الخكبت، ٖلى اإلامشل ؾ٣ُت اإلاٟهىم َظا ٧ان خيض الىؾُى،

. » الخكبت ؤؾٟل مهيإة ج٩ىن 

ا، ماصيا بٗضا يإزظ اإلاٗاظم مسخل٠ في ٞالجؿض ٖليه و    اإلاغثيت اإلااصيت البييت بط الخيت، ال٩اثىاث مً اإلااصر الجؼء َى و نٞغ

 ألاو٫  الصخيء ألاخيان ؤٚلب في ي٩ىن  والظر الٟغص يٗٝغ به الظر الخاعجي، اإلاىيٕى َظا َى ؤيًا الجؿض و. للمـ ال٣ابلت

. مىه يضع٥ الظر وألازحر

 في حٛييبه إلاضي اإلاضاعؽ مسخل٠ بصعا٥ بٗض طل٪ ؤلاوؿاهيت الضعاؾاث في ٦بحرا اَخماما الجؿض ها٫ الخضيشت الٗهىع  وفي
 خضيشا؟ بليه يىٓغ ؤنبذ و٦ي٠ ٢ضيما؟ للجؿض يىٓغ ٧ان ٨ٞي٠ اإلااييت، الٗهىع 

                                                           
 
. 76: ، ص980 بًنوت،  ،درا،  دار ص2ج  ،"لسان العرب": ابن منظور - 

2
 - Le Petit Robert. 

3
 - Patrice Pavice: Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre. ed. Sociales. Paris, 1987, p: 238. 
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: الجعذ و الٙالظٙت  -1

 لؿ٣غاٍ ٞباليؿبت. الغاَىت الغئيت ًٖ ٦بحر لخض مسخلٟت ؾىجضَا الٟالؾٟت، ٖىض للجؿض ال٣ضيمت الغئيت ًٖ بدشىا بطا   
ى والخُيئت، والكهىة اإلااصة يٗجي ٞااو٫ . والغوح الجؿض بحن ٞغ٢ا ٢ض وؤٞالَىن،  الغوح ؤما والاهٟٗاالث، الخُإ مهضع َو

. الجؿض: ألاؾغ َظا مً الىٟـ جسليو يغوعة بلى صٖىا لظل٪ ال٨ٗـ، ٞخٗجي

خباع عص مداولت بلى د٣ًاسث الخُىع  صٞ٘ ٢ض و  وم٘ ظشت، بلى بل  آلت، مجغص بلى الجؿض ؤخالذ عئيت بدبجي وطل٪ للجؿض، الٖا

 الي٣ٔ ؤلاوؿان ؤن ؤيًا وي٣غع  وهٟـ، ظؿض ًٖ ٖباعة ؤلاوؿان ؤن يغي  بط. الجؿض بمىيٕى الاَخمام بضايت ٧اهذ هيدكه

ت بالىعي  مىيٕى ؤزاع ٢ض و.  » .الجؿض مً ظؼء بلى حكحر الىٟـ بن خيض آزغ، شخيء وال ظؿض جماما بهجي« : ي٣ى٫  واإلاٗٞغ
. ومؿغخيحن وعؾامحن، وؤصباء، قٗغاء، مً الش٣اٞيت والٟىيت ألاصبيت واإلاجاالث اإلاياصيً مسخل٠ في اإلابضٖحن ظل الجؿض

ا باجذ ْاَغة بهه. ألاق٩ا٫ و والغمىػ  ال٨خابت لهياٚت مخىاَيت ال مؿاخت ٞالجؿض  والٟغظىيت؛ ألاصبيت ألاظىاؽ ل٩ل مىيٖى
 به؟ اَخماما ألا٦ثر اإلاؿغخيحن ؤَم َم ومً الجؿض؟ م٘ حٗامل ٨ٞي٠ اإلاؿغح، ؤَمها ومً

: للجعذ اإلاعشحي الاظخّما٥  -2

 في  ظؿضر ًٞ اإلاؿغح ٞةن ازخالٞها، ٖلى  ألاصبيت ألاظىاؽ باقي  في والٛياب الخًىع  بحن جتراوح الجؿض جيمت ٧اهذ بطا   

لى اإلامشل هي ؤؾاؾيت صٖامت ٖلى يجهٌ واهه الؾيما ألاو٫، اإلا٣ام . الخجؿيض َى ملمىؽ بظغاء ٖو

ا٢اجه الجؿض خغ٧اث اٖخمض لظل٪ اإلاؿغح؛ ؤنل َى الاخخٟا٫ ؤن اإلاٗلىم مً ً ؤلاوؿان ٦يىىهت ًٖ للخٗبحر وجدغ٧اجه  َو  ٖو

 ي٣ى٫  ٦ما. » الجؿض في الخ٣ي٣ت ًٖ جبدض ولخٓي، ؾا٦ً َى ما ٧ل ٞحها يمىث صعاما: والاخخٟا٫« .القٗىعٍ ؤو قٗىعٍ

ُيُى حان بظل٪  والٛىاء، الغ٢و مً زليِ ٖلى ج٣ىم ٧اهذ ألامغ، بضاياث في دًىهحزوط  ٞاخخٟاالث(. Jean Devinion) د٘و
ى  جغجبِ التي والجظبت، وؤلاقغا١ اليكىة خالت في يضزل الاخخٟا٫، في الغا٢و الجؿض بن بالضيترامبىؽ؛ ؾمي ما َو

 الغ٢و ٞٛايت » هللا طاث في يدحى الغ٢و يٗٝغ مً«: الشومي الذًً حال٥ الهىفي الكاٖغ ٢ا٫. ال٣ضيمت بالكٗاثغ

. )الضعاويل ع٢هت مشل( الٗليا  اإلايخاٞحزي٣يت الىخضة وم٘ الغا٢هحن م٘ لالجداص ووؾيلت اإلا٣ضؽ، ًٖ البدض هي ألاؾاؾيت
 الصخو ؤن صعظت بلى اإلاخٟغظحن هٟىؽ في البهجت جىٟض التي مهاعاتهم إلهجاػ ؤوليت ٦ماصة ؤظؿاصَم الغا٢هىن  ويؿخٗمل

. عئيتهم لضي ٚغيب بخؿاؽ يضاَمه يغ٢و ال الظر

: مدىت/الجعذ مادة،/الجعذ -1.2

 يهبذ اللٛاث، َظٍ هُا١ وفي. الٗغى لجمالياث باليؿبت ؤؾاؾيت ٢ًيت صوما بلٛاجه ؤو بخٗبحٍر الجؿض ٧ان ل٣ض 

ب اإلاخٟغط، بليه  يخى١  (Corps conducteur) ها٢ال ظؿضا«"  "Patrice Paviceي٣ى٫  ٦ما اإلامشل ظؿض  مٗه؛ يىضمج بل ٞيه، ويٚغ
 ظماليت ؤو  اللٗب ؤؾلىب وؾلؿالتها زاهاتها جُاب٤ لتراجبيت زاي٘ َى وبهما ٨٦خلت هٟؿه ٖلى يض٫ ال الجؿض َظا ل٨ً

ًاء خغ٦ت بلٛاء ٖلى التراظيضيا حٗمل الهضص َظا في. مؿغخيت  ٖلى بال حٗخمض ال ٞةجها الؿي٩ىلىظيت، الضعاما ؤما والغؤؽ؛ ألٖا

                                                           
 
. 76:، ص983 ترمجة علي مصباح، منشورات اجليل، فرباير  ،"ىكذا تكلم زرادشت": فريدريش نيتشو - 

2
. 365: ، ص976  ، القومي، جواإلرشاد وزارة الثقافة  عنحافظ اجلمايل، دمشق، : ،ترمجة"سوسيولوجية المسرح ":وفينيودجان  - 
،اجلماىًن، يومية الكرتونية، سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر،حلب، "موالنا جالل الدين الرومي:"زلمد صبحي ادلعمار.د - 3

 .2008مارس 
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 ٖىض اإلامشل ظؿض بن.  » قمىليخه في الجؿض لخغ٦ت ٦كري  ؤَميت الكٗبيت الٟغظىيت ألاق٩ا٫ حُٗي  خحن في والىظه، اليضيً

"Pavice  "» ى الغوحي مىخجه ويدغ٦ه ي٣ىصٍ صميت وظؿض جل٣اجي،  َبيعي ظؿض بحن يخإعجر ليه. »اإلاؿغحي اإلاسغط َو  ٞةن ٖو
:  مٟهىمحن بحن يتراوح للجؿض اإلاؿغحي الاؾخٗما٫

 ؤو ز٣افي ؾي٩ىلىجي إلاٗجى زايٗا ي٩ىن  الخالت  َظٍ وفي اإلاؿغحي  لإلبضإ ؾىض ؤو مدُت مجغص الجؿض ي٩ىن  ؤن: ألاو٫ 

 .وج٣ىيه ال٨الم جًا٠ٖ ألاؾاؽ في خغ٦يخه وج٩ىن  ؤزالقي،

 حٗبحرا ليـ اهه طاجه، ٖلى بال يديل ال اهه بمٗجى الخانت، مغظٗيخه  ٖلى يديل ،Corps Matériaux))  ماصة  ي٩ىن   ؤن:والشاوي
ع٣ي ؾي٩ىلىظيت،ي٣ى٫  ويٗيت ؤو ٨ٞغة ًٖ  هٟؿيت، ؤو عوخيت خغ٦ت ليبلىع  ظؿضٍ يؿخٗمل ؤن اإلامشل ٖلى بن «: ٔشوج٘ى

ظا بجؿضٍ الخغ٦ت َظٍ يىجؼ ؤن ٖليه بل  اإلاماعؾت ٖلى ٦خياع  اليىم  حهيمً  الظر َى ،Corps Matériaux اإلااصة/الجؿض َو

. » اإلاؿغحي ؤلازغاط مجا٫ في الٗامت

: اإلاّاـش ؤلاخشاج في الجعذ/اإلامثل -2.2

ىا الَخمام وهٓغا بامخياػ، الٗغى ًٖ خضيض َى الجؿض، ًٖ الخضيض بن     ولى وكحر ؤن بإؽ ٞال اإلاؿغحي بالىو مىيٖى

. اإلاؿغحي للىو اإلا٨مل الجؼء َى الٗغى صام وما الجاهب، َظا حهم ما بلى با٢خًاب

 اإلاسغط اَخم ٣ٞض. باإلامشل ؤلازغاط اَخمام مً اهُال٢ا الجؿض ا٦دكاٝ ؤٖاصث التي اإلاؿغح، في الخضيشت الىٓغياث ولٗل
 زم اإلاخٟغط، ٣ٖل في اإلاؿغح بظعة  ػعٕ في مهمخه ج٨مً بليه وباليؿبت اإلاؿغح، ٢ىام واٖخكٍر باإلامشل، ؾخالييؿالٞؿ٩ي الغوسخي

 بل اإلاؿغح يخٛياَا التي ألاؾاؾيت ال٨ٟغة يؼعٕ الظر َى اإلاسغط ؤو اإلاال٠ ٞليـ. هاضجت ٞىيت ٨ٞغة لخهبذ بإصاثه يخٗضاَا
 ٖثرة، وحجغ مد٪، حجغ َى اإلامشل بن«: ب٣ىله اإلاؿغح في اإلامشل وصوع  م٩اهت باعر ويا٦ض. اإلاهمت بهظٍ يخ٨ٟل مً َى اإلامشل،

ى للمؿغح، اإلاٟخىح  الًٟاء في شخيء يدضر  َغي٣ه ًٞٗ  ؤن يؿخُي٘ يًيئه؛٦ما ؤو الًٟاء َظا يٗخم ؤن يؿخُي٘ الظر َو

 اإلاٗانغ ؤلازغاط مىذ ل٣ض. اإلاخل٣ي الجمهىع  بلى مٗا  والهىعة ال٨ٟغة لخمغيغ ٢ىاة ٞهى.  »الؿغ ًٖ ي٨ك٠ ؤو الخىاظؼ يٗضص
 ؤؾاؾيا ٖىهغا لضيه ويٗض. الجؿماوي الخٗبحر ٖلى اإلامشل ٢ضعة ؤبغػ " ابُا ادولٚ" الؿىيؿغر  ٞاإلاسغط. ألاولى اإلا٩اهت اإلامشل

ى الشالزت ألابٗاص الًٟاء، في اإلامشل يمشل بط الىظىص، خحز بلى ال٨خابت خحز مً اإلاؿغحي بالٗمل للخغوط  الًٟاء يكٛل ال َو

 ظؼءا يخمل٪ ؤص١، بٗباعة ؤو. جدغ٧اجه و بدغ٧اجه الالمدضوص الًٟاء وخضٍ الجؿض ي٣يـ ؤيًا، بدغ٦خه بل ٣ِٞ، بذجمه
ٖ حىسدن" ؤلاهجلحزر  اإلاسغط صعؽ و٢ض. وي٨يٟه يدضٍ الًٟاء مً ى اإلامشل، ؤصاء" ٠َش ٍغ اإلاؿغح ؤنل ؤن يغي  َو  وظَى

 وظهه، واٖىظاط اللخىاءاجه اهخ٣اصيا مى٢ٟا اإلامشل مً اجسظ ؤهه بال والغ٢و؛ ؤلايماءة هٍٓغ في حٗجي التي الخغ٦ت، مً يىدضعان

غاٞيت آلت مجغص و٦إهه للخياة ه٣له ولُغي٣ت  الُبيٗت ه٣ل يداو٫  ٞهى ؤلابضإ؛ في ي٨ٟغ ما هاصعا اإلامشل، ؤن ويغي . ٞىجٚى

 ه٣ل َى يٟٗله ؤن يم٨ً ما ؤخؿً ٞان اإلاىث، ؾ٩ىن  ؤو الهغإ خميت ؤو ال٣ُبلت، قاٖغيت  ًٖ يٗكر ؤن ؤعاص ما وبطا. وخؿب
غاٞيا، ه٣ال الىا٢٘ ، ال٣ُبلت، ٞيمىذ ٞىجٚى  اإلاًٗلت؟ لهظٍ الىا٢ض َظا ا٢ترخه الظر البضيل ٞما. ويؿ٣ِ ويهإع

                                                           
1
 - Datrice Pavice: Dictionnaire encyclopédique du théâtre. Messidor/Edit. Sociales. Paris, 

1987 p: 124. 
2
 - Ibid. p: 241. 

3
. 28: ، ترمجة ىناء عبد الفتاح، مطابع اآلثار ادلصرية، دون تاريخ، ص"دروس من مسرح دروتوفسكي التجريبي": بيجي غروتوفسكي - 

4 -  Roland Barthes: Essais critique. Edit. du seuil. 1964. p: 83 
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 ي٣ترح ٦غيٜ ٞةن وخغ٧اجه، الجؿض ٞحها هغي  خيض بالىا٢٘، الًٟ طَىىا في جسلِ -اإلامشلىن   –الخيت الصخهياث ٧اهذ ٞةطا

  ويمشل. وعائها ما بلى جظَب بل الخياة جىاٞـ لً التي" الضمى" جل٪ زل٤ بٖاصة ؤو زل٤ بلى يضٖى بهه". الضمى" لها  ٦بضيل ٖليىا
 مكاَض بإصاء ج٣ىم الهٛحرة الضمى ٞهظٍ قاٖغيا، ونٟا ؤمامي ؤعي  بوي «: ٞي٣ى٫ " الضمى" جلٗبه الظر ؤلايجابي الضوع  ٦غيٜ

 لها اإلاُٗـى الـضوع  جمشـل الضمى َظٍ بيىما اإلاؿغح، ٖلى ؤهٟؿهم يمشلىن  بجهم وا٢ٗيت، اإلامشلحن ؤ٦ثر ٖىه يعجؼ بى٣اء وؤخضار

 الٗاَٟت وعاء ييؿا١ الظر الخي،/اإلامشل بإصاء ٦غيٜ ا٢خىإ ٖضم يٟؿغ ما ال٣ى٫  َظا في ولٗل ،  »ه٣هان ؤو ػياصة بضون 
ا التي والاهٟٗاالث . اإلاؿغخيت الصخهيت جشحَر

: بالجعذ" اسوى" اهخمام . -3.2

ت جىاولذ التي الخضيشت الىٓغياث مً ى خؿب اإلاؿغح، َظا ٞلٛت. ال٣ؿىة مؿغح هٓغيت ،"الجؿض" مىيٖى  ج٩ىن  ؤن يجب ؤَع

 ومخمحزة، قاملت مؿغخيت لٛت لخدبلىع  اإلاغثيت وؤصواجه وؾاثله ٖكر اإلاؿغحي الًٟاء في جخد٤٣ لٛت: ال٨الم لٛت ًٖ بٗيضة
 اللٛت َظٍ و. الخؿيت والهىع  الجؿضيت الخغ٧اث بحن  وججم٘ والهحروٚليٟيت، الهيىيت اللٛت و٢ىاٖض الكٗغ ٢ىاهحن حؿدشمغ
 ب٩ل ليىسٍغ وخؿيا ًٖىيا وجشحٍر اإلاخٟغط، ٖلى يُٛا جماعؽ ول٨جها الجمهىع، م٘ الخىانل بخد٣ي٤ ج٨خٟي ال الكاملت

ى ؾعى ل٣ض.خىاؾه  َظا ومً. ظضيض بك٩ل الًٟاثيت الخ٣ىياث مىْٟا ظؿضٍ، ٖكر اإلاخٟغط طًَ  بلى  الىنى٫  بلى ؤَع
 ظضيض، جإَحر وعاء ؾٗيا  ؤلايُاليت ال٣اٖت جغجيب َضم في جخمشل ٖمي٣ت لخدىالث ٖىضٍ اإلاؿغحي الًٟاء يسً٘  اإلاىُل٤

 جام، وجضازل ٦لي اجداص في بيجهما جمتزط ما ب٣ضع و. لخل٣حها  وآزغ  الٟغظت لهى٘ مٗض بحن جٟهل ال ظضيضة ؤم٨ىت ًٖ يبدض

يت،  الًٟاثيت الاهجاػاث ٩ٞل. الؿىاء ٖلى وجل٣حها الٟغظت نى٘ ومدىع  اإلاؿغحي، اإلا٩ان مضاع َى الجؿض يهبذ  جىُل٤  ألاَع

 اإلاىُعي خعً الض٦خىع  ويلخو. اإلاخٟغط ظؿض/ اإلاخل٣ي والجؿض اإلامشل، ظؿض/الباث الجؿض: الجؿض ونىب الجؿض مً
ى ٖىض الضعاميت ال٨خابت ى، ٖىض الكإن َى ٦ما الضعاميت  ال٨خابت«: ٢اثال ؤَع  الٛغبي،  ال٨المي  اإلاؿغح لبييت  جسً٘ ال ؤَع

 ويًل. »  الٟحزي٣يت الهىع   ًٞاء مدؿىؽ، ًٞاء بلى به وحؿمى ال٨الم ويٗيت جدى٫  ظؿضيت، لٛت ٖلحها تهيمً  وبهما
ى ٖىض الجؿض ٕؼ اهه بامخياػ، الغثيؿيت ألاصاة ؤَع . والهغار والغ٢و والهىث، الخغ٦ت بىاؾُت  اإلااصر الًٟاء يٖؼ

ع٣ي -4.2  : والجعذ ٔشوج٘ى

 الؼر، ؤلاياءة، مىؾي٣يت، آالث) ًٞاثيت ج٣ىياث بٗضة اإلامشل ظؿض/الجؿض ببغاػ في اؾخٗان ٢ض" أسوى" ٧ان بطا

ؿ٩ي" ٞةن الىٓغر، َغخه في...( ؤلا٦ؿؿىاع  وظؿضٍ اإلامشل ٖلى با٢خهاٍع الخضيشت اإلاؿغخيت الؿاخت في جمحز" ٚغوجٞى
 باقي ًٖ جمحٍز والتي له، الًغوعيت الٗىانغ ًٖ حؿائله في جخلخو اإلاؿغح، ماَيت خى٫  ظضيضة حؿائالث َغح ل٣ض. بالظاث

 َبيٗت بخٟدو ججغبخه اَخمذ طل٪ واظل. الخاليت الش٣افي الخباص٫ اوؿا١ في م٩اهت جدخل باجذ التي ألازغي  الٟغظت ٞىىن 

 ما و اإلاؿغح؟ ٖىه يؿخٛجي ؤن يم٨ً الظر ٞما. ألازغي  الٟغظىيت ألاق٩ا٫ مسخل٠ بحن ٞغيضا يجٗله ٞيما والىٓغ اإلاؿغح،
 مىؾي٣ى صون  يىظض ؤن يؿخُي٘ َل صي٩ىع؟ وصون  مالبـ صون  يىظض ؤن يؿخُي٘ َل ٖىه؟ الاؾخٛىاء يم٨ىه ال الظر

ا، ألاؾئلت َاجه ٧ل ؟ ؤلاهاعة مازغاث صون  يىظض ؤن يؿخُي٘ َل الخمشيل؟ جهاخب حَر ع٣ي" َغخها ٚو  بلى ليسلو" ٔشوج٘ى

 بضون  يىظض ؤن يم٨ً ٞاإلاؿغح«: ٞي٣ى٫  زاهىيت، ؤق٩ا٫ هي وبهما اإلاؿغحي؛ للًٟ ٢هىي  يغوعة حك٩ل ال الٗىانغ جل٪ ٧ل ؤن
 مازغاث ؤو بياٞت صون  و٦ظل٪ الجمهىع، م٩ان ًٖ مىٟهل للخمشيل م٩ان وبضون  مؿغخيت مىاْغ ؤو مالبـ ؤو ما٦ياط

                                                           
 .70: ، دار اجلاحظ، بغداد، ص979 عشر، ، السنة اخلامسة  ، عأقالم، رللة "يممخرج عال": سليم اجلزائري- 
2
. 20: ص مرجع سابق،،996 ي، مكناس، سنة ند، مطبعة س"الجسد في المسرح "حسن ادلنيعي، - 
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ال٢ت اإلاباقغة وؤلاصعا٦يت الىظضاهيت الٗال٢ت بضون  يىظض ؤن يم٨ً ال ول٨ىه نىجيت، .  »واإلاخٟغط اإلامشل بحن" الخي" الخىانل ٖو
 ًٖ الاؾخٛىاء  يؿخُي٘  لً ؤبضا ل٨ىه الجؿضيت، ٚحر الخٗبحر وؾاثل ٧ل ًٖ الاؾخٛىاء يؿخُي٘ هٍٓغ وظهت مً ٞاإلاؿغح

ؿ٩ي َىع  َىا مً. زاهيا واإلاخٟغط ؤوال اإلامشل  مغوهت الخغ٦ت،: حكمل والهىجيت، الجؿضيت الخضاعيب مً ٧امال بغهامجا ٚغوجٞى

غ حهضٝ و. طا٥ ؤو الجؿض مً الجؼء َظا نياٚت في الض٢ت و٦ظا الىظه، ٢ىإ ونياٚت ؤلايماءة، الجؿم،  بلى مىهجه ظَى
 في ألاؾاؾيت الخ٣ىيت ٧اهذ لظل٪ الىٟسخي، وكاَه زال٫ الًٗىر  ظهاٍػ ي٣يمها التي الٗىاث٤ ٧ل  اؾدبٗاص ٦يٟيت  اإلامشل جل٣ي

ؿ٩ي مسخكر) اإلاسخكر َظا  اإلامشل َا٢اث جٟجحر ؤظل مً والجؿميت الىٟؿيت ال٣ىي  بحن والخىخض الخ٩امل بلى حؿعى( ٚغوجٞى
.  اإلاؿغحي واللٗب للخٗبحر ؤنيل ؤؾلىب امخال٥ للممشل يديذ مما ؤلابضاٖيت،

ظا اإلامشل، ٦ٟاءة ٖلى يٗخمض ال٣ٟحر اإلاؿغح بن  يم٨ً ما وب٩ل. بهمخه وختى بهىجه و بةيماءاجه، و بجؿضٍ، يخىؾل ألازحر َو
ؿ٩ي، ٞيه ؤملها التي ال٣ضؾيت، مؿخىي  بلى والاعج٣اء الخإل٤ ٞغنت له يديذ ؤن  يد٣٣ها ؤن يجب البهغيت ٞالٗىانغ ٚغوجٞى

. نىجه يد٣٣ها واإلاىؾي٣يت الهىجيت واإلاازغاث اإلامشل ظؿض

ظا  ألا٢ىٗت الخغ٧اث،: مً ظؿضٍ جٟانيل ل٩ل اؾخٛالله خؿً ٖلى ٞحها هجاخه يخى٠٢ ٦بحرة، جدضياث يىاظه اإلامشل َو
 مجاػ ؤهه « صيييا مٗجى يإزظ ال ألازحر اللٟٔ ؤن بلى ؤلاقاعة م٘ ال٣ضيـ، اإلامشل مىه يجٗل مما. الىظه  ًٖالث ٖلى اٖخماصا

ؿ٩ي طل٪ ؤ٦ض ٦ما  »بىٟؿه ويًخي اإلادغ٢ت، بلى  بٟىه يظَب شخو لخدضيض .  ٚغوجٞى

: الٕشب م٢ٙشي  ِلى وآزاسه الؽشقي الجعذ  . -5.2

م اؾخلهمىا ٢ض الٛغبيحن اإلاىٓغيً ظل ؤن بلى ؤلاقاعة ججضع . الكغ٢يت الخمشيل ظاطبيت مً الجؿض بديمت واَخمامهم ؤ٩ٞاَع
م يدىلىا ؤن اؾخُاٖىا الكغ٢يت، الٟغظت الٛغبيحن اإلاؿغخيحن مً الٗضيض ا٦دك٠ ؤن ٞبٗض ك٣هم اهبهاَع  ظؿغ بلى لها ٖو

 في" باسر" يجضٍ" اللٛت" بم٩ىن  م٣ترها الٛغب في ٖىه الخضيض ْل  الظر  ٞالجؿض. الجؿضر الخٗبحر ؤق٩ا٫ هدى للٗبىع 

 ؤوال، ال٣غاءة زال٫ مً" ال٣ابى١ي" مؿغح" ماًشهىلذ" وا٦دك٠. الٟٗلي وجد٣٣ه الخام وظىصٍ لىٟؿه زل٠ و٢ض اليابان،

 للغ٢و  ٖغى خًىع  ٞغنت له ؤجيدذ خيض الجمالياث، بهاجه" اسوى" جإزغ ٦ما اإلاباقغ؛ الاجها٫ و الٟغظت زال٫ مً زم
 ؤبله، مؿغح« باٖخباٍع الٛغبي، اإلاؿغح لخضمحر ؤصاة للكغ١  ٖك٣ه مً وظٗل ،1931 ؾىت اإلاؿخٗمغاث مٗغى في الباليجي

.   »مى٣لب مجىىن،

ياحي لالجداص ػياعجه بزغ ا٦دكٟها التي وجل٪ زانت، الهحن ظمالياث بلى الاهجظاب َظا مً ههيبه ولكريكذ   1935 ؾىت الؿٞى

.  اإلاؿغخيت" ٘اوٖ الن مي" ٖغوى خًىعٍ ٖىض

خماص يغوعة ًٖ ،"باسبا اوحُىى" ويخدضر ت لخد٣ي٤ الكغ٢يحن ٖلى الٖا  اإلامشلحن بن «: ٞي٣ى٫  بالجؿض، ص٢ي٣ت مٗٞغ
مه اإلاخٟغط، في يازغ خًىعا -وباعصا ج٣ىيا جضعيبا يىٟظون  ٖىضما ختى -يمخل٩ىن  الكغ٢يحن،  مشل في َم و. مكاَضجه ٖلى ويٚغ

، مشحر وبقٗإ َا٢ت مغ٦ؼ قبه َىا٥ ل٨ً شخيء، ًٖ يٗكرون ال الىيٗيت َظٍ  ال و]...[  خىاؾىا يؿلب ؾلٟا، مهيإ ٚحر وبإع

                                                           
 
. 22: ، ص989 اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، . ير سرحانسم. ترمجة د ،"نحو مسرح فقير ":جًنزي جروتوفسكي- 

2
.  2: مرجع سابق، ص، "فقيرنحو مسرح  ":غروتوفسكي جًنزي - 

3
 -Gerard Duroroi: A. Artaude l'aliénation et la folie, Larousse, Paris, 1992. p: 146. 
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 ؤن ال٣ىلت َظٍ مً وؿدك٠.» مك٩ل ظؿض مً جخٟجغ التي بال٣ىة وبهما مؿغخيت،" بهىعة" وال ،"بخمشيل" ٢بليا ألامغ يخٗل٤
 واإلاكاَض اإلامشل بحن زالهت ٦يمياء َىا٥ ؤن ما٦ضا خىاؾه اإلاخل٣ي يؿلب الظر الكغقي الجؿض ؤصاء بُغي٣ت اٞختن ٢ض باعبا

. مبهغة بُغي٣ت اإلامشل يٟهم الظر ألازحر ،َظا

  –الخاعط الخانت ج٣ىيخه ببىاء ؤر وبزًاٖه الجؿض، بدك٨يل حؿمذ التي الخ٣ىياث" ؾغ" يمخل٩ىن  بجهم «: ٢اثال يًي٠ و 

 بلى  الكغ٢يت،  والجماليت الٟىيت بالخ٣ىياث الٛغبيحن وػمالءٍ" باسبا" ا٢خىإ و اهبهاع يٟؿغ ما ال٣ى٫  َظا في ولٗل. » يىميت
".  ال٩لمت" ؾلُان مً الٛغبي باإلاؿغح للخغوط بليه الٗىصة مً البض الجؿض ٖلم في مضعؾت الكغ١  اٖخباع  صعظت

: ي٣ى٫  بط( Coupeau) ٠ىبى حٗبحر خض ٖلى اإلامشل ظؿض ل٣يمت بصعا٦هم مضي َى الغواص َاالء ظم٘ ما ؤن ال٣ى٫  يم٨ً لظل٪
  .»يخمل٨ها ؤن ؤوال ٖليه يمىدها ول٩ي هٟؿه، يمىذ ؤن َى اإلامشل ٖىض شخيء ؤَم بن«

 ٧ان ٧لما طاجه اإلامشل ٞهم ،٩ٞلما الظاث م٘ الخهالر هي ؤؾاؾيت ٢يمت ًٖ يخدضر ٧ىبى ؤن هجض ال٣ىلت  َظٍ زال٫ ومً

. اإلاكاَض ٞهمه ب٣ضعما و مخ٣ىا ؤصاٍئ

. اإلاعشح في الجعذ لٕت -3.4

 اللٛت هي مؿغخيا، الجؿض لٛت ؤنبدذ إلاا اإلاؿغحي الٗغى زُاب ٖلى حهيمً ازظ ٢ض وؤلاي٣اعي ؤلايماجي الغ٢و ًٞ لٗل   
غاٞيا ٖلى مخٗضصة بضالالث اإلاهيمىت  في ألابغػ  الٗالمت َى ظؿضا  -اإلامشل ؤنبذ وخيض اإلاٗانغ، اإلاؿغحي الًٟاء ؾيىٚى

 ظٗله ؤو الٟجي، جهمه بقبإ ٖلى ٢اصعة ٚحر وؾيلت ؤنبذ الىسبىر، لإلوؿان باليؿبت  ٞال٨الم. الخالي اإلاؿغحي اإلاكهض نىعة

 لٛاث بلى اإلاؿغخيىن  يلجإ لظا. ال٩لمت ٞيه ويٗذ الظر ألاصبي الخهىيغ ٧ان مهما مٗه يخٟاٖل ؤو اإلاؿغحي، بالجى يخلظط
 ؤن يم٨ً ظضيضة لٛاث اؾخدضار طل٪ ًٖ ٞىخج الىسبىر، ال٨ٟغ جُىع  م٘ ظىب بلي ظىبا اإلاؿغح ليؿحر ال٩لمت، ٚحر ؤزغي 

 ٖضة يُغح مىيٕى" اإلاؿغح في  الجؿض لٛت"و ؤق٩اله؛ ب٩ل وؤلايداء ؤهىاٖها، ب٩ل الجؿض لٛت وهي الىسبت بلى بال٨ٟغة جهل

ل ؟ لٛت الجؿض ؤًٖاء ج٩ىن  ؤن اإلام٨ً مً َل و لٛت؟ للجؿض ي٩ىن  ٦ي٠: اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى مجها ؤؾئلت،  ؤن اإلام٨ً مً َو
 بلى يٗىص ؤن للمؿغح البض ٧ان الى٢ذ وبمغوع ؟ اإلاخضاولت اللٛت بضون  الجؿض ٞهم يم٨ً ٦ي٠ اإلاؿغح؟ زال٫ مً اللٛت هخجاوػ 

ٍغ والى ؤنله   لٛخه يخ٩لم ؤن مال٠ ؤو مسغط ٧ل بم٩ان في ٞهل. شخيء ٧ل ٢بل ظؿض اإلاؿغح لٛت ؤن ؤر الجؿض، بلى: ظَى
 
ًا
ل ؟ ظؿضا  اليىميت، الخياة في هجضَا وبهما ٣ِٞ، اإلاؿغح في ليؿذ الجؿض لٛت بن اللٛت؟ َظٍ يٟهم ؤن مخل٤ ٧ل بةم٩ان َو

 الجاهب ًٖ الخضيض ويم٨ً. ازخياعيت ؤو بظباعيت ؤو ٞىيت اؾباب ال٨الم لٛت حٛيب ما ٦شحرا خيض ٞاٖلت مكاع٦ت حكاع٥ ٞهي
 م٩اهت للجؿض ٧ان الهىضيت والخًاعاث الىيل وواصر الغاٞضيً واصر في ،مشال ال٣ضيمت الخًاعاث ٞمىظ للجؿض الخاعيذي

خ٣اصَم الٟغاٖىت ٖىض اإلاىيٕى وجُىع  م٣ضؾا؛ و٧ان مهمت؛  الجؿض ٞةن لظل٪ ؤلاوؿان لها ؾيٗىص ؤزغي  خياة َىا٥ ؤن اٖل

غي٤ وؤَل٤. اإلا٣ضؽ م٣ام بلى ونل  بُٖاء في صوع  لها ٧ان والتي اإلاضن، قىإع في ج٣ام ٧اهذ التي باالخخٟالياث يٗٝغ ما ؤلٚا

ىضما. ألازالقي بالجاهب حٗل٣ذ ؤَميت الجؿض ان الٟىان ٖىض وؤزيه ؤلاوؿان بلى الهغإ جدى٫  ٖو  ال٨خاب وطَب مشال، اعؾخٞى

                                                           
 
، 999 أكادديية الفنون، وحدة اإلصدارات،  ،د سهًن اجلمل، القاىرة: ترمجة ،تروبولوجية ادلمثلأن، مقاالت  يف "طاقة الممثل "،وآخرونباربا أوجينو  - 

 3  : ص
2
. 88 : ، ص984 دمشق، العدد األول  ،سدي، رللة احلياة ادلسرحيةاألترمجة توفيق  :، مقال"نتروبولوجية المسرحأ": يوجينو باربا - 

3
 -Coupeau: Encyclopédie du théâtre contemporain,Edit.2.1960 p:34. 
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غي٤، مظَب هٟـ بلى الغومان ، ٚحر ال٨الم بلى الجؿض يضزل بضؤ ؤلٚا  الضاعؾىن  بضؤ و. اإلاؿغح في لٛت خيىظا٥ وؤنبذ اإلالّٟى

ت اللٛت يىاػر  بما الخٗبحر في صوعا جلٗب ؤن يم٨ً وخغ٧اث بيماءاث، مً يمخل٨ه بما اإلاىيٕى َظا مً يؿخٟيضون  .  اإلالْٟى

 ويخٟاٖل الش٣اٞت م٘ يخٗامل الظر ٞهى مؿغخىا، في الجؿض ز٣اٞت بلى هدخاط ٞىدً مٗيىت، خضوص ٖىض يخى٠٢ ال الجؿض بن
لى آلازغ، م٘  ولظل٪ والضالالث، الخإويل ؤظل مً ٧ىؾاثل واؾخٗمالها ج٣ضيمها ببان الٗالماث ٧ل مً الاؾخٟاصة اإلاؿغحي ٖو

ت ال٩لمت مً ؤ٢ىي  هي بليٛت بخٗبحراث ويؼوصها. اإلاٗجى يخجاوػ  صاثما ٞالجؿض . اإلالْٟى

ا  -4.4 : الهعخحري  الجعذ أو الهعخحًر

ت الهؿخحرر  الجؿض ًٖ الخضيض يم٨ً . اإلاؿغح بميضان واإلاهخمحن والٟالؾٟت اإلا٨ٟغيً مً الٗضيض جىاولها ؤؾاؾيت ٦مىيٖى
ميت ألامغاى ؤو اإلاغضخى ٞىؾاوؽ م مغضخى ؤٞالَىن  اؾدبٗض ٣ٞض. ه٣اف مىيٕى هي الَى  بن الٟايلت، مضييخه مً الَى

  ي٣ل ال الهؿخحريا ًٖ ال٨الم
ًا
م ًٖ ال٨الم ًٖ ٢ضما  مً ال٨شحريً اَخمام مىيٕى ٧اهذ Hystra مً ٞالهؿخحريا اإلاغى، َو

غي٤ ؤَباء م ؤلٚا حَر باء وظه في ٖضيضة مكا٧ل َاعخحن الٗهىع  ٖكر الايُغابان َظان اؾخمغ و٢ض. ٚو . واإلاٗالجحن ألَا
ما٫ ٖلى وباو٩ٗاؾاتهما  مغيٌ وهي مالٟاجـه ؤَم مً بمؿغخيت اإلاغى َاظـ يسو مىليحر َى ٞها  والٟىّيت؛ ألاصبيت ألٖا

م ما٫ حٗضاص ٖليىا اإلاؿخديل مً ٞةهه للهؿخحريا، باليؿبت ؤما ؛(Le Malade Imaginaire) الَى  اإلادخىيت والٟىيت ألاصبيت ألٖا
 ؤولى  ْهىع  مىظ  ؤلاوؿاهيت عا٤ٞ ٢ض ؤلايُغابحن ٦ال بإن ال٣ى٫  وؿخُي٘ ٞةهىا لظل٪ َؿخحريت؛ بقاعاث ؤو شخهياث ٖلى

 الا٢تراخاث هي وما ؟ جهييٟاتها ما ؟ اإلاىيٕى َظا خى٫  اإلاٗانغة الىٓغياث هي ما ول٨ً. َظا يىمىا ولٛايت الكٟاء، هٓغياث
  اإلاُغوخت؟ الٗالظيت

ت بن   بياع مً ٧ل آعاء يٗغى بط  » اإلاغييت والىؾاوؽ الهؿخحريا بؿي٩ىؾىماجي٪ « ٦خاب ٖجها يجيب ألاؾئلت َظٍ مجمٖى
 مً اإلاغضخي والىؾىاؽ البؿي٩ىؾىماحي والايُغاب الهؿخحريا مىايي٘ مىا٢كت بلى ٖمضوا ٞاإلادللىن  ٞان، وميكا٫ ماعحي

ً ،(الكهحرة ٞغويض مغيًت) دوسا  لخالت مىا٢كتهم زال٫ م وظهت اإلاالٟىن  ؤوضر اإلاىا٢كت، َظٍ َغي٤ ٖو  م٘ باإلا٣اعهت هَٓغ

ظٍ الى٣اف َظا ومشل. الخ٣ليضر الخدليل هٓغ وظهت ىن  يلجإ لم لى وواضخت مٟهىمت ج٨ً  لم اإلا٣اعهت َو  الؿلؿلت ٖلى اإلاكٞغ
: الخاليت الٟهى٫  بلى

":  ٘شوٍذ سآها ٠ما دوسا: "ألاو٫ 

ا التي الخمـ، الخاالث بخضي هي صوعا خالت بن ( 1905) ٖام طل٪ و٧ان(. 1923) جدليليت خاالث زمـ ٦خابه في ٞغويض وكَغ

ا جدلُل مً مٝىْ: "بٗىىان  ٞغويض عآَا ٦ما صوعا لخالت الؿلؿلت، ٖلى اإلاكٝغ يٗغى الٟهل َظا في".الهعخحًر

ظا.وقغخها ى البؿي٩ىؾىماجيحن، ؤَغوخاث  م٘ ٞغويض ؤَغوخت  م٣اعهت مً هخم٨ً ٧ي يغوعر  الٗغى َو  و يغوعة ؤ٦ثر َو
 جىاو٫  ول٣ض. الٟغويضر اإلاى٠٢ بغوح اإلاؿاؽ صون  ول٨ً مسخهغا الٗغى َظا ؤحى و٢ض.صوعا خا٫ ي٣غؤ لم إلاً باليؿبت ؤَميت

: الخاليت الى٣اٍ

(.  1899 ٢بل ؤر) لضوعا ٞغويض ٖالط ٞترة ٢بل الهؿخحريا مً الخدليل مى٠٢ -1

(.  والٗم الٗمت ألار، ألام، ألاب،)  صوعا ٖاثلت -2

                                                           
 
يف سلسلة كتب الثقافة النفسية تصدر عن  3كتاب رقم ، ترمجة أمحد النابلسي،ادلرضيةساوس ولوا اييرتيسسيكوماتيك الوب: ىامر بيارمارتيسي وميشال فان- 

. 40: ، دار النهضة العربية، ص0 مركز الدراسات العربية النفسية والنفسية اجلسدية، العدد 
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.  صوعا لخالت مسخهغ ٖغى -3

. ٞغويض خؿب ألاخالم َظٍ وجدليل صوعا ؤخالم -4

.  لضوعا ٞغويض ٖالط بٗض للهؿخحريا الىٟسخي الخدليل -5

.  ٞغويض عآَا ٦ما صوعا -6

ظا     اإلاًاصة الى٣لت جىييذ بلى حّٗضاٍ  وبهما الكهحرة؛ الخالت َظٍ مً ٞغويض مى٠٢ جلخيو ٖلى ي٣خهغ لم الٗغى، َو

 ألازُاء َظٍ. الخالت َظٍ في الٗالظيت ٞغويض بإزُاء اإلادللحن مً اإلادضزىن  يؿّميه ما جىييذ وبلى بل مغيًخه، ؤمام لٟغويض

 ٧ان صوعا، لضي الهؿخحريا ٖالط مً ٞغويض اهُال١ م٣ضمتها وفي. بخٟهيل ويىا٢كىجها الشالض الٟهل في اإلاالٟىن  ؾيكرػَا التي
 الهؿخحريا مً حٗاوي ج٨ً لم صوعا ؤن يٗخكرون اجهم مىيىعي ٚحر اإلاالٟىن  يٗخكٍر اإلابضؤ َظا. قٟائها بلى  ياصر ؤن قإهه مً

إتها حكخض البؿي٩ىؾىماجيت، الايُغاباث  مً ٢اثمت مً وبهما  وج٩اص جمهض  ؤجها خحن في الهؿخحريا، مً اإلاغيًت قٟاء لضي َو

.  الخياة لٛغيؼة ٦ٗالماث يٗخكروجها التي الهؿخحريت اإلآاَغ اقخضاص لضي جسخٟي

:  اإلاغييت الىؾاوؽ: الشاوي

م جاب٘ الظر الىخيض، الٗغبي اإلاغظ٘ ال٨خاب يمً ألاَمّيت، في ٚايت الٟهل َظا يإحي  ولٛايت ؤٞالَىن  ؤيام مىظ اإلاغى َو

الم آعاء ٖلى مغ٦ؼا اليىم، : مً ٧ل آلعاء ٖغى اإلاجا٫ َظا وفي ٖم٣ه؛ في وها٢كٍى اإلاىيٕى َظا بدشىا ممً ألٖا

 ؤن: في مى٢ٟها ويخلخو. اإلاجا٫ َظا في ؤبداثها مً" ٦بحرا" ٖضصا له زههذ بط ألا٦كر البإ ناخبت وهي: ٠الًً مُالوي -1
 خاالث صعاؾت ٞةن وبهظا(.  اإلاغييت الىؾاوؽ) اإلاغضخى َاظـ وبحن( الهؿخحرر  الا٢الب) الهؿخحريا بحن ص٢ي٣ت ٖال٢ت َىا٥

. اإلاغيٌ لضي اإلاخبضيت الجؿضيت واإلآاَغ اإلاغييت الىؾاوؽ صعاؾت ًٖ بمٗؼ٫   جخم ؤن يم٨جها ال الهؿخحرر، الا٢الب

 مغييت مىا٠٢) ظؿضٍ ؤمام للصخو مسخلٟت مىا٢ٟا جمحز وهي ٦اليً مضعؾت بلى الباخشت َظٍ وجيخمي: ظُلُٙني ماسي  -2

:  هي( َبٗا

. اإلاغييت الىؾاوؽ جيكإ الخالت َظٍ وفي تهضيض، مىي٘ الجؿض -

، الجؿض - .  الجؿض حكّىٍ مً الخٝى ييكإ الخالت َظٍ وفي اإلاكٍى

، الجؿض - .  الجؿض بٛغابت ؤلاخؿاؽ ييكإ الخالت َظٍ وفي اإلاٗخٍى

ى: ٘حرهضي . ط -3 ظا. الكغظيت ألايغوؾيت وبحن اإلاغى َاظـ بحن يغبِ َو  الظر ٞغويض، مى٠٢ م٘ يخٗاعى ال اإلاى٠٢ َو

. هغظسخي مغى بمشابت الهاظـ اٖخكر

" الهؿخحريا بؿي٩ىؾىماجي٪: "الشالض

 الخدليل مً واخض مى٠٢ ؤصخاب ٞهم. باعيـ مضعؾت هي واخضة مضعؾت بلى الٟهل، لهظا اإلاالٟت اإلا٣االث ؤصخاب ييخمي
 مٗيىت، ػاويت مً صوعا خالت مىا٢كت مجهم واخض ٧ل جىلى ول٣ض. صوعا خالت في ٞغويض مىا٠٢ ومً الهؿخحريا، ومً الىٟسخي،

 الىٟسخي الخدليل  ومٗه يٛالُىهه، مباقغة، ٞغويض بلى ٦المهم يىظهىن  اإلاالٟىن  و٧ان. قامال الى٣اف َظا ٧ان بديض

ا يم٨ً  ٖضيضة؛ ه٣اٍ في الخ٣ليضر :  آلاحي الىظه ٖلى ازخهاَع
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 لىخضٍ ٦ٟيل الهؿخحرر  الا٢الب وؤن صوعا؛ لضي اإلاغييت اإلآاَغ ل٩اٞت الىخيض الخٟؿحر هي الهؿخحريا ؤن ٞغويض اٖخباع -1
 صوعا َؿخحريا يى٨غوا لم وبن ٞهم الغؤر، َظا ٖلى يىا٣ٞىن  ال واإلاالٟىن  مجها؛ ٖاهذ التي الجؿضيت، اإلآاَغ ٧اٞت بخٟؿحر
حن بلى الخ٣ؿيم مم٨ىت لضحها الجؿضيت اإلآاَغ ؤن يغون ول٨جهم لضحها، الا٢الب مٓاَغ وبٌٗ : هٖى

.  بؿي٩ىؾىماجيت ومٓاَغ ا٢البيت مٓاَغ

.  مغيًخه لضي ؤزغي  مغييت هٟؿيت مٓاَغ ًٖ يٟٛل ظٗله الهؿخحرر  الٗهاب ٖلى ٞغويض جغ٦حز -2

 قٟاء ٖلى ٢اصعا ٧ان الخدليل ؤن يٗخ٣ض ٞةهه  آزغ وبمٗجى  للخدليل؛  م٣اَٗتها  بلى يٗىص صوعا قٟاء ٖضم ؤن ٞغويض اٖخباع -3

ظا. ٖالظها جابٗذ لى ٞيما صوعا خ٣اص َو  طل٪ ٨ٖـ يغون اإلاالٟحن ول٨ً اإلادللحن، مً الخ٣ليضيحن لضي ؾاثضا يؼا٫ ال الٖا
. صوعا قٟاء جد٣ي٤ ٖلى ٢اصعا ي٨ً لم الخ٣ليضر الخدليل ؤن ٞكرؤحهم

غويضيت ؤزغ بن -4  بهظٍ الخانت للمهُلخاث  اؾخٗمالهم زال٫ مً طل٪ ووؿدك٠ اإلاالٟحن؛ لضي واضخا يبضو  الىيٞى

م ال٧ان وظا٥ ٦اليً ميالوي مهُلخاث مشل اإلاضاعؽ، حَر .  اإلادضزحن الٟغويضيحن مً ٚو

 ٖلى خغنهم ويا٦ضون  ٖليه، يهغون الظر ألامغ الخدليليت، للمضعؾت اإلاالٟحن اهخماء ٖلى جازغ ال اإلاٗاعيت َظٍ ول٨ً

.  مباصثه

٨ظا ه مً ٞغيضا ؤحى ٢ض ال٨خاب َظا ٞةن َو  اإلا٨خبت واإلاٗانغة،لىن  الخضازت في ٚايت هٓغياث ليٗغى الٗغبيت م٨خبدىا في هٖى

ضصا ،1900 ٖام ختى صوعا بال الهؿخحريا مً حٗٝغ ال ج٩اص ا التي ألازغي  الترظماث مً ٖو  ؤنبدذ والتي ال٣ضم، في حؿايَغ
 واؾٗتي ٢ًيخحن يىا٢ل ٧ىهه َى يُغخها، التي والىٓغياث ال٨خاب ؤَميت يؼيض ومما. الخضيشت الىٓغياث ؤمام مخسُاة

 َىا مً. الٗغبي اإلاجخم٘ في الايُغاباث بهظٍ اإلاهابحن ؤٖضاص واعجٟإ ؤلانابت، ع٢ٗت احؿإ بلى ؤلاخهاءاث حكحر بط الاهدكاع،
 ًٖ الخهاع ٞ٪ ؤظل مً ظؿضيا جغظمذ هٟؿيت ايُغاباث ًٖ حٗبحر بال َى ما الهؿخحرر،  الجؿض بن ال٣ى٫  يم٨ىىا

ى م٘ واضخا بضا ٢ض الهؿخحرر  الجؿض ولٗل. البكغيت للىٟـ الضازليت  اإلاٗاهاة ى اإلامشل ان اٖخكر خحن اَع  ب٣ُىؽ ي٣ىم َو

ميت ٖىالم بلى يىجظب بديض ٖلحها ي٩ىن  التي الٗاصيت الخالت  زاعط ي٩ىن  الجظبت  ٦ما.اإلاخل٣ي ٖلى بها ويازغ َى يٗيكها َو
 خضوصٍ الجؿضًٖ جسغط ٢ض التي الجؿماهيت الخٟانيل يكرػ الظر الجغوجيؿ٩ي الجؿض زال٫ مً بازخحن م٘ جمٓهغ

.  الخانت

ت مً ألاهثىي  الجعذ -5.4 :  الىٙس ي الخدلُل صاٍو

 ؤهىا: "وألاًٞل". ظؿض" ٖىضها.الٟؿيىلىظيت الىاخيت مً ألاهثى و الظ٦غ بحن يسخل٠ ؤلاوؿاوي، الجؿض ؤن الق٪

ىامي زيالي، َى. ؤهَذ  ؤهِذ، ؤها، َى الظر هدمله الظر َظا ومجهى٫  ٚغيب َى ٨ٞم".ؤظؿاصها  زاعظه؟ ؤم صازله هدً َل. َُ
ا طاجىا ها٦ض ٦إهىا. خياجىا َى ظؿضها بإن هجهل ل٨ىىا خياجىا؛ يدخىر  الظر َى. خضوصٍ و الجؿض مكاٖغ طاجىا في هدمل  صاثمًا

 باإلاؿغح؟ الاهشىر  الجؿض يٗامل ٦ي٠ .اؤظؿاصن ٚحر في ؤو زاعط

ىا٥ الصخهيت؛ الخاظاث زال٫ مً ،Shilder  ؼُلذس خؿب ،moi corporel " الجؿض ؤها"  ُيبجى ص صاثم وكاٍ َو  ؤها يدّضِ
ى الجؿض، ٌ الازخياع َو  الٗالم م٘ بالٗال٢ت جخإزغ التي الٗضيضة، الخجاعب مً وحٛخجي وجخٛظي، جىمى الجؿض نىعة  بن. والٞغ

يه هي الجؿض نىعة بن. الخاعجي واإلاديِ  م٘ وجٟاٖلها الليبيضيت وبالجزواث ٞغص، ٧ل ب٣هت جخٗل٤ بجها ؤزغي، وبٗباعة ؛ الٖو
ظا. ألاها ا. وألاها الهى بحن ظضليت ٖال٢ت جىظض ؤهه يٗجي َو

ًا
٨َخب التي الاهٟٗاليت، للخجاعب خيت زالنت هي بط

ُ
 ؤو ألاظؿاص ٖلى ج
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غ َٟ د
ُ
بت مً اهُال٢ا ٖلحها، ج بجى ،ج٣ىيمها وبدؿب والخاظت؛ الٚغ

ُ
ظا. الجرظؿيت زال٫ مً وجخُىع  الهىعة َظٍ ج اٍ ما َو  ؾمَّ

ٍغ ،"ألاولُت الجرحعُت" الُٟليت، اإلاغخلت في ٞغويض، ؿَّ ي٠ له الليبيضو بإن ٞو حر واخض ؤهه خيذم و .الجؿض في جْى  ظامض ٚو
ها ومكاٖغها، ٞإخاؾيؿىا. يخٛحر صاثما اهه

ُّ
 وزي٣ت ٖال٢ت جىظض والتي". الجؿض نىعة" زل٤ في مؿخمغة مؿاَمت حؿاَم ٧ل

 ٦يٟيت الىٟسخي الخدليل يضعؽ ٨َظا .الىٟؿيت الهحروعة بدؿب الهىعة َظٍ وجخٛحر. والٗالم ألاها بحن ٦ما وألاها، بيجها
ً ألاها ًٖ صاثم حٗبحر َى الجؿضٝ. الٟغص ظؿض في الخياة و الٗالم او٩ٗاؽ ى الصخهيت ٖو  هخلٟٔ ٖىضما إلااطا. الٗالم في َو

 به٩اع يجب ؤهه ُيٗخ٣ض ٖام، بك٩ل ؟ جخ٩لم ظؿض ؤّرِ  ًٖ! مدغم بهه الا٢تراب، ممىٕى! اهدبه جخ٩لم؟ الىظٍى هغي " ظؿض" ب٩لمت
ى وؤبضيت، بلهيت ماَيتها، في ل٩ىجها ٖىه بٗيضة هي التي حالغو  ًٖ الجؿض يسخل٠ بط. الضيييت الىظهت مً ألا٢ل ٖلى الجؿض،  َو

 الًٍٛى بىاؾُت ،non-corps  الالظؿض بىاء في الخُىع  بٟٗل والخًاعاث الش٣اٞاث، ؾاَمذ و٢ض. للؼوا٫ ٢ابل قهىاوي

 يبىح الظر الصخو بلحها  يلجإ  وؾيلت َى déni  ؤلاه٩اع ؤلاه٩اع؟ هدضص ٦ي٠ٝ. وال٨ٟغ الظًَ ؾيُغ ختى الاظخماٖيت،
باجه بةخضي ، ؤو ؤ٩ٞاٍع ؤو ٚع  ًٖ الضٞإ في هٟؿه، الى٢ذ في يؿخمغ،  ول٨ىه اللخٓت، جل٪  ختى م٨بىجت ٧اهذ التي مكاٍٖغ

تها به٩اع زال٫ مً هٟؿه و ول٣ض. له جبٗيَّ  الىعي نؤ بحن ٢ض و(. 1925" )لإله٣اس الالواعي البّذ" حكغح  م٣الت  ٞغويض زهَّ
ل ي٣ى٫  ٖىضما الٗالط، ؤزىاء يخم باإلا٨بىث

َّ
 ٚياب خيا٫ ؤما. ٢ِ بهظا ؤ٨ٞغ لم ؤًٞل، نىعة في ؤو ٨َظا، ؤ٨ٞغ لم: اإلادل

ٟا٫ يى٨غ البيذ، ٖىض الظ٦غر  الًٗى ا بغئيخه، ويٗخ٣ضون  الى٣و، َظا ألَا
ًا
 ؤهشىيت جىاؾليت ؤًٖاء وظىص به٩اع َىا٥ بط

إة جدذ ٌ الىا٢ٗيت الغئيت الٟغص يى٨غ َىا الازهاء، ٢ل٤ َو تراٝ ويٞغ  الخدليل ٢امىؽ) في. اإلاغؤة ٖىض ال٣ًيب بٛياب الٖا
ٌ ؤر وهٟيه، الىا٢٘ به٩اع ٖلى يخ٩لم ل٩ي الخٗبحر، َظا ٞغويض اؾخٗمل( الىٟسخي  ٖىض الازهاء به٩اع ويىٟي.َى ٦ما عئيخه ٞع

 الغظل؛ ظهت بلى جميل الُا٢ت وؤن خياصيت، ؤو ط٦غيت الليبيضو بإن ي٣ى٫ . الىا٢٘ به٩اع ؤهىإ ٧ل ؤؾاؽ َى الظر عالظ٥ الُٟل

ٌ ؤلاه٩اع يدضص ؤهه ٦ما.ط٧ىعيت وهي واخضة، libido بال جىظض ال بط ى الىا٢٘، بٞغ ٌ ق٩ل يخسظ صٞاعي ؤؾلىب َو  اٖتراٝ ٞع

.  بىا٢ٗيخه الصخو

، ونٗبت َىيلت الجؿض ٢هت بن
ًا
غ اإلا٨بىث، ألاهشىر  الجؿض جخلمـ ؤن خاولذ بطا ٨ٞي٠ ؤنال

َ
ْى٨

ُ
 ٖال٢ت هي ما اإلاىٟي؟ و اإلا

ا بهه ؤلاوؿاهيت؟ بالُبيٗت ألاهشىر  الجؿض ًٗا  بهه ألازحر؟ َظا َى مً مُغوخا الدؿائ٫  ويب٣ى. ؤلاوؿان و الخياة يٗجي َب

ا ٞدهىا بطا ؤما  .asexué الظيسخي ٖالمي، خياصر،  الظ٧ىعيت للمٟاَيم جغضخ َبيٗت  بإجها لىا جبحَّن ؤلاوؿاهيت، مٗجى ًٖ لٛىيًّ

ا واللٛت واإلاٗجى، اإلادخىي  هاخيت مً ًًا  الٗضم  مً ل٨ً ؛ الظ٧ىعة  بلى باليؿبت  الؿلبي  اجها ،Néant  الٗضم هي ألاهىزتو .ؤي
ل ال  الٗضم، جمشل ألاهىزت  -اإلاغؤة ٧اهذ  ٞةطا الىظىص؛ يىلض

َ
ا ُي٣ٗ

ًا
غة مىٟيت، بجها ٧امغؤة؛ جىظض ؤن بط

َ
غ ؤن يم٨ىىا ٦ي٠. ُمى٨  هّٟؿِ

ظا مٗجى؟ وبإّرِ  الؿلبي،  مىُل٤ مً الخانت بلٛتي ؾإج٩لم( الخهاء ال٣ًيب ٚياب ًٖ ٞغويض هٓغيت بلى بىا يٗىص ما َو

ا مسخل٠، ً الخ٨غاع ًٖ بٗيضًا  ال٨الم ي٩ىن  ؤن يجب ٧ان َل(. وا٩ٞاٍع لآلزغ، نضي بال َى وما ٢بُل، مً ٢يل ما ٧ّلِ  ٖو
ا والخدليل وال٨ٟغ ا، صاثمًا ا ط٧ىعيًّ غ ألاهشىر، الجؿض خى٫  ٞالبدض وحٗبحراجىا؟ ؤ٢ىالىا ٖلى مهيمىًا

َ
ى٨

ُ
. ٢ليال الػا٫ واإلاىٟي اإلا

 وؤلاه٩اع الجؿض بهىعة يخٗل٤ ما ٧لُّ  وؤن زانت والىٟي، ؤلاه٩اع ػاويت مً ألاهثى بجؿض تهخم صعاؾت ؤظض لم اهجي  وؾإخاو٫ 

. اإلا٨بىث ألاهشىر  الجؿض زانت ويُا٫ الالواعي اإلاؿخىي  ٖلى يب٣ى

ؿىر  الخياع هدى ظضيض مً ؤهؼل٤ لئال ألاهشىر، لل٣ى٫  اإلاداولت طٌٍ زال٫ ؾإهدبه
ّ
ٌ الظر ،féministe  الي  بحن الازخالٝ يٞغ

ا الخياع َظا ٞخابٗاث. اإلاغؤة ظؿض به٩اع يٗجي مما الدكغيديت؛  للٟغو١ الىٟؿيت آلازاع خيض مً والهبي البيذ  يبخٗضن ما ٚالبًا
ًه، ختى ألاهشىر  ًٖ البٗض ٧لَّ  ا ٞع ًًا . ٞغويض ٖىض الظ٧ىعيت الىٓغ وظهت ججغوي لئال وؤي
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 اهه بليه الغظٕى ٖلى مجكرة ؤهجي م٘ مىه؟ ؤهٟلذ ؤن الظ٧ىعر؟ الخُاب ؤٖيض ؤال مً خضيثي، زال٫ مً ؾإجم٨ً، مضي ؤّرِ  بلى
ٛت لل٨الم، الغيىر يٟغى الظر الؿاثض، ألابىر  الغمؼر  الىٓام زاعط ؤؾخٗمله ؤن لي يم٨ً هٓام بُٗض  يىظض ال

ُّ
 الؿاثضة ولل

ا ؤ٨ٞغ ؤن  -٧امغؤة  -ؾإخاو٫  ل٨ىجي. اإلاؿيُغة ا، ج٨ٟحرًا غ، ؤهه وبما مسخل٠، ظؿض مً اهُال٢ا مٛايغًا
َ
 وال لٛت، ؤظض ال ٞإها ُمى٨

ا، . بي زانحن ٨ٞغًا

غ، الالمىظىص، ظؿضر اٞؿغ  -الٛاثبت ؤهىزتي  -طاحي خى٫  ؤصوع  و٦إوي ؤقٗغ
َ
ى٨

ُ
 ل٩ي ظغي  ماطا.الغمؼر  بالجؿض اإلاغجبِ اإلا

ٌ بلى الٟخاة جخىنل ا اٖخباٍع وبلى ظؿضَا ٞع   لها، زهمًا
ًا
  وِخمال

ًا
ا ز٣يال ًه ٞلماطا اإلاخٗبت، باإلاكا٧ل مليئًا  بٌٗ في جٞغ

ٌ زال٫ مً يخإ٦ض َظا وعبما الاخيان؟  بلى اإلاؿغح صزى٫  مً الاولى الؿىىاث زال٫ الخمشيل، في اإلاغؤة لٗمل ال٣ٟهاء ٞع
 .ؾلٟا خضصث بمٗايحر بال ٦كٟه يصر وال ٖىعة اإلاغؤة ظؿض يٗض ،بديذ اإلاٛغب

بجى ٦ي٠
ُ
  ج

ُ
جها ماطا ألاهثى؟ ٖىض الجؿض نىعة ٗىا بطا و وجخٛحر، وجبجى جىمى جهاثيت، ليؿذ بجها والٗالم، اإلاديِ يل٣ِّ َا جدبَّ  في همىَّ

ها، خياتها مغاخل ِ
ّ
ها اإلاضهيت ال٣ىاهحن ؤن ؾجري  ٧ل

ُّ
ا ج٣جن ٧ل ٣ًا ر، ال ل٩ي اإلاغؤة، لجؿض ٞو ا ُي٣َم٘ ل٩ي يّٗكِ  ألانٗضة ظمي٘ ٖلى ظيؿيًّ

بت بدؿب الٗغر؛ ؤو الخُٛي ٖليه ُيَٟغى اإلاغؤة وظؿض. اإلادّغم جدضيض ٖكر  ًٖ مؿاولت ٚحر واإلاغؤة. و٢ىاٖاجه الغظل ٚع
 يمل٪ الظر ػوظها بل الغظا٫، حٛغر  ال ؤخياها و. لإلٚغاء ٚالبا حؿخٗمله ٞهي جغيض ٦ما مٗه الخٗاَي في خغة وليؿذ ظؿضَا،

باتها وجىٟي ؾدىمخي، بٗضٍ ومً .ظؿضَا باث وبةقبإ الخال٫، ٖكر باعجباٍ بال بالٓهىع  لها يؿمذ ال التي ألاهشىيت ٚع  الٚغ

ظا. الُٟل الؼوط، ألاب،: لآلزغ بال ألاهشىر  الجؿض صيىط ٞال. الظ٧ىعيت  اظخماٖيا ٖلحها مٟغويت مٓاَغ ؤعب٘ لها ؤن يٗجي َو
ا ؤر وصيييا : ٢يميَّ

باث؛ مبخىعة اجها طاتها، خّضِ  في مىظىصة ٚحر: الّزساء .1 ه؛ اؾمه جدمل الظر  ألاب، مل٪ وجب٣ى الٚغ  بحن جباص٫ ٣٦يمت وقٞغ
ىب ٞهي الغظا٫، . آزغ شخيء ؤر ٢بل والىؾِ الؿً خؿب ٞحها مٚغ

ٟا٫، إلهجاب وآلت خًً وهي: ألام .2 . وألابىاء الؼوط يخضاولها ألَا

  وم٣بىلت مىظىصة: الّاهشة .3
ًا
ا، ٢بىال ىيت ل٨جها يمىيًّ  .للخباص٫ يهلر الظر ظؿضَا في ٢يمتها الاظخماعي؛ الىٓام مً مٞغ

ك٣ه وهٓغجه وحٗامله الغظل، ؾ٨ً وهي: الضوحت. 4  الخاصمت، ؤو اإلاٗكى٢ت، ج٩ىن  ٣ٞض. الش٣افي ومؿخىاٍ َٟىلخه خؿب ٖو

 التي ألاصواع ٖلى تهيمً الػالذ التي هي الىا٢٘ في للمغاة ؾلٟا خضصث التي الٟئاث َاجه ولٗل.طل٪ ٧ل ؤو ألام الؼوظت ؤو
م ٖلى اإلاغؤة جخ٣مهها  مً وجدغعث خضر بن همُيت،وختى بإصواع ج٣ىم الػالذ ؤجها بال اإلاجىم٘ في الخانل الخُىع  اإلاؿغح،ٞٚغ

ظا اإلاجخمعي الاه٩اع مً لىابل ٞؿدخٗغى ظؿضَا وخغعث الظ٧ىعيت ٣ٖضتها  في ؤخغاع لُيٟت اإلاٛغبيت اإلامشلت م٘ خضر ما َو

غاٝ جدضث التي" هاِىم ٠ٙش" مؿغخيتها  شخهيتها بحن جٟهل بإجها طل٪ مكرعة مالبؿها ؤٚلب مً وججغصث اإلاجخمٗيت الٖا

ب اهخ٣ضَا ج٣مهخه،واهمً الظر الضوع  وبحن . صمها َظع بلى الامغ ونل ،و٢ض طل٪ اليؿخٖى

: خالـت

 ؤق٩ا٫ جدضيض خاولىا ؤهىا ٢ضمىاٍ ما زال٫ مً يخطر ل٨ً الًبِ، ٖلى ومؿخٗهيا مخىاعيا الجؿض مٗجى ًٖ البدض يب٣ى   
 مسخل٠ ٖىض زهىنا للجؿض اإلاؿغحي الاؾخٗما٫ ؤبغػها زم الٟالؾٟت ٖىض حٗغيٟاجه ٢ضمىا بديض وججلياجه، وظىصٍ

ج حىسدن" ؤمشا٫ اإلاٗانغيً اإلاسغظحن ى" ،"أبُا ادولٚ" ،"٠ٍش ع٣ي" ٖىض زم" ؤَع  الجؿض بلٛت الخٗغي٠ بلى لىيخ٣ل ؛"ٔشوج٘ى

. ألاهشىر  للجؿض الىٟسخي الخدليل هٓغ بىظهت اإلادىع  َظا لىسخم الهؿخحرر  الجؿض مٟهىم و٦ظا اإلاؿغح في
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ى شخيء، ٧ل ٢بل ز٣افي مٟهىم الجؿض ؤن ظليا يبضو ؾاب٣ا خللىاٍ ما زال٫ ٞمً     والش٣اٞت الضيً مهضٍع طَجي جهىع  َو
ميت شخهيت جُاب٤ ٢ض وؾيلت ؤنبذ اإلاؿغح مجا٫ في واإلاجخم٘،وباؾخٗماله  مخٗضصة لٛت بظل٪ ليىجؼ صميت، ؤو َو

ا مً وامخضاصا ليىهت ؤ٦ثر هي والهيمىت، الخإزحر ٢ىيت: اإلاؿخىياث  ٞهى لألهثى باليؿبت الجؿض ؤما الُبيٗيت، اللٛاث مً ٚحَر
. الاظخماعي والضوع  الؿً خؿب واإلاضوـ، اإلا٣ضؽ والخغام، الخال٫: إلابضؤر ويسً٘ ه٨غاجها ُيٟغى ؤظؼاء زغيُت
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ت اإلاهاحشة م٣اهت ابت و الجضاةشي  اإلاجخمْ في العٍش  ؤلاحخماُِت الٜش
 جلمؿان،الجؼاثغ ظامٗت/نبيدت ٦يم.ص

 :ملخق

ذ ل٣ض     بَاع في اإلاؿخ٣بلت للبلضان اإلاغؤة مجيء في جخجؿض ٧اهذ ألامغ باصت في ٖضيضة، مغاخل الجؼاثغ في اليؿىيت الهجغة ٖٞغ
 الخياع َظا ؤزظ وبٗضَا الؿبٗيىاث، الؿىىاث في بضؤ الهجغر  الخياع َظا و البيذ في ما٦شت امغؤة الٗاثلي،بهٟتها الخجم٘
 اإلاتزوظاث، و الٗاػباث في جخمشل التي و الا٢خهاصيت باالؾخ٣الليت اليؿىيت الهجغة َظٍ احؿمذ ٣ٞض ظضيضا َابٗا الهجغر 

 يسً٘ الظر و الٗمل لؿى١  الجضيضة اإلاخُلباث خؿب طل٪ و ؤلاظخماعي للخغا٥ ظضيض هٓام حك٩ل في اإلاغؤة حكاع٥ ٞهىا
 ظضيضة ٞئت بلخدا١ وكهض ألازحرة الؿىىاث في ؤما الشماهيىاث، ؾىىاث ؤوازغ في الخغا٥ َظا بغػ  و والُلب الٗغى لىٓام

 ؤنبدذ التي الؿغيت الهجغيت ؤهشىيت ٖلى الضعاؾت َظٍ زال٫ مً الًىء حؿليِ ٞإعصها اإلاغؤة، هي و الؿغيت الهجغة بٓاَغة

.  الجؼاثغر  اإلاجخم٘ ٖلى مٟغويا وا٢ٗا

 الغ٢ابت الخغا٢اث، الخغ٢ت، الهجغة، مكغوٕ الؿغيت، الهجغة الجؼاثغيت، اليؿىيت الهجغة الضوليت، الهجغة:اإلاٙخاخُت ال٣لماث
 .الاظخماٖيت اإلا٩اهت الاظخماٖيت،

: مٝذمت

ت الهجشة ْاَغة     الٓاَغة َظٍ و الخدىالث مً الٗضيض اٖتريتها التي جاعيسيت بسلٟيت جخمحز الجضاةشي  اإلاجخمْ في العٍش

ا ؤر والاظخماعي الجهىر  إلمخضاصَاو مخىانل لخ٣ضم مهضعا ٧اهذ ً مىا٤َ مٗٓم في اهدكاَع ا و الَى  ٧ل مؿذ اظخماٖيًا
ا، ؤهىاٖها ازخالٝ ٖلى الٟئاث ا، ظيؿيًا ا ز٣اٞيًا . َب٣يًا

 الخض٤ٞ خغ٦ت ؤهشىيت ٖلى ٞيكهض ؤلاهار ٘ئت هي الؿغيت الهجغة بٓاَغة بلخد٣ذ ٢ض ظضيضة ٞئت ٖلى الًىء حؿليِ ؤعصها   
 بضهيت ٢ضعة ٖلحها اإلا٣بلحن مً جخُلب التي الهجغة مً الىٕى َظا في ألاؾاسخي الٗىهغ َى الغظل ؤن يٗخ٣ض التي الؿغر، الهجغة

. اإلاجخم٘ ٖلى مٟغويا وا٢ٗا ٞإنبدذ اإلاهاٖب لخدمل ٦بحرة َا٢ت و

خباع بٗحن ألازظ يجب ؾالٟا، ط٦غ مما و    ً الخغا٢اث جغبِ التي الٗال٢ت ؤلٖا  و ألانل ببلضًَ و ؤلاظخماعي ووؾُهً بإؾَغ
 ٢اثمت في الكاباث ٞئت وجىدهغ بجسظجه الظر اإلاؿاع ٞهم و جغظمت جخم َظا زال٫ مً ٞحها،و يخىاظضن التي ؤلاظخماٖيت اإلا٩اهت

. زلٟهً مً بظخماٖيت عابُت ؤيت يتر٦ً ال ًَ و ال٣اهىهيت،ألاؾغيت بالٗال٢اث مغجبُت الٛحر اإلاهاظغاث

 : الذساظت خاالث -1

 ٦شحرة بمٗلىماث جمضها التي الجىاهب بجمي٘ ؤلاإلاام ٖليىا جٟغى الجؼاثغر  اإلاجخم٘ في الؿغيت الهجغة ْاَغة َبيٗت بن   
 الٓىاَغ َظٍ إلاشل مىاؾب ٦مىهج و ال٨يٟيت، اإلا٣اعبت بؾخٗما٫ بعجإيىا لهظا الٓاَغة، َظٍ زلٟياث بلى الىنى٫  ٖلى وحؿاٖض

 اإلاالخٓت ٞهي بها بؾخٗىا التي الخ٣ىياث ًٖ الخالت،ؤما صعاؾت مىهج في اإلاخمشل و صعاؾتها بهضص هدً والتي ؤلاظخماٖيت
 يغوعيت هي و مماعؾتهً، و ؾلى٦هً وجدضيض للٟاٖالث ؤلاظخماٖيت الىيٗيت ٞهم بلى جىنلىا ؤجها هغي  التي اإلاٗم٣ت، واإلا٣ابلت

.  الخغا٢اث ٖىض الهجغة ججغبت بَاع لخدضيض
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 مً ٢ىيا ظاهبا يٓهغن  واللىاحي الؿغيت الهجغة ْاَغة صيىامي٨يت ،يمً مخمحزة بهىعة بظخماٖيت ٦ٟئت قاباث بهًمام بن

تهً في الصجاٖت .  ؤوعوبا بلى للىنى٫  اإلاهاٖب َظٍ جسُحهً و َظٍ مجاٞػ

 ألاهثروبىلىظيا في البدض مغ٦ؼ بحن قغا٦ت بَاع ،في(بؾباهيا) بإلي٩اهذ م٣يماث خغا٢اث ؤعب٘ بؾخجىاب جم الهضص َظا في   

 ٧الخالي هي و ألازغي  ًٖ مىٟهلت خالت ٩ٞل ،(AECID)والخُىع  للخٗاون  ؤلاؾباهيت الى٧الت و( CRASC) الش٣اٞيت و ؤلاظخماٖيت
 :

 يبت: ألاولى الخالت . اإلاُل٣ت َو

 الٗاوؿت َىاعيت: ةالثاوي الخالت  .

 الٗاػبت ألام ؤميىت: الثالثت الخالت. 

 ألاؾغة عبت ؾمحرة: الشابّت الخالت. 

 في خًغيت مىا٤َ مً ويىدضعن  الجامعي و ؤلابخضاجي بحن ما يسخل٠ الضعاسخي مؿخىاًَ و ؾىت 40 بلى 22 بحن ما ؾجهً يتراوح   

.  هجغتهً ٢بل مهىا يؼاولً ٦ً و ألانل بلض

ت لهجشتها ٠ذاْ٘ للمشأة ؤلاحخماُِت اإلا٣اهت. 2 : العٍش

ها مضي الى٢ذ هٟـ في و ٖلحها ؾيُغجه مضي و( الؼوط ألار، ألاب،) بالظ٦غ ٖال٢تها زال٫ مً جخدضص ألاهثى م٩اهت بن     زًٖى
 و مغمى٢ت م٩اهت حُٗحها ألال٣اب َظٍ ٩ٞل اإلاداٞٓت، ألام الهالخت، الؼوظت اإلاُيٗت، البيذ الخاليت بااؾماء ٞخخل٣ب له،

ًذ بطا و اإلاجخم٘ في بيجابيت نىعة  جل٣ب و ؾلبيت نىعتها وجهبذ ٖؼلت، و تهميل بلى ٞؿدخٗغى اإلاجخم٘ في ألاصواع َظٍ ٞع

 .عؾميت الٛحر الاظخماٖيت الخُاباث زال٫ مً يدضر َظا ٩ٞل اإلاخمغصة، اإلاُل٣ت، بالٗاوؿت،

 ما جىٗيذ و م٣اعباث ججغر  الش٣اٞاث مً الٗضيض ٟٞي ،"الٙاظذة اإلاشأة" مٟهىم م٣الهما في ( )الباخشان يكغح الهضص َظا في   
 بٌٗ في و الٗاوؿاث والٗاَغاث، اإلاُل٣اث و اإلاشلياث زهىنا بظخماٖيا، اإلاٗا٢بت و اإلاىبىطة اليؿىيت الٟئاث مسخل٠ بحن

 وألا٦ثر ٖلما ألا٦ثر و زغاءا ألا٦ثر ًَ مخمغصاث، مؿخ٣الث، و مخدغعاث ؤجهً يٗخكرن  الالحي اليؿاء ٧ل وؤيًا ألاعامل ألاخيان

. خغا٧ا و اهخ٣اال

 ٖلى الخياػة الٗلميت، ؤلاؾخ٣الليت و الجيؿيت، الخغيت الجٛغافي، الخغا٥ و الٗاثليت، الىيٗيت مً ٧ل بحن ٖال٢ت يىظض   
ت الٗمىم في ألاقياء َظٍ ٩ٞل اإلاهاصع، ٖلى و اإلاا٫ ٖلى الخهى٫  اإلاٗلىماث، ٖلى و التربيت  ؤٚلبيت في اإلاغؤة ٖلى ممىٖى

ىب الٛحر اإلاغؤة ٞئت وزانت ألابىيت، الش٣اٞاث . ٞحها اإلاٚغ

 و مجخمٗها، في مدخملت ٚحر و نٗبت خياة يٗكً الٗمىم، في اليؿىة َاالء ؤن ،( )ؼادًت ِشاب جه٠ الؿيا١ هٟـ في   
 في ؤلاقاٖاث و ؾليمت الٛحر ألا٢اويل زال٫ مً لها مىدذ ٢ض ؤو خ٣ي٣يت ٧اهذ بن ؾيئت، ؾمٗت ألاخيان بٌٗ في يدملً

                                                           
1. Falquet.J, Alarassace.S, « Les femmes partie de leurs pays en raison de leur lesbianisme, un état des 

connaissances en France aujourd’hui », in Revue Asylon(s), n°=1, octobre 2006, p 2. www.resau-terra/ article 

483.html 

2. Arab C., les Ait Ayad :" la circulation migratoire des marocains entre la France, l’Espagne et l’Italie", 

Presses Universitaires de Rennes, 2009, p 199. 
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 ؤٚلبيتهً جضٞ٘ الىيٗياث َظٍ َٟلها، م٘ ؤو بمٟغصَا ؤعامل، متزوظاث،مُل٣اث، الٟاٖالث ؤلاظخماعي،َاالء اإلاديِ

. آزغ بلض في ؤزغي  خياة في الخ٨ٟحر

يبت ٖىض بضؤ الؿغيت الهجغة مكغوٕ    ًذ بط ػوظها، مً بهٟهالها بٗض( الضعاؾت خالت) َو  باؾم الىيٗيت َظٍ ألاؾغة ٞع
 مخٗضصة خيال الؼوط وبؾخٗما٫ ؾيخحن صامذ  َىيلت بصاعيت مٗغ٦ت وزىى الٗضالت بلى الخجائها بٗض الىاؽ، ؤ٢اويل و الٗيب

 ٚيـغ بُغي٣ت حكترر  اإلاغؤة ان للمجخم٘ باليؿبت ختى ظضيضا ٧ان الُلب َظا. الخل٘ بلى ٞالخجإث الىي٘ ٖلى للؿيُغة

. خغيتها مباقغة

م مٗلمت وألام الجيل في يابِ ألاب الخا٫ ميؿىعة ؤؾغة في ٖاقذ التي ؤبىحها وخيضة وهُبت     َغي٣ت في صاللها بغوػ ٚع

ا يٟغيه ٧ان الظر الهاعم للدكضص ونٟها ل٨ً مٗىا ججاوبها  بٗض ل٨ً. الٓلم و ال٣ؿاوة بهمت جغ٥ ٖلحها و ؤمها ٖلى ؤبَى

. مجغاَا ٚحرث التي خياتها في ٖمي٣ت ٦هضمت الخياهت َظٍ ٧اهذ ،(الغابُت مً ؾىىاث 10 ٞترة) لها ػوظها زياهت

يبت ". ٌعمىوي ساهم هاٟ هجالت، ج٢ىن  بيخه ًبغي ما واخذ ختى مىلٝت، ساوي'': َو

 و للخل٘ باؾخٗمالها ٧اهذ اجها ألاؾغة مً ٖىيٟت ٞٗل عصة ٖجها هجم"  اإلاُل٣ت"  جدملها ؤنبدذ التي ؤلاظخماٖيت ٞاإلا٩اهت    
ٌ  اإلاديِ ،ختى-الُال١ ؤعاصث التي هي  -آلازغيً هٓغة في ألاؾغة ج٨ٟي٪ مؿاوليت ٞخدميلها الُال١، مىدها الؼوط لٞغ

. انُياصَا ؤخض و ٧ل يغيض ٞغيؿت" الشحا٥ ل٣ل امشأة ساوي" ٢الذ ٦ما ٞإنبدذ حٛحرث هٓغجه

 َظا و. الظَاب ٢بل ألانلي، بلض في نٗبت ويٗيت في ي٨ً ما ٚالبا بمٟغصًَ يظَكن اللىاحي لليؿاء ،( )ؼادًت ِشاب جخٗغى   
ً ما  و إلاكا٧لهً، الىخيض الخل هي حٗخكر اليؿىيت ٞالهجغة. مسخلٟت و مٛايغة اؾباب طل٪ و الهجغة في الغظا٫ ًٖ يمحَز

.  ٖاػبت ؤعملت، ؤو مُل٣ت ج٩ىن  التي و للهجغة، اإلاهيإة اليؿاء مً ٞئت جىاظض في ه٨ٟغ ؤن وؿخُي٘

 ٞيه حٗيل التي باإلاجخم٘ زانت م٩اهت في ويٗذ ٢ض ٞةجها جؼاولها التي مهىتها ٞبد٨م مسخلٟت ٞخجغبتها َىاعيت ؤما

 .جإزٍغ بلى ٞإصي الؼواط ٞغنت في ؤزغ مما

ت ذ متزوظخيل؟ ٖالف الىاؽ و الٟاميليا يؿ٣ؿىوي مىاؾبت ٧ل في و بالبايغة يٗيُىلي الجحران: " هىاٍس  ؤها ٦لي ٦َغ
".   هتزوط ماباٚياف

 اإلاىا٣ٞت الى مشلها ال٨شحراث و جضٞٗها اإلا٩اهت َظٍ مً ٞالهغوب للؼواط ٖاث٣ا لها ي٩ىن  ؾجها ان الٗاوؿت اإلاغؤة جمشل َىاعيت

 اإلاؿخ٣بل ػوط ازخياع ٞغنت للمغؤة جديذ الؿغيت الهجغة.  الؿغيت الهجغة مكغوٕ ٦سىى الؼواط ؤظل مً ٦شحرة ؤقياء ٖلى
 زال٫ مً الٟغنت جىتهؼ اإلاُل٣ت ختى و لألزغياث الؼواط يغوعة مً الهغوب و ٢يىص بضون  الجضيض اإلاجخم٘ في خغيت ب٩ل

 .ٖاثلتها ًٖ جبخٗض ل٩ي طَابها

 ٞتى و ألاهثى وعاءٍ حٗيل الظر الهاظـ َى الؼواط ؤيً مديِ في وكإث الجؼاثغياث الٟخياث ٩٦ل ٞخاة هي ،أمُىت خالت

 الٓغوٝ ٞهظٍ ٦بحرا، ٞغاٚها و٢ذ ؤنبذ و الشاهىر  اإلاؿخىي  في الضعاسخي ٞكلها ٞبضؤ. لخٓت ٧ل في طَجها يالخ٤ ألاخالم
 ٩ٞاهذ الؼواط مكغوٕ بضؤ الٗال٢ت َظٍ زال٫ مً و خبيب لضحها ٧ان ؾجها في ٞخاة ٩ٞل قاب م٘ ٖال٢ت بوكاء ٖلى ؾاٖضث

                                                           
1. Arab C., « Circulations migratoires féminines des marocaines vers de nouvelles destinations – l’Espagne et 

les émirats  arabes unis », Femmes en migration : travail, bizness, exil, asile, NAQD, n=° 28, automne-hiver 2010, 

p 182. 
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ا،٧ان خؿب ػوظها ٧ان و ػوظخه  لخٓت ٧ل مباقغ اجها٫ في ؤجهما ختى و ؤزغي  وؤقياء ؤلبؿت يكترر  و ٖلحها يى٤ٟ حٗبحَر

. الهاج٠ َغي٤ ًٖ

 جبالى ٧اهذ صاعها، مً زحر ٞيا متهلي يكغيلي، ٧ان هتزوظىا، صعاَم هاليم ٧ي ي٣ىلي ٧ان عاظلي، ؤها و مغحي، يٗيُلي ٧ان: " ؤميىت

 "جبض٫ ٧ىلصخي خملذ، ٧ي بصر يبٛيجي، زاَغف ٖال مٗاٍ هغوح هىعما٫

ٌ بلى ياصر اإلاجخم٘ جهىع  بن     و ،(الؿلى٥ َظا ج٣ليض مً الخٝى) ألازغياث الٟخياث خبـ و الٗاثلت، في الٗاػبت ألام ٞع
 جٟاصر ؤظل مً تهغب،"  الٛلُت"  الٟخاة ب٦دكاٝ ٖىض و ،(الكٝغ ظغيمت) وعٞي٣ها الٟخاة ٢خل ألاخيان، بٌٗ في ألاوالص َغص

 يٟخٗل اهه مدخملت والٛحر لألؾغة، مًغة ألا٦ثر الًٟيدت حٗض ٞهي الؼواط، بَاع زاعط الخمل و الٗظعيت ب٣ٟضان الًٟيدت

ٌ الكخم و ؤلاظخماعي اإلاديِ في ال٨شحرة ألا٢اويل ىض. ؤلاظخماعي والٞغ  ٧ل بلحها، ييخمي شخو ٧ل الٗاثلت، بلى الٗاع صزى٫  ٖو
. ( )بؾخصىاء بضون  به  يهاب ونٛحر ٦بحر

 هي و مٗجى ؤو ٢يمت ؤر لها ليـ خياتها ؤن مٗكرة باإلاٗاهاة بخؿاؾهً و اإلاٛغبيت اإلاغؤة ًٖ ٦خابها في ( )خٍٙان الباخشت ج٨ك٠
 مشل اإلادترمت، لألم و للؼوظت ؤلاظخماٖيت اإلا٩اهت بؾترظإ ؤظل مً الالػمت الكغوٍ ألابض بلى ل٣ٟضان ؤلاخؿاؽ مً جخإلم
.   ٧املت بمغؤة

 الٓاَغة بلى الٟاٖلت ٞاهخماء الٗاػباث، ألامهاث ٦ٓاَغة مخى٢ٗت الٛحر الاظخماٖيت بالٓىاَغ الؿغيت الهجغة ْاَغة اعجباٍ   
ا و اإلاظ٧ىعة الاظخماٖيت  ْاَغة زال٫ مً خغا٢ت ج٩ىن  ؤن ٞخسخاع مجها، للخغوط خلى٫  ٚياب في الخغ٢ت بلى للجىء بيُغاَع

. ألاولى مً ؤَىن  ج٩ىن  الخغ٢ت ٖىا٢ب و الٓاَغة َظٍ ٖىا٢ب مً للٟغاع الىخيض اإلاسغط ؤهه باٖخ٣اصَا الؿغيت الهجغة

 عجؼ بؿبب اإلاهى٘ مً ػوظها حؿغيذ بٗض ٖاثلتها ًٖ اإلاؿئىلت الؼوظت البيذ، عبت حٗض خيض زانت ٞهي ظمحرة خالت ؤما   

 ؤظل مً للخغوط ٞايُغث ماصر، صزل بضون  ألاؾغة ؤنبدذ ليلت و جهاع ٞبحن( اإلاهى٘ زؿاعة) ؤظىعَم صٞ٘ ًٖ الضولت

م .جخدؿً لم ألامىع  الى٢ذ بمغوع ل٨ً البيذ خاظياث لؿض اإلاىاػ٫، في ٦مىٟٓت الٗمل  اإلابلٜ ٧ان اإلا٣ابل في ال٨بحر الجهض ٚع
يضا ما ٞخدىلذ للٗاثلت الىخيض والغاعي اإلاؿاولت هي ٞإنبدذ وػوط َٟل و مجز٫  ؤٖباء ٦بحرة، ٧اهذ اإلاؿاوليت و َػ  ٖجها ٚع

  ".الٗاثلت عبت" بلى

 بصر وٗيكى باف الضياع في هسضم ٖلي بؿي٠ ليذ و مهغوٝ يسهه الهٛحر و زضمت بال الغاظل مٛبىهت ٦ىذ" : ظمحرة
 يٗٝغ ما ػياصة ٚحر الغاظل و والخاعط الضازل في مغؤة الضاع، في شخيء ٧ل ٖلى مؿاولت ؤها عوحي ل٣يذ ماهٟٗدل، زضمتي ختى

" يلخ٣جي باف الضعاَم له هغؾل و ولضر و ؤها إلؾباهيا هدغ١  باف يسمم و يد٨م ٚحر والى

 ليـ الهجغة بهظٍ ج٣ىم التي هي ؤجها اإلاالثم و ٞااًٞل وخضٍ، للؼوط ٧ان ال٣غاع ٞاجساط الؿغيت الهجغة َى الىخيض الخل   

 الىزاث٤ ٖلى و والجمٗياث( ألاخمغ الهليب) اإلاىٓماث مً مؿاٖضة ٖلى الخهى٫  حؿخُي٘ ل٩ي الُٟل بنُداب و الؼوط

. ٢انغ َٟلها ان

 الضاثم وحٗغيها الضعاؾت خاالث ٞحها جخسبِ التي  اإلاخإػمت الىيٗيت َظٍ بؿبب ٧ان بجضيت الهجغة في الخ٨ٟحر بضايت   
 ويٗيت و الخُىع  و للىجاح ٞغنت جىظض ال لها ٞباليؿبت الؿغيت، الهجغة ؾىي  آزغ خال ججض لم ٞهي ؤلاظخماعي، للًِٛ

                                                           
1. Moutassem Mimouni B., " Naissances et abandons en Algérie", Editions Karthala, 2001, p 27.  

2. Hafdane L. H., les femmes marocaines une société en mouvement, Edition l’Harmattan,  Paris, 2003, p 173. 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  ًىلُى    : 09الّذد                                                                          البدث الّلميحُل  مش٠ض  

25 

 

يبت مً ٩ٞل. للٗيل الث٣ت  ؤن ( )قاصيت ٖـغاب الباخشت ٞخٗخكر. الظَاب ٢غاع ٞغنت مىدتهً ٢ض م٩اهتهً ؤن حٗخ٣ض َىاعيت و َو
بت و ؤلاظخماعي، الًِٛ بؿبب هجغة هي بل ؤلا٢خهاصيت الهجغة ٖلى يخى٠٢ ال الهجغة مً الىٕى َظا  مً الهغوب في الٚغ

. اإلاغؤة بججاٍ مٗاص مىار و ؤلاظخماٖيت البييت

ابت-3 :  ؤلاحخماُِت الٜش

 الٗال٢اث َظٍ ٩ٞل الٗمل، ػمالء ألا٢اعب، الجحران، في اإلاخمشل الاظخماعي اإلاديِ ؤن الضعاؾت خاالث زال٫ مً هلمـ   
 و الؼوظيت الٗاثليت، خياتها زال٫ قهضتها التي الخُىعاث و الٟاٖالث جدغ٧اث ل٩ل اإلاباقغ اإلاغا٢ب بمشابت ٧اهذ الاظخماٖيت

.  الٟاٖالث ٞيه ج٣ًُ ٧اهذ الظر الكٗبي الخي َاب٘ َى الغ٢ابت لهظٍ اإلاضٖم و اإلاهىيت

ابت وظاةل 3-1 : ؤلاحخماُِت الٜش

حن جىاظض بلى ؤَغوختها في( )بىلحن ١اسوي حكحر     الًٟاء ٖكر والشاهيت ،(قٟاَيت) زُابيت ألاولى الغ٢ابت، وؾاثل مً هٖى

.  الٗمىمي

 : الؽٙاهُت الىظُلت -أ

 و للجحران ال٣ا٫، و ال٣يل بؾخٗما٫ زال٫ مً ألابىر  اإلاجخم٘ في اإلاغؤة ظيؿاهيت و الجؿض ٖلى الجماٖيت الغ٢ابت جخمشل   
هم مً ٧ل يٗجي ألانض٢اء و ألا٢اعب  ٖلى اإلاؿلِ ؤلاظخماعي للًِٛ ألاؾاؾيت اإلاهاصع ؤخض هي و بٗيض ؤو ٢غيب مً وٗٞغ

. الكاباث

 َى"  الىاؽ ٦الم"  ٞيهبذ( الثرزغة) ال٣ا٫ و ال٣يل قب٨ت زال٫ مً ؾلُت لهً اليؿاء ؤن ،( )٠شومي ِبذاللي يٗخكر   

ا وؿخُي٘ ٞاإلاٗلىمت اليؿاء، ؤ٢اويل  الاهدكاع َظا. ٖلحها الخ٨م بنضاع و ج٣ييمها، و ألازغياث بلى بيهالها زال٫ مً وكَغ
 جيخ٣ل ٞهي بصعا٦ها، و وبمؿا٦ها، ٖلحها الؿيُغة وؿخُي٘ ال التي الىاؽ ٖباعاث و ٦الما جهبذ التي الجضيضة لأل٢اويل الٗام

 لكٝغ مـ الىديجت ج٩ىن  زاللها مً و ميؿيت ٚحر ٞخهبذ ألاطن ٖلى جشبذ اإلادضص اإلا٩ان بلى ونىلها ٖىض و ٞم بلى ٞم مً

حن جهبذ. وألازىاث ؤلازىة ختى و الٗاثلت ب٣يت قٝغ ؤيًا و الطخيت  مً اإلاًٟلت الخىاؽ َم آلازغيً لؿان آلاطان، و ألٖا

 ( )الكىاٞت  َغي٤ ًٖ حٗمل" الاظخماٖيت الغ٢ابت" َظٍ و الىاؽ ؤ٢اويل و ألاٞٗا٫ و الؿلى٧اث ٧ل ٖلى خ٨م بنضاع اظل
. ألازال١ و الُباج٘ ز٣اٞت في  اإلاىدكغة الجماٖيت ألاهٓاع

ها ال٩ل ٞحها حؿ٨ً التي اإلاى٣ُت بإن جهغح َىاعيت     اإلاىيٕى و جالخ٣ها ألاهٓاع و بال  الخغوط ؤو الضزى٫  حؿخُي٘ ال يٗٞغ

.  الؼواط َى لضحهم اإلاًٟل

الن ٞالهت زُب ٞالن ٖلى حهضعو  يىم ٧ل: "  َىاعيت الهت عاظلها م٘ مضابؼة ٞالهت و الجار الؿى١  ٖغؾه ٞو  عاظلها مً َل٣ذ ٞو

..."  ػواط بال ٦كرث الخا٫ ٞاتها ج٣إع قغاهي متزوظدل بلي ي٨ملىا و

                                                           
1. Arab C.,op cit, 2009, p 201. 

2.Carnet Pauline, « Passer et quitter la frontière, Les migrants africains « clandestins » à la frontière sud 

espagnole », Thèse de doctorat D’Anthropologie sociale, l’Université de Toulouse Le Mirail, septembre 2011, p  

564. www.theses.fr/157816125. 

3.kerroumi Abdelali, "Trajectoires d’immigrants maghrébins", Réseaux, fratrie et mobilité sociale, L’Harmattan, 

2006, p 102. 
. عبارة عن فاعلة يتم من خالذلا نقل األخبار و رصد أخبار أخرى للجماعة فهو إعالم غًن رمسي . 4

http://www.theses.fr/157816125
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 ؤم ،هاقؼ مُل٣ت، ٖاوؿت،) الاظخماٖيت لخالتهً اإلاسخلٟت ألا٢اويل زال٫ مً الخغا٢اث خى٫  جهىع  بىاء جم ؤهه لىا يدبحن   

ً صازل وختى خىلهً ؾلبي اهُبإ جغ٥ بلى ؤصي مما ،(ٖاػبت . حٛيحٍر حؿخُي٘ ال التي و ؤؾَغ

ً ججض م يخىانل ؤن يؿخُي٘ ؤلاظخماعي، الًِٛ بااخغي  ؤو ؤلاظخماٖيت الغ٢ابت ؤن ( )بىلحن ١اٍس  في ؤلا٢امت و اإلاؿاٞت ٚع

يبت خالت صعاؾدىا،في زال٫ مً الخٓىاٍ ما َظا آزغ،و مجخم٘  لىا ؾمذ مما( ؤؾبٕى) َىيلت لٟترة بها ؤلاجها٫ ٧ان التي َو
 ل٩ي الباب، بٚال١ نضي٣تها مً َلبذ جضزيجها ٖىض ل٨ً مجها، جيبٗض التي الؿيجاعة لغاثدت ٞاهدباَىا مهمت، جٟانيل مالخٓت

ظا هغاَا، ال مها ٞهظا ألانلي، اإلاجخم٘ لىٟـ اهخماجي بؿبب َو  و الىٗذ مً هٟؿها لخمايت الخجاوػاث، عمىػ  بزٟاء ٖلى يٚغ

. الؿيئت الؿمٗت

 لباؾها و الخضزحن ٦غاثدت الخجاوػاث، لهظٍ الخاعظيت الغمىػ  ٞبٌٗ خياتها، في جماعؾها التي الخجاوػاث ًٖ بزٟائها ؤمام   
ؼتها و صاثما، اإلاغجٟ٘ نىتها و ٦المها َغي٣ت ؾجها، م٘ يخٟاوث الظر  بٌٗ في آلازغيً م٘ حٗاملها ؤؾلىب و اإلاؿخمغة هٞغ

ت بضون  ؾيئت بؿمٗت جىحي الجؼاثغيت، باللهجت حكخم ٧اهذ ألاخيان  .ألازغي  الخجاوػاث مٗٞغ

 ؼاسبىتي الباخشت ٞخٗخكر ؾلبيت نىع  مً ؤلاظخماعي الىؾِ في ٖجها جيخ٣ل التي ألا٢اويل مً اإلاهاظغة ختى حؿلم لم و   

خهاب بلى اإلاهاظغاث حٗغى جهىع  جمشل التي ال٣هو و ألا٢اويل ( )ئًضابا٥  بلض في الٗمل ؤعباب َٝغ مً ؤلاؾخٛال٫ و ؤلٚا
 ٖلى الهجغة ب٢خهاع ٖلى ويا٦ض جى٣لها، مً يدض مما اإلاغؤة، ٖىض الهجغة و الٗى٠ ٨ٞغة بغبِ يؿاَم َظا ٧ل ؤلاؾخ٣با٫،

 و الؿمٗت، زال٫ مً ؤيًا جخم ٞالغ٢ابت بؿمٗتها، جساَغ اإلاهاظغة ؤن الباخشت، جٓهغ آلازغيً ؤ٢اويل زال٫ ٣ِٞ،مً الظ٧ىع 
 جيخ٣ل التي ألا٢اويل و ال٣هو زال٫ مً ؤلاظخماٖيت الغ٢ابت بؾخسضام في ٦بحر صوع  لها التي ؤلاهخماء ظماٖت في الغابُت صعظت

. آزغ بلى شخو مً

. الؿغيت هجغتها بٗض بهم بجهالها ٖىض والضحها يغصصَا ٧ان التي ألا٢اويل َىاعيت، ٞخظ٦غ

ا لذاس همشب ١ي ٠ىذ: " َىاعيت ٝىلي ٌّاًش و ًضقي بٍى ٞ، خاسحت ٍو  مْ حِّص ي و جبغي ئلي دًشي  باػ جشوحي بُٕتي وٍش

". الذاس مً هشبذ بلي ِلُا جد٣ي هاط ١ل و ٘طختهم بلي ًٝىلىلي جب٣ي أمي و الشحا٥،

 ؤلاظخماعي، الىؾِ في الكٟاَيت الغ٢ابت جإزحر صعظت بلى الٗاػباث، لألمهاث ؤلاظخماٖيت خياة ًٖ م٣اله في( ) خمُذة بً يكحر   
 م٩اهخه ؾدخٗغى و ؤلاظخماعي اإلاديِ َٝغ مً ؾييخ٣ظ والظر الغظل نىعة بلى و مباقغ بك٩ل الٗاثلت قٝغ جمـ ٞهي

. الٗاػبت ألام بىيٗيت ؤلاَخمام مً ؟ؤ٦ثر الىاؽ ٖىا ؾي٣ى٫  ماطا ظملت مغاعا، وؿخم٘ ولهظا إلؾتهؼاء٫

 : الّمىمي الٙماء وظُلت -ب

، بٌٗ في الغظا٫ بمغا٢بت ( )بىلحن ١اسوي ٞخهٟه الٗمىمي، الًٟاء في ؤلاظخماٖيت الغ٢ابت ؤما     ٖلى الظ٧ىع  ٞاؾديالء الكىإع
، في الى٢ٝى ْاَغة، بسهىنيت يىحي الٗمىمي الًٟاء  ال٨غاسخي ٖلى الجلىؽ الخاثِ، ٖلى الؿياعاث، ٖلى الاج٩اء الكإع

. يخدضزىن  و يخمى٢ٗىن  ٞالغظا٫ الٛظاثيت، اإلادالث ٢غب الخجم٘ الٗمىميت،

                                                           
1 .Carnet Pauline, op cit, p565. 

2 .Charpentier Isabelle,  « Rituels de protection de la virginité féminine et nuits du sang dans la littérature 

(franco-algérienne) », in Lachheb Monia,  Penser le corps au Maghreb, IRMC, Karthala, 2012, p 213. 

3. Ben Hmida Moez, « Le vécu social des mères célibataire issues et impasses, la famille, une institution sociale 

en mouvance »,  Cahiers des cercles, ONFP, 2006, p 112. 

4. Carnet Pauline, op cit, p 566. 
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 لخباص٫ الًٟاء ٞاؾخٗما٫ مجها، اإلاٛاعبيت وجدضيضا اإلاجخمٗاث مسخل٠ به يخمحز بالظ٧ىع  الخام الؿلى٧اث مً الىٕى َظا   
 مضازل ٖىض الخمام و والخال١ الٗمل ؤما٦ً و الكإع و اإلا٣اهي في يخم ؤزغي، بلى ظماٖت مً بهخ٣الها و ألا٢اويل و ألازباع

 في ج٩ىن  بها جخٗل٤ التي اإلاٗلىماث ومسخل٠ ألاهثى، ؾلى٧اث و جدغ٧اث ٖلى الخٗٝغ و ؤلاظخماٖيت اإلاغا٢بت الٗماعاث،ل٨ً
، يت و صزىلها و زغوظها جى٢يذ اإلا٩ان، في بخىاظضٍ الظ٦غ بمالخٓت الكإع  هٕى و يغا٣ٞىجها الظيً وألاشخام لباؾها هٖى

.  الكإع في مشله يخىاظضون  الظيً للظ٧ىع  ٖجها الؿاا٫ و ٖملها

 في اإلاغا٢بحن ٖىض اإلاخىاظضة اإلاٗلىماث بهظٍ الؾخٗاهت ؤوالصَم، لتزويج ألاؾغ مً ال٨شحر الغ٢ابت مً الىٕى َظا يؿخٗمل   

. الخي زانت و الٗمىمي الًٟاء

يبت لخالت باليؿبت    اتها ٧ل و للٗمل صزىلها و زغوظها بد٨م حٗضصث ألا٢اويل َو  َظا و آلازغ يٗٝغ ال٩ل. مغا٢بت جهٞغ
 اإلا٣غبحن مً ٖغوى و ظيؿيت مًاي٣اث بلى حٗغيها بلى ألامغ ونل ختى لألٞغاص الصخهيت الخياة ًٖ ألازباع اهخ٣ا٫ يؿهل

(.  الجحران الٗمل، ػمالء ألا٢اعب،)

يبت ىوي ١امل: " َو ىا و الخىمت في ٌّ٘ش  واخذ و الٙامُلُا مً واخذ ُ٘ا، ًىمّىا الشحا٥ خال والقي مىلٝت، ساوي بلي ٌّ٘ش

". ُ٘ا ومْ متزوج حاسي  ختى باه٢ت مً

 بؾتراجيجيت، جبجي ٞهي مسخلٟت، بُغ١  وججاوػَا ازترا٢ها مجهً البٌٗ يمى٘ ال للٟاٖلت، باليؿبت ؤلاظخماٖيت الغ٢ابت جىاظض   
 مض الخي، ي٣ُىىن  الظيً ألاشخام و الجحران م٘ ؤلاجها٫ مً ٧الخ٣ليل اإلاغا٢بت، َظٍ ٞاٖليت و ؾلى٧اتها ج٣ييض لخدُيم

. ب٢امتها مى٣ُت ًٖ الابخٗاص الٗمل، م٩ان ؤلاؾم، حٛيحر زاَئت، مٗلىماث

 الغ٢ابت يمشلىن  ال الظيً) ظضا ٞاإلا٣غبحن الخ٣ي٣ي، الؾمها جماما مٛايغ مؿخٗاع، إلؾم -الضعاؾت خالت –ؤميىت بؾخٗما٫   

ىن  الظيً َم( ؤلاظخماٖيت .   ب٢امتها م٩ان وختى الخ٣ي٣ي، اؾمها يٗٞغ

ابت أهىاُ 2 -3 : ؤلاحخماُِت الٜش

ابت -أ : الجيعُت الٜش

 ؤن يجب و ،(الؼوط ؤؾغة و ؤؾغتها) ألاؾغ وجىانل لخًامً ألاؾاؾيت الغابُت جمشل التي ألام م٩اهت في جخمشل الجؼاثغيت اإلاغؤة   
 نىعة في اإلاجؿض الؼواط، هديجتها ج٩ىن  ؤن و الاظخماعي الى٣ض مً زاليت و ْاَغة و واضخت الاظخماٖيت اإلاؿاَمت َظٍ ج٩ىن 

.  اإلاغؤة ٖظعيت َى الضليل و الجماٖت

 و بمٗخ٣ضاث، وزي٣ت ٖال٢ت له بضوعٍ الظر الكٝغ بش٣اٞت جغجبِ الٗظعيت ْاَغة ؤن م٣الها زال٫ مً( )بلخعً مباس٠ت حٗخكر
ها التي الب٩اعة ٚكاء بٌٟ ؤلاقهاع ْاَغة باازو مدًت، مدليت ٖاصاث  بالخهىم، اإلاٛاعبيت اإلاجخمٗاث حٗٞغ

ها الضليل بُٖاء يجب ؤهه و الٗمىم ٖلى اإلاخىؾُيت واإلاجخمٗاث  و ؤلام٩ان ب٣ضع ٖليه اإلاداٞٓت مداولت و اإلاجخم٘ ؤمام لكٞغ

اٝ ليلت في اؾخسضامه .    الٞؼ

اع، َظا جخٗضي الاظخماٖيت الغ٢ابت     و بالٗاثلت زانا ؤمغا حٗض بل لها مل٩ا ليؿذ ٞهي اإلاغؤة ٖظعيت مغا٢بت بلى جهل ختى ؤلَا

 ؤن يكحر ( )٠شومي ِبذاللي. زالله مً م٩اهتها ٖلى اإلاداٞٓت و الٗاثلت قٝغ يمشل َى. ٞيه الخهٝغ لها يد٤ ال و اإلاجخم٘

                                                           

 .38، ص 0 20، مطبوعات جامعة وىران، ديسمرب ، رللة التدوين" العذرية و الرقابة اإلجتماعية "بلحسن مباركة، .    
2 .kerroumi Abdelali, op cit, p 103. 
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 آلازغيً ؤهٓاع. آلازغيً ؤهٓاع ؤمام يغوعيا ٧ان بْهاٍع بٖاصة و ٞةْهاٍع الؿيئت، الٓىىن  ببٗاص ؤظل مً َى بالكٝغ الخباهي
 ؤلازىة، الىالضيً، ختى و بالخي ال٣اَىحن ألاشخام و والجحران ألا٢اعب زال٫ مً الكٝغ َظا مً الخد٤٣ في عئيتها وؿخُي٘

.  ؤلاظخماٖيت الخياة مٗهم هخ٣اؾم مً ٧ل م٘ بمٗجى ألازىاث،

  و   
ًا
 مً يخم والظر مىؾ٘ الجماٖت و الٗاثلت ٖمل ي٩ىن  ؤيً و لخبٗيتهم مهما صوعا  جلٗب ( )للمغؤة الجيؿيت اإلاغا٢بت زانت

. ظيؿاهيتها بها حٗيل التي للُغي٣ت اإلاؿخمغة اإلاغا٢بت زالله

ً صمىس  ألاظخار يٗخكر     ٣ِٞ، ٖاثلتها و بالٟخاة جخٗل٤ ال  وهي الٗاصاث و بالخ٣اليض ٖال٢ت لها ْاَغة هي الٗظعيت ؤن ( )الذًً ٍص

 ومٟهىم" الكٝغ" ٢ًيت ٞخهبذ بالغظل ٖال٢ت لها بل مجهم اإلاش٣ٟحن وختى الٗاثليحن، ٧الٟاٖلحن مجها الهغوب يؿخُي٘ ال التي
ت وهي ،"م٣ضؾت" هي اإلاغؤة ٖظعيت بن: بـ الٗظعيت الباخض يه٠ للم٣ضؽ، بةهخماثه ويسخلِ يخضازل الكٝغ  يىم ختى مدْٟى

ُمئن ٞهي ؤيًا، هٟؿها حكٝغ الك٩ل، بهظا و اإلا٣غبحن، حكغي٠ ؤظل مً الٗظعيت َظٍ ًٖ للخسلي اإلاغؤة جخٗغى و الؼواط،
َ
 ج

ً ؤن ويجب آلازغيً، ٌجُمئن و هاعة ه٣اوة ٖلى جكَر . لٗاثلتها الضيييت الصخت و ال٣يم َو

". الٙامُلُا و لُا ال٢ؽٙت مً خٙذ ِاصبت ه٢ىن  خاـني ًتزوحني ًبغي واخذ ١ل:"  ؤميىت

. الؼواط ؾى١  في اإلاخدى٫  الىخيض ؤهشىر  عؤؾما٫ ًٖ ٖباعة هي الٗظعيت ؤن م٣الها، في ( )ئًضابل ؼاسبىهخُِه الباخثت حٗخكر   
 مً اليؿاء جهاثيت بهٟت جسغط التي و عثيؿيت، ٦مسالٟت آلان ختى با٢يت ماػالذ الؼواط، ٢بل الٗظعيت َظٍ ٣ٞضان ؤن حكحر

 بؾخسظام يٟؿغ اإلاجخم٘ في الجيـ م٩اهت بزخالٝ بن. بهً الؼواط وؿخُي٘ التي و الٟايالث اليؿاء و الكغيٟاث اليؿاء ٞئت
ه بخخما٫ ٖضم ؤيًا و اإلامىٕى بزترا١ ٖضم يمان بلى تهضٝ التي ال٣ُىؽ  لٛكاء الغمؼر  ٞالٛل٤ لألهثى، باليؿبت و٢ٖى

حن بىؾٗاصة الغيٟيت،٦مى٣ُت اإلاىا٤َ في اإلاٗمغة اإلاماعؾت و (  ) الب٩اعة  في ٞإ٦ثر ؤ٦ثر و ؾُي٠ و الٗانمت الضٞلت،وختى ٖو

. اإلاش٣ٟت الٗاثالث

 َغي٤ ًٖ ٖاثلت بلى ٖاثلت مً جيخ٣ل ٞهي ؤلاظخماٖيت، بالُب٣ت ال و ٣ِٞ، الجٛغاٞيت باإلاى٣ُت جغجبِ ال اإلاماعؾاث َظٍ   

. ال٣ضيم الجيل مً ألامهاث مً الٟخياث الجضيض، الجيل ي٨دؿبها التي اإلاماعؾاث

 بزترا١ و الخىاؾلي، الجهاػ بعجاػ بلى عمؼيا حهضٝ و البلٙى ٢بل الٟخاة ٖلى جماعؽ التي السخغيت ال٣ُىؽ في الغباٍ يخمشل" 
". ؤلاهجاب ٖلى ال٣ضعة و الب٩اعة ٚكاء

 بظخماعي، يِٛ و ٚهب مشل بل ٞغصيا ب٢خىاٖا و شخهيا زياعا ليـ هي الجؼاثغيت للٟخاة باليؿبت الٗظعيت جب٣ى و

 .ؾغيت ظيؿيت خياة حٗيل ٞهي الٗاملت، و للكهاصة الخاملت مخدًغة، ؤنبدذ اإلاغؤة ؤن بلى بياٞت

ً صمىس  ألاظخار يه٠ اإلاؿاع هٟـ في  بزالم ٖلى صليل ؤيًا و ال٣يم خمايت ؤظل مً مطخيت هي اإلاغؤة ؤن( )الذًً ٍص
 ٖظعيتها، ٖلى خاٞٓذ بطا اإلاجيضة، الطخيت هي اإلاغؤة و الخطخيت، لهظٍ الىؾيلت َى الغظل ٞيهبذ الجماٖت ل٣يم الٟاٖلت

 و إلاؿاوليتها باالم حكٗغ ٞهي الكٝغ لهظا اإلاغؤة زياهت ٞٗىض. إلاهمتها اإلا٣يمت و لها اإلا٣غبحن قٝغ ٖلى اإلاداٞٓت جمشل ٞاإلاغؤة

                                                           
1. Falquet Jules, Alarassace Sabreen, Revue Asylon(s), n°=1, octobre 2006, op cit. 

2 .Zemmour Zen-Eddine,  « Jeune fille, famille et virginité, approche anthropologique de la tradition, 

Confluence Méditerrané, 2002/2, n° 41, p 6. COME_041_0065.pdf 

3. Charpentier Isabelle, op cit,  p 202-203. 
 .rbit، ربيط  ribatالرباط .4

5. Zemmour Zen-Eddine, op cit, p 9.  
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ا،و مً و مجها الخسلو الٟخاة، جخل٣ى لهظا و اإلاؿخ٣بل، في الٗاثلت قٝغ و بؾم جلُش مؿاوليت جدمل  الضوـ في اإلاؿبب ٖاَع

تراٝ يخم ل٩ي و. والجماٖت ؤلاظخماعي الًٟاء مً َغصَا و مجها الخكرر  َى و  اإلاجخم٘ َٝغ مً للٗاثلت ؤلايجابي بالخ٨م ؤلٖا
ى . ٦غظل الخهٝغ َو

 ؤلاظخماٖيت الٗال٢اث حٛيحر حؿخُ٘ لم اإلاغثيت ز٣اٞيت و ؾىؾيىب٢خهاصيت الخدىالث ؤن الباخض يجض اإلا٣ابل في و

. الؿلبيت ألاخ٩ام ضخيت ماػلً اليؿاء آلامغ، َى الخا٦م، َى يب٣ى ٞالغظا٫ الجيؿحن، بحن ما ألاؾاؾيت،

ابت -ب  :اإلاإظعدُت الٜش

 وزاث٤ زال٫ مً َظا و اإلااؾؿاحي، اإلاجا٫ بلى الٗاثلي، الىؾِ مً لألهثى الٗظعيت للمغا٢بت جدى٫  َغؤ ؤهه ( )الباخشت خؿب
 في الىزي٣ت َظٍ جىاظض جىٟي ؤجها ختى. ػواظها ٖىض اإلاغؤة ٖظعيت جشبذ َبيت قهاصة جىاظض ٞيكتٍر البلضياث، في ال٣غان ٣ٖض

 مشل البلضياث بٌٗ في اإلاؿاولحن بٌٗ ؤن اإلاماعؾت، َظٍ جٟؿغ و. الؼواط ٣ٖض إلبغام 2005 لؿىت اإلاٗض٫ ألاؾغة ٢اهىن 

 جا٦ض َبيت قهاصة جىاظض يدضص َى و ،2005 ٞيٟغر  27 في ألاؾغة ل٣اهىن  7 للبىظ حٗؿٟيت بُغي٣ت يترظمىن  الكل٠، و البليضة
. للٗظعيت الُبيت قهاصة" الّاس وزُٝت"  بؾم يُل٣ً اإلاىايالث بٌٗ و مغى، بإر الؼوظحن بنابت ٖضم

 الؼوط يُلبها الخاالث بٌٗ ٟٞي الؼواط، ببغام ل٣ٗض ؤلاصاعر  اإلال٠ في اؾخسضامها يخم لم بن للٗظعيت، الُبيت الكهاصة َظٍ   
اٝ يىم ٢بل ٖاثلخه و ها بزباث ٦ضليل حؿخٗملها الٗاثالث ؤٚلبيت الٟخاة، قٝغ مً للخإ٦ض َظا و الٞؼ  مً اتهامها خالت في قٞغ

. ػوظها ؤو الؼوط الٗاثلت ؤًٖاء ؤخض َٝغ

 الٗاثلت ماؾؿت َٝغ مً ؤلاظخماٖيت اإلاغا٢بت مً اإلاهاظغة يدغع  الجٛغافي، البٗض ؤن ( )وعُمت مىحىد الباخثت جغي    

 مغا٢بت ج٣لو ٖلى ماقغ َى ليـ لىخضَا، اإلاغؤة طَاب بن:"طَابها و اإلاغؤة هجغة ٖىض مخىاظضا ليـ الخدغع  َظا و ألانليت،
 ظضيضة ؤق٩ا٫ يإزظ اإلاغؤة مغا٢بت يضمج َظا ؤزغي  ظهت مً و اإلاغؤة، طَاب م٘ صاثما جخًامً التي الٗاثلت،و مً خغا٦ها و

ا ٖىض  الهغإ بلى اإلادغومت اإلاغؤة يضٞ٘ الظر و الضولت بلى الٗاثلت مً ٞييخ٣ل اإلاغا٢بت َظٍ مؿاخت مً الظَاب،يؼيض ٢غاَع

يت بُغي٣ت والٗمل الٗيل ؤظل مً الضولي، الخغا٥ و الخى٣ل خ٤ ٖلى الخهى٫  ؤظل مً واإلا٣اومت . الهجغة مجخم٘ في قٖغ

 الجماٖت ل٣ىاهحن زايٗت ألا٢ل ٖلى ليؿذ ٞهي ألانلي، ببلضَا ؤلاظخماٖيت اإلاغا٢بت مً اإلاهاظغة بخسلو ؤن الباخشت حكحر   

ت، مغا٢بت الهجغة، ٢اهىن )الٟغوسخي اإلاجخم٘ لغ٢ابت جخٗغى ٞهي ؤ٦ثر بل ،...(الضولت اإلاجخم٘،) (. ظضيضة ٖاثلت الكَغ

: خاجمت

بت جضٞ٘ الضعاؾت خاالث جدملها التي اإلا٩اهت ،بن ألازحر في     الٗامل مً ؤ٦ثر خاؾم ؾبب ٞهى خياتهً، همِ حٛيحر في بالٚغ
 ًٖ بٗيضا ؤًٞل خياة ًٖ ألاولى بالضعظت جبدض الخغا٢اث ٞان الخ٣ي٣ت في و الٗمل ًٖ البدض في يخمشل الظر الا٢خهاصر

اث ال٣يىص  بلى مجهً البٌٗ ٖىصة ٖضم ٖلى صليل َى و ؾيئت ط٦غي  ٞحهً جغ٦ذ التي الغ٢ابت زانت و الاظخماٖيت والًَٛى
. َاعت  ؤر جدذ ألانل البلض

 مً ٞخهبذ هجاخها، ٖىض وزانت ،"اإلاهاحشة م٣اهت"َى و الجؼاثغر  اإلاجخم٘ في اإلاؿيُغ الىمىطط اإلاغؤة ججض الى٢ذ هٟـ في   
 إلؾترظإ ٧ىؾيلت ؤلايجابيت الهىعة َظٍ بؾخسضام الخغا٢اث وجداو٫  الكاباث لبٌٗ حي ومشا٫ الىاجخت الخجاعب عواص

                                                           
1. Charpentier Isabelle, op cit, p 206. 

2.Moujoud Nasima,  « Effet de la migration sur les rapports sociaux de sexe au de la des visions binaires », 

Femme, genre, migration et mondialisation, Les cahiers du CEDREF, 2008, n°=16, p 9. 
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 ال ٢ض مكغوٕ ٞهى اإلااصر و ؤلاظخماعي الغقي ًٖ ؤما ألانلي، بلضَا في الؿاب٣ت م٩اهتها ًٖ مٛايغة م٣بىلت بظخماٖيت م٩اهت

 مٗٓمهً ان الغقي َظا جد٣ي٤ حؿخُ٘ لم ؤلاؾخ٣با٫ ببلضان اإلا٣يماث الضعاؾت خاالث ؤن ب٦دكٟىا ما َظا. الىا٢٘ في يخد٤٣
اث٠ في يٗملً .  ظضيضة اظخماٖيت م٩اهت بؾترظإ حؿخًُٗ لم و مىسًٟت بإظىع  جخمحز التي َكت ْو

 بالٗال٢اث واعجباَها زُىاتها وجدب٘ الخٗم٤ ٖىض ل٨ً ٖكىاثيت ؤجها ألاولى مالمدها في جٓهغ ٧اهذ بن و الؿغيت الهجغة   
 هغي  ولهظا الكب٩اث بها جمضَا التي الدؿهيالث و الخغ٧اث ل٩ل جسً٘ اجها ومىٓمت َاصٞت الهجغة َظٍ ؤن جشبذ الاظخماٖيت

 للٟئت باليؿبت وزانت الجؼاثغر  اإلاجخمـ٘ يـكهضَا التي للخدىالث هديجـت َى الؿغيت الهجغة خغا٥ في اإلاغؤة بهسغاٍ ؤن

 . الكبابيت

بتهً لخد٣ي٤ اليؿىر  الٗىهغ مؿاَمت الؿغيت الهجغة ْاَغة آزاع حٗض  الًٍٛى مً الخسلو و وظىصًَ بزباث في ٚع
 الىخيضة الىؾيلت هي الؿغيت الهجغة ؤن بٖخباع في الكابت و الكاب مً ٧ل يلخ٣ي َىا ألانلي، اإلاجخم٘ مً ٖلحهً اإلاؿلُت

. ؤوعوبا في ؤًٞل لخياة وبضايت اإلاٗاهاة مً للخالم

 : اإلاشاحْ ٜاةمت

ت " مباع٦ت، بلخؿً (1 ابت و الّزٍس اث الخضويً، مجلت ،" ؤلاحخماُِت الٜش غان، ظامٗت مُبٖى  .2010 صيؿمكر َو
2) . Falquet J., Alarassace S., « Les femmes partie de leurs pays en raison de leur lesbianisme, un état des connaissances 
en France aujourd’hui », in Revue Asylon(s), n°=1, octobre 2006. www.resau-terra/ article 483.html 
3) .Arab C., les Ait Ayad :« la circulation migratoire des marocains entre la France, l’Espagne et l’Italie », Presses 
Universitaires de Rennes, 2009. 
4) .Arab C.,« Circulations migratoires féminines des marocaines vers de nouvelles destinations – l’Espagne et les 
émirats  arabes unis », Femmes en migration : travail, bizness, exil, asile, NAQD, n=° 28, automne-hiver 2010. 
5) . Moutassem Mimouni B., «  Naissances et abandons en Algérie », Editions Karthala, 2001. 
6) .Hafdane L. H., les femmes marocaines une société en mouvement, Edition l’Harmattan,  Paris, 2003. 
7) .Carnet Pauline, « Passer et quitter la frontière, Les migrants africains « clandestins » à la frontière sud espagnole », 
Thèse de doctorat D’Anthropologie sociale, l’Université de Toulouse Le Mirail, septembre 2011, p  564. 
www.theses.fr/157816125. 
8) .kerroumi Abdelali,»Trajectoires d’immigrants maghrébins, Réseaux, fratrie et mobilité sociale », L’Harmattan, 
2006. 
9) .Charpentier Isabelle, « Rituels de protection de la virginité féminine et nuits du sang dans la littérature (franco-
algérienne) », in Lachheb Monia,  Penser le corps au Maghreb, IRMC, Karthala, 2012. 
10) . Ben Hmida Moez, « Le vécu social des mères célibataire issues et impasses, la famille, une institution sociale en 
mouvance »,  Cahiers des cercles, ONFP, 2006. 
11) .Zemmour Zen-Eddine, « Jeune fille, famille et virginité, approche anthropologique de la tradition, Confluence 
Méditerrané », 2002/2, n° 41, p 6. COME_041_0065.pdf 
12) .Moujoud Nasima, « Effet de la migration sur les rapports sociaux de sexe au de la des visions binaires », Femme, 
genre, migration et mondialisation, Les cahiers du CEDREF, 2008, n°=16, p 9. 

http://www.theses.fr/157816125
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ى٥  الٙشوُ جماظ٤ ِلى اإلاخذساث جأزحر ت ألاظشة داخل باأـل  الجضاةٍش
 2 الجضاةش حامّت/هزًش بىخى٢ُت.أ

 

: ملخق

ت زال٫ مً ألاَميت في ٚايت ْاَغة مٗالجت ئلى الىسٜت هزه تهذٗ       بالٟغوٕ ألانى٫  جماؾ٪ ٖلى اإلاسضعاث جإزحر مضي مٗٞغ
غاٝ،ولٗل وال٣يم لل٣ٗل مضمغة اإلااصة َظٍ ،باٖخباع ت َى الٓاَغة َظٍ زُىعة في ػاص ما وألٖا ا ؾٖغ  ؤوؾاٍ في اهدكاَع

ظا مسخلٟت، اظخماٖيت ٞئاث ويمً نٛحرة ٖمغيت م ٖلى َو  يض الغاصٖت ال٣ىاهحن مً الٗضيض لؿً الضو٫  لجىء مً الٚغ
 اإلاخٗاَحن خياة جضمحر ٖلى ج٣خهغ ال والتي آلاٞت، َظٍ اهدكاع مً للخض الهاصٞت الخضيشت ألاؾاليب جُىيغ ومداولت اإلاخٗاَحن

ا يُا٫ خيض طل٪ مً ؤ٦ثر بلى ألامغ يخٗضي بل ٞدؿب . بغمخه الاظخماعي اليؿيج اإلاضمغ ؤزَغ

يضة ٖال٢ت وظىص مً الضعاؾاث مً ال٨شحر بليه ؤقاعث ما وخؿب       َظٍ حٗخكر خيض اإلاسضعاث ٖلى وؤلاصمان الٗى٠ بحن َو

. للٗى٠ اإلاضمىحن ألاٞغاص مماعؾت في ؾبب ألازحرة

 الٗى٠ الٟغوٕ يماعؽ ؤن َى الؿلى٥ َظا في والخُغ ألاؾغة، صازل يماعؽ الٗى٠ َظا ي٩ىن  ؤن ألامغ في الخُحر ل٨ً     

ظا ؤنىلهم يض . الضعاؾت مىيٕى في يىهب ما َو

 آلاٞت َظٍ لٗغى الضعاؾت َظٍ زههذ ألاؾغة صازل باانى٫  الٟغوٕ جماؾ٪ ٖلى اإلاسضعاث جإزحر الؿبب َظا واَميت     

: الخاليت ألاؾئلت ٖلى ؤلاظابت زال٫ مً ألازحر في بالٗى٠ عبُها م٘ الخٟهيل مً بصخيء

 ألاؾغة؟ صازل الٗىي٠ بالؿلى٥ ٖال٢تها هي وما اإلاسضعاث؟ حٗاَي الجؼاثغر  اإلاجخم٘ في اإلاسضعاث حٗاَي مك٩لت وا٢٘ َى ما
 ؤنىلهم؟ يض الٗى٠ مماعؾت بلى بالٟغوٕ جاصر و٦ي٠  ألاؾغة جماؾ٪ ٖلى اإلاسضعاث جازغ و٦ي٠

  .الجؼاثغيت الٟغوٕ،ألانى٫،ألاؾغة اإلاسضعاث،: اإلاٙخاخُت ال٣لماث

: الجضاةشي  اإلاجخمْ في اإلاخذساث مؽ٣لت: أوال

 ألاؾغة ٖلى زانت ؾلبيت او٩ٗاؾاث لها ٧اهذ ألانٗضة مسخل٠ ٖلى الجؼاثغر  اإلاجخم٘ قهضَا التي الخٛحراث بن     
 ؤنبدذ التي الجؼاثغر  اإلاجخم٘ في اإلاسضعاث حٗاَي مك٩لت ْهىع  بلى اإلاسخلٟت الاظخماٖيت اإلاكا٧ل ؤصث خيض الجؼاثغيت،

الم ووؾاثل الجغاثض نٟداث وجخهضع بال يمغ يىم مً ما يىم، بٗض يىما جتزايض  اإلاسضعاث مً اإلاذجىػة ال٨مياث اإلاسخلٟت الٖا
ىان، جذجؼ ؤنبدذ بالٛغاماث جذجؼ ٧اهذ ؤن ٞبٗض الجؼاثغ، في ظا باَا  ظمي٘ بحن وجٟكحها الٓاَغة اؾخٟدا٫ ٖلى يض٫ َو

. الكبابيت وزانت الٗمغيت الٟئاث

ظا ؤيًا ؤلاهار قملذ بل ٣ِٞ الظ٧ىع  ٖلى ج٣خهغ حٗض لم الٓاَغة ؤن ٦ما       للمإظعت ميضاوي ج٣غيغ ٦كٟه ما َو
ُت الىوىُت ش الصخت لتٜر  م٣ضعة ٖيىت ٖلى اإلااؾؿت َظٍ ؤظغتها ميضاهيت صعاؾت زال٫ مً الجضاةش في الّلمي البدث وجىٍى

 يىميا اإلاسضعاث يدىاولً الضعاؾت قملتهً ممً 22 ؤن جإ٦ض بالٗانمت، الجامٗيت ألاخياء في اإلا٣يماث الُالباث مً 1110 بـ
 مشل ألا٢غام وجليه ،%68 بيؿبت الُالباث بحن اإلاىدكغة اإلاسضعاث ؤهىإ عؤؽ ٖلى الهىضر ال٣ىب ويإحي مىخٓمت، بهىعة
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 مً %34 ؤن جبحن 2003 ؾىت وكغ اإلااؾؿت لظاث ج٣غيغ وفي ،%5 بيؿبت ٢ىيت اإلاسضعاث ؤما ، %17بيؿبت وؤعجان الٟاليىم

 .( ) بهار مجهم %28 وؤن اإلاسضعاث، يؿتهل٩ىن  بالٗانمت الشاهىياث جالميظ

 يم٨ً التي الخمـ ال٣اعاث جخىؾِ ؤجها خيض الهام الاؾتراجيجي مى٢ٗها بلى يغظ٘ الجؼاثغر  اإلاجخم٘ في اإلاسضعاث واهدكاع     
 اإلاٗالج لل٨ي٠ ألاو٫  اإلاهضع يٗخكر الظر اإلاٛغب ججاوع  ؤجها طل٪ بلى باإلياٞت ألازغي، الضو٫  مً بالٗضيض الاجها٫ زاللها مً

 الخكيل ػعاٖت خ٣ى٫  ج٣ليو ٖلى اإلاٛغبيت الؿلُاث ٢ضعة ٖضم طل٪ بلى باإلياٞت الجؼاثغ، هدى اإلاىظه الهىضر وال٣ىب

. ( )ًَ آالٝ ؤعبٗت بلى يهل الظر ال٣ىب نمٜ وبهخاط البضيلت الؼعاٖيت اإلادانيل م٣ابل الٟالخىن  يجىحها التي لألعباح هٓغا

 بٌٗ ؤعاضخي ٖكر ؤوعبا هدى بًاٖتها وجىظه الجؼاثغر  الٛغب في ألاولى الكب٨ت وجتر٦ؼ للتهغيب قب٩اث ٖضة جدصخي ٦ما     
غان مىاوئ جدى بًاٖتها وجىظه الخضوصر الكغيِ ٖلى جتر٦ؼ الشاهيت والكب٨ت ألاوعوبيت، الضو٫  ىابت والٗانمت َو  ٖو

 في وجتر٦ؼ الىؾاَت صوع  جلٗب قب٩اث َغي٤ ًٖ ؤوعبا في قب٩اث م٘ وجخٗامل اإلاى٣ُت هٟـ في جغج٨ؼ زالشت وقب٨ت وؾ٨ي٨ضة،

. ( )وليبيا جىوـ و٦ظا والىاصر بىع٢لت الكغقي الجىىب

 البيٌ بكاع، ومً جىوـ، زم الىاصر هدى بخلمؿان مغوعا ؤوعبا هدى للمسضعاث ٦بحرا مٗكرا الجؼاثغ ؤضخذ ٣ٞض وبظل٪     

 ووالياث الجؼاثغر  الٛغب بحن ونل َمؼة حك٩ل ٧ىجها للٗبىع  ٦مى٣ُت الكل٠ واليت نىٟذ خيض ،( ) ليبيا بلى والجلٟت

. ( ) اإلاسضعاث ؤق٩ا٫ إلاسخل٠ ؾى٢ا حٗخكر التي الىؾِ

خماص جم ٣ٞض الجؼاثغر  اإلاجخم٘ في الٓاَغة حجم ولخبيان      جي الضيىان ًٖ ناصعة عؾميت اخهاثياث ٖلى الٖا  إلا٩اٞدت الَى

. وبصماجها اإلاسضعاث

( 2013-2010)اإلاذجىصة مً اإلاخذساث واإلاإزشاث الّٝلُت مً وٗش مفالر اإلا٣ا٘دت خال٥ الٙترةال٢مُاث  -1

. 2010 لعىت اإلاذجىصة اإلاخذساث ٠مُاث -أ

 مً ١لٖ 23041.597بذجؼ  2010ال٣ٗليت لؿىت واإلاازغاث اإلاسضعاث واؾخٗما٫ تهغيب م٩اٞدت وكاَاث خهيلت جمحزث     
ا 304319.5مً ال٣ىب،  هبخت 3163مً بظوع ال٣ىب،  4883ٓمً خكيل ال٣ىب، ١لٖ 0.104 ال٣ىب، عاجىج  مً ٜـش

. ال٣ٗليت اإلاازغاث ؤهىإ مسخل٠

 79ٓمً الهغويً،  191.05ٓمً ال٩ى٧ايحن، 1177.72ٓبذجؼ  ٣ٞ2010ض جمحزث ؾىت  وال٩ى٧ايحن لألٞيىهاث باليؿبت ؤما

. ألاٞيىن  مً هبخت 868ألاٞيىن و زصخاف مً

 

 

                                                           
رسالة ماجستًن، قسم  ،" مدينة ورقلةدراسة استكشافية على عينة من شباب : اتجاىات الشباب البطال نحو تعاطي المخدرات" قدور،نويبات -  

. 85،ص2006علم النفس وعلوم الرتبية، جامعة ورقلة، اجلزائر، 
. 03، ص2006ديسمرب  6 ، اجلزائر، 4886جريدة اخلرب، العدد  ،" طن من الحشيش في تندوف 2حجز "عاطف، قدارة   - 2
 .03نفس ادلرجع،ص -3
. 0 ، ص2007أكتوبر 20، اجلزائر،46 5جريدة اخلرب، العدد  ،"لتحقيق المفعول الشديدمزج المخدرات " ،عبد القادر، بن شاديل - 4
  .02،ص2007جانفي  28، اجلزائر،84 2جريدة البالد، العدد  ،"جريمة ضد األىل واألقارب 1124" ،ب، رستم  - 5
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. 2011 لعىت اإلاذجىصة اإلاخذساث ٠مُاث -ب

 ١لٖ 53323.093بذجؼ 2011جمحزث خهيلت وكاَاث م٩اٞدت تهغيب واؾخٗما٫ اإلاسضعاث واإلاازغاث ال٣ٗليت لؿىت      

ا 262074مً ال٣ىب،  هبخت 1019مً بظوع ال٣ىب، ١لٖ  39.924مً عاجىج ال٣ىب،  ـً  10مً اإلاازغاث ال٣ٗليت،و  ٜش

. مً مسخل٠ ؾىاثل اإلاازغاثة ٠بعى٥  98و ِلبت 56و ٜاسوساث

مً ال٨غا٥،  5,7ٓمً ال٩ى٧ايحن، 10901.023ٓبذجؼ  2011ؤما باليؿبت لألٞيىهاث وال٩ى٧ايحن، ٣ٞض جمحزث ؾىت 

. هبخت مً ألاٞيىن  340مً زصخاف ألاٞيىن و 850.1ٓمً الهحرويً،  ٓ 2496.65

. ٠2012مُاث اإلاخذساث اإلاذجىصة لعىت  -ج

بذجؼ  2012جمحزث خهيلت وكاَاث م٩اٞدت تهغيب واؾخٗما٫ اإلاسضعاث واإلاازغاث ال٣ٗليت زال٫ ؾىت      

مً الهحرويً،  6073.659ٓمً ال٩ى٧ايحن،ٓ 174821.7مً بظوع ال٣ىب،  127.4ٓمً عاجىج ال٣ىب،  ١لٖ 157382.643

 ٜاسوسة 36عاث ال٣ٗليت مً مسخل٠ ألاهىإ، مً اإلاار ٜشؿ 937660مً اإلايخاٞيخامحن،  8035ٓألاٞيىن،  بظوع  مً ٓ 13

 م٘للكغب مً ؾىاثل اإلاازغاث،  أهبىلت 09و( العو٦ؿيل وياها٦ـ)ؾىلٟاث اإلاىعٞحن  ِلبت 42وال٩لىعيضعي٪  خمٌ ملر
. مً شجحراث ألاٞيىن  هبخت 204ومً شجحراث ال٣ىب  هبخت 88وبجالٝ  ا٦دكاٝ

. ٠2013مُاث اإلاخذساث اإلاذجىصة لعىت  -د

بذجؼ  2013جمحزث خهيلت وكاَاث م٩اٞدت تهغيب واؾخٗما٫ اإلاسضعاث واإلاازغاث ال٣ٗليت زال٫ ؾىت      

مً الهحرويً،  868.299ٓمً ال٩ى٧ايحن،  3790.487ٓمً بظوع ال٣ىب،  36.3ٓمً عاجىج ال٣ىب،  ١لٖ 211512.773

، ٜاسوسة 127للخ٣ً،  أهبىلت 225هىإ، مً اإلاازغاث ال٣ٗليت مً مسخل٠ ألا ٜشؿ 1175974ألاٞيىن،  بضوع  مً ٓ 500

مً شجحراث  هبخت 2721ومً شجحراث ال٣ىب  هبخت 4831اإلاازغاث ال٣ٗليت، م٘ ا٦دكاٝ وبجالٝ  ؾىاثل مً ِلبت 94

. ألاٞيىن 

: وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه بم٣اعهت الاخهاثياث الىاعصة بليىا مً ال٣ُاٖاث اإلاٗىيت هالخٔ آلاحي     

 2011، لترجٟ٘ ال٨ميت في ؾىت ١لٖ 23041.597خيض بلٛذ  2010عة مً ماصة عاجىج ال٣ىب في ؾىت جم حجؼ ٦ميت مٗخب -

ااعجٟاٖا  2013، وقهضث ؾىت 2012ٖام  ١لٖ 157382.643، واعجٟٗذ ؤيًا بلى ١لٖ 53323.093 بلى  مً ؤ٦ثر ملخْى
ت بط بلٛذ ال٨ميت اإلاذجىػة  الؿىىاث ى ماقغ يبٗض ٖلى ال٣ل٤ ويض٫ ٖلى جؼايض وكاٍ  ١لٖ 211512.773الٟاَع َو

. الٟخا٥ مً اإلاسضعاث الىٕى لهظا التهغيب

: يالخٔ اعجٟإ ٦بحر للمسضعاث الهلبت باإلا٣اعهت مً ؾىت بلى ؤزغي  -

(. 3790.487ٓ)2013و( 174821.7ٓ)2012،(10901.023ٓ)2011،(1177.72ٓ)2010:ال٢ى١اًحن

(. 868.299ٓ)2013، (6073.659)2012، (2496.65ٓ)2011، (191.5ٓ) 2010: الهحروًٍ

 (.500ٓ)2013و( 13ٓ)2012و( 850.1ٓ)2011، (79ٓ) 2010: ألاُ٘ىن 

خه الظر ال٨بحر التزايض مً للخض الجهىص جًاٞغ - ظا ألاما٦ً، ببٌٗ وألاٞيىن  الهىضر ال٣ىب هباث ػعاٖت ٖٞغ  زال٫ مً َو
ى اإلاذجىػة، ال٨مياث ٖلى اإلاالخٔ الخىا٢ٌ  مً الٟخا٥ الىٕى َظا ػعاٖت مداولت جؼايض ٖلى ويض٫ ال٣ل٤ ٖلى يبٗض ماقغ َو
. بالصها في اإلاسضعاث
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ا 2170227.5ال٣ٗليت والتي جٟى١  اإلاازغاث مً مٗخكرة ٦ميت حجؼ جم - ـً -2012-2011-2010)زال٫ ألاعب٘ ؾىىاث  ٜش

. و٦بؿىالث، م٘ ْهىع ؤهىإ ؤزغي مً تهغيب اإلاازغاث ال٣ٗليت ٖلى ق٩ل ؾىاثل (2013

 الٓاَغة لهظٍ اإلاسي٠ الخُىع  ؤمام مؿخ٣بال الي٣ٓتويم٨ً ال٣ى٫ ؤن ٧ل َظٍ اإلااقغاث جضٖىا بلى ال٣ل٤ وػياصة      

.  للمجخم٘ خ٣ي٣يا تهضيضا حك٩ل والتي زُحرة بهىعة

. اإلا٣ا٘دت مفالر وٗش مً اإلاّالجت اإلاخذساث ٜماًا في اإلاىٜى٘حن ألاشخاؿ -2

م  حن في ٜماًا اإلاخذساث اإلاّالجت مً (:01)حذو٥ ٜس ٘ى  اإلا٣ا٘دت مفالر وٗشًىضر ئخفاةُاث ألاشخاؿ اإلاٜى

 (1)2013 -2009خال٥ الٙترة 

 

العىت 

 ِذد الٝماًا إلاّالجت 

اإلاجمُى   الجماٟس الذٟس الىونيألامً الىوني 

2009 4403 3254 23 7680 

2010 3417 3425 24 6866 

 8819 ـــ ــــــ  2011

2012 8901 3147 61 12109 

2013 10104 3793 92 13989 

ألامً الىوني، الذٟس ) جبحن لىا مُٗياث الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن ٖضص ال٣ًايا اإلاٗالجت مً َٝغ مهالر اإلا٩اٞدت      

٢ًيت،  7680مٗالجت  2009في جؼايض مؿخمغ ٖامت، ٣ٞض جم في ؾىت  (2013-2009)زال٫ الٟترة  (الىوني، الجماٟس

اوصث الاعجٟإ في ؾىت  2010ؾىت  6866لخىسٌٟ بلى  ٢ًيت مٗالجت، وب٣يذ في الاعجٟإ  8819خيض بلٛذ  2011، ٖو

 .٢2013ًيت في  ٢13989ًيت مٗالجت و 12109بلى  2012لخهل ؾىت 

ب واإلاخاحشة خال٥ العذاس ي ألاو٥ لعىت  -3 . خعب ظً وحيغ اإلاد٢ىم ِليهم باإلداهت 2013ٜماًا التهٍش

م  ب واإلاخاحشة خال٥ العذاس ي ألاو٥ لعىت (:02)حذو٥ ٜس خعب ظً وحيغ اإلاد٢ىم  2013ًىضر ٜماًا التهٍش

 (2) .ِليهم باإلداهت

 

 

                                                           
.  حصائيات رمسية صادرة عن الديوان الوطين دلكافحة ادلخدرات وإدماهناإ  -  
. صائيات رمسية صادرة عن الديوان الوطين دلكافحة ادلخدرات وإدماهناحإ  - 2
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الجيغ 

العً 

اإلاجمُى ال٢لي اليعاء الشحا٥ 

 ٥  %٥  %٥% 

 %0.32 09ـــ ـــ  %0.32 09ظىت  18أٜل 

18-25 766 26.92% 07 19.44% 773 26.83% 

26-35 1233 43.34% 17 47.22% 1250 43.39% 

36-45 600 21.09% 10 27.78% 610 21.17% 

 %6.63 191ـــ ـــ  6.71% 191 46-55

 %1.67 48 %5.56 02 %1.62 46ظىت  55أ٠ثر 

 100% 2881 %100 36 %100 2845اإلاجمُى 

م مً زال٫ اؾخ٣غاء مُٗياث الجضو٫        في باإلصاهت ٖلحهم اإلاد٩ىم الغظا٫يخطر ؤن مٗٓم ألاشخام مً  (02)ٜس
الٗمغيت  الٟئت هجض الشاهيت اإلاغجبت وفي،  %43.34بط بلٛذ اليؿبت [ 35-26]التهغيب واإلاخاظغة َم مً الٟئت الٗمغيت  ٢ًايا

بيؿبت [ 55-46]، وجلحها الٟئت الٗمغيت [45-36] الٗمغيت بالٟئت زانت %21.09، وزالشا وؿبت  %26.92بيؿبت [ 18-25]

زانت بالٟئت الٗمغيت  %0.32وؿبت  ألازحرة اإلاغجبت وفي، %1.62ؾىت بيؿبت  55ٖضَا الٟئت الٗمغيت ألا٦ثر مً ، وب6.71%

. ؾىت 18ألا٢ل مً 

و٢ضعث [ 35-26]واإلاخاظغة ٞمٗٓمهً مً الٟئت الٗمغيت  التهغيب ٢ًايا في باإلصاهتؤما باليؿبت لليؿاء اإلاد٩ىم ٖلحهً      

-18]زانت بالٟئت الٗمغيت  19.44%، وزالشا وؿبت  %27.78بيؿبت [ 45-36] الٗمغيت الٟئت وجلحها،  %47.22اليؿبت بـ 

ليه يم٨ً ال٣ى٫  18والٟئت الٗمغيت ألا٢ل مً [ 45-46]، وجىٗضم اليؿبت في الٟئخحن الٗمغيخحن [25  الجهىص ؤنؾىت، ٖو
م اإلابظولت ال٣ىاهحن الهاعمت وحكضيض ال٣ٗىبت ٖلى  التي جخىلى الجهاث الغؾميت م٩اٞدتها ال ج٩لل بالىجاح الخام ٚع

ىن ٖجها  بها، بال ؤجهم ال يإبهىن إلاا  اإلاخاظغة ٖلى وي٨ٟىن اإلاخاظغيً واإلاهغبحن مً قإهه ؤن يجٗلهم يكٗغون بالخُغ ٞيىهٞغ

. ٢ض يدضر لهم بؿبب ما حٗىص ٖلحهم بإعباح ضخمت مً اإلاخاظغة باإلاسضعاث

 .باإلداهت ِليهم اإلاد٢ىمخعب ظً وحيغ  2013ي ألاو٥ لعىت ٜماًا الخُاصة والاظتهالٟ خال٥ العذاط -4

م  ألاشخاؿ  وحيغ ظً خعب 2013ًىضر ٜماًا الخُاصة والاظتهالٟ خال٥ العذاس ي ألاو٥ لعىت (:03)حذو٥ ٜس

 (1). اإلاد٢ىم ِليهم باإلداهت

 

                                                           

. حصائيات رمسية صادرة عن الديوان الوطين دلكافحة ادلخدرات وإدماهناإ  -  
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الجيغ 

العً 

اإلاجمُى ال٢لي اليعاء الشحا٥ 

 ٥  %٥  %٥% 

 %2.21 184 %10 05 %2.17 179ظىت  18أٜل 

18-25 3451 41.82% 20 40% 3471 41.81% 

26-35 3146 38.12% 17 34% 3163 38.10% 

36-45 1130 13.69% 07 14% 1137 13.70% 

46-55 301 3.65% 01 02% 302 3.64% 

 %0.54 45ـــ ـــ  %0.55 45ظىت  55أ٠ثر 

 100% 8302 %100 50 %100 8252اإلاجمُى 

 

م يخطر مً زال٫ الجضو٫       الخياػة  ٢ًايا في باإلصاهت ٖلحهم اإلاد٩ىم الغظا٫ؤن مٗٓم ألاشخام مً  (03)ٜس

م بحن  2013والاؾتهال٥ زال٫ الؿضاسخي ألاو٫ مً ؾىت  ، وجلحها الٟئت الٗمغيت %41.82بيؿبت [ 25-18]جتراوح ؤٖماَع

ؾىت،  18زانت بالٟئت الٗمغيت ألا٢ل مً % 2.17ووؿبت  ،[55-46]، وزالشا الٟئت الٗمغيت  %38.12 بيؿبت[ 26-35]

. ؾىت 55بالٟئت الٗمغيت ألا٦ثر مً  زانت %0.55وؤزحرا 

الؿضاسخي  زال٫ والاؾتهال٥ الخياػة ٢ًاياوجبحن ؤيًا ؤن مٗٓم ألاشخام مً اليؿاء اإلاد٩ىم ٖلحهً باإلصاهت في      

ً بحن  2013ألاو٫ مً ؾىت  -26]الٗمغيت  الٟئت الشاهيت اإلاغجبت وفي،  %40خيض ٢ضعث اليؿبت بــ [ 25-18]جغاوخذ ؤٖماَع

ألا٦ثر مً  الٗمغيت الٟئت ٖىض اليؿبت جىٗضم، وؤزحرا [55-46]زانت بالٟئت الٗمغيت  %14، وزالشا وؿبت  %34بيؿبت [ 35

. ؾىت 55

ٖٓم ألاشخام مً الغظا٫ واليؿاء اإلاد٩ىم ٖلحهم ٖلحهم باإلصاهت في ٢ًايا الخياػة والاؾتهال٥ َم ومىه وؿخيخج ؤن م     

ظٍ الٟئت هي التي حٗض الغ٦حزة ألاؾاؾيت التي يٗى٫ ٖلحها في  %41.81والتي ٢ضعث وؿبتهم بـ [ 25-18]مً ٞئت الكباب  ، َو

اث جغوط َظٍ الؿمىم بحن ٞئت الكباب بالظاث لخغ١ بىاء اإلاجخم٘ ا٢خهاصيا وخًاعيا، ل٨ً الضو٫ اإلاىخجت للمسضع

. اليؿيج الاظخماعي وبخضار الخضمحر الغوحي والىٟسخي والاظخماعي

وؤيًا ما يجٗل َظٍ الٟئت بالظاث جخجه جدى حٗاَي اإلاسضعاث وؤلاصمان ٖلحها اإلاكا٧ل الاظخماٖيت اإلاسخلٟت مً ٞغاٙ      

غ اإلاسضع وؾهى ٣غ وبُالت، ػص ٖلى طل٪ جٞى لت الخهى٫ ٖليه مما يجٗله في مخىاو٫ ال٨شحريً ٞخدؿ٘ بالخالي الٟغنت ٞو

ظا ما إلاؿىاٍ مً زال٫ هؼولىا بلى الكإع والاخخ٩ا٥ ببٌٗ اإلاخٗاَحن واإلاضمىحن ٖلى اإلاسضع زانت  للخٗاَي وؤلاصمان، َو

م ًٖ ؾبب اججاَهم بلى َظا ، وإلاا ؾإلىاٍ(MIRA" )اإلاحرة" "الضولت" "الؽحرة"ؤو ما يؿمىجها في وؾُهم بـ  "الخؽِؾ"
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 350الىٕى بالظاث مً اإلاسضعاث، ؤظابىا اجها ؤعزو زمىا م٣اعهت باإلاسضعاث ألازغي، ٞشمً ال٣ُٗت مً ال٨ي٠ يتراوح بحن 

. صط جل٠ لهم ٖضة سجاثغ 400صط بلى 

ا ًُ : جأزحر حّاوي اإلاخذساث ِلى جماظ٤ ألاظشة: زاه

:  ئِىاء اإلاثل العيئ أل٘شاد ألاظشة -1

بط ي٣ىم اإلاخٗاَي ؤو اإلاضمً بكغاء اإلاىاص اإلاسضعة مً ٢ىجه و٢ىث ؤوالصٍ وؤؾغجه جاع٧ا ؤؾغجه للجٕى والخغمان، ألامغ      

، ٦ما ياصر (1)الظر ٢ض ياصر بإٞغاص ؤؾغجه بلى الؿغ٢ت والدؿى٫ ٦ما ٢ض ياصر بؼوظخه بلى الاهدغاٝ لخدهل ٖلى ٢ىتها

، وطل٪ إلاا يؿببه اإلاخٗاَي مً اؾخجزاٝ (2)ؤو الخهى٫ ٖلى الٗالط ؤو اإلاؿ٨ً اإلاالثم الخٗاَي بلى خغمان ألابىاء مً الخٗليم

إلاىاعص ألاؾغة اإلااليت َظا باإلياٞت بلى اَتزاػ الىمىطط الىالضر ؤمام ألابىاء والظر يخمشل في بَمالهم للمؿئىليت التي جى٨ٗـ 

. ٖلى ؤؾلىب جيكئت ألابىاء في ألاؾغة

: أ٘شاد ألاظشة  هٝل ِادة الخّاوي ئلى -2

بطا ج٨غع حٗاَي عب ألاؾغة للمسضعاث ٞهظا ؾٝى يشحر ًٞى٫ ؤبىاثه ويضٞٗهم بلى الخٗاَي،٦ما ٢ض يغؾل آلاباء ؤبىائهم      

ٟا٫ ؾغيٗىا الخإزغ بأبائهم وج٣ليض ؤٞٗالهم . لجلب اإلاسضعاث مً ؤما٦ً بيٗها، ومً اإلاٗغوٝ ؤن ألَا

: ِذم آلامان في ألاظشة -3

ن اإلاجز٫ بهٟت مؿخمغة ٖغيت للخٟخيل مً ؤظهؼة ألامً بدشا ٖما بدىػة الصخو ؤو يدغػٍ مً اإلاسضعاث خيض ي٩ى     

 (3). التي يخٗاَاَا، وقٗىع ؤٞغاص ألاؾغة بٗضم ألامان باإلياٞت بلى الكٗىع بٗضم ٢ضعة ٖاثلها ٖلى خمايتها

 :الخ٤٢ٙ ألاظشي  -4

ياصر حٗاَي اإلاسضعاث بلى ػياصة الخ٨ٟ٪ ألاؾغر إلاا يؿببه مً مك٨الث ييخج ٖجها الُال١ ؤو الهجغ باإلياٞت بلى جمحز        

ٟا٫ خضاء ٖلحهم ؤمام ألَا   .ؾلى٥ آلاباء اإلاخٗاَحن بٗضم اخترام ػوظاتهم والٖا

يغ اإلا٨٨ٟت جبحن مً زاللها ؤن ؤن ؤَٟا٫ ألاؾغ اإلا٨٨ٟت ٙو (Earl Walter" )اًش٥ ولتر" ٣ٞض ٦كٟذ صعاؾت        

اإلاك٨الث الؿلى٦يت لضي ؤَٟا٫ ألاؾغ اإلا٨٨ٟت ؤ٦ثر مجها بحن ؤَٟا٫ ألاؾغ اإلاترابُت إلاا ياصر بليه الخ٨ٟ٪ مً ه٣و في 

 (4) .بقبإ الخاظاث الىٟؿيت والاظخماٖيت لألبىاء وصٞٗهم للؿلى٥ الاهدغافي الظر جبضو مٓاٍَغ في حٗاَي اإلاسضع

خالت مً ظيؿياث  91التي جىاولذ مك٩لت حٗاَي اإلاسضعاث في صولت ٢ُغ، وقملذ  "ال٢شدي" عاؾت و ؤبغػث ص     

ظا يٗجي الخغمان مً  %28مسخلٟت، ٦كٟذ ؤن  ؤٞغاص الٗيىت ٣ٞضوا ؤخض الىالضيً ؤو ٧لحهما ٢بل ؾً الخامؿت ٖكغة َو

ايت والخىظيه ألاؾغر في َظٍ اإلاغخلت  (5) .ال٠ُٗ والخىان والٖغ

                                                           
 .78،ص987 الدفاع الوطين،: السعودية ،"من مصائب المخدرات "،سعيد عبد الرمحن، القحطاين  -  
 .97، ص992 ادلركز العريب للدراسات األمنية والتدريب بالرياض،: السعودية ،"االجتماعية لتعاطي المخدرات اآلثار"،رشاد أمحد، عبد اللطيف  - 2
 .98 -97رشاد أمحد، عبد اللطيف، مرجع سابق، ص ص  - 3
 .87نفس ادلرجع، ص   - 4
اجمللة اجلزائرية للدراسات ،"ن نوعية الحياةالتوقف عن إدمان المخدرات وأثره على تحسي"حسٌن عمر، اخلزاعي وعبد العايل أمحد،دبلة  - 5

 . 2ص (:0 20جوان )، 4السوسيولوجية،العدد 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  ًىلُى    : 09الّذد                                                                          البدث الّلميحُل  مش٠ض  

38 

 

جىنلذ الضعاؾاث اإلاسخلٟت التي اَخمذ بااؾغة وجماؾ٨ها، و٦ظل٪ بالٗىامل اإلاغجبُت باهدغاٝ ألاخضار بلى ؤن و٢ض      

ضم اخترام مكاٖغ آلازغيً  ألاؾغ التي ج٣ٟض ٞيما بيجها ٖال٢اث اإلاىصة وألالٟت واإلادبت يخمحز ؤبىائها بالٗضوان والالمباالة ٖو

. وحٗاَي اإلاسضعاث

: الخأخش الذساس ي -5

ؤبغػث الضعاؾاث وال٨خاباث ؤن حٗاَي اإلاسضعاث له آزاع ؾلبيت ٖلى الىىاحي الخٗليميت للُالب الظيً يخٗاَىن    

اإلاسضعاث، وطل٪ اجهم حهملىن واظباتهم اإلاضعؾيت ويخٛيبىن ًٖ خهههم الضعاؾيت، ٦ما يميل بٌٗ الُالب بلى اعج٩اب 

ظا ( 1). يى٢ٗهم في صاثغة الخإزغ الضعاسخي ؤٞٗا٫ ال اظخماٖيت ؾىاء م٘ ػمالئهم ؤو مضعؾحهم، َو

حن -6 : ئ٘شاص أوٙا٥ مىد٘ش

حن       و٢ض ؤبغػ ( ؤخضازا ظاهدحن)لىخٔ ؤن َىا٥ وؿبت ٦بحرة مً ؤبىاء مخٗاَي اإلاسضعاث ٢ض ؤنبدىا ؤَٟاال مىدٞغ

ب٣ىلهما  (Jackson" )حا٠عىن "، وؤ٦ض طل٪ ؤيًا (2)في صعاؾت ًٖ همى شخهيت الُٟل  (Ferrington" )٘شهجتن"طل٪

، وؤخض مٓاٍَغ حٗاَي  حن يىدضعون في الٛالب مً ؤؾغ ٖٝغ ٖجها مماعؾت الؿلى٥ اإلاىدٝغ ؤن ألاخضار اإلاىدٞغ

حن ونٟىا والضحهم بإجهم هابظون، وؤجهم مخٗاَىا  (Jackson" )حا٠عىن "اإلاسضعاث، ٦ما ؤقاع  ٟا٫ اإلاىدٞغ بلى ؤن ألَا

م ويميل  (3). ون بلى ج٣ليض ؾلى٥ والضحهماإلاسضعاث ولظل٪ ٞهم يكٗغون بالٗضاوة جدَى

ىن َم في الٛالب مخإزغون بىدى ؤو آزغ مً       و٢ض ؤقاعث الضعاؾاث ؤيًا بلى ؤن ألاؾغ التي يىظض ٞحها ؤٞغاص مىدٞغ

 (4). ؤهماٍ الاهدغاٝ صازل ألاؾغة، ويخمشل طل٪ في ٧ىن ألاب ؾ٨حرا ؤو مضمىا ٖلى اإلاسضعاث

: والدة أوٙا٥ مؽىهحن -7

ع حٗاَي اإلاسضعاث ٖلى الجىحن زال٫ ٞترة الخمل، و٢ض ؤبغػث بخضي الضعاؾاث بالىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ؤن ٢ض يار     

 %35ألامهاث الالجي يخٗاَحن الهحرويً ؤزىاء الخمل، ٧اهذ خاالث الىالصة لضحهً ؾيئت، خيض بلٛذ وؿبت والصة ؤظىت ميخت 

اث مسخلٟت ؤبؿُها ؤلاؾها٫ والدكىجاث وخيىما ي٨كرون حٛلب مً اإلاىاليض يهابىن بإمغاى وحكٍى %55، وؤن وؿبت 

  .ٖلحهم الؿماث ؤلاهُىاثيت

: ٘ٝذان ألابىاء للخب والخىان داخل ألاظشة -8

يازغ حٗاَي اإلاسضعاث ٖلى همِ الٗال٢اث بحن الؼوظحن، ٞي٨ثر الصجاع بيجهما مما ي٣ٟض الُٟل الكٗىع باامً، اهه      

، و٢ض  يسصخى ؤن يخدى٫ الصجاع بليه ٞيًغبه ؤبٍى ؤو جًغبه ؤمه وي٣ؿىان ٖليه، و٦شحرا ما يكٗغ يساٝ ٖلى مهحٍر

و٢ض ، (5)بالخحرة والبلبلت بحن ؤن يىٓم بلى ؤبيه ؤو امه، ويهبذ في وي٘ مخإعجر يملٍا الخٝى وال٣ل٤ وؤلاخؿاؽ بالًيإ

. ياصر طل٪ بلى حٗاَيه للمسضعاث في ؾً مب٨غة

                                                           
 .97 ،ص 98 جامعة الدول العربية،:ادلغرب. ظاىرة تعاطي المخدرات في أوساط الشباب بالمغرب. مكي، التوىامي  -  

2 -  p ,Masson et J ,Conger Child Development and Personality.NY: Harper and Publisher, 

1979, p543. 
 . 99رشاد أمحد، عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  - 3
 .254،ص983 دار الشروق، : السعودية ،"الدراسة العلمية للسلوك اإلجرامي"،نبيل، السمالوطي  - 4
 .02 - 0 رجع سابق، ص صمرشاد أمحد، عبد اللطيف،   - 5
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: ُو للمخذساث ومماسظتهم للّىٚ لذ أـىلهمِالٜت حّاوي الٙش: زالثا

ها اإلايكِ ؤو اإلاهبِ ؤو اإلاهلىؽ لها مً الخإزحراث الؿلبيت ما ي٨ٟي ٦ما ٖغى ؾاب٣ا مً       بن اإلاىاص اإلاسضعة مهما ي٨ً هٖى

ى الؿلى ا التي ج٩ىن لهي٣ت باإلاضمً ؤال َو ٥ ألايغاع الصخيت والىٟؿيت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت، ولٗل مً ؤزَُغ

الٗىي٠ والٗضواوي، خيض َظا ألازحر له صوع ٦بحر في ؤلاظغام خيض جض٫ بخهاثياث الجغاثم ٖلى ؤجها في جؼايض مؿخمغ هديجت 

. حٗاَي اإلاسضعاث

بن ْاَغة حٗاَي اإلاسضعاث جمـ ؤَم وؤ٦كر قغيدت في مجخمٗىا وهي قغيدت الكباب، وما يىجغ ًٖ َظٍ الٓاَغة مً      

خضاء والًغب يض آلازغيً زانت بطا ٧اهذ جدذ جإزحر اإلاسضعاث ْىاَغ ؤزغي ال ج٣ل  زُىعتها مً اؾخٗما٫ الٗى٠ والٖا

 (1) .ويهل بٌٗ ألاخيان بلى ال٣خل

٦ما صلذ الضعاؾاث الخضيشت ٖلى ؤن الكباب الظيً يخٗاَىن اإلاسضعاث ومجهم مً َم صون الشامىت ٖكغة يغج٨بىن      

،  %66 الكباب مخٗاَي اإلاسضعاث والظيً ٢امىا بجغاثم ٖى٠ يض الٛحر في ٞغوؿاالجغاثم بضون جميحز، خيض بلٛذ وؿبت 

ٟحن الغؾميحن %76مجهم ؤيًا ٢امىا بجغاثم ٢خل، و %52 وؤن وؿبت  (2) .٢امىا بجغاثم الخٗضر ٖلى اإلاْى

 مً الٗضيض في الاهسغاٍ مً للٛايت ٢غيبحن الكباب يجٗل اإلاسضعاث حٗاَي ؤن بلى" الٙىا٥ هجىي " ٦ما ؤقاعث صعاؾت     

خهاب ؤو الٗى٠، ظغاثم اإلاسضعاث جإزحر جدذ ويغج٨بىن  وؤلاظغاميت، الاهدغاٞيت الؿلى٧اث  ( ) .الكاطة الؿلى٦ياث ؤو الٚا

 هٟؿيت خاظاث وظىص ؤر الىٟؿيت الاج٩اليت َى الىٟؿيت الىاخيت مً وال٨دى٫  اإلاسضعاث ٖلى ؤلاصمان مغظ٘ ؤن خيض    

 ججٗل ٢ض اإلاسضعاث مً ال٣ليلت ال٨مياث ؤن ختى ( )ال٣ٗاب صون  الٗضوان بلى وخاظت م٨بىجت ٖضوان هؼاٖاث ؤو م٨بىجت
 التي الشىعة حٗتريه و٢ض باإلا٩ان، باالججاٍ الاخؿاؽ وي٣ٟض والايُغاب والخلِ والدكىيل الهلىؾت مً يٗاوي ٞجإة اإلاغيٌ

حر ال٣خل بلى جضٞٗه ٢ض  مشل بجغاثم بصاهتهم جمذ اإلاغضخى َاالء مً ٦بحرة وؿبت وظضث ول٣ض الٗى٠، ظغاثم مً طل٪ ؤٚو

خضاءاث الؿغ٢ت مداولت ؤو الجىاياث . الٗمض والخغ١  الجيؿيت والٖا

ظا       ًٖ ؾلى٦هم ويسغط بكضة يهيدىن  خيض اإلاسضعاث ٞحها يخٗاَىن  التي ألاما٦ً في والٗى٠ الٗضوان ْهىع  يٟؿغ ما َو

. زُحرة ظغاثم بلى ٖضيضة خاالث في ياصر ٢ض الظر بٌٗ بًٗهم ٞيًغبىن  والؿيُغة الًبِ هُا١

خضاء زانت ألاؾغر  بالٗى٠ يؿمى ما ؤو ألاؾغة صازل الٗى٠ مماعؾت َى ألازُغ ل٨ً       الٟغوٕ َٝغ مً ألانى٫  ٖلى الٖا
م ا وآلاباء، ألابىاء بحن الغابُت الٗال٢ت ٢ضؾيت ٚع  ال٨دى٫  ٖلى ؤلاصمان َى الؿلى٥ َظا ؤؾباب ؤَم مً ولٗل و٢اهىها قٖغ

ظا الٗىي٠، الؿلى٥ مماعؾت ٖلى جدٟؼ ؾلبيت جإزحراث مً لها إلاا وطل٪ واإلاسضعاث،  عؾالت هخاثج في بليه الخىنل جم ما َو

خذاء الخمشد ئلى باألبىاء اإلاإدًت والّىامل ألاظباب"  اإلااظؿخحر  ؤٞغاص مً %80 ؤن" الجضاةشي  اإلاجخمْ في أـىلهم ِلى والِا

                                                           
،  رللة اآلفاق لعلم االجتماع، العدد ،"واالعتداء على اآلخرين واستعمال العنف والقوة داخل المجتمع الجزائريجريمة الضرب "سيد أمحد، نقاز -  

 . 28ص (:2007)اجلزائر،
جامعة اإلمام زلمد بن سعود : السعودية ،"دور البرامج الدينية في معالجة قضايا ومشكالت المجتمع "،زلمد، عبد العليم مرسي  - 2

 .26، ص985 االسالمية،
 .2  ،ص2006، اجمللس القومي دلكافحة وعالج اإلدمان: القاىرة ،"تعاطي وإدمان المخدرات بين الحقيقة والوىم"،جنوى، الفوال وآخرون  - 3
 . 335،ص2002ادلكتب اجلامعي احلديث،: سكندريةاإل ،"انحراف الصغار وجرائم الكبار"،سلوى، عثمان الصديقي وآخرون  - 4
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م مً ؤ٦ثر َم للمسضعاث اإلاخٗاَحن ؤن اجطر خيض وال٨دى٫  اإلاسضعاث حٗاَي ٖلى مضمىحن الٗيىت  ٖلى اٖخضاءا ٚحَر

 ( ) .ؤنىلهم يض للٗى٠ الٟغوٕ مماعؾت في واإلاباقغ الغثيسخي الٗامل حك٩ل اإلاسضعاث حٗاَي بط ؤنىلهم،

 الخمىع  حٗاَي ألاؾغر  الٗى٠ خضور اخخما٫ ٖلى ال٣ىيت اإلاازغاث مً ؤن" الِّعىي  مدمذ الشخمً ِبذ" يغي  بط     

 الٗىي٠ الؿلى٥ ٦بذ جمى٘ اإلاسضعاث ان ( )ألاؾغر  بالٗى٠ وزي٣ا اعجباَا يغجبِ اإلاسضعاث حٗاَي ؤن وظض ول٣ض واإلاسضعاث،

. اإلاضمً لضي

له ألازحر ٞهظا       خيض الالوعي خالت في ي٩ىن  اهه للٗىا٢ب ا٦ترار صون  بظغاميت ؾلى٧اث بٗضة ي٣ىم ؤن ٖلى اإلاسضعاث جَا
اث٠ ٖلى يازغ يت ال٣ٗليت الْى  والخٗلم والخهىع  والخ٨ٟغ وؤلاصعا٥ والخسيل الهاثب ٧الخ٨ٟحر اإلاخٗاَي، لضي واإلاٗٞغ

 مماعؾت وهخاثج ألامىع  ٖىا٢ب بصعا٥ ال٣ضعة وي٠ًٗ الخ٣ٗل ٖلى وال٣ضعة والاؾخ٣غاء واإلاٗلى٫  الٗلت وبصعا٥ والاؾخضال٫

  ( ). الٗى٠

 قباخا يغون ججٗلهم اإلاىاص َظٍ ؤن طل٪ ؤنىلهم يض الٗى٠ مماعؾت بلى بهم جضٞ٘ ٢ض اإلاسضعاث ٖلى الٟغوٕ ٞةصمان   
بت ؤنىاجا ويؿمٗىن  مسيٟت زياليت ونىعا م الىا٢٘، في لها يىظض ال مٖغ  ٢ض ألازحر َظا ؤن بال الكضيض، بالخٝى حكَٗغ
ىن  يجٗلهم ضواهيت ٖىيٟت ؾلى٧اث اؾخٗما٫ هدى يىهٞغ  يغوجها الهىع  َظٍ ٧اهذ بطا زانت الكٗىع  َظا جسُي ؤظل مً ٖو

. يضَم وال٣ىة الٗى٠ ٞيؿخٗملىن  ؤخضَما ؤو الىالضيً في

 باليكىة يكٗغ حٗاَيه ٖىض ان الٗى٠ بلى ؤيًا جاصر الا٦خئابي الخإزحر طاث اإلاسضعاث ٖلى  –ألابىاء -الٟغوٕ بصمان ؤن ٦ما     
 الا٦خئاب ٧ان بطا زانت الٗى٠ اؾخٗما٫ بلى به يضٞ٘ مما وبخباٍ ا٦خئاب بلى يخدى٫  الكٗىع  طل٪ بٗض ٞيما ل٨ً والؿٗاصة

 يضَما الٗى٠ طل٪ جٟغيٜ ٖلى ٞيٗمل خاظاجه جلبيت ٖلى ٢ضعتهما ٖضم ؤو اإلادؿلُت ؾيُغتهما ؤو والضيه مً باؾدياثه يظ٦ٍغ
 للدكب٘ ٧ىؾيلت اإلاسضعاث ٖلى ؤلاصمان بلى يلجإ ٢ض ؤخضَما ؤو ألابىيً َٝغ مً اإلاًُهض الابً ؤن طل٪ بلى ي٠ ٧اهخ٣ام،

. ممازل بؿلى٥ طل٪ ٖلى والغص الىالضيً َٝغ مً اإلاماعؾت الٗى٠ ؤهىإ ل٩ل والخهضر بالصجاٖت

بت يكٗغ ٞاإلاضمً      حر وظب ٖلحها وللخهى٫  للمسضعاث ملخت بٚغ حٍر لضيه ما ظمي٘ ٞيى٤ٟ اإلاا٫ جٞى  يلجإ يجض لم وبطا لخٞى

 يى٣ُ٘ الخ٨غاع بٗض ل٨ً ومغجحن، مغة َلبه يلبي ٣ٞض ألاؾغة ؤٞغاص ؤخض مً اإلاا٫ يُلب ؤهه ؤو بلخ،...الاخخيا٫ الؿغ٢ت، بلى
ما ؤو والجغح الًغب َغي٤ ًٖ الٗى٠ اؾخٗما٫ بلى به يضٞ٘ مما جؼويضٍ ًٖ الىالضيً  اإلاا٫ ٖلى الخهى٫  ؤظل مً ٚحَر

  .اإلاسضع ٖلى الخهى٫  َى ألازحر في والىديجت بيٗه، ؤظل مً البيذ مً زمً له ما ٧ل ؤزظ ؤو بال٣ىة

 الٗى٠ مماعؾت بلى بالٟغوٕ اإلااصيت ألاؾباب ؤَم مً اإلاسضعاث ٖلى ؤلاصمان بإن ال٣ى٫  يم٨ً الخىنلت َظٍ وبٗض     

خضاء ظا ؤنىلهم، ٖلى والٖا  ابً" الجامعي باإلاؿدكٟى" ُٜىط" الض٦خىع  الكغعي الُب مهلخت عثيـ ؤيًا بليه ؤقاع ما َو

 زُحرة ؤبٗاصا ؤزظث آلاباء اججاٍ ألابىاء ٖى٠ ْاَغة ؤن ٖلى اإلاؿىحن يض الٗى٠ جىاو٫  الظر الضعاسخي اليىم في" بّىابت سؼذ
 حٗاَي ؤن واٖخكر الجامٗيت الاؾدكٟاثيت اإلاغا٦ؼ مً الٗضيض ٖكر الكغعي الُب مهالر م٘ اؾدىاصا الجؼاثغر  اإلاجخم٘ في

                                                           
رسالة ماجستًن،كلية العلوم ،"األسباب والعوامل المؤدية باألبناء إلى التمرد واالعتداء على أصولهم في المجتمع الجزائري" نذير، بوحنيكة،  -  
 .252،ص   20، 2نسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر اإل
 .23 احلقوقية،دت،ص  منشورات احلليب: ،اإلسكندرية"دوافع الجريمة"،عبد الرمحن زلمد، العيسوي  - 2
 .25 نفس ادلرجع، ص  - 3
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 ألاؾغة ؾالمت تهضص التي الٓاَغة َظٍ جٟصخي بلى ؤصث التي ألاؾباب ؤَم مً ال٨دى٫  جىاو٫  و٦ظا ٖلحها وؤلاصمان اإلاسضعاث

           ( ) .الجؼاثغر  للمجخم٘ ألازال٢يت ال٣يم ٖلى والخٟاّ

 

: اإلاشاحْ ٜاةمت

 

 والخضعيب ألامىيت للضعاؾاث الٗغبي اإلاغ٦ؼ: الؿٗىصيت ،"اإلاخذساث لخّاوي الاحخماُِت آلازاس"،اللُي٠ ٖبض ؤخمض، عقاص -1
. 1992بالغياى،

جي، الضٞإ: الؿٗىصيت ،"اإلاخذساث مفاةب مً" ال٣دُاوي، الغخمً، ٖبض ؾٗيض -2 . 1987الَى

.  2002الخضيض، الجامعي اإلا٨خب:،ؤلاؾ٨ىضعيت"ال٢باس وحشاةم الفٕاس اهدشاٗ"وآزغون، الهضي٣ي ٖشمان ؾلىي، -3

مت دواْ٘"الٗيؿىر، مدمض، الغخمً ٖبض -4  .الخ٣ى٢يت،صث الخلبي ميكىعاث: ؤلاؾ٨ىضعيت ،"الجٍش

امي، م٩ي، -5 . 1981الٗغبيت، الضو٫  ظامٗت: اإلاٛغب ،باإلإشب الؽباب أوظاه في اإلاخذساث حّاوي ٌاهشة" الخَى

 مدمض ؤلامام ظامٗت: ،الؿٗىصيت"اإلاجخمْ ومؽ٢الث ٜماًا مّالجت في الذًيُت البرامج دوس " مغسخي، الٗليم ٖبض مدمض، -6
 .1985الاؾالميت، ؾٗىص بً

ي، هبيل، -7 .   1983 الكغو١، صاع: الؿٗىصيت ،"ؤلاحشامي للعلٟى الّلمُت الذساظت"الؿمالَى

الط إلا٩اٞدت ال٣ىمي اإلاجلـ: ال٣اَغة ،"والىهم الخُٝٝت بحن اإلاخذساث وئدمان حّاوي" وآزغون، الٟىا٫ هجىي، -8  ٖو

.  2006ؤلاصمان،

خذاء الخمشد ئلى باألبىاء اإلاإدًت والّىامل ألاظباب"  بىخىي٨ت، هظيغ، -10  عؾالت" الجضاةشي  اإلاجخمْ في أـىلهم ِلى والِا
.  2011 الجؼاثغ، ،2 الجؼاثغ ظامٗت والاظخماٖيت، الاوؿاهيت الٗلىم ماظؿخحر،٧ليت

 مذًىت ؼباب مً ُِىت ِلى اظخ٢ؽاُ٘ت دساظت: اإلاخذساث حّاوي هدى البىا٥ الؽباب اججاهاث"٢ضوع،هىيباث، -11

لىم الىٟـ ٖلم ٢ؿم ماظؿخحر، عؾالت ،" وسٜلت . 2006 الجؼاثغ، وع٢لت، ظامٗت التربيت، ٖو

بض الخؼاعي ٖمغ، خؿحن -12  ،"الخُاة هىُِت جدعحن ِلى وأزشه اإلاخذساث ئدمان ًِ الخىٜٚ"، صبلت ؤخمض، الٗالي ٖو
(. 2010 ظىان) ،4 الؿىؾيىلىظيت،الٗضص للضعاؾاث الجؼاثغيت اإلاجلت

مت"ه٣اػ، ؤخمض، ؾيض -13 خذاء المشب حٍش ً ِلى والِا  مجلت ،"الجضاةشي  اإلاجخمْ داخل والٝىة الّىٚ واظخّما٥ آلاخٍش
(. 2007)الجؼاثغ، ،1الٗضص الاظخمإ، لٗلم آلاٞا١

مت 1124"ب،عؾخم، -14 .  2007 ظاهٟي 28الجؼاثغ، ،2184 الٗضص البالص، ظغيضة ،"وألاٜاسب ألاهل لذ حٍش

حرة، ٕ، -15 خذاء بٝماًا متهم 423"َػ .   2007ؤٞغيل 17الجؼاثغ، ،4990 الٗضص الخكر، ،ظغيضة"بّىابت آلاباء ِلى الِا

                                                           
 .22ص(:2007أفريل 7 )، اجلزائر،4990جريدة اخلرب، العدد ،"متهم بقضايا االعتداء على اآلباء بعنابة 423"،ع، زىًنة  -  
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 .2006 صيؿمكر 16 الجؼاثغ، ،4886 الٗضص الخكر، ظغيضة ،" جىذٗو في الخؽِؾ مً وً 2 حجض" ٢ضاعة، ٖا٠َ، -16

. 2007ؤ٦خىبغ 20الجؼاثغ، ،5146 الٗضص الخكر، ظغيضة ،"الؽذًذ اإلاّٙى٥  لخدُٝٞ اإلاخذساث مضج"قاصلي، بً ال٣اصع، ٖبض -17

9- p, Masson et J,Conger Child Development and Personality. NY: Harper and Publisher, 1979. 
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 الفٕحرة اإلاإظعت اظتراجُجُت في ؤلال٢ترووي ؤلاؼهاس ئدماج ئؼ٣الُت

ت واإلاخىظىت  مدبىبت مإظعت في مُذاهُت دساظت: الجضاةٍش
 ِىابت،الجضاةش مخخاس باجي حامّت/خعحن صاوي  .د

 ِىابت،الجضاةش مخخاس باجي د٠خىساه،حامّت باخثت / ـلُدت ٔالب. أ

 

:  ملخق

 الجؼاثغ، في  واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿت بؾتراجيجيت في ؤلال٨ترووي ؤلاقهاع بصماط ؤَضاٝ جىييذ بلى اإلا٣ا٫ َظا يؿعى   
 اٖخماصَا مضي ٖلى الخٗٝغ ؤظل مً وطل٪ ، -ٖىابت  -الٛظاثيت العجاثً إلهخاط"  مدبىبت"  ماؾؿت ميضاهيت ٦ضعاؾت وهإزظ

 اإلاىاٞؿت مً يؼيض ؾٝى والظر ، للخجاعة الٗاإلايت للمىٓمت للجؼاثغ اإلاغج٣ب الاهًمام ْل في زانت ؤلال٨ترووي ؤلاقهاع ٖلى

ى العجاثً ؾى١  في  بٗحن"  مدبىبت"  ماؾؿت و الجؼاثغ في واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث جإزظٍ ؤن يجب ما الٛظاثيت،َو

خباع . الؿى١  في ٖجها اإلاٗكر الخاظاث بقبإ بهضٝ الجىصة هاخيت مً الضوليت اإلا٣اييـ خؿب مىخىظاث لخ٣ضم الٖا

 .ؤلال٨تروهيت الخجاعة ؤلال٨ترووي، ؤلاقهاع اإلااؾؿت، مديِ اإلااؾؿت، اؾتراجيجيت: اإلاٙخاخُت ال٣لماث

:  مٝذمت

 بلى الُبيعي وا٢ٗها مً ؤلاوؿاهيت اليكاَاث بخدىيل ٢امذ ،التي(ؤلاهترهذ) ظضيضة بخ٨ىىلىظيا اليىم الٗالم حٗؼػ  ل٣ض   
 وال البضاجي، للٗمل ٞيه مجا٫ ٞال الخ٣ليضيت، اإلاماعؾاث مً ال٨شحر ٞيه جلػى بل٨تروهيا َابٗا لخإزظ وع٢ميت جٟاٖليت قب٩اث

ا الخٗامل ؤنبذ ،بل...الى٣ضيت لألمىا٫ وال الىعقي، لالؾخسضام وال البكغر، للىؾيِ  اٞتراضخي،بط بك٩ل الخِ ٖلى يخم ٖكَر
ى ؾىىيا، باإلااليحن ػاثغحها ٖضص ي٣ضع  ؤلام٩اهياث ٧ل جسخهغ ؤجها ؾيما اجهاليت، وؾيلت ٖلى مشيل له ليـ ب٢با٫ َو

 . ألازغي  الاجهاليت الىؾاثل لضي جخىاٞغ التي والخهاثو

م و ل٨ً      وزانت اإلاىٓماث وكاَاث مسخل٠ في حؿخٗمل ؤنبدذ ؤجها بال اجهاليت ٧ىؾيلت لالهترهذ ال٣هحر الخاعيش ٚع
 جُبي٣اتها اهدكغث ٢ض ألازحرة َظٍ الاهترهذ، ٖالم بٗيض مً ؤو ٢غيب مً يمـ ما ب٩ل تهخم ألازحرة َظٍ وؤنبدذ اإلااؾؿاث،

لى اإلاجاالث مسخل٠ في ؤيًا  ؤصي ٣ٞض الا٢خهاصر، اليكاٍ َى ٖلحها اٖخماصا اإلاجاالث َظٍ ؤ٦ثر ولٗل ألانٗضة، ظمي٘ ٖو

 الخجاعة:  مٟاَيم ألا٤ٞ في    والخذ" الاهترهذ اٜخفاد" يؿمى ما ْهىع  بلى لالهترهذ اإلاتزايض الاؾخسضام و اإلادؿإع الىمى

.  الدؿىي٤ مجا٫ في مؿبى٢ت ٚحر وزىعة جدى٫  ه٣ُت بمشابت الاهترهذ ،وؤنبدذ...الال٨ترووي الدؿىي٤ الال٨تروهيت،

 "ؤلال٢ترووي ؤلاؼهاس"ؤو" الاهترهذ ئؼهاس" يؿمى ما ْهغ واؾخسضاماتها،" الٗى٨بىجيت للكب٨ت" اإلادؿإع الخُىع  ْل وفي    
إل للجمهىع  يديذ الىمِ َظا والخضماث، والؿل٘ للمىخجاث الدؿىي٤ و ؤلاقهاع مجا٫ في مؿخدضر ؤؾاسخي ٦ىمِ  ٖلى ؤلَا

ىا٫ م٩اهه يٛاصع ؤن صون  اإلاىخجت واإلااؾؿت اإلاىخج يسو ٞيما ٖجها يبدض التي اإلاٗلىماث مً ٦م ؤ٦كر  يم٨ىه ٦ما ؾاٖت،24 َو
ت بغاخت الك٩ل، الجىصة، الؿٗغ، خيض مً اإلادكابهت والخضماث اإلاىخجاث بحن اإلا٣اعهاث بظغاء مً  يسخاع وؤن ٧املخحن، وؾٖغ

                                                           
1 

MAIGRET É., « L’information à L’heure de L’internet, L’internet : concurrence ou complémentarité avec les 

autres médias ? », Cahiers Français, n°338, Janvier-Février 2007, p.26. 
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باجه يلبي بما اإلاٗغويت اإلاىخجاث مسخل٠ بحن  ٖمليت في ألاؾاسخي الٗىهغ َى اإلاؿتهل٪ ؤنبذ خيض خاظاجه ويكب٘ ٚع

ى الدؿىي٤، .  الظاحي بالدؿىي٤ ٖليه يُل٤ ما َو

 بةم٩ان وؤنبذ خضٍ، ٖلى مؿتهل٪ ٧ل مساَبت بلى  ومسخلٟت ٖغيًت ظماَحر مساَبت مً ؤلاقهاع يخجه َىا مً    

لى آعاثه، ٖلى وجخٗٝغ مٗه وجخٟاٖل( ؤلال٨ترووي الكريض ٖكر) مؿتهل٪ ب٩ل جخهل ؤن اإلاٗلىت اإلااؾؿاث  ؾٝى ألاؾاؽ َظا ٖو
ت، بمىخهى مٗيىت مىخجاث خظٝ ؤو بياٞت ؤو ؤلاقهاعيت عؾاثلها بخٗضيل ج٣ىم  ألاؾٗاع ٖلى حٛيحراث بصزا٫ ؤو الؿٖغ

.  اإلاؿتهل٪ وبحن بيجها وكإث التي الجضيضة الٗال٢ت بَاع في  واإلاىانٟاث

 الهٛحرة اإلااؾؿاث و ال٨كري ) الٗالم ٖكر اإلااؾؿاث مً الٗضيض بةم٩ان يٗض لم والخهاثو اإلاؼايا َظٍ ٧ل مً اهُال٢ا    

ى ؤلال٨ترووي، ؤلاقهاع وصوع  ؤَميت جخجاَل ؤن( ؤ٢ل بضعظت واإلاخىؾُت  لخد٣ي٤ اؾتراجيجياتها يمً جخبىاٍ ؤٚلبها ظٗل ما َو
. ؤَضاٞها

م والخدىالث الخُىعاث َظٍ ًٖ بمىإي ليؿذ ألازغي  ٞهي الجؼاثغيت باإلااؾؿاث يخٗل٤ ٞيما و      ظضا اإلادضوص الاؾخسضام ٚع
 الؿى١  ا٢خهاص هدى جضعيجيا جخجه الجؼاثغ وؤن زانت الٗالم في يدضر ٖما بٗيضة جب٣ى لً اإلااؾؿاث َظٍ ل٨ً لإلهترهذ،

 ٞخذ بالخالي واإلاالي،و والى٣ضر الخجاعر  اإلاجا٫ جدغيغ و ؤلاهخاط بالخالي و الاؾدشماع مجا٫ في الٗالمي الىٓام جدغيغ ٖلى اإلابجي
 و الٗاليت الجىصة طاث ألاظىبيت اإلاىخىظاث مً ٦بحرة ٦مياث بخض٤ٞ يؿمذ مما الخاعظيت ألاؾىا١ ٖلى الىَىيت ألاؾىا١
 يٟغيها التي الخٛحراث م٘ ؤوياٖها ج٨ي٠ ؤن الجؼاثغيت اإلااؾؿاث ٖلى لؼاما ؤنبذ لظل٪ اإلاىاؾبحن، الخٛلي٠ و الؿٗغ
ا جدخٟٔ ختى يغخم ال ؾى١  في وظىصَا لخٟغى وحؿىي٣يت جغويجيت ٢ىىاث ججض ؤن و اإلاديِ  في م٩اهتها و اإلاالي بمغ٦َؼ
 اإلاُٗياث َظٍ ججاَل خا٫ في اهه اإلاىاٞؿت، اقخضاص م٘ زانت الٗاإلايت الؿى١  مً خهت ٖلى الخهى٫  ؤو الىَىيت الؿى١ 

. بةػالتها ٦ٟيل اإلاديِ ٞةن الجضيضة

 و ال٨كري )  الجؼاثغ في اإلااؾؿاث مسخل٠ ؤنبدذ الٗالمي الا٢خهاص نٗيض ٖلى الخٛحراث و الخُىعاث َظٍ ْل وفي    

 إلاسخل٠ ججضيض ؾياؾت اهتهاط و الخُىعاث مسخل٠ مىا٦بت زال٫ مً الخمحز و لالؾخمغاع ظاَضة حؿعى(  واإلاخىؾُت الهٛحرة
 الاجها٫ مجا٫ في زانت للمٗلىماث ظضيض هٓام اٖخماص و الاجها٫ هماطط ججضيض ومجها ، بها ج٣ىم التي اليكاَاث

 عؾاثلها لبض الخ٣ليضيت ؤلاقهاعاث ؤهىإ مسخل٠ جبجي ٖلى الجؼاثغ في اإلااؾؿاث مسخل٠ اَخمام اههب ؤن ٞبٗض ؤلال٨ترووي،
 يخمشل والظر ؤلاقهاع، مً ظضيض هٕى لخبجي اإلااؾؿاث َظٍ حؿاٖض ؤن قإجها مً ظضيضة مُٗياث َىا٥ ؤنبدذ ؤلاقهاعيت،

 بَاع في زانت الاهترهذ قب٨ت ْهىع  وؤجاخه والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظيا ٞغيخه وا٢ٗا ؤنبذ الظر ؤلال٨ترووي ؤلاقهاع في

 . اإلاىاٞؿت

 اإلااؾؿت بؾتراجيجيت في ؤلال٨ترووي ؤلاقهاع بصماط ؤَضاٝ ًٖ ال٨ك٠ ومداولت للبدض اإلا٣ا٫ َظا يإحي َظا مً اهُال٢ا    

 باإلاى٣ُت الٛظاثيت العجاثً إلهخاط"  مدبىبت"  ماؾؿت في ميضاهيت صعاؾت زال٫ مً الجؼاثغيت، واإلاخىؾُت الهٛحرة

: الخاليت الدؿائالث ٖلى ؤلاظابت زال٫ مً طل٪ و ، -ِىابت  -بشخا٥ الهىاٖيت

. ؟ ؤلال٨ترووي ؤلاقهاع إلصماط الٗاإلايت الخُىعاث و الخٛحراث" مدبىبت"  ماؾؿت جىا٦ب َل  -1
                                                           

 .الشرائيةىو شكل من أشكال التسويق يأخذ الزبون فيو مبادرة أكثر ومسؤولية يف قراراتو  2
 KOTLER P., DUBOIS B., marketing management, 9

e
 édition , Publi-unio éditions, Paris, 1997 , p.267. 

 .اىًنيوىو ما حققتو وسائل االتصال اجلماىًنية ادلختلفة اليت تصل إىل سلتلف شرائح اجملتمع، ومن مث تكون الرسالة ادلوجهة عربىا ذات طابع جم 3
3
 GAFFARD J.- L., Économie industrielle et Économie de l’innovation, Dalloz, Paris, 1993, p.29  . 
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. ؟ بؾتراجيجيتها يمً ؤلال٨ترووي ؤلاقهاع إلصماط"  مدبىبت"  ماؾؿت جدٟؼ التي الٗىامل هي ما  -2

 :مايلي بلى الضعاؾت َظٍ تهضٝ: الذساظت أهذاٗ   

ت -1  التي الخٛحراث و الخُىعاث ْل في زانت مىخىظاتها جغويج في" مدبىبت" ماؾؿت جخبىاَا التي ؤلاؾتراجيجياث مٗٞغ
. اإلاديِ يٟغيها

ت -2  ؤلال٨ترووي ؤلاقهاع بةصماط لها حؿمذ التي بل٨ترووي،و اجها٫ بؾتراجيجيت جدب٘" مدبىبت" ماؾؿت ٧اهذ بطا ما مٗٞغ

.  مضعوؾت و مسُُت بقهاعيت بؾتراجيجيت يمً

ت  -3 . بؾتراجيجيتها يمً ؤلال٨ترووي ؤلاقهاع بصماط هدى" مدبىبت"  ماؾؿت جخجه ختى اإلادٟؼة الٗىامل مٗٞغ

)  ؤهىاٖها ازخالٝ ٖلى الجؼاثغيت اإلااؾؿاث مىا٦بت يغوعة ٖلى الخإ٦يض في الضعاؾت َظٍ جٟيض ؤن يم٨ً: الذساظت أهمُت    
ها التي الخٛحراث و للخُىعاث" مدبىبت " ماؾؿت ٦مشا٫ و( واإلاخىؾُت الهٛحرة اإلااؾؿاث و ال٨كري  اإلااؾؿاث  يٗٞغ
 هدى للجؼاثغ الخضعيجي الاهخ٣ا٫ ْل في اإلاىاٞؿت اقخضاص م٘ زانت اإلاىخجاث، جغويج و حؿىي٤ مجا٫ في الٗالمي الا٢خهاص

ان بمشابت ؤلال٨ترووي ؤلاقهاع ؤنبذ بظل٪ و الؿى١، ا٢خهاص  يمً جضمجه ؤن اليىم اإلااؾؿاث مً الٗضيض جداو٫  ؤؾاسخي َع

 .اؾخمغاعيتها و ب٣ائها لًمان الاجهاليت بؾتراجيجياتها

: آلاجيت للٗىانغ الخُغ١  زال٫ مً الدؿائالث َظٍ ٖلى ؤلاظابت هداو٫  ؾٝى و  

. اإلااؾؿت إلؾتراجيجيت الىٓغيت الغئيت -1

. ؤلال٨ترووي ؤلاقهاع لٓهىع  الٗامت البيئت -2

. اإلااؾؿاث بؾتراجيجيت في ؤلال٨ترووي ؤلاقهاع بصماط -3

. اإلايضاهيت الضعاؾت بظغاءاث -4

. الضعاؾت هخاثج ؤَم -5

ت الشؤٍت ـ 1 : اإلاإظعت إلظتراجُجُت الىٍٍش

اث 1-1       حٗخمض ؤن ٖلحها يؿخىظب ٞةهه ومخدغ٥، صيىامي٩ي مديِ في حٗمل اإلااؾؿاث ظمي٘ ؤن بما: ؤلاظتراجُجُت معخٍى
 اإلااؾؿاث اٖخماص يٗض لم خيض ٞيه، حٗمل الظر اإلاديِ م٘ وجٟاٖلها اإلاؿخ٣بلي ٖملها مؿاع لخدضيض واضخت بؾتراجيجيت

ٌ ٢ابل زياع لإلؾتراجيجيت( ومخىؾُت نٛحرة ماؾؿاث ؤو ٦كري  ماؾؿاث) ؤهىاٖها ازخالٝ ٖلى  بطا ال٣بى٫  ؤو    للٞغ

. اليىم الٗالم يكهضَا التي والخٛحراث الخُىعاث ْل في والاؾخمغاع الب٣اء ؤعاصث

اث( 3) زالزت بلى ؤلاؾتراجيجيت جهى٠      :  معخٍى

 وهي الٗليا، ؤلاصاعة ٖلى ويٗها مؿاوليت وج٣٘ ال٩ليت، ؤلاؾتراجيجيت ٖليه يُل٤ ٦ما:اإلاإظعت ئظتراجُجُت: ألاو٥  اإلاعخىي 
ما٫ ماهي جىضر غ١  اليكاٍ مياصيً/ ألٖا ما٫ بحن اإلاىاعص وجىػي٘ جسهيو َو  بحن الخ٩امل و٦ظل٪ اإلاىٓمت، جماعؾها التي ألٖا
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 ؤلاؾتراجيجياث َظٍ ٚالبيت ج٩ىن  الخا٫ وبُبيٗت اإلاىٓمت، ؤَضاٝ بهجاػ بلى حهضٝ والظر الخىٓيم، ق٩ل في والخٛيحر ؤلاصاعاث

.  ٩٦ل اإلاىٓمت وحكمل ألاظل َىيلت

 يجب اإلااؾؿت بؾتراجيجيت في اإلاضعظت ألاوكُت ؤن ٦ي٠ جد٣ي٤ ٖلى جغج٨ؼ: اليؽاه مُذان ئظتراجُجُت: الثاوي اإلاعخىي 
 ؤؾىا١ وؤر للمىاٞؿحن باليؿبت محزة ٖلى الخهى٫  يم٨ً ٦ي٠ لخدضيض ٚالبا يٗىص وطل٪ الخانت، ألاؾىا١ م٘ جخىا٤ٞ ؤن

 بخد٣ي٤ تهخم ٞهي الخىا٘عُت ؤلاظتراجُجُت ؤيًا حؿمى  اليكاٍ ميضان بؾتراجيجيت ٞةن الؿبب لهظا حٗييجها، يم٨ً ظضيضة

 .مدضص ؾى١  في للىجاح الغثيؿيت الٗىامل حٗيحن ٖلى وجغج٨ؼ للمىٓمت، جىاٞؿيت محزة

 ي٩ىن  اهه يغوعر  الخ٣ؿيم َظا ؤلاؾتراجيجيت، الخجؼثت يؿمى(DAS)بؾتراجيجي وكاٍ مياصيً بلى اإلاىٓمت ج٣ؿيم بن    
 ؤَضاٝ حٗيحن اإلام٨ً ٚحر مً اإلاىٓمت وكاَاث إلاسخل٠ مدضصة بضايت لضيىا ي٨ً لم ٞةطا ، بؾتراجيجي حصخيو ل٩ل البضايت

 . لها مىاعص جسهيو ؤو

ا ييبػي التي الخضماث ؤو اإلاىخىظاث جدضيض ٖلى اليكاٍ ميضان بؾتراجيجيت اَخمام ويىهب     غيها جُىيَغ  ؤر وفي ٖو
 ؤؾاليب وجدضيض اإلاىٓمت، ؤَضاٝ جد٣ي٤ في الؼبىن  خاظت جلبي التي الخضماث ؤو اإلاىخىظاث مؿاَمت مضي وجدضيض ؤؾىا١،
 وجدضيض الؿى١، طاث في اإلاىاٞؿحن م٘ ب٨ٟاءة الخىاٞـ مً ؤلاؾتراجيجي اليكاٍ ميضان يؿخُي٘ زاللها مً التي الخىاٞـ

ٗالياث بٟلؿٟاث ؤلاؾتراجيجي اليكاٍ ميضان يلؼم زاللها مً التي الٗمل آلياث . ؤَضاٞها جد٣ي٤ في وحؿهم اإلاىٓمت ٞو

 باإلاؿخىياث زانت ٖمليت ٢غاعاث ًٖ ٖباعة هي(: الىٌُٙي اإلاعخىي ) الدؽُٕلُت الّملُت ؤلاظتراجُجُت: الثالث اإلاعخىي 
. اليكاٍ مياصيً وبؾتراجيجياث ال٩ليت ؤلاؾتراجيجيت م٘ وميسجمت مُاب٣ت وج٩ىن  ال٣اٖضيت،

يٟي مجا٫ ٧ل يمً اإلاىاعص وبهخاظيت ألا٢ؿام ٞٗاليت ٖلى ؤلاؾتراجيجيت َظٍ جغ٦ؼ      البدض الدؿىي٤، ؤلاهخاط،)  ْو
٘ الضازلي مدخىاٍ بلى يىٓغ ٢ؿم ٧ل ،( الخ...البكغيت اإلاىاعص وبصاعة والخُىيغ،  وظم٘ الى٢ذ واؾخٛال٫ ؤلاهخاظيت ال٨ٟاءة ويٞغ

ظا ال٩املت، الُا٢ت واؾخٛال٫ صخيذ بك٩ل الٗمل  جؼصاص وبظل٪ ؤلاهخاط، ػياصة وبالخالي ؤلاهخاظيت الىخضاث ػياصة بلى ياصر َو

.  الغبديت

يٟيت ؤلاؾتراجيجياث وتهضٝ      وي٘ ويم٨ً بصاعة، ٧ل صازل للمىاعص وال٠٨ء الٟٗا٫ والاؾخسضام الخ٩امل جد٣ي٤ بلى الْى
يٟيت بؾتراجيجياث  ٢هغ ؤو   بًي٤ ؤلاؾتراجيجياث َظٍ وجخه٠ اإلاؿتهل٪، هٕى ؤو ظٛغاٞيت مى٣ُت ؤو بهخاط، زِ ل٩ل ْو

 ؤر  ٦ي٠، ٖلى ألانل في جغ٦ؼ ؤجها بال اليكاٍ مياصيً بؾتراجيجياث حؿاهض ؤلاؾتراجيجياث َظٍ ٧اهذ وبطا الؼمجي، هُا٢ها
 مضيغر  بىيٗها وي٣ىم بالخىٟيظ، مىظهت ٞهي اإلاسخلٟت بااوكُت اإلاغجبُت ومكا٧له الخىٟيظ وآلياث والىؾاثل ألاؾاليب

يٟيت ؤلاصاعاث .  ...(والخُىيغ البدىر مضيغ الدؿىي٤، مضيغ)  الْى

 ٚحر وهي البٌٗ، بًٗها ٖلى الدكٛيليت الٗمليت وؤلاؾتراجيجيت اليكاٍ مياصيً وبؾتراجيجيت ال٩ليت ؤلاؾتراجيجيت وحٗخمض    
 .وزي٤ بك٩ل مٗا مغجبُت بجها بل بًٗها ًٖ مؿخ٣لت

                                                           
  .30-29، ص ص 2007، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،"اإلدارة اإلستراتيجية"ماىر أمحد،  1

2
 GERRY J.et autres, Stratégique, 8

e 
édition, Pearson Education, Paris, 2008,  p.8.   

.25.، ص2004،دار احلامد، عمان، "ستراتيجيات التسويقا "الصميدعي زلمود جاسم زلمد،  3  
.269.، ص992 ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية "أبو قحف عبد السالم،  4  
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 ليؿذ اإلاهُلخاث َظٍ باإلؾتراجيجيت، ٖال٢ت لها ج٩ىن  التي اإلاهُلخاث في ٦بحر جىٕى يىظض: ؤلاظتراجُجُت مٙشداث 1-2    
 ٚالبا الخاليت واإلاهُلخاث مجها، الٗضيض جىييذ َىا الًغوعر  ومً ؤلاؾتراجيجيت، ٦خب ٧ل في وال اإلاىٓماث ٧ل في مؿخسضمت

: اؾخٗماال ألا٦ثر هي

 ألا٢ؿام وجى٢ٗاث ال٣يم م٘ ٖال٢ت لها للمىٓمت، ٖام َضٝ ًٖ ٖباعة هي (:La mission ou dessein) الخفمُم أو الشظالت -
ما٫ مضيغر  يؿاٖض الغؾالت جإ٦يض ؤن ٦ما اإلاىٓمت، وخضوص اليكاٍ مديِ ٖاصة جدضص اإلاإزىطة، الغثيؿيت  ٖلى للتر٦حز ألٖا

. لإلؾتراجيجيت ألاؾاؾيت الٗىانغ

 الىنى٫  اإلاىٓمت جخمجى التي اإلاؿخ٣بليت الخالت هي (:La vision ou l’intention stratégique) ؤلاظتراجُجُت الىُت أو الشؤٍت -
ا٢ت اهدباٍ إلزاعة يؿعى الظر -اإلاضيغ ٚالبا -ؤلاؾتراجيجي ٖىض الُمىح وهي جهبذ، ؤن جغيض ماطا ؤر بلحها، . اإلاىٓمت ؤًٖاء َو

يت)   ٦يٟيت بُغي٣ت ٚالبا الغؾالت م٘ وميسجمت مغجبُت هيت بلى يغظ٘ ٞةهه (but) هذٗ مهُلر اؾخسضم بطا - .  ( هٖى

 بالخهت ؤو   اإلاغصوصيت بمؿخىي  جخٗل٤ اإلاشا٫ ؾيبل ٞٗلى الىيت، بيًاح َىا واإلا٣هىص ، ص٢ت ؤ٦ثر (:Les objectifs) الٕاًاث -
. إلاضعؾت باليؿبت اٖخماص ٖلى الخهى٫  ؤو ٖلحها، الخهى٫  اإلااؾؿت جخمجى التي الؿى٢يت

 ؤجها ٦ما ٦ميت، َبيٗت وطاث للمغا٢بت ٢ابلت ومٟهىمت، مضع٦ت ومترابُت، مخجاوؿت وا٢ٗيت، مدضصة، واضخت، والٛاياث

. ؤلاؾتراجيجيت في ؤ٦ثر هٓام بةصزا٫ حؿمذ

 ومؿخىي  ألاؾىا١ بالؼباثً، يخٗل٤ لإلؾتراجيجيت، ألاؾاؾيت ألابٗاص ؤخض َى (:Le périmètre d’activité) اليؽاه مدُي -
 التي الكهاصاث هي ما الخٗليميت، اإلاجالـ ؾخ٩ىن  ٦م جدضيض بطا اإلا٣هىص ظامٗت ؤو إلاضعؾت ٞباليؿبت الٗمىصر، الخ٩امل

. ؟(اللىظيؿدي٩ي ؤو ؤلاصاعر  ألا٧اصيمي،)  لليكاٍ اإلائىيت اليؿبت هي وما ؾخمىذ،

 للٛاياث الىنى٫  ج٣ضع ؤن إلاىٓمت ٦ي٠ يغؾم ؤن يجب بؾتراجيجيت جإ٦يض (:L’avantage concurrentiel) الخىا٘عُت اإلاحزة -
ا ما َظا وبطن ويٗتها، التي  ػياصة بخ٣ضيم لها حؿمذ التي واإلاهاعة الاؾخٗضاصاث اليكاَاث، خضوص في مىاٞؿحها ًٖ يمحَز

. مؿخسضمحها ؤو لؼباثجها ال٣يمت

  الغياييت للىىاصر باليؿبت ؤيًا ل٨ً للماؾؿاث باليؿبت ٣ِٞ ليؿذ الخالت َظٍ  -اإلاىاٞؿت ويٗيت في جخمىي٘ ٖىضما
.  ٚاياتها هٟـ بلى للىنى٫  يؿٗىن  مً ج٨دك٠ ؤن يجب اإلاىٓمت - اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى

 ًٖ اإلاىٓمت جمحز التي ألاؾاؾيت وال٨ٟاءاث الخانت اإلاىاعص ٖلى حٗخمض (:La capacité stratégique) ؤلاظتراجُجُت الٝذسة -
 ال٣يمت لؼياصة اإلا٣ضمت بؾتراجيجيت محزة ٖلى بالخهى٫  لها حؿمذ التي واإلاهاعة الاؾخٗضاصاث باليكاَاث، واإلادضصة مىاٞؿحها

. ومؿخسضمحها لؼباثجها

 جًم التي والٗملياجيت الخ٣ىيت الخجاعيت، اإلااليت، الٗىامل جىٓيم يه٠ (:Le modèle économique) الاٜخفادي الىمىرج -
 جيخ٣ل التي ومٗلىماث زضماث مىخىظاث، جض٤ٞ ون٠ زانت اإلا٣هىص لؼباثجها، مجها اإلابخ٨غة وال٣يمت اإلاىٓمت ٖمل ؾحر

. الٟاٖلحن بدًىع 

                                                           
1
 GERRY J. et autres, op.cit, p.9. 

2
 GERVAIS M., Stratégie de l’entreprise, Economica, Paris, 2003, pp.8-9. 
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 اإلاىػٖحن، اإلاىخجحن، اإلاغ٦باث، مىعصر يغبِ الظر زُي جياع َى الخ٣ليضر الا٢خهاصر الىمىطط الهىاٖيت اإلااؾؿاث في

 بالؼباثً اإلاهىٗحن مباقغة يغبِ ؤن يؿخُي٘( الؿى١  صعاؾاث ؤلاقهاع،)  اإلاٗلىمت جض٤ٞ ؤن ٚحر واإلاؿتهل٨حن، الخجؼثت باجٗى
. الجهاثيحن

. لإلؾتراجيجيت ٞٗا٫ بىي٘ حؿمذ التي وال٨ٟاءاث ألاؾاليب اإلاىاعص، الخىٓيميت، الٗملياث جىٓيم: ؤلاظتراجُجُت الهىذظت -

ابت ؤلاظتراجُجُت - ٖلى ؤر م٣ياؽ ؾترضخي َظٍ الاهجاػاث الٛاياث ج٣ييم ٞٗاليت ؤلاؾتراجيجيت والاهجاػاث، والخد٤٣ : الٜش

. وألاَضاٝ

: البِئت الّامت لٍهىس ؤلاؼهاس ؤلال٢ترووي  -2

يلٗب الدؿىي٤ صوعا َاما في هجاح اإلااؾؿاث، ٞاليكاٍ الدؿىي٣ي َى اإلاغ٦ؼ الغثيسخي الظر جضوع خىله ظمي٘ ألاوكُت    

ا  ى الظر يدٟٔ للمىٓماث همَى ألازغي باإلاىٓمت، ٞهى اإلاؿئى٫ ًٖ بيجاص الٗمالء والاخخٟاّ بهم وػياصة ٖضصَم َو

. 1ظاح اإلااؾؿاثويدضص مؿخ٣بلها، ٦ما ؤنبذ ٖىهغا ؤؾاؾيا في همى ون 

واإلاخدب٘ لخغ٦ت اإلاىاٞؿت الضوليت يجض ؤن هجاح الٗضيض مً الكغ٧اث وما ونلذ بليه آلان مً ٢ضعاث بهخاظيت     

، خيض ؤنبذ اإلاؿتهل٪ 2وجهضيغيت ٚؼث الٗالم ٧له بمىخجاتها َى هديجت لخبجي َظٍ الكغ٧اث للمٟهىم الخضيض للدؿىي٤

باجه و جلبيت اخخياظاجه، ومً زم ٦ؿب في ٢مت ألاولىياث باٖخباٍع الٗىهغ ألا ؾاسخي في ٖمليت الدؿىي٤ مً زال٫ بقبإ ٚع

ز٣خه و والثه زانت في ْل اإلاىاٞؿت الكضيضة بحن اإلااؾؿاث و الكغ٧اث زانت في ْل اهدكاع اإلاىخجاث و احؿإ ألاؾىا١ 

 3.هديجت الٗىإلات و الخُىعاث الخ٨ىىلىظيت

ؾىاء ٖلى نٗيض الخسُيِ الٗام للمىٓمت                  ؾاثل اإلاهمت والًغوعيتمً الم وفي َظا الؿيا١ ؤيًا هجض ؤن    

 -ؤو ٖلى نٗيض وي٘ بؾتراجيجيت الدؿىي٤ َى صعاؾت البيئت اإلاديُت بك٩ل ٖلمي وصخيذ، ان ؤيت مىٓمت                   

وجخإزغ به جإزغا ٦بحرا، ٦ظل٪ ٞةن َظا ال حٗمل في الٟغاٙ بل ؤجها حٗمل يمً مديِ جخٟاٖل مٗه -ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها 

اإلاديِ يمشل مجمل الٟغم والتهضيضاث التي جىاظه ؤر مىٓمت، وبالخالي ٞةن صعاؾت وجدليل اإلاديِ ٖىض وي٘ الخُت 

،خيض ؤن هجاح اإلااؾؿاث  في اؾخٛال٫ 4ؤلاؾتراجيجيت ؤمغ يغوعر وخيىر إلهجاخها ونىال بلى ألاَضاٝ اإلاغاص جد٣ي٣ها

ا مً اإلاىاٞؿحن ي٨مً ؤؾاؾا في ٢ضعاتها ٖلى جدليل البيئت اإلاديُت بها، وزل٤ الخىا٤ٞ بحن الٟغم الدؿىي٤ يت ٢ياؾا بٛحَر

. ٢ضعاتها اإلامحزة وما يديِ بها مً مخٛحراث مسخلٟت

، يم٨ً ال٣ى٫ بإن َظٍ الخٛحراث والخُىعاث ٖلى مؿخىي مديِ اإلااؾؿت مً ظهت، والخٛيحر      واهُال٢ا مما ؾب٤ ط٦ٍغ

ت مً الٗىامل اإلاخبايىت مً ظهت ؤزغي، ظٗل           مًاإلاؿذ  مغ الظر يمحز ؤطوا١ وخاظاث اإلاؿتهل٨حن هديجت جإزحر مجمٖى

ا، ؤو ؤلاب٣اء صاثما     ٖلى  واخض مىخج ج٣ضم ؤن اإلااؾؿت ٖلى الهٗب مىاؾب، ؤو حٗخمض َغي٣ت جىػي٘ واخضة صون حٛيحَر

ا مً اإلاىاٞؿحن،هٟـ ألاؾٗاع ؤو َغ١ الترويج وؤلاقهاع، بل ث ا ختى جخمحز ًٖ ٚحَر  الخمحز بن َظا ٢ىم بخدؿيجها وحٛيحَر

 . الدؿىي٤ مجا٫ في ججضيض وظىص یخُلب

                                                           
1
 KOTLER P. et autres. ,marketing management, 12

e
 édition , Pearson Education, Paris, 2006,  p.6. 

2
 MARLOW, Success, Institute of Personal Management, London, 1984, p.17. 

 .7 ، ص2 20، الطبعة األوىل،دار الفكر، عمان،التسويق اإللكترونيقنديل،  سامح عبد ادلطلب عامر، عالء زلمد سيد 13 
4
 Strategor, Dunod, Paris, 2009,  p.11. 
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 بیجابي جإزحر مً  له إلاا وطل٪ الدؿىی٤ مجا٫ في واإلاماعؾحن ألا٧اصیمیحن مىي٘ اَخمام والػا٫ الدؿىی٣ي الخجضيض ول٣ض ٧ان    

 ؤو -ٖمىما  -الابخ٩اع  بما " َظٍ ألايام   اإلاإزىعة ألا٢ىا٫ مً ؤنبذ ٢ض والٟٗالیت، بل ال٨ٟاءة جد٣ی٤ في اإلااؾؿت هجاح ٖلى

 innovate or Evaporate. "ؤلاهضزاع 

الخهاثو  ؤو بالؿلٗت اإلاغجبِ اإلااصر الخجضيض ٖلى ی٣خهغ ٞهى واؾ٘ وقامل وال ٞبالٗىصة بلى مٟهىم الخجضيض     

بل َى يخٗل٤ ب٩ل وكاَاث اإلااؾؿت، خيض يم٨ً ؤن همحز بحن ٖضة ؤق٩ا٫  الخ٨ىىلىجي الجاهب ؤو اإلااصیت واإلا٩ىهاث

الخجضيض في اإلاىخىظاث، الخجضيض في الٗملياث اإلاغجبُت باآلالث وج٨ىىلىظياث ؤلاهخاط ، الخجضيضاث  1للخجضيض مجها

ؾىي٣يت، والتي جغجبِ بجهىص اإلااؾؿت    الخىٓيميت، الخجضيضاث اإلااليت، الخجضيضاث الاظخماٖيت، الخجضيضاث الخجاعيت ؤو الذ

الخضماث جد٣ي٣ا للمغوهت واختراما إلا٣اييـ /ؤو ؤلاصاعة ٞيما يخٗل٤ بخدؿحن ؤو جُىيغ الجىاهب الخجاعيت للمىخجاث

يت، ويكمل الخجضيض الدؿىي٣ي الٗىانغ الخاليت : 2الىٖى

 ٘جىىي٘ ٢ىىاث الخىػي. 

 بٖاصة الخىظه بلى ٞئاث ػباثً ظضص. 

  ى ما ؾيخٗغى له -ْهىع الخجاعة ؤلال٨تروهيت والدؿىي٤ ؤلال٨ترووي)حؿىي٤ مخٗضصة الخ٣ىياث اٖخماص َغ١  (.-َو

ل٣ض ؤنبدذ َىال٪ مُٗياث ظضيضة ٖلى الهٗيض الٗالمي ٞغيتها الٗىإلات، َظٍ ألازحرة ؾخاصر بلى جدؿحن آليت صزى٫     

ٖالمي ظضيض يضٖى بلى صمج ا٢خهاصياث مسخل٠  ألاؾىا١ و اهٟخاخها بؿبب اجهياع الغؾىم الجمغ٦يت وبظل٪ بغوػ ؾى١ 

بلضان الٗالم، وبالخالي بػالت الخضوص و الخىاظؼ ب٩اٞت ؤق٩الها ؤمام اهخ٣ا٫ الؿل٘ و الخضماث و اإلاٗلىماث و عئوؽ ألامىا٫، 

هاٞـ خيض ؾخهبذ مىاظهت اإلاىاٞؿت الٗاإلايت ؤمغا خخميا ٞاإلاىخجاث ألاظىبيت ؾٝى جضزل ألاؾىا١ اإلادليت بؿهىلت لذ

اإلاىخجاث اإلادليت زانت و ؤن الكغ٧اث ألاظىبيت التي ؾٝى ج٣ىم بدؿىي٤ َظٍ اإلاىخجاث ؾٝى جدب٘ ؤؾاليب جغويج 

٤ زُِ و بؾتراجيجياث ٖمليت ويٗذ بٗض صعاؾاث  مخُىعة و ؾٝى اه٤ٟ ؤمىالا َاثلت ٖلى محزاهيت الترويج، وطل٪ ٞو

       . مؿخٟيًت لألؾىا١ و اإلاؿتهل٨حن

ت في الٗالم  :ام ؤلاهترهذ في اإلاإظعاث و جىبُٝاتها الدعىٍُٝتاظخخذ 2-1     غ١ الاجها٫ واإلاٗٞغ جُىعث وؾاثل َو

بك٩ل مظَل زال٫ الؿىىاث ألازحرة مً ال٣غن اإلااضخي وجىظذ باؾخسضام ؤلاهترهذ التي ٧اهذ هخاط الٗب٣غيت ؤلاوؿاهيت، 

غث ؤلاهترهذ ٦شحرا مً الى٢ذ والجهض وؤجا خذ وبخضي زماع الخُىع الخ٨ىىلىجي اإلادؿإع في ٖهغ زىعة اإلاٗلىماث، و٢ض ٞو

ت الىنى٫ بلى اإلاٗلىماث . بلى ألاٞغاص والجهاث واإلااؾؿاث اإلاهخمت -بكتى ؤهىاٖها-ؾٖغ

واهُال٢ا مً َظا لم يٗض بةم٩ان اإلااؾؿاث ؤن جخجاَل ؤَميت ؤلاهترهذ وؤنبذ مً الًغوعر ؤن حٗخمض ٖلحها في      

مليىن  40مسخل٠ ؤوكُتها لالؾخٟاصة مً ٧ل الخضماث التي جديدها هديجت جُىع ٖضص مؿخسضمي ؤلاهترهذ ا٦ثر مً 

، وؤ٦ثر مً ملياع شخو ؾىت 2000صم في بضايت ؾىت مليىن مؿخش 200مؿخسضم في مىخه٠ الدؿٗيىاث بلى ؤ٦ثر مً 

يمشل ٞحها ال٣ُإ الخجاعر وؿبت ٦بحرة ظظبذ بلحها آالٝ  3، ويخىاظض زلثهم في الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت وخضَا2005

ظا ٦ٟيل بجظب ؤ٦كر  7اإلااؾؿاث ل٨ؿب ؾى١ ؤلاهترهذ، خيض يىًم بلى الكب٨ت ما يخجاوػ  مليىن مكتر٥ ؾىىيا، َو
                                                           

15
 جامعة ، ةياإلدار العلوم لكلية الثاين العلمي ادلؤمتر ،" األداء في التسويقي االبتكار وانعكاساتها على المنظمة في االبتكار حالة"، اجلياشي علي 

 .9، ص2004 األردن،  ، ةيقيالتطب العلوم
2
 CHEVALIER P., SCOUARNEC A., «  La prospective des métiers », revue française de gestion, n°140, 

Septembre-Octobre 2002 , p.251. 
17

 . ، ص2000، سلسلة الرضا للمعلومات، دار الرضا للنشر، دمشق، "أساسيات اإلنترنت "سليمان ماىر و آخرون، 
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ًٖ باقي  ؾؿاث الخجاعيت لالٖخماص ٖلحها بما للخٗغي٠ بىٟؿها ؤو لدؿىي٤ مىخىظاتها وزضماتها، خيض جسخل٠ ؤلاهترهذاإلاا

الىؾاثل الاجهاليت بُبيٗتها الخٟاٖليت والتي ججٗل مً الجمهىع مخل٣يا وكُا ولضيه ال٣ضعة ٖلى ازخياع ٧ل ما ي٨ٗـ 

في َظا الهضص ؤن وؿبت الخٗامالث الخجاعيت التي ؤظغيذ ٖكر قب٨ت  اَخماماجه ويلبي خاظاجه، خيض ؤقاع ؤخض الخ٣اعيغ

.  1مً حجم الخجاعة الضوليت%  70بلٛذ هدى  2010ؤلاهترهذ ؾىت 

ل٣ض ؤخضزذ الشىعة الخ٨ىىلىظيت حٗضيالث ظظعيت في مىاهج وؤهماٍ الٗمل في ٧ل اإلاياصيً،  :الخجاسة ؤلال٢تروهُت 2-2    

ا اؾخسضاما للخ٣ىياث زانت اإلاجا٫ الخجاعر الظر ي٘ جكر ؤ٦ثر ال٣ُاٖاث اؾخجابت للخ٣ضم والابخ٩اع الخ٨ىىلىجي، ومً ؤ٦ثَر

. الخضيشت واإلاخُىعة

وبظل٪ حٗخكر الخ٨ىىلىظيا مدىع جدى٫ ججاعر هخج ٖىه حٛحر ٖمي٤ في همِ الخ٨ٟحر وفي ؾلى٥ اإلاىخجحن واإلاؿتهل٨حن       

باصالث الخجاعيت ٢ىامها الخض٤ٞ الؿغي٘ للمٗلىماث والاؾخجابت ألاؾٕغ ٖلى خض ؾىاء، ما ؤصي بلى ميالص هٕى خضيض مً الم

ى ما ؤنبذ يُل٤ ٖليه  ، الخجاسة ؤلال٢تروهُتللخٛحراث اإلاٟاظئت وؤلالٛاء الجهاجي للخضوص وال٣يىص اإلااصيت والجٛغاٞيت، َو

اث الهٛحرة واإلاخىؾُت، مما َظٍ ألازحرة ٢ض بضؤث جٟغى هٟؿها ٖلى الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿياث، و٦ظا ٖلى اإلااؾـ

حرا للى٢ذ والجهض واإلاا٫ وازترا١ ؤؾىا١  ظٗل َظٍ اإلااؾؿاث جدؿاب٤ مً ؤظل حجؼ مىا٢٘ لها ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ جٞى

خماص ٣ِٞ ٖلى ؤؾاليب الدؿىي٤ الخ٣ليضيت . ؤ٦ثر صون الٖا

، ويٗىص طل٪ بلى ازخالٝ وظهاث هٓغ و ل٣ض حٗغى جدضيض مٟهىم الخجاعة ؤلال٨تروهيت بلى ازخالٞاث ٦شحرة ومخٗضصة     

، ومضي الخ٣ىيت ؤلال٨تروهيت الؿاثضة في و٢تهم . ال٨خاب واإلاالٟحن واإلاىٓىع الظر يىٓغون به بلى َظا اإلاىيٕى

ٚ مىٍمت الخجاسة الّاإلاُت للخجاسة ؤلال٢تروهُتو ل٣ض ظاء      ت مخ٩املت ٖملياث بهخاط، :"ٖلى ؤجها حٍّش ٖباعة ًٖ مجمٖى

". ١، وبي٘ اإلاىخجاث بىؾاثل بل٨تروهيتجىػي٘، حؿىر 

الخجاعة التي حؿخسضم :"، ٞالخجاعة ؤلال٨تروهيت هياإلاإظعت الّشبُت لممان الاظدثماسو خؿب حٗغي٠ وكغة       

غتها زىعة اإلاٗلىماث والاجهاالث وقب٨ت ؤلاهترهذ ٖكر الخباص٫ ؤلال٨ترووي لبياهاث مخجاوػة ٖىهغر الؼمان  الخ٣ىياث التي ٞو

ان، وحُٛي ٢ُاٖاث ٖضيضة مً باجعي الخجؼثت بلى الىؾُاء اإلااليحن، وجً٘ ٢ىاٖض ظضيضة لٗملياث البي٘ والدسجيل واإلا٪

حر طل٪  . 2"والخسؼيً والدؿليم ٚو

تها بإجها (OCDE) مىٍمت الخّاون الاٜخفادي والخىمُتؤما مىٓمت ًٖ  اإلاٗامالث الخجاعيت التي جخم مً ٢بل :"٣ٞض ٖٞغ

والتي حٗخمض ٖلى مٗالجت وه٣ل البياهاث الغ٢ميت، بما ٞحها الهىعة والهىث مً زال٫ قب٩اث مٟخىخت ألاٞغاص والهيئاث،

.  3"مشل ؤلاهترهذ

ججاعة يخم بهجاػ مٗٓم مٟغصاتها ٖكر وؾاثل بل٨تروهيت، وبالظاث ٖكر ؤلاهترهذ بسالٝ ال٣ٗىص : "ويم٨ً حٗغيٟها ؤيًا ؤجها

. 4"الخجاعيت الخ٣ليضيت 

                                                           
.57، ص2009، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، "التسويق اإللكتروني"يوسف حجيم سلطان، العبادي ىاشم فوزي دباس، الطائي   8    
 .67-66، ص ص2003 ،26، العدد 3 ، رللة ادلدرسة الوطنية لإلدارة، اجمللد " واقع وآفاق التجارة اإللكترونية" باشي أمحد،  9 
. 43، ص2009، دار ادلسًنة، عمان، "مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق "أمحد و آخرون، زكريا عزام  20   
 .22، ص2002، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، "النظام القانوني لحماية التجارة اإللكترونية"عبد الفتاح بيومي،حجازي   2
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ٍع يخطر ؤن الخجاعة ؤلال٨تروهيت ؤصاة لخيكيِ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت للىنى٫ بلى ألاؾىا١ ومما ؾب٤ ط٥    

الٗاإلايت مً زال٫ زٌٟ ج٩الي٠ الدؿىي٤ وؤلاقهاع وج٣ليو ؤصاء اإلاٗامالث الخجاعيت، وبهظا ٞهي جٟخذ ألابىاب ؤمام َظٍ 

اٖليتها . 1اإلااؾؿاث لخٟغى ٦ٟاءتها ٞو

: ؤلال٢ترووي في ئظتراجُجُت اإلاإظعاثئدماج ؤلاؼهاس  -3

يٗخكر ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي مً ؤ٦ثر ألاوكُت الدؿىي٣يت اؾخسضاما في مجا٫ الخجاعة : مٙهىم ؤلاؼهاس ؤلال٢ترووي 3-1   

ظمي٘ ؤق٩ا٫ الٗغى الترويجي اإلا٣ضم مً مٗلً مٗحن مً زال٫ قب٨ت "بلى ؤلاؼهاس ؤلال٢تروويؤلال٨تروهيت، ويكحر حٗبحر 

، ٚحر ؤن َظا اإلاٗجى ال يمحز بحن ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي ومسخل٠ ألاوكُت الترويجيت ألازغي التي جماعؽ ٖكر ؤلاهترهذ "عهذؤلاهذ

. الٗال٢اث الٗامت ٖكر ؤلاهترهذ والدؿىي٤ ؤلال٨ترووي: مشل

، ومٗجى طل٪ ؤن "ووي٧ل ًٞاء مضٕٞى الشمً ٖلى اإلاى٢٘ الكب٩ي ؤو ٖلى ق٩ل بغيض بل٨تر"٦ما يٗخكر بقهاعا بل٨تروهيا    

ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي مشله مشل ؤلاقهاعاث الخ٣ليضيت يدخاط بلى ًٞاء ؤو مؿاخت بقهاعيت ي٣ىم اإلاٗلً بكغائها مً ؤظل وكغ 

.  2وبيها٫ عؾالخه ؤلاقهاعيت بلى ظمهىعٍ مً مؿخسضمي ؤلاهترهذ

اإلاٗلىت ويم٨ً ؤن يكمل نىعا ؤو ظمال  ويخ٩ىن ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي ٚالبا مً مله٤ بل٨ترووي يدمل اؾم الكغ٦ت    

مسخهغة جدض مخهٟذ ؤلاهترهذ ٖلى ػياعة مى٢٘ الكغ٦ت ؤو بظغاء ٖمليت قغاء ٞىعيت ٖكر الكب٨ت ؤلال٨تروهيت، ٦ما ؤهه 

بةم٩ان ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي الخساَب مباقغة م٘ ٖيىت مدضوصة ٢ض جخإل٠ مً ٞغص واخض ؤو ظماٖت مً اإلاؿخسضمحن 

ظا ما يمحز ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي ًٖ ؤلاقهاع الخ٣ليضر خيض ؤن َظا ألازحر يخمحز مدضصة اإلاٗالم  وبخ٩لٟت ٢ليلت، َو

بالالشخهاهيت ؤر ؤهه ال يساَب الٟغص لصخهه بل يساَب ظمهىعا واؾٗا  ٖلى ٨ٖـ ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي الظر يديذ 

ر ًٖ بقهاعاث الىؾاثل الخ٣ليضيت هي ؾمت ،و مً ؤبغػ ؾمت جمحز ؤلاقهاع ؤلال٨ترون3الٟغنت إلاساَبت الٟغص لصخهه

الخٟاٖليت، خيض ؤهه بقهاع جٟاٖلي حؿخسضم ٞيه ٧ل الىؾاثل والخ٣ىياث الاجهاليت التي جم٨ً الجمهىع اإلاؿخسضم مً 

ب في الخهى٫ ٖلحها مً الغؾالت ؤلاقهاعيت، وػمً حٗغيه لها،٦ما ؤهه ؾيجض  الؿيُغة ٖلى مٗض٫ اإلاٗلىماث التي يٚغ

ع مباقغ م٘ اإلاٗلً،خيض ؤنبذ َىال٪ جهىع ظضيض يٗخكر الجمهىع مخل٣يا وكُا ولضيه ال٣ضعة ٖلى ازخياع ٧ل هٟؿه في خىا

. ما ي٨ٗـ اَخماماجه وخاظاجه ليخٛحر الخهىع الخ٣ليضر للجمهىع باٖخباٍع مخل٣يا ؾلبيا

ع والخدغي٪ اإلابهغة، وؤؾاليب مدانغة ويؿخٟيض ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي مً اإلاؼايا الخٟاٖليت واإلاٗلىماجيت وج٨ىىلىظيا اليل    

حر وؾاثل  الؼاثغ باإلاٗلىماث بإق٩ا٫ مسخلٟت بالىهىم والٗغوى اإلاخدغ٦ت، والهىع بمسخل٠ ألاحجام والؼوايا وجٞى

ى ما ال  غ ؤؾـ اإلا٣اعهت بحن الؿل٘ والخضماث، َو الاجها٫ بالجهاث اإلاٗلىت ٞىعا وبم٩اهيت الكغاء الٟىعر ًٞال ًٖ جٞى

غ في ا٫ وؾاثل الخ٣ليضيت، َظا باإلياٞت بلى اؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة والىؾاثِ الٛىيت والىا٢٘ الاٞتراضخي في ببضإ يخٞى

   .4الخهاميم ؤلاقهاعيت

                                                           
 .69-66، ص صباشي أمحد، مرجع سابق    
ص ص ، 2006، ، الدار اجلامعية، اإلسكندرية"ىندسة اإلعالن واإلعالن اإللكترونيمحاضرات في "،السالم، طو طارق أمحد أبو قحف عبد 23

340- 34 . 
   .72 ص، 4 20، ، دار اليازوري، عمان"ستراتيجية اإلعالنا"احملمدي سعد علي رحيان،  24
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إل : اِخماد اإلاإظعاث ِلى ؤلاؼهاس ؤلال٢ترووي 3-2     ل٣ض ؤجاخذ قب٨ت ؤلاهترهذ الٟغنت ال٨بحرة بلى اإلاٗلىحن اَل

ل٨تروهيت باإلاٗلىماث الخٟهيليت ًٖ الؿل٘ والخضماث بهىعة ص٢ي٣ت ظضا بالهىعة والهىث اإلاكتر٦حن ٖلى الكب٨ت ؤلا

 .والخغ٦ت وألالىان التي ػاصث مً ٞاٖليت الغؾالت ؤلاقهاعيت وؤخضزذ جإزحرا واضخا ٖلى اإلاخل٣حن

، 2001مليىن صوالع لؿىت  267وحكحر اإلاٗلىماث بلى ؤن ٖاثضاث ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي في الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت بلٛذ     

ملياع  462ملياع صوالع ؤمغي٩ي و  220ؤما ن٣ٟاث الكغاء التي جمذ ٖكر ؤلاهترهذ وفي مسخل٠ ؤهداء الٗالم ٣ٞض بلٛذ ٢يمتها 

. 1ٖلى الخىالي 2002و  2001صوالع ؤمغي٩ي في الؿيخحن 

وٗت للمكغوباث الؿازىت بٗغى مؿاب٣ت و٦مشا٫ ٖلى اٖخماص اإلااؾؿاث لإلقهاع ؤلال٨ترووي ٣ٞض ٢امذ قغ٦ت مو    

للٟىػ بغخلت بلى مالحزيا، و٧اهذ قغوٍ اإلاؿاب٣ت ج٣طخي بالضزى٫ بلى مى٢٘ الىيب الٗاثض للكغ٦ت لدسجيل الاقترا٥، 

ىضما يضزل اإلادؿاب٣ىن ؾٝى يىاظهىن باانىاٝ التي حٗغيها الكغ٦ت، ٦ما وؤن َظا يؿاٖض ٖلى ج٩ىيً نىعة  ٖو

 .جسضمحنللٗالمت في ؤطَان اإلاـ

 Barillaباإلياٞت بلى الٗضيض مً اإلااؾؿاث التي ؤنبدذ حٗخمض ٖلى ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي لبي٘ مىخجاتها ٦ماؾؿت    

إلهخاط العجاثً الٛظاثيت و ألاعػ و الهلهاث، بياٞت بلى  Panzaniالغاثضة في مجا٫ بهخاط العجاثً ؤلايُاليت، و مجم٘ 

ا، و٢ض الغاثضة في مجا٫ نىاٖت و جىػي٘ اإلاعجىاث الٛظاثيت و ال٨ؿ٨سخي ( جىوغ  " ) الىسدة البُماء" ماؾؿت  حَر ٚو

 .قهضث مبيٗاث جل٪ اإلااؾؿاث التي جبي٘ مىخجاتها وزضماتها ٖكر ؤلاهترهذ همىا َاثال لم ي٨ً مخى٢ٗا

ٖلى ؤؾلىب البدض هديجت ل٩ل ما جم الخُغ١ بليه في الجاهب الىٓغر مً زال٫ اٖخماصها : ئحشاءاث الذساظت اإلاُذاهُت -4

في مسخل٠ اإلايكىعاث الٗلميت الخابٗت إلاغا٦ؼ البدض اإلاسخلٟت و اإلاخًمىت مسخل٠ اإلاغاظ٘ و الضوعياث و ألابدار      و 

وكغاث اإلااجمغاث و اإلالخ٣ياث الٗلميت اإلاخٗل٣ت بمىيٕى البدض، ؾىداو٫ في الجاهب الخُبي٣ي لهظا البدض بؾ٣اٍ ما 

خضي اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت الجؼاثغيت اؾخ٨ماال إلاٗالجت بق٩اليت البدض اإلاُغوخت، ظاء في الجؼء الىٓغر ٖلى ب

إلهخاط العجاثً الٛظاثيت، وطل٪ إلاا يدٓى به َظا ال٣ُإ مً مىاٞؿت مدليت و صوليت " مدبىبت" و ل٣ض جم ازخياع ماؾؿت 

. ػاثغيتمً ؾمٗت و قهغة في الؿى١ الج"  مدبىبت"مً ظهت، و ما جدٓى به ماؾؿت 

خماص ٖلى :مىهجُت مّالجت مىلُى الذساظت 4-1      و ٢ض جم بجبإ اإلاىهج اإلاؿخي في َظا الجؼء،خيض ٢مىا في البضايت بااٖل

ج٣ىيت اإلاالخٓت الٗلميت للىنى٫ بلى الٗضيض مً اإلاُٗياث الهامت التي حٗخكر ؤعييت لالهُال١ في َظٍ الضعاؾت مً زال٫ 

ٖكر نٟدت ( حٗلي٣اتهم) عؾالت  50مً زال٫ صعاؾت "مدبىبت"اإلاؿتهل٨حن ججاٍ ماؾؿتجدليل عصوص ؤٞٗا٫ الؼباثً و 

 .2014ؾبخمكر  -ؤقهغ ظىيليت  3الٟايؿبى٥ زال٫ 

باإلياٞت بلى ال٣يام بةظغاء م٣ابالث م٘ عئؾاء ألا٢ؿام و الخغوط بيخاثج اٖخماصا ٖلى مُٗياث مخدهل ٖلحها زم     

مؿتهل٩ا ٖكر نٟداث الٟايؿبى٥ ججاٍ  50هخاثج البدض، و الجضو٫ الخالي يمشل آعاء ال٣يام بىنٟها و جدليلها للخغوط ب

". مدبىبت"ماؾؿت 

 

 

                                                           
 . 27.احملمدي سعد علي رحيان، مرجع سابق، ص 26
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معتهل٣ا ِبر ـٙداث الٙاٌعبٟى ججاه مإظعت مدبىبت  50آساء : حذو٥ ًبحن

اليعبت الخ٢شاس " مدبىبت " آساء اإلاعتهل٢حن ججاه مإظعت

%  42 21ظلبُت 

%  58 29ئًجابُت 

%  100 50اإلاجمٕى 

مً آعاء ٖيىت الضعاؾت بيجابيت ججاٍ %  58اهُال٢ا مً اإلاُٗياث اإلاخدهل ٖلحها مً الجضو٫ ؤٖالٍ يخطر لىا ؤن     

و مىخجاتها، خيض ؤن ؤٚلب الخٗلي٣اث جمدىعث خى٫ ظىصة اإلاىخىط و جىٕى اإلاىخىظاث التي ج٣ضمها "  مدبىبت" ماؾؿت 

، 2014و التي َغختها اإلااؾؿت زال٫ قهغ عمًان   (pâtes spéciales)مدبىبت زانت ٞيما يخٗل٤ باإلاىخجاث الخانت

، باإلياٞت بلى الٗضيض مً اإلاىخىظاث ألازغي التي هالذ عيا "ؾلُاث " خيض ٢ضمذ اإلااؾؿت مىخىظاث زانت ج٣ضم ٦ـ

م حٗلي٣اتهم ؤلايجابيت اججاٍ اإلااؾؿت ل٨ً َىال٪ الٗضيض مً الا٢تراخاث التي ي٣ضمها ٌ ئالء اإلاؿتهل٨حن الؼباثً، و ٚع

. للماؾؿت ختى جهل بلى مؿخىياث ؤٖلى

مً مجمٕى %   42مً ظهت ؤزغي ال يم٨ً ججاَل ؤن َىال٪ الٗضيض مً آلاعاء الؿلبيت ججاٍ اإلااؾؿت بما جمشله وؿبت     

خباع زانت و ؤن ؤصخاب َظٍ آلاعاء الؿل 50 ظٍ وؿبت البض ؤن جإزظَا اإلااؾؿت بٗحن الٖا بيت عؾالت جمذ صعاؾتها َو

، خيض هجض ؤن ؤٚلب َظٍ "مدبىبت" يٗخ٣ضون ؤن مىخىظاث اإلااؾؿاث اإلاىاٞؿت حٗخكر ؤ٦ثر ظىصة مً مىخىظاث ماؾؿت 

" ظُٙىت"و " ظُم"، ماؾؿت "ِمش بً ِمش"الخٗلي٣اث جغ٦ؼ ٖلى اإلاؿخىي الظر ونلذ بليه ماؾؿاث مىاٞؿت ٦ماؾؿت 

٦ؼ وكاَاتها الدؿىي٣يت لخدؿحن نىعتها لضي اإلاؿتهل٨حن و َى ما يٟغى ٖلى ماؾؿت مدبىبت ؤن جىؾ٘ مجهىصاتها و جغ

مً ظهت، و الخٗغي٠ بمىخجاتها مً ظهت ؤزغي زانت   في ْل الاهًمام اإلاغج٣ب للجؼاثغ بلى اإلاىٓمت الٗاإلايت للخجاعة و 

ثً الٛظاثيت، و الخُبي٤ ال٩امل ل٣ٗض الكغا٦ت بحن الجؼاثغ و الاجداص ألاوعوبي و الظر ؾٝى يؼيض اإلاىاٞؿت في ؾى١ العجا

خباع ى ما يجب ؤن جإزظٍ مدبىبت بٗحن الٖا .  1ؾخ٩ىن ٖىامل الخىاٞؿيت هي الجىصة و ؾٗغ اإلاىخىظاث، َو

َظا مً ظهت، و مً ظهت ؤزغي ٞةن اإلااؾؿاث الجؼاثغيت البض ؤن جغاًَ هي ألازغي و جىا٦ب الخُىعاث الخ٨ىىلىظيت     

زانت في مجا٫ الدؿىي٤ و الخجاعة ؤلال٨تروهيت، ويغوعة جبجي ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي للخٗغي٠ بمىخجاتها و خض اإلاؿتهل٨حن 

. ٖلى ا٢خىائها

و مؿاولي "مدبىبت"َال٢ا مً َظٍ اإلاُٗياث ٢مىا بةظغاء م٣ابالث م٘ اإلاؿاولحن في ماؾؿت ان :هخاةج اإلاٝابالث 4-2    

ت عؤحهم ججاٍ َظٍ آلاعاء الؿلبيت، وما هي بؾتراجيجيت اإلااؾؿت اإلاؿخ٣بليت ختى  ؤ٢ؿام ٧ل مً ؤلاهخاط، الدؿىي٤ إلاٗٞغ

: اتهم في الى٣اٍ الخاليتجدؿً نىعتها لضي اإلاؿتهل٨حن زانت في ْل اإلاىاٞؿت، خيض يم٨ً جلخيو بظاب

ى ما يجٗل  - يٗتٝر اإلاؿاولىن في ماؾؿت مدبىبت بد٤ ٧ل شخو بخ٣ضيم عؤيه مً زال٫ نٟدخه ؤلال٨تروهيت، َو

ىا جٓهغ ٢ىة  الٗضيض مً ألاشخام يكاع٧ىهه بخ٣ضيم آعائهم و حٗلي٣اتهم و التي جخ٣بلها اإلااؾؿت ختى و لى ٧اهذ ؾلبيت، َو

                                                           
1
TAOUAL M. DANIEL J.,Définition de la Structure Marketing Cible, Sarl MAHBOUBA, Commission 

Européenne, Programme d’appui au développement des PME en Algérie, 2006, p.23. 
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مً زال٫ الضٞإ ًٖ هٟؿها م٘ ج٣بل الى٣ض الظر يٗكر ًٖ آعاء اإلاؿتهل٨حن و الظر ٢ض  -ن خؿب عؤر اإلاؿاولي -مدبىبت 

. حؿخٟيض مىه اإلااؾؿت

ج٣ضيم اإلاؿتهل٨حن آلعائهم يٗخكر ٦ٟغنت لخخٗٝغ مدبىبت ٖلى آعاء اإلاؿتهل٨حن ججاٍ مىخىظاتها و ج٣ضيم ا٢تراخاتهم التي  -

خباع . يم٨ً ؤن جإزظَا اإلااؾؿت بٗحن الٖا

م مدبىبت باإلقهاع ًٖ مىخىظاتها مً زال٫ مى٢ٗها ؤلال٨ترووي و مً زال٫ نٟداث الٟايؿبى٥ بهضٝ اؾخ٣ُاب ٢يا -

. الكباب و جدؿحن هٓغتهم ججاٍ اإلاىخىط الجؼاثغر مً ظهت، و ججاٍ مىخىظاث مدبىبت زانت مً ظهت ؤزغي 

ا مً اإلااؾؿاث و التي البض مً في بؾتراجيجيتها ٖلى الٗىامل الغثيؿيت التي " مدبىبت " جغ٦حز ماؾؿت  - ا ًٖ ٚحَر جمحَز

: اؾخٛاللها لخدؿحن ؤصائها و جىاٞؿيتها، و يم٨ً جدضيض ؤَم ٖىامل الىجاح و الخمحز إلااؾؿت مدبىبت في

ت واؾٗت مً  -ؤ لتو   (pâtes courtes)العجاةً الٝفحرةحٗضص و جىٕى مىخىظاتها خيض ج٣ضم اإلااؾؿت مجمٖى  الىٍى

pâtes longues)  ( الخاـتو (pâtes spéciales )  2014هٕى مىخىط زال٫ ؾىت  40ونلذ بلى .

. الهىعة الجظابت إلاىخىظاث اإلااؾؿت ٖلى اإلاؿتهل٪ -ب

جغؾيش و حٗؼيؼ ٖالمت مدبىبت في طًَ اإلاؿتهل٪ مً زال٫ الخجضيض في الخٛلي٠ م٘ الخٟاّ ٖلى ألالىان التي جمحز  -ط

. مىخىظاث مدبىبت ًٖ اإلاىخىظاث اإلاىاٞؿت

مً زال٫ الخىظه بلى مسخل٠ الكغاثذ، ٞمشال  (pâtes spéciales)م٩اهتها ال٣ياصيت و عياصتها في مجا٫ العجاثً الخانت  -ص

. ٢ضمذ لهم مىخجاث مً ال٣مذ الهافي( اإلاغضخى بال٩ىلىن )الٟئت التي ال جًٟل العجاثً الٛظاثيت 

خماص   ٖلى مداولت ماؾؿت مدبىبت بعياء ػباثجها مً زال٫ التر٦حز ٖلى ظى -ٌ صة مىخىظاتها مً زال٫ ج٣ضيم مىخجاث بااٖل

ظا  202000ئًضو اإلاىاص ألاوليت ٣ِٞ صون ؤيت بياٞاث، و٦ظل٪ الخدًحر للخهى٫ ٖلى قهاصة  اإلاخٗل٤ باامً الٛظاجي، َو

. ما يخضزل في بهخاط اإلااؾؿت

إلاسخل٠ الخُىعاث الخ٨ىىلىظيت ليـ اٖتراٝ اإلاؿاولىن في اإلااؾؿت ؤن ٖملياث الخجضيض صازل اإلااؾؿت و مىا٦بتها  -

ى ما يجٗل اإلااؾؿت (٧اؾخحراص اإلااؾؿت لل٣مذ بىٟؿها مً الخاعط)باامغ الؿهل ان طل٪ يخُلب محزاهياث ضخمت  ، َو

جضعط جد٣ي٤ ؤَضاٞها يمً بؾتراجيجياث ٢غيبت و مخىؾُت ألامض، م٘ الخإ٦يض ٖلى يغوعة ججضيض بؾتراجيجيتها ؤلاقهاعيت و 

ت آعاء اإلاؿتهل٨حن ججاَها، ومً زم خثهم يغوعة جبجي  ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي في مشل َظٍ الٓغوٝ للخٗغي٠ بمىخىظاتها و مٗٞغ

ٖلى ا٢خىائها مً زال٫ الًٟاءاث الخٟاٖليت التي جديدها الكب٨ت الٗى٨بىجيت زانت ٖكيت اهًمام الجؼاثغ   بلى اإلاىٓمت 

ا٦ت م٘ الاجداص ألاوعوبي، وما يترجب ًٖ طل٪ مً اجهياع الغؾىم الجمغ٦يت الٗاإلايت للخجاعة و الخُبي٤ ال٩امل الجٟا٢يت الكغ

. ؤمام صزى٫ اإلاىخجاث الٗاإلايت للؿى١ الجؼاثغيت مما ؾحزيض َبٗا مً قضة اإلاىاٞؿت

 :يم٨ً جلخيو ؤَم الىخاثج اإلاخىنل بلحها ٞيما يلي: أهم هخاةج الذساظت -5    

ان ؤؾاسخي جداو٫ ؤٚلب اإلااؾؿاث اليىم ؤن جضمجه يمً بؾتراجيجياتها، ول٨ً ؤن ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي ؤنبذ بمشابت  - َع

خماص ٖلى " مدبىبت"َظا لً يدضر ما لم حٗخمض اإلااؾؿت ٖلى ججضيض بؾتراجيجيتها ؤلاقهاعيت ومً زم جداو٫ ماؾؿت  الٖا

م  (ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي)ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي اجها ججض في َظا الىٕى الجضيض مً ؤلاقهاع  ٞغنت للخٗغي٠ بىٟؿها وبمىخجاتها ٚع

مدضوصيت بم٩اهياتها، وطل٪ مً زال٫ ٢يامها باإلقهاع ًٖ مىخجاتها مً زال٫ مى٢ٗها ؤلال٨ترووي و مً زال٫ نٟداث 

الٟايؿبى٥ بهضٝ اؾخ٣ُاب الكباب و جدؿحن هٓغتهم ججاٍ مىخىظاتها، ل٨جها لم جهل بٗض اإلاؿخىي اإلاُلىب مً خيض 
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عيت بل٨تروهيت، ٦ما ؤن ؤلاقهاع ٖكر الٟايؿبى٥ ال يمشل جبجي اإلااؾؿت إلؾتراجيجيت واضخت لإلقهاع جهميم عؾاثل بقها

ؤلال٨ترووي زانت ؤن الٟئت اإلاؿتهضٞت مً زال٫ الٟايؿبى٥ هي الكباب، َظا ألازحر ال يمشل ٞئت اإلاؿتهل٨حن باليؿبت 

ت آعائهم و وظهاث إلاىخىظاث اإلااؾؿت،و ل٨ً يم٨ً ؤن حؿخٟيض اإلااؾؿت مً حٗلي٣اث مـ جسضمي َظٍ الهٟداث إلاٗٞغ

م ججاٍ اإلااؾؿت و مىخىظاتها ؤو الا٢تراخاث التي  ي٣ضمىجها  .هَٓغ

ا مً اإلااؾؿاث ٖكر الٗالم، و " مدبىبت"يغوعة اٖخماص ماؾؿت  - ٖلى ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي في اؾتراجيجيتها ؤلاقهاعيت ٦ٛحَر

ضم الا٦خٟاء بالؿى١ اإلادليت، ل٨ً َظا لم ي٨ً وليض الهضٞت بل بالخالي ؤن ي٩ىن لها وػن وم٩اهت في ألاؾىا١ ا لٗاإلايت ٖو

ت مً الٗىامل جخًاٞغ لخجٗل مسخل٠ اإلااؾؿاث ال ج٨خٟي بدؿىي٤ مىخجاتها وزضماتها ٖكر وؾاثل الاجها٫  هديجت مجمٖى

يغة وهي قب٨ت اإلاٗلىماث الجماَحرر الخ٣ليضيت، بل جخجه لالٖخماص ٖلى وؾيلت اجهاليت ظضيضة ظٗلذ مً الٗالم ٢غيت نٜ

ا"ئهترهذ" الضوليت  . ، َظٍ ألازحرة ؤيٟذ ؾمت الٗاإلايت ٖلى ؤلاقهاعاث اإلامغعة ٖكَر

زانت جخجه لالٖخماص ٖلى ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي هي الٗىامل " مدبىبت"ولٗل ؤَم ٖامل يجٗل اإلااؾؿاث ٖامت و ماؾؿت 

جها الؿيُغة ٖلى ألاؾىا١ وحٗؼيؼ نىعتها في ؤطَان اإلاؿتهل٨حن البيئيت مً اقخضاص للمىاٞؿت بحن اإلااؾؿاث ومداولت ٧ل م

مً ظهت وحؿىي٤ مىخجاتها وزضماتها مً ظهت ؤزغي زانت ٖكيت اهًمام الجؼاثغ بلى اإلاىٓمت الٗاإلايت للخجاعة و الخىٟيظ 

يت بإ٢ل ج٩لٟت و ؤخؿً ال٩امل الجٟا٢يت الكغا٦ت م٘ الاجداص ألاوعوبي،و بالخالي صزى٫ اإلاىخجاث ألاظىبيت للؿى١ الجؼاثغ

ظىصة ألامغ الظر ؾيازغ ٖلى ظظب اإلاؿتهل٪ الجؼاثغر بلحها و جًٟيله لها م٣اعهت م٘ اإلاىخىظاث اإلادليت طاث ؾٗغ ؤٖلى و 

ظىصة ؤ٢ل، بياٞت بلى ٖامل الخ٨ىىلىظيا، َظٍ ألازحرة ؤضخذ جخُىع ٧ل يىم و٧ل ؾاٖت زانت في ْل الاهٟجاع 

ى ما يج يت الخ٨ىىلىجي الخالي، َو ٖل مسخل٠ اإلااؾؿاث حؿعى لالؾخٟاصة مً بٞغاػاث الخ٨ىىلىظيا الجضيضة لخدؿحن هٖى

اإلاىخجاث والخضماث اإلا٣ضمت وللىنى٫ بلى ؤر ه٣ُت في الٗالم لدؿىي٤ َظٍ اإلاىخجاث، ٧ل َظا لً يدضر بال بطا ٧اهذ 

ى ما ؾيى٨ٗـ ٖل ي مغصوصيتها ؤلاهخاظيت و َظٍ اإلااؾؿاث حٗخمض ٖلى ؾياؾت ججضيض مؿخمغة إلاسخل٠ وكاَاتها َو

. ؾياؾتها الدؿىي٣يت وؤلاقهاعيت

٧ل وكاٍ ج٣ىم به اإلااؾؿت ٞهى ييب٘ مً ز٣اٞتها، لظل٪ يجب ٖلى اإلااؾؿاث بصماط ز٣اٞت ظضيضة و التي ج٩ىن مخىاػيت  -

َظٍ  م٘ ألاويإ الجضيضة التي يخمحز بها اإلاديِ الٗام للماؾؿت مً ظهت و اإلاديِ الخىاٞسخي مً ظهت ؤزغي، ٧ل

خماص ز٣اٞت ججضيض في مجا٫ ؤلاجها٫ و ؤلاقهاع هديجت بضايت حٗميم ؤلاقهاع  اث ٖلى اإلااؾؿت اٖل الخٛحراث جمشل يَٛى

ؤلال٨ترووي في البلضان اإلاخ٣ضمت، ل٨ً طل٪ لً ي٩ىن مً ٞغاٙ بل َى يؿدىض ٖلى اؾتراجيجيت بقهاعيت مسُُت و مىٟظة مً 

. مدل الضعاؾت" مدبىبت"ماؾؿت َٝغ زكراء و مسخهحن و َى ما جٟخ٣غ بليه 

لإلقهاع ؤلال٨ترووي، بل جخجاوػ طل٪ " مدبىبت"وفي ألازحر يم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاك٩لت ليؿذ ٣ِٞ في بصماط ؤو جبجي ماؾؿت  -

غ قغاء  بلى اإلاماعؾاث الىاججت ٖجها، خيض هالخٔ ٚياب ز٣اٞت ججاعة بل٨تروهيت واضخت اإلاٗالم في الجؼاثغ في ْل ٖضم جٞى

ضم ٢ضعة اإلاؿتهل٨حن ٖلى ا٢خىاء ما جم الخٗغى له مً زال٫ ؤلاقهاعاث ؤلال٨تروهيت بال باليؿبت لٟئت ٢ليلت بل٨ترووي ، ٖو

الكغاء ) مً الظيً يمل٩ىن بُا٢اث صٞ٘ بل٨تروهيت، بياٞت بلى جدٟٔ الٗضيض مً اإلاؿتهل٨حن ٖلى َظٍ اإلاؿإلت 

٫ يٗخمض ٖلى ج٣ىيت الكغاء الخ٣ليضيت للمىخجاث التي هالذ ، و ٖلى الٗمىم ٞةن اإلاؿتهل٪ الجؼاثغر ال يؼا(ؤلال٨ترووي

بعجابه ختى ولى ؤهه ٢ض حٗغى لها مً زال٫ ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي،ل٨ً جب٣ى َىال٪ َىة بحن الخٗغى إلاىخجاث وزضماث مً 

لبٌٗ ٖضم امخال٥ ا)زال٫ ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي ونٗىبت ا٢خىائها مً َٝغ اإلاؿتهل٨حن في الجؼاثغ اؾباب مسخلٟت 

، ولى ؤن مشل َظٍ (لبُا٢اث صٞ٘ بل٨تروهيت، الٛالء البأَ لبٌٗ اإلاىخجاث، الخٝى مً الؿغ٢ت والاخخيا٫ ٖكر الكب٨ت

ا َى بضايت  اإلاكا٧ل يم٨ً ؤن جخًاء٫ جضعيجيا مً زال٫ اهدكاع ز٣اٞت الخٗامل ٖكر الكب٨ت والتي ؾيؿاٖض ٖلى اهدكاَع
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جغووي باٖخباٍع مً ؤ٦ثر ألاوكُت الدؿىي٣يت اؾخسضاما في مجا٫ الخجاعة اٖخماص اإلااؾؿاث الجؼاثغيت لإلقهاع ؤلال٪

ؤلال٨تروهيت، في اهخٓاع خلى٫ جهاثيت إلاك٩لت قغاء اإلاىخجاث والخضماث ٖكر ؤلاهترهذ، والخ٨ي٠ الخضعيجي للمكترر الجؼاثغر 

.  م٘ ؤلاقهاع ؤلال٨ترووي

:  خاجمت  

التي يٟغيها الا٢خهاص الٗالمي و الاهخ٣ا٫ الخضعيجي للجؼاثغ بلى ا٢خهاص  ٦سالنت إلاا ؾب٤ و هٓغا للخُىعاث و الخٛحراث  

الؿى١ و ما يىجم ًٖ طل٪ مً اقخضاص للمىاٞؿت ؤنبدذ اإلااؾؿاث في الجؼاثغ ؤمام جدض ٦بحر يٟغى ٖلحها ؤن جخسلى 

ال٫ بصماط هٓام ظضيض ٖلى الىٓام الخ٣ليضر للمٗلىماث و ؤن جداو٫ ؤن جخ٨ي٠ م٘ الخٛحراث التي يٟغيها اإلاديِ مً ر

للمٗلىماث مبجي ٖلى الاجها٫ ؤلال٨ترووي و جدبجى اؾتراجيجيت واضخت لإلقهاع ؤلال٨ترووي، زانت و ؤن مٗٓم اإلااؾؿاث 

اليىم ؤنبدذ جسهو مبالٜ ماليت مٗخكرة للخمالث ؤلاقهاعيت و جضٖم مىخىظاتها بغؾاثل بقهاعيت بل٨تروهيت ٦شحرة ختى 

ى ماجٟخ٣غ بليه اإلااؾؿاث الجؼاثغيت، وما يجب ؤن جداو٫ مىا٦بخه ج٨دسر ألاؾىا١ الٗاإلايت، . َو
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 الصخفُت اإلإاسبُتمعاهمت في دساظت 

 (الثٝاُ٘ت، ظماتها الصخفُت مدذداتها)

حامّت جلمعان،الجضاةش والب د٠خىساه، /بً لباد أخمذ .أ

 

 :ملخق

 ق٩ل َظٍالصخهيت في اإلاٛغب ال٨بحر للى٢ٝى ٖلى ؤَم اإلادضصاث الش٣اٞيت التي ثيٗخكر َظا الٗمل مؿاَمت في صعاؾت    

: الصخهيت والخٗٝغ ٖلى ؤَم ؾماتها والٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى جبلىعَا لهظا اهُل٤ اإلاىيٕى مً الدؿائالث الخاليت 

  ما هي الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى جبلىع الصخهيت اإلاٛاعبيت؟

 الش٣اٞيت اإلاؿاَمت في بىاء الصخهيت في اإلاٛغب ال٨بحر؟ ما هي اإلادضصاث 

  ًالٟغص اإلاٛاعبي يخٟغص ًٖ ٚحٍر مً ألاٞغاص؟ما هي ؾماث الصخهيت التي ظٗلذ م 

خماص ٖلى الضعاؾاث الٗلميت الؿاب٣ت والخاليت التي حٗغيذ للش٣اٞت في البلضان  لإلظابت ٖلى َظٍ الدؿائالث جم الٖا

اإلاٛاعبيت وما خضر ٞحها مً جدىالث والتي او٨ٗؿذ ٖلى الصخهيت في َظٍ اإلاى٣ُت ومالخٓاث وآعاء اإلا٨ٟغيً والباخشحن 

طل٪ اإلاالخٓت اإلاكاع٦ت للباخض ٧ىهه مىاَىا مٛاعبيا يٗيل الخياة اليىميت ويغنض بٗحن اإلاخسهو في الٗلىم الىٟؿيت و٥

. الؿماث الىٟؿيت لألٞغاص في اإلاٛغب ال٨بحر

ت مً الاؾخيخاظاث ؤَمها جدضيض الٗىامل اإلاازغة ٖلى حك٨يل الصخهيت في بالص اإلاٛغب والتي جم  زلو البدض بلى مجمٖى

الها في الٗىامل الخاعيسيت، الؿياؾيت والٗىامل الجٛغافي، ؤما باليؿبت للمدضصاث الش٣اٞيت للصخهيت اإلاٛاعبيت بظم

ٞخمشلذ ؤؾاؾا في الضيً، اللٛت، ال٣ُىؽ واإلاماعؾاث والتي ٧اهذ ؤَمها السخغ، الٗحن، اإلاـ زم الاججاَاث وال٣يم 

ال٣ىاٖت وؤلايمان الهكر، الهض١، يت اإلاخمشلت ؤؾاؾا في لييخهي في ألازحر بلى ط٦غ ؤَم ؾماث ونٟاث َظٍ الصخو

 .بال٣ًاء وال٣ضع والاؾخماجت في الضٞإ ًٖ الكٝغ

. اإلادضصاث الش٣اٞيت، الضيً، اللٛت، السخغ، الٗحن، اإلاـ الكيُاوي، الاججاَاث وال٣يم :ال٣لماث اإلاٙخاخُت

 

: مٝذمت

ا 140خيض ججاوػ )ؤ٦ثر اإلاٟاَيم التي خٓيذ بالٗضيض مً الخٗغيٟاث  الثٝا٘تمما الق٪ ٞيه ؤن مٟهىم     ًٟا ازخلٟذ ( حٗغي

ٞيما بيجها بىاء ٖلى جسهو الٗلماء والباخشحن الظيً ٨ٖٟىا ٖلى صعاؾت وجىييذ مٟهىم ومٗجى الش٣اٞت ومً الخٗغيٟاث 

ت الهٟاث الخل٣ي :"الظر يغي ؤن الش٣اٞت مال٤ بً هبيالكمىليت هجض حٗغي٠  غ في مجمٖى ِ
ّ
ة وال٣يم الاظخماٖيت التي جاز

. 1"الٟغص مىظ والصجه وجهبذ ال قٗىعيا الٗال٢ت التي جغبِ ؾلى٦ه بإؾلىب الخياة في الىؾِ الظر ولض ٞيه

ٗا٫ في الجهىى بدياة الٟغص و بمجخمٗه، ٞهي التي جىنل الٟغص بمجخمٗه مً زال٫ جمؿ٨ه     بن للش٣اٞت صوع ؤؾاسخي ٞو

لؿلى٧اث والٗاصاث والخ٣اليض والىٓم اإلا٣بىلت في اإلاجخم٘ و اإلامحزة له والش٣اٞت هي اإلاؿاولت ًٖ الك٩ل باإلاٗايحر وال٣يم و ا

                                                           
. 69ص  984 ، 4،دارالفكر،دمشق ،ط"مشكالت الحضارة"مالك بن نيب،  
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ت  الغثيسخي للصخهيت في ؤر مجخم٘ و بازخالٝ الش٣اٞاث جسخل٠ ؤق٩ا٫ الصخهيت وه٣هض بك٩ل الصخهيت مجمٖى

 . الؿماث ألا٦ثر ج٨غاع بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ الىاخض

ن صازل ٧ل ز٣اٞت يىظض همِ شخهيت مٗحن ومى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي مشل ٚحٍر يخمحز بسهىنيت وؿخسلو مما ؾب٤ ؤ   

ز٣اٞيت او٨ٗؿذ ٖلى بىاء الصخهيت لضي ألاٞغاص ٞما هي مدضصاث َظٍ الش٣اٞت؟ وما هي الؿماث ؤو اإلامحزاث التي جٟغص 

؟   بها الٟغص اإلاٛاعبي صون ٚحٍر

 :ؤلاؼ٣الُت . 

اإلاٛغب ال٨بحر بد٨م مى٢ٗه الجٛغافي و جاعيسه الُىيل جمحز وما يؼا٫ يخمحز بش٣اٞت مٗيىت ؤزغث ٖلى همِ ؾلى٦ه    

ا مً الصخهياث و يجم٘ مٗٓم الباخشحن ٖلى بالخالي ؤيٟى نبٛت زانت ٖلى شخهيت الٟغص اإلاٛاعبي جسخل٠ ًٖ ٚحَر

مً ظهت، وبحن الٟغص مً ظهت ؤزغي ٞال يم٨ً ٞهم (إلاديِا)ؤن الش٣اٞت هي ؾمت خ٣ي٣يت لالجداص بحن اإلاجخم٘ وزانخه 

 .الٟغص صون الغظٕى بلى وؾُه الاظخماعي ٦ما ؤظمٗىا ٖلى ؤن الٗال٢ت بحن الش٣اٞت والصخهيت هي ٖال٢ت اعجباَيت مخباصلت

ليه ظاءث   : ٧اآلحي الدعاؤالثٖو

ما هي الٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى جبلىع الصخهيت اإلاٛاعبيت؟  -

اإلادضصاث الش٣اٞيت اإلاؿاَمت في بىاء الصخهيت في اإلاٛغب ال٨بحر؟ ما هي  -

ما هي ؾماث الصخهيت التي ظٗلذ مً الٟغص اإلاٛاعبي يخٟغص ًٖ ٚحٍر مً ألاٞغاص؟  -

 : مىهجُت الذساظت  .2

للى٢ٝى ٖلى اإلادضصاث الش٣اٞيت وؾماث الصخهيت اإلاٛاعبيت والىنى٫ بلى مٟاجيدها ٧ان زمت اخخياط بلى مىهجيت 

زانت في ( ؤلايجابيت ؤو الؿلبيت )ًٖ الخدحزاث الٗاَٟيت  -٢ضع ؤلام٩ان  -ملت ومد٨مت للىنى٫ بلى عئيت ٖلميت بٗيضة قا

.  مىيٕى يمـ الظاث الصخهيت

ٙيولهظا اٖخمض الباخض في َظٍ الضعاؾت ٖلى   :والظر اٖخمض ؤؾاؾا ٖلى للٗىانغ الخاليت اإلاىهج الاظخٝشاتي الـى

اب٣ت والخاليت التي حٗغيذ للش٣اٞت في الخىى اإلاخىؾِ وما خضر ٞحها مً جدىالث والتي الضعاؾاث الٗلميت الـ -

 . او٨ٗؿذ ٖلى الصخهيت

 . مالخٓاث وآعاء اإلا٨ٟغيً والباخشحن -

للباخض ل٩ىهه مىاَىا مٛاعبيا يٗيل الخياة اليىميت ويغنض بٗحن اإلاخسهو في الٗلىم الىٟؿيت  اإلاالخٍت اإلاؽاس٠ت -

 .الؿماث الىٟؿيت لألٞغاص في اإلاٛغب ال٨بحر

خُت و حٕشاُ٘ت .3  :ِىامل جاٍس

:  هجض الّىامل َىا٥ ٖضة ٖىامل قاع٦ذ في ج٩ىيً ون٣ل الصخهيت اإلاٛاعبيت الخاليت ومً بحن جل٪ 

خُت و العُاظُتالّىامل  - اإلاٛاعبي ؤزىاء ٞترة  وجخمشل ٖلى الخهىم في الاوٛال١ الخام الظر ٞغى ٖلى اإلاجخم٘ :الخاٍس

يه ًٖ الىٟـ وجٟجحر الخىجغاث  مًاٝ بلى طل٪ ٢ىة الًِٛ و ٦بذ ألاهٟاؽ  ٣ضاهه ابؿِ وؾاثل التٞر الاخخال٫ ٞو

ٖلى طل٪ خالت الخٝى اإلاؼمً مً الخغب الُىيلت اإلاضمغة  بىؾاثل ال٣م٘ اإلاسخلٟت التي ماعؾها اإلاؿخٗمغ ٖلى ألاَالي ػص

التي صاعث عخاَا في البالص  وما جسللها مً ٖملياث البُل والاهخ٣ام الجماعي مً ألاٞغاص مما ٚغؽ في هٟىؾهم خالت مً 
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ؾخ٣ال٫ ال٣ل٤ الضاثم ٖلى الىٟـ و ألاعى والٗغى و اإلاهحر اإلاجهى٫ م٘ اؾخمغاع َظا الىي٘ لؿىىاث ٖضيضة بٗض الا

ٖٝغ اإلاجخم٘ زاللها ؤلىاها مً الاؾدبضاص و زى٤ الخغياث و جدضيض جدغ٥ اإلاىاَىحن بلى الخاعط مما يا٠ٖ مً جإزحر يي٤ 

ًٖ الجهل وألاميت التي بلٛذ ؤ٦ثر مً حؿٗحن مً اإلااثت بحن اإلاىاَىحن  -الىاجج ؤيًا  -و  ألا٤ٞ اإلاٗغفي الؿاثض بحن ألاٞغاص

 . ٚضاة الاؾخ٣ال٫

للُبيٗت ؤزغ ٦بحر ٖلى الصخهيت لضعظت ؤن ٖلماء الىٟـ والاظخمإ اؾخُاٖىا ؤن يًٗىا نٟاث  :الّامل الجٕشافي -

االء ًٖ ؾ٩ان الجبا٫ والصخاعر  م ًٖ ؾ٩ان الؿىاخل وجمحز َاالء َو  .ممحزة لؿ٩ان اإلاىا٤َ الغيٟيت جمحَز

ظخم٘ اإلاٛاعبي ٞيخمشل في اإلاىار اإلاخ٣لب بحن قضة ؤما الٗامل الجٛغافي الظر ؾاٖض َى آلازغ ٖلى بلىعة شخهيت الم   

 .الخغاعة في الصخغاء و قضة الكروصة في ألاخغاف و اإلاىا٤َ الجبليت اإلاخمحزة ب٣ؿاوة الُبيٗت

ت .4 : اإلادذداث الثٝاُ٘ت للصخفُت الجضاةٍش

و مً الٗىانغ اإلاٛظيت للش٣اٞت يٗخكر الضيً مً اإلا٣ىماث ألاؾاؾيت للمجخم٘ اإلاٛاعبي واإلادضص الغثيسخي لش٣اٞخه ٞه :الذًً -

ى الؿالح الٟٗا٫ إلخياء ٢يم الٗهغ ومىاظهت الٟغاٙ الغوحي  واإلاك٩لت ل٣ٗل ؤلاوؿان ووظضاهه وهٟؿيخه وشخهيخه َو

. 1وألازالقي

٦ما يٗض الضيً مً الٗىامل ألاؾاؾيت التي حؿاَم في بقاٖت وبض الاؾخ٣غاع الاظخماعي وحٗؼيٍؼ خيض يا٦ض ٖلى الٗال٢ت    

اث٠ اإلاٗخ٣ضاث الضيييت والىماطط اإلاسخلٟت للمجخم٘ ويكيض بخإزحٍر ال٨بحر ٖلى بييت الٗال٢اث الاظخماٖيت ا٫ حي ججم٘ بحن ْو

مئىان الىٟسخي، ألالٟت، الخأدي، ؤلاخؿاؽ بالظاث والهىيت والضٖم  2وؤهماَها ٍغ مً الَا ، َظا وؤن الضيً مغجبِ بما يٞى

.  3لخماؾ٪ ألاها الاظخماعي

بن جإزحر الضيً ٖلى الٟغص اإلاٛاعبي ليـ مدهىعا في جغبيخه وجهىعاجه ومكاٍٖغ ومٗامالجه وهٓغجه بلى الىظىص والخياة    

.   وبهما هجض بهماجه الىاضخت مجؿضة في ال٨شحر مً اإلاجاالث واإلاياصيً في الٗلم وال٨ٟغ والًٟ والٗماعة وؾاثغ ؤلابضاٖاث

اإلاٗمىعة لؿاهه الظر يمحٍز ًٖ ٚحٍر مً الكٗىب وألامم ٞهي حٗمل ٖلى لم  ل٩ل ؤمت ول٩ل قٗب مً قٗىب:اللٕت -

ىيت وشخهيت اإلاجخم٘  .4قمل اإلاجخم٘ وخمايت ٦ياهه مً الدكدذ واللٛت ؤيًا هي الٗىىان الظر يغمؼ بلى ؾياصة َو

ا وجهايتها ان اللٛت في ؤر مجخم٘ ٦ما حٗض اللٛت هي اإلا٩ىن ألاو٫ والغثيسخي في الهىيت الش٣اٞيت  ٞهي خياة ألامت وهي بضايخه   

اء يدىر م٩ىهاث ٣ٖليت ووظضاهيت ومٗخ٣ضاث  ليؿذ مجغص ٧لماث وؤلٟاّ للخٟاَم بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘  ول٨جها ٖو

بد٨م اهخماء ؤبىاء  وزهىنياث َظا اإلاجخم٘ وبالخالي ٞالخٟاّ ٖلي اللٛت يٗجي يمان ب٣اء واؾخمغاعيت ؤر مجخم٘ 

ائها الظر وعزخه ًٖ ال٣غون اإلاٛغب الٗغبي لألمت ال٘ عبيت ٞهم يمخل٩ىن ؤصاة لٛىيت هي مً ؤظل ألاصواث ومً ؤ٢ضمها ان ٖو

، ولهظا جمشل اللٛت ال٣اٖضة ألاؾاؾيت التي جبجى ٖلحها جغبيت الهٛاع ٣ٞضؾيت خغوٞها جمتزط 5الظَبيت وخاٞٓتها َى ال٣غآن

                                                           
. 70ص 0 20، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، "سيكوباتولوجية الشخصية المغاربية"،بن عبد اهلل زلمد  
 . 7بن عبد اهلل زلمد، نفس ادلرجع ص 2
. 54ص 988 ، ادلؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، "النفسيةسمات الشخصية الجزائرية من منظور األنثروبولوجيا "أمحد بن نعمان،3
 .78،  نفس ادلرجع السابق ص "سيكوباتولوجية الشخصية المغاربية"بن عبد اهلل زلمد،  4

5
 Berque Jacque," langages arabes au présent", Gallimard, Paris 1974 p70. 
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اث وجدهجهم مً بصخهيتهم مىظ الهٛغ جتر٥ آزاعا ظض هبيلت في هٟىؾهم ومكاٖغ َم بظل٪ جدمي َىيتهم مً الدكَى

 .1مساَغ الدكدذ والخضَىع الىٟسخي

هٓغا للؼزم الخاعيذي للبلضان اإلاٛاعبيت زانت في الٗهغ الخضيض وما هجم ًٖ الاؾخٗماع الُىيل الظر حٗغيذ له الضو٫    

الظر زلو بلى ؤن  ،Jacque Selosseحاٟ ظىلىط اإلاٛاعبيت مً حٛحر في َغ١ الخٗليم ٣ٞض جىنل الباخشىن ٖلى ٚغاع 

ألاٞغاص الظيً زًٗىا للخٗليم اإلاؼصوط يٗيكىن ؤػمت خ٣ي٣يت يخىلض ٖجها بخؿاؽ قضيض بالظهب مصخىب بال٣ل٤ والٛحرة 

،في خحن ألاٞغاص الظيً يخٗلمىن باللٛت الٗغبيت ٞةجهم يٓهغون حٗل٣هم بالبيياث الخ٣ليضيت 2وايُغاباث في الصخهيت

مئىان والخٟائ٫ وجمجيضَم للماضخي  غ لهم الَا .  وجمؿ٨هم بالخاعيش الظر يٞى

ْهىع بٌٗ اإلاٗخ٣ضاث وال٣ُىؽ في اإلاجخم٘ )هخج ًٖ بٌٗ اإلاماعؾاث الخاَئت للضيً هديجت ظهل ؤو زُإ ألاٞغاص   

ؾاَمذ هي ألازغي في ن٣ل الصخهيت اإلاٛاعبيت وبُٖائها َابٗا زانا بها خيض اج٤ٟ الباخشىن ٖلى ؤن الصخهيت في 

ت مً اإلاٗخ٣ضاث الٛيبيت التي يٗخكروجها ٞى١ َبيٗيت وال ٣ٖالهيت بما جغجبِ في  اإلاٛغب الٗغبي جبضو مكبٗت بمجمٖى

م بٗا٫  .3اإلاٝذط اإلابهمم ج٣ضيَغ

واإلاٗخ٣ضاث يٗجى بها ؤلايمان بهىاب ٨ٞغة ؤو صخت وا٢ٗت ؤو مىظىصاث ٞٗليت ؤو ٢ىي ٚيبيت مً ٢بل ٞغص ؤو ؤٞغاص 

مجخم٘ وهي حك٩ل الجاهب الىٓغر ل٨شحر مً الخ٣اليض والٗاصاث اإلاماعؾت في قتى مىاحي الخياة اليىميت اإلاٗاقت ؾىاء ؤ٧ان 

:  هجض اإلاّخٝذاث، ومً بحن َظٍ 4ٖلى مؿخىي الكٗىبطل٪ ٖلى مؿخىي ألاٞغاص ؤم 

: السخش ●

ٚ السخش - : حٍّش

َى ٧ل ؤمغ يسٟي ؾببه ويخسيل ٖلى ٚحر خ٣ي٣خه ويجغر مجغي الخمىيه السخش ، اللٕت الّشبُتخؿب مجم٘ 

.  ٞان ؤنل السخغ نٝغ الصخيء ًٖ خ٣ي٣خه لعان الّشبوالخضإ ؤما في 

خ٣اص ؤو ٢ُٗت مً الجهاػ ال٣ٗلي لإلوؿان ول٨ىه ًٞ والسخغ بمٟهىمه الؿىؾيىلىجي ليـ م ظغص همِ مً الٖا

خ٣اص  ى ؤيًا شخيء ٖملي ؤيًا ٦ما ؤهه ًٞ بوؿاوي يسخو  dogmaجترظم ٞيه الىٓغيت والٖا في ٧ل زُىة بلى ٞٗل َو

. ؤلاوؿان بمماعؾخه ٣ِٞ

ٖلى ؤؾاؾها  -والجماٖاثوالسخغ اهثروبىلىظيا يكحر بلى مغ٦ب اإلاٗخ٣ضاث وألاٞٗا٫ التي يداو٫ ألاشخام 

الؿيُغة ٖلى بيئتهم بُغي٣ت جد٤٣ ؤَضاٞهم  ولب الٟٗل السخغر َى ؤهه يؿدىض بلى مٗخ٣ض لم جسخكر صخخه  -وبىاؾُتها 

. 5وؤًَ مجهىص جدذ الؿيُغة

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة ادلاجيستًن، جامعة تلمسان "المرضي والمنظور الثقافي الشعبياالضطراب النفسي ما بين علم النفس "ميسوم ليلى،   

.  50ص ص  4 20ـ3 20
2
Selosse jacque, "contribution à l’étude des attitudes d’une population citadine marocaine", 

revue française de sociologie, IV 1961 p218, 219. 
3
 Aouittah Ali, "Ethnopsychiatrie maghrébine", l’Harmattan, Paris 1993, p33. 

.  3 ـ30 ، ص997 ،  ، دار عالء الدين دمشق، ط"دراسات  في الميثولوجيا والديانات الشرقية: األسطورة والمعنى"فرانس سواح،  4
. 55ص 983 ، 2العربية للنشر والتوزيع، بًنوت ط، درا النهضة "دراسة نظرية وبحث ميداني: السحر والمجتمع"سامية حسن الساعايت،  5
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ووم  الي"في ٦خابه  ٘شوٍذؤما السخغ مً الىاخيت الىٟؿيت الخدليليت ٞهى امخضاص إلاٟهىمه الاهثروبىلىجي و٢ض جىنل    

ى بمشابت عصة بلى الخ٨ٟحر " والخشام بلى اؾخيخاط ؤن السخغ مغى هٟسخي يهيب بٌٗ ألاشخام ؤو بٌٗ اإلاجخمٗاث  َو

في ؤن السخغ ٞٗا٫ اهه هٕى مً  الخدلُلُىن ٦ما يغي  1البضاجي ؤو َى عصة بلى مغخلت َٟليت، وبظل٪ ي٩ىن ٖغيا ه٩ىنيا

. الخٟٙغ الاهٟٗالي

ى يىبئ بىظىص نغاٖاث اظخماٖيت ومًٗلت  يٗخكر السخغ في اإلاجخم٘    ا َو ٞغ ا ٖو الٗغبي ٖلى الٗمىم ؾلى٧ا مدغما قٖغ

ؤزال٢يت ججٗل مً يجٕز بلى َظا الٟٗل اإلام٣ىث حهضٝ بلى جضمحر آلازغ والخإزحر ٖليه هٟؿيا بضاٞ٘ مً الخ٣ض وال٨غاَيت 

ظا ما يىُب٤ في اإلاجخم٘ اإلاٛاعبي ٞمماعؾت السخغ ٖم2والبٌٛ والٛحرة ٫ ٢بيذ وقيي٘ يؼاوله ؤشخام ٖضاثيىن ، َو

 .َضٞهم ألاؾاسخي ؤلاؾاءة بلى الٛحر

ت التي يؿخسضمها الٟغص في ال٨ك٠ ًٖ زبايا الظاث و٢ىاٍ     ا مً وؾاثل اإلاٗٞغ والسخغ في اإلاجخم٘ اإلاٛاعبي يٗخكر هٖى

ى مىدكغ ب٨ثرة في مجخمٗاجىا ٞٗلى ؾبيل الظ٦غ في اإلاجخم٘ ا3٫اإلاسٟيت التي جخد٨م ٞيه ظؼاثغر جىظض بٌٗ ؤلاخهاثياث َو

لبيت الؿاخ٣ت مً اليؿاء زانت  ألٚ 20بلى  15بحن  التي جا٦ض ٖلى وظىص ما مكٗىط في الجؼاثغ ٣ِٞ يلجإ بليه ألٚا

اإلاكٗىطيً يلجإن بلى مً اليؿاء %  70الٗىاوـ وطل٪ مً ؤظل ظلب ٞاعؽ ؤخالمهم ٦ما ؤقاعث َظٍ ؤلاخهاثياث ؤن 

ؾىت  وؤن ؤٚلبهم طور مؿخىر زاهىر ؤو ظامعي ؤو خاملي  40ؾىت مً ٦ال الجيؿحن  والباقي ؤ٦ثر مً  30 -20بحن   %65و

 .4قهاصة الض٦خىعاٍ

وظض الباخشىن نٗىباث ٦بحرة لىي٘ جهيي٠ واخضا للسخغ خيض َٛذ الخهييٟاث الشىاثيت للسخغ  :أهىاُ السخش ●

:  حيوالتي هي ٧اآل الثىاةُاثل٨ً َظا ال يمى٘ مً ؤقهغ جل٪ 

غاى اإلاغظىة وبمى٢٘ ٧ى٦ب ال٣مغ الظر : السخش الذ٘اعي والسخش الّذواوي - خيض يغجبِ ٧ل ٢ؿم مجهما بُبيٗت ألٚا

ى ٞٗا٫  يلٗب صوعا خاؾما في بهجاح ؤو بٞكا٫ الٗمليت السخغيت، ٞالسخغ الضٞاعي يؿتهضٝ اإلاهابحن بالٗحن الكغيغة َو

ى هاظ٘ في ٣ِٞ في الىه٠ ألاو٫ مً الكهغ ال٣مغر قي خحن  السخغ الٗضواوي حهضٝ بلى الخب والهجغ واإلاهاثب واإلاىث َو

. 5الىه٠ الشاوي مً الكهغ ال٣مغر 

ا مً الٗالط : السخش ألابُن والسخش ألاظىد - ال١ ٞالسخغ ألابيٌ يٗض هٖى يٗخكر مً ؤقهغ الخهييٟاث الشىاثيت ٖلى ؤلَا

لى الٟغص واإلاجخم٘ بالىٟ٘ صون بلخا١ ألاطي بإر شخو ؤو ؤو الخضاور والخُبيب باٖخباع ؤن هخاثجه حٗىص ٕ )الؽّبي(

حٗاعيه م٘ ؤٖغاٝ و٢ىاهحن اإلاجخم٘،ؤما السخغ ألاؾىص ٞهى ٖلى الى٣يٌ اط حهضٝ بلى جد٣ي٤ مهلخت شخهيت بةلخا١ 

. ألاطي باآلزغيً

حن مً السخغ الخىاصصر الظر ي٣ىم ٖل: السخش الدؽا٠لي والسخش ؤلاجفالي - ي ٢اهىن الخىاصص بديض حٗض َظٍ الشىاثيت ٖٞغ

،ٞباليؿبت للسخغ الدكا٦لي ي٣ىم ٖلى مبضؤ 6يٟتريان بم٩اهيت جإزحر ألاقياء في بًٗها ًٖ َغي٤ هٕى مً الخٗا٠َ الخٟي

                                                           
1 S. FREUD," totem and taboo" ,penguin books, England,1940 p44 . 

. 92بن عبد اهلل زلمد، ادلرجع السابق ص 2
 3 Chebel Malek," Le corps dans la tradition au Maghreb", PUF, Paris 1984 p 167. 

. 57، ادلرجع السابق ص "النفسي ما بين علم النفس المرضي والمنظور الثقافي الشعبياالضطراب "ميسوم ليلى، 4
.  6ص 2008/2009 ،، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان"الطلبة بين الذىنية السحرية والمرجعية الدينية"طواىري ادليلود، 5
.  6طواىري ادليلود، نفس ادلرجع السابق ص6
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الدكابه ؤر الكبيه ييخج الكبيه ؤما السخغ الاجهالي يغج٨ؼ ٖلى مؿلمت مٟاصَا ؤن ألاقياء اإلاخهلت جٓل في ٖال٢ت حٗا٠َ 

. 1حٗغيذ َظٍ ألازحرة للخجؼثت الخامت ٞيما بيجها ختى وان

يدخل مٟهىم اإلاـ في اإلاٗخ٣ض الكٗبي اإلاٛاعبي م٩اهت باعػة جٓهغ مً زال٫ طل٪ ال٨م ال٨بحر مً  الضعاؾاث التي :اإلاغ ●

مغجبِ ب٨ٟغة اخخال٫ ؤو امخال٥ الجً ؤو الكيُان لجؿم ؤلاوؿان صون ؤن ي٩ىن  )الاؾخدىاط(اَخمذ  بهظا الكإن، واإلاـ 

ألازحر ٖلم مؿب٤ ؤو ههيب مً اإلاؿاوليت ٞيما يدضر له والجً يمشل للصخو اإلاٛاعبي مسلى٢اث ماصبت حٗا٢ب ٧ل  لهظا

. 2مً يؿعى بلى ؤَاهتها

: ـٙاث الجً -

 ل٣ىا مً هاع ٢ا٫ هللا حٗالى
ُ
ىمِم  : "ؤجهم ز مُث اسِم العَّ

َد
ًْل ه

لُث مِم بْل
َد
ًْل ٜ

اهُث مِم
َد
ى

ْل
ٝ

َد
ل
َد
انَّ خ جَد

ْل
ال  :، و٢ا3٫" وَد

اسٍج  "
َّ
ً ه اسِمجٍج ّمِم ً مَّ انَّ مِم جَد

ْل
َٞد ال َد

ل
َد
خلٝذ اإلاالة٢ت مً هىس،وخلٞ الجان مً ماسج (: "نلى هللا ٖليه وؾلم)و٢ا٫ عؾى٫ هللا،4"خ

ٚ ل٢م  .5"مً هاس، وخلٞ آدم مما ـو

  ٝالجً زالزت أـىاٗ، ـىٚ لهم أحىدت ًىحرون في : "(نلى هللا ٖليه ؾلم)، ل٣ى٫ عؾى٫ هللا زالزتؤجهم ؤنىا

ٍّىىن  ىن ٍو
ُّ
ىٚ ًدل ٝاسب، ـو ىٚ خُاث ِو  ".الهىاء، ـو

  ؤجهم يًٟلىن ألاما٦ً الخاليت، ومجهم مً ي٣ًُ اإلاؼابل وال٣ماماث والخالء والك٣ى١ والجخىع وؤُٖان ؤلابل، ٦ما

 .زبذ في ؤخاصيض صخيدت

  ؽشب بؽماله٘ان الؽُىان ًأ١ل بؽماله،: "(نلى هللا ٖليه وؾلم)بجهم يإ٧لىن ويكغبىن، ل٣ى٫ عؾى٫ هللا  6"َو

ٗامهم ٦ما ٢ا٫  ض الجً ٖلى الىبي :"ِبذ هللا بً معّىدَو ًا مدمذ ئههَد أمخ٤ أن : "٣ٞالىا(  نلى هللا ٖليه ؾلم)٢ضم ٞو

ت مَد مَد  ٞىهى الىبي "ٌعدىجىا بٍّم أو سوزت أو خُث
ًا
 7"ًٖ طل٪(  نلى هللا ٖليه وؾلم)، ٞةن هللا حٗالى ظٗل لىا ٞحها عػ٢ا

 .الٟدمت: والخممت

 خه أولُاء مً دووي" ٢ا٫ هللا حٗالى: خىن ويدىاؾلىن ولهم طعيتيدىا٥ َم طعيخه َم : ، و٢ا٫ مجاَض8أ٘خخخزوهه ورٍس

 .9الكياَحن

                                                           
، اجلزء األول من دليل العمل ادليداين جلامعي الرتاث الشعيب، دار الثقافة النشر والتوزيع، القاىرة، "ية للمعتقدات الشعبيةالدراسة العلم"زلمد اجلوىري،  

. 49ص  983 
. 53ميسوم ليلى، ادلرجع سبق ذكره ص  2
 .27سورة احلجر، اآلية 3
 .5 سورة الصف، اآلية 4
. 64 م ص 972 /ـه393 اجمللد األول، اجلزء األول ،دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت، لبنان،ب ط ،، "صحيح مسلم"اإلمام النووي و اإلمام مسلم، 5

 . 9 نفس ادلرجع السابق ص ،"كتاب األشربة"اإلمام النووي و اإلمام مسلم ،6
 ،اجمللد الثاين، اجلزء الثالث و الرابع  "،صحيح البخاري  –بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفري " ،اإلمام أيب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل بن إبراىيم7

 .85 م ص  98 /ه 40  ،دار الفكر العريب للطباعة و النشر والتوزيع 
 .79 سورة األعراف، اآلية 8
مذكرة لنيل شهادة ادلاجيستًن  ،")دراسة نظرية ميدانية(األسرة السعودية  المخالفات العقدية لدى العمالة المنزلية وآثارىا على"نادر بن هبار العتييب،9

. 79ص ـه429 جامعة ادللك سعود، 
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 ًدا : "مجهم اإلاؿلم وال٩اٞغ والهالر والٟاؾض، ٢ا٫ هللا حٗالى ذَد ِٜم  
َٞد
اةِم شَد

َد
ا و

َّ
ى

ُث
٤َد  ٠ لِم

َدَٰ
 ر

َد
ون ا دُث

َّ
ى مِم

 وَد
َد
ىن خُث الِم

ا الفَّ
َّ
ى ا مِم

َّ
ه
َد
أ  .1"وَد

  ياطون ؤلاوؿان بما ل٩ىهه ٢ض حٗغى لهم بااطي ٞأطاَم بهب ماء خاع ٖلحهم، ؤو ببىله ٖلحهم ٞييخ٣مىن، وبما ؤجهم

 .مجغص الٓلم ٦ما يٓلم ؤلاوؿان ؤزاٍ ؤلاوؿان

و٢ض زبذ بيظاء الجً لإلوؿان بدضيض الكاب ألاههاعر الظر ًَٗ الجً اإلاخمشل في نىعة خيت، ٞما ماجذ الخيت ختى    

 مً ـاخبه الخُت أم الٙتى: "أبى ظُّذ الخذسي الجً ٣ٞخلٍى ختى ٢ا٫ اهخ٣م مىه 
ً
ذسَد أيهما ١ان أظُش مىجا ًُث و٦ٟى ". لم 

 
ًا
. بداصزت ألاههاعر في صخيذ مؿلم صليال

٧ل َظٍ الهٟاث والخهاثو التي ؤقاع بلحها ال٣غآن امتزظذ بمٗخ٣ضاث وجهىعاث ؤزغي اؾخدىطث ٖلى اإلاسيلت    

لى الًمحر ا لى الًمحر الكٗبي الظر لم يخىان في جطخيمها وجلمي٘ الخضيض ٖجها وظٗلها مدل الجماٖيت ٖو لكٗبي ٖو

ٖىايت في ؤوؾاٍ خياة الىاؽ ٞالجً باليؿبت للمٛاعبي ٖباعة ًٖ مسلى٢اث ماصبت حٗا٢ب وجاصب ٧ل مً يؿعى بلى اَاهتها 

خضاءاث اإلادخملت  لهظٍ اإلاسلى٢اث َظٍ  لهظا لجإ بلى ال٣يام ب٣ُىؽ ختى يخٟاصي ؤيغاع التي يم٨ً ؤن جلخ٣ه مً ظغاء الٖا

ال٣ُىؽ حٗخكر وؾيلت للخىٟيـ ًٖ ٚغاثٍؼ و ميىالجه الٗمي٣ت والخدغع مً ٢يىصٍ وجدىيل الالم٣ٗى٫ الى م٣ٗى٫ ٞيخجىب 

. 2بظل٪ ٧ل مى٠٢ مىجغ و٧ل بخؿاؽ بالظهب

التي جُب٘ ٖلى الصخهيت وحك٩ل اإلاسيلت حٗض الٗحن والخؿض مً ؤ٢ضم اإلاٗخ٣ضاث الغاسخت في اإلاجخم٘ اإلاٛاعبي  :الّحن ●

.  الجماٖيت بؿبب خًىعَا اإلا٨ش٠ في الىٓام التربىر 

ا الىٓغة البٛيًت والكغيغة الهاصعة مً     والٗحن في اإلاٗخ٣ض اإلاٛاعبي هي جل٪ الصخىت السخغيت اإلاضمغة التي مهضَع

َضٝ مً ٧ل زحر ؤو زغاء ؤو صخت ؤو ؾٗاصة ؤشخام جدغ٦هم مكاٖغ الٛحرة والخؿض وؤلايغاع بالٛحر بهضٝ ججغيض اإلاؿذ

بن جإزحراث : " ولهظا هجض ابً زلضون يهى٠ الٗحن يمً الخإزحراث الىٟيؿت خيض ي٣ى٫ في م٣ضمخه قاعخا ؤلانابت بالٗحن

ٖىضما يؿخدؿً بٗيىه مضع٧ا مً الظواث وألاخىا٫ ويٍٟغ في اؾخدؿاهه وييكإ ًٖ ( ؤر طو الٗحن الكغيغة)هٟـ اإلاٗيان 

.    3"ؾخدؿان خييئظ اهه يغوم مٗه ؾلب طل٪ الصخيء ٖمً اجه٠ به ٞيازغ ٞؿاصٍطل٪ الا

وؾاثض في اٖخ٣اص الٗامت ؤن ألاشخام طور الٗحن الكغيغة يخمحزون بهٟاث زانت جٟطخهم ٦إصخاب الىٓغاث   

غاٝ ج٣خطخي زال٫ اإلاىاؾباث  اإلادض٢ت وطور الٗيىن الٛاثغة واليؿاء بك٩ل ٖام والعجاثؼ بك٩ل زام لظل٪ ٧اهذ ألٖا

غاؽ مشال ؤن يخم ظم٘ العجاثؼ لىخضًَ م٘ الخغم ٖلى ؤن يدىاولً الُٗام ويجلؿً بٗيضا ًٖ  الاخخٟاليت ٧اٖا

. 4الٗغؾان

ججىبا لأليغاع الىاظمت ًٖ الٗحن الكغيغة لجإ الٟغص اإلاٛاعبي بلى بظغاءاث و٢اثيت ٦غؾم يضا بإناب٘ مجخمٗت ؤو مخٟغ٢ت    

. في اليض ؤو الٗى٤( الخميؿت)ؤو حٗلي٤ خضوة الخهان ٖلى الجضعان ؤو وي٘ الخميمت 

يىميت التي حكحر ٧لها بلى ؤؾاليب مسخلٟت للى٢ايت مً الٗحن الكغيغة بهما ج٨ك٠ ًٖ صعظت اٖخ٣اص بن َظٍ الخجلياث ا٫

.   5الٟغص اإلاٛاعبي في ٢ضعة هٓغاث آلازغ ٖلى بلخا١ ألاطي بما يمل٪ ويدب ؤر بنابخه بالٗحن

                                                           
 .  سورة اجلن، اآلية  

2 Bouhdiba A." la sexualité en islam", PUF, Paris 1975 pp  86-89.  
. 78، ص 988 ،  ، دار ومكتبة اذلالل، بًنوت، ط"المقدمة"ابن خلدون ، 3
.  9طواىري ميلود، ادلرجع سبق ذكره، ص  4
. 90طواىري ميلود، نفس ادلرجع، ص  5
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ا   :الاججاهاث والُٝم ● الضيً والترار الكٗبي ج٩ىن   -٦ما ؤقغها -بن اإلاماعؾاث اليىميت للٟغص اإلاٛاعبي والتي مهضَع

لضيه ما يؿمى في ٖلم الىٟـ باالججاَاث  وال٣يم و٢ض اظم٘ الباخشىن ٖلى ؤَميت  الاججاَاث وال٣يم في ج٩ىيً 

ت مً الٗىامل الٟغصيت والاظخماٖيت ظٍ الضعاؾت ليؿذ باامغ الهحن اهه مغجبِ بمجمٖى . الصخهيت اإلاٛاعبيت  َو

ٚ الاججاهاث -  :حٍّش

اث مٗيىت ٞيجٗله ي٣بل ٖلحها ؤو يميل ٖجها،  حاهالاث    َى اؾخٗضاص، صاٞ٘ م٨دؿب و زابذ وؿبيا يميل بالٟغص بلى مىيٖى

 .1ٞيجٗله يغويها

ٌ هديجت     والاججاٍ ؤيًا مٟهىم زابذ وؿبيا يٗكر ًٖ صعظت اؾخجابت الٟغص إلاىيٕى مٗحن اؾخجابت بما باإليجاب ؤو الٞغ

ت مً الٗىامل اإلا٘ يت والىظضاهيت والاظخماٖيت والؿلى٦يت في مجملها زكراث الٟغص ومٗخ٣ضاجه وؾلى٦ه لخٟاٖل مجمٖى ٞع

، ؤما ال٣يمت هي مٗياع ٖام يمجي ؤو نغيذ، ٞغصر ؤو ظماعي يخسظ ألاٞغاص 2هدى ألاقياء وألاشخام اإلاديُت به

ًا ؤو ٢بىال  ٣ا له للخ٨م ٖلى الؿلى٥ الاظخماعي ٞع ( الاججاٍ)يجهما هي ٧ىن ألاو٫ والٗال٢ت ب 3والجماٖاث ال٣غاعاث ٞو

بها وطل٪ مً زال٫ ( ال٣يمت)اؾخجابت الٟغص بػاء مىيٕى مٗحن ؤما الشاهيت  ٞهي بقبإ الٟغص لخاظاجه ألاؾاؾيت التي يٚغ

. 4ؾلى٥ مٗحن

اةٚ الاججاهاث - اث٠ الاججاَاث ٖلى ؾلى٥ الٟغص في الى٣اٍ الخاليت 5خامذ صهشانخضص  :ٌو : ظملت مً ْو

 َغي٣ت الؿلى٥ و يٟؿٍغ  بن الاججاٍ يدضص. 

  يت خى٫ بٌٗ الىىاحي اإلاىظىصة في اإلاجا٫ الظر يٗيل ٞيه يىٓم الٗملياث الضاٞٗيت الاهٟٗاليت و ؤلاصعا٦يت و اإلاٗٞغ

. الٟغص

  جيؿغ للٟغص ال٣ضعة ٖلى الؿلى٥ و اجساط ال٣غاعاث في اإلاىا٠٢ الىٟؿيت اإلاخٗضصة في شخيء مً الاحؿا١ و الخدييض صون

 .في ٧ل مى٠٢ و في ٧ل مغة ج٨ٟحرا مؿخ٣ال جغصص ؤو ج٨ٟحر

 جبلىع وجىضر الٗال٢ت بحن الٟغص و بحن ٖاإلاه الاظخماعي .

هٓغا للضيىامي٨يت التي يكهضَا اإلاجخم٘ اإلاٛاعبي والخُىع ال٨بحر و اإلادؿإع الظر يخم ٖلى ؤ٦ثر مً نٗيض وما يهاخبه مً   

لشابخت في اإلاجخم٘ الػالذ جدٟٔ لألٞغاص الظيً ييخمىن بلى َظا اإلاجخم٘ جإزحر ٖلى آلاعاء وألا٩ٞاع والؿلى٥ ٞان ججظع ال٣يم ا

٦ياجهم وجب٣ي ٖىضَم ٖلى هىاة نلبت مً شخهياتهم َظٍ الهالبت مغصَا بلى م٣اومت الٟغص لخل٪ الخدىالث الٓاَغة 

ىيخه . 6والٗمي٣ت والخٟاّ ٖلى جماؾ٪ شخهيخه َو

: الُٝم -

". ٢ام اإلاخإ ب٨ظا ؤر حٗضلذ ٢يمخه به"و " ٜىم" مً " لٕت" ُٜم "لٛت مٟغص : الُٝمت

                                                           
 .278،ص 2003،  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية  اجلزائر  ، "و القياس النفسي و التربوي اإلحصاء"،مقدم عبد احلفيظ  
.  53ص  995 ، 2سوريا،ط ،دار احلوار ،زلمد السيد صديق 2
.  3 0 ص  98 ،  ، جامعة الكويت، ط"األنثروبولوجياقاموس "شاكر مصطفى سليم، 3
. 252ص 2003،  ، عامل الكتاب، ط"التربية وقضايا المجتمع المعاصر"حافظ فرج أمحد،  4
 .9 3-8 3ص،2005 ،3ط األردن، ،دار ادلسًنة للنشر و التوزيع والطباعة  ،"القياس و التقويم في التربية و علم النفس" ،سامي زلمد ملحم 5
. 99بن عبد اهلل زلمد،  ادلرجع سبق ذكره، ص 6
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ظٗلذ له :  ال٣يم ، مشل ؾضعة وؾضع ، و٢ىمذ اإلاخإ: الشمً الظر ي٣ىم به اإلاخإ ، ؤر ي٣ىم م٣امه ، والجم٘ : وال٣يمت

. ٢يمت

 ان مهُلر 
ًا
ذ اإلاٗاوي الانُالخيت له بدؿب اإلاجا٫ ا٫" الُٝم" هٓغا طر يضعؾه ، يضزل في ٦شحر مً اإلاجاالث، ٣ٞض جىٖى

. وبدؿب الىٓغة بليه 

. َىا٥ ٢يم ؤلاهخاط و٢يم الاؾتهال٥، و٧لُّ له مضلىله الخام  ِلماء الاٜخفادٞٗىض  -

ىض  - بت بوؿاهيت، وهي نٟت للصخيء ججٗله طا : ِلماء الاحخماُٖو  ما طا ٢ضعة ٖلى بقبإ ٚع
ًا
خ٣اص بإن قيئا ال٣يمت هي الٖا

.  1ال٣ٗل البكغر وليؿذ في الصخيء الخاعجي هٟؿهؤَميت للٟغص ؤو للجماٖت، وهي ج٨مً في 

ىض  -  مً ألازال١ والٟلؿٟت الؿياؾيت  الٙالظٙتٖو
ًا
. حٗض ال٣يم ظؼءا

لى الظر ال يخد٤٣ بال بال٣ضعة ٖلى الٗمل والُٗاء اإلاّنى ؤلاوعاويؤما  -  .لل٣يمت ٞيخمشل في ؤجها هي اإلاشل ألٖا

جىٓيماث م٣ٗضة اخ٩ام ٣ٖليت واهٟٗاليه هدى ألاشخام ؤو ألاقياء ؤو اإلاٗاوي،   ٞخٗٝغ ال٣يم ٖلى ؤجها اـىالخاؤما 

 ًٖ َظا الصخيء بهىعة نغيدت ؤو يمىيت
ًا
. 2ؾىاء ٧ان َظا الخ٣ضيغ هاقئا

ت مً اإلاٗايحر وألاخ٩ام جخ٩ىن لضي الٟغص مً زال٫ جٟاٖله م٘ اإلاىا٠٢ والخكراث الٟغصيت :"٦ما حٗٝغ ٖلى ؤجها      مجمٖى

ي٠ بم٩اهياجه،وجخجؿض في ال٣يم مً  والاظخماٖيت بديض جم٨ىه مً ازخياع ؤَضاٝ وجىظهاث لخياجه يغاَا ظضيغة لخْى

 .3"لي ؤو اللٟٓي بُغي٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغةزال٫ الاَخماماث ؤو الاججاَاث ؤو الؿلى٥ الٗم

 : هجملها ٞيما يليخفاةق لل٣يم ٖضة : 4خفاةق الُٝم -

ال٣يم لها مٗان مجغصة ول٨ً يجب ؤن جخلبـ بالىا٢٘ والؿلى٥ ٞال٣يم يجب ؤن يامً بها ؤلاوؿان بديض جهبذ مىظهت  -

 
ًا
ا ٢يما . لؿلى٦ه ختى يم٨ً اٖخباَع

ت بال٣يم ٢بليت وال -  باالهٟٗا٫  اإلاٗٞغ
ًا
جإحي ٞجإة ٞاإلصعا٥ ال٣ٗلي البض مً جىاٍٞغ م٘ ال٣يم، وال بض ؤن ي٩ىن مصخىبا

. الىظضاوي

ظا ي٣خطخي ؤن ج٩ىن لىا خغيت - . ال٣يم ج٣خطخي الازخياع والاهخ٣اء، َو

 ؤو بيجابا -
ًا
م ال٣يمي ٢ض حهتز ؾلبا

َّ
 بل مخدغ٥ مخٟاٖل والؿل

ًا
. الخضعط ال٣يمي ليـ ظامضا

. بٗمليت جىظيه للٟغص وؾلى٦ه في الخياةج٣ىم ال٣يم  -

. ؤر ؤجها لها ماقغاث مً زاللها هٟغ١ بيجها وبحن الٗاصاث" ممحزة" لل٣يم ٖالماث ٞاع٢ت  -

يت والىظضاهيت والؿلى٦يت ٦ما ؤجها مخًمىت مً  - ال٣يم مخضازلت مترابُت ومخًمىت ،خيض بجها جخًمً الجىاهب اإلاٗٞغ

 .خيض الخُبي٤

                                                           
 .34ص 959 القاىرة،  –مكتبة النهضة ادلصرية . "التوجيو التربوي والمهني"عطية ىنا،  
. 42ص  ط  993 ، دار ادلبتدأ للطباعة والنشر، بًنوت "نمو القيم واالتجاىات عند طفل ما قبل المدرسة " غزاوي زىًن، 2
. 39ص  ط  996 دار الفكر العريب : ،مصر"التربوية في القصص القرآني  القيم"طهطاوي  سيد أمحد،3
.  8-77ص ( 72)قطر، العدد ) رللة الرتبية  ،"لتربية وغرس القيم ا"العاديل فاروق زلمد، 4
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مً زال٫ صعاؾت ممحزاث ال٣يم اجطر ؤن َىا٥ ٞغو٢اث بيجها وبحن الاججاٍ خيض هجض : 1ة والاججاهالٙٛش بحن الُٝم -

:  في الجضو٫ الخاليالٙشوٜاث وضر جل٪  أخمذ بلِٝغألاؾخاط 

م  الاججاه الُٝمت الٜش

مٟهىم اظخماعي يخٗل٤ بماَيت ألاقياء : الُٝمت 01

. وهٓغة الجماٖاث والكٗىب لها

شخصخي يخٗل٤ بمىا٠٢ ألاٞغاص  مٟهىم ٞغصر:الاججاه

. والجماٖاث الهٛحرة

 وصيمىمت مً الاججاَاث وؤنٗب  02
ًا
ال٣يم ؤ٦ثر زباجا

 
ًا
 وجُىيغا

ًا
. حٛيحرا

. الاججاَاث ليؿذ صاثمت، و٢ابلت للخُىع والخٛيحر

٢ابلت لل٣ياؽ والخ٣ىيم مً زال٫ الؿلى٥ اإلاالخٔ  04

 بؿبب ميل ناخبها 
ًا
 ما ي٩ىن ٢ياؾها ؾهال

ًا
البا ٚو

اإلف . َاَع

٢ابلت لل٣ياؽ والخ٣ىيم مً زال٫ الؿلى٥ اإلاالخٔ، 

 ما ج٩ىن نٗبت ال٣ياؽ بؿبب اإلايل 
ًا
بال ؤجها ٚالبا

 
ًا
. إلزٟائها ؤخياها

يم٨ً الخٗبحر ٖجها بهيٜ مى٣ُيت وواضخت  05

ؤٖخ٣ض ؤن هللا مىظىص، وؤن الخٗاون : ومدضصة مشل

.  بلخ... يجلب الخحر، والاجداص ٢ىة والخٟغ١ ي٠ٗ

. حٗبحر ًٖ اإلاٗخ٣ضاث الغاسختٞهي 

اث  ا هٖؼ الاججاَاث يهٗب الخٗبحر ٖجها باٖخباَع

بوؿاهيت وعصوص ٞٗل اإلاغء الٗاَٟيت هدى ألاقياء، 

 ما ج٩ىن مخ٣لبت
ًا
البا . ٞهي حٗبحر ًٖ اإلاكاٖغ ٚو

 مً ز٣اٞت اإلاغء واإلاجخم٘  06
ًا
حك٩ل ال٣يم ظؼءا

. وألامت، ٞهي ٢يم ظماٖيت

 
ًا
مً ز٣اٞت اإلاجخم٘، بل هي ال حك٩ل الاججاَاث ظؼءا

هؼوٕ ٞغصر ؤو ظماعي مدضوص هدى ألاقياء 

. وألاشخام

ال يم٨ً بزٟاء ال٣يم، ويدغم ؤلاوؿان ٖلى  07

ا والجهغ بها في ؾلى٦ه والخٗبحر ٖجها بهيٜ  بْهاَع

. واضخت

يم٨ً بزٟاء الاججاَاث، ويٗكر ٖجها ٖاصة بٗباعاث 

ب ا  ما يٚغ
ًا
إلاغء في حكحر بلى هىإػ اهٟٗاليت، و٦شحرا

ا وؤلاٞهاح ٖجها  . بْهاَع

٣يضة بوؿاهيت  08  ٖو
ًا
 اظخماٖيا

ًا
ا مٟهىما ال٣يم باٖخباَع

. ال ج٩ىن بال بيجابيت وزّحرة 

ا ٞغصيت واؾخجاباث شخهيت  الاججاَاث باٖخباَع

. ججاٍ مشحراث مٗيىت ٢ض ج٩ىن بيجابيت ؤو ؾلبيت

:  جخ٩ىن ال٣يم مً زالزت ؤبٗاص ؤؾاؾيت هي 09

اإلاٗغفي، والىظضاوي، وألاصاجي الؿلى٧ي اإلا٩ىن 

اإلاٗغفي، : َما: جخ٩ىن الاججاَاث مً بٗضيً عثيؿحن

 .والىظضاوي
ًا
. ؤما اإلا٩ىن ألاصاجي ٞليـ ملؼما

                                                           
 . 3  - 2 ص 986 سكو، عمان اليون/ ، األونروا "االتجاىات وطرائق تكوينها وتعديلها وقياسها في التعليم المدرسي معهـد التربية"أمحد بلقيس،  
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. الالتزامي

ييبػي ؤن جيسجم ٢يم اإلاغء م٘ ز٣اٞت و٢يم  10

الجماٖت التي ييخمي بلحها وحٗخكر ٖىهغ جىخيض في 

. اإلاجخم٘

م، بالًغوعة، م٘ ال٣يم اججاَاث اإلاغء ال جيسج

. الؿاثضة في مجخمٗه ؤو  ز٣اٞت ٢ىمه

اةٚ الُٝم في خُاة الٙشدـ  اةٚ لل٣يم: ٌو ا ٦ما يلي  ٌو  : ٖضيضة في خياة الٟغص يم٨ً بيجاَػ

 في بىاء 
ًا
 َاما

ًا
جيهئ ال٣يم للٟغص زياعاث مٗيىت ٞخ٩ىن لضيه بم٩اهيت الازخياع والاؾخجابت إلاى٠٢ مٗحن ٞخلٗب صوعا

٦ما ؤن ال٣يم حُٗي الٟغص بم٩اهيت ؤصاء ما َى مُلىب مىه، لظل٪ ٞهي ججٗله ؤ٢ضع وؤنكر ٖلى الخ٨ي٠ ٦ظل٪ شخهيخه، 

ٞةجها جد٤٣ للٟغص ؤلاخؿاؽ باامان اجها ج٣ىيه ٖلى مىاظهت اإلاىا٠٢ الهٗبت، وال٣يم ؤيًا جضٞ٘ الٟغص لخدؿحن ؤ٩ٞاٍع 

بَاٍع اإلاغظعي في ٞهم ٖال٢اجه م٘ آلازغيً، ٦ما ؤجها حٗمل  ومٗخ٣ضاجه ، وحؿاٖضٍ ٖلى ٞهم آلازغيً مً خىله ، وجىؾ٘

 
ًا
 وز٣اٞيا

ًا
٨غيا  ٞو

ًا
 وهٟؿيا

ًا
 وؤزال٢يا

ًا
الخ ، ان ال٣يم وؾيلت ٖالظيت وو٢اثيت للٟغص، ٦ما ؤجها حٗمل ..ٖلى بنالح الٟغص اظخماٖيا

 بلى
ًا
 ونىال

ًا
اث٠ ي٨مل بًٗها بًٗا مغخلت الخىا٤ٞ الىٟسخي  ٖلى يبِ هؼواث الٟغص وقهىاجه ومُامٗه، و٧ل َظٍ الْى

. ج٣ضيغ الظاث

: ظماث الصخفُت اإلإاسبُت .5

ذ في ال٨خابت ًٖ الصخهيت اإلاٛاعبيت قٗغث بدحرة قضيضة خيض وظضث هٟسخي ؤمام ٦م َاثل مً الهٟاث  خحن قٖغ

والجىاهب اإلاخٗضصة واإلاخىا٢ًت في هٟـ الى٢ذ بديض ججٗل الهىعة ؤقبه بمىا٣َىا الٗكىاثيت اإلاىدكغة في َى٫ البالص 

حها ال٣ؿىة في غيها ٟٞحها ال٣ٟغ اإلاض٢٘ والٛجى الٟاخل ٞو حها الغخمت في ؤظمل ( حٗظيب ختى اإلاىث ) ؤقض نىعَا ٖو ٞو

حها الجهل اإلاُب٤ ٖلى ٚالبيت ؾ٩اجها بال ؤهىا عنضها ( ظمٗياث زحريت وج٩اٞل اظخماعي)نىعَا  حها الٗلم والٗلماء ٞو ٞو

ن وٗمان بٌٗ اإلاداوالث مً ٖضة باخشحن لضعاؾت َظٍ الصخهيت في اإلاٛغب ال٨بحر ولٗل ؤبغػَا صعاؾت الض٦خىع ؤخمض ب

ت مً الؿماث يخمحز بها الٟغص اإلاٛاعبي صون ٚحٍر  للصخهيت اإلاٛاعبيت ٖامت والجؼاثغيت زانت و٢ض جىنل بلى مجمٖى

 : هلخهها ٞيما يلي

اء وما يىًىر جدذ َظٍ الؿمت ٧الهكر، الهض١،  الخضيً   ال٣ىاٖت وؤلايمان بال٣ًاء وال٣ضع،خب الٗض٫ واإلاؿاواة الٞى

تراٝ بالجميل اٍ . ٫ الًٟل، اإلاداٞٓت ٖلى الؿمٗت والاؾخماجت في الضٞإ ًٖ الكٝغوالٖا

بلى ط٦غ بٌٗ الخهاثو ٧الخمؿ٪ باانى٫،  ٦1ما هجض بٌٗ الضعاؾاث التي صعؾذ ؾماث اإلاجخم٘ اإلاٛاعبي وجىنلذ   

ت الخ٨ي٠ م٘ ألاخىا٫ اإلاؿخجضة، الخدضر، اإلاٗاملت باإلاشل،م٣ذ الثرزغة وال٨ال م الؼاثض، م٣ذ الاصٖاء والخٓاَغ،ؾٖغ

خماص ٖلى الىٟـ،ٖؼة الىٟـ وألاهٟت،الكٗىع باإلاؿاوليت وج٣بل هخاثج  الاهُىاء ٖلى الظاث،٦ٍغ الخُٟل والًٟى٫،الٖا

خ٣اص في الخٔ( اإلاا٫)ألاٞٗا٫، ج٣ضيغ الٗامل اإلااصر  . في خياة ؤلاوؿان والٖا

: خاجمت

                                                           
. 67أمحد بن نعمان، ادلرجع سبق ذكره ص   
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٣ىؽ مما ؾب٤ جإ٦ض لضيىا ؤن الصخهيت اإلاٛاعبيت جخمحز بُاب٘ صيجي ر    ام ْهغ ٖلى ؾلى٥ الٟغص مً لٛت ومماعؾاث َو

ا  ؤنلها مً الضيً في ٚالب ألاخيان وؤزغي جدىافى وحٗاليم الضيً ؤلاؾالمي في بٌٗ ألاخيان ، َظا ما ظٗلها جخمحز صون ٚحَر

 .مً الصخهياث بٗضة ؾماث

ٞاهه جازغ ويخإزغ مما بضؤث ( الٗىإلات)الٛغب ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاجخم٘ اإلاٛاعبي في جٟاٖل م٘ آلازغ ؾىاء م٘ اإلاكغ١ ؤو    

ظا ما الخٓه الباخشحن ٖلى ألاٞغاص  تراب الش٣افي)مالمذ ؤو بقاعاث الخٛحر يُغؤ ٖلى الصخهيت َو ، َظا ما ٞخذ (ْاَغة الٚا

يه لترنض الخٛحراث التي جُغؤ ٖلى ؾماث الصخهيت ٖىض الٟغص اإلاٛاعبي . الباب ٖلى مهٖغ
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ـّىباث الخّلم اظخخذاماث الخاظىب آلالي لزوي 

ضة معّىدي .أو  العُّذ ًدُاوي .د  حامّت باجىت،الجضاةش /لٍى

 

:  ملخق

جديذ ج٨ىىلىظيا اإلاٗلىماث والاجهاالث بجمي٘ آلياتها عاٞض مهم لخُىيغ الٗمليت الخٗليميت الخٗلميت لجمي٘ ألاٞغاص 

واإلااؾؿاث وفي ظمي٘ اإلاؿخىياث، خيض ي٣ضم الخاؾب آلالي ؤخض ؤَم ع٧اثؼ  اإلاٗيىاث الخٗليميت زهىنا لٟئت طور 

٫ مً صمج ج٣ىيت الخاؾب آلالي  اججاٍ جغبىر مٗانغ مً قئىه نٗىباث الخٗلم جماقيا  جضاٖياث َظا الٗهغ، الظر ظ٘

ؤن يٗؼػ اإلاماعؾاث الخٗليميت لظور نٗىباث الخٗلم ؾىاء مً خيض اإلاؿاٖضة في ال٣يام بىاظباتهم اإلاضعؾيت ٦ظا جُبي٤ 

ؾديٗاب الخُت الٟغصيت التربىيت، بلى ظاهب مؿاٖضة الُالب في خل بٌٗ اإلاك٨الث الخٗليميت ٦مك٩لت ال٣غاءة والا

ت اؾديٗابهم للمٗلىماث م و آلياث حٗلمهم ًٞال ًٖ ؾٖغ غ١ ج٨ٟحَر .  ال٣غاجي وال٨خابت والخؿاب،مً ؤظل الخماشخي َو

: مٝذمت 

الىجاح اإلاضعسخي َضٝ يُمذ بليه ٧ل مً الخالميظ وألاَل واإلااؾؿت الخٗليميت، بال ؤن َظا الهضٝ يهٗب جد٣ي٣ه في    

٤ بةَما٫ الخلميظ صعوؾه ٖمضا، ومجها ما يغجبِ بهٗىباث حٗلميت زاعظت ًٖ بٌٗ ألاخيان اؾباب ٖضة مجها ما 
ّ
يخٗل

بعاصة الخلميظ وعٚبخه في الخ٣ّضم والىجاح،بط يٗض مٟهىم نٗىباث الخٗلم مً اإلاٟاَيم الخضيشت التي اهدكغ الخضيض ٖجها 

لم الً( 1963)بٗض ٖام   الَخمام الٗضيض مً الباخشحن في مجا٫ التربيت ٖو
ًا
هاب،خيض حٗض مك٩لت هديجت ٞـ والُب وألٖا

ُنٗىباث الخٗلم مً اإلاك٨الث الخياجيت التي ٢ض ال ج٣خهغ ٖلى مغخلت الُٟىلت وال ٖلى الىُا١ اإلاضعسخي وال الجاهب 

ٍُ لخهل بلى مغاخل خياة الٟغص ال٣اصمت، التي ٢ض جازغ بهىعة ؤو بإزغي ٖلى خياة الٟغص  ألا٧اصيمي ٞدؿب، بل جخٗضا

. بليت والىٟؿيت والاظخماٖيتاإلاهىيت اإلاؿخ٤

 ومخٗاْما مُغصا ٞحها بي٣إ الخُىع  ٧ان التي اإلاجاالث ؤَم مً الخٗلم نٗىباث مجا٫ ؤن ٖلى الىٟـ ٖلماء مٗٓم ويخ٤ٟ   

ا٢ت حٗض الخٗلم نٗىباث بن خيض ال٣غن، َظا مً الشاوي الىه٠ زال٫  وجالػم اإلاسخلٟت الخياة مجاالث في جازغ التي مً ؤلٖا

 في الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت وبغيُاهيا  .الخياة مضي ؤلاوؿان
ًا
ول٣ض ؤْهغث الضعاؾاث والبدىر في ٖضص مً الضو٫ زانت

ٟا٫ الظيً يىاظهىن مك٨الث في اإلاضعؾت جخٗل٤ بالخدهيل ألا٧اصيمي َم مً طور الظ٧اء اإلاخىؾِ   مً ألَا
ًا
ؤَن ٦شحرا

. واإلاغجٟ٘، ل٨جهم يس٣ٟىن في الضعاؾت

 الخإزغ مهُلخاث بحن اإلااضخي ليٟغ١  ال٣غن  مً الؿخيىاث مُل٘ في 1(Kirk's) ٠حٟر يض ٖلى الخٗلم وباثن٘ مهُلر ْهغ   

م بهماثيت ؤو صازليت لٗىامل هديجت بٌٗ الخالميظ مجها يٗاوى ٢ض التي الخٗليميت والهٗىباث الخٗلم وبِء ال٣ٗلي  جمخٗه ٚع

.  ال٣ٗليت ٢ضعاجه م٘ يخ٤ٟ الظر باإلاؿخىي الخدهيل  يم٨ىه ال ول٨ىه ج٣غيبا الٗاصر بالظ٧اء

ا ٦إصبياث التربيت الخانت نٗىباث الخٗلم     حَر بإجها بٖا٢ت زٟيت ( The Learning Disabilities)و٧ل َظٍ الضعاؾاث ٚو

ٟا٫ الظيً يٗاهىن مً َظٍ الهٗىباث يمخل٩ىن ٢ضعاث جسٟي ظىاهب ال٠ًٗ في ؤصائهم، مشال هجضَم ٢ض  مدحرة، ٞاَا

م ؤجهم يؿغصون  م ٢ض يىجخىن في جإصيت مهاعاث م٣ٗضة ظضا   ٚع م مً ؤجهم ال يؿخُيٗىن ال٨خابت، َو ٢هها عاجٗت بالٚغ

                                                           
 .30، ص2006، القاىرة، ط دار الرشاد،، "ألطفال الروضة وصعوبات التعلم ةقصور المهارات قبل األكاديمي"عبد اهلل، لعاد  1
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م ، بال ؤجهم ٢ض  ٢ض يس٣ٟىن في بجبإ الخٗليماث البؿيُت، و٦ما ؤجهم ٢ض يبضون ٖاصيحن جماما ًاوؤط٦ياء ليـ في مٓهَغ

ؾت، ٞبًٗهم ال يؿخُي٘ حٗلم ال٣غاءة، وبًٗهم ٖاظؼ ًٖ يٗاهىن مً نٗىباث ظمت في حٗلـم بٌٗ اإلاهاعاث في اإلاضع

م الغيايياث
ّ
م ال٨خابت وبًٗهم آلازغ يغج٨ب ؤزُاء مخ٨غعة ويىاظه نٗىباث خ٣ي٣يت في حٗل

ّ
. حٗل

م    
ّ
مً زال٫ بدض في م٣ىماث ( The Learning Disabilities)مً َىا ظاءث َظٍ الىع٢ت لخٗالج مىيٕى نٗىباث الخٗل

، بذ م بك٩ل ٖام،مً خيضَظا اإلاىيٕى
ّ
الخٗغي٠، ٖىاملها، واَم : يض هخىالى في ٖغى ؤَم ما يسخو بهٗىباث الخٗل

. ؤهىاٖها و٦ظا جهييٟاتها وؤزحرا اؾخسضام الخاؾىب مً ظاهب الخضعيـ لظور نٗىباث الخٗلم

 :ئؼ٣الُت الذساظت (1

اث الخضيشت وؿبيا في ميضان التربيت الخانت ، خيض ٧ان ظل الاَخمام     يٗخكر مىيٕى نٗىباث الخٗلم مً اإلاىيٖى

ا٢ت ال٣ٗليت و الؿمٗيت و البهغيت و الخغ٦يت ، ول٨ً بؿبب ْهىع  ا٢اث ألازغي ٧اإٖل ؾاب٣ا مىهبا ٖلى ؤق٩ا٫ ؤلٖا

م ال٣ٗلي و الخسخي و ٟا٫ ألاؾىياء في همَى ت مً ألَا الخغ٧ي، ول٨جهم يٗاهىن مً مك٨الث حٗليميت ،٣ٞض بضؤ  مجمٖى

في التربيت الخانت الاَخمام بهظٍ الٟئت للخٗٝغ ٖلى مٓاَغ نٗىباث الخٗلم زانت في الجىاهب ألا٧اصيميت  اإلاسخهىن 

ٖا٢ت والاهٟٗاليت والؿلى٦يت، بط ال جؼا٫ ؤؾباب نٗىباث الخٗلم ٚامًت،وطل٪ لخضازت اإلاىيٕى وللخضازل بيىه و بحن ؤلا

بط يىاظه بٌٗ الُلبت مك٨الث في . ال٣ٗليت مً ظهت، وبحن نٗىباث الخٗلم و الايُغاباث الاهٟٗاليت مً ظهت ؤزغي 

م ؤ٢ل مما  الخٗلم خيض يىسٌٟ مؿخىي ؤصائهم ًٖ ا٢غؤجهم مً الٟئت الٗمغيت في الخدهيل الضعاسخي،و ي٩ىن اهجاَػ

ص ج٩ىن في خضوص اإلاخىؾِ ؤو ٞى١ اإلاخىؾِ وم٘ طل٪ يٗاهىن مً يخى٢ٗه اإلاٗلمىن مجهم، ٖلما ؤن ٢ضعاتهم ال٣ٗليت ١

اط و  غاى الؿلى٦يت والاهٟٗاليت ٧اإلج٩اليت  وؤلاٖػ نٗىبت الخٗلم ومً اإلاغجر ؤن جغا٤ٞ َظٍ اإلاك٩لت بٌٗ الٓىاَغ وألٖا

ت الًٛب و ال٨ٟغة الضوهيت ًٖ الظاث و جضوي الش٣ت بالىٟـ .   ؤلاوسخابيت واليكاٍ الؼاثض وؾٖغ

" ـّىبت في الخّلم"التي حٗي٤ ٖمليت الخٗلم لضي بٌٗ اإلاخٗلمحن و حٗغ٢لها ٚحر ؤن الىديجت واخضة ألاظباب ل٣ض حٗضصث    

والتي ج٣ىص بلى ٖضم الخىا٤ٞ الضعاسخي، ٞاإلاُٗياث حكحر بلى ؤن اإلاىار الىٟسخي والاظخماعي والتربىر يؿاٖض في ْهىع 

غاى التي ح٨ٗـ وظىص َظٍ اإلاك٩لت ٖىض الِ الب و م٘ طل٪ ٣ٞض ال هجض ايت بؾتراججيت ٢ض جدبجها اإلااؾؿت الخٗليميت ألٖا

ا مً اإلاك٨الث الضعاؾيت ؤو الؿلى٦يت، باؾخصىاء بٌٗ الخضزالث الٟغصيت لبٌٗ  للخهضر مً َظٍ الٓاَغة و ٚحَر

صا ًٖ اخخياظاث اإلاضعؾحن وألا٦ثر مً طل٪  ؤن ج٣ىم ؤلاصاعة ببٌٗ ؤلاظغاءاث ؤلاصاعيت في اإلاىٓىمت الخٗليميت بعي

ومخُلباث اإلاخٗلمحن،و٦ما ؤن َظٍ اإلاك٩لت لم جدٔ باَخمام ٦بحر ٖلى نٗيض الضعاؾاث و البدىر في اإلااؾؿاث الخٗليميت 

ا الؿلبيت ٖلى ألاٞغاص واإلاجخمٗاث ٖلى ظمي٘ اإلاؿخىياث م مً آزاَع . بالٚغ

بن هخاط ٖهغ الٗىإلات  بما جخًمً مً جُىع و ج٣ضم ج٨ىىلىجي ،٢ض ؤجاح للىؾاثل الخ٨ىىلىظيت ؤن ج٩ىن وؾيلت خياة ال    

اَيت، ختى ؤهه ال يم٨ً ؤن هجض مجاال ؤو ٢ُاٖا ا٢خهاصيا ٧ان ؤو َبيا ؤو حٗليميا يسلى مً َظٍ الخضمت وال ق٪  وؾيلت ٞع

ضاص ألاٞغاص ؤن ٢ُإ الخٗليم َى مً ؤ٦ثر ال٣ُاٖاث ا لتي ال٢ذ اؾخدؿاها للخ٨ىىلىظيا باٖخباٍع ال٣ُإ ألاؾاسخي إٖل

وال٩ىاصع البكغيت لظا ؾٗذ إلؾخضزا٫ مسخل٠ الىؾاثل الخ٨ىىلىظيت والكرامج الخضيشت للخدؿحن مً ٖمليت الخٗليم مجها 

التربىيت بجمي٘ مجاالتها  اؾخسضام الخاؾىب في الخٗليم، بط جمشل الخ٣ىياث التربىيت صوعا مهما في جدؿحن الٗمليت

ؤلاوؿاهيت، والاظخماٖيت،والا٢خهاصيت والؿياؾيت، خيض اؾخسضمذ ألاظهؼة و ألاصواث و اإلاىاص و ظمي٘ ؤلام٩اهياث اإلاخاخت 

٘ صعظت ال٨ٟاءة وؤلاج٣ان والجىصة في الٗمليت  ؾىاء ؤ٧اهذ مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ،ماصيت ؤم ٚحر ماصيت لٞغ

ت ٖملذ ٖلى حٗؼيؼ اإلاىا٠٢ الخٗليميت وزانت لُلبت طور نٗىباث زهىنا ما حٗل.الخٗليميت ١ بةم٩اهيت وؾاثل مخىٖى
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مً َىا ظاءث َظٍ الىع٢ت لخجيب ٖلى ظملت مً الدؿائالث التي جخمدىع . الخٗلم بك٩ل ٞٗا٫ ومالثم إلاسخل٠ اخخياظاتهم

نٗىباث الخٗلم؟ وما هي الٗىامل ٞما هي .بهىعة ؤؾاؾيت خى٫ الخاؾىب آلالي واؾخسضاماجه لظور نٗىباث الخٗلم 

ا؟ وما هي ؤهماَها؟ وما هي اؾخسضاماث الخاؾىب آلالي لظور نٗىباث الخٗلم؟  اإلاؿببت لها؟ وما هي ؤَم مٓاََغ

 : أهمُت الذساظت (2

 حٗض نٗىباث الخٗلم بمشابت بخضي الٟئاث التربيت الخانت ، بل ؤجها في وا٢٘ ألامغ جمشل ؤ٦ثر اهدكاعا  ألامغ الظر ي٨ٗـ 

 .في الىا٢٘ عصاءة ؤلاظغاءاث الدصخيهيت اإلاخبٗت مً ظاهب اإلاسخهحن

  بن نٗىباث الخٗلم مك٩لت حؿخمغ مضي الخياة ؤر ؤجها ٢ض ال جيخهي ؤو ال جسخٟي بطا اجبٗىا بغهامجا مٗيىا ؾىاء ٧ان

 .َت جغبىيت ٞغصيتطل٪ الكرهامج بغهامجا للخضزل اإلاب٨غ، ؤو بغهامجا اهخ٣اليا ؤو بغهامجا للخضعيـ الٗالجي ؤو ر

  ا مً اإلاهُلخاث اإلاغجبُت باإلاك٨الث الخٗليميت ٧الخإزغ الضعاسخي وبُئ الخلِ بحن مٟهىم نٗىباث الخٗلم و ٚحَر

ضم جدضيضٍ بهىعة ص٢ي٣ت لضي ال٣اثمحن  الخٗلم في اهسٟاى الخدهيل الضعاسخي، ألامغ الظر يؼيض مً يبابيت اإلاٟهىم ٖو

 .في اإلااؾؿاث  الخٗليميت

 ب٨غ ًٖ نٗىباث الخٗلم لضي الُالب يؿمذ بالخضزل اإلاىاؾب والخ٣ليل مً الخإزحراث الجاهبيت الضعاؾيت و ال٨ك٠ الم

 .الؿلى٦يت للمخٗلم

  ت ووؾيلت ؤؾاؾيت في الٗمليت الخٗليميت زهىنا لظور الٟئاث يٗخكر الخاؾىب آلالي مً ؤَم جضاٖياث ٖهغ اإلاٗٞغ

ؾخمغ و الخصخيذ والخىظيه اؾاليب الخٗلم ل٩ل اإلاخٗلمحن جماقيا الخانت بط يؿاٖض في مسخل٠ ٖملياث الخ٣ىيم الم

بيٗت نٗىباتهم الىماثيت ؤو ألا٧اصيميت   .َو

  يجؿض الخاؾىب ظؼء مهم مً هٓام الضٖم اإلاخ٩امل الظر يدخاظه طور نٗىباث الخٗلم لحراعي ٢ضعاتهم وزهاثههم

م الىٟسخي ألا٧اصيمي للىنى٫ بلى ؤ٢صخى ما حـ  .  مذ به ٢ضعاتهمبما يخماشخى و همَى

 :أهذاٗ الذساظت  (3

  هي بياٞت هٓغيت جضٖم الضعاؾاث التربىيت خى٫ مىيٕى نٗىباث الخٗلم في اإلااؾؿاث الخٗليميت. 

  ها في ظمي٘ اإلاؿخىياث ج٨ك٠ ًٖ الٗىامل اإلاؿببت وعاء اهدكاع َظٍ الٓاَغة بحن ألاوؾاٍ الُالبيت للخض مً قيٖى

 .الخٗليميت

 ا وجهييٟاتها لؿهل ٖلى ال٣اثمحن في اإلاجا٫ التربىر ٧ل ؤلاظغاءاث التي يم٨ً اجساطَا م٘ ج٣ضم هٓغة ٖلى ؤَم ؤهىاٖه

 .٧ل ٞئت مً طور نٗىباث الخٗلم

  حُٗي لىا ٨ٞغة خى٫ اؾخضزا٫ الخ٨ىىلىظيا الخضيشت و اإلاخمشلت في الخاؾىب ٦خ٣ىيت مؿاٖضة لهظٍ الٟئت مً اظل همى

 .َم الخانتؤًٞل وجدهيل صعاسخي امشل بما يخماشخى و٢ضعاث
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. ؤلاواس اإلاٙاهُمي للذساظت (4

ٚ ـّىباث الخّلم .1 : حٍّش

حٗضص اإلاٟاَيم التربيت اإلا٣ضمت لهٗىباث الخٗلم لخٗضص ولخىٕى اإلاجاالث التي جىاولذ الٓاَغة ٦ٗضم ٢ضعة ٦شحر مً    

م وؾالمت ٢ىىاث ؤلاخؿاؽ ٧البهغ والؿم٘ 
ّ
غ ال٣ضعاث ال٣ٗليت الالػمت للخٗل م جٞى م بك٩ل َبيعي ٚع

ّ
الخالميظ ٖلى الخٗل

م مً وبجاخت ٞغم الخٗليم الٗام، باإلياٞت بلى الا لى الٚغ جؼان الٗاَٟي والخياة الاظخماٖيت والا٢خهاصيت الٗاصيت، ٖو

ازخالٝ الٗلماء في نياٚت الخٗغيٟاث بال ؤجهم يخ٣ٟىن ٖلى زهاثو الخالميظ الظيً لضحهم نٗىباث حٗلـم، ولم ي٣خهغ 

ة صوع ٦بحر في حٗغي٠ الجهاث الغؾميت بل ٧ان للجمٗياث واإلااؾؿاث الخحريت والخُىعي"ألامغ ٖلى في الخٗغي٠ ٖلى

م بخٗغيٟاث ٦شحرة 1"نٗىباث الخٗلم
ّ
وبىاء ٖلى جىٕى مهاصع الاَخمام وازخالٝ ؤَضاٞه خٓي مجا٫ نٗىباث الخٗل

". ومخٗضصة

: وهي ـّىباث الخّلمٞيما يلي ؾىداو٫ ؤن هكرػ ؤَم الخٗغيٟاث التي ْهغث في مجا٫    

ٚ الىبي  - : الخٍّش

م، والتي جخمشل في الخلل الٗهبي ؤو جل٠ الضماٙيغ٦ؼ َظا الخٗغي٠ ٖلى ألاؾباب الٌٗ
ّ
. ويت إلآاَغ نٗىباث الخٗل

ٚ التربىي  -  :الخٍّش

ه  ٖباعة ًٖ ايُغاب في الٗملياث الىٟؿيت ؤو ال٣ٗليت التي حكمل ألاهدباٍ و ؤلاصعا٥ و :"بإهه( 2000) هبُل ِبذ الٙخاحٖٞغ

صعة ٖلى حٗلم ال٣غاءة و ال٨خابت  و الخؿاب وما يترجب ج٩ىيً اإلاٟهىم و الخظ٦غ و خل اإلاك٨الث يٓهغ نضاٍ في ٖضم ال٤

 2."ٖليه مً ٢هىع في اإلاىاص الضعاؾيت اإلاسخلٟت

ه  همى ال٣ضعاث ال٣ٗليت بُغي٣ت ٚحر مىخٓمت، م٘ مٓاَغ العجؼ ألا٧اصيمي للُٟل، :" بإهه (2001)،الشوظان، ٘اسوٖٛٞغ

م اللٛت وال٣غاءة وال٨خابت والخهجئت،
ّ
والتي ال حٗىص اؾباب ٣ٖليت ؤو خؿيت، وجبايً بحن الخدهيل  واإلاخمشلت في ٖضم حٗل

 3 ."ألا٧اصيمي وال٣ضعة ال٣ٗليت للٟغص

ه  ذٖٞغ ت:"بإهه (2001)،البخا٥ مدمذ بً ٍص  في الخاصة الهٗىباث زال٫ مً جبضو التي مً الايُغاباث مخجاوؿت ٚحر مجمٖى

  4".والاؾخيخاظيت الغياييت والٗملياثوال٨خابت  وال٣غاءة والخدضر ؤلانٛاء مهاعاث واؾخسضام ا٦دؿاب

ه  ت يهى٠ ٖام مهُلر: نٗىباث الخٗلم بإجها"،(2008)ئبشاهُم ِىاد أخمذٖٞغ  الضعاسخي الٟهل في الخالميظ مً مجمٖى

 بال اإلاخىؾِ ٞى١  ؤو ٖاصر بظ٧اء يخمخٗىن  ؤجهم وم٘ الٗاصيحن، هٓغائهم ًٖ الضعاسخي الخدهيل في يٓهغون اهسٟايا الٗاصر،

ال٨خابت  ؤو ال٣غاءة ؤو الخ٨ٟحر ؤو الٟهم ؤو الظا٦غة ؤو الاهدباٍ ؤو ٧اإلصعا٥ بالخٗلم، اإلاخهلت الٗملياث في نٗىبت يٓهغونؤجهم 

 مجهم طور  ويؿدبٗض الؿاب٣ت، الٗملياث مً ب٩ل اإلاخهلت اإلاهاعاث في ؤو الخؿابيت، الٗملياث بظغاء ؤو التهجي ؤو الى٤ُ ؤو
                                                           

.  5 ص ،  200،أكادديية الرتبية اخلاصة، الرياض، "طرق التدريس واالستراتيجيات المعرفية: صعوبات التعّلم"ىيم، اأبو نيان، ابر   
 .3 ، ص 2000، ادلؤمتر الدويل اخلامس، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عٌن مشس، القاىرة، "صعوبات التعلم و التعليم العالجي"نبيل عبد الفتاح، 2
   20؛ ص  200، 5 الطبعة ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، األردن، "مقدمة في التربية الخاصة: سيكولوجية األطفال غير العاديين"الروسان، فاروق،  

202 . 
 ، اجمللة"األطفال لدى التعلم صعوبات تعريف في األكاديمي والتحصيل العقلية القدرات بين التفاوت أساليب استخدام "،البتال زلمد بن زيد 4

 .84 ، ص 15،2001اجمللد الكويت، جامعة الرتبوية،
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ا٢ت يىب بإمغاى واإلاهابىن  ال٣ٗليت ؤلٖا ا٢اث وطور  والبهغ، الؿم٘ ٖو  خيض، بن اهٟٗاليا، واإلاًُغبىن  اإلاخٗضصة ؤلٖا

 1" .مجها يٗاهىن  التي للهٗىباث ؾببا ج٩ىن  ٢ض بٖا٢اتهم

ىد  ؾمٗيت ؤو )َى الظر ال يٗاوي بٖا٢ت ٣ٖليت ؤو خؿيت  ":الخلميظ طو نٗىبت الخٗلم: ١2008ل مً بخى٥ خلُٙت وهادس الٍض

 في الٗملياث ال٣ٗليت  ؤو الىٟؿيت ( بهغيت
ًا
،بل َى َٟل يٗاوي ايُغابا

ًا
 اهٟٗاليا

ًا
 ؤو ايُغابا

ًا
 ؤو بيئيا

ًا
 ز٣اٞيا

ًا
ؤو خغماها

٢ضعة ٖلى حٗلم ال٣غاءة ألاؾاؾيت التي حكمل الاهدباٍ وؤلاصعا٥ وج٩ىيً اإلاٟهىم والخظ٦غ وخل اإلاك٩لت، ويٓهغ ؤزٍغ في ٖضم ا٫

وال٨خابت والخؿاب وما يترجب ٖليه ؾىاء في اإلاضعؾت الابخضاثيت ؤم ٞيما بٗض مً ٢هىع في حٗلم اإلاىاص الضعاؾيت اإلاسخلٟت، 

لظل٪ يالخٔ آلاباء واإلاٗلمىن ؤن َظا الخلميظ ال يهل بلى هٟـ اإلاؿخىي الخٗليمي الظر يهل له ػمالٍئ مً هٟـ الؿً 

م مما ٫  2 ."صيه مً ٢ضعاث ٣ٖليت ووؿبت ط٧اء مخىؾُت ؤو ٞى١ اإلاخىؾُتٖلى الٚغ

اإلاالخٔ للخٗاعي٠ الىاعصة ٧ان َىا٥ التي جىاولذ مٟهىم نٗىباث الخٗلم، في ظىاهب مسخلٟت، بال ؤهىا ٦ما ؾب٤ وؤوضخىا 

ى ما يخماشخى واججاٍ صعاؾدىا والتي جسخو بٗمليت حٗليم طور نٗىباث ا٫ م، بال ؤهىا البض وؤن جىاولىا الجاهب التربىر، َو
ّ
حٗلـ

وؿخٟيض مً َظٍ الخٗغيٟاث ٦ما وؿخسلو ٖضصا ًامً الٗىانغ التي جًمىتها الخٗغيٟاث ألازغي اإلاخٗضصة اإلايكإ والهضٝ 

م، ويم٨ً جلخيو َظٍ الٗىانغ ٖلى الىدى 
ّ
والٛايت، مما يؿاٖضها ٖلى الاؾخٟاصة مجها في جىييذ مٟهىم نٗىباث الخٗل

: الخالي

ا٢ت -7الٗملياث الخؿابيت،-6ال٨الم،-5الهجاء،-4ال٨خابت، -3ال٣غاءة، -2الخ٨ٟحر،-1لى الؿم٘،ه٣و ال٣ضعة ٕ الٖا

. ،والتي جغظ٘ لٓغوٝ هماثيت (Aphasia)الخبؿت ال٨الميت -10،(Duslexia)ٖؿغ ال٣غاءة -9الانابت في اإلاش،-8ؤلاصعا٦يت،

ّىباث الخّلم .2 : الّىامل اإلاشجبىت بفُث

، (1992) ٘خشو و ٍساك، و(1988)ِبذ الىبي ل٣ض ؤْهغث هخاثج بٌٗ الضعاؾاث والبدىر التربىيت ، ٦ضعاؾت    

، ٖال٢ت بحن بٌٗ الٗىامل واإلاخٛحراث اإلاغجبُت بُهٗىباث الخٗلم، ومً َظٍ الٗىامل ما َى ؤؾاسخي يؿاَم (2001)مدمذ

مىما نىٟذ الٗىامل. في اهسٟاى الخدهيل بحن َالب اإلاضاعؽ : اإلاغجبُت بهٗىباث الخٗلم لىمُحن ؤؾاؾيحن َما ٖو

ا٢اث الخؿيت والايُغاباث الاهٟٗاليت الّىامل الذاخلُت ،التي حٗىص في الٛالب لٓغوٝ الٟغص ٧الخسل٠ ال٣ٗلي وؤلٖا

التي جغظ٘ بلى الٗىامل البيئيت،مسخل٠ الٗىامل الش٣اٞيت والٓغوٝ  الّىامل الخاسحُتالكضيضة،في خحن ج٠٣ وعاء 

ماٖيت والا٢خهاصيت وه٣و ٞغم الخٗليم والخٗلم ٚحر اإلاالثم، ٧الٗال٢ت بحن اإلاٗلم والخالميظ واإلاىهج الضعاسخي وما الاظذ

غ١ الخضعيـ التي يخهل بًٗها ببًٗها آلازغ بالخهاثو الصخهيت لخاالث نٗىباث  يغجبِ به مً ؤبٗاص مشل اإلاٗلم َو

ا ٖلى الخالت الىٟؿيت مً جىجغ ومكاٖغ  الخٗلم ٧اإلخؿاؽ بالعجؼ وي٠ٗ الش٣ت بالىٟـ والٓغوٝ ألاؾغيت ومضي جإزحَر

.  ؾالبت

ومً الٗىامل الضازليت التي جغجبِ بالخلميظ مً طور ُنٗىباث الخٗلم ؤلاخؿاؽ بالعجؼ الظر يهيبه بمكاٖغ الكٗىع    

ضم ال٣ضعة ٖىضما ي٣اعن هٟؿه بؼمالثه آلازغيً في اله٠، ٞيكٗغ ؤهه ٚحر ٢اصع ٖلى مج اعاتهم ؾىاء في الٗمل بالٟكل ٖو

                                                           
 . 6، ص2008األردن،  والتوزيع، للنشر الوراق مؤسسة ،"التعلم صعوبات"إبراىيم،  عواد أمحد محدأ  
اجمللة العربية للرتبية  ،"ببعض المتغيرات وعالقتها العوامل المرتبطة بصعوبات التعلم في لمرحلة االبتدائية"، ادر فهمي الزيود، نبتول زلي الدين خليفة4  

 .7   -6  ، ص ص،2008 ،، الرياض2 اخلاصة، العدد
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 بٗضم ال٣ضعة ٖلى 
ًا
الهٟي ؤو في اإلاىا٢كاث التي جضوع خى٫ مىيٕى مٗحن ؤو في الخدهيل الضعاسخي، مما ُيُٗيه بخؿاؾا

خماص في قاوهه الخٗليميت ٖلى آلازغيً و٦ما ُيىمي لضيه الكٗىع بالخجل والخٝى مً الٟكل، . الٗمل الاؾخ٣اللي والٖا

ضم ال٠٨ . اءة باليؿبت لؼمالثهوالكٗىع بالى٣و ٖو

 في مؿاٖضة الخالميظ 
ًا
 مهما

ًا
ٓهغ هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت ؤن الٓغوٝ ألاؾغيت مً الٗىامل الخاعظيت التي جاصر صوعا

ُ
٦ما ج

هم ألاؾغة : طور ُنٗىباث الخٗلم ٖلى الخٗلم،ؤو حٗمل ٖلى بٖا٢ت حٗلمهم، ومً طل٪ ضم بصعا٥ ٞو الخالٞاث ألاؾغيت، ٖو

ظهها َاالء الخالميظ في اإلاضعؾت، ؤو ٖضم بُٖاء ألاؾغة ألاَميت لهظٍ اإلاك٨الث ؤو ٖضم الخٗاون للمك٨الث التي يىا

 
ًا
ىمي قٗىعا

ُ
اإلاكتر٥ بحن اإلاضعؾت وألاؾغة في مخابٗت قاوجهم الخٗليميت، باإلياٞت بلى اإلاٗاملت الؿيئت صازل ألاؾغة التي ج

ٌ الىالضر، مما  بالٞغ
ًا
ىبت الاظخماٖيت وقٗىعا يجٗلهم يكٗغون بالتهضيض اإلاؿخمغ ويازغ ٖلى مؿخىاَم  بٗضم اإلاٚغ

.                الخٗليمي

ٟا٫ بٗضم ألامان     ومً الٗىامل الخاعظيت التي جغجبِ بالخلميظ صوع اإلاديِ الٗاَٟي والاظخماعي في قٗىع ألَا

ع بهىعة ٦بحرة ٖلى ألاؾاؽ والاوسجام والكٗىع بٗضم الخب والضٝء، ؾىاء في البيذ ؤم في اإلاضعؾت، ألامغ الظر يار

الىٟسخي، بل وختى الٟؿيىلىجي للخٗلم بطا ما حٗغى لٟترة َىيلت مً الخغمان الٗاَٟي والاظخماعي وقٗىع ب٣ٟض 

 Dysonللٗال٢اث الصخهيت في البيذ واإلاضعؾت، خيض ؤْهغث صعاؾاث ؤظغيذ في الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ٦ضعاؾت 

ٟا٫ ٢ض حٗغيىا في خياتهم إلاك٨الث ؤؾغيت، ؤو  في ؤن بٌٗSharma(2004 ) و(2003) خاالث ُنٗىباث الخٗلم ٧اهذ َا

، يمً مىٓىمت ٖاثليت ٚحر صخيت يخبىىن 
ًا
اَٟيا  ٖو

ًا
٧اهىا هخاَط بيئاٍث ٚحر مؿخ٣غة، و٧اهىا يخٗغيىن لؿىِء اإلاٗاملت بضهيا

ر  م ؾلى٦هم ٚحر الؿىًا خماصيت اإلابالٜ ؤي٠ بلى طل٪ قٗى. ؾلى٦ياث ٚحر مالثمت، ويٗؼػ ؤٞغاص ؤؾَغ ع َاالء الخالميظ في الٖا

.  ٞحها

٨َظا ٞةن بٌٗ الٗىامل الخاعظيت اإلاخمدىعة ؤؾاؾا خى٫ ٖيىب في الٗمليت الخٗليميت ج٩ىن ؤخض ألاؾباب اإلاؿاٖضة    

لخضَىع خالت َاالء الخالميظ مً طور ُنٗىباث الخٗلم،٦ٗضم الاَخمام بمك٨التهم، ؤو مسخل٠ اإلاماعؾاث التربىيت 

اث٠ الىٟؿيت، مشل ؤلاصعا٥ وا٫  في الْى
ًا
حٗليميت الخاَئت،زانت في الخٗامل م٘ َاالء الخالميظ الظيً يٓهغون ايُغابا

ضم ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ اإلاٟاَيم بلى  الخسخي والخظ٦غ ونياٚت اإلاٟاَيم وي٠ٗ ال٣ضعة ٖلى الخىٓيم والخٗميم، ٖو

. لظا٦غة ال٣هحرة التي ج٩ىن طاث ؤزغ ٦بحر ٖلى ؤصائهم الخٗليميظاهب ي٠ٗ وجضوي اإلاهاعاث الخغ٦يت واللٟٓيت، وي٠ٗ ا

حر اإلاؿاولت لبٌٗ اإلاضعؾحن الظيً يهٟىن الخالميظ مً طور     ٞالٗىامل التربىيت واإلاماعؾاث التربىيت ٚحر اإلاهىيت ٚو

وؤن ج٨يٟهم في  ُنٗىباث الخٗلم بإجهم ٦ؿىلحن، وؤجهم ال يؿخُيٗىن اؾخسضام اؾتراجيجياث طاث ٦ٟاءة في الضعاؾت،

اإلاىا٠٢ الخٗليميت يدؿم بالى٣و وال٠ًٗ ويي٤ اإلاىهج الخٗليمي، وي٠ٗ في الخضعيب ٖلى اإلاهاعاث الاظخماٖيت والبضهيت 

ٗلم . والخغ٦يت والخىانل الكٟىر والؿلى٥ الخ٨يٟي مً الٗىامل الخاعظيت اإلاغجبُت بهٗىباث الخٗلم
ُ
ٞىجض مشال ؤن اإلا

التي تهخم بالخٟٔ والدؿمي٘ ؤ٦ثر مما حهخم بالخكراث التربىيت ال٣اثمت ٖلى الخضعيب ٖلى يبالٜ في اؾخسضام اإلاهاعاث 

خغ٦يت وج٣ضيم الخىاٞؼ وجىميت مٟهىم الظاث، ألامغ الظر ٢ض -اؾخسضام اإلاهاعاث التي حٗخمض ٖلى الجؿم واإلاهاعاث الخـ

هىع َظٍ اإلاك٨الث الخاصة بك٩ل مازغ مما ال يٗىص ٖلحهم بالىٟ٘ في خياتهم  ياصر بلى جٟا٢م مك٨الث الخالميظ الخٗليميت ْو

. اإلاؿخ٣بليت

ٗلم والخالميظ مً طور ُنٗىباث الخٗلم  صوع ؤؾاسخي في ْهىع اإلاك٩لت ، ٞالجاهب الايجابي في    
ُ
ججؿض الٗال٢ت بحن اإلا

يجابيت صازل اله٠ الٗال٢ت اإلاخمشل في ؤؾلىب اإلاٗاملت الؿىر الخٟاٖلي بيجهما، مً زال٫ الدصجي٘ ٖلى اإلاماعؾاث الا
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 إلاؿخىي الٟغو١ الٟغصيت
ًا
. وزاعظه ٦ظا بُٖاء الخلميظ الٟغنت والى٢ذ ال٩اٞيحن ل٩ي ي٣ضم ما لضيه مً وكاٍ وؤٖما٫ جبٗا

وباإلا٣اعهت م٘ الجاهب الؿلبي اإلاخمشلت في الٗال٢ت اإلاخىجغة الؿالبت بحن اإلاضعؽ والخلميظ مً طور ُنٗىباث الخٗلم، ٞيٗمل 

ضم  ٖلى الخالت الىٟؿيت للخلميظ مشل الكٗىع بالىبظ  ٖلى بَماله ٖو
ًا
مكاع٦خه في ألاوكُت واإلاهام الهٟيت،مما يازغ ؾلبا

ضم ال٨ٟاءة م٘ ٚحٍر مً الؼمالء . وؤلاَما٫ ٖو

، بال ؤن الباخشحن في َظا  م مخضازلت الى خض يهٗب ٖليىا جمحٍز
ّ
مىما يم٨ً ال٣ى٫ ان حٗخكر ٖمليت ٖىامل نٗىباث الخٗلـ ٖو

ت مً ألاؾباباإلايضان  بناباث الضماٙ، الايُغاباث الاهٟٗاليت، ه٣و : ٢ض جخمشل في  1ي٣ؿمىن جل٪ ألاؾباب بلى مجمٖى

اث مً الٗىامل اإلاسخلٟت، يم٨ً ج٣ؿيمها بلى : الخكرة،إلاجمٖى

ت والبُىلىحُت باء إلناباث في الضماٙ، والتي حٗجي الخل٠ في ٖهب الخاليا الضماٚيت: الّىامل الّمٍى بلى  يغبُها ألَا

ٖضص مً الٗىامل البيىلىظيت ؤَمها التهاب السخايا، والدؿمم ؤو التهاب الخاليا الضماٚيت والخهبت ألاإلااهيت وه٣و 

باء ؤن َظٍ الؿباب ٢ض جاصر بلى  ألا٦سجحن ؤو نٗىباث الىالصة، ؤو الىالصة اإلاب٨غة، ؤو حٗاَي ال٣ٗا٢حر، ولهظا يٗخ٣ض ألَا

. بنابت الخاليا الضماٚيت

م بلى ؤزغ الٗىامل الجيييت الىعازيت :الجُيُتالّىامل 
ّ
. حكحر الضعاؾاث الخضيشت في مىيٕى ؤؾباب نٗىباث الخٗل

وجخمشل في ه٣و الخكراث الخٗليميت وؾىء الخٛظيت، ؤو ؾىء الخالت الُبيت ؤو ٢لت الخضعيب ؤو بظباع : الّىامل البُئُت

." الخكراث البيئيت والخغمان مً اإلاشحراث البيئيت اإلاىاؾبتالُٟل ٖلى ال٨خابت بيض مٗيىت، وبالُب٘ البض مً ط٦غ ه٣و 

 :مٍاهش ـّىباث الخّلم .3

 هديجت واخض آن في والكاث٨ت الخضيشت اإلاىايي٘ مً الخياة، ٞهي مضي جٓل التي اإلاكا٧ل مً الخٗلم نٗىباث مكا٧ل بن   

 ألازهاثيىن  الىٟؿاهيىن، ألازهاثيىن  اإلاضعؾىن، ألامىع، ؤولياء مشل مً اإلاجخم٘ مً ٦شحرة مسخلٟت قغاثذ اَخمام

ٟا٫، الاظخماٖيىن، هاب ؤَباء ؤَباء ألَا م، ألٖا حَر م الخٗلم نٗىباث طور  ٖمىما ٞمٓاَغ ٚو  ؤجها بال ؤجها مخٗضصة مً بالٚغ

 ًٖ ٖاظؼا الخلميظ وبالخالي يٗخكر بلحها، اإلااصيت ألاؾباب في الازخالٝ بؿبب وطل٪ مجها، يٗاوي جلميظ ٧ل ٖلى ظميٗها جٓهغ ال

 :الخاليت الغثيؿيت اإلآاَغ مً ؤ٦ثر ؤو واخضة ٖليه ْهغث بطا الخٗلم

ت وهي :العلى٠ُت اإلاٍاهش  يم٨ً والاظخماٖيت، والتي الخٗليميت اإلاىا٠٢ مً الٗضيض في جخ٨غع  التي الؿلى٦ياث مً مجمٖى

 ؾلبا يى٨ٗـ مما والدكدذ الظًَ بكغوص وزي٣ا اعجباَا يغجبِ الظر والاهدباٍ التر٦حز بض٢ت ي٠ٗ مالخٓتها ألاَل ؤو للمٗلم

 ؤم َىضؾيت ؤق٩اال ؤم خغوٞا ٧اهذ ؾىاء ألاؾاؾيت واإلاٟاَيم ألاقياء بحن والخميحز ؤلاصعا٥ ٦هٗىبت"الخٗلم، ٖمليت ٖلى

، الاؾخمغاعيت ؤم ٧لماث  ًٖ والاوسخاب الضعاسخي الخدهيل اهسٟاى ملل، وصون  جى٠٢ صون  مٗحن وكاٍ في واإلاضاومت ٚحٍر

 ؤو في اإلاًاصاث ؾىاء اإلاٟاَيم ايُغاب ألاٞٗا٫، وعصوص ؤلاظاباث في والاهضٞاٖيت اليكاٍ و٦ثرة الؼاثضة الخغ٦ت. اإلاكاع٦ت

 2".بجمام اإلاهماث في الكضيض والبِء الاظخماٖيت اإلاهاعاث في والؼمان، ه٣و اإلا٩ان ؤو الاججاَاث ؤو ألاق٩ا٫

 جىٓيمه وؾىء ال٨الم ْهىع  جإزغ:يلي ما حكمل(2003) مدمذ ١املوالتي خضصَا  (:الّفبُت) البُىلىحُت اإلاٍاهش

 ال٩لماث بحن الخميحز نٗىبت- ال٩لماث لألخٝغ ؤو صخيذ ٚحر لٟٔ مٗىاَا، جدمل بإزغي  ال٩لماث بٌٗ وجغ٦يبه،ببضا٫

                                                           

. 0 2-209الروسان، فاروق، مرجع سابق ،ص   1 
 .39-32، ص ص 2004عمان،  والتوزيع، للنشر وائل ، دار"التعلم صعوبات"الظاىر،  أمحد قحطان 2
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 بٌٗ وبياٞت الجملت، مً ال٩لماث بٌٗ خظٝ - م٘ الغمىػ  الخٗامل ٖلى ال٣ضعة ٖضم - ال٣غاءة في اإلاؿخمغ الٟكل-اإلادكابهت

 1.اإلاُلىبت ٚحر ال٩لماث

 

 :الخّلم ـّىباث وأهماه جفيُٚ .4

الخ٢ىمت الاجدادًت ألامحر٠ُت الخٗلم ٞمشال خضصث  مجا٫ نٗىباث في والٗاملحن اإلاخسههحن بحن اجٟا١ َىا٥ ي٩ىن  ي٩اص   

مك٨الث ال٣غاءة . مك٨الث لٛىيت، حٗبحر قٟهي مبجي ٖلى الاؾخمإ:2زالر ؤهىإ مً اإلاك٨الث للهٗىباث الخٗلم 1977

.  الخٗبحر ال٨خابي ومهاعاث ال٣غاءة: وال٨خابت

ا يم٨ً جهيي٠    مىمًا  الخّلم ـّىباثو٦ظا  الىماةُت الخّلم ـّىباث:عثيؿيحن َما جهييٟحن جدذ نٗىباث الخٗلم  ٖو

.  ألا١ادًمُت

اث٠ جخٗل٤ التي الهٗىباث وهي: الىماةُت الخّلم ـّىباث يت وبالٗملياث ال٣ٗليت الضماٚيت، بالْى  يدخاظها التي واإلاٗٞغ

يٟيت ايُغاباث خضوثها في الؿبب و٢ض ي٩ىن  ألا٧اصيمي، جدهيله في الُٟل  بها وي٣هض الٗهبي اإلاغ٦ؼر، الجهاػ جسو ْو

يت الٗملياث في جخمشل التي ٢بل ألا٧اصيميت، ما الٗملياث جدىاو٫  التي الهٗىباث جل٪  وؤلاصعا٥ .باالهدباٍ اإلاخٗل٣ت اإلاٗٞغ

 ال٣ٗلي اإلاٗغفي اليكاٍ ٖلحها ي٣ىم التي ألاؾـ ؤَم وحك٩ل ألا٧اصيمي، ٖلحها الخدهيل يٗخمض والتي واللٛت، والخ٨ٟحر والظا٦غة

ما بلى ج٣ؿم ؤن يم٨ً الهٗىباث للٟغص ٖمىما ٞهظٍ يحن َو حن ٖٞغ الظا٦غة الاهدباٍ، وؤلاصعا٥، و مشل: ؤوليت نٗىباث :هٖى

 ؤؾاؾيت مجاالث زالزت في الىماثيت الخٗلم نٗىباث وجازغ .الكٟىيت واللٛت الخ٨ٟحر، وال٨الم، والٟهم مشل: زاهىيت نٗىباث

 .الخغ٦يت البهغيت اإلاهاعاث اإلاٗغفي، همى اللٛىر، الىمى الىمى: هي

 و ال٨خابت و ال٣غاءة في والتي جخمشل ألا٧اصيمي، اإلاٗغفي اإلاضعسخي ألاصاء نٗىباث بها وي٣هض ألا١ادًمُت الخّلم ـّىباث

  الىماثيت، الخٗلم بهٗىباث ٦بحر خض بلى الهٗىباث َظٍ الخؿاب، وجغجبِ و ال٨خابي الخٗبحر و الخهجئت
ًا
 ال٣غاءة حٗلم :ٞمشال

 ؤو ال٩لماث الىعي خغوٝ ؤنىاث ٖلى للخٗٝغ الؿمعي ؤلاصعا٥ اللٛت، ومهاعة واؾخسضام ٞهم ٖلى وال٣ضعة ال٨ٟاءة يخُلب

 . وال٩لماث وجدضيض الخغوٝ الخميحز ٖلى البهغيت وال٣ضعة ؤلاصعا٥

 الض٢ي٤ الخغ٧ي الخأػع  الخغ٧ي، ؤلاصعا٥ :الخغ٦يت مشل اإلاهاعاث مً الٗضيض في ال٨ٟاءة يخُلب ال٨خابت في خحن حٗلم

ا والٗحن اليض خغ٦ت ألاناب٘، وجأػع  الؾخسضاماث حَر  الخهىع  مهاعاث ٦ٟايت يخُلب الخؿاب خالت حٗلمؤما في . اإلاهاعاث مً ٚو

ت ال٨ميت، اإلا٩ان واإلاٟاَيم البهغر  ضاص بمضلىالث واإلاٗٞغ ا و٢يمتها ألٖا حَر  .ألازغي  مً اإلاهاعاث ٚو

 :الاججاهاث اإلاخخلٙت في ِالج ـّىباث الخّلم .5

: هٙس ي جشبىي واججاٍ  وبياججاٍ : َىا٥ اججاَحن عثيؿحن

 
ً
هاب، واإلاىُل٤ ألاؾاسخي للٗالط َى ؤن نٗىباث :الاججاه الىبي: أوال باء وزانت ؤَباء ألٖا ٞاإلاهخمحن بهظا الاججاٍ َم ألَا

يٟي في الضماٙ ؤو زلل بيى٦مياجي في الجؿم وي٩ىن الٗالط :  الخٗلم هاججت ًٖ زلل ْو

                                                           
ص ، 2003،القاىرة سينا، ابن مكتبة ،"النفسية الخدمات تقديم في ودوره المدرسي النفسي األخصائي :المدرسي النفس علم"،  كامل علي زلمد  

. 92-96 ،ص
، مذكرة ماجستًن يف اآلداب قسم علم "بعض سمات الشخصية والمهارات االجتماعية لدى األطفال من ذوي صعوبات التعلم" أولفت زلمود،2  

  .  ، ص 2007 – 2006نفس، جامعة بًنوت العربية، لبنان، 
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 ثض يدؿً مً صعظت ؤ٦ثر ما يؿخسضم في خاالث ؤلاٞغاٍ في اليكاٍ خيض ؤن الخ٣ليل مً اليكاٍ الؼا:الّٝاٜحر الىبُت

 .اؾخٗضاص الُٟل للخٗلم

  بط ؤن اإلاىاص اإلالىهت والخاٞٓت ومىاص الٟا٦هت الهىاٖيت التي جضزل في نىاٖت ؤٚظيت : الّالج بمبي البرهامج الٕزاتي

ا مً اإلاىاص ال٨يمياثيت ٢ض جؼيض مً خضة ؤلاٞغاٍ في اليكاٍ لضي  حَر ٟا٫ ؤو خٟٔ اإلاىاص الٛظاثيت اإلاٗلبت ٚو ٟا٫ الَا ألَا

 .لظل٪ ٞال بض مً الخ٣ليل مً اؾخسضام َظٍ اإلاىاص

  الُٙخامُىاث ٞ ٟا٫ طور  :الّالج ًِ وٍش اث الٟيخاميىاث التي حُٗى َا يكحر ؤههاع َظا ألاؾلىب بلى ؤن ظٖغ

 نٗىباث الخٗلم جٓهغ جدؿىا في ٞترة اهدباَهم وج٣لل مً صعظت ؤلاٞغاٍ في اليكاٍ وال يؼا٫ َظا ألاؾلىب بداظت بلى

 .  اإلاؼيض مً الضعاؾت والبدض

ٖمىما يم٨ً ال٣ى٫ ؤن الاججاٍ الُبي َى ٖباعة ًٖ ؤؾاليب ٖالظيت ٚحر مباقغة وال جدىاو٫ نٗىبت الخٗلم بدض طاتها بل 

ؤلاٞغاٍ في اليكاٍ و٢لت الاهدباٍ وهىدً هضع٥ ؤن نٗىبت الخٗلم هي مك٩لت لها ؤبٗاص هٟؿيت لهظٍ الٟئت مً اظل جد٣ي٤ 

 .ج٨ٟل امشل

:  ويكخمل الاججاٍ الىٟسخي التربىر ٖلى الُغاث٤ الشالر الغثيؿيت الخاليت: الاججاه الىٙس ي التربىي : زاهُا

 ب ِلى الّملُاث ٝت الخذٍس ج٣ىم َظٍ الُغي٣ت ٖلى جهميم ؤوكُت حٗليميت تهضٝ بلى الخٛلب ٖلى اإلاك٨الث : وٍش

يٟيت التي حٗاوي مجها الٗملياث ؤلاصعا٦يت طاث الهلت بهٗىب ويخم في َظٍ الُغي٣ت اؾخسضام ؤؾاليب مسخلٟت .ة الخٗلمالْى

: ؤَمها

ب الىٙغ لٕىي  ويؿخسضم َظا ألاؾلىب بك٩ل زام في ٖالط .  خيض يخم الخضعيب ٖلى الخأػع البهغر الخغ٧ي:الخذٍس

ا   .وعٞا٢ه بشهامج ٠حٟرنٗىباث ال٨خابت وال٣غاء وؤقهَغ

ب باظخخذام الخىاط اإلاخّذدة ؾم٘،بهغ،قم، )لىب ٖلى اؾخسضام ال٣ىىاث الخؿيت اإلاسخلٟت وي٣ىم َظا ألاؽ: الخذٍس

وي٣ىم َظا ألاؾلىب ٖلى الاٞتراى بإن الُٟل يخٗلم بك٩ل .في الخضعيب ٖلى الٗملياث ؤلاصعا٦يت( إلاـ،الخاؾت اإلا٩اهيت

ي٠ ؤ٦ثر مً خاؾت في ٖمليت الخٗلم  .ؤؾهل بطا جم جْى

ب اإلاّشفي جدؿحن اؾتراجيجياث الُالب في ٞهم وجىٓيم ٖملياث الخ٨ٟحر  يؿمى َظا ألاؾلىب في الخضعيب بلى :الخذٍس

ويخًمً َظا ألاؾلىب بظغاءاث مسخلٟت ومخٗضصة .اإلاسخلٟت ٖلى اٖخباع ؤن اؾتراجيجياجه الؿاب٣ت ٚحر مالثمت لٗمليت الخٗلم

 .ؤَمها الخٗلم الظاحي والًبِ الظاحي

 ب ِلى اإلاهاساث ٝت الخذٍس اث جغ٦ؼ ٖلى الخضعيب اإلاباقغ ٖلى اإلاهاعاث التي يٓهغ ٞحها بن َغي٣ت الخضعيب ٖلى اإلاهاع: وٍش

 
ًا
 ؤو عجؼا

ًا
وج٣ىم َظٍ الُغي٣ت ٖلى اٞتراى ؤن العجؼ ؤو ال٣هىع في ؤصاء اإلاهاعاث ال يٗىص بلى زلل في .الخلميظ ٢هىعا

. الٗملياث ؤلاصعا٦يت وبهما بلى خغمان مً ٞغم الخٗلم اإلاالثمت

 ٝت الٝاةمت ِلى الجمْ بحن الذ ب ِلى اإلاهاساثالىٍش ب ِلى الّملُاث والخذٍس ى الاججاٍ ألا٦ثر خضازت و٢بىال في :دٍس َو

. ؤوؾاٍ اإلاسخهحن في الى٢ذ الخايغ َى الجم٘ بحن الاججاَحن والاؾخٟاصة مً اإلاحزاث ؤلايجابيت ل٩ل مجهما

 :اظخخذاماث الخاظب آلالي لزوي ـّىباث الخّلم .6

 :ماهُت الخاظىب الخّلُمي (1

  آلالي الخاؾب ؤنبذ   
ًا
  ظؼءا

ًا
 إلاا التربىر  في اإلايضان مسخلٟت مجاالث ليكمل يمخض وؤزظ اإلاٗانغ ؤلاوؿان خياة مً ؤؾاؾيا

ت، وه٣ل اإلاجغص، اإلاٟاَيم مٟهل، وجدليل بك٩ل اإلاخٗلمت اإلااصة بىاء ٖلى ؾاٖض آلالي ٞالخاؾب مغوهت، مً به يمخاػ  اإلاٗٞغ

 بضعظت حٗلمه في يخد٨م اإلاخٗلم مما يجٗل و٢ضعاجه، و٢ذ اإلاخٗلم لخؿبانا في يإزظ الظر الخٗليم جٟغيض زال٫ مً واإلاٗلىماث

. في جدهيله الضعاسخي ؤًٞل هخاثج لخُٗي وم٣ٗىلت، مٗخضلت
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 الخٗليم لٗمليت بؾهاماث مبخ٨غة وي٣ضم اإلاؿخ٣بليت، الاججاَاث ؤَم مً الخٗليميت الٗمليت في آلالي الخاؾب بصزا٫ ويٗض،

غ والخٗلم، ، اإلاخٗلم ٞحها ي٩ىن  حٗليميت بيئت ويٞى
ًا
 ٖىض له ٖالظيت زُىاث مؿخمغ، وج٣ضيم بك٩ل ج٣ىيمه ويم٨ً بيجابيا

. مٗيىت  مىا٠٢ في ول٨ً اإلاٗلم مدل يدل ؤن يم٨ً ؤهه ٦ما لها، الخاظت

ه  - همِ مً ؤهماٍ الخٗليم يؿخسضم الكرامج  التي حٗٝغ بالكرمجياث الخٗليميت التي تهضٝ :" ، بإهه2006 اإلاىس ىٖٞغ

لخ٣ضيم اإلااصة بهىعة قي٣ت ج٣ىص اإلاخٗلم زُىة هدى بج٣ان الخٗليم، وي٨مً اؾخٗما٫ َظا الىٕى صازل الٟهل مً َٝغ 

 1."ر ٖمليتي الخضاع٥ و اإلاغاظٗتاإلاٗلم ٦إصاة للخٗلم الظاحي ،٦ما يم٨ً ان يؿخسضم ٦إصاة ٞٗالت ٝ

اٖخماص الخاؾىب بالخٟاٖل اإلاباقغ م٘ الخلميظ و ج٣ضيم اإلااصة الخٗليميت :" بإهه 2007،وآزغون أمل ِبذ الٙخاحيظ٦غ  -

حر الخٛظيت الغاظٗت اإلاىاؾبت الؾخجاباجه، وبضؤ َظا الىمِ بؿيُا  خه،وجٞى ٣ا ل٣ضعاجه و ؾٖغ له، ويديذ للخلميظ اإلاماعؾت ٞو

وع هديجت لخُىع ج٣ىياث الكرامج الخٗليميت و ج٣ىياث الىؾاثِ اإلاخٗضصة ،وػياصة الا٢با٫ ٖلى اؾخسضام الكرمجياث زم جِ

اث الخ٣ليضيت اإلاسخلٟت بُغ١ وؤؾاليب ظضيضة  2".الخٗليميت،ٞهى ميؿغ و مُىع للٗمليت الخٗليميت و يؿعى لخ٣ضيم اإلاىيٖى

ا يم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخاؾب ُيم٨ً ؤن ي٩ى     حٗليميت، ٞالخاؾُب ُيؿاٖض ٖمىمًا
ًا
ن ماصة للخضعيـ، ويم٨ً ؤن ي٩ىن ؤيًا آلت

 ، ا، مً زال٫ اإلاؿاٖضة في قغح الضعوؽ، وَخّلِ الخماعيً، وج٣ضيم اإلاٗاٝع ميت وبهجاَػ
ُّ
ٖلى بجمام  الٗمليت الخٗليميت الخٗل

دا٧اة للىا٢٘ في اإلاسابغ واإلاٗامل، وجمشيل الٓىاَغ الُبيٗيت 
ُ
ضعؽ ٖلى جهميم وبظغاء جماعيً اإلا

ُ
ؤو مدا٧اجـها، ٦ما ُيؿاٖض اإلا

ت ٤ ألاَضاٝ الخٗليميت اإلاىيٖى  3.الضعوؽ ٞو

 :معىٔاث اظخخذام الخاظب في ـّىباث الخّلم (2

وهي جمغ بشىعة حٗخمض ٖلى الٗلم والخ٣ىيت . يٗض الخاؾب آلالي مً ؤبغػ اإلاؿخجضاث التي ؤهخجتها الخ٣ىيت في ال٣غن اإلااضخي   

لخازغ في ظمي٘ مياصيً الخياة والتي ؾخ٣ىصها بلى جُىعاث مخٗضصة ومسخلٟت في قتى اإلاجاالث ، ٣ٞض بضؤ الاَخمام في 

خاؾىب في التربيت الخانت، وؾاٖضث الخُىعاث في اإلاجاالث الاظخماٖيت و الؿىىاث ألازحرة يىهب ٖلى اؾخسضام ا٫

ٞازخالٝ طور .التربىيت و الصخيت و ال٣اهىهيت و الخ٨ىىلىظيا في ػياصة الاَخمام بخ٣ضيم ؤًٞل الكرامج لهاالء  ألاٞغاص 

م وحٗلمهم واؾديٗابهم للمٗلىماث ًٖ ؤ٢غاجهم مً ألاؾى ياء ٞهم في خاظت للمؿاٖضة نٗىباث الخٗلم في َغي٣ت ج٨ٟحَر

في اإلاؿاٖضة في : ممً خىلهم لخجاوػ َظٍ ال٣ٗبت،  وجخمشل اؾخسضاماث الخاؾىب في مجا٫ التربيت الخانت ٞيما يلي

ال٣يام بىاظباتهم اإلاضعؾيت ، جُبي٤ الخُت الٟغصيت التربىيت، مؿاٖضة الُالب في خل بٌٗ اإلاك٨الث الخٗليميت ٦مك٩لت 

ٞاؾخسضام الخاؾىب في َظا الاججاٍ هٓغا لخمحز ال٨مبيىجغ بالهكر م٘ . ال٣غاجي وال٨خابت والخؿابال٣غاءة و الاؾديٗاب 

 ٤ اإلاخٗلم والخٗليم الٟغصر ولخبايً الٟغو١ في ال٣ضعاث بحن اإلاخٗلمحن طور نٗىباث الخٗلم، وبم٩اهيت حٗلم الُالب ٞو

خه الخانت مما يخ٤ٟ م٘ َبيٗت نٗىباث الخٗلم و٢ض اؾخسضمذ بغ امج ال٨مبيىجغ الخٗليميت إلاؿاٖضة اإلاخٗلمحن طور ؾٖغ

ظا ؤيًا  ت ٦كرامج الخضعيب واإلاغان و بغامج ألالٗاب، والكرامج الخٗليميت، َو نٗىباث الخٗلم ٦ما اؾخسضمذ بغامج مخىٖى

عة في يخ٤ٟ م٘ ؤوظه الهٗىبت التي يٗاهحها الُالب ٞكرامج الخضعيب واإلاغان تهضٝ إلج٣ان حٗلم اإلاهاعاث وزانت اإلاها

يت  الٗملياث الخؿابيت وهي ج٣ضم اإلاؿاثل الخضعيبيت بُغي٣ت مخضعظت مً الؿهل بلى الهٗب، ومً الؿهل ظضا ازخياع هٖى

                                                           
 .7 ، ص 2006، مؤسسة شبكة البيانات، الرياض، "األنترنيت مقدمة في الحاسب و"ادلوسى عبد اهلل عبد العزيز،   1
  .72 - 7 ، ص ص، 2007، دار الفكر،األردن،"التقنية في التعليم مقدمات أساسية للطالب المعلم"أمل عبد الفتاح وآخرون، 2
اجلامعي،جامعة العٌن،اإلمارات العربية ادلتحدة، ،دار الكتاب "طرائق التدريس العامة في عصر المعلومات"فخر الدين القال، وآخرون، - 3

 . 34،ص2006
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ٍغ مً اإلاخٗت  اإلاؿاثل التي جخ٤ٟ م٘ بم٩اهياث الُالب اإلاخٗلمحن طور نٗىباث الخٗلم، وبغامج ألالٗاب ًٞال ٖما جٞى

َغي٣ت مغثيت، وبغامج مدا٧اة حؿاٖض ج٣ليض اإلاىا٠٢ الُبيٗيت ٖكر قاقت والدكىي٤ حؿاٖض ؤيًا في جمشيل اإلاؿاثل ب

ا حَر . الخاؾىب ٦مؿاثل البي٘ والكغاء ٚو

بط بضؤ الاَخمام في الؿىىاث ألازحرة يىهب ٖلى اؾخسضام الخاؾىب في التربيت الخانت، وؾاٖضث الخُىعاث في اإلاجاالث 

لىظيا في ػياصة الاَخمام بخ٣ضيم ؤًٞل الكرامج لهاالء ألاٞغاص، وجخمشل الاظخماٖيت والتربىيت والصخيت وال٣اهىهيت والخ٨ىى

 :ٞيما يلي اظخخذاماث الخاظىب في مجا٥ التربُت الخاـت

 اؾخسضام الخاؾىب في مؿاٖضة طور الاخخياظاث الخانت وزانت نٗىباث الخٗلم في ال٣يام بىاظباتهم اإلاضعؾيت. 

 جُبي٤ الخُت الٟغصيت التربىيت. 

  الُالب في خل بٌٗ اإلاكا٧ل ٦مك٩لت ال٣غاءة والاؾديٗاب ال٣غاجي وال٨خابت والخؿابمؿاٖضة. 

  الخٗٝغ ٖلى الخغوٝ وال٩لماث مً زال٫ عبُها بالهىع  ٖلىيؿاٖض الُٟل. 

  اؾخٗما٫ الخاؾب آلالي يؿاٖض الُٟل ٖلى ٖمل ٖملياث الًغب التي ٚالبا ما يجض الُٟل طوي نٗىباث الخؿاب

 .ظضو٫ الًغب نٗىبت بالٛت في خٟٔ

  يؿاٖض الُٟل ٖلى ج٩ىيً اإلاٟاَيم ؤلاصعا٦يت مً زال٫ الكرامج التي جد٤٣ الخخاب٘ وجيؿي٤ الهىع بضون جأػع الخغ٧ي

 .قضيض

 جىبيه ؤلاصعا٥ البهغر اإلاً زال٫ الخيؿي٤ بحن خغ٦ت اليض وخغ٦ت الٗيىحن وحؿاَم فى ال٣ضعة ٖلى  يؿاٖض ٖلى

  .الخىٓيم وبصعا٥ الٗال٢اث اإلا٩اهيت

 اؾخٗما٫ ال٨مبيىجغ في الخٗلم ٞغنت ظيضة للخمحز بحن الك٩ل والخلٟيت التي صاثما ما ج٩ىن ؾببا في نٗىبت ال٣غاءة. 

  بغامج ال٩ىمبيىجغ جدخىي ٖلى نىعة ونىث ٞهي جىمى ؤلاصعا٥ الؿمعي وزهىنا جخاب٘ ال٩لماث مً زال٫ ج٣ؿيم

اال٩لماث بلى م٣اَ٘ وصمج ألانىاث ٞدؿاٖض ٖلى الخٗٝغ ٖلى   .ال٩لماث وجمحَز

 ولظل٪ هىصر باؾخٗما٫ الكرامج الخٗليميت ٖلى  جؼيض مً ٢ضعة الُٟل ٖلى الاهدباٍ والتر٦حز وجؼيض مً صاٞٗيت الخٗلم

ٟا٫ طوي نٗىباث الخٗلم ختى وؿاٖض الُٟل ٖلى الخٛلب ٖلى اإلاكا٧ل الخٗليميت وختى ال يكٗغ  ال٨مبيىجغ في خاالث ألَا

 .مً الخٗليم باإلخباٍ ؤو الضوهيت ٞيدؿغب

 

 :خاجمت

ٟا٫     ها جُىعا بؿبب اَخمام ألاَل واإلاهخمحن بمك٩لت ألَا نٗىباث الخٗلم هي مً ؤخضر مياصيً التربيت الخانت وؤؾٖغ

ا٢اث ال٣ٗليت والخؿيت والاهٟٗاليت، باإلياٞت بلى ؤن  ا بىظىص ؤلٖا الظر يٓهغون مك٨الث حٗلميت والتي ال يم٨ً جٟؿحَر

ألاشخام الظيً يٓهغون نٗىباث في الخٗلم ال جبضو ٖلحهم .٢ض القى ٢بىال ؤ٦ثر مً ٢بل ألاَلمهُلر نٗىباث الخٗلم 

ؤٖغاى ظؿميت ٚحر ٖاصيت بل َم ٖاصيىن مً خيض ال٣ضعة ال٣ٗليت وال يٗاهىن مً ؤر بٖا٢اث ؾمٗيت ؤو بهغيت ؤو 

ٚحر ٢اصعيً ٖلى حٗلم اإلاهاعاث ظؿميت وصخيت ؤو ايُغاباث اهٟٗاليت ؤو ْغوٝ ؤؾغيت ٚحر ٖاصيت، وم٘ طل٪ ٞةجهم 

اث اإلاضعؾيت مشل الاهدباٍ ؤو الاؾخمإ ؤو ال٨الم ؤو ال٣غاءة ؤو ال٨خابت ؤو الخؿاب،وخيض بهه لم ي٣ضم  ألاؾاؾيت واإلاىيٖى

ٟا٫ مؿاٖضة اإلاخسههحن مً  الظيت في باصت ألامغ، ٣ٞض َالب ؤَل َاالء ألَا ٟا٫ ؤر زضماث جغبىيت ٖو إلاشل َاالء ألَا

. ٧لت ؤبىائهمؤظل خل مل
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: ٜاةمت اإلاشاحْ

م"ؤبى هيان، ابغ ؤَيم،  .1
ّ
ُت: ـّىباث الخّل غ والاظتراجُجُاث اإلاّ٘ش ، ؤ٧اصيميت التربيت الخانت، "وٛش الخذَس

 .2001الغياى،

 .2008ألاعصن،  والخىػي٘، لليكغ الىعا١ ماؾؿت ،"الخّلم ـّىباث"ببغاَيم،  ٖىاص ؤخمض ؤخمض .2

اإلاخدضة م٨خبت الٟالح لليكغ : صولت ؤلاماعاث الٗغبيت -، الٗحن"ئلى التربُت الخاـتاإلاذخل " الخُيب، ظما٫ وآزغون، .3

 .1997والخىػي٘، 

، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ "مٝذمت في التربُت الخاـت: ظ٢ُىلىحُت ألاوٙا٥ ٔحر الّادًحن"، ٞاعو١،الغوؾان .4

 .2001، 5والخىػي٘، ألاعصن، ٍ

ذ، دساظت لبّن الّىامل ا"الكغ٢اور ؤهىع، .5 ّىباث الخّلم لذي جالمُز اإلاشخلت الابخذاةُت بال٢ٍى إلاشجبىت بفُث

 .2،1987م٨خبت ألاهجلى اإلاهغيت، ال٣اَغة، ٍ  ،"أبدار ودساظاث: ظ٢ُىلىحُت الخّلم

 .2006، ماؾؿت قب٨ت البياهاث، الغياى، "مٝذمت في الخاظب و ألاهترهِذ"اإلاىسخى ٖبض هللا ٖبض الٗؼيؼ،  .6

 .2007، صاع ال٨ٟغ،ألاعصن،"الخٝىُت في الخّلُم مٝذماث أظاظُت للىالب اإلاّلم"ؤمل ٖبض الٟخاح وآزغون، .7

، مظ٦غة "بّن ظماث الصخفُت واإلاهاساث الاحخماُِت لذي ألاوٙا٥ مً روي ـّىباث الخّلم" ؤولٟذ مدمىص ، .8

 .2007 -2006ماظؿخحر في آلاصاب ٢ؿم ٖلم هٟـ، ظامٗت بحروث الٗغبيت، لبىان ،

الٜتها ببّن "زليٟت، هاصع ٞهمي الؼيىص،بخى٫ مخي الضيً  .9 الّىامل اإلاشجبىت بفّىباث الخّلم في إلاشخلت الابخذاةُت ِو

 .12،2008، اإلاجلت الٗغبيت للتربيت الخانت، الغياى ، الٗضص"اإلاخٕحراث

م والخّلُم الّالجي"خاٞٔ هبيل، .10
ّ
غاء الكغ١، ال٣اَغة، الُبٗت"ـّىباث الخّل  .2000، 1، م٨خبت َػ

 ـّىباث حّٗش في ألا١ادًمي والخدفُل الّٝلُت الٝذساث بحن الخٙاوث أظالُب اظخخذام"البخا٫، مدمض بً ػيض .11

 .15،2001ال٩ىيذ، اإلاجلض التربىيت ،ظامٗت ، اإلاجلت"ألاوٙا٥ لذي الخّلم

ّىباث الخّلم ٜفىس "ٖبض هللا، ٖاص٫ .12 ال٣اَغة،  ، صاع الغقاص،"اإلاهاساث ٜبل ألا١ادًمُت ألوٙا٥ الشولت ـو

ٍ1،2006. 

غ الّامت في ِفش اإلاّلىماث"ٞسغ الضيً ال٣ال، وآزغون، .13 ، صاع ال٨خاب الجامعي، ؤلاماعاث الٗغبيت "وشاةٞ الخذَس

 .2006اإلاخدضة،  

. 2004ٖمان،  والخىػي٘، لليكغ واثل ،صاع"الخّلم ـّىباث"الٓاَغ، ؤخمض ٢دُان .14

 ابً م٨خبت ،"الىٙعُت الخذماث جٝذًم في ودوسه اإلاذسس ي الىٙس ي ألاخفاتي :اإلاذسس ي الىٙغ ِلم"٧امل، ٖلي مدمض .15

 .2003 ال٣اَغة، ؾيىا،

، اإلااجمغ الضولي الخامـ، مغ٦ؼ ؤلاعقاص الىٟسخي، ظامٗت ٖحن "ـّىباث الخّلم و الخّلُم الّالجي"هبيل ٖبض الٟخاح، .16

 .2000قمـ، ال٣اَغة، 
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ت هش اإلاخلٝي  :الٙىاـل ؤلاؼهاٍس بحن سبذ اإلاّلً ٜو

الم وؤلاؼهاس،١لُت ابً مع٤ُ،الذاس البُماء،اإلإشب  أخمذ ِخُٞ،. أ باخث في ؤلِا

 

: ملخق 

في ػمً زىعة ج٨ىىلىظيا ؤلاجهاالث و اوؿيابيت ال٣ىىاث الًٟاثيت، ال ي٩اص ؤخضها في ؤر لخٓت مً لخٓاث ججاعبه    

ا ًٖ صل٤ ؾالخه الؿلُىر ألابىر اإلاخمشل في  الميت ؤن يٟٛل و لى م٨َغ  / Télécommande بّذآلت الخد٢م ًِ ؤلٖا

Remot control في -اإلاكاَض -بقهاعر ،ألامغ الظر يً٘ اإلاخل٣ي  -،الظر يمدك٣ه بحن يضيه، جدؿبا ار هجىم بٖالمي،

خالت حكٝى اؾخٟؼاػر ،و اهٟٗا٫ عوجيجي ، يٟتر عوٖت الخماهي الضعامي، و يؿخٟؼ اهدباَه الىظضاوي اإلاىظه للمدخىي 

المي  . ؤلٖا

المي ،مخ٣ُٗت بن جىالي الىم    الث ؤلاقهاعيت و جغاصٞها جباٖا،بك٩ل م٨ش٠ َيلت خ٣ب البض ،نّحر لخٓاث ؤلاؾخ٣با٫ ؤلٖا

الهيت جخسللها مكاَض .مدكٓيت،مٟخخت الؼوايا ،بل ال٨ٗـ َى اإلاالخٔ و مً َىا باجذ ألاٞالم ؤلاقهاعيت و الىنالث ؤلٖا

 في بزباعيت،و بغامج حسجيليت ،جازض ٞتراث الٗغى اليىمي، مما ر
ًا
غؽ اإلاىازبت ،ؤمال

ُ
ٞخذ الباب ل٣ىي الخازب، و بؾال٫ ج

ا الؾخ٣الليخه الىاٖيت  . الخٟاّ ٖلى ٦يىىهت اإلاخل٣ي،و ببغاػًا

 .اإلاىازبت، آلت الخد٨م ًٖ بٗض، الىنالث ؤلاقهاعيت، اإلاخل٣ي، اإلاٗلً: ال٣لماث اإلاٙخاخُت

: مٝذمت

باث هٟؿيت صٞيىت    ام الؿىؾيى ز٣اٞيت  جىم ججغبت جل٣ي ؤر ٖمل بقهاعر ًٖ ٚع ىاع ومغاٍم ظْمٗيت مخجظعة في ألاَو في ألٚا

مداولت للمكاَض، بد٨م ؤجها جخى١ بلى مجاعاة اٞتراييت لىا٢٘ اظخماعي ؤو جأل٠ ؤؾغر ؤو ٖىػ ؾي٩ىلىجي، جخمسٌ ٖىه 

ناالث اإلاجخمعي،وبخياء هؼقي للُٟىلت الباليت، ال ؾيما في ٖهغ زىعة الاث ال٣ٗلبٗض بُل ؤؾُىعر مى٣ىف في 

ت واإلاي٨غو والىاهى متها جالال مً الاهٟٗاالث والاهُباٖاث وعصوص ألاٞٗا٫ .واإلاىانالث وػمً الؿٖغ
َ
وهي ججغبت جًمغ وعاء ؤ٦

والجمىخاث ال٨بديت،اإلاخُلٗت بلى الخ٣ضيغ والخماهي م٘ زِ ؾٟغ خغ٦يت الهىعة، اإلاتزاوظت م٘ الىكرة الهىجيت اإلامخلئت 

ا .  اَتزاػا و عهيىًا

ججغبت حؿخد٤ ؤلالخٟاث والخُىاٝ خى٫ ؾياط مي٩اهحزماتها الظاجيت والٗغييت، ل٨ً ليـ في جؼوي٣ها للبيذ بجها    

وحك٨يلها لضي٩ىع الخل٣ي،وبهما في الضهضهت خى٫ ما يٟىث َظا الخل٣ي ويكغر ؾيىلخه وي٣ىى اوؿيابيخه وي٨بذ ظماليخه 

اث البض، مً زال٫ اخخماء اإلاؿخ٣بل بِمَجً اإلاىازبت اإلاخض٣ٞت ٖلى قاقاث الٗغى ليال وجهاعا،ٖلى َى٫ امخضاص ٞتر

واػوعاٍع خى٫ ؤؾلىب الٟغاع الظ٧ي مً ٢ظاث٠ الىنالث الاقهاعيت اإلاخ٨غعة ؤزىاء ٧ل ْٖغى بٖالمي، الصخيء الظر يُغح زلت 

الميت، زم مجا ٫ ٢ضعتها مً ؤلاق٩الياث خى٫ ماَيت َظٍ الخ٣ىيت، وم٩ان ْهىعَا، ومضي اؾخٟاصتها مً الا٦ؿؿىعاث ؤلٖا

. اإلاؿتهل٪-ٖلى الخإزحر في نحروعة ججغبت الخل٣ي لضي اإلاكاَض
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: جدذًذ اإلاٙهىم: أوال

ت  باللٛاث ألاظىبيت وزهىنا Zappingؤو بضايت يجب ؤن وؿُغ جدضيضا مٟاَيميا ولى مىظؼا ل٩لمت اإلاىازبت     ؤلاهجلحًز

الضا٫ ٖلى ال٣ٟؼ والُٟغ والٛلبت  ب-ر-وبلى ؤن اإلاىازبت مكخ٣ت مً ظظع  1الٝىامِغ الّشبُتحكحر . اجها التربت اإلايكئت لها

ت، ومىه ظاءث اإلاىازبت التي حٗجي ٞيما حٗىيه اإلاٛالبت واإلاهاولت واإلاؿاوعة واإلاباصعة واإلاؿاب٣ت . والجهىى وال٣يام بؿٖغ

ت والاهخ٣ا٫ بسٟت مً م٩ان ؤو ط    ى هٟـ اإلاٗجى الظر وهي ٧لماث حكتر٥ في مٗجى الخٛيحر والخدغ٥ بؿٖغ َت بلى ؤزغي، َو

الم؛ خيض يدضصَا معجم ؤ٦ؿٟىعص  : بإجها Oxfordيضهى مً جالبيبه الخٗغي٠ الانُالحي ؤلاهجلحزر للمىازبت في خ٣ل الٖا

ت Télécommande/Remot controlاؾخٗما٫ آلت الخد٨م ًٖ بٗض  .  2لخٛيحر ال٣ىاة الخلٟؼيت بؿٖغ

نُالخيت، التي جىمئ بلى ٞٗل ٢هضر يغمي الاهخ٣ا٫ مً ٢ىاة بلى ؤزغي ؤو مً ؤخض بطن، ٞاهُال٢ا مً َظٍ الضاللت ؤلا

، يخجلى لىا مٟهىم اإلاىازبت اإلاخًمً ٢ٟؼا وزىبيا مخخاليا بحن  ألا٢ماع الانُىاٖيت بلى آزغ، بل وختى مً ٦خاب بلى هٓحٍر

ت، مً اإلاخل٣ي ؤوان حٗغيه ار عؾالت بٖالميت الميت اإلاخىٖى ٖليه جهبذ ؤؾلىبا بوؿاهيا مىاػيا للٓىاَغ و. الىؾاثل ؤلٖا

الم في خيىاجىا اإلاٗانغة . الجضيضة اإلاسغظت مً آزاع خًىع الٖا

 :هبؾ أس٠ُىلىجي مٝخمب : زاهُا

ا لضي اإلاخابٗحن لإلٖالم في     اهكري اإلاهخمىن بالكإن الخإزحرر لإلقهاع،في مالخٓت قيٕى َظٍ الٓاَغة الاهٟٗاليت واهدكاَع

م٘ بضايت ؾىىاث الشماهيىاث مً ال٣غن اإلااضخي،  -بلض الضٖايت والهىاٖت الهىليىصيت بامخياػ-الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت

، 1982الخام بٗام  (Television Audience Assessment,T.A.A)اإلاكاَضيً  خيض ٦ك٠ ج٣غيغ ؤٖضٍ مغ٦ؼ صعاؾاث

مً مخابعي الخلٟؼيىن في وسخخه  % 15مً اإلاكاَضيً ألامغي٨يحن الظيً اقتر٧ىا في الخلٟؼيىن ال٩ابلي، و % 40ؤن ما يىاَؼ 

الميت اإلاخل٣اة ؾإ ٖلى خحن جئظ بلى ؤزغي، ٧لما ٢ٟؼث ألاعييت، يٛحرون الكرهامج الظر يخابٗىهه ويهجغون الخجغبت ؤلٖا

ولخدليل آلياث جمى٢٘ . جازذ ٞؿيٟؿاء ال٣ىاة وج٣ُ٘ ظغيان ؤلاهخاط الخلٟؼر  ،Spot 3publicitaireل٣ُت بقهاعيت  ٚغة،

َظٍ الٓاَغة الجضيضة، ا٢ترخذ هخاثج هٟـ الضعاؾت ظملت مً ألاؾباب، يم٨ىىا ؤن وِؿمها بإجها طاث مىاحي ج٣ىيت 

: وؾي٩ىلىظيت وا٢خهاصيت، هىعصَا ٧اآلحي

ى بٗض ج٣جي بغػ للىظىص م٘ ؤلاياٞاث اإلاخالخ٣ت مغجبِ بازترإ آلت : Cause efficiente ظبب وحُه - الخد٨م ًٖ بٗض، َو

 .التي حؿى٢ها قغ٧اث الخلٟاػ بحن الٟيىت وألازغي لجظب اَخمام اإلاؿتهل٪

بت في هجغ ؤلاقهاع، وهي مً هخاثج ؤلاقبإ اإلاٍٟغ الظر يطخ في ػمً ظض مدضوص :Cause motivante ظبب مدٙض - الٚغ

 .ٙ ٞيه ل٣ىاٍ الاصعا٦يت والخىٓيميت والكٗىعيتلخىاؽ اإلاخل٣ي وبٞٗام مبا٫

                                                           
حرف  ه4 4 الطبعة الثالثة، بًنوت،  لسان العرب، دار صادر،: ابن منظور/ رلمع اللغة العربية بالقاىرة، دار الدعوة، باب الواو: المعجم الوسيط -  

،حرف الواو 980 ، دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة واإلعالم، العراق، 32س رقم سلسلة ادلعاجم والفهار: تكملة ادلعاجم العربية/ ، فصل الواوالباء
2 - «Oxford advanced» (2010), Oxford University Press, 7 ed. p 1713. 
3
 - Chateau Dominique (1990) : «L'effet zapping», In Communications, n° 51, pp. 45-46. 
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ظا يسل٤ لضي اإلاؿتهل٪ بخؿاؾا   ؛1ي٩ىن الخلٟاػ مغجبُا بال٩ابل، ؤر ماصي ٖىه:Cause amplificatrice ظبب م٣لٚ - َو

بالخضإ ولىها مً الٛكن ونىٟا مً الٛغع في جل٣يه، ٞهى ياصر مً ماله الخام ويخدمل ٧لٟت مً اإلاهاعي٠، ختى 

الم يؿخمخ٘ ٞاإلاهغوٝ اإلابظو٫ مىه يدخم ٖليه . بىىبت مً الخالء الىٟسخي والغاخت الاوٗؼاليت مً َٟلياث وصزالء ؤلٖا

بت  ظا يدغيه ٖلى الخمغص والخى٣ل بحن الكرامج وال٣ىىاث ٚع الاؾخٟاصة ال٣هىي والاؾدشماع الىاظ٘ إلاا يبض زال٫ جل٣يه، َو

. الخلٟاػفي قضو مخىٟـ ومبخػى يىاؾب ٢يمت الخٗبئت ل٩ابل 

ا٢اث الٗمل اإلا٣ؿم، ؤن يبدض ٖما يلبي  داٍ بة٦غاَاث الؼمً ومخٛحراث الا٢خهاص الٓغفي وبَع
ُ
بن مً آما٫ اإلاكاَض اإلا

الميت، وزهىنا الخلٟاػ باجه في الىؾاثِ ؤلٖا لت َغم الىؾاثِ الجاطبت للمكاَضيً-خاظاجه وُيترِٕ ٚع
ُ
 -الجهاػ اإلاترب٘ في ٢

غة ٖلى ؾىيضاء ٖاَٟخه، بط ل٨ً مخابٗخه جل٪، جىٛهها  الٟىانل ؤلاقهاعيت، اإلاخض٣ٞت بٛؼاعة ٖلى بانغحي اإلاكاَض وبٞى

ىاءٍ الىٟسخي واجداصٍ الىظضاوي م٘ الكرهامج ؤو اإلاؿلؿل ؤو الٟيلم اإلاظإ ٖلى الكاقت،  ج٣ضص ٖليه جماَيه الغوحي ٞو

هال صال٫ يا مً وا٢٘ اإلاخابٗت وخلم ؤلاقغا١ الاَتزاػر، بلى ٞخماعؽ ٖليه والخا٫ َظٍ، هٟيا ٢ْؿغيا، وجهجحرا ؾي٩ىلىظيا، ٞو

ىاجي؛ الضاعي ٞجإة بلى ؤلا٢إل ًٖ " جىاؿ" ؼو الهىث اإلابدىح بالىكرة الجظابت والدك٨يل الٚا الخغ٦ت وبخالت اللىن، ٖو

٪ الاعجباٍ بالغوماوؿيت الضعاميت الخ٣ليضيت، والىلىط ب٣ىة( الؿلبيت)اإلاكاَضة اإلاجغصة  ٣الهيت بلى  وحٛيحر الخمىي٘ ٞو ٖو

ٟاوة الخٟى١  ٖالم الؿل٘ الجضيضة وؤؾىا١ البًاج٘ الخاع٢ت واإلااع٧اث ألاؾُىعيت التي جًٟي ٖلى م٣خىحها َالت الخمحز َو

. وؾب٤ الٟغصاهيت وعوح الٗهغهت والخضازت

لش٣اٞيت مً َظٍ الجهت، ٚضث الٟىانل جؼاو٫ بهظا الترخا٫ ال٣ؿغر ؾلُت ظضيضة جىًاٝ بلى باقي الؿلِ اللٛىيت وا

ًّ والخباهي والؼياعة صون خياء،  ىت في ٖاإلاىا الٗغبي، الؾيما وؤجها جهُبٜ في طاث الى٢ذ بلىن اإلا والخ٣ىيت والؿياؾيت اإلاكٖغ

وؤها ماظغة ال٣ىاة ومكٛلت ... ؤها مكتريت الٟيلم وناوٗخه ومضٖمخه"ٞخ٣ى٫ للمكاَض، بلٛت الخهغيذ واإلاباقغيت وصون جىاٍع 

وبالخالي، ٞمً خ٣ي الا٢خهاصر والكراٚماحي وختى ألازالقي ؤن جمىدجي خىاؾ٪ ..".خبت الاؾدشماع والخجهحزوؤها نا.. الٗاملحن

بلى اإلاؿاَمت في -بمكاَضحي وجًييٟي -وحٗحروي بصعا٦٪، ٦يما ؤبض ل٪ ما يٗىيجي في اؾدشماعر وججاعحي، ويضٞٗ٪ 

.  ا٢خىاث٪ للخضماث اإلاٗغويتاؾخمغاع جض٤ٞ الكرامج واؾخحراص ألاٞالم، ٖكر قغاث٪ للمىخجاث و

ا الٟاخل، وجُاولها  -ال٣ٗلي الىا٢عي- ٢ض ال ي٩اص يماعر ؤخض في الخكريغ الغبخي للٟىانل، لجالئها للٗيان، ل٨ً ؤزغ ج٨غاَع

وجىالي مضة ٖغيها، ختى بجها جهل بلى ٖكغاث الض٢اث٤ جتري، ؾخضٞ٘ باإلاؿتهل٪ بلى الدؿائ٫ ًٖ الخ٨مت ال٩امىت زل٠ 

. ع اإلابالٜ ٞيهَظا الخ٨غا

: مً دواعي اإلاىازبت : زالثا

ل الٗاَٟي والىٟىع -الخؼيً ل٣ُ٘ جماَيه -بن ؤلاٞغاٍ ؤلاقهاعر اإلابشىر، ٢ض يسل٤ لضي اإلاكاَض     خالت مً التَر

ا بهخاط. اإلاٗىىر والاػياح الىالجي هدى الؿلٗت اإلاٗلىت وؤلاقهاع اإلا٣ترح ا جىخيضيا ٞاإلاخل٣ي يؿخ٣بل الغؾاثل اإلاخض٣ٞت باٖخباَع

يا  Normativeمٗياعيا  ، يدا٧ي بلى خض بٗيض مسغظاث ٞغي٤ بهخاط ٖمل ٞجي ؤو ؤصبي ؤو Subjective2راجُا وليـ جىٖى

غ وإلاؿت مسغط يجم٘ قخاث ألاصواع وجضازل الغئي؛ ٞاإلاخل٣ي اإلاكاَض يٗالج الهىعة -صعامي ٞا٢ض لَخْؼم ميؿ٤ وجىظيه مَا

٣ه اإلاٗلىمت؛ بىنٟها مٗلىماث زام بال٣ىة، ال جغجبِ بإر هيت صالت ؤو جسييل اإلاغؾلت بليه بظاث ألاؾلىب الظر يٗا لج ٞو

. الهىعة، عاػخت جدذ ؾلُت َاثمت ؾاثبت جٟخ٣ض إلاً يىظضَا ب٣ىة الٟٗل -ومً زّم، جمسخي اإلاٗلىمت. مً َٝغ اإلاال٠

                                                           
1
 - Ibid. pp.46-47. 

2
 -  Goumay Chantal, Mercier Pierre-Alain (1988) : «Le coq et l'âne : du zapping comme symptôme d'une 

nouvelle culture télévisuelle». In Quaderni. n° 4, Printemps. Les mises en scène télévisuelles. p 100.                        
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ا بلى الا    رؽ اإلاىازبت، التي حكحر وللخغوط مً َاجه الخالت الٗهابيت الىلهت اإلاُل٣ت، يلجإ اإلاكاَض م٨َغ
ُ
٦ما مغ -خخماء بت

 Bouquet، باالؾخٗاهت بألت الخد٨م ًٖ بٗض مً ٢ىاة ازغي وؾِ مٗمٗت البا٢ت 1بلى حٛيحر ال٣ىاة اإلاكاَضة -مٗىا آهٟا

ت ؤو عبما حٛيحر الخجغبت اإلاكهضيت بغمتها، والاهخ٣ا٫ بلى ٞٗل  هٟؿها، بطا ٧اهذ ج٣ضم ؾلؿلت مً الكرامج والخضماث اإلاخىٖى

اظخماعي آزغ، ؤو لخٓت ؾي٩ىلىظيت مغيدت طاث ه٨هت ٢هغيت،بجها َغوب مً جُٟل الٟٗل ؤلاقهاعر ٦ما ي٣ى٫ 

وهي ج٣ىيت يم٨ً جٟؿحر صواٖحها في ٖلخحن ؤؾاؾيخحن، زالٞا إلاا جىنلذ بليه الضعاؾت الؿاب٣ت، خيض ؾى٣صخي . 2ألامغي٨يىن 

اإلاٛاعبت وهٓغائهم الٗغب يخابٗىن ال٣ىىاث الخلٟؼيت ألاعييت بد٨م ؤن ظل اإلاخل٣حن  Amplificatriceالؿبب اإلا٩ل٠ 

والًٟاثيت طاث الكٟغاث اإلاجاهيت اإلالخ٣ُت مً ألا٢ماع الانُىاٖيت، زالٞا للٛغبيحن الظيً يكاع٧ىن بالضٞ٘ اإلاؿب٤ مً 

. ؤصاء عؾىم الخلٟاػ ال٩ابلي زال٫

ٚضث مً الا٦ؿؿىاعاث الًغوعيت إلاكاَضة الخلٟاػ، بل ال يخسيل ظهاػ جلٟاػ بضون آلت الخد٨م  :ٌهىس أداة الخد٢م -1

بجها ليؿذ مجغص آلت جد٨م، وبهما ؤمؿذ مي٩اهحزم اهٟٗالي، يؿيُغ به اإلاكاَض ٖلى ما يغاٍ وما يؿخ٣بله مً . ًٖ بٗض

 . عؾاثل

ب في جبضيل ال٣ىاة  -بحن م٣ٗضٍ وجلٟؼيىهه-وبيابا  ٢ليل الجزوٕ بلى الخغ٦ت طَابافي الؿاب٤  ل٣ض ٧ان اإلاكاَض    ما ٚع
ّ
٧ل

ى ما يدىافى م٘ لظة الغاخت وقب٤ الاؾخ٣با٫ واؾترواح  الخلٟؼيت، الصخيء الظر ٧ان ي٩لٟه ظهضا بضهيا وو٢خا ػمىيا ياجٗا، َو

ت التي يجّض ٖجها في ججغبخه، مما يجٗله ي٣بل بالىا٢٘ ويؿخمغت الغؾالت ٖلى مًٌ  . الكَر

اصاجه،ٚحر ؤ وؾهلذ ٖليه مهام الؿيُغة وؤجدٟخه بؿٍى الٟى٢يت وؤجاخذ له ُم٨ىت  ن ألاصاة الجضيضة ٚحرث مً ؾلى٧اجه ٖو

باجه وخاظياجه صون ال٣يام، وبهما بمجغص الًِٛ ٖلى ؤػعاع  الازخياع الؿلـ، ٞإنبذ ٢ليل الخغ٦ت، زامل الجهض، يلبي ٚع

غصاهيت ال٣غاع بمجغص بقاعاث اليض ؤو بهمت الهىث ؤو هٓغة الٗحنبل ألاصهى َى َيمىت الخذ. ألاصاة ٞحر٢ب ما يكاء ... ٦م ٞو

وهي ج٣ىياث بل٨تروهيت ظض . ٞؿيٟؿاثيتقاقت ؤو جًٟيل زلت مً ال٣ىىاث في نىعة واخضة مىػٖت ألابٗاص ٖلى م٣اماث 

 ,Cristal, LED)مٗاَض وهخاثج صعاؾاث قغ٧اث مخسههت في جُىيغ ؤهىإ ػظاط الكاقاث  خضيشت مؿخ٣اة مً ؤبدار

AMOLED, 4K, 3D… يخمشل في ْهىع َىايت اللٗب ٖلى  ٧ان مً مسغظاتها ؾْب٪ ؾلى٥ لٗبي ظضيض اؾتهضٝ ٞئت ال٨باع؛

هاPianotage3ؤػعاع ألاصاة ؤو ٦ما يُل٤ ٖلحها  وبٛيتها . ، حكبه خغ٧اث ٖاٝػ البياهى وجىاؾ٤ ؤهامله ؤزىاء يغبه ٖلى ؤخٞغ

ؤو ؤمال في الخٟخيل ًٖ عيايت بضيلت لٗبيت لألناب٘، حٗىى عيايت الجؿض في الجغر ٌ اخخياظاثَعْوم البدض ًٖ ٢ىاة جلبي 

٣حن  .ؤو اإلاصخي اإلاَغ

يمشل الا٢خدام الٛحر مإطون به، والال مغخب به في ال٣ىىاث الخلٟؼيت مً َٝغ طل٪ الًي٠ الش٣يل  :جخمت ؤلاؼهاس -2

الىػن، الؿمحن الل٣ُت، اإلاخسم بالخيا٫، جُٟال به٣ا زكال يماعؾه ؤلاقهاع بك٩ل صوعر وج٨غاعر ٖلى َى٫ مضة البض 

يؿه، بلى الدؿلر بألت الخد٨م، وامدكا٢ها مخىبها للٟغاع بلى ٢ىاة زاهيت ؤو  اليىميت، الصخيء الظر ؤلجإ اإلاكاَض في ؤجىن َو

ؤو بضث بىاصع ال٨غ ؤلاقهاعيت ٖلى الكاقت، مًٟيت ْغوٞا مً " ٘اـل وهىاـل"بغهامج بضيل،٧لما ط٦غ م٣ضم الكرهامج 

. 4اإلالل والؿأمت ٖلى اإلاكاَضيً، ٞال يجض اإلاخل٣ي بال اإلاىازبت للخالم مً الهجىم الىقي٪

                                                           
1
 - Perin Pascal (1992) : «Le zapping», In Réseaux, vol 10, n°51. p119. 

2
 - G. Chantal, M. Pierre-Alain, Op. Cit., p 92. 

3
 - Chateau Dominique, Op. Cit.,  p47. 

4
 - Perin Pascal, Op. Cit., p120. 
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ا، ٢ض صٞٗذ اإلاكاَض ٖمىما واإلاٛغبي َظٍ يدبضي لىا ؤن  حَر ، بلى امخُاء ٦بؿىلت آلت الخد٨م، وهجغة (اإلاّىلم)ألاؾباب ٚو

ؤو ٧لهم بلى ؤزغياث؛خيض الخغيت والخضازت والش٣اٞت  (حي في 1 ومُذي الثاهُتو ألاولى:ألا٦ثر مخابٗت)ؤزافي ال٣ىىاث الشالث 

 َلي٣ا يٟٗل ما يكاء، ٞبمجغص الجزوح ووٍء ال٣ضم  بيض ؤن الكبذ ؤلاقهاعر ي٣خٟي...واإلاخٗت واإلاجاهيت
ًا
، وال يتر٦ه خغا ؤزٍغ

بض بجهم وقغاَت، وعبما ٖحن اإلاىخىط وطاث الٟيلم ؤلاقهاعر، مما 
ُ
بجؼع ال٣ىاة الشاهيت ؤو ألاولى ؤو الشالشت، ؾيجض بقهاعاث ج

بت في يترجب ٖىه هجغة َغصيت جهاثيت ٚحر مإؾٝى ٖلحها هدى ٢ىىاث مٛايغة، حكبه هجغة  ً ٚع ألاصمٛت بلى زاعط الَى

تراٝ وبزباث الظاث، إلاا جى٨غث لهم صولهم ألانليت، ٞىظضوا مً يٗخجي ب٣ٗىلهم ويدترم طواتهم، ولظا ٧ان  الخ٣ضيغ والٖا

غبا مً الخض٤ٞ الٗالي  1اإلاخل٣حن اؾخسضاما لخ٣ىيت اإلاىازبت-الكباب مً ؤ٦ثر اإلاكاَضيً اإلاماعؽ مً  Streamingٞغاعا َو

. Vidéo voiceؤونياء ؤلاقهاع، بض٫ ػياصة جض٤ٞ نبيب ألاهترهذ لخدؿحن الىلىط والخمخ٘ بـ

ٌ ؤلاقهاع، والاػوعاع ًٖ ب٢دام ل٣ُاجه ببان ؾحروعاث الٟتراث اإلاكرمجت والامخٗاى ٖجها، يٗض بك٩ل يمجي    
ْ
بن ٢غاع ٞع

ا باثىا لخل٪ الخجغبت التي عاجها جى٣يبا وجٟخيكا ًٖ اإلاخٗت ؤو وعبما مباقغ ؤيًا، اه٣ُاٖا َغصيا ًٖ الكرهامج، وجُلي٤

بل بجها حك٩ل . 2الش٣اٞت ؤو الخُهحر ألاعؾُي ؤو الدؿامي ؤلابضاعي الهاعب مً مٗي٣اث الىا٢٘ ومدبُاجه ٦ما ٖىض ٞغويض

المي والخماهي اؾتهال٧ا ٖالي الهبيب للٗالم واظىاؽ الٗىإلات ال٩ىهيت وجدضياتها الٗانٟت، مً زال٫ اؾخ٣با٫  الطخ ؤلٖا

بت الدكاع٦يت في ٞٗاليخه ؤو في الىلىط بلى ٦جهه الهيىلي، وبهما ؤلاحجام ًٖ الاعجباٍ به ب٩ل ؾهىلت وصون  ٞيه صون الٚغ

. 3جغصص، خحن يبتر الاؾتهال٥ بخٛيحر ال٣ىاة ؤو اإلادُت

ا : سابّا (: ئِالهُا)مً آزاس اإلاىازبت ئؼهاٍس

ة ؾمدذ بالخالي للمكاَض بخهغي٠ ًٚبه وجٟغيٜ شخىاجه، والخٗبحر بظغاثيا ًٖ بباثه يخطر لىا ؤن ج٣ىيت اإلاىازب   

وجُبي٣ا ٞىعيا لخغيخه؛ ل٨ً خغيخه آلاهيت ؤًٞذ بلى زكيت ٚحر مخى٢ٗت مً َٝغ اإلاٗلىحن؛ بط اهكروا يا٦ضون جىظؿهم 

جهبذ وجحرة اإلاىازبت ِمجىا يدخمى به  مً عص ٞٗله الؿلبي َظا، بد٨م مىاظهخه وتهضيضٍ لٟاٖليت ؤلاقهاع، وال ؾيما ٖىضما

ى ما جدىله بلى ز٣اٞت  الم، َو وهمُا اججاَيا ومىهجا ا٢خىاٖيا، وليـ مجغص عص ٞٗل ٞئىر مغجبِ باؾتهال٥ بهخاط ؤلٖا

.  4و٢يمت

ظا ما ٦كٟذ ٖىه بخضي الضعاؾاث ألامغي٨يت اإلا٣ضمت في الل٣اء الضولي الشاوي خى٫ ؤلاقهاع الٟغه٨ٟىوي اإلاى٣ٗض  في َو

٣ِٞ، وال يدخٟٔ  76عؾالت بقهاعيت جبض يىميا، ال يالخٔ اإلاكاَض مجها ؾىي  500مىهتريا٫ ب٨ىضا،خيض جبحن ؤهه مً بحن 

ويؼيض مً جظمغ وزٝى اإلاٗلىحن، الهل٘ الظر ؤنبدىا يٗاهىن مىه،  .5(٣ِٞ 2.5ؤر ما يٗاص٫ )عؾالت في طا٦غجه  12بال بـ 

، اإلاسخهت في حسجيل ؤهىإ مٗيىت مً الكرامج والىزاث٣ياث وألازباع التي TiVoبٟٗل بٌٗ ألاظهؼة الخ٣ىيت الجضيضة،٦ـ 

الهاث اإلاخض٣ٞت بٛؼاعة ٖلى الخلٟاػ ب اإلاكاَض في عئيتها، وجمى٘ آليا حسجيل ؤلاقهاعاث وؤلٖا وال ي٠٣ ألامغ ٖىض َظٍ . 6يٚغ

                                                           
1
 - Ibid. p 121. 

 .30، الكويت، ص 987 ، يناير 09 ، عامل العرفة، العدد "العملية اإلبداعية في فن التصوير":شاكر عبد احلميد - 2
3
 - G. Chantal, M. Pierre-Alain, Op. Cit., p 101. 

4
 - Ibid. p95. 

5
 - Chateau Dominique, Op. Cit., p53. 

، الكويت،ص 2 20، مارس 386، ترمجة صاحل خليل أبو إصبع، عامل ادلعرفة، العدد "وسائل اإلعالم والمجتمع، وجهة نظر نقدية": آرثر أسا بًنغر - 6
68-69 
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بذ ًٖ َْغ١ قاقاث خاؾىب اإلاؿخسضم، البىابت اإلاىنضة، بل ختى بقهاعاث الاهترهذ و٢هاناتها ونىعَا الىزابت ؾُخ٪

   .زمً الخإقحر بن َى ؤصي عؾىما ه٣ضيت وؾاَم باقترا٧اث ماليت ؤو باصع بلى الدسجيل في طا٥ اإلاى٢٘ وصٞ٘

لي، وفي آلان طاجه ج٨ئت صٞاٖيت طاث ؾماث ٚغاثبيت  -ل٣ض ؤجاح وؿ٤ اإلاىازبت للمكاَض    ْٟ اإلاخل٣ي ههج ؾلى٥ ٞغاعر َظ

لضي َب٣ت البىعظىاػيت  19جمخض بإنىلها  بلى ٣ٖىص ٚابغة، جخ٣اَ٘ م٘ ٧ان ؾاثضا ؤوان ز٣اٞت ال٣غن   Exotismeوعجاثبيت

وا٢خىاء عػهاماث مً الىٟاجـ الضزيلت والٛغاثب  وقغيدت اإلايؿىعيً ألاوعوبيحن، الظيً اه٨بذ َىاياث بًٗهم ٖلى اهخ٣اء 

انها ًٖ بٗض جىخصخي بغبغر  (Orientaliste)ألاظىبيت مً ٢بيل جل٪ ال٣اصمت مً الكغ١  ؤو جدييض وجإظيل اؾخٗمالها إلَع

ووقم بهغجي يدىافى م٘ َاب٘ الخىىيغ؛ طاث ألامغ خهل م٘ الاخخماء باإلاىازبت، التي ياظل مً زاللها اإلاخل٣ي الكرامج 

ا ؤر ٢ضع مً الاَخمام، ٞدك٩ل لضيه جُٟال اظا مضوياوال٣ىىاث وؤلاقهاعاث واإلاىخجاث الٛحر مىظهت والتي ال يٗحَر .  وبٖػ

بل بىؾٗها الانُبإ ب٩ل ؾهىلت بلىن الٟىان الخاط١ اإلاخ٣ٗب ٧ل قاعصة اهُباٖيت ؤو واعصة ؾغياليت لحرا٦مها ويهىٟها    

اث واللىخاث ٦ما يغا٦م اإلاهمم والخجاعر واإلاهىضؽ والٗاعى با٢ت مً اإلادالث والدك٨يالث في  في لٟت مً اإلاىيٖى

الهىع وألالىان وؤلاياءاث الضيىاميت، ٞخٛضو بما ٞؿيٟؿاء مخىاٚمت الاق٩ا٫ والهىع ؤو صوليت ومدليت جؼصان ب1مٗاعى

، م٣ٗضة ح٣ٗيضا مغ٦با يؿخ٣ي حكٗباجه مً َبيٗت بييت اإلاجخم٘ اإلاٛغبي خؿب  غاٝ مخضازلت الخٍُى نىعة م٨ؿغة ألَا

  .3في ؤواؾِ ال٣غن اإلااضخي ؤو بييت الٟغص طاجه 2ون٠ بى٫ باؾ٩ىن 

ُعؾى لخٓت ٖىض َظٍ الى٣ُت، لخضٖيم ٢ىلىا آلاه٠ خى٫ ٞٗل اإلاىازبت، باٖخباٍع ال يٗضو ؤن ي٩ىن ؾلى٧ا بةم٩اهىا ا٫   

يا، يجض نضاٍ في جٟؿحراث وججاعب بيٟان باٞلٝى ال٩لبيت ؾلى٥ يمخض في زىايا جًاٖي٠ مخٗغظت . 4اؾتهال٦يا ٨ٖؿيا قَغ

إ بلى ؤر ػاويت مً ػوايا الخل٣ي،  بحن الظاث اإلاؿخ٣بلت واإلاىيٕى اإلاٗغوى، ليجىذ م٘ الى٢ذ بلى بلىعة جٟسخ بصعا٧ي ال يٞغ

ويؿب٪ في جىني٠ صاللي يٗغ٢ل ؾحروعة اؾديٗاب الخل٣ي اإلاضع٥ ويمؼ١ ؾالؾت الاؾخ٣با٫ ويكٓي الخىاجغ الؼمجي اإلاخىالي 

. ؤزىاءٍ

 High modernityاليت حكٓيت ظامدت ومهتزة جهضع بقٗاٖا مى٨ٗؿا وبىجحرة مخجظعة في ؾمخحن ؤؾاؾيخحن للخضازت ال٘ 

٤ الؿىؾيىلىجي ؤهُىوي ظيضهؼ ؛ خضازت ؤعزذ ٢يىصَا ٖلى اهًٛاٍ ٢ُبي الؼمان واإلا٩ان Antony Giddens 5ٞو

الؿاثضة في اإلاجخمٗاث الخ٣ليضيت، ٖكر بٖاصة حك٨يلهما في ٢الب مٗلب ما بٗض خضازيا، يؼيل مؿاخت البٗض بيجهما مً زال٫ 

ت الخضوص الجٛغاٞيتج٣ىياث الخىانل والخ٣اعب  ؤما الؿمت الشاهيت ٞخمشلذ في . ؤلال٨ترووي، الظر ؾض٫ الؿخاع ٖلى زاَع

ج٣جي ججؿض في الخاؾىب " وؾيِ زبحر"جسليو الٗال٢اث الاظخماٖيت البيييت مً الخٟاٖل اإلادلي واإلاباقغ، وؤبضلتها بـ

اح يىابِ الش٣ت والخدغع مً الخبٗيت ٖىى اإلا٣ابلت الكٟهيت، مما ؤٞسر اإلاجا٫ لخدُيم ال٣يىص الخاعظيت واهؼر 

ت البكغيت  للمماعؾاث وال٣ىاٖض اإلاٗضة ؾلٟا ؤر الاو٩ٗاؾيت اإلااؾؿاجيت خؿب حؿميت ظيضهؼ، الصخيء الظر يجٗل اإلاٗٞغ

                                                           
1
 - G. Chantal, M. Pierre-Alain, Op. Cit., p. 101 

 37ص الرباط، ،  98 ، يونيو 4رللة ادلشروع، العدد  ،أمحد محاديو ترمجة، "تكوين المجتمع المغربي": بول باسكون  - 2
3
 - Abderrahman  Nouda (2011) : Le Sociétal, exploration critique de  la société, édition par 

l’auteur, p. 57 
       .5   -4  األردن، ص -، عمان 200دار وائل، الطبعة الثالثة،  ،"-مدخل سلوكي -سلوك المستهلك ": عبيدات زلمد ابراىيم - 4
، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر "العربيوالربيع ... تصال، التغيرات والتحوالت في عصر العولمةاإلالثقافة وتكنولوجيا ": عبد الغين عماد -5

 ,A.Giddens (1991) Modernity and self-identity, Polity Pressعن . 27-25، بًنوت، ص 2 20، الطبعة األوىل، (رلد)والتوزيع 

Cambridge 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  ًىلُى    : 09الّذد                                                                          البدث الّلميحُل  مش٠ض  

91 

 

في َظا اإلاغح٘ الخ٣جي مخهٟت ب٩ل نٟاث اليؿبيت والخى٢يذ والخ٣لب وبٗيضة ًٖ الؿ٩ىهيت والشباث اإلاخجظع ٖلى مضي 

 .البكغ واإلاجخمٗاث ٢غون في جاعيش

: سبما حُّذ اإلاىازبت للمؽاهذ ظلىخه : خامعا

ضيغ  ،يماخ٪ اججاٍ مٗا٦ـ إلاا ؾب٤    إة ٢ه٠ الىنالث َو م عػوخها جدذ َو في الخإ٦يض ٖلى ؤن الظاث اإلاؿخ٣بلت ٚع

٘ مً م٣اومتها ألانىاث وصمضمت الىكراث ؤلاقهاعيت ومكاٖيتها للهجىم، ٞةجها حؿعى في اإلا٣ابل بلى بزباث وظىصَا وا٫ ٞع

: ؤهىإ مً الاؾخجاباث يبضحها اإلاخل٣ي، ٞهي بما ؤن ج٩ىن  1بخٟاٖليت مىدىيت ال٣ىة واإلاخابٗت، جخمشل في زالزت

، (الؿيىماثيت)يجلـ ٞحها اإلاكاَض ؤمام قاقت الٗغى ال٨كري : Interactivité intransitive جٙاِلُت ٔحر مخّذًت -

المي اإلاخض٤ٞ بو وعة ؾلبيت وصون خغ٦ت، يخماهى خيجها م٘ ظى الْٗغى الشسحن ومىظاث البض اإلا٨شٟت يؿخ٣بل ؤلاعؾا٫ ؤلٖا

نىجا ونىعة، ٞال يم٨ىه حٛيحر الكرهامج ؤو الٟيلم، وبهما ي٣خهغ صوعٍ ٖلى الخٟاٖل الخسخي والٗاَٟي وال٣ٗلي، اإلاىظه بلى 

الكاقت وواليتها ال٣ُبيت، ٞيىمخي  ضخامت"خمشة"بـ"الفىُ٘ت ؤلاؼشاُٜت"ٞهم وجإويل الخُاب والاهههاع في الخالت 

خه م٘ الاؾدىاص بلى ألاعي٨ت، واؾتهال٥ ؾغي٘ لخباث الظعة اإلا٣ليت  ٞيخدى٫ اإلا٩ان خييئظ، بلى . Chipsالى٢ذ وجى٣طخي بَغ

خياص ٖلى ألالٟت صازل ؤظىاء َظا اإلا٩ان ( آوي ؾيىماجي)ًٞاء عمؼر  صاثم الخٟاٖل م٘ الجى الاٞتراضخي، وبمغوع الؼمً والٖا

 . 2الجضيض اإلاٛترب يمسخي الٟغص مكدخا بحن م٩اوي الىا٢٘ والاٞتراى

ٖىضما يجلـ ؤمام  ،يؿخُي٘ اإلاكاَض ؤن يبلٜ َظٍ الضعظت: Interactivité transitive faibleجٙاِلُت مخّذًت بعُىت  -

وي الكرامج اإلاغشخت الخلٟؼيىن في اللخٓت التي يسخاع ٞحها مكاَضة بغهامج مٗحن، يمً ب٣يت الكرامج اإلا٣ترخت، ٞمدذ

ٟىيتها ا ٖو ا مً الازخياع ل٨ىه ازخياع . للمكاَضة ال جخإزغ بهظا الازخياع، مهما ٧اهذ صعظت ج٨غاَع َظٍ الخٟاٖليت جًٟي هٖى

٤ مبضؤ   ".ليـ في ؤلام٩ان ؤًٞل مما ٧ان"مكرمج ٞو

ت  - قي في َظٍ اإلاغخلت، ؤن يخضزل ؤزىاء اإلاخل-خيض بم٣ضوع اإلاكاَض:Interactivité transitive forteجٙاِلُت مخّذًت ٍٜى

 . الخهو الخلٟؼيىهيت بىاؾُت الهاج٠ مشال، والخٟاٖل واإلاكاع٦ت م٘ الخهت، وبالخالي عص ٞٗله يازغ في ؾحر الكرهامج

الم وو٤ٞ الاؾتراجيجيت اإلاؿُغة اإلاؿتهِضٞت ل٨يىىهت الجمهىع  الصخيء اإلاؿاٖض . بيض ؤهه جٟاٖل يؿحر خؿب زُت ال٣اثم باإٖل

مما يدغيه ٖلى البدض والخٟخيل، ٖما يٟٗم ما حٗمي٤ الدكغطم والًيإ في م٣ابل الخٟاٖل الخ٤ والايجابي، ٖلى 

كن ا٢خهاصر يُمٍغ صون بُىالث ؤو ؤمجاص ، وعبما يديله بلى اإلاجض والخٟى١ وبزباث الظاث في 3يٗاهيه مً زىع ٖاَٟي ٚو

صم، اإلادليت والٗاإلايت، التي اهخ٣لذ مً مجغص لٗبت عياييت، بلى ، اإلاخمشل في ٖباصة مباعياث ٦غة ال٤"صيىه الجضيض"نىعة 

والدكغص والاه٣ُإ ًٖ الضعاؾت، واؾخٗغاى الظاث وألاها في ٣ٞضان مٗايحر الؼمان واإلا٩ان  4خلم لل٣ٟؼ ٖلى خاظؼ الباؽ

و بغمجت ونلت َىا٥ والهىيت والخهىنيت، ٞلخٓت حصجي٘ ٞغي٤ مً َظا البلض ؤو طا٥، هي ٞغنت طَبيت لىثر بقهاع َىا ؤ

اثحكغثب جٟاٖال  ً بٗض، في الىلىط بلى ؤؾخىصيَى و " ٠ىمُذًا ؼى"و" اظخىدًى دوصٍم"و"اللت الّشوظت"مً الخاعط، ٖو

                                                           
1 - Chateau Dominique. Op. Cit.,  p49. 

، الدار ادلتوسطية للنشر ومؤسسة "القيمية في المنطقة العربية، قراءة معرفية في الرواسب الثقافيةاإلعالم وتفكك البنيات ": عبد الرمحن العزي - 2
. 48، مدينة تونس، تونس، ص 2009زلمد بن راشد آل مكتوم، الطبعة األوىل، 

 .205، الدار البيضاء، ص 2005األوىل، ، ادلركز الثقايف العريب، الطبعة "اإلنسان المهدور، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ":مصطفى حجازي - 3
 .235 -233نفسو، ص  - 4
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ى مدؿمغ ؤمام "...ظخاس أ١ادًمي" ٞيلخجئ بلى اإلاكاع٦ت الىٟؿيت والخٟاٖل الاٞتراضخي، وؤلاخؿاؽ بالخهٟي٤ والدصجي٘، َو

. 1، يبدض بخٟان وظضيت ًٖ الىجىميت الؿغيٗتSMSقاقت الخلٟاػ، مً زال٫ عؾاثل الهاج٠ الىهيت 

اَضة والاؾخ٣با٫، له اعجباٍ وزي٤ مً اإلاالخٔ ؤن الخىا٢و الُىالوي اإلامخض ٖلى زٍُى ؾحر ؤوؿا١ الخل٣ي وظضاو٫ اإلال

باإلاكاَضة الجؼثيت اإلاخىزبت، ألامغ الظر يىجم ٖىه جإزحر بالٜ في هُا٢اث ججغبت اإلاكاَضة الخلٟؼيىهيت، ومً زم ٖلى ؾحروعة 

ٞمً اإلاى٣ُي ؤال يجض اإلاخل٣ي مخٗت، وال ييسج ؤر نلت خميمت ؤو (.الاهدباٍ وؤلاصعا٥ وؤلاخؿاؽ بالجما٫)مخٗت اإلاكاَض 

والثيت، م٘ خضر ٞجاجي ٚغيب ويي٠ ز٣يل الٓل واللخٓت، ي٣هيه ًٖ خالت الاوسجام ويىإي به هٟيا في صع٧اث ال٣هغ 

يا طا نبٛت عومىُي٣يت، جغي ٦ي٠ ؾي٩ىن الىي٘ ٖىضما . صون ؤر اٖخباع ؤو بوؿاهيت والخا٫ َىا يؿخجلي ؾاالا مٗٞغ

. في الٟيلم ؤو الكرهامج طاجهيخ٨غع هٟـ اإلاى٠٢ مغاث ومغاث في ألامؿيت الىاخضة، بل و

مً هاخيت ؤزغي، يغي بٌٗ الى٣اص اإلاهخمحن بالخىانل، ؤن ج٣ىيت اإلاىازبت ليؿذ ٧لها قغا مؿخُحرا وال لٗىت  ٚحر ؤهه

ا مىدت ج٣ىيت حٗؼػ ؾلُخه وحٗلي  قيُاهيت ج٣خٟي عاخت اإلاكاَض وجىٛو ٖليه اؾخجمامه واؾتراوخه، بل يم٨ً اٖخباَع

الم، وتهبه الخغيت في الخمخ٘ واؾخ٣با٫ ما يغيض،مً ؾُىجه الٟى٢يت، ؤ  و ٖلى ألا٢ل ؾُىة م٣ابلت لهيمىت ال٣اثمحن باإٖل

ظا ما يس٠ٟ مً  ،2وحؿبٛه وكىة ؾاخ٣ت، وج٣طخي ٖلى الٛحريت التي جُلب مً ظهتها هؼعا مً الى٢ذ لإلٞهام والخىانل َو

٤ َظا ا لغؤر اإلا٣ابل، مىضعظت يمً اإلابضؤ الظر يغي بإن الجمهىع الؿلبيت التي يماعؾها الخلٟاػ ٖليه، وجهبذ اإلاىازبت، ٞو

باجه، بما يجاعر ٢يم ال٣ٗالهيت ومٟغػاث الخضازت . وكيِ واهخ٣اجي بُبٗه في ازخياعاجه وخاظياجه ومً زم بقبإ ٚع

بخه   .ويٛكيه جاط ال٣ياصة وي٨ؿبه نىلجان الخد٨م وال٣هغ، ومٗا٢بت بل صًٞ ٧ل بغهامج ؤو ٢ىاة ال جد٤٣ ٚع

 Hypertexte 3ؤر ما يؿمى بالترابِ ؤو الدكٗب الىصخي( ألاهترهذ)َا ج٣ىيت جمازل ما قإ اؾخسضامه في ٖالم الاٞتراى بن

الظر يديل الىهىم اإلا٣غوءة بلى ؤ٦مت مدكاب٨ت مً الىهىم والغمىػ وألاق٩ا٫ واإلا٣اَ٘ الهىجيت والٟيضيىيت التي 

ت ٨ٞغيت حؿخمض عوه٣ها وظضواَا مً ٖمل زاليا  -جسلو ال٣اعت  اإلاكاَض وجدغعٍ مً زُيت الؿغص اإلاخالخ٤، وجديذ له هَؼ

. عي الخغ لأل٩ٞاع والظ٦غياثالضماٙ باالهبُاح ٖلى ألاعي٨ت والاؾترواح بالخضا

ها جس٠ٟ مً ٢ىة الٛؼو والا٦دؿاح 
ّ
ؾُىة طاث ؤظىدت مى٨ؿغة ومهتزة جغمي بلى مماوٗت وم٣اومت ؾلُت الاخخىاء ٖل

ال٣اصم م٘ عياح الكما٫ مً الكما٫،ؾيُغة ز٣اٞيت جىدى بلى الخىؾ٘ ال٣ؿغر بض٫ الخ٩امل الُىعي والخباص٫ الازخياعر، 

لى ؾاثغ الش٣اٞاث،وطل٪ بالتزامً م٘ الازترا١ الظر يجغر ب٣ىة مما ي٨ؿحها ٖباء ؾلى٥ اٚخهابي خًاعر ٖضواوي عمؼر ٕ

.  الؿالح، ٞحهضص ؾياصة الش٣اٞت في ؾاثغ اإلاجخمٗاث

ظا يجٗل مىه     ،و يا٦ض ٦ظل٪ 4ٖىهغا ٞاٖال ومازغا في الكرامج ؤ٦ثر مً ٞاٖليتها الخإزحريت هي في طاجه( اإلاكاَض اإلاخمغص)َو

إة الاصٖاءاث َظا الخىظه، الغؤر ال٣اثل بإن الضعا ؾاث الؿىؾيىلىظيت، ٢ض ؤبُلذ بلى خض بٗيض السخغ وزٟٟذ مً َو

مه اإلاىحي ؤن الال وعي ال٩امً في جإزحٍر  ،5الؿي٩ىلىظيت لإلقهاع و٢ىجه الباَغة، وؤباهذ ًٖ ػيٟه ال٩اطب وصخًذ ٖىاع ٖػ

                                                           
 .232نفسو، ص  -  
 .63 -62، بًنوت، 2 20، دار الفارايب، الطبعة األوىل، "اإلعالم ليس تواصال": دومينيك وولتون - 2
 .70عبد الغين عماد، مرجع سابق، ص  - 3

4
 - Perin Pascal, Op. Cit., p124. 

5
 - Valérie Sacriste (2001) : «Sociologie de la communication publicitaire», In L'Année 

sociologique 2001/2, Vol.51, p489. 
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ل، ٔىظخاٗ لىبىن ، هاسولذ الصوٍل)يىماػ بالٗها السخغيت لُام ما٠ذٔو ٟذ وال٣ضعة (...ٍو ؤلاعجاػيت ٖلى الخإزحر، َو

. Culture de flot1للؿُذ بىاصع الخإؾيـ إلاخل٤ٍ مخمغص في وظه ز٣اٞت ٖاثمت  

ما     بن زُىعة اإلاىازبت ال ج٠٣ ٖىض ؾلبيت هجغ ؤلاقهاع وبنابخه بم٣خل ؤو ٚل٤ ٦خاب ؤو بجهاء ٢هت والخٟخيل ًٖ ٚحَر

بلى الٗال٢اث ؤلاوؿاهيت  -باسر 2سوالنخؿب -وبهما جخجاوػ طل٪ ...يتؤو جبضيل ٢ىاة جلٟؼيت مدليت ؤم ًٞاثيت ؤو مىظت بطإ

ا في الخحن ه٣لت خغ٦يت بلى  ا يٛضو بٞكاء الؿالم وبؾضاء الخديت زُت زابخت ؾ٩ىهيت جخلَى
ّ
والغوابِ ألاؾغيت والاظخماٖيت إلا

الٛحر البضيل صون جٟدو وال جىز٤ وال ٚحريت، ٚحريت جيسخب بؿالؾت في ُبهم و٧لىخت الخيه الظر حٗاوي مىه ؤنال هٓغياث 

المي وؾلُخه ال٣اَغة، مما يك٩ل و٢ٗا جها٫ ؤلا المي الخش٣يٟي واخخ٩اعيت اإلاكهض ؤلٖا الم بحن جىاْغيت اإلابضؤ ؤلٖا لىم الٖا ٖو

. بؾ٣اَيا في مٗٓم ٞغوٕ الش٣اٞت مً لٛت وجغبيت وببضإ

: ٜاةمت اإلاشاحْ

غ -1 الم واإلاجخمْ، وحهت هٍش هٝذًت: "آعزغ ؤؾا بحٚر ت، الٗضص  ، جغظمت نالر زليل ؤبى بنب٘،"وظاةل ؤلِا ٖالم اإلاٗٞغ

. 2012، ماعؽ، ال٩ىيذ، 386

الم لِغ جىاـال: "صومييي٪ وولخىن  -2 . 2012، صاع الٟاعابي، الُبٗت ألاولى، بحروث، "ؤلِا

ش: "قا٦غ ٖبض الخميض -3 ت، الٗضص "الّملُت ؤلابذاُِت في ً٘ الخفٍى . 1987، يىايغ، ال٩ىيذ، 109، ٖالم الٗٞغ

الم وج٤٢ٙ  ":ٖبض الغخمً الٗؼر  -4 ُت في الشواظب الثٝاُ٘تؤلِا ، "البيُاث الُٝمُت في اإلاىىٝت الّشبُت، ٜشاءة مّ٘ش

. 2009الضاع اإلاخىؾُيت لليكغ وماؾؿت مدمض بً عاقض آ٫ م٨خىم، الُبٗت ألاولى، مضيىت جىوـ، 

اإلااؾؿت ، "الثٝا٘ت وج٢ىىلىحُا الاجفا٥، الخٕحراث والخدىالث في ِفش الّىإلات والشبُْ الّشبي:"ٖبض الٛجي ٖماص -5

 .2012، الُبٗت ألاولى، بحروث، (مجض)الجامٗيت للضعاؾاث واليكغ والخىػي٘ 

. 2001 ،صاع واثل، الُبٗت الشالشت، ٖمان،ألاعصن،" -مذخل ظلى١ي -ظلٟى اإلاعتهل٤ :"ٖبيضاث مدمض ابغاَيم -6

، الُبٗت ألاولى، الضاع ، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي"ؤلاوعان اإلاهذوس، دساظت جدلُلُت هٙعُت احخماُِت: "مهُٟى حجاػر  -7

 .2005البيًاء، 

 .، الغبا1981ٍ، يىهيى 4، جغظمت ؤخمض خمايمى، مجلت اإلاكغوٕ، الٗضص "ج٢ىًٍ اإلاجخمْ اإلإشبي: "بى٫ باؾ٩ىن  -1

 .مجم٘ اللٛت الٗغبيت بال٣اَغة، صاع الضٖىة: "اإلاعجم الىظُي"  -2

. َـ1414، صاع ناصع، الُبٗت الشالشت، بحروث، "لعان الّشب"ابً مىٓىع،  -3

الم، الٗغا١، 32ؾلؿلت اإلاٗاظم والٟهاعؽ ع٢م : ج٢ملت اإلاّاحم الّشبُت -4 ، صاع الغقيض لليكغ، وػاعة الش٣اٞت وؤلٖا

1980 .

5- Abderrahman  Nouda (2011) : Le Sociétal, exploration critique de  la société, édition par l’auteur 

                                                           
1
 - G. Chantal, M. Pierre-Alain : Op. Cit., p95. 

2
 - Idid. p100. 
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تجُُٝم مىاْٜ  مُت ِلى بىاباث الجامّاث اإلافٍش دساظت  :اإلا٢خباث الٜش

جدلُلُت مٝاسهت 

ٚ،مفش/سخاب ٘اًض أخمذ ظُذ.د  حامّت بني ظٍى

 

:  ملخق

ت، ولها صوع     هٓغا ان الجامٗاث جاصر صوعا خيىيا في ج٣ضم ألامم، وفي جُىع الش٣اٞت والٗلىم، وفي وكغ الٗلم واإلاٗٞغ

يت، وهٓغا ان الجامٗت ما هي بال ماؾؿت حٗليميت ج٣٘ ٖلى ٢مت الىٓام الخٗليمي في  ٞاٖل ججاٍ الشىعة اإلاٗلىماجيت واإلاٗٞغ

هىع اإلاجخم٘،وحٗخكر ؤصاجه لل٣ياصة ال٠ ا في مىا٢٘ ؤلاهترهذ الجامٗيت، ْو ٦غيت، ٣ٞض قهضث الؿىىاث ألازحرة جُىعا ملخْى

. البىاباث الجامٗيت الطخمت التي ج٣ضم زضماتها للمجخم٘ ٖامت وللُالب والباخشحن وؤًٖاء َيئت الخضعيـ زانت

في الٗضيض مً الجامٗاث اإلاهغيت، مما الىمى اإلاتزايض في مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت، وجُبي٣ها : وجخمشل مكرعاث الضعاؾت في

٘ مً جغجيب بىاباث الجامٗاث، والبض مً وي٘ ؤؾـ ومباصرء مدضصة  يؿخلؼم صمجها يمً بىاباث الجامٗاث والظر يٞغ

اصلت بحن الُالب وؤًٖاء َيئت الخضعيـ والباخشحن،  حر ٞغم مخ٩اٞئت ٖو ا لخٞى لخسُيِ مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت وجُىيَغ

. ان ج٩ىن هىاة لخُت اؾتراجيجيت ٦كري لخُىيغ اإلاىا٢٘ الجامٗيت ٖلى مؿخىي ظمهىعيت مهغ الٗغبيت وحؿعى الضعاؾت

لذ الذساظت ئلى    ذ جـى  114صعظت مً مجمٕى ( 64)جٟى١ مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت الٟيىم بدهىله ٖلى :ٜو

، ي٣٘ مجمٕى صعظاث زالر 59ٕو صعظاث صعظت، وجالٍ مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت ظىىب الىاصر والظر اخغػ مجم

حن قمؿىجىصخي الضعاؾت بًغوعة الؿعي بلى زل٤ ق٨ال  46و 41ظامٗاث ما بحن  م بجي ؾىي٠ وؤلاؾ٨ىضعيت ٖو صعظت، َو

مٗياعيا لخهميم مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى بىاباث الجامٗاث اإلاهغيت الخ٩ىميت،  والاَخمام بىظىص زضماث مٗلىماث 

مجالءم ٧ل اإلاؿخ٠ حَر  . يضيً مً اإلا٨خباث الغ٢ميت ؾىاء ٧اهىا َالب ؤم باخشحن ؤم ؤًٖاء َيئت جضعيـ ٚو

: جمهُذ

جدىاو٫ َظٍ الضعاؾت ج٣ييم مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى ٖضص مً بىاباث الجامٗاث اإلاهغيت اإلاخاخت ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ    

وي٣خهغ مجخم٘ الضعاؾت ٖلى مىا٢٘ . في يىء بٌٗ اإلاٗايحر الخانت بخهميم وجُىيغ وتهيئت بىاباث ومىا٢٘ ؤلاهترهذ

عيت الخ٩ىميت، خيض ؾيخم جدليل مىانٟاث مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ومً اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى بىاباث الجامٗاث اإلاو

. زم ج٣ييمها َب٣ا للٗىانغ اإلاٗياعيت اإلاضعوؾت

والجضيغ بالظ٦غ بإهه ال جىظض ٢اثمت مٗايحر صوليت مدضصة مخ٤ٟ ٖلحها لخ٣ييم مىا٢٘ ؤلاهترهذ، لظا جم وي٘ مىهجيت    

انت بمىا٢٘ ؤلاهترهذ، وطل٪ مً زال٫ الاؾدىاص ٖلى اإلاٗايحر التي ويٗتها مدضصة لخهغ ؤ٦كر ٢ضع مم٨ً مً اإلاٗايحر الخ

بٌٗ اإلاىٓماث الضوليت اإلاٗىيت بمىا٢٘ ؤلاهترهذ، ٦ما جم اؾخ٣اء ٖضص مً اإلاٗايحر مً بٌٗ الضعاؾاث الٗلميت في َظا 

٣ذ الباخشت في الخهى٫ ٖلى  ٖىهغ ج٣ييم حُٛي مٗٓم  (14)زالزت مٗايحر ؤؾاؾيت ويىضعط ؤؾٟلها ( 3)اإلاجا٫، و٢ض ٞو

ظىاهب الخهميم وجُىيغ اإلاىا٢٘، باإلياٞت بلى مىا٦بتها اًٞل اإلاماعؾاث الكاجٗت في البىاباث ومىا٢٘ ؤلاهترهذ 

. اإلاخسههت في زضماث اإلاٗلىماث للجامٗاث واإلااؾؿاث الخٗليميت وألا٧اصيميت
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: مؽ٣لت الذساظت .1

حٗٝغ مٗايحر الخ٣ىيم ٖلى ؤجها اإلاىانٟاث ) -مغظٗيت ٖاإلايت ؤو مٗايحر ج٣ييم جٟخ٣غ قب٨ت ؤلاهترهذ وج٣ىياتها بلى وظىص    

ت ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ يت التي يم٨ً مً زاللها ج٣ىيم ٢يمت الٗمل، ومٗٞغ صوليت مخ٤ٟ ٖلحها جىٓم  (-ال٨ميت والىٖى

و٢ض يغظ٘ طل٪ بلى الخىٕى ٖملياث جسُيِ وجهميم وجُىيغ مىا٢٘ ؤلاهترهذ بهٟت ٖامت واإلاىا٢٘ الجامٗيت بهٟت زانت، 

هىع  الكضيض والخبايً الٗمي٤ بحن ز٣اٞاث الكٗىب واَخماماث الىاؽ، بياٞت للخُىع الهاثل الخاصر في ج٣ىياث الىيب ْو

. ٦شحر مً ال٨ياهاث التي جاصر صوع اإلاكاع٦ت في جُىيغ ج٣ىياث الىيب

ؼوَا لكب٨ت ؤلاهترهذ، وم٘ ْهىع اإلاىا٢٘ وم٘ بضايت ْهىع واهدكاع اإلاىا٢٘ الٗغبيت في مسخل٠ مجاالث وهىا    حي الخياة ٚو

الخابٗت للجامٗاث واإلااؾؿاث الخٗليميت ال٨كري وزانت اإلاهغيت مجها،لم ي٣م ؤخض بخ٣ييم ؤصاء ؤو صعاؾت مىا٢٘ ( البىاباث)

ر يم٨ً ؤن جهاخب اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى البىاباث الجامٗيت اإلاهغيت بما يديذ جضٖيم الايجابياث والخض مً الؿلبياث الذ

ٖمليت بوكاء وجهميم واؾخسضام َظٍ اإلاىا٢٘، ٞلم يخىاٞغ صعاؾاث ؾاب٣ت إلاىا٢٘ ظامٗيت مهغيت يم٨ً البىاء ٖلحها 

ا إلاىا٦بت الخ٣ىياث اإلاٗانغة، لظا جداو٫ َظٍ الضعاؾت ج٣ييم بىاء وجُىيغ مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى بىاباث  وجُىيَغ

.  ص في اعجٟإ الترجيب الٗالمي لبىاباث الجامٗاثالجامٗاث اإلاهغيت، التي حؿإ

: أهمُت الذساظت ومبرساتها. 2

في ْل الخُىع ال٨بحر والاهدكاع الؿغي٘ لخ٣ىياث اإلاٗلىماث والاجهاالث،ناعث قب٨ت ؤلاهترهذ ؤ٦ثر هًىظا، وؤنبدذ    

بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلادلي  واخضة مً ؤ٢ىي مهاعص اإلاٗلىماث، وفي نضاعة وؾاثل خٟٔ ووكغ اإلاٗلىماث والخىانل

مً ألالٟاّ الضاعظت والكاجٗت في ظمي٘ مجاالث الخياة مً ؾياؾت وا٢خهاص وبٖالم " مىْٜ ئهترهذ"والضولي، وؤنبذ لٟٔ 

ا مً مجاالث الخياة اإلادكٗبت حَر يه وحٗليم ٚو . واجهاالث وؤزباع وجٞغ

ت، ولها صوع وهٓغا ان الجامٗاث جاصر صوعا خيىيا في ج٣ضم ألامم، وفي جِ    وع الش٣اٞت والٗلىم، وفي وكغ الٗلم واإلاٗٞغ

يت، وهٓغا ان الجامٗت ما هي بال ماؾؿت حٗليميت ج٣٘ ٖلى ٢مت الىٓام الخٗليمي في  ٞاٖل ججاٍ الشىعة اإلاٗلىماجيت واإلاٗٞغ

ا في مىا٢٘ ؤلان هىع اإلاجخم٘، وحٗخكر ؤصاجه لل٣ياصة ال٨ٟغيت، ٣ٞض قهضث الؿىىاث ألازحرة جُىعا ملخْى جغهذ الجامٗيت، ْو

. البىاباث الجامٗيت الطخمت التي ج٣ضم زضماتها للمجخم٘ ٖامت وللُالب والباخشحن وؤًٖاء َيئت الخضعيـ زانت

ت مً اإلاكرعاث لخىاو٫ مىيٕى ج٣ييم مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى البىاباث الجامٗيت    و٢ض صٞٗذ الباخشت مجمٖى

حٗٝغ اإلاٗايحر ٖلى ؤجها ؤٖلى مؿخىياث ألاصاء التي يُمذ ) -يحر والٗىانغ الخ٣ييميتاإلاهغيت الخ٩ىميت في يىء بٌٗ اإلاٗا

: ومً بحن َظٍ اإلاكرعاث (1)(-ؤلاوؿان بلى الىنى٫ بلحها وفي يىئها يخم ج٣ىيم مؿخىياث ألاصاء اإلاسخلٟت والخ٨م ٖلحها

ٖاث اإلاهغيت، مما يؿخلؼم صمجها يمً الىمى اإلاتزايض في مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت، وجُبي٣ها في الٗضيض مً الجام (1

٘ مً جغجيب بىاباث الجامٗاث . بىاباث الجامٗاث والظر يٞغ

اصلت بحن  (2 حر ٞغم مخ٩اٞئت ٖو ا لخٞى البض مً وي٘ ؤؾـ ومباصرء مدضصة لخسُيِ مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت وجُىيَغ

. الُالب وؤًٖاء َيئت الخضعيـ والباخشحن

. اؾتراجيجيت ٦كري لخُىيغ اإلاىا٢٘ الجامٗيت ٖلى مؿخىي ظمهىعيت مهغ الٗغبيت وحؿعى الضعاؾت ان ج٩ىن هىاة لخُت (3

                                                           
، يوليو (3ع) 30رللة ادلكتبات وادلعلومات العربية، س ،( ) "دراسة تقييمة تحليلية: بوابة اتحاد المكتبات الجامعية المصرية"،عاطف السيد قاسم 
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: أهذاٗ الذساظت. 3

ت مً الٗىانغ التي يم٨ً ؤن حؿاٖض في جُىيغ مىا٢٘  تهذٗ الذساظت    بك٩ل ٖام بلى الخغوط بم٣ترح همىطجي إلاجمٖى

ت مً ألاَضاٝ الخاليتوطل٪ بخذ. اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى بىاباث الجامٗاث اإلاهغيت الخ٩ىميت : ٢ي٤ مجمٖى

. الخٗغي٠ بم٩ىهاث مكغوٕ اإلا٨خباث الغ٢ميت بالجامٗاث اإلاهغيت (1

ىانغ الخ٣ييم اإلاسخلٟت إلاىا٢٘ ؤلاهترهذ (2 .  الخٗٝغ بلى اإلاٗايحر ٖو

. الخ٩ىميتجدليل مضي جد٣ي٤ الٗىانغ الخ٣ييميت اإلاسخلٟت في مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى بىاباث الجامٗاث اإلاهغيت  (3

 :اإلا٣اعهت بحن مضي جىا٤ٞ مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت لٗىانغ الخ٣ييم اإلاضعوؾت، وطل٪ للخإ٦ض مما يلي (4

  ؤن اإلاى٢٘ ي٨ٗـ ؤَضاٝ اإلا٨خبت الغ٢ميت والجامٗت التي جدبٗها، ويُٗي نىعة ظيضة وص٢ي٣ت ًٖ زضماتها والٗاملحن

 .بها

 ص٢تها وخضازتها ومهضا٢يتها: ظىصة اإلاٗلىماث التى ي٣ضمها اإلاى٢٘ مً خيض. 

 ًمضي ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام اإلاى٢٘، ومضي مالءمخه الخخياظاث وبم٩اهياث اإلاؿخٟيضي. 

: حعاؤالث الذساظت .4

: الخاليت الدعاؤالثتهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى ؤلاظابت ٖلى 

ما جضعط اإلا٨خباث الغ٢ميت بالجامٗاث اإلاهغيت، وما الهيئت الٗليا لها؟  (1

 اإلاسخلٟت لخ٣ييم اإلاىا٢٘ ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ؟ما اإلاٗايحر  (2

 ما مضي جُاب٤ مٗايحر اإلادخىي ٖلى مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت؟ (3

 ما مضي جُاب٤ مٗايحر الك٩ل ٖلى مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ؟ (4

 ما مضي جُاب٤ مٗايحر ج٣ييم الىٓام ٖلى مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ؟ (5

 ٢اعهت باإلاىا٢٘ ألازغي؟ما بظمالي ٖضص ه٣اٍ ٧ل مى٢٘ م٨خبت ع٢ميت م (6

: خذود الذساظت .5

 جغ٦ؼ الضعاؾت ٖلى ج٣ييم مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى بىاباث الجامٗاث اإلاهغيت الخ٩ىميت:الخذود اإلاىلىُِت  .

 م2014جدىاو٫ الضعاؾت مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت مىظ بوكائها وختى ؾبخمكر  :الخذود الضمىُت .

 جدىاو٫ الضعاؾت مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى بىاباث الجامٗاث اإلاهغيت الخ٩ىميت ٣ِٞ :الخذود اإلا٣اهُت  .

 جغ٦ؼ الضعاؾت ٖلى مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت واإلاخاخت ٖلى اإلاى٢٘ ؤلال٨ترووي للجامٗاث ٣ِٞ صون  :الخذود الىىُِت

.  الخُغ١ إلاى٢٘ اجداص م٨خباث الجامٗاث اإلاهغيت

 ت . اؾت ٖلى ج٣ييم اإلاىا٢٘ اإلاخاخت باللٛاث الٗغبيت وؤلاهجلحزيت والٟغوؿيتجغ٦ؼ الضع: الخذود اللٍٕى

: مجخمْ الذساظت، والُّىت. 6

خضصث الضعاؾت مجخم٘ بدض زام بجمهىعيت مهغ الٗغبيت، ومً زم جم ازخياع ٖيىت ٢هضيت للجامٗاث اإلاهغيت 

: ٦خبت الغ٢ميت بجامٗتها ، والجامٗاث هيظامٗت مهغيت والتي جُب٤ مكغوٕ الم( 22)الخ٩ىميت بمهغ والتي جخمشل في 

 

 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  ًىلُى    : 09الّذد                                                                          البدث الّلميحُل  مش٠ض  

98 

 

ت حامّت الٝاهشة  حامّت أظىان حامّت اإلاىفىسة حامّت أظُىه حامّت الاظ٢ىذٍس

ٚ حامّت الُٙىم حامّت بنها حامّت اإلاىُا  حامّت دمُاه حامّت بني ظٍى

ٞ حامّت ِحن ؼمغ حامّت خلىان اٍص غ حامّت الٜض   حامّت ٜىاة العَى

غ حامّت دمنهىس  حامّت بىسظُّذ حامّت ظىهاج   حامّت العَى

ُت حامّت ٠ٙش الؽُخ  حامّت وىىا حامّت اإلاى٘ى
ب حامّت حىى

 الىادي
 

: مىهج الذساظت، وأدواتها. 7

ٙي الخدلُلي اؾخسضمذ الباخشت    لغنض وجدليل م٩ىهاث مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت، خيض اٖخمضث الباخشت  اإلاىهج الـى

ا، ومً زم اؾخسالم الىخاثج مى٢٘ ( 22)و٦ظل٪ اإلاىهج اإلا٣اعن للم٣اعهت بحن ج٣ييم . ٖلى ظم٘ البياهاث وجدليلها وجٟؿحَر

: للم٨خباث الغ٢ميت، وجم اجبإ اإلاىهجيت الخاليت في اٖضاص الضعاؾت

  لى  واخهاثياث الخٗغي٠ باإلا٨خباث الغ٢ميت يمً الهي٩ل الخاب٘ إلاكغوٖاث جُىيغ الجامٗاث اإلاهغيت واإلاجلـ ألٖا

ا بالجامٗاث اإلاضعوؾت . بهجاَػ

 اؾخٗغاى بٌٗ مٗايحر ج٣ييم مىا٢٘ ؤلاهترهذ. 

 ىانغ الخ٣ييم . عنض وجدليل م٩ىهاث ومىانٟاث مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت في يىء مٗايحر ٖو

 مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى بىاباث الجامٗاث اإلاهغيت الخ٩ىميت جُبي٤ ٖىانغ الخ٣ييم ٖلى .

:  أدواث حمْ البُاهاث 7/1

اٖخمضث الباخشت في بٖضاصَا لهظٍ الضعاؾت ٖلى ظم٘ ؤلاهخاط ال٨ٟغر مً زال٫ بَالٖها ٖلى اإلاٗايحر الالػمت لىجاح ؤر    

غة ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذبىابت وطل٪ مً زال٫ مٗايحر البىاباث واإلاىا٢٘، والضعاؾاث الم ٦ما جم اؾخسضام ٢اثمت اإلاغاظٗت . جٞى

التي حٗض ؤصاة مً ؤصواث ظم٘ اإلاٗلىماث، وهي ٖباعة ًٖ ظضاو٫ جدخىر ٖلى وخضاث الخدليل ج٣ىم الباخشت بخٗبئت زال٫ 

خماص ٖلى ؤصاة ؤلا. الجضو٫ باإلظابت مؿدىضا ٖلى مالخٓتها لىا٢٘ الٓاَغة بداع الخٟاٖلي َظا باإلياٞت بلى يغوعة الٖا

.  إلاًاَاة مٗايحر ج٣ييم اإلاىا٢٘ ٖلى مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى بىاباث الجامٗاث اإلاهغيت الخ٩ىميت

: مفىلخاث الذساظت.8

ب (1 ت مً مهاصع اإلاٗلىماث ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ التي حٗخمض ٖلى بغوجى٧ى٫ الىو الٟاث٤، وؤلابداع بحن : الٍى مجمٖى

 (1).ا يمحز الىيب ٢ضعجه ٖلى الخٗامل م٘ الىؾاثِ اإلاخٗضصة مً ههىم وؤنىاث ونىع اإلاىا٢٘ ًٖ َغي٤ الغوابِ، وم

ؤٖلى مؿخىياث ألاصاء التي يُمذ ؤلاوؿان للىنى٫ بلحها وفي يىئها يخم ج٣ىيم مؿخىياث ألاصاء اإلاسخلٟت : اإلاّاًحر (2

ٖلميت والتربىيت، ويم٨ً مً زال٫ وهي آعاء مدهلت ال٨شحر مً ألابٗاص الؿي٩ىلىظيت والاظخماٖيت وا٫(1).والخ٨م ٖلحها

 (2).جُبي٣ها حٗٝغ الهىعة الخ٣ي٣ت للمىيٕى اإلاغاص ج٣ىيمه، ؤو الىنى٫ بلى ؤخ٩ام ٖلى الصخيء الظر يخم ج٣ىيمه

                                                           
 http://blog.itqanbs.com/posts/337: متاح يف ،"مفاىيم أساسية فى مجال اإلنترنت "،تقان لتقنية ادلعلوماتإمدونة  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://blog.itqanbs.com/posts/337
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م (3 ت ه٣اٍ ال٣ىة : مّاًحر الخٍٝى يت التي يم٨ً مً زاللها ج٣ىيم ٢يمت الٗمل، ومٗٞغ هي اإلاىانٟاث ال٨ميت والىٖى

 (3).وال٠ًٗ

ب (4 ت  :بىابت الٍى ت مً الغوابِ ؤلال٨تروهيت ٖكر قب٨ت ؤلاهترهذ حٗغى مٗلىماث مً مهاصع مخىٖى البىابت هي مجمٖى

وحٗٝغ البىابت بإجها واظهت اإلاى٢٘، ٦ما ؤجها ؤيًا الهٟدت الغثيؿيت للمى٢٘ ٦ى٣ُت بجاخت ؤو ه٣ُت  (4).وبُغي٣ت مىخضة

ؾماح بالىنى٫ ؤيًا بلى ظمي٘ اإلاٗلىماث والخضماث مغوع للمى٢٘ بهضٝ جيؿحر الىنى٫ بلى مدخىي اإلاى٢٘، ًٞال ًٖ ا٫

الخ، ٦ما ج٣ىم البىابت بخلبيت ...ٞىيت، بىابت ماؾؿت/ بىابت ٖامت، بىابت مخسههت"اإلاخاخت ٖلى اإلاى٢٘ ؤيا ٧ان هٕى البىابت 

بإصواث والبىابت هي الهٟدت التي حؿمذ للمؿخٟيض ؤن يدضص ؾماث نٟدخه (5).ؤو اإلاؿخٟيضيً/ اخخياظاث الؼاثغيً و

السخب وؤلاؾ٣اٍ ٖلى جل٪ الهٟدت، بما يُٗي الؿيُغة ال٩املت للمؿخٟيض ٖلى اإلادخىي ال٨بحر الظر يغاٍ ٖلى 

بها  (6).نٟدخه، خيض يغي الهٟدت ٦ما يغيض ؤن يغاَا، ويخٟاٖل مٗها بال٨يٟيت التي يٚغ

مُت (5 خت ٢ىاٖض البياهاث الٗاإلايت للباخشحن اإلا٣هىص بها مكغوٕ الٟهغؽ اإلاىخض باإلا٨خباث الجامٗيت وبجا: اإلا٢خبت الٜش

 .وؤًٖاء َيئت الخضعيـ  واإلاؿخىصٕ الغ٢مي واليكغ ؤلال٨ترووي إلاجالث ٧لياث الجامٗاث وج٨كيٟها

: الذساظاث العابٝت.9

مً زال٫ عنض ؤلاهخاط ال٨ٟغر الظر يُٛي البىاباث وزانت بىاباث الجامٗاث وما يخٗل٤ بمٗايحر ج٣ييمها، ٣ٞض    

ت مً الضعاؾاث الٗغبيت وألاظىبيت التي جدىاو٫ َظٍ اإلاجاالث وؤَمهاخهغث الباح : زت مجمٖى

: الذساظاث الّشبُت 9/1

 (7):جُُٝم بىاباث الجامّاث العّىدًت اإلاخاخت ِلى ؤلاهترهذ في لىء اإلاّاًحر الذولُت( 1)

جىاولذ َظٍ الضعاؾت ج٣ييم ٖضصا مً بىاباث الجامٗاث الؿٗىصيت اإلاخاخت ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ في يىء اإلاٗايحر الضوليت    

وي٣خهغ مجخم٘ الضعاؾت ٖلى بىابت ظامٗت اإلال٪ ؾٗىص، وبىابت  .الخانت بخهميم وجُىيغ وتهيئت بىاباث ومىا٢٘ ؤلاهترهذ

ؤم ال٣غي، خيض ؾيخم جدليل مىانٟاث مىا٢٘ الجامٗاث الشالزت ومً زم بُٖاء ظامٗت اإلال٪ ٖبض الٗؼيؼ، وبىابت ظامٗت 

٧ل ظامٗت صعظت ج٣ييم جىضر مضي جىا٤ٞ بىابت الجامٗت م٘ اإلاٗايحر الٗاإلايت التي جدضص الك٩ل ألامشل لخهميم وجىٓيم 

ٌ الضعاؾت مً ؤبغػَا ٖضم وظىص و٢ض ط٦غ الباخشان ؤجهما واظها ٖضص مً الهٗىباث ؤزىاء بٖضاص َظ .ووكغ مىا٢٘ ؤلاهترهذ

                                                                                                                                                                                           
 .مرجع سابق ،عاطف السيد قاسم 
. ص 438عامل الكتب، : القاىرة ،3ط ،"معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناىج وطرق التدريس"،(2003) ،أمحد اللقاين،علي اجلمل2
 :متاح يف ،"أنواعها وفئاتها، ماىيتها :بوابات شبكة اإلنترنت "،عمرو سعيد 3

http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=284 
4
 AL Zabir, O. (Dec. 2007) Building a Web 2.0 Portal with ASP.NET 3.5.- Available at: 

http://ferality.net/~harold/ebook/OReilly%20Building%20a%20Web%202.0%20Portal%20with%20ASP.

NET%203.5.pdf  
 .مرجع سابق ،عاطف السيد قاسم5
 ،"دراسة مقارنة لمواقع بعض المكتبات العربية والغربية: نترنت األمواقع المكتبات الجامعية على شبكة "،( 2006مارس ) ،ماجدة عزت غريب6

 http://www.journal.cybrarians.info/index. catid=159:2009-05-20-10-00-10&Itemid=73: متاح يف
 دراسات ،"تقييم بوابات الجامعات السعودية المتاحة على اإلنترنت في ضوء المعايير الدولية"،(   20مايو ) ،جربيل بن حسن العريشي، مىن الغاًل7

 http://informationstudies.net/images/pdf/119.pdf: متاح يف ،(  )ادلعلومات، 

http://shop.oreilly.com/product/9780596510503.do#tab_04
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٢اثمت مٗايحر صوليت مدضصة مخ٤ٟ ٖلحها لخ٣ييم مىا٢٘ ؤلاهترهذ، لظا جم وي٘ مىهجيت مدضصة لخهغ ؤ٦كر ٢ضع مم٨ً مً 

اإلاٗايحر الخانت بمىا٢٘ ؤلاهترهذ، وطل٪ مً زال٫ الاؾدىاص ٖلى اإلاٗايحر التي ويٗتها بٌٗ اإلاىٓماث الضوليت اإلاٗىيت 

هذ، ٦ما جم اؾخ٣اء ٖضصا مً اإلاٗايحر مً بٌٗ الضعاؾاث الٗلميت في َظا اإلاجا٫، والاؾخٟاصة مً الخكراث بمىا٢٘ ؤلاهتر

٣ىا في الخهى٫ ٖلى  .اإلاترا٦مت إلاؿدكاعيىا طور الخكرة وؤًٞل اإلاماعؾاث في مجا٫ جهميم اإلاىا٢٘ ٖىهغ ج٣ييم  75و٢ض ٞو

وا٦بتها اًٞل اإلاماعؾاث الكاجٗت في البىاباث ومىا٢٘ يُٛي مٗٓم ظىاهب جهميم وجُىيغاإلاىا٢٘، باإلياٞت بلى م

 .الاهترهذ اإلاخسههت في زضماث اإلاٗلىماث للجامٗاث واإلااؾؿاث الخٗليميت والا٧اصيميت

ت( 2)  (1):دساظت جخُُٝمُت جدلُلُت: ِاوٚ العُذ ٜاظم، بىابت اجداد اإلا٢خباث الجامُّت اإلافٍش

نت في مجا٫ زضماث اإلاٗلىماث واإلا٨خباث للجامٗاث اإلاهغيت، مدضصة همىطط جدىاو٫ الضعاؾت ج٣ييم البىاباث اإلاخسو   

لبىابت زضماث اإلاٗلىماث واإلا٨خباث إلاكغوٕ اجداص اإلا٨خباث الجامٗيت اإلاهغيت ومً زم ج٣ييم مىا٢٘ البىاباث ٖلى قب٨ت 

ة ؤلاهترهذ، وهديجت ان ألاصبياث ؤلاهترهذ ومضي الازخالٝ بيجها وبحن جل٪ اإلاىا٢٘ الخ٣ليضيت لخضماث اإلاٗلىماث ٖلى قب٪

التي جضعؽ َظٍ الى٣ُت ما ػالذ ٢ليلت باإلا٣اعهت بخ٩ل التي جىاولذ مىا٢٘ ؤلاهترهذ الخ٣ليضيت، ٞةن َظٍ الضعاؾت ؾٝى 

حٗمل ٖلى مداولت ج٣ييم مى٢٘ بىابت زضماث اإلاٗلىماث واإلا٨خباث بمكغوٕ اجداص م٨خباث الجامٗاث اإلاهغيت لخدضيض ما 

خماص ٖلحها ٖىض ج٣ييم مىا٢٘ البىاباث ٖلى قب٨ت هي ؤؾاليب  جسُيُها وهٓم جهميمها وؤَم مٗايحرالخ٣ييم التي يجب الٖا

ؤلاهترهذ بك٩ل ٖام وبىاباث زضماث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بك٩ل زام، وطل٪ إلاداولت الىنى٫ بلى جسُيِ همىطجي 

ً الٗغبيلبىابت زضماث مٗلىماث وم٨خباث للجامٗاث واإلااؾؿاث الخٗليميت ألا . ٧اصيميت في مهغ والَى

ب، مىاْٜ اإلا٢خباث الجامُّت ِلى ؼب٢ت ؤلاهترهذ( 3)  دساظت مٝاسهت إلاىاْٜ بّن اإلا٢خباث الّشبُت : ماحذة ِضث ٍٔش

(: 2(.)1،2ظؼء) والٕشبُت

ياث اإلاخدضة، صعاؾت ج٣ييميت م٣اعهت إلاىا٢٘ اإلا٨خباث الجامٗيت في ٧ل مً الؿٗىصيت والضو٫ الٗغبيت وبهجلترا والىال   

يه حٗغي٠ مىيٕى الضعاؾت ؤَضاٞها، واإلاىا٢٘ اإلاسخاعة في  ويكخمل الجؼء ألاو٫ مً الضعاؾت ٖلى اإلا٣ضمت اإلاىهجيت، ٞو

و٢ض خهغث الباخشت ؤلاهخاط ال٨ٟغر الظر جىاو٫ ٖضصا مً . الضعاؾت، زم ؤصواث ومىهجيت الضعاؾت ومٗايحر ج٣ييم اإلاىا٢٘

و٢ض ٢ؿمذ الضعاؾت ؤلاهخاط ال٨ٟغر الهاصع في َظٍ . ثيؿيت إلاىا٢٘ اإلا٨خباث ألا٧اصيميتاإلاٗايحر لخ٣ييم الهٟداث الغ

ت مً الٟتراث ٤ حؿلؿل ػمجي يمخض ٖكر مجمٖى م والشاهيت مً ٖام 1998بلى ٖام  1996الٟترة ألاولى مً ٖام : الى٣ُت ٞو

  .2006وختى ٖام  2002، ؤما الٟترة الشالشت ٞخمخض مً ٖام 2001بلى ٖام  1999

ض خاَ٘، هىاء ِلي الطخىي ( 4)  مّاًحر : مفادس اإلاّلىماث اإلاخاخت ِلى ؼب٢ت ؤلاهترهذ. ِبذ الشؼُذ بً ِبذ الٍّض

م (: 3( )2، 1ظؼء) مٝترخت للخٍٝى

تهضٝ الضعاؾت بلى وي٘ همىطط م٣ترح إلاٗايحر ج٣ىيم مهاصع اإلاٗلىماث اإلاخاخت ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، بٛغى ٢ياؽ صعظت    

خماص ٖلحها والا٢خباؽ مجها، الش٣ت واإلاهضا ٢يت وطل٪ إلاؿاٖضة الباخشحن في الخ٨م ٖلى مهاصع اإلاٗلىماث وبم٩اهيت الٖا

                                                           
 .مرجع سابق ،عاطف السيد قاسم 
 .مرجع سابق ،ماجدة عزت غريب 2
 "معايير مقترحة للتقويم: شبكة اإلنترنتمصادر المعلومات المتاحة على  "،(2006ديسمرب )،عبد الرشيد بن عبد العزيز حافظ، ىناء على الضحوي 3

   cybrarians journal:متاح يف
http://journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=430:-2-&catid=128:2009-05-20-09-

47-41 
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يا لها : يخًمً الىمىطط ؤعبٗت مٗايحر عثيؿت هي اإلاؿئىليت ال٨ٟغيت، اإلادخىي، الض٢ت، والخضازت جًم ٖكغيً ٖىهغا ٖٞغ

الضعاؾت ع٦ؼث ٖلى ٖغى ٦شحر مً مٗايحر ج٣ييم مىا٢٘ مهاصع ٖال٢ت مباقغة ب٩ل مً اإلاٗايحر ألاعبٗت، ول٨ً اإلاالخٔ ؤن 

 .اإلاٗلىماث اإلاخاخت ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، بضون التر٦حز ٖلى مٗايحر ج٣ييم اإلاىا٢٘ ؤو البىاباث

: الذساظاث ألاحىبُت  9/2

(1) The Campus Web Portal: Is There a Channel for the Library?(1) 

بىابت الىيب هي بمشابت اإلاىٟظ للم٨خبت ٖلى ؤلاهترهذ جضٖم الخدغ٥ باالججاٍ هدى بيٟاء جا٦ض َظٍ الضعاؾت ٖلى ؤن 

الهٟاث الصخهيت ٖلى ؤلاهترهذ، خيض ٖملذ الٗضيض مً ال٩لياث والجامٗاث ٖلى مؿخىي الٗالم ٖلى بٖاصة جىظيه 

ٟحنمىا٢ٗها الخ٣ليضيت ٖلى الىيب لدؿىي٣ها مً زال٫ جُىيغ بىاباث الؾخسضام الُالب، و وحٗمل َظٍ . الخ..ال٩لياث واإلاْى

ت جخًمً زضماث ومهاصع اإلا٨خبت الجامٗيت . البىاباث ٖلى بيجاص ؤؾاليب ظضيضة ومخمحزة إلجاخت زضماث ظامٗيت مخىٖى

و٢ض ها٢ل اإلاال٠ جُبي٣اث جُىيغ بىاباث اإلا٨خباث الجامٗيت ٖلى الىيب، ٦ما خض اإلا٨خبيحن ٖلى اإلاكاع٦ت في جُىيغ بىابت 

يٟيا لخضمت مؿخٟيضحهم ظامٗتهم . للخإ٦يض ٖلى الخًىع اإلا٨خبي ٖلى الىيب ْو

(2) The Use of Public Web Portals by Undergraduate Students(2) 

جدىاو٫ الضعاؾت اؾخسضام بىاباث ؤلاهترهذ مً ظاهب َالب اإلاغخلت الجامٗيت ألاولى بجامٗت ويؿ٩ىوؿىن و٢ض خاولذ    

وما . ة مً ألاؾئلت ؤَمها ما هي بىاباث ؤلاهترهذ التي يؿخسضمها َالب اإلاغخلت الجامٗيت ألاولىالضعاؾت ؤلاظابت ٖلى مجمٕى

ما َى الؿلى٥ اإلاٗلىماحي لُالب اإلاغخلت الجامٗيت ألاولى ججاٍ . هي ؾماث الُالب اإلاؿخسضمحن لبىاباث ؤلاهترهذ الٗامت

٦خباث الاؾخٟاصة مً اؾخسضام البىاباث الٗامت في صٖم اؾخسضام البىاباث الٗامت ٖلى ؤلاهترهذ، بلى ؤر مضي يم٨ً للم

. الخ..زضماث مؿخٟيضحها

(3) Library Portal: A Tool for Web-enabled Information Services(3) 

جىٓيم )جغ٦ؼ الضعاؾت ٖلى ؤهه في بيئت اإلاٗلىماث الغ٢ميت الخضيشت هدخاط بلى ؤصواث وآلياث ٢ىيت جًمً جد٣ي٤    

ظا ما جضٖمه بىاباث اإلا٨خباث بك٩ل ٞاث٤( يجها وبجاختهااإلاٗلىاث وجسؼ باإلياٞت بلى صٖم زضماث اإلاٗلىماث اإلابييت . ، َو

ام خاليا اث ؤلال٨تروهيت ٦ٗىهغ ؤؾاسخي َو اتها اإلاجمٖى ا ومجمٖى . ٖلى الىيب ان ؤٚلب اإلا٨خباث جًي٠ بلى مهاصَع

يٟيت التي ج٣ضم حؿهيالث اؾخسضام َظٍ اإلاهاصع ؤلال٨تروهيت ؾٝى ي٩ىن مدضوصا في ٙ    ياب مىا٢٘ الىيب الْى

للمؿخٟيضيً الؾخ٨كاٝ الدجم ال٨بحر لخل٪ اإلاهاصع، ولظا ٣ٞض ؤوضخذ َظٍ الضعاؾت مً زال٫ جىاولها بالكغح 

والخدليل مى٢٘ بىابت مغ٦ؼ مهضع اإلاٗلىماث الخ٨ىىلىظيت وما ج٣ضمه مً زضماث للمؿخٟيضيً مً اإلاغ٦ؼ، و٢ض جىنلذ 

ن بىاباث الىيب هي واخضة مً ؤَم ألاصواث التي جضٖم جدؿحن بجاخت اإلاهاصع ؤلال٨تروهيت، ٦ما ؤجها ج٣ضم الضعاؾت بلى ؤ

عئيت مؿخ٣بليت مخٟاثلت للضوع الظر يم٨ً ؤن جلٗبه اإلا٨خباث مً زال٫ بىاباتها ٖلى الىيب مً ج٣ضيم زضماث مخٗضصة 

 .للمؿخٟيضيً
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of. Information Technology, 26 (5), 11-16.- Available at:  

http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/view/108/30 
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ب٣ت في جدليل مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٣ِٞ ٖلى بىاباث الجامٗاث َظا وجسخل٠ الضعاؾت الخاليت ًٖ الضعاؾاث الؿا

بىابت ظامٗت مهغيت، ٦ما ج٣اعن بحن َظٍ اإلاىا٢٘ ًٖ َغي٤ جُبي٤ مٗايحر ج٣ييم ( 22)اإلاهغيت الخ٩ىميت والتي جخمشل في 

٘ الترجيب الٗالمي اإلاىا٢٘، للخغوط بمىانٟاث لخدؿحن زضماث مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت بالجامٗاث اإلاهغيت، ومً زم  ٞع

. لبىاباث الجامٗاث

مُت   :مؽشوُ اإلا٢خبت الٜش

مُت: أوال  (:1) وخذة اإلا٢خبت الٜش

في الخٗليم الٗالي، جم بىاء بجداص اإلا٨خباث   ICTPفي بَاع مكغوٕ جُىيغ هٓم وج٨ىىلىظيا اإلاٗلىماث والاجهاالث    

اإلا٨خبت الغ٢ميت، ٦إخض الىخضاث الخابٗت إلاغ٦ؼ الخضماث م حكٝغ ٖليه وخضة 2006الجامٗيت اإلاهغيت في بضايت ٖام 

٘ ٦ٟاءة زضماث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بالجامٗاث  لى للجامٗاث، وحؿعى الىخضة بلى ٞع يت باإلاجلـ ألٖا ؤلال٨تروهيت واإلاٗٞغ

خماص ٖلى جُبي٣اث الجيل الشاوي لبيئت الىيب، مما يؿاٖض ٖلى ج٣ضيم مٗلىماث جٟا ٖليت، باإلياٞت اإلاهغيت مً زال٫ الٖا

الى صٖم ؤوانغ الخٗاون بحن ماؾؿاث ج٣ضيم زضماث اإلاٗلىماث بالخٗليم الٗالي، مما يؿاٖض ٖلى جغقيض الى٣ٟاث 

وجد٣ي٤ ؤًٞل اؾخٛال٫ للمىاعص اإلاخاخت وحٗٓيم مٗضالث ؤلاٞاصة مً جل٪ اإلاىاعص مً ظاهب مجخم٘ اإلاؿخٟيضيً، لظل٪ 

ص إلا٨خباث الجامٗاث اإلاهغيت والظر يٗخكر ؤ٦كر بغهامج حٗاووي إلااؾؿاث ٢امذ وخضة اإلا٨خبت الغ٢ميت بخإؾيـ اجدا

ً الٗغبي خيض حكاع٥ ٞيه ؤ٦ثر مً  ، الجامٗاث (21)الجامٗاث الخ٩ىميت ): ماؾؿت جخًمً 37اإلاٗلىماث في مهغ والَى

ميت، ًٖ َغي٤ وجديذ الىخضة الىنى٫ للخضماث واؾخسضام اإلا٨خبت الغ١ (( 10)، ماؾؿاث بدشيت وزضميت (6)الخانت 

. الخاؾباث اإلاخهلت بكب٨ت الجامٗاث اإلاهغيت

مُت 1/1 : سؤٍت وخذة اإلا٢خبت الٜش

حؿعى وخضة اإلا٨خبت الغ٢ميت ان ج٩ىن بيذ زكرة ي٣ىم باإلقغاٝ ؤلاصاعر والٟجي ٖلى جُىيغ ٧اٞت زضماث اإلا٨خباث    

اوهيت وبما يد٤٣ الخ٩امل في ؤوكُت اجداص واإلاٗلىماث الخ٣ليضيت وؤلال٨تروهيت بماؾؿاث الخٗليم الٗالي بهىعة ح٘

اإلا٨خباث الجامٗيت والبدشيت وحؿعى الىخضة بلى بجاخت ٧اٞت زضماث الاجداص ًٖ َغي٤ بىابت بدض مىخضة بما يخىا٤ٞ م٘ 

 .مخُلباث الٗمل في البيئت الغ٢ميت بال٣غن الىاخض والٗكغيً

مُت  1/2 : سظالت وخذة اإلا٢خبت الٜش

اإلاىاعص بحن اإلااؾؿاث ال٣اثمت ٖلى ج٣ضيم زضماث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث بالخٗليم الٗالي مً زال٫ جد٣ي٤ اإلاكاع٦ت في    

جُىيغ ؤوكُت اجداص اإلا٨خباث الجامٗيت والبدشيت بمهغ مما ياصي بلى جغقيض الى٣ٟاث وحٗٓيم ؤلاٞاصة مً اإلاىاعص اإلاخاخت 

حر البييت ويؿاٖض ٖلى جلبيت الاخخياظاث البدشيت والخٗليميت للماؾؿاث  اإلاكاع٦ت في الكرهامج الخٗاووي وطل٪ مً زال٫ جٞى

                                                           
 : متاح يف ،"وحدة المكتبة الرقمية "،اجمللس األعلى للجامعات  

http://www.scu.eun.eg/wps/portal/!ut/p/c1/hc5NC4JAEAbgXxQz--G6VzfaXBMtzTQvsYcIITUi-

v0pXiLSnff4zPAO1DCks-

_mZl9N39k7VFCLS8YOMlwLhljkHhqVRPvYcMYpDn6e9TRGx3U59n1tSKkRDWU7pbVHUYrJcW

YCnDxJaaG5IUSKDUEqQq7ik0G59Rwufvr__L_kR77sGVl233EfOfqVD0nYt1fI7RMebYWNGbMKP

oXX3rc!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfUjNROEhDNjMwMFVTNTBJQk5KUExJNDM0MjU

/! 
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٘ ٦ٟاءة الٗمليت  يت للمجخم٘ مما يؿاٖض في ٞع الخدخيت الالػمت وبجاخت اإلاهاصع والخضماث التي حك٩ل البييت اإلاٗٞغ

 .الخٗليميت والبدض الٗلمي بماؾؿاث الخٗليم الٗالي بمهغ 

مُت 1/3 : أهذاٗ وخذة اإلا٢خبت الٜش

. وابِ الغؾميت بحن ؤًٖاء ؤلاجداص بٛغى جضٖيم الخٗاون ومكاع٦ت اإلاهاصعحٗؼيؼ الغ (1

جي والٗالمي (2 ًاء الاجداص ًٖ َغي٤ الخٗاون ٖلي الهٗيضيً الَى . صٖم الىنى٫ ألامشل بلي اإلاٗلىماث ٖا

اث اإلا٨خباث وجىخيض الؿياؾاث (3 . صٖم بىاء مجمٖى

حر الضٖم لخُىيغ وبصاعة هٓم اإلا٨خباث اإلاكتر٦ت (4 . جٞى

. ن مهاعاث الىعي اإلاٗلىماحي و مكاع٦ت الخضعيب واإلاىاعص والخكراثجدسخي (5

. ازخياع مهاصع مٗلىماث ع٢ميت مالثمت إلاجخم٘ البدض الٗلمي اإلاهغر  (6

 . جُىيغ ٢اثمت مىخضة إلاهاصع اإلاٗلىماث الغ٢ميت اإلاُلىبت (7

مُت  1/4 : أوؽىت وخذة اإلا٢خبت الٜش

ت مً اإلاكغوٖاث هى    : لخد٣ي٤ َظٍ ألاَضاٝ الاؾاؾيت ج٣ىم الىخضة بدىٟيظ مجمٖى

. اإلا٨خبت الغ٢ميت للجامٗاث اإلاهغيت (1

(. الٟهغؽ اإلاىخض)مي٨ىتاإلا٨خباث الجامٗيت اإلاهغيت  (2

. اإلاهغيتاإلاؿخىصٕ الغ٢مي للجامٗاث  (3

. هٓام آلي مىخض إلصاعة اإلا٨خباث الجامٗيت (4

يت هي خمغ مؽشوِاثويم٨ً ج٣ؿيم َظٍ اإلاكغوٖاث ٖلى  : ٖٞغ

 

مُت: ؼ٣ل ًىضر ُت إلاؽشوُ اإلا٢خبت الٜش . اإلاؽشوِاث الِٙش

مُت  1/4/1  (:ٜىاِذ البُاهاث)مؽشوُ جُّٙل اإلا٢خبت الٜش

 :أهذا٘ه( أ

ت ٥ يهذٗ هزا اإلاؽشوُ    بحرة مً ٢ىاٖض بلى بىاء م٨خبت ع٢ميت ٖهغيت للجامٗاث اإلاهغيت يخاح مً زاللها مجمٖى

البياهاث والضوعياث وال٨خب والغؾاثل الجامٗيت ؤلال٨تروهيت، ٦ما حكخمل جل٪ اإلا٨خبت ٖلى مؿخسلهاث ألابدار 

والاؾدكهاصاث اإلاغظٗيت ومهاصع اإلاٗلىماث اإلاخاخت مً زال٫ مدغ٧اث بدض الكب٨ت الٗى٨بىجيت الٗاإلايت، ويم٨ً الىنى٫ 
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التى حؿاٖض ٖلى بظغاء (1)اصع مً زال٫ البىابت اإلاىخضة للم٨خباث الجامٗيت اإلاهغيتبلى اإلادخىي الال٨ترووي ل٩ل َظٍ اإلاو

البدض فى ٖضص ٦بحر مً مهاصع اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهيت مً زال٫ واظهت حٗامل مىخضة جخمحز بؿهىلت الاؾخسضام وال٣ضعة 

. ٖلى بظغاء البدض فى ؤ٦ثر مً ٢اٖضة بياهاث فى هٟـ الى٢ذ

٢اٖضة بياهاث ٖاإلايت جخًمً الىهىم ال٩املت  20مهضع بل٨ترووي مً زال٫  45.000خاليا فى ؤ٦ثر مً ويكاع٥ اإلاكغوٕ 

ت مً ال٨خب ؤلال٨تروهيت باإلياٞت بلى الىهىم ال٩املت  8000لخىالي  صوعيت ٖلميت مد٨مت والىهىم ال٩املت إلاجمٖى

،٦ما يديذ  PDFؾالت ظامٗيت هو ٧امل في نيٛت مليىن ع 2.4ؤل٠ مىانٟت ٢ياؾيت، باإلياٞت بلى ؤ٦ثر مً  30ا٦ثر مً 

ٖىىان ما بحن صوعياث  45.000اإلاكغوٕ الىنى٫ بلى مؿخسلهاث ألابدار فى ظمي٘ الخسههاث الٗلميت فى ؤ٦ثر مً

 .وؤٖما٫ ماجمغاث وبغاءاث ازترإ َظا بلى ظاهب ؤلاؾدكهاصاث اإلاغظٗيت لهظٍ ألابدار ومٗامل جإزحر الضوعياث الٗلميت

 :ُو م٢ُىت اإلا٢خباث واظخ٢ما٥ الٙهشط اإلاىخذمؽش1/4/2

لى للجامٗاث بلى جُىيغ الجامٗاث اإلاهغيت وعٞ٘ بم٩اهياتها الخىاٞؿيت بحن الجامٗاث الٗغبيت والٗاإلايت     يؿعى اإلاجلـ الٖا

لى للجامٗاث، ويٗض مكغوٕ  مً زال٫ الٗضيض مً مكغوٖاث الخُىيغ التي يجغر جىٟيظَا بالجامٗاث وباإلاجلـ الٖا

 خمغ س١اةضبالخٗليم الٗالي ؤخض مكغوٖاث الخُىيغ الغاثضة والظر يخًمً  ICTPج٨ىىلىظيا اإلاٗلىماث والاجهاالث 

 :ؤؾاؾيت هي

 Infrastructionجُىيغ البييت الاؾاؾيت الخ٨ىىلىظيت لكب٨ت الجامٗاث اإلاهغيت  ( 1

 E-Learningؤلال٨ترووي جُىيغ بم٩اهياث الجامٗاث اإلاهغيت في بٖضاص بغامج الخٗليم  ( 2

 Information Training بغهامج الخضعيب بالجامٗاث اإلاهغيت  ( 3

 .MISبغهامج بم٩اهياث هٓم اإلاٗلىماث ؤلاصاعيت في الجامٗاث اإلاهغيت  ( 4

ًاء َيئت الخضعيـ والُالب ( 5  Libraryجُىيغ زضماث اإلا٨خباث واإلاٗلىماث التي ج٣ضمها اإلا٨خباث الجامٗيت اإلاهغيت ٖا

Automation 

وحٗض ٖمليت مي٨ىت اإلا٨خباث الجامٗيت اإلاهغيت مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾيت لخُىيغ بم٩اهياث جل٪ اإلا٨خباث، لظل٪ حؿعى     

ويؿعى مكغوٕ مي٨ىت اإلا٨خباث الجامٗيت . وخضة اإلا٨خباث الغ٢ميت بلى مي٨ىت بظغاءاث الٗمل باإلا٨خباث الجامٗيت اإلاهغيت

٤ ببليىظغافي لم ا ان الٟهغؽ . ٦خباث الجامٗاث اإلاهغيت مً زال٫ مي٨ىت بظغاءاث الٗمل بخل٪ اإلا٨خباثبلى بىاء مٞغ وهٓغًا

َى الٗمىص ال٣ٟغر ل٩ل بظغاءاث الٗمل في اإلا٨خباث ومكغوٖاث اإلاي٨ىت، ٞةن اإلاكغوٕ حهضٝ الى بىاء ٞهغؽ مىخض 

اثض ا٫ ج٩لٟت مً م٣خيياث وزضماث اإلا٨خباث إلا٣خيياث اإلا٨خباث، إلاا للٟهغؽ مً جإزحر مباقغ ٖلى جد٣ي٤ ٞٗاليت ٖو

اعة بحن : ألا٧اصيميت،٦ما يؿاٖض ٖلى ج٣ضيم الٗضيض مً زضماث اإلاٗلىماث الخٗاوهيت، مشل الا٢خىاء الخٗاووي وجباص٫ ؤلٖا

ص ومً زم ٞهظا اإلاكغوٕ حهضٝ الى بىاء بغهامج حٗاووي بحن اإلا٨خباث ويؿاٖض ٖلى جغشخي. الخ... اإلا٨خباث والٟهغؾت الخٗاوهيت 

. الى٣ٟاث وجد٣ي٤ ؤٖلى مٗضالث الٟٗاليت في ؤلاٞاصة مً مهاصع اإلاٗلىماث اإلاخاخت باإلا٨خباث الجامٗيت اإلاهغيت

                                                           
1
http//www.eul.edu.eg.  

http://www.eul.edu.eg/
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: الهذٗ ؤلاظتراجُجي للمؽشوُ

الهضٝ ألاؾاسخي مً َظا اإلاكغوٕ َى مي٨ىت بظغاءاث الٗمل في م٨خباث الجامٗاث اإلاهغيت، والغبِ بحن جل٪ اإلا٨خباث    

والغبِ بلى بىاء ٞهغؽ مىخض إلا٣خيياث جل٪  Automationٖاث اإلاهغيت، وتهضٝ ٖملياث اإلاي٨ىت مً زال٫ قب٨ت الجام

ىب في اإلا٣خيياث والٗملياث، اإلا٨خباث ٦ما . مما يؿاٖض ٖلى حٗٓيم الاؾخٟاصة مً زضماتها وال٣ًاء ٖلى الخ٨غاع ٚحر اإلاٚغ

خماص ٖلى اإلاىانٟاث يؿاٖض بىاء الٟهغؽ اإلاىخض ٖلى جد٣ي٤ الخىخيض في بظغاءاث الٗمل ب يً اإلا٨خباث مً زال٫ الٖا

واإلاٗايحر الٗاإلايت، باإلياٞت الى الخىخيض في اإلا٩ىهاث اإلااصيت والكرمجيت واٖخماص ؾياؾاث مىخضة حؿاٖض ٖلى الٗضيض مً 

اعة بحن اإلا٨خباث: الكرامج الخٗاوهيت، مشل  .الا٢خىاء الخٗاووي، الٟهغؾت الخٗاوهيت، وجباص٫ ؤلٖا

ُت للمؽشوُألاهذاٗ ا٥ : ِ٘ش

يت الخاليت     ت ألاَضاٝ الٟٖغ  :يم٨ً جد٣ي٤ الهضٝ الاؾتراجيجي للمكغوٕ مً زال٫ جد٣ي٤ مجمٖى

ا في الىٓام آلالي الظر ؾيخم جُبي٣ه في بىاء الٟهغؽ اإلاىخض( 1  .بٖضاص ٢اثمت باإلاىانٟاث الخٟهيليت اإلاُلىب جىاَٞغ

ألاؾاؾيت ل٣اثمت اإلاىانٟاث الخٟهيليت وو٣ٞا لإلم٩اهياث اإلااصيت اإلاخىاٞغة لكغاء ازخياع هٓام آلي يخىا٤ٞ م٘ اإلاخُلباث ( 2

 .هٓام آلي

 .ججهحز وجغ٦يب اإلاخُلباث اإلااصيت الالػمت لدكٛيل الىٓام بىخضة اإلا٨خبت الغ٢ميت وم٨خباث الجامٗت  ( 3

لى الٟهغؾت اإلاى٣ىلت وألانلي(4 خماص ٖلى ق٩ل الاجها٫ ماع٥جضعيب ال٩ىاصع البكغيت ٖلى اؾخسضام الىٓام ٖو .  21ة بااٖل

 .ججهحز اإلاخُلباث الٟىيت لخىٟيظ اإلاكغوٕ ( 5

 .بجاخت اؾخسضام الىٓام لجمي٘ اإلا٨خباث الجامٗيت مً زال٫ قب٨ت الجامٗاث اإلاهغيت (6

 .ججمي٘ وسخ مً الٟهاعؽ آلاليت اإلاخاخت لضي اإلا٨خباث وجدىيلها بلى الىٓام آلالي الجضيض ( 7

 .واص التي جم جدىيلها بالىٓام ومغاظٗت ظىصة الدسجيالث مً زال٫ ؤخض مٗايحر يبِ الجىصة الٗاإلايت خهغ الم( 8

 .بلٛاء اإلا٨غعاث واٖخماص حسجيله واخضة ٣ِٞ ل٩ل مهضع مً اإلاهاصع التي جم جدىيلها  ( 9

خماص ٖلى بم٩اهياث الٟهغؾت اإلاى٣ىلت ( 10 للمهاصع التي جم ٞهغؾتها في م٨خباث البضء في بىاء الٟهغؽ اإلاىخض مً زال٫ الٖا

، م٨خبت OCLC:ؤزغي وزانت اإلاىاص باللٛت ؤلاهجلحزيت التي يم٨ً ه٣ل حسجيالتها مً اإلاغا٤ٞ الببليىظغاٞيت الٗاإلايت، مشل

ال٩ىهجغؽ، وم٨خباث الجامٗاث ألامغي٨يت والكريُاهيت، باإلياٞت بلى الٟهغؾت ألانيلت للمهاصع التي يخٗظع بيجاص حسجيله 

لها في ؤر مً اإلا٨خباث اإلاخاخت ٖلى ؤلاهترهذ، خيض جخىلى ؤخض اإلا٨خباث ٞهغؾتها ٞهغؾت ؤنيلت ومغاظٗتها للخد٤٣ مً 

 اخض مٗايحر يبِ الجىصة
ًا
٣ا . ظىصتها ٞو

 :هٍام اإلاعخٝبل إلداسة اإلا٢خباث1/4/3

امٗت اإلاىهىعة خيض جم نضوع اليسخت ط –َى ؤخض ألاهٓمت ؤلال٨تروهيت التي ييخجها مغ٦ؼ ج٣ىيت ؤلاجهاالث واإلاٗلىماث   

ى امخضاص لىٓام قمـ إلصاعة اإلا٨خباث والظر ؤهخجه اإلاغ٦ؼ ٖام  2005ألاولى مً الىٓام ٖام  ويخمحز هٓام ، 1998َو

هٓام اإلاؿخ٣بل مى٢٘ . "اإلاؿخ٣بل إلصاعة اإلا٨خباث بخُبي٤ ؤخضر الىٓم واإلاٗايحر الٗاإلايت في ؤلاصاعة ؤلال٨تروهيت للم٨خباث 

ت للباخشحن يدخىر ٖلى واح  :ص يديذ ظمي٘ مهاصع اإلاٗٞغ
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ت (1 ٦خب، صوعياث، )يم٨ً جهٟذ م٣خيياث م٨خباث الجامٗاث ؾىاء ٧اهذ ملٟاث : مٝخيُاث م٢خباث الجامّاث اإلافٍش

نىع ؤو نىث ؤو ٞيضيى جم بصزالها ٖلى الىٓام، ٦ما يم٨ً البدض ٖجها في خالت جدضيض اإلاُلىب ومً زم ي٣ىم ؤو ( عؾاثل

. الىٓام بٗغيها ؤو جدميلها للمؿخٟيض

 . أخباس اإلاإظعت وأخذر اإلاٝخيُاث التي لذيها (2

حن (3 يم٨ً جهٟذ عؾاثل اإلااظؿخحر والض٦خىعاٍ والتي جم بظاػتها في  :سظاةل اإلااحعخحر والذ٠خىساه للباخثحن اإلافٍش

إل ٖلى ؤظؼاء مجها  .الجامٗاث اإلاهغيت اإلاكاع٦ت في اجداص م٨خباث الجامٗاث اإلاهغيت، ٦ما يم٨ً البدض ٖجها، وؤلَا

ت (4 إل ٖلى الغؾاثل اإلاسجلت ؾىاء عؾاثل  :الشظاةل ُٜذ الذساظت بالجامّاث اإلافٍش جديذ َظٍ الخضمت بم٩اهيت الَا

ة إلزباث ٖضم ج٨غاع مىيٕى البدض اإلااظؿخحر ؤو الض٦خىعاٍ، صون ج٨بض ٖىاء الخهى٫ ٖلى بٞاصة مً الجامٗاث اإلاسخل٠

حن ٖلى الغؾالت، مما يم٨ً مً عبِ ٧اٞت الغؾاثل التي يكٝغ ٖلحها  والغؾالت، ويخم بجاخت بياهاث الباخض و٦ظا اإلاكٞغ

. اإلاكٝغ الىاخض، و٦ظا بوكاء ؾحرة طاجيت ل٩ل ًٖى َيئت جضعيـ بالجامٗاث اإلاهغيت

يم٨ً لًٗى َيئت الخضعيـ وكٍغ ؤٖماله وبهخاظه الٗلمي ٧اٞت ٖلى مى٢٘ اجداص اإلا٨خباث، وطل٪  :ألابدار الّلمُت (5

٢االث بٗض الخهى٫ ٖلى اؾم مؿخسضم و٧لمت ؾغ، وطل٪ لخباص٫ الخىانل الٗلمي بحن الباخشحن، والخٗٝغ ٖلى ؤخضر الم

. في الخسههاث اإلاسخلٟت

ت (6 ا ال٩لياث والجامٗاث : اإلاجالث الّلمُت التي جفذسها الجامّاث اإلافٍش يم٨ً جهٟذ اإلاجالث الٗلميت التي جهضَع

ضاص الخانت ب٩ل مجلتطا البدض ًٖ م٣االث صازل َظٍ اإلاجالث، اإلاهغيت، و٥ . وجهٟذ الانضاعاث وألٖا

تاإلاٝخيُاث ؤلال٢تروهُت  (7  .التي جمل٢ها الجامّاث اإلافٍش

. لل٢ىسظاث ئداسة الدجض ألا١ادًمي  (8

. ئداسة حجض اإلاىاد التي جمل٢ها اإلاإظعت   (9

. ئداسة أسؼُٚ اإلاإظعت بؽ٣ل ئل٢ترووي   (10

. ئداسة اليؽش ؤلال٢ترووي للذوسٍاث الّلمُت ؤلال٢تروهُت وما ًشجبي به مً مشاحّت وجد٢ُم  (11

ؤلال٨تروهيت التي جم جهٟذ بٌٗ اإلادايغاث یخم الخضمت ھظٍ زال٫ مً : البث ألاسؼُٙي للمدالشاث ؤلال٢تروهُت (12

بياٞتها للىٓام والتي مً زاللها يؿخُي٘ الباخشىن الخٗٝغ ٖلى الجامٗاث في الخاعط و٦يٟيت الخضعيـ َىا٥ خيض يشىم 

بٗغى اإلادايغة ٞيضيى وج٩ىن مسجلت ويم٨ً جدميلها لالَإل ٖلحها بالًِٛ ٖلى الضوعة اإلاغاص قغخها ويخم الخٟغي٘ مجها 

 . ث اإلاىظىصةبٗغى الضوعة واإلادايغا

 (Portal)البدث اإلاجمْ لٝىاِذ البُاهاث الّاإلاُت اإلاؽتٟر بها اإلاإظعت  (13

. دوسٍت ِلمُت مجاهُت ل٢بري الجامّاث الّاإلاُت  4000الخىاـل مْ أ٠ثر مً   (14

ت اخذر ال٢خب  (15 . الخىاـل مْ ٠بري اإلا٢خباث الّاإلاُت إلاّ٘ش

ُل الىزاةٞ (16 تهضٝ لخُىيغ البدض الٗلمي صازل الجامٗاث  :ئداسة الخذماث اإلاشحُّت للم٢خباث وخذماث جـى

حر ؤر بدض ٖلمي ميكىع في ٢ىاٖض البياهاث الٗاإلايت والٛحر مخاخت يمً الاقترا٧اث الخاليت  اإلاهغيت و طل٪ مً زال٫ جٞى

 
ًا
ا  .ٖلى ان يخم حؿضيض زمً عمؼر يضٞٗه ًٖى َيئت الخضعيـ م٣ابل قغاء َظا البدض و جىنيله لؿياصجه مُبٖى

٘ ٦ٟاءة اإلا٨خباث الجامٗيت وماؾؿاث اإلاٗلىماث اإلاهغيت والاعج٣اء  :اإلا٢خبُت الاظدؽاساث (17 يؿعى ؤلاجداص بلى ٞع

حر الخضماث الاؾدكاعيت للم٨خباث ومغا٦ؼ . بمؿخىي الخضماث التي ج٣ضمها جل٪ اإلا٨خباث لظل٪ ؤزظ ٖلى ٖاج٣ه جٞى

ت مً ؤ٦كر الاؾدكاعيحن اإلاخسههحن في مجا٫ اإلا٨خباث واإلاٗلىماث،مشل بىاء اإلا٨خباث  اإلاٗلىماث وطل٪ بالخٗاون م٘ مجمٖى

. بلخ ...الغ٢ميت، مي٨ىت اإلا٨خباث، بىاء مىا٢٘ الىيب إلااؾؿاث اإلاٗلىماث، بىاء زضماث اإلاٗلىماث اإلاخسههت

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.20.&fn=SearchInterFace
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.20.&fn=SearchInterFace
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.20.&fn=SearchInterFace&flag=Thesis
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.20.&fn=SearchInterFace&flag=Thesis
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.20.&fn=DraftThesis
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.20.&fn=DraftThesis
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.20.&fn=StuffPapersView
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.20.&fn=BrowseLocalSerial&flag=Journal
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?ScopeID=1.20.&fn=DLibAdvancedSearch
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ت . يٗض الٗىهغ البكغر ؤؾاؽ الخ٣ضم والغقي في ؤر مجا٫ ٖلمي ؤو منهي :الخذٍسب (18 حر مجمٖى لظل٪ ي٣ىم ؤلاجداص بخٞى

ًاء َيئت الخضعيـ بالجامٗاث اإلاهغيت ٖلى اؾخسضام وؤلاٞاصة مً مهاصع مً الضو عاث الخضعيبيت اإلاخسههت ٖا

بلى ظاهب جضعيب ألازهاثيحن في ؤٖما٫ اإلا٨خباث وج٨ىىلىظيا اإلاٗلىماث وطل٪ بهضٝ الاعج٣اء باإلاىاعص . اإلاٗلىماث ؤلال٨تروهيت

 .عر البكغيت الالػمت لبىاء وجىميت مجخم٘ اإلاٗلىماث اإلاو

مي للشظاةل الجامُّت1/4/4  :مؽشوُ اإلاعخىدُ الٜش

يٗخكر َظا اإلاكغوٕ اإلاغخلت الشالشت مً مكغوٖاث جُىيغ بجاخت اإلاهاصع ؤلال٨تروهيت إلاجخم٘ ؤًٖاء َيئت الخضعيـ    

ة تهضٝ بلى و٢ض جًمىذ اإلاغخلت ألاولى بىاء م٨خبت ع٢ميت للجامٗاث اإلاهغر .والهيئت اإلاٗاوهت والُالب بالجامٗاث اإلاهغيت

جيؿحر ؾبل ونل الباخشحن والُالب بالجامٗاث اإلاهغيت بلى م٣االث الضوعياث وؤٖما٫ اإلااجمغاث وال٨خب والغؾاثل 

زم جًمىذ اإلاغخلت الشاهيت بىاء ٞهغؽ مىخض إلا٣خيياث م٨خباث الجامٗاث اإلاهغيت ، و٢ض جم ؤلاهتهاء مً . الجامٗيت الٗاإلايت

و٢ض اٖخمضث آلياث الخىٟيظ في اإلاغخلخحن ألاولى والشاهيت ٖلى الخمىيل مً زال٫ . م٨خبت ظامٗيت  84مي٨ىت خىالي 

، ؤما اإلاغخلت الشالشت ٞدؿعى بلى جٟٗيل بجاخت مدخىي ع٢مي يمشل  ICTPمكغوٖاث جُىيغ ج٨ىىلىظيا اإلاٗلىماث وؤلاجهاالث 

لى  وحٗخمض آليت الخىٟيظ ٖلى. هاجج البدض الٗلمي وألا٧اصيمي بالجامٗاث اإلاهغيت  بىاء مؿخىصٕ ع٢مي مغ٦ؼر باإلاجلـ ألٖا

 .للجامٗاث يؿاٖض في الؿيُغة ويبِ ٖملياث ؤلاجاخت الغ٢ميت

: أهذاٗ اإلاؽشوُ

يؿعى َظا اإلاكغوٕ بلى بىاء مؿخىصٕ ماؾسخي للجامٗاث اإلاهغيت باإلهخاط الٗلمي الظر يهضع ًٖ جل٪ الجامٗاث    

ا ال٩لياث واإلاغا٦ؼ البدشيت الخابٗت للجامٗاث وؤٖما٫  واإلاخمشل في الغؾاثل الجامٗيت اإلاهغيت، الضوعياث التي جيكَغ

ا ٖاإلايااإلااجمغاث وؤبدار ؤًٖاء َيئت الخضعيـ بالجامٗاث ا وؾيخم جىٟيظ اإلاكغوٕ ٖلى زالر . إلاهغيت التي يخم وكَغ

ختى ٖام  2000وتهضٝ اإلاغخلت ألاولي مىه بلى ع٢مىه الغؾاثل الجامٗيت التي ؤظاػتها الجامٗاث اإلاهغيت مىظ ٖام  مغاخل 

نغيت زال٫ الٗكغ ؤل٠ عؾالت مً الغؾاثل التي ؤظاػتها الجامٗاث الم 32، خيض ؾيخم ازخياع وع٢مىت ما يٗاص٫ 2010

ؾىىاث ألاولي مً ألالٟيت الجضيضة، بلى ظاهب الخٗاون مً الكغ٦ت اإلاهغيت لالجهاالث لغ٢مىت الغؾاثل الىع٢يت وجدىيل 

حر آلالياث الخانت لالؾخمغاع في ٖملياث بجاخت الغؾاثل  الغؾاثل اإلاي٨غوٞيلميت بلي نىعة وع٢يت، باإلياٞت بلي جٞى

ل٨تروهيت مً زىاصم وبييت جدخيت ماصيت وبغمجيت وبكغيت بلي ظاهب ؾياؾاث الجامٗيت اإلاهغيت في نىعة الا

 :َما  مدىسًٍ أظاظُحنيٗخمض جىٟيظ َظٍ اإلاغخلت ٖلى ، الٗمل 

ا الجامٗاث اإلاهغيت في نىعة ع٢ميت وطل٪ مً ؤظل اإلاكاع٦ت في اإلاكغوٕ الٗالمي :ؤوال وكغ الغؾاثل الجامٗيت التي ججحَز

 Networked Digital Library for Theses and Dissertations : يت للغؾاثل الجامٗيتلكب٨ت اإلاٗلىماث الغ٢م

(NDLTD)  ًوالظر يؿعى بلى جيؿحر ؾبل الىنى٫ بلى الغؾاثل الٗلميت الٗاإلايت ويكاع٥ في َظا اإلاكغوٕ ٖضص ٦بحر م

. الجامٗاث الامغي٨يت وألاوعوبيت وال٨ىضيت وظامٗاث ألازغي مً ظمي٘ ؤهداء الٗالم

حر بييت جدخيت حكمل اإلا٩ىهاث  :الشاوي  ت الغؾاثل اإلاغ٢مىت مً زال٫ جٞى حر ؾبل الىنى٫ بلى الىهىم ال٩املت إلاجمٖى جٞى

اإلااصيت والكرمجيت الالػمت للبدض في اإلاؿخىصٕ الغ٢مي بلى ظاهب بٖضاص حسجيالث ببلىظغاٞيتومؿخلخهاث للغؾاثل حؿمذ 

حر ٧اٞت اإلا٣ىماث الالػمت لبىاء وججهحز الغؾاثل الجامٗيت ؤلال٨تروهيت  بخيؿحر ٖملياث البدض والاؾترظإ، باإلياٞت بلى جٞى

 .بالجامٗاث اإلاهغيت 
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: مضاًا جىُٙز اإلاؽشوُ 

ظامٗت خ٩ىميت مما يؿاٖض في ال٣ًاء ٖلى  16جد٣ي٤ الًبِ والؿيُغة ال٩املت ٖلى الغؾاثل الجامٗيت التي ؤظاػتها  (1

ىب ٞيه   .الخ٨غاع ٚحر اإلاٚغ

حر ٢ىاة (2 جي الضولي  جٞى ا الجامٗاث اإلاهغيت ٖلى اإلاؿخىي الَى بل٨تروهيت للخٗغي٠ بالغؾاثل الجامٗيت التي ججحَز

٘ ال٣يمت الخىاٞؿيت  (3 جىؾي٘ هُا١ ؤلاٞاصة مً مدخىي جل٪ اإلاهاصع الخيىيت وبجاختها ٖاإلايا مما يؿاٖض ٖلى ٞع

 .للجامٗاث اإلاهغيت وبالخهىم ظامٗت بجها 

لبت الضعاؾاث الٗليا في الخٗٝغ ٖلي الغؾاثل التي بظاػتها الجامٗاث اإلاهغيت زال٫ ازخهاع الى٢ذ الظر يخُلبه ٍ (4

 .الٟترة الؼمىيت التي يكملها اإلاكغوٕ

جسٟيٌ ج٩الي٠ اليكغ خيض بن الاهخ٣ا٫ مً اليكغ الخ٣ليضر بلي اليكغ الال٨ترووي ؾٝى يؿاٖض ٖلي زٌٟ  (5

 .الخ٩الي٠ الالػمت إلصاعة اإلاهاصع وجىػيٗها وخٟٓها

اخت مدخىر جل٪ اإلاهاصع الخيىيت مجاها للجامٗاث اإلاهغيت وجدهيل اقترا٧اث مً الجهاث والهيئاث زاعط هُا١ بث (6

لى للجامٗاث ؾىاء مدليا او ٖاإلايا   .اإلاجلـ الٖا

 .مخابٗت بخهاثياث ؤلاٞاصة مً الغؾاثل الجامٗيت التي ؤظاػتها الجامٗاث اإلاهغيت  (7

ت مؽشوُ اليؽش ؤلال٢ترووي للذوسٍاث1/4/5  :الّلمُت الفادسة ًِ الجامّاث اإلافٍش

اجداد اإلا٢خباث الجامُّت في بَاع مباصعة ؤلاجاخت اإلاٟخىخت اإلاهضع للمدخىي الٗلمي ألا٧اصيمي اإلاهغر التى يُغخها    

ت ضاص إلاكغوٕاإلافٍش لى للجامٗاث ؤلٖا ميت اليكغ ؤلال٨ترووي للضوعياث ألا٧اصر ، جخىلى وخضة اإلا٨خبت الغ٢ميت باإلاجلـ ألٖا

ا الجامٗاث اإلاهغيت  :وحهضٝ َظا اإلاكغوٕ بلى .التى جيكَغ

 مً زال٫ قب٨ت ؤلاهترهذ (1
ًا
 .الخٗغي٠ باإلادخىي الٗلمي الٗغبي الهاصع ًٖ الجامٗاث اإلاهغيت وبجاخخه ٖاإلايا

حر بيئت بل٨تروهيت مخ٩املت ليكغ الضوعياث ألا٧اصيميت التى جهضع ًٖ الجامٗاث اإلاهغيت (2 . جٞى

. اث ؤلاجاخت اإلاٟخىخت الٗاإلايت لإلهخاط ال٨ٟغي ألا٧اصيمياإلاكاع٦ت فى مباصع (3

حصجي٘ الباخشحن واإلاالٟحن ٖلى بهخاط اإلاؼيض مً ألابدار التى جخمحز بالجىصة ألا٧اصيميت، خيض ؤن َظٍ الضوعياث  (4

ت . ؤلال٨تروهيت ؾٝى ج٩ىن مخاخت ٖلى مضي ؤوؾ٘ مً هٓحرتها اإلاُبٖى

الٗلمي بحن الباخشحن والٗلماء فى صاثغة اإلاجا٫ اإلاىيىعي للضوعيت، وطل٪ فى اإلاؿاَمت فى جد٣ي٤ اإلاكاع٦ت والاجها٫  (5

 .بَاع بيئت بل٨تروهيت مخ٩املت

مّاًحر اخخُاس الذوسٍاث الجامُّت اإلاششخت لليؽش ؤلال٢ترووى لمً مبادسة ؤلاجاخت اإلاٙخىخت للمدخىي الفادس ًِ 

ت  :الجامّاث اإلافٍش

 
ً
ا يخًمً اإلاكغوٕ في اإلاغ: اللٛت: أوال خلت الخاليت وكغ الضوعياث الٗغبيت وزىاثيت اللٛت وباللٛاث ألاظىبيت التي جهضَع

 .الجامٗاث اإلاهغيت

 
ً
: واإلاخٗل٣ت بما يلىؤلالتزام بالجىاهب ؤلاظغاثيت الٗامت ليكغ الضوعياث : زاهُا

.  ISSNخهى٫ الضوعيت ٖلى التر٢يم الضولي اإلاىخض للضوعياث  (1

. ح ومىخٓم ؤن ي٩ىن للضوعيت جخاب٘ نضوع واى (2

. ؤن ي٩ىن للضوعيت ق٩ل ومًمىن زابذ مً خيض الهي٩ل الٗام والخ٣ؿيم الضازلى (3
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ً
: جخًمً الٗىانغ الخاليت ؤن جخًمً الضوعيت ؾياؾت جدغيغ : زالثا

يت  (1 ىالغثيسخى للضوعيت ، و٦ظا اإلاجاالث الٟٖغ . اإلاجا٫ اإلاىيٖى

ا بالضوعيت (2 ما٫ التى يم٨ً وكَغ . ؤهىإ ألٖا

. إلاؿخسلهاث ولٛاتهاؤهىإ اإلالخهاث وا (3

. َغي٣ت نياٚت الاؾدكهاصاث اإلاغظٗيت و٢اثمت اإلاغاظ٘ (4

ضص الهٟداث ؤو ال٩لماث (5 . الك٩ل اإلااصي اإلاُلىب ٖو

 .جىاٞغ همىطط اعقاصي للباخشحن الغاٚبحن فى اليكغ بالضوعيت (6

ت1/4/6  :مؽشوُ ج٢ؽُٚ الذوسٍاث الّلمُت الفادسة ًِ الجامّاث اإلافٍش

ا اإلااؾؿاث الٗلميت وألا٧اصيميت وصوع     ت جهضَع حٗض الضوعياث ؤخض ؤبغػ مهاصع اإلاٗلىماث إلاا جدخىيه مً م٣االث مخىٖى

اليكغ، ٞهي ٚالبا ما جيكغ مٗلىماث ًٖ الاججاَاث الخضيشت في اإلاجاالث اإلاخسههت اإلاسخلٟت زال٫ مضة ٢هحرة مً 

صع اإلاٗلىماث هٟؿها في ٦خاب، ألامغ الظر يجٗل الباخض خغيها بهٟت ْهىعَا بيىما يدخاط ألامغ بلى مضة ؤَى٫ ل٩ي جو

إل ٖلى َظٍ اإلا٣االث للى٢ٝى ٖلى آزغ الخُىعاث في مجاله، وهٓغا لهظٍ ألاَميت التي جدٓى بها م٣االث  صاثمت ٖلى الَا

ليل ال٨شحر مً الجهض الضوعياث وزانت الضوعياث ألا٧اصيميت ْهغث الخاظت اإلالخت لخ٨كي٠ اإلا٣االث بما يؿاَم في ج٤

   .والى٢ذ الظر يبظله الباخض في الىنى٫ بلى ما يغيض مً م٣االث في مىيٕى مٗحن ؤو إلاال٠ ما

 :الخ٢ؽُٚ مٙهىم 

حر  َى  indexing  الخ٢ؽُٚ يت  زىايا  في  مُمىع  َى  ٖما  ال٨ك٠  ؾبل  جٞى ومً ؤظل الخٗغي٠  .اإلاٗلىماث  ال٨خب وؤٖو

ا الجامٗاث اإلاهغيت ٢امذ وخضةبمدخىياث الضوعياث التي  اإلا٨خبت الغ٢ميت بالبضء في ٞٗالياث مكغوٕ الخ٨كي٠  جهضَع

إلا٣االث َظٍ الضوعياث ٦سضمت مخُىعة ج٣ضمها الىخضة للباخشحن بهضٝ جيؿحر ؾبل الىنى٫ إلادخىياث َظٍ الضوعياث مً 

.  اإلا٣االث والاعج٣اء بمؿخىي ؤلاٞاصة مجها

 :ألا٧اصيميت الهاصعة ًٖ الجامٗاث اإلاهغيت بلىحهضٝ مكغوٕ ج٨كي٠ الضوعياث    

حر الجامٗاثًٖ  الهاصعةبالضوعياث  اإلايكىع  ال٨ٟغر  باإلهخاط الخٗغي٠ (1 بم٩اهاث مخٗضصة لضعاؾت زهاثو  اإلاهغيت وجٞى

 .ؤلاهخاط  َظا في وال٠ًٗال٣ىة مٓاَغ ٖلى  بل٣اء الًىء فييؿاَم بما َظا ؤلاهخاط ال٨ٟغي 

ا ٧ل ظامٗت ؾىاء في والاؾترظإ البدض ٖملياث يؿحر ثزال٫ مً الباخشحن زضمت  (2 م٣االث َظٍ الضوعياث التي جهضَع

لألٖضاص الغاظٗت ؤو الجاعيت الهضوع، ًٞال ًٖ اإلاؼايا التي ج٣ضمها ؤلاجاخت ؤلال٨تروهيت مً خيض اإلاغوهت والخضازت 

ت . والؿٖغ

حر  (3  .الهام الجاهب َظا عجؼ في ا٫لؿض اإلاهغيت الجامٗاث ًٖ الهاصعة للضوعياث قاملت ٦كاٞاث جٞى

ضاصٖلى الخٟاّ  (4 ت ألٖا حر  هديجت الخل٠ مً الضوعياث َظٍمً  اإلاُبٖى البدض الٗكىاجي ٚحر اإلاىٓم ًٞال ًٖ بم٩اهيت جٞى

 .بجاخت بل٨تروهيت ؾىاء لألٖضاص الغاظٗت ؤو الجاعيت الهضوع لهظٍ الضوعياث
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ت1/4/6 مُت بالجامّاث اإلافٍش  :مّذالث ئهجاص اإلا٢خباث الٜش

م  ت( :2)حذو٥ ٜس مُت بالجامّاث اإلافٍش  ( 1)جُُٝم ئهجاصاث مؽشوُ اإلا٢خبت الٜش

صعظت  الجامٗت

 (10)الاصزا٫

صعظت 

خماص  (10)الٖا

صعظت 

الخٟٗيل 

(15) 

صعظت 

اإلاؿخىصٕ 

(30) 

صعظت 

الخ٨كي٠ 

(17) 

صعظت اليكغ 

 (18)الال٨ترووي 

الضعظت بٗض  الاظمالى

 الخُبي٘

 %60 33 0 15.02 2.27 4 1.80 10 ال٣اَغة

 %83 68 0 16.35 19.06 13 9.90 10 ؤلاؾ٨ىضعيت

 %65 42 0 0 19.07 7 5.60 10 ٖحن قمـ

 %77 77 10.62 16.35 22.14 14 4.20 10 ؤؾيٍى

 %78 78 9.18 16.35 24.43 12 6.30 10 َىُا

 %93 76 0 16.35 25.58 15 8.60 10 اإلاىهىعة

 %65 65 9.18 16.35 8.52 13 8.00 10 الؼ٢اػي٤

 %50 41 0 16.35 6.57 5 3.00 10 خلىان

 %90 90 16.20 16.35 27.76 10 10.00 10 اإلاىيا

يت  %78 78 16.20 16.35 13.69 13 8.90 10 اإلاىٞى

٢ىاة 

 الؿىيـ

10 8.80 7 16.88 16.35 0 59 72% 

ظىىب 

 الىاصي

10 6.50 4 27.92 0.00 0 48 74% 

 %75 75 9.18 17.00 17.92 11 9.70 10 الٟيىم

 %88 88 9.18 17.00 27.17 15 9.60 10 بجها

 %69 69 17.10 9.02 20.61 5 6.90 10 بجي ؾىي٠

 %59 59 9.90 13.24 16.44 5 4.20 10 ٦ٟغ الكيش

اط  %93 93 17.46 17.00 30.69 8 9.70 10 ؾَى

 %91 91 16.20 13.41 30.03 12 9.70 10 بىعؾٗيض

 %82 82 10.80 12.54 30.61 8 9.70 10 صمجهىع 

 %74 26 0 0 0 9 7.00 10 صمياٍ

 %66 23 0 0 0 5 8.30 10 ؤؾىان

ٕٞغ 

 الؿاصاث

10 9.90 4 0 0 0 24 69% 

 %63 22 0 0 0 3 9.40 10 الؿىيـ

                                                           
  :متاح يف،"مشروع المكتبة الرقمية: تقييم إنجازات المشروعات بالجامعات"،مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا ادلعلومات 

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=BEE6768E4167DFBA!158&app=Excel 

https://skydrive.live.com/redir?resid=BEE6768E4167DFBA!158
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ت  مُت ِلى بىاباث الجامّاث اإلافٍش : جُُٝم مىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

َىا٥ الٗضيض مً الضعاؾاث التي جدىاو٫ ج٣ييم اإلاىا٢٘ بال ؤهه مً اإلاالخٔ حكابه ٖىانغ ج٣ييم وزاث٤ الىيب م٘ ٖىانغ    

ج٣ييم اإلاىا٢٘ م٘ ازخالٝ َغي٣ت جغجيبها ٣ِٞ، ويم٨ً جُبي٤ َظٍ الٗىانغ ٖلى مهاصع ؤلاهترهذ ل٣ياؽ مضي ص٢تها 

ع ٧اٞيت لخ٣غيغ ٦ٟاءة اإلاىا٢٘ ٞهي جدخاط بلى مٗايحر ؤزغي ال٦خما٫ ٖمليت وخضازتها وحُٛيتها وصعظت الش٣ت بها، ل٨جها غي

الخ٣ييم، لظا ٣ٞض اؾخٗاهذ الباخشت باإلاٗايحر الظر ويٗتها بىابت الٗلىم الاظخماٖيت لخ٣ييم اإلاىا٢٘، اجها جخًمً زالر 

٢٘ ؤلاهترهذ ويىضعط جدتها مٗايحر ؤزغي مٗايحر اإلادخىي، ومٗايحر الك٩ل، ومٗايحر الىٓام لخ٣ييم مىا: مٗايحر عثيؿيت وهي

يت يم٨ً قغخها وجُبي٣ها ٖلى ألاصلت مدل الضعاؾت، ت بٌٗ الى٣اٍ  ( 1)ٖٞغ ل٨ً ٢بل الخضيض ًٖ َظٍ اإلاٗايحر يجب مٗٞغ

ؤو  البىاء ؤلاصاعر والظر يخمشل في ٖىىان اإلاى٢٘، وجبٗيخه لجهت خ٩ىميت: ألاوليت ًٖ اإلاىا٢٘ وهي اإلاٗلىماث الٗامت ٖجها مشل

مى٢٘ ججاعر، و٦ظل٪ الخد٤٣ مً مجا٫ الخُٛيت ًٖ َغي٤ اإلادخىي، والخإ٦ض مً وظىصٖىاويً واضخت و٧لماث 

الٗغيًت للمدخىي مى٨ٗؿت ٖلى اإلاى٢٘ ٩٦ل، ويم٨ً جهٟدها  ت ما بطا ٧اهذ الخَُى غ١ الخهٟذ إلاٗٞغ مٟخاخيت، َو

يما يلي مٗايحر ج٣ييم مىا٢٘ اإلا٪ :  جباث الغ٢ميتوالىنى٫ بلحها بؿهىلت ؤم ال، ٞو

: مّاًحر اإلادخىي  2/1

: الؿبٗت الخاليت( 7)ر   م٨ً ج٣ييم مدخىي اإلاىا٢٘ ًٖ َغي٤ جُبي٤ اإلاٗايحر 

البض ؤن ي٩ىن للمى٢٘ َضٝ مدضص، وؤن يظ٦غ الهضٝ بىيىح، ٦ما يجب ؤن ي٨ٗـ اإلادخىي : الهذٗ مً اإلاىْٜ 2/1/1

وباليؿبت إلاىا٢٘ مكغوٕ اإلا٨خباث الغ٢ميت، ( 2.)للخٗليم ؤو للبيَ٘ظٍ ألاَضاٝ بما ؤن ج٩ىن للدؿليت، ؤو لإل٢ىإ، ؤو 

يما يلي م٣اعهت بحن الجامٗاث مً خيض جىاٞغ مى٢٘ إلاكغوٕ  ىيت، ٞو ٞخدكابه َظٍ اإلاىا٢٘ في ؤجها مىا٢٘ َيئاث خ٩ىميت َو

 :لجضو٫ الخالياإلا٨خبت الغ٢ميت وويىح الغئيت والغؾالت وألاَضاٝ للمكغوٕ ب٩ل مى٢٘ ٖلى بىابت الجامٗت في ا

  

                                                           
1
Social Science Information Gateway. (2005) Evaluating Internet Resources for SOSIG.- Cited 

in (10 Aug. 2006).- Available at: http://sosig.esrc.bris.ac.uk/desire/ecrit.html 
2
American Library Association. (2006) Great Web Sites for Kids: Selection Criteria.- Cited in 

(10 Aug. 2006).- Available at:http://www.ala.org/ala/alsc/greatwebsites/greatwebsitesforkids/greatwebsites.htm 

http://www.ala.org/ala/alsc/greatwebsites/greatwebsitesforkids/greatwebsites.htm
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م  ْ(: 3)حذو٥ ٜس مُت مً خُث الهذٗ مً اإلاٜى . مٝاسهت بحن مىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

 ألاَضاٝ الغؾالت الغئيت اإلاى٢٘ الجامٗت

 ُE  ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × × × ال٣اَغة

      × × × ×    (1)ؤلاؾ٨ىضعيت

      × × × ×   ( 2) ٖحن قمـ

 ×    × × × × × ( 3) ؤؾيٍى

 ×    × × × × ×  (4)َىُا 

 ×    × × × × ×  (5)اإلاىهىعة 

 × × × × × ×   ×( 6) الؼ٢اػي٤

 ×    × × × × ×  (7)خلىان 

 ×    × × × × ×  (8)اإلاىيا 

يت   × × × × × × ×   (9)اإلاىٞى

 ×    ×   ×   × ( 10)٢ىاة الؿىيـ

      × × × ×    (11)ظىىب الىاصي 

      × ×  ××    (12)الٟيىم 

 × × × × × × ×  ( 13) بجها

 ×    ×    ×  ×  (14)بجي ؾىي٠ 

                                                           
 : متاح يف،"المكتبة الرقمية ،مكتبات الجامعة "،جامعة اإلسكندرية 

http://www.portal.alexu.edu.eg/index.php/ar/2011-09-22-07-47-37/2011-09-25-13-00-19 
 http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=241: متاح يف،"المكتبة الرقمية" ، الرئيسية ،جامعة عٌن مشس 2
 http://www.aun.edu.eg/DL-LUC/index.htm: متاح يف ، "المكتبة الرقمية" ،جامعة أسيوط3
 http://www.tanta.edu.eg/UNITES/library/index.html: متاح يف ،"المكتبة الرقمية" ،جامعة طنطا  4
 http://www.aun.edu.eg/DL-LUC/index.htm: متاح يف ،"دارة المكتباتإلنظم المستقبل  "،جامعة ادلنصورة5

6
Zagazig Digital Library.- http://ezproxy.zu.edu.eg/ 

 http://www.helwan.edu.eg/arabic/?page_id=46: متاح يف ،"المكتبة الرقميةمشروع  EULC"،جامعة حلوان7
 : متاح يف ،الرقمية ادلكتبة مشروع ، "التطوير ومشروعات الجامعة مراكز "، ادلنيا جامعة8

http://www.minia.edu.eg/Arabic/DevelopmentProjects/digital%20library/Pages/default.aspx 
9

 http://www.menofia.edu.eg/library10.asp: متاح في ،"اإلدارة العامة للمكتبات "،جامعة ادلنوفية 
 http://eulc.scuegypt.edu.eg/?page=home: متاح يف ،"المكتبة الرقمية "، جامعة قناة السويس0 
 http://www.svu.edu.eg/ictp/dig_library/index.htm: متاح يف،"مشروع المكتبات الرقمية "،جامعة جنوب الوادي  
 http://www.fayoum.edu.eg/al/aboutAl.aspx: متاح يف ،"مشروع المكتبة الرقمية" ،جامعة الفيوم2 
13

 http://www.dgtlib.bu.edu.eg/dgtlib/index.php/digital: متاح في ،"المكتبة الرقمية"بنها،جامعة 
 http://www.bsu.edu.eg/DigitalLibraryLinks.aspx?LID=1487: متاح يف،"المكتبة الرقمية"،جامعة بين سويف 4 

http://www.asu.edu.eg/arabic/
http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=241
http://www.minia.edu.eg/Arabic/Pages/default.aspx
http://www.minia.edu.eg/ARABIC/DEVELOPMENTPROJECTS/Pages/default.aspx
http://www.minia.edu.eg/ARABIC/DEVELOPMENTPROJECTS/Pages/default.aspx
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 ×    × × × × × ( 1) ٦ٟغ الكيش

اط   ×    × × × × ×  (2)ؾَى

 ×    × × × × ×  (3)بىعؾٗيض 

 × × × × × × ×   (4)صمجهىع 

 × × × × × × × × صمياٍ

 × × × × × × ×   (5)ؤؾىان 

 ×    ×   ×   ×  (6)الؿىيـ 

ويخطر مً زال٫ الجضو٫ الؿاب٤ اهه اطا جم وي٘ صعظاث للهضٝ مً اإلاى٢٘ وان ٧ل مٗياع يمشل صعظت، ٞيهبذ    

حن ؼمغ، : ؾبٗت مىا٢٘ في خهىلها ٖلى ؤعب٘ صعظاث وهي( 7)صعظاث، ٞدكابهذ ( 8)مجمٕى الضعظاث  ت، ِو ؤلاظ٢ىذٍس

غ غ، وحىىب الىادي، والُٙىم، وبني ظىٍٚ، والعَى ىاة العَى زماهيت مىا٢٘ في خهىلها ٖلى ( 8)٦ما حكابهذ ؛ ٜو

؛ في بىسظُّذوظىهاج، و٠ٙش الؽُخ، واإلاىُا، وخلىان، واإلاىفىسة، ووىىا، وأظُىه،  :صعظخحن مً زماوي صعظاث وهي

ٞ زمؿت  مىا٢٘ في خهىلها ٖلى صعظت واخضة وهي ( 5)خحن حكابهذ  اٍص ، ؤما أظىانودمنهىس وبنها واإلاىىُ٘ت والٜض

.   ٞدهلذ ٖلى نٟغ هٓغا لٗضم جىاٞغ مى٢٘ للجامٗتدمُاه و هشةالٝاظامٗتي 

ُي٣هض بها اإلاؿئىليت ال٨ٟغيت واإلااصيت للمى٢٘؛ وطل٪ ان جدضيض َظٍ اإلاؿئىليت في اإلاى٢٘ يد٤٣ :معئىلُت اإلاىْٜ 2/1/2

ص اإلاٗلىماث مضي الىزى١ في مهضا٢يت اإلاٗلىماث اإلاظ٧ىعة؛ ٞييبػي جدضيض الصخو ؤو ألاشخام اإلاؿئىلحن ًٖ بٖضا

يٟيت، و٦يٟيت الاجها٫ بهم؛ ان اإلاى٢٘ ي٨دؿب  وبجاختها باإلاى٢٘، و٦ظا جدضيض مىا٢ٗهم، وم٩ان الٗمل، ؤو مؿئىليتهم الْى

ويم٨ً الخد٤٣ ( 7.)ؤَميخه و٢ىجه مً ز٣ل الٗىهغ البكغر الظر يخدمل مؿئىليت اإلاٗلىماث والخضماث التي جخاح باإلاى٢٘

يٟي، مً طل٪ ًٖ َغي٤ اإلاالخٓاث ا الجه، ومؿماٍ الْى ت اؾم ٧اجب نٟدت اإلاى٢٘،ومَا إلاىظىصة في ؤؾٟل الهٟدت إلاٗٞغ

ل اإلاٗلىماث اإلاىظىصة واضختومدضصة؟، ومً زال٫ صعاؾت مىا٢٘ مكغوٖاث اإلا٨خباث الغ٢ميت  واهخماءاجه الخىٓيميت، َو

 (:4)ببىاباث الجامٗاث اإلاهغيت جبحن ما يلي في الجضو٫ ع٢م 

م  تمعئى(: 4)حذو٥ ٜس مُت بالجامّاث اإلافٍش . لُت مىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

                                                           
 : متاح يف،"العالمية البيانات وقواعد الرقمية المكتبة "، ادلركزية ادلكتبة ، "الخاصة والوحدات االستشارات "، كفرالشيخ جامعة 

http://portal.kfs.edu.eg/Arabic/ConsultingandSpecialUnit/centrallibrary/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8

3%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.aspx 
/ http://diglib.sohag-univ.edu.eg: متاح يف ،"مشروع المكتبة الرقمية وميكنة المكتبات "،جامعة سوىاج2

 /http://eul.psu.edu.eg: متاح يف ،"المكتبة الرقمية "،جامعة بورسعيد3
 :متاح يف،"العالميةستخدام قواعد البيانات اخدمة  "،جامعة دمنهور4

http://www.damanhour.edu.eg/Pages/DigitalLibrary.aspx 

 : متاح يف ،الرقمية ادلكتبة ،"التطوير مشاريع"،أسوان جامعة5

http://www.aswu.edu.eg/Arabic/DevelopmentProjects/digital-library/Pages/default.aspx 
 http://www.damanhour.edu.eg/Pages/DigitalLibrary.aspx: متاح يف ،ادلكتبة الرقمية ،جامعة السويس6

7
 Harris, H. (17 Nov. 1997) Evaluating Internet Research Sources.-Cited in (10 Aug. 

2006),Available at:http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm. 

http://portal.kfs.edu.eg/Arabic/Pages/default.aspx
http://portal.kfs.edu.eg/Arabic/ConsultingandSpecialUnit/Pages/default.aspx
http://portal.kfs.edu.eg/Arabic/ConsultingandSpecialUnit/Pages/default.aspx
http://portal.kfs.edu.eg/Arabic/ConsultingandSpecialUnit/centrallibrary/Pages/default.aspx
http://portal.kfs.edu.eg/Arabic/ConsultingandSpecialUnit/centrallibrary/Pages/default.aspx
http://www.aswu.edu.eg/Arabic/Pages/default.aspx
http://www.aswu.edu.eg/Arabic/DevelopmentProjects/Pages/default.aspx
http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm
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 الخاعيش َغ١ الخىانل م٩ان الٗمل اإلاؿئى٫ ًٖ اإلاكغوٕ الجامٗت

 ُE  ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × × × ال٣اَغة

     ×   2012 2012 × × ؤلاؾ٨ىضعيت

             2012-03-12 2012-03-12 ٖحن قمـ

 ×   ×   ×   × 2010 ؤؾيٍى

 × × ×    ×   ×  َىُا

 ×   ×   × 2009 × × اإلاىهىعة

 2013 × × × × × × × الؼ٢اػي٤

 ×   ×   ×   × 2013 خلىان

 ×   ×   ×   × 2012 اإلاىيا

يت  × 17/8/2008 × × × × × × اإلاىٞى

 × × ×    ×   ×  ٢ىاة الؿىيـ

             2010 2010 ظىىب الىاصي

             2007 2007 الٟيىم

 ×   ×   ×   × 2011 بجها

 ×   ×   ×   × 2013 بجي ؾىي٠

 × 2012 × × × × × × ٦ٟغ الكيش

اط  ×   ×   ×   × 2007 ؾَى

 × × ×    ×   ×  بىعؾٗيض

 × × × × × × × × صمجهىع 

 × × × × × × × × صمياٍ

 × × × × × × × × ؤؾىان

 ×   ×   ×   × 2014 الؿىيـ

صعظاث ( 8)صعظاث مً مجمٕى ( 8)زالزت مىا٢٘ للم٨خباث الغ٢ميت في خهىلها ٖلى ( 3)حكابه ( 4)ويخطر مً الجضو٫ ع٢م 

ٞيما يخٗل٤ بمؿئىليت مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت، وهي ٖحن قمـ، وظىىب الىاصر، والٟيىم؛ في خحن اهٟغصث ظامٗت 

ؾبٗت مىا٢٘ في خهىلها ٖلى ؤعب٘ صعظاث ( 7)ه٣اٍ، ٦ما حكابهذ ( 8)ه٣اٍ مً مجمٕى ( 5)ؤلاؾ٨ىضعيت في خهىلها ٖلى 

اط وبجها، في خحن حكابهذ بجي ؽ: وهي( 8)مً مجمٕى  ؤعبٗت مىا٢٘ في ( 4)وي٠، والؿىيـ وؤؾيٍى وخلىان واإلاىيا وؾَى

ىُا واإلاىهىعة وبىعؾٗيض،  ؤما اإلاىا٢٘ التي خهلذ ٖلى صعظت : خهىلها ٖلى زالر صعظاث ٣ِٞ، وهي ٢ىاة الؿىيـ، َو

يت؛ وباليؿبت إلاىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت التي ٦ٟغ الكيش، والؼ٢اػي٤، واإلاً: واخضة ٞهي زالزت مىا٢٘ للم٨خباث الغ٢ميت وهي ٞو

صمجهىع وؤؾىان وصمياٍ وال٣اَغة؛ ويٗىص : لم جدهل ٖلى ؤر صعظت ٞيما يخٗل٤ بمؿئىليت اإلاىا٢٘ ٞهي ؤعبٗت مىا٢٘ وهي

اث طل٪ لٗضم جىاٞغ مى٢٘ للم٨خبت الغ٢ميت بجامٗتي ال٣اَغة وصمياٍ وؤؾىان، ؤما ظامٗت صمجهىع ٞاإلاى٢٘ ٖباعة ًٖ مٗلىم

. مبؿُت خى٫ ٢ىاٖض البياهاث وعابِ للبدض بها ٣ِٞ
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2/1/3 ْ يٗض الجمهىع ٖامال ؤؾاؾيا في ج٣ييم مٗلىماث اإلاى٢٘؛ خيض يجب ؤن ج٩ىن :الجمهىس اإلاعخُٙذ مً اإلاٜى

وهجض مىا٢٘ اإلا٨خباث (1).اإلاٗلىماث مٟهىمت للمؿخٟيضيً، ٞال ٞاثضة مً اإلاٗلىماث اإلا٣ٗضة ؤو اإلابؿُت بضعظت ٦بحرة

 . نغيت ببىاباث الجامٗاث اإلاهغيت جدكابه في ج٣ضيم زضماتها للُالب وؤًٖاء َيئت الخضعيـ واإلاٗاوهحن، والباخشحنالم

يجب ؤن يظ٦غ اإلاى٢٘ الهضٝ مً بوكاثه بىيىح صون جدحز ل٨ٟغ مٗحن ؤو آعاء مدضصة للخإزحر ٖلى :اإلاىلىُِت 2/1/4

الهاث ٖلى مىاص  ؤو مدخىياث اإلاى٢٘، وؤال يذجب مىيٗها الٗىانغ ألاؾاؾيت اإلا٩ىهت اإلاؿخٟيضيً، ٦ما يجب ؤال جُػى ؤلٖا

اث التي يُٛحها اإلاى٢٘ ؤو مجا٫ جسههه يت  (2).لبىاء اإلاى٢٘، وؤن ج٩ىن لها ٖال٢ت باإلاىيٖى ويم٨ً الخد٤٣ مً مىيٖى

إلاى٢٘ ؤر الىنالث اإلاى٢٘ ًٖ َغي٤ الخإ٦ض مً جدضيض الهضٝ مً اإلاى٢٘ وظمهىعٍ اإلاخى٢٘، واإلاٗلىماث اإلاىظىصة زاعط ا

وؤؾٟل الهٟدتوبلى / الخاعظيت، و٦ظل٪ الكٗاعاث وؤلاقاعاث الخانت باالهخماءاث، ٦ما يجب الخد٤٣ مً الترويؿت

يتاإلادخىي؛ لظل٪ هجض مىا٢٘ مكغوٖاث  م٩ان اإلاى٢٘ ٩٦ل لخدضيض اإلاهضع الخىٓيمي للمى٢٘ و٦ي٠ يى٨ٗـ طل٪ ٖلى هٖى

ى الُالب وؤًٖاء َيئت اإلا٨خباث الغ٢ميت ببىاباث الجامٗاث الم نغيت مدضصة الهضٝ بىيىح، ومدضصة الجهىع اإلاخى٢٘ َو

 .الخضعيـ والباخشحن

ُي٣هض بها زلى اإلادخىي مً ألازُاء ؤلامالثيت والىدىيت، وُيؿإ٫ صاثما ًٖ َظٍ الض٢ت مدغع اإلاى٢٘ :دٜت اإلادخىي  2/1/5

اإلادخىي ؤيًا ص٢ت اإلاٗلىماث الببليىظغاٞيت الظر ي٣٘ ٖليه ٖبء بظغاء َظٍ الخصخيداث ؤوال بإو٫، وحكمل ص٢ت 

ل جم جد٨يم اإلاٗلىماث اإلاخًمىت باإلاى٢٘؟ مً  يت باإلاى٢٘، َو اء، ومضي جىاٞغ ٦كاٞاث مىيٖى وا٦خمالها ًٖ ٧ل ٖو

ا مً ألازُاء ؤلامالثيت والىدىيت،  (3).ٖضمه وبضعاؾت مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ببىاباث الجامٗاث اإلاهغيت جبحن زلَى

ما٫ ؤًٖاء َيئت الخضعيـ ببىابت اجداص م٨خباث الجامٗاث اإلاهغيت ٧املت َب٣ا  وجخىاٞغ اإلاٗلىماث الببليىظغاٞيت ٖا

لى هٓام اإلاؿخ٣بل الخام باإلاكغوٕ   . لىٓام ماع٥ الٗالمي ٖو

ىت اإلاىْٜ 2/1/6 يكخمل ٧ل مى٢٘ ٖلى ؤ٢ؿام حٗكر ًٖ نٟداجه وجٓهغ ظميٗها في الهٟدت الغثيؿيت ٣٦اثمت :خٍش

وياث اإلاى٢٘ ؤو زغيُت له ويؿهل الاهخ٣ا٫ ٞيما بيجها بالًِٛ ٖلى ألاي٣ىهت التي جمشل ٧ل ٢ؿم، ٦ما يجب ؤن يكمل إلادذ

يما يلي الجضو٫ ع٢م  ٗٝغ الؼاثغ به وبمدخىياجه وحُٗي هبظٍ مسخهغة ٖىه، ٞو
ُ
٧ل ٢ؿم مً ؤ٢ؿام اإلاى٢٘ ٖلى م٣ضمت ح

يت، وم٣ضمت جىضر الهضٝ مً اإلاكغوٕيىضر مضي جىاٞغ زغيُت للمى٢٘، ومضي جىاٞغ عواب( 5)  : ٍ للمكغوٖاث الٟٖغ

  

                                                           
 
 Fenton, Serena. (29 May 1997) Information Quality: is the truth out there? ,Cited in (10 

Aug. 2006) .- Available at:http://ils.unc.edu/~fents/310/ 
2
 Schrock, Kathleen. (25 Apr. 2003) The ABCs of Web Site Evaluation.- Cited in (10 Aug. 

2006).- Available at:http://kathyschrock.net/abceval/ 
3
Ury, Connie. (30 Apr. 2002) Evaluating Web Resources.- Owens Library, Northwest Missouri 

State University.- Cited in (10 Aug. 2006) .- Available 

at:http://www.nwmissouri.edu/library/search/evaluate.htm 

http://ils.unc.edu/~fents/310/
http://kathyschrock.net/abceval/
http://www.nwmissouri.edu/library/search/evaluate.htm
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م  ت(: 5)حذو٥ ٜس مُت بالجامّاث اإلافٍش . جىا٘ش خشاةي إلاىْٜ اإلا٢خباث الٜش

يت زغيُت للمكغوٕ زغيُت م٩اهيت للمكغوٕ الجامٗت  م٣ضمت للمكغوٕ عوابِ للمكغوٖاث الٟٖغ

 ُE  ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × × × ال٣اَغة

     × × × × × × ؤلاؾ٨ىضعيت

 × × × × × × × × ٖحن قمـ

 ×   × × × × × × ؤؾيٍى

 ×   × × × × × × َىُا

 ×   × × × × × × اإلاىهىعة

    ×  × × × × × الؼ٢اػي٤

 ×   × × × × × × خلىان

 ×    ×   ×   ×  اإلاىيا

يت  ×   × × × × × × اإلاىٞى

 ×   × × × × × × ٢ىاة الؿىيـ

      × × × ×    ظىىب الىاصي

             × × الٟيىم

 ×    ×  × × × × بجها

 ×    ×   ×  × × بجي ؾىي٠

 ×   × × × × × × ٦ٟغ الكيش

اط  ×   × × × × × × ؾَى

 ×   × × × × × × بىعؾٗيض

 × × × × × × × × صمجهىع 

 × × × × × × × × صمياٍ

 × × × × × × ×   ؤؾىان

 ×    ×   × × ×  الؿىيـ

الخام بمضي جىاٞغ زغاثِ إلاى٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت بالجامٗاث اإلاهغيت، هجض جٟى١ مى٢٘  ( 5)يخطر مً الجضو٫ ع٢م 

صعظاث، ويدكابه مى٢ٗحن ٣ِٞ في خهىلهما ( 8)صعظاث مً مجمٕى ( 6)اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت الٟيىم بدهىله ٖلى 

ما( 4)ٖلى  صعظاث ( 3)ؾىيـ في خهىلهما ٖلى مى٢٘ ٢ىاة الؿىيـ واإلاىيا،  ٦ما يدكابه مى٢٘ بجي ؾىي٠ وا٫: صعظاث َو

ظامٗاث ( 10)مىا٢٘ في خهىلها ٖلى صعظخحن ٣ِٞ وهي ؤلاؾ٨ىضعيت والؼ٢اػي٤ وبجها،  في خحن جدكابه ( 3)٣ِٞ، وجدكابه 

ىُا واإلاىهىعة وخلىان و٦ٟغ  في خهىلها ٖلى صعظت واخضة ٣ِٞ في مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت وهي ٢ىاة الؿىيـ واؾيٍى َو

اط وب يت وؤؾىان، َظا وجدكابه الكيش وؾَى ظامٗاث في خهىلها ٖلى نٟغ ٞيما يخٗل٤ بسغاثِ مى٢٘ ( 4)وعؾٗيض واإلاىٞى

. اإلا٨خبت الغ٢ميت وهي ٖحن قمـ وال٣اَغة وصمياٍ وصمجهىع 
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ه مً الٗىانغ اإلاهمت لخ٣ييم اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهيت؛ :جىٍُم اإلاىْٜ وبىاؤه 2/1/7
ُ
يٗض جىٓيم مدخىياث اإلاى٢٘ و٦يٟيت ِبَىاث

ٗغى مدخىياث اإلاى٢٘ بهىعة نماء ظاٞت، ومً ألاقياء اإلاهمت في 
ُ
خيض يخُلب َظا البىاء زكرة ومهاعة وجضعيب؛ ختى ال ح

ل يم٨ً الىنى٫ للمى٢٘ : َظا الٗىهغ َغي٣ت جىٓيم اإلاى٢٘، ومضي جىاٞغ مدغ٥ بدض إلم٩اهيت البدض بؿهىلت ويؿغ، َو

ل َىا٥ مىاص بهغيت لخدؿحن اإلاى٢٘ يما يلي م٣اعهت بحن مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت بالجامٗاث اإلاهغيت مً (1).بؿهىلت؟، َو ٞو

(:  6)هاخيت جىٓيمها وجىاٞغ مدغ٥ بدض، وؾهىلت الىنى٫ للمى٢٘، وجىاٞغ مىاص بهغيت في الجضو٫ ع٢م 

م  ت وبىائها(: 6)حذو٥ ٜس مُت بالجامّاث اإلافٍش . مذي جىٍُم مىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

 مىاص بهغيت الىنى٫ بغابِ مباقغ بدض مدغ٥ جىٓيم اإلاى٢٘ الجامٗت

 ُE  ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × × × ال٣اَغة

 × ×      × ×    ؤلاؾ٨ىضعيت

 × ×      × ×    ٖحن قمـ

 × × ×    × × ×  ؤؾيٍى

 × × ×    × × ×  َىُا

 × × ×    × × ×  اإلاىهىعة

 × × ×    × ×  × الؼ٢اػي٤

 × × ×    × × ×  خلىان

 ×    × × ×   ×  اإلاىيا

يت  × × × × × × × × اإلاىٞى

 ×    × × ×   ×  ٢ىاة الؿىيـ

      × ×        ظىىب الىاصي

 × ×      × ×    الٟيىم

 × × ×    × × ×  بجها

 ×    × × ×   ×  بجي ؾىي٠

 × × ×    × × ×  ٦ٟغ الكيش

اط  × × ×    × × ×  ؾَى

 ×    × × ×   ×  بىعؾٗيض

 × × ×    × × ×  صمجهىع 

 × × × × × × × × صمياٍ

 ×       × × × × ؤؾىان

 × × ×    × × ×  الؿىيـ

                                                           
1
Schnall, Janet. (22 Jun. 2004) Navigating the Web: Using Search Tools and Evaluating 

Resources.-Cited in (10 Aug. 2006).- Available 

at:http://healthlinks.washington.edu/howto/navigating/ 

http://healthlinks.washington.edu/howto/navigating/
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جٟى١ مى٢٘ اإلا٨خبت  –مضي جىٓيم مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت بالجامٗاث اإلاهغيت وبىائها ( 6)ويخطر مً الجضو٫ ع٢م 

زالزت مىا٢٘ في ( 3)الغ٢ميت بجامٗت ظىىب الىاصر في خهىله ٖلى ؾذ صعظاث مً مجمٕى زماوي صعظاث،  وجدكابه 

( 3)زمؿت مىا٢٘ ٖلى مجمٕى ( 5)صعظاث وهي ٖحن قمـ والٟيىم وؤلاؾ٨ىضعيت، في خحن خهلذ خهىلها ٖلى ؤعب٘ 

ٖكغة مىا٢٘ في خهىلها ٖلى ( 10)٢ىاة الؿىيـ، بجي ؾىي٠، اإلاىيا، بىعؾٗيض، ؤؾىان؛  ٦ما حكابهذ : صعظاث وهي

اط، الؼ٢اػي٤،  ، َىُا، اإلاىهىعة، خلىان،٦ٟغ الكيش، ؾَى بجها، صمجهىع؛ وخهلذ الشالزت صعظخحن وهي الؿىيـ، ؤؾيٍى

يت وصمياٍ وال٣اَغة . مىا٢٘ ألازحرة ٖلى نٟغ وهي اإلاىٞى

: مّاًحر الؽ٣ل  2/2

يم٨ً جُبي٤ مٗايحر الك٩ل بخ٣ييم مهاصع اإلاٗلىماث وجهميمها وج٣ضيمها، ويٗخمض ق٩ل اإلاهضع ٖلى ؤلاهترهذ ٖلى ظهاػ 

غي٣ه جدميله؛ خيض يم٨ً لٗضة  مؿخٟيضيً ٖغى اإلاهضع الىاخض بٗضة ؤق٩ا٫، وجخمشل الخاؾب آلالي للمؿخٟيض َو

 :زمؿت مٗايحر ٦ما يلي( 5)مٗايحر الك٩ل في 

ُي٣هض بها الغوابِ الخاعظيت التي يديدها اإلاى٢٘ م٘ مىا٢٘ ؤزغي مكابهت، وعٚم ؤجها في ؤٚلب :ظهىلت ؤلابداس 2/2/1

بإجها مً الٗىامل التي حؿاٖض ٖلى ٖضم ب٢با٫ اإلاؿخٟيض  ألاخيان جثرر اإلاى٢٘، بال ؤن ال٨شحر مً مؿئىلي بىاء اإلاى٢٘ يتهمها

ا في الغوابِ ؤن ج٣ىص للهٟدت اإلاُلىبت مباقغة صون اإلاغوع بٗضة عوابِ  ٖلى اإلاى٢٘، ومً ألامىع التي يجب جىاَٞغ

اب٣ت للىنى٫ بلى الهٟدت اإلاُلىبت، وؤن ج٩ىن الغوابِ طاث ٖىىان مدضص ومٟهىم، وؤن جخىاٞغ عوابِ بحن الهٟداث الـ

ت بىيىح، ويجب جىاٞغ ٦كاٝ بال٩لماث  والخاليت، ٦ما يم٨ً ؤن جاصر الهىع بلى عوابِ؛ لظا يجب ؤن ج٩ىن مٗٞغ

اإلاٟخاخيت لؿهىلت الىنى٫ للمٗلىماث اإلاُلىبت مً اإلاى٢٘، ٦ما يجب جىييذ َغي٣ت البدض اإلاؿخسضمت في اإلاى٢٘، َظا 

اث مىا٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بالجامٗاث اإلاهغيت جبحن الخالي في الجضو٫ باإلياٞت بلى جىاٞغ بم٩اهيت الُباٖت، وبم٣اعهت نٟذ

(:       7)ع٢م 

م  ت الخ٢ىمُت(: 7)حذو٥ ٜس مُت ببىاباث  الجامّاث اإلافٍش . مذي جىا٘ش ظهىلت ؤلابداس في مىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

الغوابِ  الجامٗت

 الخاعظيت

الغوابِ 

 اإلاباقغة

عوابِ بحن الهٟداث 

 الؿاب٣ت والخاليت

٦كاٝ بال٩لماث 

 اإلاٟخاخيت

جىييذ َغي٣ت 

البدض 

جىاٞغ بم٩اهيت 

الُباٖت 

 ُE  ُE  ُE  ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × × × × × × × ال٣اَغة

     × × × × × × × × × × ؤلاؾ٨ىضعيت

 × × × × × × × × × × × × ٖحن قمـ

 × × × × × × × × ×    ×  ؤؾيٍى

 × × × × × × × × ×   × × َىُا

 ×    ×   × × × × × × ×  اإلاىهىعة

 × × × × × × × ×    ×  × الؼ٢اػي٤

 × × × × × × × × ×    ×  خلىان

 × × × × × × × × ×    ×  اإلاىيا

يت  × × × × × × × × × × × × اإلاىٞى
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٢ىاة 

 الؿىيـ

  ×   × × × × × × × × × 

ظىىب 

 الىاصي

× ×   × × × × × × × × × 

    × × × × × × ×    × × الٟيىم

 × × × × × × × × ×    ×  بجها

 × × × × × × × × ×    ×  بجي ؾىي٠

 × × × × × × × × ×   × × ٦ٟغ الكيش

اط  × × × × × × × × ×    ×  ؾَى

 × × × × × × × × ×    ×  بىعؾٗيض

 × × × × × × × × ×    ×  صمجهىع 

 × × × × × × × × × × × × صمياٍ

 × × × × × × × × × × × × ؤؾىان

 ×    ×   ×   × × × × ×  الؿىيـ

٢لت جىاٞغ ؾهىلت ؤلابداع في مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ببىاباث الجامٗاث اإلاهغيت ( 7)يخطر مً الجضو٫ الؿاب٤ ع٢م 

ازجى ٖكغة ( 12)صعظاث مً مجمٕى ( 4)الخ٩ىميت، خيض يىٟغص مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت الؿىيـ بدهىله ٖلى 

ما مى٢عي اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗتي الٟيىم واإلاىهىعة، ( 3)خهىلها ٖلى صعظت، ويدكابه مى٢ٗحن ٣ِٞ في  صعظاث َو

م( 11)ويدكابه  ، خلىان، : بخضي ٖكغ مى٢٘  في خهىلها ٖلى صعظخحن َو ؤلاؾ٨ىضعيت، ٢ىاة الؿىيـ، بجي ؾىي٠، ؤؾيٍى

اط، بىع ؾٗيض، الؼ٢اػي٤، بجها، صمجهىع؛ في خحن يدكابه  في خهىلهم ٖلى صعظت واخضة، ؤما زالزت مىا٢٘ ( 3)اإلاىيا، ؾَى

يت وؤؾىان وصمياٍ  ظٍ اإلاىا٢٘ ٖحن قمـ واإلاىٞى اإلاىا٢٘ الخمؿت اإلاخب٣يت ٞال جدهل ٖلى ؤر صعظاث في ؾهىلت ؤلابداع َو

. وال٣اَغة

صٞتر الؼياعاث الظر يًٗه الٗضيض مً اإلاىا٢٘ ليؿخُي٘ : جخًمً الخٟاٖل م٘ الؼاثغ للمى٢٘ مشل:دِم اإلاعخُٙذًً 2/2/2

ت ا لؼاثغ ٦خابت حٗلي٣ه ٖلى اإلاى٢٘ وفي هٟـ الى٢ذ يغي حٗلي٣اث آلازغيً، ويؿخُي٘ اإلاى٢٘ هٟؿه ؤن يؿخٟيض مىه في مٗٞغ

و٢ياؽ عص ٞٗل الؼاثغ للمى٢٘ ٞيُىعٍ بما يغضخي مٗٓم الؼاثغيً، و٦ظل٪ الٗض ؤلال٨ترووي الخل٣اجي لؼاثغر اإلاى٢٘ والظر 

خه لٗضص الؼاثغيً له، يٓهغ ٖلى اإلاى٢٘ ٧لما ٞخده ؤر ػاثغ ٞهي ث  بمضي ؤَميت اإلاى٢٘ مً زال٫ مٗٞغ
ًا
ُٖي للؼاثغ بخؿاؾا

غ وؾاثل لجظب الؼاثغ للم٩ىر في اإلاى٢٘ وج٨غاع ػياعجه مغاث مخٗضصة مشل الهضايا والجىاثؼ واإلاؿاب٣اث : َظا باإلياٞت بلى جٞى

 :اعاث للمؿخٟيضيً مايليالخ،وجخًمً مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت بالجامٗاث اإلاهغيت ٖضة دي..والخسٟيًاث

م  ت الخ٢ىمُت(: 8)حذو٥ ٜس مُت ببىاباث الجامّاث اإلافٍش . مذي دِم اإلاعخُٙذًً بمىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

الٗضاص  صٞتر الؼياعاث الجامٗت

 ؤلال٨ترووي

زضماث  الخىانل الاظخماعي

 الُالب

زضماث ؤًٖاء َيئت 

الخضعيـ 

زضماث 

الباخشحن 

 ُE  ُE  ُE  ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × × × × × × × ال٣اَغة

 × × × × × × × ×     × × ؤلاؾ٨ىضعيت

                 × × × × ٖحن قمـ
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 × × × × × × × × ×   × × ؤؾيٍى

 × × × × × × × × × × × × َىُا

 × × × × × × ×   × × × × اإلاىهىعة

 × × × × × × × × × × × × الؼ٢اػي٤

 × × × × × × × × × × × × خلىان

 × × × × × × ×   × × × × اإلاىيا

يت  × × × × × × × ×     × × اإلاىٞى

٢ىاة 

 الؿىيـ

× × × × × ×   ×   ×   × 

ظىىب 

 الىاصي

× × × × × × × × × × × × 

             × × × × × × الٟيىم

 ×    ×   ×  × × × × × × بجها

 ×    ×   ×  × × × × × × بجي ؾىي٠

 ×    ×   ×  × × × × × × ٦ٟغ الكيش

اط  ×    ×   ×  × × × × × × ؾَى

 ×    ×   ×  × × × × × × بىعؾٗيض

 × × × × × × × × × × × × صمجهىع 

 × × × × × × × × × × × × صمياٍ

 × × × × × × × × × × × × ؤؾىان

 × × × × × × ×    ×  × × الؿىيـ

اإلاهغيت الخ٩ىميت، مضي صٖم اإلاؿخٟيضيً بمىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ببىاباث الجامٗاث ( 8)ويخطر مً الجضو٫ ع٢م 

ٞيخٟى١ مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت ٖحن قمـ بدهىله ٖلى زماوي صعظاث مً مجمٕى بزجى ٖكغ صعظت، وجالٍ مى٢٘ 

اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت الٟيى م والظر خهل ٖلى مجمٕى ؾذ صعظاث،  ويدكابه ؾخت مىا٢٘ للم٨خبت الغ٢ميت في 

يت، في خحن يدكابه خهىلها ٖلى زالر صعظاث ٣ِٞ وهي ٢ىاة الـ اط، بىع ؾٗيض، اإلاىٞى ويـ، بجي ؾىي٠، اإلاىيا، ؾَى

يت، ٦ما خهل مى٢ٗحن ٣ِٞ ٖلى صعظت  م ؤلاؾ٨ىضعيت، والؿىيـ، واإلاىٞى زالزت مىا٢٘ في خهىلهم ٖلى صعظخحن ٣ِٞ َو

ىُا، بال ؤن لم جدهل  ما ؤؾيٍى َو م ظىىب الىاصر، َىُا،( 8)واخضة َو خلىان،  زماهيت مىا٢٘ ٖلى ؤر صعظاث َو

. الؼ٢اػي٤، صمجهىع، ؤؾىان، صمياٍ، ال٣اَغة

ُي٣هض بها نيٜ ٦خابت الىهىم مشل جُبي٤ مٗايحر ال٨خابت بلٛت ج٩ىيض الىو الٟاث٤ :الفُٖ اإلاعخخذمت 2/2/3

ت الهيٜ اإلاخاخت ٦ما يليHTML= اإلاٗياعيت ٗغى بها الهىع، ويم٨ً مٗٞغ
ُ
 :، واإلاخهٟداث التي حٗغيها، والهيٜ التي ح

م حذو٥  ت الخ٢ىمُت(: 9)ٜس مُت ببىاباث الجامّاث اإلافٍش . الفُٖ اإلاعخخذمت بمىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

نيٜ  جدميل نيٜ الٟيضيى نيٜ الهىع  نيٜ ٖغى الىزاث٤ الجامٗت

الىزاث٤ 

صٖم اإلاخهٟداث 

 ُE  ُE  ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × × × × × ال٣اَغة
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١ل  × × × × × × HTML HTML ؤلاؾ٨ىضعيت

 اإلاخفٙداث

All 

١ل  × × × × × × HTML HTML ٖحن قمـ

 اإلاخفٙداث

All 

١ل  × × × × × HTML × GIF ؤؾيٍى

 اإلاخفٙداث

All 

١ل  × × × × × HTML × JPEG َىُا

 اإلاخفٙداث

All 

١ل  × × × HTML × GIF × mpeg اإلاىهىعة

 اإلاخفٙداث

All 

١ل  × × × × ×  HTML × الؼ٢اػي٤

 اإلاخفٙداث

All 

١ل  × × × × × × × HTML خلىان

 اإلاخفٙداث

All 

١ل  × × × × × HTML × JPEG اإلاىيا

 اإلاخفٙداث

All 

يت ١ل  × HTML HTML × × × × PDF اإلاىٞى

 اإلاخفٙداث

All 

١ل   HTML × JPEG × × × PDF ٢ىاة الؿىيـ

 اإلاخفٙداث

All 

١ل  × × × × HTML HTML flash flash ظىىب الىاصي

 اإلاخفٙداث

All 

 HTML HTML × × × × PDF الٟيىم

word 

PDF 

word 

١ل 

 اإلاخفٙداث

All 

 HTML × × × × × PDF بجها

word 

١ل  ×

 اإلاخفٙداث

All 

١ل  × × × × × HTML × JPEG بجي ؾىي٠

 اإلاخفٙداث

× 

١ل  × HTML × × × × × PDF ٦ٟغ الكيش

 اإلاخفٙداث

× 

اط  HTML × × × × × PDF ؾَى

word 

١ل  ×

 اإلاخفٙداث

× 

 HTML × JPEG × × × PDF بىعؾٗيض

word 

١ل  ×

 اإلاخفٙداث

× 

١ل  × × × × × × × HTML صمجهىع 

 اإلاخفٙداث

× 

 × × × × × × × × × × صمياٍ

١ل  × × × × × HTML HTML JPEG ؤؾىان

 اإلاخفٙداث

All 
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١ل  × × × × × × × HTML الؿىيـ

 اإلاخفٙداث

× 

بمىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ببىاباث الجامٗاث اإلاهغيت الهيٜ اإلاؿخسضمت ( 9)ويخطر مً الجضو٫ ع٢م ظضو٫ ع٢م 

الخ٩ىميت 

حكابه ٧ل مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت اإلاضعوؾت في اؾخسضام نيٛت ج٩ىيض الىو الٟاث٤ في ٖغى الىزاث٤، ٦ما جضٖمهم ٧ل 

ظىىب ؤؾىان وبىعؾٗيض وبجي ؾىي٠ و: اإلاخهٟداث، بال ؤهه يخىاٞغ بدؿٗت مىا٢٘ ٣ِٞ نيٜ للهىع اإلاؿخسضمت وهي

، واهٟغص مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت اإلاىهىعة بخىاٞغ ٞيضيى  ىُا وؤؾيٍى الىاصر و٢ىاة الؿىيـ واإلاىيا واإلاىهىعة َو

، ٦ما حكابه ؾبٗت مىا٢٘ ٣ِٞ في جىاٞغ ملٟاث للخدميل بهيٛت الىزي٣ت اإلادمىلت ؤو الىوعص وهي mpegبهيٛت 

اط، ٦ٟغ الكيش، بجها، الٟيىم، ٢ىاة يت بىعؾٗيض، ؾَى . الؿىيـ، اإلاىٞى

ا ؤؾاؾيا في البىاء الجيض للمى٢٘؛ ختى ال :اظخخذام الخ٢ىىلىحُا اإلاالةمت 2/2/4 جلٗب الغؾىم والىؾاثل الخىييديت صوعًا

يكٗغ الؼاثغ باإلالل مً اإلاٗلىماث الجاٞت، وبالخإ٦يض يجب ؤن ج٩ىن مٗكرة ًٖ الىو وال ج٩ىن صزيلت ٖليه، ٦ما يجب ؤن 

ٞذ الىٓغ وفي الى٢ذ هٟؿه ال حكىف ٖلى اإلاى٢٘ وبىاثه، ومضي بم٩اهيت اؾخسضام الىؾاثِ جىي٘ بُغي٣ت قي٣ت جل

ل جد٤٣ الهضٝ مً  اإلاخٗضصة التي حٗخمض ٖلى اؾخسضام الؼاثغ لخىاؾه ٧الهىث، والٟيضيى، ؤو الهىع اإلاخدغ٦ت َو

الخ٩ىميت ٖغى ألاوكُت والخضماث  وخيض ؤن الهضٝ مً مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ببىاباث الجامٗاث اإلاهغيت( 1).اإلاى٢٘؟

ا؛ ٞهي حٗغى نىعا لألوكُت التي ج٣ىم بها، وبٌٗ الىؾاثل الخىييديت ، ويخطر طل٪ في الجضو٫ ع٢م  َغ  (.10)التي جٞى

م  ت الخ٢ىمُت(: 10)حذو٥ ٜس مُت ببىاباث الجامّاث اإلافٍش . اظخخذام الخ٢ىىلىحُا اإلاالةمت في مىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

ٞيضيى نىع جىييديت وؾاثل  الجامٗت

 ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × ال٣اَغة

 × × × × × × ؤلاؾ٨ىضعيت

 × × × × × × ٖحن قمـ

 × × ×    ×  ؤؾيٍى

 × × ×    ×  َىُا

 ×    ×   ×  اإلاىهىعة

 × × × × × × الؼ٢اػي٤

 × × × × × × خلىان

 × × ×    ×  اإلاىيا

يت  × × × × × × اإلاىٞى

 × × ×    ×  ٢ىاة الؿىيـ

                                                           
1
Smith, Alastair. (1997)Testing the Surf: Criteria for Evaluating Internet Information 

Resources.- The Public-Access Computer Systems Review, 8 (3).- Cited in (10 Aug. 2006).- 

Available at:http://epress.lib.uh.edu/pr/v8/n3/smit8n3.html 

http://epress.lib.uh.edu/pr/v8/n3/smit8n3.html
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 × ×         ظىىب الىاصي

 × × × ×     الٟيىم

 × × × × × × بجها

 × × ×    ×  بجي ؾىي٠

 × × × × ×   ٦ٟغ الكيش

اط  × × × × × × ؾَى

 × × ×    ×  بىعؾٗيض

 × × × × × × صمجهىع 

 × × × × × × صمياٍ

 × × ×    ×  ؤؾىان

 × × × × × × الؿىيـ

اؾخسضام الخ٨ىىلىظيا اإلاالثمت في مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ببىاباث الجامٗاث اإلاهغيت ( 10)يدبحن مً الجضو٫ ع٢م 

جٟى١ ظامٗت ظىىب الىاصر في خهىلها ٖلى ؤعب٘ صعظاث مً مجمٕى ؾذ صعظاث في اؾخسضام الىؾاثل  -الخ٩ىميت

ة بجامٗت اإلاىهىعة في خهىله ٖلى زالر صعظاث، وجدكابه الخىييديت والهىع والٟيضيى، ٦ما يىٟغص مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢مي

ىُا واإلاىيا وبىعؾٗيض وؤؾىان  زماهيت مىا٢٘ للم٨خباث الغ٢ميت بجامٗاث ٢ىاة الؿىيـ والٟيىم وبجي ؾىي٠ وؤؾيٍى َو

ة، في خهىلهم ٖلى صعظخحن ٣ِٞ، في خحن  يىٟغص مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت ٦ٟغ الكيش في خهىله ٖلى صعظت واخض

حن قمـ والؿىيـ  م ؤلاؾ٨ىضعيت ٖو بال ؤن َىا٥ بخضي ٖكغة مى٢٘ للم٨خبت الغ٢ميت لم يدهل ٖلى ؤر صعظاث َو

يت وبجها وصمجهىع وصمياٍ وال٣اَغة اط والؼ٢اػي٤ واإلاىٞى  .  وخلىان وؾَى

للٟىىن مً اإلاٗغوٝ ؤن الخهميم مؿإلت وؿبيت جسخل٠ مً شخو ازغ جبٗا لخظو١ ٧ل بوؿان :وٛش الّشك 2/2/5

واللمؿت الجماليت، ويضزل في الخهميم ألالىان ؾىاء للخلٟيت ؤو للهىع باإلاى٢٘، و٦ظل٪ الهىع مً خيض حجمها 

يٟتها بؿهىلت ويؿغ، ٦ما يجب ؤن جدىاؾب م٘ اإلادخىي  ضصَا وؤما٦ً جىاظضَا وألاي٣ىهاث التي يجب ؤن حٗكر ًٖ ْو ٖو

ؤي٣ىهاث الهٟدتالغثيؿيت بىٟـ الترجيب وفى هٟـ اإلا٩ان في ٧ل وؤن ج٩ىن الهٟداث واضخت وظظابت ومغجبت، وؤن جٓهغ 

 :وجخطر َغ١ الٗغى بمىا٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت ببىاباث الجامٗاث اإلاهغيت الخ٩ىميت ٞيمايلي( 1).نٟداجاإلاى٢٘

م  ت الخ٢ىمُت:( 11)حذو٥ ٜس مُت ببىاباث الجامّاث اإلافٍش . وٛش الّشك بمىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

لٛاث الٗغى ؤي٣ىهت الهٟدت الغثيؿيت جىاؾب الهىع اإلاى٢٘ جهميم  الجامٗت

 ُE  ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × × × ال٣اَغة

  normal × ×       ِادي  ؤلاؾ٨ىضعيت

  normal × ×       ِادي  ٖحن قمـ

                                                           
1
Lesley University. (27 Oct. 2005) Evaluating Web Sites: Criteria for the Classroom.-Cited in 

(10 Aug. 2006) .- Available 

at:http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.html 

http://www.lesley.edu/library/guides/research/evaluating_web.html
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 ×    ×   ×  × ِادي ؤؾيٍى

 ×    ×   ×  × ِادي َىُا

 ×    ×   ×  × ِادي اإلاىهىعة

  normal × × ×   ×  × الؼ٢اػي٤

 ×    ×  × × ×ِادي  خلىان

 ×    ×   ×  ×ِادي  اإلاىيا

يت  ×  normal × ×     ِادي  اإلاىٞى

 ×    ×   ×  ×ِادي  ٢ىاة الؿىيـ

  normal           ِادي  ظىىب الىاصي

  normal × ×       ِادي  الٟيىم

 ×   × × × × × ِادي بجها

 ×    ×   ×  ×ِادي  بجي ؾىي٠

 ×    ×  × × × ِادي ٦ٟغ الكيش

اط  ×    ×  × × × ِادي ؾَى

 ×    × × ×  × ِادي بىعؾٗيض

 ×    ×  × × × ِادي صمجهىع 

 × × × × × × × × صمياٍ

 ×  normal × ×   × ِادي  ؤؾىان

 ×   × × × × × ِادي الؿىيـ

الخام بُغ١ الٗغى بمىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ببىاباث الجامٗاث اإلاهغيت ( 11)يخطر مً الجضو٫ الؿاب٤ ع٢م 

حكابه مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت بالجامٗاث اإلاضعوؾت في جهميمها الٗاصر مشل جهميم باقي مىا٢٘ البىاباث، الخ٩ىميت 

وهجض جٟى١ مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت ظىىب الىاصر بدهىله ٖلى زماوي صعظاث مً مجمٕى صعظاث زماهيت، ٦ما 

ن قمـ والٟيىم، في خحن حكابه ؾبٗت مىا٢٘ في حكابه زالزت مىا٢٘ في خهىلهم ٖلى ؾذ صعظاث وهي ؤلاؾ٨ىضعيت وعي

ىُا واإلاىهىعة واإلاىيا وؤؾىان، وحكابه ؾخت  م ٢ىاة الؿىيـ وبجي ؾىي٠ وؤؾيٍى َو خهىلهم ٖلى ؤعب٘ صعظاث ٣ِٞ َو

اط وبىعؾٗيض والؼ٢اػي٤ وصمجهىع، في خحن خهل  م خلىان و٦ٟغ الكيش وؾَى مىا٢٘ في خهىلهم ٖلى زالر صعظاث َو

م الؿىيـ وبجها، ٦ما لم يدهل مى٢عي صمياٍ وال٣اَغة ٖلى ؤر صعظاث مى٢ٗحن ٣ِٞ ٖلى . صعظخحن َو

: مّاًحر جُُٝم الىٍام  2/3

ت ألاهٓمت واإلاٗالجاث اإلاىظىصة لضٖم مهضع اإلاٗلىماث ان مهاصع ؤلاهترهذ جخٛحر باؾخمغاع وحٗخمض  ُب٤ َظٍ اإلاٗايحر إلاٗٞغ
ُ
ج

: زالزت مٗايحر ؤزغي يم٨ً جىييدها ٞيما يلي( 3)ويىضعط جدذ ج٣ييم الىٓام صختها ٖلى مؼوص اإلاٗلىماث ومضيغ اإلاى٢٘ 

جخٗل٤ ٖملياث جدضيض اإلاٗلىماث باإلاؼوص؛ ٞيجب ؤن ج٩ىن اإلاٗلىماث خضيشت وجخماشخى م٘ جاعيش :جدذًث اإلاّلىماث 2/3/1

ل ٦خابتها، وويٗها في اإلاى٢٘، ومغاٖاة مغاث جدضيض اإلاٗلىماث باليؿبت لألزباع واإلااجمغا ا مً مٗلىماث ظاعيت، َو حَر ث ٚو

ل يىظض باإلاى٢٘ بقاعة  يخم وي٘ اإلاٗلىماث الؿاب٣ت في ؤعقي٠ للمٗلىماث يم٨ً للمؿخٟيض الغظٕى بلحها في ؤر و٢ذ؟، َو

 :  بلى ٖضص مغاث جدضيض اإلاٗلىماث اإلاخاخت باإلاى٢٘ وجىاعيش جدضيثها؟، ويم٨ً جىييذ طل٪ ٞيمايلي
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م  ت الخ٢ىمُتمذي جدذًث الم(: 12)حذو٥ ٜس مُت ببىاباث الجامّاث اإلافٍش . ِلىماث بمىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

ٖضص مغاث جدضيض ؤعقي٠ ألازباع اإلااجمغاث خضازت ألازباع  الجامٗت

اإلاى٢٘ 

 ُE  ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × × × ال٣اَغة

 × × × × × × × × ؤلاؾ٨ىضعيت

 × × × × × × × × ٖحن قمـ

 × × × × × × × × ؤؾيٍى

 × × × × × × × × َىُا

 × × × × × × × × اإلاىهىعة

 × × × × × × × × الؼ٢اػي٤

 × × × × × × × × خلىان

 × × ×    × × ×  اإلاىيا

يت  × × × × × × × × اإلاىٞى

 × × ×    × × ×  ٢ىاة الؿىيـ

 × × × × × × × × ظىىب الىاصي

 × × × × × × × × الٟيىم

 × × × × × × × × بجها

 × × ×    × × ×  بجي ؾىي٠

 × × × × × × × × ٦ٟغ الكيش

اط  × × × × × × × × ؾَى

 × × ×    × × ×  بىعؾٗيض

 × × × × × × × × صمجهىع 

 × × × × × × × × صمياٍ

 × × × × × × × × ؤؾىان

 × × × × × × ×   الؿىيـ

مضي اٞخ٣اع مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى بىاباث الجامٗاث اإلاهغيت مً جدضيض ( 12)يدبحن مً الجضو٫ الؿاب٤ ع٢م  

م اإلاىيا و٢ىاة الؿىيـ وبجي ؾىي٠ وبىع  اإلاٗلىماث، خيض خهلذ ؤعبٗت مىا٢٘ ٣ِٞ ٖلى صعظخحن مً زماوي صعظاث َو

اٞغ بباقي مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت  اإلاضعوؾت ؤر جدضيض ؾٗيض، ؤما مى٢٘ الؿىيـ ٞدهل ٖلى صعظت واخضة ، ولم جخى

.  للمٗلىماث الخانت باإلاىا٢٘

متي جم بوكاء اإلاى٢٘؟، َل اإلاى٢٘ ماػا٫ مؿخمغا، ويخم : وطل٪ يٗجي ؤن هخىظه للمى٢٘ بإؾئلت مشل:جدذًث اإلاىْٜ 2/3/2

ٕ جخىاظض ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ إلاضة ػمىيت جدضيشه باؾخمغاع؟، وما جاعيش آزغ جدضيض له؟؛ ٞمً اإلاٗغوٝ ؤن بٌٗ اإلاىا١

ل  ل َىا٥ عوابِ بمىا٢٘ ٚحر مىظىصة ؤو اهخ٣لذ إلاى٢٘ آزغ؟، َو ل ٧ل الهٟداث ماعزت بأزغ جدضيض؟، َو مدضصة، َو
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ويم٨ً الخد٤٣ مً طل٪ ًٖ َغي٤ اإلاٗلىماث ( 1)يخم ٖغى ٖضص مغاث جدضيض اإلاى٢٘ وآزغ مغة جم ٞحها الخدضيض؟،

بسهىم متى جم بوكاء اإلاى٢٘، ومتى خضزأزغ جض٢ي٤ وجى٣يذ له، ٦ما يم٨ً ًٖ َغي٤ اإلاًمىن  اإلاىظىصة ؤؾٟل الهٟدت

الىنى٫ للمٗلىماث ؤلازباعيت، ٦ما يجب مالخٓت ؤيت ماقغاث جض٫ ٖلى مضي الخٟاّ ٖلى اإلاى٢٘ بك٩ل وكِ ومضي 

 :باث الجامٗاث اإلاهغيت الخ٩ىميتجىاٞغ اؾخجاباث ؤو بٖالهاث للؼاثغيً، ويخطر طل٪ في مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ببىا

م  ت الخ٢ىمُت( :13)حذو٥ ٜس مُت ببىاباث الجامّاث اإلافٍش . مذي جدذًث مىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

ؤلاخهاثياث عوابِ ال حٗمل الخدضيض اإلاؿخمغ جاعيش ؤلاوكاء  الجامٗت

 ُE  ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × × × ال٣اَغة

 × × × × × × 2012 2012 ؤلاؾ٨ىضعيت

 Trainingِذد اإلاذسبحن ٘ٝي  × × × × 12-03-2012 12-03-2012 ٖحن قمـ

 × × × × × × × 2010 ؤؾيٍى

 ×ئهجاصاث اإلاؽشوُ  × × × × × × َىُا

 × × × × ×   × 1998 اإلاىهىعة

 × × × × × × 2013 × الؼ٢اػي٤

 × × × × × × × 2014 خلىان

 × ئهجاصاث اإلاؽشوُ ×    ×  × 2012 اإلاىيا

يت  × ئهجاصاث اإلاؽشوُ     × × 17/8/2008 17/8/2008 اإلاىٞى

 ×ئهجاصاث اإلاؽشوُ  × × × × × × ٢ىاة الؿىيـ

 ئهجاصاث اإلاؽشوُ ئهجاصاث اإلاؽشوُ × × × × 2010 2010 ظىىب الىاصي

 × × × × 2014 2014 2007 2007 الٟيىم

 × ئهجاصاث اإلاؽشوُ × × × × × 2011 بجها

 × × × × ×   × × بجي ؾىي٠

 × × × × × × × 2012 ٦ٟغ الكيش

 × × × × × × × 2007 ؾىَاط

 × ئهجاصاث اإلاؽشوُ × × × × × × بىعؾٗيض

 × × × × × × × 2010 صمجهىع 

 × × × × × × × × صمياٍ

 × × × × × × × × ؤؾىان

 × ئهجاصاث اإلاؽشوُ × × × × × 2014ًىلُى  10 الؿىيـ

                                                           
1
Coutts, H. (4 Jan. 2004) Critical Evaluation of Resources on the Internet.- University of 

Alberta.- Cited in (10 Aug. 2006) .- Available 

at:http://www.library.ualberta.ca/guides/criticalevaluation/index.cfm 
1
Roznovschi, Mirela. (1 Mar. 1999) Evaluating Foreign and International Legal Databases on the 

Internet.- Cited in (10 Aug. 2006) .- Available at:http://www.llrx.com/features/evaluating.htm  

http://www.library.ualberta.ca/guides/criticalevaluation/index.cfm
http://www.llrx.com/features/evaluating.htm
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زالزت ٖكغ مى٢٘ مً مىا٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت باللٛت الٗغبيت، ويخىاٞغ ( 13)جىاٞغ جاعيش بوكاء ب( 13)يدبحن مً ظضو٫ ع٢م    

ى ٖام ( 6)ب م،  َظا 2014ؾخت مىا٢٘ ٣ِٞ باللٛت ؤلاهجلحزيت، ولم يخىاٞغ بال بمى٢٘ الٟيىم جاعيش جدضيض اإلاى٢٘ َو

هجاػاث اإلاكغوٕ  بال في زماهيت مىا٢٘ وجخًمً مى٢٘ واخض ٣ِٞ اخهاثياث باإلياٞت بلى ؤهه لم جخىاٞغ بخهاثياث ب

ما مى٢عي  بالخضعيب ٣ِٞ صون ؤلاهجاػاث ألازغي للمكغوٕ، ٦ما يدخىر مى٢ٗحن للم٨خباث الغ٢ميت ٖلى عوابِ ال حٗمل َو

يت . اإلاىيا واإلاىٞى

َىا٥ ٖضة مٗايحر جخٗل٤ بخدضيض الىٓام مجها ؾهىلت الىنى٫ للمى٢٘ خيض يجب ؤن يهل بلى :جدذًث الىٍام 2/3/3

وظىص اإلاى٢٘ ٖلى ٖضص ٦بحر مً : الجمهىع بُغ١ مخٗضصة ومً َظٍ الُغ١ التي يجب اللجىء بلحها ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ

ظب ٖلى اإلاى٢٘ ؤن يدغم ٖلى وظىصٍ مدغ٧اث البدض و٦ظا ٖلى ؤصلت مىا٢٘ ؤلاهترهذ اإلاخاخت ٖلى الخِ اإلاباقغ، ٦ما ر

ٖلى مىا٢٘ ؤزغي مكابهت له، وبالخإ٦يض ٞةن بٌٗ َظٍ الُغ١ ج٩ىن مجاهيت وبًٗها ألازغ ي٩ىن  Link= ٦ةٖالن ؤو ٦غابِ

مضٕٞى الشمً ؤو مً زال٫ ٖال٢ت جباص٫ بحن اإلاى٢٘ واإلاىا٢٘ اإلاكابهت، َظا باإلياٞت بلى بيئت مخُلباث الخاؾب وهي مً 

إلاهمت للىنى٫ الؿهل للمى٢٘ خيض بن َظٍ البيئت بطا ٧اهذ حؿخسضم بغامج مٗياعيت اٖخاص الؼاثغ ٖلى الٗىانغ ا

الخ مً مخُلباث حكٛيل، ٞمٗجى .. اؾخسضامها في ٖمليت ببداٍع ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ و٦ظل٪ ؤظهؼة واخخياظاث الخاؾب

لى بغامج زانت في الدكٛيل ي٩ىن مً الؿهل طل٪ ؤن اإلاى٢٘ ؾي٩ىن ؾهل الاؾخسضام ار ٞغص، وبطا اخخاط اإلاى٢٘ ب

 (:14)وبال٣ياؽ ٖلى مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت اجطر الخالي في الجضو٫ ع٢م .جدميلها

م  ت الخ٢ىمُت(: 14)حذو٥ ٜس مُت ببىاباث الجامّاث اإلافٍش . جدذًث الىٍام بمىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

ا ٖلى ؤصواث البدض  الجامٗت ت جدميل الهٟدت ٞخدها اخخياظها لكرامج زانت ٫جىاَٞغ عوابِ جدذ ؤلاوكاء ؾٖغ

 ُE  ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × × × ال٣اَغة

 × ×      × ×    ؤلاؾ٨ىضعيت

 × ×      × ×    ٖحن قمـ

 × × ×    × × ×  ؤؾيٍى

 × × ×    × × ×  َىُا

 × × ×    × × ×  اإلاىهىعة

 × ×    × × × ×  الؼ٢اػي٤

 × × ×    × × ×  خلىان

 ×    × × ×   ×  اإلاىيا

يت       × ×   ×    اإلاىٞى

 × ×    × PDF ×    ٢ىاة الؿىيـ

 × ×      × ×    ظىىب الىاصي

 × ×      Word Word    الٟيىم

   × PDF بجها

Word 

×   × × × 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  ًىلُى    : 09الّذد                                                                          البدث الّلميحُل  مش٠ض  

128 

 

 × × ×      × ×  بجي ؾىي٠

 × × ×    × PDF ×  ٦ٟغ الكيش

اط    × PDF ؾَى

Word 

×   × × × 

   × PDF بىعؾٗيض

Word 

×   × × × 

 × × ×    × × ×  صمجهىع 

 × × × × × × × × صمياٍ

      × ×        ؤؾىان

 × × ×      × ×  الؿىيـ

ت ( 14)ويخطر مً الجضو٫ ع٢م  جىاٞغ مىا٢٘ ٧اٞت مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى ؤصواث البدض ٖلى ؤلاهترهذ، ومٗض٫ ؾٖغ

يـ،  جدميلها ؾغيٗت، ل٨جها ٖاصة ما جخُلب بغامج زانت لٟخذ بٌٗ اإلالٟاث مشل الٟالف باليغ، والغيلباليغ، وألاٞو

يتوآلاصوبأ٦غوباث، وجدكابه مٗٓم اإلاىا٢٘ في ٖضم جٌ .  ميجهم ؤر عوابِ جدذ ؤلاوكاء، ٞيما ٖضا مى٢عي ؤؾىان واإلاىٞى

يت ؾىاء     والجضيغ بالظ٦غ ؤهه البض مً صعاؾت مضي جىاٞغ مىا٢٘ مكغوٕ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى اإلاكغوٖاث الخمـ الٟٖغ

(  15)باللٛت الٗغبيت ؤو ؤلاهجلحزيت َب٣ا للٛاث بجاخت اإلاىا٢٘، ويىضر الجضو٫ الخالي ع٢م 

م  مُت (: 15)حذو٥ ٜس ُت للم٢خباث الٜش . جىا٘ش مّلىماث خى٥ اإلاؽشوِاث الِٙش

الخ٨كي٠ اليكغ ؤلال٨ترووي اإلاؿخىصٕ الغ٢مي الٟهغؽ اإلاىخض ٢ىاٖض البياهاث  الجامٗت

 ُE  ُE  ُE  ُE  ُE 

 × × × × × × × × × × ال٣اَغة

 × × × × × ×         ؤلاؾ٨ىضعيت

 × × × × × × × × × × ٖحن قمـ

 × × × × × × ×    ×  ؤؾيٍى

 × × × × × × ×    ×  َىُا

 ×    ×   ×   ×   ×  اإلاىهىعة

 × × × ×    × × ×  × الؼ٢اػي٤

 × × × × × × ×    ×  خلىان

 × × × × ×    ×   ×  اإلاىيا

يت  × × × × × × ×    ×  اإلاىٞى

٢ىاة 

 الؿىيـ

  ×   × × × × × × × 

ظىىب 

 الىاصي

            × × × × 

 × × × ×             الٟيىم

 ×    ×   ×   ×   ×  بجها
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 ×    ×   ×   ×   ×  بجي ؾىي٠

 ×    ×   ×   ×   ×  ٦ٟغ الكيش

اط  × × × × × × ×    ×  ؾَى

 ×    ×   ×   ×   ×  بىعؾٗيض

 × × × × × × × × ×   صمجهىع 

 × × × × × × × × × × صمياٍ

 × × × × × × × × × × ؤؾىان

 × × × × × × × × × × الؿىيـ

يت للم٨خبت الغ٢ميت في ( 15)الؿاب٤ ع٢م ويخطر مً الجضو٫  زمؿت ( 5)ٖضم جىاٞغ ؤر مٗلىماث خى٫ اإلاكغوٖاث الٟٖغ

حن قمـ وصمياٍ وؤؾىان والؿىيـ، وجىٟغص ظامٗت صمجهىع في اقخمالها ٖلى مٗلىماث خى٫  مىا٢٘ جخمشل في ال٣اَغة ٖو

م٢ىاٖض البياهاث ٣ِٞ باإلا٨خبت الغ٢ميت، ويخىاٞغ بؿبٗت مىا٢٘ ه٣ُخحن ٤ٞ ىُا والؼ٢اػي٤ وخلىان : ٍ َو ؤؾيٍى َو

اط،٦ما يدخىي مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت اإلاىيا ٖلى مٗلىماث خى٫ زالر مكغوٖاث  يت و٢ىاة الؿىيـ وؾَى واإلاىٞى

٣ِٞ، واخخىي مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت ؤلاؾ٨ىضعيت ٖلى ؤعبٗت ه٣اٍ، في خحن حكابه زمؿت مىا٢٘ للم٨خباث 

م اإلاىهىعة وبجها وبجي ؾىي٠ و٦ٟغ الكيش وبىعؾٗيض، وخهل مى٢عي اإلا٨خبت  الغ٢ميت في خهىله ٖلى زمـ صعظاث َو

ى ؤٖلى مٗض٫ لخىاٞغ مٗلىماث خى٫  الغ٢ميت بجامٗتي ظىىب الىاصر والٟيىم ٖلى ؾذ صعظاث مً بظمالي ٖكغ صعظاث َو

يت للم٨خبت الغ٢ميت : الغ٢ميت ببىاباث الجامٗاث اإلاهغيت في َظا ويم٨ً جلخيو صعظاث مىا٢٘ اإلا٨خباث.اإلاكغوٖاث الٟٖغ

م  ت(: 16)حذو٥ ٜس مُت ببىاباث الجامّاث اإلافٍش  .ِذد هٝاه جُُٝم مىاْٜ اإلا٢خباث الٜش

ظضو٫ الجامٗت 

3 

ظضو٫ 

4 

ظضو٫ 

5 

ظضو٫ 

6 

ظضو٫ 

7 

ظضو٫ 

8 

ظضو٫ 

9 

ظضو٫ 

10 

ظضو٫ 

11 

ظضو٫ 

12 

ظضو٫ 

13 

ظضو٫ 

14 

ظضو٫ 

15 

ؤلاظمالي 

 114 10 8 8 8 8 6 10 12 12 8 8 8 8مجمٕى 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ال٣اَغة

 43 4 6 4 0 6 0 4 2 2 4 2 5 4 ؤلاؾ٨ىضعيت

 46 0 6 6 0 6 0 4 8 0 4 0 8 4 ٖحن قمـ

 29 2 3 2 0 4 2 4 1 2 2 1 4 2 ؤؾيٍى

 26 2 3 2 0 4 2 4 0 1 2 1 3 2 َىُا

 35 5 3 3 0 4 3 5 1 3 2 1 3 2 اإلاىهىعة

 21 2 3 2 0 3 0 3 0 2 2 2 1 1 الؼ٢اػي٤

 24 2 3 2 0 3 0 3 0 2 2 1 4 2 خلىان

 36 3 2 3 2 4 2 4 1 2 3 4 4 2 اإلاىيا

يت  23 2 3 3 0 5 0 5 2 0 0 1 1 1 اإلاىٞى

٢ىاة 

 الؿىيـ

4 3 1 3 2 3 5 2 4 2 2 6 2 39 

ظىىب 

 الىاصي

4 8 4 6 1 0 6 4 8 0 6 6 6 59 

 64 6 8 5 0 6 2 6 6 3 4 6 8 4 الٟيىم
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 32 5 4 3 0 2 0 4 3 2 2 2 4 1 بجها

 41 5 4 2 2 4 2 3 3 2 3 3 4 4 بجي ؾىي٠

 30 5 4 2 2 3 1 3 3 1 2 1 1 2 ٦ٟغ الكيش

 28 2 4 2 0 3 0 3 3 2 2 1 4 2 ؾىَاط

 36 5 4 2 2 3 2 4 3 2 3 1 3 2 بىعؾٗيض

 16 1 3 2 0 3 0 2 0 2 2 0 0 1 صمجهىع 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صمياٍ

 20 0 4 0 0 4 2 5 0 0 3 1 0 1 ؤؾىان

 31 0 4 3 1 2 0 2 2 4 2 3 4 4 الؿىيـ

 

 ٖضص ه٣اٍ ج٣ييم مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ببىاباث الجامٗاث اإلاهغيت( 4)ق٩ل ع٢م 

: ما يلي( 4)والك٩ل ع٢م ( 16)ويخطر مً زال٫ الجضو٫ ع٢م 

صعظت، وجالٍ مى٢٘ اإلا٨خبت  114صعظت مً مجمٕى ( 64)بدهىله ٖلى جٟى١ مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت الٟيىم  (1

.  59الغ٢ميت بجامٗت ظىىب الىاصر والظر ؤخغػ مجمٕى صعظاث 

حن قمـ 46و 41ي٣٘ مجمٕى صعظاث زالر ظامٗاث ما بحن  (2 م بجي ؾىي٠ وؤلاؾ٨ىضعيت ٖو . صعظت، َو

صعظت، وهي الؿىيـ، بجها، اإلاىهىعة، اإلاىيا،  39و 30ؾبٗت مىا٢٘ بالجامٗاث ٖلى صعظاث جتراوح بحن ( 7)ؤخغػث  (3

 .بىعؾٗيض، ٢ىاة الؿىيـ

يت، خلىان،  29  –20ؾبٗت مىا٢٘ بالجامٗاث ٖلى صعظاث جتراوح بحن ( 7)خهلذ  (4 وهي ؤؾىان، الؼ٢اػي٤، اإلاىٞى

اط، ؤؾيٍى  .َىُا، ؾَى

مى٢عي ال٣اَغة وصمياٍ ٖلى  صعظت ، ٦ما لم يدهل 16اهٟغص مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت صمجهىع في خهىله ٖلى  (5

.  ؤر صعظاث هٓغا لٗضم جىاٞغ مى٢٘ للم٨خبت الغ٢ميت ببىابت الجامٗاث الخانت بهم

: الخاجمت

: الىخاةج: أوال
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صعظت، وجالٍ مى٢٘ اإلا٨خبت  114صعظت مً مجمٕى ( 64)جٟى١ مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت الٟيىم بدهىله ٖلى  (1

. 59اخغػ مجمٕى صعظاث  الغ٢ميت بجامٗت ظىىب الىاصر والظر

حن قمـ 46و 41ي٣٘ مجمٕى صعظاث زالر ظامٗاث ما بحن  (2 م بجي ؾىي٠ وؤلاؾ٨ىضعيت ٖو . صعظت، َو

صعظت، وهي الؿىيـ، بجها، اإلاىهىعة، اإلاىيا،  39و 30ؾبٗت مىا٢٘ بالجامٗاث ٖلى صعظاث جتراوح بحن ( 7)ؤخغػث  (3

 .بىعؾٗيض، ٢ىاة الؿىيـ

يت، خلىان، َىُا،  29  -20ٖلى صعظاث جتراوح بحن  ؾبٗت مىا٢٘ بالجامٗاث(7)خهلذ  (4 وهي ؤؾىان، الؼ٢اػي٤، اإلاىٞى

اط، ؤؾيٍى  .ؾَى

صعظت،٦ما لم يدهل مى٢عي ال٣اَغة وصمياٍ ٖلى  16اهٟغص مى٢٘ اإلا٨خبت الغ٢ميت بجامٗت صمجهىع في خهىله ٖلى  (5

.     بهمؤر صعظاث هٓغا لٗضم جىاٞغ مى٢٘ للم٨خبت الغ٢ميت ببىابت الجامٗاث الخانت 

ُاث: زاهُا : الخـى

ت مً الخىنياث التي جمشلذ في الى٣اٍ الخاليت    : بىاء ٖلى ما جىنلذ بلى الضعاؾت مً هخاط ٞةهه يم٨ً نياٚت مجمٖى

 .يجب الؿعي بلى زل٤ ق٨ال مٗياعيا لخهميم مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖلى بىاباث الجامٗاث اإلاهغيت الخ٩ىميت (1

يجب الاَخمام بىظىص زضماث مٗلىماث جالءم ٧ل اإلاؿخٟيضيً مً اإلا٨خباث الغ٢ميت ؾىاء ٧اهىا َالب ؤم باخشحن ؤم  (2

م حَر  . ؤًٖاء َيئت جضعيـ ٚو

الٗمل ٖلى اؾخ٣غاع ومالءمت نٟداث مى٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت وزانت الهٟدت الغثيؿيت للجامٗت لضٖم ؾهىلت  (3

 .جياص ٖلى اإلاى٢٘الاؾخسضام مً ٢بل اإلاؿخٟيضيً والٕا

ضم التر٦حز ٖلى الؿاصة ؤًٖاء َيئت الخضعيـ ٣ِٞ  (4 يجب بٖاصة صعاؾت مجخم٘ اإلاؿخٟيضيً مً اإلا٨خباث الغ٢ميت ٖو

 .اجهم يمشلىن ظؼء مً مجخم٘ اإلاؿخٟيضيً اإلاؿتهضٞحن مجها مشل الباخشحن والُالب 

اصة ظىصتها، و٦ظل٪ الٗمل ٖلى بوكاء مداولت صٖم وظىص الٗىانغ اإلاىظىصة ٖلى مىا٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت لؼر  (5

٣ا لٗىانغ الخ٣ييم  .الٗىانغ التي لم يدؿجى للبىابت بوكائها ٞو

لى للجامٗاث لخٗٓيم الاؾخٟاصة مً  (6 يجب عبِ ٧ل مى٢٘ للم٨خبت الغ٢ميت بىخضة اإلا٨خبت الغ٢ميت باإلاجلـ ألٖا

 .اإلاىا٢٘

اجداصر يم٨ىه البدض في ظمي٘ مهاصع اإلاٗلىماث  يجب ؤن حكخمل البىابت ؤلال٨تروهيت ألا٧اصيميت ٖلى مدغ٥ بدض (7

 .اإلاخاخت ٖلى البىابت وبةؾتراجيجيت بدض واخضة، وزانت مدخىياث مى٢٘ اإلا٨خباث الغ٢ميت
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http://www.alarabiclub.org/index.php?p_id=213&id=284 

دساظت مٝاسهت إلاىاْٜ بّن : مىاْٜ اإلا٢خباث الجامُّت ِلى ؼب٢ت ألاهترهذ "،( 2006ماعؽ ) ،ماظضة ٖؼث ٚغيب .40

 .http://www.journal.cybrarians: ، مخاح فيcybrarians journal ، ٕ 8". اإلا٢خباث الّشبُت والٕشبُت 

  :، مخاح في"مٙاهُم أظاظُت فى مجا٥ ؤلاهترهذ "مضوهت بج٣ان لخ٣ىيت اإلاٗلىماث، .41

42. http://blog.itqanbs.com/posts/337 

، مكغوٕ اإلا٨خبت الغ٢ميت": جُُٝم ئهجاصاث اإلاؽشوِاث بالجامّاث"مكغوٕ جُىيغ هٓم وج٨ىىلىظيا اإلاٗلىماث، .43

http://www.asu.edu.eg/arabic/
http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=241
http://www.asu.edu.eg/arabic/article.php?action=show&id=241
http://portal.kfs.edu.eg/Arabic/Pages/default.aspx
http://portal.kfs.edu.eg/Arabic/ConsultingandSpecialUnit/Pages/default.aspx
http://portal.kfs.edu.eg/Arabic/ConsultingandSpecialUnit/Pages/default.aspx
http://portal.kfs.edu.eg/Arabic/ConsultingandSpecialUnit/centrallibrary/Pages/default.aspx
http://portal.kfs.edu.eg/Arabic/ConsultingandSpecialUnit/centrallibrary/Pages/default.aspx
http://blog.itqanbs.com/posts/337
https://skydrive.live.com/redir?resid=BEE6768E4167DFBA!158
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 https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=BEE6768E4167DFBA!158&app=Excel: مخاح في

ت " ،( 2003)ؤخمض الل٣اوي، ٖلي الجمل، .43 غمعجم اإلافىلخاث التربٍى ت في اإلاىاهج ووٛش الخذَس ، 3، ٍ"اإلاّ٘ش

.ٖالم ال٨خب: ال٣اَغة  
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الُاث وآلُاث ِالحها مً وحهت هٍش  ىامل ـّىباث الخّلم في مادة الٍش أظباب ِو

دساظت مُذاهُت باإلاذاسط الابخذاةُت الخابّت  -: مّلمي اإلاذسظت الابخذاةُت

- بلذًت بشهىم  41و 10للمٝاوّخحن  

شة،الجضاةش  /بً خامذ لخمش.أ حامّت اإلاعُلت،الجضاةش /ظّىدي أخمذ. أ  -حامّت البٍى

 

: ملخق

ىامل نٗىباث الخٗلم في ماصة الغيايياث وآلياث ٖالظها مً وظهت   هذ٘ذ هزه الذساظت     بلى الخٗٝغ ٖلى ؤؾباب ٖو

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدليلي للبدض في الٗىامل اإلاؿببت ليكىء َظٍ  هٓغ مٗلمي اإلاضعؾت الابخضاثيت ، خيض جم الٖا

 41و 10صاعؽ الابخضاثيت الخابٗت للم٣اَٗخحن مٗلم ومٗلمت يضعؾىن بالم 80الٓاَغة ، و٢ض اقخملذ ٖيىت الضعاؾت ٖلى 

ىم  . ببلضيت بَغ

٣ا لؿلم لي٨غث الشالسي بديض  30وبهضٝ جد٣ي٤ ؤَضاٝ الضعاؾت ٢ام الباخشان بخهميم اؾخبيان م٩ىن مً  ٖباعة  ٞو

. ٚحر مىا٤ٞ ، ٦ما اقخملذ ٖلى ؤؾئلت مٟخىخت  –مدايض  –ج٩ىن ؤلاظابت ٖجها بمىا٤ٞ 

:  و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخاليت 

ا والتي جدؿبب في وكىء نٗىباث الخٗلم إلااصة الغيايياث هي اإلاخٗل٣ت  -1 تؤ٦ثر الٗىامل قيٖى ظا مً  بالعىذاث التربٍى َو

 . وظهت هٓغ مٗلمي اإلاضعؾت الابخضاثيت 

مً  الخلمُزإلاغخلت الابخضاثيت حٗؼي بلى َىا٥ ؤؾباب جاصر بلى وكىء نٗىباث الخٗلم في الغيايياث لضي جالميظ ا  -2

 . وظهت هٓغ اإلاٗلمحن 

مً وظهت  اإلاّلمَىا٥ ؤؾباب جاصر بلى وكىء نٗىباث الخٗلم في الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت حٗؼي بلى   -3

 .هٓغ اإلاٗلمحن 

العىذاث لت الابخضاثيت حٗؼي بلى َىا٥ ؤؾباب جاصر بلى وكىء نٗىباث الخٗلم في الغيايياث لضي جالميظ اإلاغح  -4

ت  . مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن  التربٍى

 .َىا٥ اججاَاث ايجابيت لضي مٗلمي اإلاضعؾت الابخضاثيت هدى وكاٍ اإلاٗالجت التربىيت-5

. نٗىباث الخٗلم ، اإلاٗالجت التربىيت: ال٣لماث اإلاٙخاخُت 

 

:  مٝذمت 

م ٖلى          مجاالث ظمي٘ في وجُبي٣اتها اؾخسضاماتها وجىٕى الخالي ٖهِغها في للغيايياث اإلاتزايضة ألاَميت ِمً الٚغ
ّ
 الخياة،بال

ه
ّ
  ؤن يالخٔ ؤه

ًا
لمهم في نٗىباث مً  يٗاهىن  والُلبت الخالميظ مً ٦شحرا ّٗ خيض جمشل َظٍ الهٗىباث ؤ٦ثر ؤهىإ اإلااصة،  لهظٍ ح

ا، و ٚالبا ما جبضؤ في اإلاغخلت الا م ؤَميت وقيٖى
ّ
ا ٖلى نٗىباث الخٗل بخضاثيت وحؿخمغ ختى اإلاغخلت الشاهىيت ، بل ويمخض جإزحَر
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ظا ٢ض يٗىص بلى َبيٗت ماصة الغيايياث والتي ج٨دسخي َابٗا ججغيضيا وجغ٦يبيا الظر يبضؤ  خياة الٟغص اليىميت واإلاهىيت، َو

. مً الؿهل البؿيِ اإلالمىؽ وجخُىع ختى جهل بلى الهٗب اإلاجغص 

الغيايياث َى مىيٕى يُغح ب٣ىة في آلاوهت ألازحرة هديجت ي٠ٗ الخدهيل في َظٍ اإلااصة ومىيٕى نٗىباث الخٗلم في  

ىامل نٗىباث و٦ظا ٖؼوٝ ال٨شحر مً الخالميظ ًٖ صعاؾتها ،   لظل٪ ظاءث َظٍ الىع٢ت البدشيت لخبدض في ؤؾباب ٖو

 10الابخضاثيت الخابٗت للم٣اَٗخحن  الخٗلم في الغيايياث وآليت ٖالظها مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن،صعاؾت ميضاهيت باإلاضاعؽ

ىم   41و . ببلضيت بَغ

:  مؽ٣لت الذساظت وأظئلتها

ىامل نٗىباث الخٗليم التي يىاظهها جلميظ اإلاغخلت الابخضاثيت في      جخلخو مك٩لت الضعاؾت في الخٗٝغ ٖلى ؤؾباب ٖو

: الخاليت  الدعاؤالثماصة الغيايياث  وطل٪ مً زال٫ مداولت  ؤلاظابت ًٖ 

الٗىامل اإلاازغة في ْهىع نٗىباث الخٗلم في ماصة الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت مً وظهت هٓغ مٗلمي  ما -

 اإلاضعؾت الابخضاثيت وما ؾبل ججاوػَا ؟

 ما صعظت قيٕى  ٖىامل ْهىع نٗىباث الخٗلم التي يىاظهها جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت في ماصة الغيايياث ؟ -

 :جىضعط جدذ الؿاا٫ الؿاب٤  الدؿائالث الخاليت: ألاظئلت الجضةُت 

مً  الخلمُزَل َىا٥ ؤؾباب جاصر بلى وكىء نٗىباث الخٗلم في الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت حٗؼي بلى  -1

 وظهت هٓغ اإلاٗلمحن؟

مً  اإلاّلماثيت حٗؼي بلى َل َىا٥ ؤؾباب جاصر بلى وكىء نٗىباث الخٗلم في الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخض -2

 وظهت هٓغ اإلاٗلمحن؟

العىذاث َل َىا٥ ؤؾباب جاصر بلى وكىء نٗىباث الخٗلم في الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت حٗؼي بلى  -3

ت مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن ؟  التربٍى

ما َبيٗت اججاَاث اإلاٗلمحن هدى وكاٍ اإلاٗالجت التربىيت؟  -3

:  تهضٝ الضعاؾت الخاليت بلى : أهذاٗ الذساظت   

 .ج٣صخي الٗىامل وألاؾباب اإلااصيت  لٓهىع نٗىباث الخٗلم في ماصة الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت ؤلابخضاثيت -

 .بٖضاص اؾخبيان لغنض مسخل٠ الهٗىباث التي يٗاوي مجها جالميظ الابخضاجي وجُبي٣ها ميضاهيا -

 .ٖىباث مؿخ٣بالوي٘ م٣ترخاث وخلى٫ مىاؾبت للخٛلب ٖلى َظٍ الو -

ال٨ك٠ ًٖ الهٗىباث التي جىاظه مٗلم اإلاضعؾت الابخضاثيت ؤزىاء جضعيؿه للخالميظ طور نٗىباث الخٗلم في ماصة  -

 .الغيايياث 

 .مداولت البدض في آلياث ججاوػ ومٗالجت الهٗىباث الخٗليميت اإلاخٗل٣ت بخضعيـ ماصة الغيايياث -

 .لخٛلب ٖلى الهٗىباث التي ٢ض جدى٫ صون جد٣ي٤ ؤَضاٞهج٣ضيم جىنياث لل٣اثمحن ٖلى ٢ُإ التربيت  ٫ -



 
 
 

 

 
 

    2015 –  ًىلُى    : 09الّذد                                                                          البدث الّلميحُل  مش٠ض  

139 

 

حؿخمض َظٍ الضعاؾت ؤَميتها مً ؤَميت الخٗليم  بىنٟه بخضي الضٖاماث الغثيؿيت لخد٣ي٤ الخىميت : أهمُت الذساظت

. الكاملت في اإلاجخم٘ 

ى الهٗىباث الخٗلي- ميت التي يىاظهها جالميظ ٦ما جىبش٤ ؤَميت الضعاؾت مً ؤَميت اإلاىيٕى الظر جدىاوله بالخ٣صخي َو

. اإلاغخلت الابخضاثيت في ماصة الغيايياث

٘ ٦ٟاءة الخٗليم  وجُىيٍغ ، - ٦ما ج٨مً ؤَميتها في بم٩اهيت الاؾخٟاصة مجها في جبجي اؾتراجيجياث مً قإجها ؤلاؾهام في ٞع

م الضعاسخي .   و٦ظا الخض مً الهٗىباث التي جىاظه الخالميظ  في ماصة الغيايياث زال٫ مكىاَع

٦ما حؿخمض الضعاؾت ؤَميتها مً ؤَميت ماصة الغيايياث وؤَميت بىاء الاججاَاث الايجابيت هدى ماصة الغيايياث ٖىض -

. جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت 

 .ؤَميت ال٨ك٠ ًٖ ٖىامل نٗىباث الخٗلم بهضٝ بيجاص آلالياث الى٢اثيت الالػمت -

  :جخدضص الضعاؾت الخاليت بما يلي: خذود الذساظت

 .جخمشل في نٗىباث الخٗليم التي جىاظه  جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت في ماصة الغيايياث: الخذود اإلاىلىُِت -1

ت  -2  مٗلما ومٗلمت   80ا٢خهغث الضعاؾت ٖلى ٖيىت  م٩ىهت مً : الخذود البؽٍش

ىم  41و 10اإلاضاعؽ الابخضاثيت الخابٗت للم٣اَٗخحن : الخذود اإلا٣اهُت -3  .ببلضيت بَغ

 .2014صيؿمكر  20جّم بظغاء الضعاؾت زال٫ الٟترة اإلامخضة مً ؤ٦خىبغ بلى ٚايت : الخذود الضماهُت -4

 : مفىلخاث الذساظت

: مٙهىم ـّىباث الخّلم

وظىص ايُغاب في " ٖلى ؤن مهُلر نٗىباث الخٗلم اإلادضصة يٗجي الٝاهىن الُٙذسالي لفّىباث الخّلميىو حٗغي٠    

الىٟـ لٛىيت ألاؾاؾيت والتي جخًمً ٞهم ؤو اؾخسضام اللٛت اإلاىُى٢ت ؤو اإلا٨خىبت والتي جٓهغ  واخضة ؤو ؤ٦ثر مً الٗملياث

ٖلى ق٩ل ٢ضعة ٖلى ؤلانٛاء، والخ٨ٟحر وال٨الم، وال٣غاءة وال٨خابت، الخهجئت ؤو ال٣يام بالٗملياث الخؿابيت، ويخًمً 

يٟي البؿيِ وعجؼ ال٣غاءة والخؿبت الىماثيت، اإلاهُلر خاالث مشل نٗىباث ؤلاصعا٥، وؤلانابت الضماٚيت، والخلل ا لْى

ويؿدشجي َظا اإلاهُلر مك٨الث الخٗلم، التي جدضر هديجت لإلٖا٢اث البهغيت والؿمٗيت والخغ٦يت والخسل٠ ال٣ٗلي 

(. 1)والايُغاباث الاهٟٗاليت ؤو الخغمان البيئي والش٣افي والا٢خهاصر 

خحن َما لمالجمُّت الىوىُت لفّىباث الخَْظا و٢ض ٢امذ     : بخهيي٠ نٗىباث الخٗلم في مجمٖى

وي٣هض بها جل٪ الهٗىباث التي جخدضر في الٗملياث ما ٢بل ألا٧اصيميت والتي جخ٩ىن مً  :ـّىباث الخّلم الىماةُت

يت والتي جخًمً الاهدباٍ وؤلاصعا٥ والظا٦غة والخ٨ٟحز واللٛت، والتي حٗض اؾاؾيت في الخدهيل ألا٧اصيمي،  الٗملياث اإلاٗٞغ

وحك٩ل ؤَم ألاؾـ التي ي٣ىم بها اليكاٍ ال٣ٗلي اإلاٗغفي للٟغص، ومً زم ٞةن ؤر ايُغاب ؤو زلل يهيب واخضة ؤو ؤ٦ثر 

                                                           
1

- Lerner W. Janel (2000). Learning Disabilities Theories Diagnosis and Teaching Strategies, USA Houghton 

Mifflin Company, Eight Edi. math automaticity in learning handicapped children: The role of computerized drill and 

practice. Focus on Exceptional Children, 20(2), 1-7, p315. 
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مً َظٍ الٗملياث يٗؼػ بالًغوعة ٖضصا مً الهٗىباث ألا٧اصيميت، ولظل٪ يم٨ً ج٣غيغ ؤن الهٗىباث الىماثيت هي ميكإ 

. َاالهٗىباث ألا٧اصيميت الالخ٣ت والؿبب الغثيسخي ٫

والتي حٗجي نٗىباث الخٗلم في اصاء اإلاضعسخي ألا٧اصيمي، والتي جخًمً نٗىباث ال٣غاءة  :ـّىباث الخّلم ألا١ادًمُت

وال٨خابت والخهجئت والخٗبحر والغيايياث،وجخٟاٖل الهٗىباث الىماثيت م٘ الهٗىباث ألا٧اصيميت مىخجت ايُغاباث الؿلى٥ 

( 1.)الاظخماعي الاهٟٗالي

هٟـ الىمى هٓغيت مهمت في ٞهم نٗىباث الخٗلم جىضر الٗال٢ت بحن نٗىباث الخٗلم الىماثيت ونٗىباث وي٣ضم ٖلم    

يت ؤو الخ٨ٟحر يؿحر في ٖمليت  الخٗلم ألا٧اصيميت، واإلاٟهىم الغثيسخي في ٖلم هٟـ الىمى َى ؤن همى وهطج اإلاهاعاث اإلاٗٞغ

ة الخاليت، ؤي٠ بلى طل٪ ؤن َظٍ الىٓغيت حكحر بلى ؤن جخابٗيه، ٣ٞضعة الُٟل ٖلى الخٗلم حٗخمض ٖلى خالخه الىماجي

مداوالث حؿغي٘ ؤو ججاوػ الٗملياث الىماثيت ؾٝى ي٣ىص بلى مك٨الث خ٣ي٣يت ٞالخإزغ الىماجي يٗجي بِءا في همى وجُىع 

اث٠ ا٫ همى هىاحي مدضصة مً الىمى، واهُال٢ا مً وظهت الىٓغ َظٍ، ٞةن ل٩ل ٞغص مدضص مؿب٣ا مً الىمى في مسخل٠ ْو

يت، و٦ظا ٞةن الهٗىباث الىماثيت حؿب٤ الهٗىباث ألا٧اصيميت، وبط لم يىاظه الٟغص  ؤلاوؿاوي، بما في طل٪ ال٣ضعاث اإلاٗٞغ

 (2).مك٩لت في الىمى والىطج ٞلً ج٩ىن َىا٥ مك٨الث ؤ٧اصيميت

: ـّىباث الخّلم

ٚ الاجدادي ) ٢ُت -1977الخٍّش ( داةشة التربُت ألامٍش

ايُغاب في ظاهب ؤو ا٦ثر مً الٗملياث اللٟٓيت ألاؾاؾيت اإلاخٗل٣ت بالٟهم واؾخسضام اللٛت اإلاىُى٢ت نٗىبت الخٗلم هي 

واإلا٨خىبت ومً ؤٖغايها ٖضم ال٣ضعة ٖلى الاهدباٍ والخ٨ٟحر والخدضر وال٣غاءة وال٨خابت والخؿاب، و٢ض ج٩ىن هاججت ًٖ 

ال٨الميت، بديض ال ج٩ىن َظٍ الهٗىباث هاججت ًٖ بٖا٢اث بصعا٦يت ؤو بناباث صماٚيت ؤو نٗىباث اللٛت والخبؿت 

ا٢اث ألازغي مشل الخسل٠ ال٣ٗلي والاهٟٗالي ؤو الخغمان الش٣افي والبيئي واإلااصر  (3).ؤلٖا

الُاث : ـّىباث حّلم الٍش

ٞت، والظر هي عجؼ في حٗلم وا٦دؿاب ااإلاٟاَيم اإلاهاعاث والاؾخضالالث الغياييت اإلاٟاَيميت وجُبي٣ها في اإلاىا٠٢ اإلاسخل   

يٓهغ في ٖضم ال٣ضعة ٖلى ال٣يام بٗملياث الجم٘ والُغح والًغب وال٣ؿمت والخلِ ٞيما بيجها، ونٗىبت في جُبي٤ 

ؤلاؾتراجيجياث التي جدىاؾب م٘ الٗمليت، وجٓهغ ٖاصة في بضايت اإلاغخلت الابخضاثيت وحؿخمغ ختى اإلاغخلت الشاهىيت وال جٓهغ في 

ي مىا٠٢ الخياة اليىميت ؤيًا، ويٗخ٣ض ؤن مك٨التهم في خل اإلاؿاثل اللٟٓيت يٗىص بلى مىا٠٢ اإلاضعؾت وبهما جيخ٣ل ب٫

 (4).ٞكلهم في جُبي٤ اؾتراجيجياث خل اإلاك٨الث

ٚ ؤلاحشاتي   ًم اإلاٟاَيم الغياييت :الخٍّش يٗٝغ الباخشان نٗىباث الخٗليم بإجها ٖضم ٢ضعة الخالميظ ٖلى اؾخٗاب َو

اءة إلااصة الغيايياث باليؿبت لهم ، وبالخالي ٖضم جم٨جهم مً بهجاػ ألاوكُت اإلاخٗل٣ت مّما يٗي٤ جد٣ي٤  ماقغاث ال٠٨

(  . الخلميظ،اإلاٗلم ، الؿىضاث التربىيت) باإلااصة وفي صعاؾدىا َظٍ هي جل٪ الٗىامل اإلاخٗل٣ت بـ 

                                                           
 .362ادلرجع السابق، ص  - 1

 
2

 .93-89ادلرجع السابق، ص - 
3
-Smith, Shea, T (2004) Introduction to Special Education. Journal of Clinical Oncology, 2004 - jco.ascopubs.org , 

p14.  
4

 .15المرجع السابق، ص  - 
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ت الخٗليمي ٖلى ؤ٦مل وظه  ووٗجي بها ما يجب ؤن يتزوص به اإلاٗلم مً وزاث٤ حؿاٖضٍ ٖلى  ؤصاء واظبه: العىذاث التربٍى

. اإلاجهاط ، صليل ٢غاءة اإلاجهاط، الىزي٣ت اإلاغا٣ٞت للمجهاط، ال٨خاب اإلاضعسخي، الخضعط الؿىىر : وهظ٦غ مجها 

ى في صعاؾدىا َظٍ مٗلم اإلاضعؾت : مّلم اإلاذسظت الابخذاةُت َى الصخو الظر ؤو٧لذ بليه مهمت حٗليم ألاظيا٫ َو

ىم  41 10صاعؽ الابخضاثيت  الخابٗت للم٣اَٗخحن الابخضاثيت الظر يضعؽ في  بخضي الم .  ببلضيت بَغ

:  حؿعى الضعاؾت الخاليت للخد٤٣ مً صخت الٟغيياث الخاليت :٘شلُاث الذساظت

مً  الخلمُزَىا٥ ؤؾباب جاصر بلى وكىء نٗىباث الخٗلم في الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت حٗؼي بلى   -1

 .وظهت هٓغ اإلاٗلمحن 

مً وظهت  اإلاّلمَىا٥ ؤؾباب جاصر بلى وكىء نٗىباث الخٗلم في الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت حٗؼي بلى  -2

. هٓغ اإلاٗلمحن

العىذاث َىا٥ ؤؾباب جاصر بلى وكىء نٗىباث الخٗلم في الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت حٗؼي بلى  -3 

ت . مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن التربٍى

 .َىا٥ اججاَاث ايجابيت لضي مٗلمي اإلاضعؾت الابخضاثيت هدى وكاٍ اإلاٗالجت التربىيت-4

 : الذساظاث العابٝت

إل ٖلحها هظ٦غ ما يلي        :  مً الضعاؾاث اإلاغجبُت بمك٩لت البدض و التي جّم الَا

الُاث، "اإلاىؾىمت بـ ( 1996مدباث أبى ِمحرة )دساظت  -1     الفّىباث التي جىاحه الخالمُز في أزىاء ٜشاءة سمىص الٍش

الُاث لٝذسة الخالمُز الٝشاةُت،  ت مذي مالءمت ٠خب الٍش جلميظا وجلميظة جم  170خيض ج٩ىهذ ٖيىت الضعاؾت مً ومّ٘ش

م مً بحن زماهيت ٞهى٫ صعاؾيت، و٢ض اؾخسضم الباخض بُا٢ت إلاالخٓت ٢غاءة الخالميظ للغياييا . ث اهخ٣اَئ

ٖضم ويىح : جىنلذ الضعاؾت في ألازحر بلى وظىص نٗىباث ج٣ابل الخالميظ ؤزىاء ٢غاءتهم إلادخىي ٦خب الغيايياث مشل    

ضاص ال٨بحرة ، ٦ظل٪ ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخميحز بحن الغمىػ  ضم ال٣ضعة ٖلى ٢غاءة ألٖا ألامشلت اإلاكغوخت في ال٨خاب، ٖو

ظا مما يا٦ض ؤن ٖغى ألامض لت واإلاىايي٘ في ال٨خاب اإلاضعسخي يخم بهىعة يهٗب ٖلى الخلميظ ٞهمها مىٟغصا الغياييت ، َو

.)1( 

َضٞذ الضعاؾت بلى بىاء وجُبي٤ بغهامج لخٗليم الغيايياث  (:  signer et Barbara 1992ظِىجش وباس باسا)دساظت  -2    

غ  للُالب اإلاخى٢٘ حؿغبهم مً اإلاضعؾت، واٖخمض الكرهامج ٖلى جهميم ازخباع حصخيصخي نمم ٖلى ؤ٢غام ممٛىُت وجٞى

حٗلم حٗؼيؼا ايجابيا للُلبت، و٢ض اؾخسضم َظا الكرهامج إلاؿاٖضة الُلبت ازخياع م٣غع الغيايياث وػياصة صاٞٗيتهم ٫

الغيايياث، وػياصة وؿبت خًىعَم لخهو الغيايياث، و٢ض اٖخمضث مىهجيت الضعاؾت ٖلى ج٣ضيم الازخباع الدصخيصخي 

غ في اإلاضعؾت ،  يا مضة ٖام صعاسخي ٧امل، و٢ض ٧ان الازخباع يُب٤ في مغ٦ؼ الخاؾىب اإلاخٞى للُلبت مغة واخضة ؤؾبٖى

ر ػياصة صاٞٗيت الُالب لخٗلم الغيايياث، خيض الخٔ حؿاب٤ الُلبت ٖىض وؤقاعث الىخاثج في ألازحر بلى ؤّن الكرهامج هجر ٝ

                                                           
 .، دراسات وحبوث ، الطبعة األوىل ، مصر، الدار العربية للكتاب  "الرياضيات التربوية"، 996 زلبات أبو عمًنة ،  -1
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ؤصاء الازخباعاث للخهى٫ ٖلى ؤ٦كر ٖضص مً الخٗؼيؼ الايجابي اإلاؿخسضم في الازخباع، وبالخالي جبحن وظىص جدؿً في 

 (1) .هدى ماصة الغيايياث واؾخسضام الخاؾىب للخٗلم( بهار-ط٧ىع ) اججاَاتهم 

خيض ٢ام الباخض بضعاؾت ألاؾباب التي حٗؼي بلحها نٗىباث الخٗلم، خيض ؤظغيذ :(2003)ن الفالر دساظت ٔعا-3    

الضعاؾت ٖلى ٖيىت مً َلبت مضاعؽ مضيىت صمك٤، و٢ض َضٞذ الضعاؾت بلى جدضيض ألاؾباب التي حٗؼي بلحها نٗىباث 

البت مً مض 200الخٗلم مً ٢بل الُلبت ، جإلٟذ ٖيىت الضعاؾت مً   َو
ًا
اعؽ مضيىت صمك٤ مً َلبت الهٟحن الشاوي َالبا

ضاصر والشاوي زاهىر ٖلمي وؤصبي، و٢ض اؾخسضم الباخض ازخباع ٖؼو ؤؾباب نٗىباث الخٗلم اإلاال٠ مً  بىضا، و٢ض  26ؤلٖا

: جىنل الباخض بلى ٖضص مً الىخاثج مجها 

لب - ضاصر َو ة الشاهيت زاهىر ٖىض مؿخىي وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت بحن مخىؾِ صعظاث َلبت اله٠ الشاوي ؤلٖا

 .ٖلى بىىص اإلا٣ياؽ ظميٗها  0.05الضاللت 

 .٦ما لىخٓذ ٞغو١ باليؿبت بلى الخسهو  -

 (2.)ؤّما الٟغو١ بالؿبت للجيـ ٞلم ج٨ً صالت  -

خيض ٢ام الباخض بضعاؾت الٟغو١ بحن جالميظ الؿىت الخامؿت مً طور نٗىباث (:2005 دساظت هىاٗ الٍٙحري ) -4

ت الٟغو١ في ؤصاء الظا٦غة الخٗلم في الغيا يياث والٗاصيحن في ؤصاء الظا٦غة ٢هحرة اإلاضي، و٢ض خضص الباخض ؤَضاٞه بمٗٞغ

 ٢52هحرة اإلاضي ٖىض الخالميظ مً طور نٗىباث الخٗلم في الغيايياث وهٓغائهم الٗاصيحن، و٢ض بلٛذ ٖيىت الضعاؾت 

باخض ٖضصا مً ألاصواث لخد٣ي٤ ؤَضاٝ صعاؾخه ج٩ىهذ جلميظا وجلميظة مً جالميظ الؿىت الخامؿت ابخضاجي، اؾخسضم ا٫

مً ازخباع الظ٧اء ٚحر اللٛىر، وم٣ياؽ ج٣ضيغ الخهاثو الؿلى٦يت وازخباع جدهيلي، وم٣ياؽ الظا٦غة ٢هحرة اإلاضي ، 

 : وجىنل الباخض في ألازحر بلى ٖضص مً الىخاثج مجها

ظٍ الٟغو١ لهالر الٗاصيحن ، وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت بحن طور نٗىباث الخٗلم في الغ - يايياث والٗاصيحن َو

 (3.)٦ما ال جٓهغ هخاثج البدض ٞغو٢ا صالت بخهاثيا حٗؼي إلاخٛحر الجيـ بحن الظ٧ىع وؤلاهار 

   :حّلُٞ ِلى الذساظاث العابٝت

َا صوع ٦بحر في ل٣ض ؤ٦ضث ٚالبيت الضعاؾاث التي جم الخُغ١ بلحها بإّن الاججاَاث الايجابيت هدى حٗلم الغيايياث ٫    

مؿخىي الخدهيل، وفي ال٣ضعة ٖلى ؤلاهجاػ، خيض جىنلذ الضعاؾاث بلى وظىص نٗىباث ج٣ابل الخالميظ ؤزىاء ٢غاءتهم 

ضاص ال٨بحرة ، ٦ظل٪ : إلادخىي ٦خب الغيايياث مشل ضم ال٣ضعة ٖلى ٢غاءة ألٖا ٖضم ويىح ألامشلت اإلاكغوخت في ال٨خاب، ٖو

ظا مما يا٦ض ؤن ٖغى ألامشلت واإلاىايي٘ في ال٨خاب اإلاضعسخي يخم بهىعة ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخميحز بحن الغ مىػ الغياييت، َو

ظا ما طَبذ بليه صعاؾت  ت مضلىالتها صون مؿاٖضة اإلاٗلم َو مدباث أبى ِمحرة )يؿخديل ٖلى الخلميظ ٢غاءتها ومٗٞغ

                                                           
1

، رللة جامعة  "األسباب التي تعزى إليها صعوبات التعلم ، دراسة ميدانية على عينة من طلبة مدارس مدينة دمشق"،  2003الصاحل غسان  - 
 .، العدد األول9 دمشق ، اجمللد 

 ،"المدى قصيرة الذاكرة أداء في والعاديين الرياضيات تعلم ذوي صعوبات من الخامس الصف تالميذ بين الفروق " ،2005نواف  الظفًني، - 2
  .الثاين العدد ، 21 اجمللد دمشق، رللة جامعة

3
-  Signer, R , & Barbara ,R. (1992).Study of Black AT-RISK urban youth  using computer assisted testing T1 

TITLE:A , (ERIC) ED 346127. 
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ث الخٗلم في الغيايياث ،٦ظل٪ ؤ٢ّغث مٗٓم الضعاؾاث وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت بحن طور نٗىبا(1996

ظا ما زلهذ بليه صعاؾت ظٍ الٟغو١ لهالر الٗاصيحن، َو ٦ما لم جٓهغ هخاثج البدض  2005 هىاٗ الٍٙحري  والٗاصيحن َو

. ٞغو٢ا صالت بخهاثيا حٗؼي إلاخٛحر الجيـ

 

  :ئحشاءاث الذساظت 

لى اٖخباع ؤّن َظٍ الضعاؾت حؿلِ الًىء ٖلى ْاَغة مىظىصة في الى٢ذ : اإلاىهج اإلاخبْ -1 بالىٓغ بلى مك٩لت الضعاؾت، ٖو

ٙي الخدلُليالخايغ، و٦ما هي مىظىصة في الىا٢٘، ٧ان اإلاىهج اإلاىاؾب لضعاؾدىا َى   .اإلاىهج الـى

ُىت الذساظت -2 بخضاثيت الخابٗت للم٣اَٗت يخ٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمي٘ مٗلمي ومٗلماث اإلاضاعؽ الا: مجخمْ ِو

ىم  .10ع٢م  م بُغي٣ت ٖكىاثيت،  80ؤما بسهىم ٖيىت الضعاؾت ٣ّٞضعث بـ .ببلضيت بَغ مٗلما ومٗلمت جّم ازخياَع

. الجيـ: والجضاو٫ الخاليت جبحن جىػي٘ ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت خؿب مخٛحر

م  . الجيغ يىضر جىػي٘ ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت خؿب مخٛحر: ( 1)حذو٥ ٜس

اليؿبت الٗضص الجيـ 

 43.75   % 35ط٧ىع 

 56.25  % 45بهار 

 % 100 80اإلاجمٕى 

: أدواث حمْ البُاهاث 

ٖباعة  30يخ٩ىن مً اظخبُان بالغظٕى بلى ألاصب التربىر والبدىر والضعاؾاث طاث الٗال٢ت بمك٩لت الضعاؾت،جّم بٖضاص    

:  مىػٖت ٖلى زالزت  مجاالث ٧الخالي

. ٖباعاث7ٖىامل جخٗل٤ بالخلميظ ويًم :  اإلاجا٥ ألاو٥ 

. ٖباعاث8ٖىامل جخٗل٤ باإلاٗلم ويًم :  اإلاجا٥ الثاوي

. ٖباعاث9ٖىامل جخٗل٤ باإلااصة في خض طاتها ويًم :  اإلاجا٥ الثالث

. ٖباعاث 06آليت اإلاٗالجت التربىيت ويًم : اإلاجا٥ الشابْ

(  ٚحر مىا٤ٞ-مدايض –مىا٤ٞ ) و٢ض جّم اٖخماص م٣ياؽ لي٨غث الشالسي   

( . 3-2-1) ، بيىما حُٗى للٗباعاث الؿالبت الخ٣ضيغاث ( 1-2-3)بديض حُٗى للٗباعاث اإلاىظبت الخ٣ضيغاث

ت ألداة الذساظت  :  الذساظت الع٢ُىمتًر

 مً
ّ
: زباث ألاصاة ونض٢ها ٧الخالي  بٛيت الخإ٦ض مً الض٢ت الٗلميت اصاة الضعاؾت جّم خؿاب ٦ال
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مٗلما ومٗلمت مً  زاعط ٖيىت البدض، ( 30)بٛغى بيجاص زباث الاؾخبيان جّم جُبي٣ها ٖلى ٖيىت م٩ىهت مً : الثباث/ أ

ج٣ؿيم الاؾخبيان بلى ههٟحن، هه٠ يًم البىىص الؼوظيت وهه٠ يًم البىىص  -وباؾخسضام َغي٣ت الخجؼثت الىهٟيت 

، ٩ٞان " بشاون  -ظبحرمان "امل الاعجباٍ بحن ههٟي الاؾخبيان، زم جصخيده باؾخسضام مٗاصلت جّم خؿاب م٘ -الٟغصيت

ى مٗامل زباث م٣بى٫، مّما يصج٘ ٖلى اؾخسضامها مً اظل الىنى٫ بلى بياهاث (0.86)مٗامل الشباث لالؾخبيان  ، َو

.   مىزى٢ت 

خحن  لالؾخبيان مً زال٫ بيجاص الفذٛ الخمُحزي جّم خؿاب :ـذٛ ألاداة  خحن اإلاخُٞغ صاللت الٟغو١ بحن اإلاجمٖى

ضصَم  م مً ٖيىت البدض، خيض جّم جغجيب ( 30)للمٗلمحن الظيً َّب٤ ٖلحهم الاؾخبيان ٖو مٗلما ومٗلمت، جّم اؾخصىاَئ

مً َغفي الخىػي٘ ؤر ؤزظ مً ٧ل %(  27 )صعظاث اإلاٗلمحن جىاػليا خؿب الٗالماث ال٩ليت التي خهلىا ٖلحها، زم جّم سخب 

خحن، ووظض ؤن ٢يمت ( ث)، وجّم اؾخسضام الازخباع الخاجي(ؤٞغاص 08)ٝ َغ اإلادؿىبت ( ث)إليجاص صاللت الٟغو١ بحن اإلاجمٖى

بحن ( 0,01) مّما يض٫ ٖلى وظىص ٞغو١ طاث صاللت ٖىض مؿخىي ( 2.67)وهي ؤ٦كر مً ال٣يمت الجضوليت واإلا٣ضعة بـ (. 7.45)

ظا يكحر ب خحن الٗليا والضهيا، َو ى ؤخض ماقغاث اإلاجمٖى لى ٢ضعة ألاصاة ٖلى الخميحز بحن َغفي الؿمت اإلا٣اؾت، َو

(. 04)٦ما َى مىضر في الجضو٫ ع٢م .الهض١

م  . هخاةج خعاب الفذٛ الخمُحزي لإلظخبُان( : 02)حذو٥ ٜس

الذاللت ؤلاخفاةُت " ث"ُٜمت( 8=ن)الٙئت الذهُا( 8=ن)الٙئت الّلُا 

اإلاخىظي 

الخعابي 

الاهدشاٗ 

اإلاُّاسي 

اإلاخىط

ه 

الخعا

بي 

الاهدشاٗ 

اإلاُّاسي 

 0.01صا٫ ٖىض  7.45
ـّىباث الخّلم 

الُاث  في الٍش

آلُت اإلاّالجت 

ت   التربٍى

56.87 2.03 49.5 
1.92 

 

بٗض ظم٘ بياهاث الضعاؾت ٢ام الباخشان بةصزالها للخاؾىب، ومً زّم جّمذ مٗالجتها ًٖ َغي٤ : اإلاّالجت ؤلاخفاةُت      

 . spssخؿاب الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىيت ،  مؿخسضمحن في طل٪ بغهامج الخؼمت ؤلاخهاثيت للٗلىم الاظخماٖيت 

 : اةج الذساظت ومىاٜؽتها 

صعظت قيٕى  ٖىامل وؤؾباب ْهىع نٗىباث الخٗلم التي يىاظهها ما : "الىخاةج اإلاخّلٝت بالعإا٥ ألاو٥ الزي ًىق ِلى

جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت في ماصة الغيايياث ؟  

ولإلظابت ٖلى َظا الؿاا٫ جّم اؾخسغاط اإلاخىؾُاث الخؿابيت والاهدغاٞاث اإلاٗياعيت لضعظت قيٕى نٗىباث الخٗلم في 

:  ل٪ يىضخه الجضو٫ الخاليماصة الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت، وط
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م يىضر اإلاخىؾُاث الخؿابيت والاهدغاٞاث اإلاٗياعيت لضعظت قيٕى ٖىامل نٗىباث الخٗلم في ماصة : (05:)حذو٥ ٜس

. الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت 

تيخطر مً الجضو٫ ؤّن الٗىامل اإلاخٗل٣ت  جهضعث ٢اثمت ٖىامل نٗىباث الخٗلم  وطل٪ بمخىؾِ  بالعىذاث التربٍى

وباهدغاٝ  21.66بمخىؾِ خؿابي ٢يمخه  باإلاّلم، زّم جلحها الٗىامل اإلاخٗل٣ت  1.72واهدغاٝ مٗياعر  24.36خؿابي ٢ضٍع 

 1.60وباهدغاٝ مٗياعر  18.84بمخىؾِ خؿابي بالخلمُز،  وؤزحرا جإحي الٗىامل اإلاخٗل٣ت  1.50مٗياعر 

الىخاثج م٘ الىخاثج التي ؤقاعث بلحها الضعاؾاث الؿاب٣ت والتي صلذ في مجملها ٖلى وظىص نٗىباث،  مً طل٪ وجخ٤ٟ َظٍ 

ذ هخاثجها ٖلى وظىص نٗىباث ج٣ابل الخالميظ ؤزىاء ٢غاءتهم إلادخىي ٦خب   1996صعاؾت مدباث ؤبى ٖمحرة 
ّ
والتي صل

ض: الغيايياث مشل ضاص ال٨بحرة ، ٦ظل٪ ٖضم ال٣ضعة ٖضم ويىح ألامشلت اإلاكغوخت في ال٨خاب، ٖو م ال٣ضعة ٖلى ٢غاءة ألٖا

ظا مّما يا٦ض بإن اإلاىايي٘ في ال٨خاب اإلاضعسخي مٗغويت بهىعة يهٗب ٖلى  ٖلى الخميحز بحن بٌٗ الغمىػ الغياييت َو

. الخلميظ ٞهمها مىٟغصا 

ه باليؿبت للمدىع   
ّ
ألاو٫ والخام بالٗىامل اإلاخٗل٣ت  وبالىٓغ بلى صعظت  اؾخجابت ؤٞغاص الٗيىت في ٧ل مدىع هجض ؤه

الُاث وجذوي معخىي الخدفُل"  4اخخلذ الٗباعة ع٢م بالخلمُز  ُٔاب الاججاهاث الاًجابُت لذي الخلمُز هدى مادة الٍش

ظا يض٫ ٖلى ؤن الخالميظ الظيً لضحهم  0.37وباهدغاٝ مٗياعر ٢يمخه  2.83اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي ٢ضٍع "  َو

هدى ماصة الغيايياث يازغ طل٪  ٖلى ٖضم جٟاٖلهم وحٗاَحهم  ظّيضا م٘ اإلاٗلم خيض ججضَم ال يىلىن اججاَاث ؾلبيت 

اَخماما ٦بحرا للماصة، وفي بٌٗ ألاخيان عّبما يخٛيبىن ٖجها مّما يى٨ٗـ بهىعة ؾلبيت ٖلى جمضعؾهم و٦ظا جدهيلهم 

. الضعاسخي 

جٝذًم اإلاادة في ٜىالب جٝلُذًت "  ٣ٞ12ض اخخلذ الٗباعة باإلاّلم ؤما ٞيما يسو اإلادىع الشاوي والخام بالٗىامل اإلاخٗل٣ت

ذم سبىها بىاْٜ الخلمُز اإلاغجبت ألاولى في َظا . " جش٠ض ِلى ال٢م دون ال٢ُٚ مْ ججاهل ٠بحر لخىبُٝاتها الخُاجُت ِو

اإلاٗلم جلٗب صوعا ُٞغي٣ت الخضعيـ التي يؿخسضمها  0.43وباهدغاٝ مٗياعر ٢يمخه  2.74اإلاجا٫ بمخىؾِ خؿابي ٢ضٍع 

َاما في هجاح الٗمليت الخٗليميت ٞدؿً ازخياع الُغي٣ت ياصر خخما بلى جد٣ي٤ ألاَضاٝ اإلاخىزاة مً جضعيـ اإلااصة ، 

زهىنا وؤّن ماصة الغيايياث طاث َاب٘ ججغيضر مّما يؿخلؼم اٖخماص اإلاٗلم ٖلى الُغاث٤ اليكُت التي جبٗض الخيىيت 

حها بٟٗاليت في نى٘ حٗلماجه،  وبسهىم َظٍ الى٣ُت ؤيًا ٖلى اإلاٗلم ؤن يؿخٗحن واليكاٍ لضي الخلميظ ويكاع٥ ٝ

. بالىؾاثل الخؿيت زهىنا وؤهىا هخٗامل م٘ مٟاَيم ججغيضيت يهٗب ٖلى الخلميظ ٞهمها بؿهىلت ويؿغ 

الّذد ِىامل ـّىباث الخّلم 
اإلاخىظي 

الخعابي 
ؤلاهدشاٗ اإلاُّاسي          

 1.60 18.84 80بالخلمُز الّىامل اإلاخّلٝت 

 1.50 21.66 80الّىامل اإلاخّلٝت باإلاّلم 

ت   1.72 24.36 80الّىامل اإلاخّلٝت بالعىذاث التربٍى

 2.51 64.96 80الذسحت ال٣لُت 
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يما يخٗل٤ باإلادىع الشالض والظر يسو ٖىامل نٗىباث الخٗلم التي حٗىص      تٞو خخلذ الٗباعة ٣ٞض ا للعىذاث التربٍى

الُت في ال٢خاب اإلاذسس ي ًخم بفىسة ًفّب ِلى الخلمُز ٘همها مىٙشدا"  19ع٢م  .  ِشك اإلاىالُْ الٍش

ظا بمخىؾِ خؿابي ٢ضٍع "  ، ٞاإلاخدب٘ 0.46وباهدغاٝ مٗياعر ٢يمخه  2.78اإلاغجبت ألاولى باليؿبت لهظا اإلاجا٫، َو

ؤّجها مٗغويت بك٩ل نٗب وزاليت مً ألامشلت الؿهلت والتي  للمىايي٘ الغياييت اإلاُغوخت في ال٨خاب اإلاضعسخي  يجض

ا مً الغؾىماث الخىييديت والتي مً اإلاٟغوى ؤن ج٩ىن مً  مغ الخالميظ في َظٍ اإلاغخلت ، ٦ظل٪ هالخٔ  زلَى جدىاؾب ٖو

 .صيض مجها بيئت ومديِ الخلميظ ٧ل َظا مً قإهه ؤن يهٗب اإلاهمت ؤمام الخلميظ للخٗامل م٘ َظٍ اإلاٟاَيم  زهىنا الج

َىا٥ ؤؾباب جاصر بلى وكىء نٗىباث الخٗلم في الغيايياث لضي  :"والتي جىق ِلى :مىاٜؽت هخاةج الٙشلُت ألاولى 

 .مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن الخلمُزجالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت حٗؼي بلى 

باإلادىع ٩٦ل  و٧اهذ الىخاثج مً ؤظل ٞدو الٟغييت، جم خؿاب الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىيت اإلاخٗل٣ت ب٩ل ٖباعة و٦ظا 

: ٧الخالي 

ت للّباساث الخاـت بمدىس الفّىباث الخّلُمُت اإلاخّلٝت  (: 3)ظضو٫ ع٢م         ًمثل الخ٢شاساث واليعب اإلائٍى

: بالخلمُز 

م الّباسة     البذاةل  ٜس
ٔحر مىا٘ٞ مداًذ مىا٘ٞ 

% اليعبت الخ٢شاساث % اليعبت الخ٢شاساث % اليعبت الخ٢شاساث  

ز 
مُ

خل
بال

ت 
لٝ

خّ
اإلا

ث 
ىبا

فّ
 ال

س ى
د

م

01 43 53,75 36 45 1 1,25 

02 52 65 22 27,5 6 7,5 

03 47 58,75 18 22,5 15 18,75 

04 47 58,75 12 15 21 26,25 

05 36 45 17 21,25 27 33,75 

06 44 55 26 32,5 10 12,5 

07 56 70 19 23,75 5 6,25 

 %15,18 85 %26,78 150% 58,04 325اإلاجمُى 

لها صوع في ْهىع نٗىباث  بالخلمُزمً زال٫ الجضو٫ يدبحن لىا ؤّن ؤٚلب اإلاٗلمحن يىا٣ٞىن ٖلى ؤّن الٗىامل اإلاخٗل٣ت 

(  07)الخٗلم في ماصة الغيايياث لضيه، يدبحن لىا ؤيًا مً الجضو٫ خهى٫ بٌٗ الٗباعاث ٖلى وؿب ٖاليت ٧الٗباعة ع٢م 

%  45ؤر بيؿبت ( 05)ا سجلذ ؤ٢ل وؿبت في الٗباعة ع٢م بيىم%  70بيؿبت مئىيت ٢ضعث بـ



 
 
 

 

 
 

    2015 –  ًىلُى    : 09الّذد                                                                          البدث الّلميحُل  مش٠ض  

147 

 

هٟؿه لها صوع في ْهىع  للخلمُز٦ظل٪ يخطر مً الجضو٫ ؤّن  وؿبت  للمٗلمحن  الظيً يغون بإن َىا٥ ٖىامل جغظ٘ 

مّمً يغون ٨ٖـ طل٪  % 15.18م٣ابل وؿبت % 58.04نٗىباث الخٗلم في ماصة الغيايياث  ٢ض ٢ضعث بـ

: ي ألاؾباب الخاليت ويم٨ً بعظإ طل٪ ب٫

بت  لخٗلم الغيايياث ل٩ىجها جخُلب  - ي٠ٗ ميل اإلاخٗلمحن ليكاٍ الغيايياث؛ ٞال٨شحر مً اإلاخٗلمحن ال جىظض لضحهم ٚع

ظهضا بياٞيا بطا ما ٢ىعهذ بااوكُت الخٗليميت ألازغي، وطل٪ هديجت َبيٗت اإلااصة التي جخمحز بالخجغيض، و٦ظا هٓغة 

. بيت لهظا اليكاٍ الصخيء الظر او٨ٗـ ؾلبا ٖلى اإلاخٗلمحنألاولياء واإلاجخم٘ الؿل

. جإزغ الخالميظ بإ٢غاجهم الظيً ال يىلىن ٖىايت بيكاٍ الغيايياث مما هجم ٖىه  ٚياباث الخالميظ اإلاخ٨غعة-

مئىان الىٟسخي ؤزىاء حٗلمهم الغيايياث بؿبب اهُال١ اإلاٗلم مً ؤن زُإ اإلاخٗلم - ٖضم بخؿاؽ اإلاخٗلمحن بالخغيت والَا

يغوعة  سوحشص يؿخىظب ال٣ٗاب بض٫ ؤن ي٩ىن مى٢ٟا يىُل٤ مىه اإلاٗلم في جصخيذ اإلاٟاَيم لضي اإلاخٗلم، خيض ي٣ترح 

حن يؿاٖضان ٖلى جىميت اإلاىاَب وال٣ضعاث  مئىان الىٟسخي والغاخت)جىاٞغ قَغ الخ٣ي٣ت )ٖلى ؤن  باؼالس، ٦ما يا٦ض (الَا

بطا ؤونضجم )، وي٣ى٫ َاٚىع (الخُإ في ٖضم ج٣ضيغ ؤَميت الخُإ)بلى ؤن  مىسان، ويظَب (الٗلميت زُإ جم جصخيده

(. باب٨م ؤمام الخُإ ٞالخ٣ي٣ت ؾدب٣ى زاعظه

ا٥ البهغر، الىعي الهىحي، الظا٦غة الؿمٗيت البهغيت، ؤلاصع)وظىص بٌٗ الايُغاباث في ال٣ضعاث الظَىيت ألاؾاؾيت -

. الخغ٧ي-اللٛت، ؤلانٛاء والتر٦حز، الخـ، ألاصاء الخغ٧ي والخسخي

َىا٥ ؤؾباب جاصر بلى وكىء نٗىباث الخٗلم في الغيايياث لضي  :"والتي جىق ِلى :مىاٜؽت هخاةج الٙشلُت الثاهُت 

 .ن وظهت هٓغ اإلاٗلمحن م اإلاّلمجالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت حٗؼي بلى 

مً ؤظل ٞدو الٟغييت، جم خؿاب الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىيت اإلاخٗل٣ت ب٩ل ٖباعة و٦ظا باإلادىع ٩٦ل  و٧اهذ الىخاثج 

: ٧الخالي 

ت للّباساث الخاـت بمدىس الفّىباث اإلاخّلٝت  باإلاّلم (: 4)ظضو٫ ع٢م          :ًمثل الخ٢شاساث واليعب اإلائٍى

م الّباسة       البذاةل     ٜس
ٔحر مىا٘ٞ مداًذ مىا٘ٞ 

% اليعبت الخ٢شاساث % اليعبت الخ٢شاساث % اليعبت الخ٢شاساث  

م 
ّل

اإلا
ت ب

لٝ
خّ

اإلا
ث 

ىبا
فّ

 ال
س ى

د
 0 0 26,25 21 73,75 59 08م

09 56 70 20 25 4 5 

10 57 71,25 22 27,5 1 1,25 

11 50 62,5 16 20 14 17,5 

12 51 63,75 16 20 13 16,25 
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13 52 65 20 25 8 10 

14 56 70 17 21,25 7 8,75 

15 54 67,5 18 22,5 8 10 

 %8,59 55 %23,45 150 %67,96 435اإلاجمُى 

لها صوع في ْهىع نٗىباث  باإلاّلممً زال٫ الجضو٫ يدبحن لىا ؤّن ؤٚلب اإلاٗلمحن يىا٣ٞىن ٖلى ؤّن الٗىامل اإلاخٗل٣ت 

الخٗلم في ماصة الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت، ٦ما يدبحن لىا ؤيًا مً الجضو٫ خهى٫ بٌٗ الٗباعاث ٖلى 

ؤر بيؿبت ( 04)بيىما سجلذ ؤ٢ل وؿبت في الٗباعة ع٢م %  73.75بيؿبت مئىيت ٢ضعث بـ(  01)وؿب ٖاليت ٧الٗباعة ع٢م 

62.5  .%

جاصر بلى وكىء  نٗىباث  للمّلممً الجضو٫ ؤّن وؿبت  للمٗلمحن  الظيً يغون بإن َىا٥ ٖىامل جغظ٘  ٦ظل٪ يخطر   

مّمً يغون ٨ٖـ طل٪ % 8.59م٣ابل وؿبت %67.96الخٗلم في ماصة الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت  ٢ض ٢ضعث بـ

: ويم٨ً بعظإ طل٪ بلى ألاؾباب الخاليت .

يظ َغاث٤ الخ٨ٟحر بط يٗاوي ال٨شحر مً اإلاخٗلمحن مً ٚياب حٗلم َغاث٤ ج٨ٟحر ظيضة لخل اإلاك٨الث، ٚياب حٗليم الخالم -

. ٞا٦دؿاب مهاعة الخ٨ٟحر جم٨ً اإلاخٗلم مً جسُي وججاوػ اإلاك٨الث، ٖلى ٨ٖـ ؤؾاليب الخ٨ٟحر الؿلبيت

ؤ٩ٞاع ال جخماشخى واإلا٣اعبت الجضيضة، ٖضم ٞٗاليت الخ٩ىيً لضي اإلاٗلمحن، الصخيء الظر مً قإهه ؤن يب٣ي اإلاٗلم خبيـ  -

. مً خيض َغاث٤ الخىانل والخيكيِ

م ؤزىاء الخ٨ٟحر في - ا١ ؤطَان اإلاخٗلمحن الظيً يٗاهىن مً ٢لت ال٣ضعة ٖلى التر٦حز إلاضة َىيلت، ويخهٟىن بىٟاط نكَر بَع

. خل اإلاك٨الث

ٖضم جغ٦حز اإلاٗلم ٖلى َغاث٤ خضيشت  في الخضعيـ ٦خٟغيض الخٗليم ومدىعجه خى٫ اإلاخٗلم، مً زال٫ بجاخت الٟغنت -

ى ما يا٦ض ٖليه  في الخٗلم باال٦دكاٝ، والظر  بىهشللمخٗلم للبدض ًٖ اإلاٗلىماث وا٦دكاٞها واؾخ٣هائها بىٟؿه، َو

. مك٨الجه والبدض ًٖ خلى٫ ؤُٖى للمخٗلم صوعا وكُا وبّحن بإهه ٢اصع ٖلى نياٚت 

ٖضم جىىي٘ َغاث٤ الخيكيِ والخىانل م٘ اإلاخٗلمحن ، الصخيء الظر يىجم ٖىه ٖضم ججاوػ الهٗىباث اإلاخٗل٣ت بالٟغو١  -

ت اث اإلاخٗلمحن هدى الخٗلم، ازخالٝ وجاثغ حٗلم الخالميظ مً خيض البِء والؿٖغ . الٟغصيت بحن اإلاخٗلمحن، ازخالٝ هٖؼ

ظا يسال٠ مٟهىم اإلا٣اعبت الجضيضة  للخُإاٖخباع اإلاٗلم الخ - . َإ مى٢ٟا لل٣ٗاب ال مى٢ٟا للخٗلم، َو

. اوٗضام ال٣غاءة الخدليليت الىاٖيت للؿىضاث التربىيت مً ٢بل اإلاٗلمحن -

ضاص الجيض لألوكُت مً ٢بل اإلاٗلم مً خيض الخسُيِ والترجيب وص٢ت اإلاٟاَيم الغياييت - . ٖضم ؤلٖا

م في الخٗلمٖضم مغاٖاة َا٢اث الم - . حٗلمحن، و وجاثَغ

َىا٥ ؤؾباب جاصر بلى وكىء نٗىباث الخٗلم في الغيايياث لضي :"والتي جىق ِلى :مىاٜؽت هخاةج الٙشلُت الثالثت

تجالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت حٗؼي بلى   .مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن العىذاث التربٍى
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اإلاخٗل٣ت ب٩ل ٖباعة و٦ظا باإلادىع ٩٦ل  و٧اهذ الىخاثج  مً ؤظل ٞدو الٟغييت، جم خؿاب الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىيت

: ٧الخالي 

ت للّباساث الخاـت بمدىس الفّىباث الخّلُمُت اإلاخّلٝت  (: 5)ظضو٫ ع٢م         ًمثل الخ٢شاساث واليعب اإلائٍى

ت   :بالعىذاث التربٍى

م الّباسة          البذاةل  ٜس
ٔحر مىا٘ٞ مداًذ مىا٘ٞ 

% اليعبت الخ٢شاساث % اليعبت الخ٢شاساث % اليعبت الخ٢شاساث  

ت 
بٍى

تر
 ال

ث
ذا

عى
بال

ت 
لٝ

خّ
اإلا

ث 
ىبا

فّ
 ال

س ى
د

م

16 53 66,25 25 31,25 2 2,5 

17 54 67,5 18 22,5 8 10 

18 44 55 25 31,25 11 13,75 

19 56 70 12 15 12 15 

20 38 47,5 20 25 22 27,5 

21 38 47,5 19 23,75 23 28,75 

22 51 63,75 16 20 13 16,25 

23 56 70 12 15 12 15 

24 61 76,25 15 18,75 4 5 

 %14,86 107 %22,5 162% 62,64 451اإلاجمُى 

تمً زال٫ الجضو٫ يدبحن لىا ؤّن ؤٚلب اإلاٗلمحن يىا٣ٞىن ٖلى ؤّن الٗىامل اإلاخٗل٣ت  لها صوع في ْهىع  بالعىذاث التربٍى

نٗىباث الخٗلم في ماصة الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت ، يدبحن لىا ؤيًا مً الجضو٫ خهى٫ بٌٗ الٗباعاث 

ؤر ( 06)و( 05)بيىما سجلذ ؤ٢ل وؿبت في الٗباعجحن %  76.25بيؿبت مئىيت ٢ضعث بـ(  09)ٖلى وؿب ٖاليت ٧الٗباعة ع٢م 

%.  47.5بيؿبت 

تح مً الجضو٫ ؤّن  وؿبت للمٗلمحن  الظيً يغون بإن َىا٥ ٖىامل جغظ٘ ٦ظل٪ يخٌ    جاصر بلى وكىء    للعىذاث التربٍى

مّمً %  14.86م٣ابل وؿبت % 62.64نٗىباث الخٗلم في ماصة الغيايياث لضي جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت  ٢ض ٢ضعث بـ 

. يغون ٨ٖـ طل٪ 

: ويم٨ً بعظإ طل٪ بلى ألاؾباب الخاليت 
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ٖضم مالءمت اإلادخىي الضعاسخي ل٣ضعاث اإلاخٗلمحن ال٣ٗليت  مً خيض الهياٚت والترجيب ومً خيض اللٛت وألاع٢ام هديجت  -

. ٦ثرة الخسٟيٟاث و٦ثرة بنضاع َبٗاث اإلاىاهج

ٖضم الخيؿي٤ بحن اللجان اإلاخسههت في بٖضاص مسخل٠ الؿىضاث التربىيت الصخيء الظر هجم ٖىه ٦ثرة الازخالالث بحن  -

. الؿىضاث َظٍ

غيً ليؿىا مً مغخلت الخٗليم  - ٖضم بقغا٥ َيئت الخإَحر في بٖضاص مسخل٠ الؿىضاث التربىيت، وبؾىاص طل٪ بلى مَا

. الابخضاجي

ا وبالخالي بَما٫ الٗمل بها- ا مً  الاججاَاث الؿلبيت هدَى . ٦ثرة الؿىضاث التربىيت الصخيء الظر ولض لضي اإلاٗلمحن هٖى

 .  َىا٥ اججاَاث ايجابيت  لضي اإلاٗلمحن هدى وكاٍ اإلاٗالجت التربىيت :" والتي جىو ٖلى:لشابّتمىاٜؽت هخاةج الٙشلُت ا

مً ؤظل ٞدو الٟغييت، جّم خؿاب الخ٨غاعاث واليؿب اإلائىيت اإلاخٗل٣ت ب٩ل ٖباعة و٦ظا باإلادىع ٩٦ل  و٧اهذ الىخاثج 

: ٧الخالي 

ت ٥(: 6)ظضو٫ ع٢م         ت ًمثل الخ٢شاساث واليعب اإلائٍى  :لّباساث الخاـت بمدىس باإلاّالجت التربٍى

م الّباسة          البذاةل  ٜس
ٔحر مىا٘ٞ مداًذ مىا٘ٞ 

% اليعبت الخ٢شاساث % اليعبت الخ٢شاساث % اليعبت الخ٢شاساث  

ت 
بٍى

تر
 ال

جت
ال

إلاّ
س ا

دى
م

25 50 62,5 13 16,25 17 21,25 

26 43 53,75 14 17,5 23 28,75 

27 39 48,75 18 22,5 23 28,75 

28 46 57,5 10 12,5 24 30 

29 52 65 12 15 16 20 

30 54 67,5 20 25 6 7,5 

 %22,72 109 %18,12 87% 59,16 284اإلاجمُى 

% 59.16بالىٓغ بلى اليؿب اإلاخدهل ٖلحها مً زال٫ ٞدو اؾخجاباث اإلاٗلمحن ٖلى َظا اإلادىع يدبحن لىا بإن ما وؿبخه  

مً مٗلمي اإلاضعؾت الابخضاثيت يغون بإن وكاٍ اإلاٗالجت التربىيت َى آليت يم٨جها الخ٣ليل مً َظٍ الهٗىباث في ماصة 

ه لضي الم
ّ
ظا يض٫ بضوعٍ ٖلى ؤه ٖلمحن اججاَاث ايجابيت هدى وكاٍ اإلاٗالجت التربىيت، وفي اإلا٣ابل هجض ؤّن الغيايياث،  َو

مً اإلاٗلمحن يغون  بإهه ال ٞاثضة مً وعاء َظا اليكاٍ ويغون ٞيه بإهه وكاٍ ٖاصر يّٗضوهه بىٟـ  % 22.72ما وؿبخه 

لتربىيت ٣ِٞ ل٩ىجها يمً الدجم ال٨يٟيت التي يٗخمضوجها في اليكاٍ الٗاصر، وي٣ىلىن بإّجهم ي٣ضمىن  وكاٍ اإلاٗالجت ا
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ظا بضوعٍ يىم ًٖ اججاَاث ؾلبيت هدى َظا الىٕى مً اليكاَاث والظر َى آليت ٦ٟيلت بمٗالجت هىاحي .الؿاعي الغؾمي َو

. ال٣هىع التي يٗاوي مجها الخالميظ في ماصة الغيايياث

ُاث    :الخـى

:  الباخشان بما يلي  ًىص يفي يىء الىخاثج اإلاخىنل بلحها    

مخابٗت ؤلاصاعة اإلاضعؾيت لىخاثج الخالميظ في اإلااصة ومخابٗت مؿخىي جدهيلهم الضعاسخي  والخضزل ٖىض مالخٓت ال٣هىع   -1

. جمخحن ؤوانغ الٗال٢ت بحن ألاؾغة واإلاضعؾت مً اظل الخٗاون في مٗالجت مك٨الث الخالميظ الخٗليميت-2

خباع م٘ يغوعة بيجاص خلى٫ لها مً ؤظل يجب ؤزظ الهٗىباث الخٗليميت التي اهبش٣ذ ًٖ َظٍ الض -3 عاؾت بٗحن الٖا

. جالٞحها مؿخ٣بال

 .الٗمل ٖلى جُىيغ وجدضيض اإلا٣غعاث واإلاىاهج الخانت بماصة الغيايياث بما يخماشخى ومؿخجضاث الٗهغ  -4

 .ٖلى اإلاٗلم الخىىي٘ في َغي٣ت الخضعيـ التي يؿخسضمها ؤزىاء جضعيؿه إلااصة الغيايياث  -5

 .ٖلى جىىي٘ ؤؾاليب الخ٣ىيم للخالميظ الٗمل  -6

 .٣ٖض ل٣اءاث صوعيت بحن اإلاٗلمحن زانت إلاضاعؾت اإلاك٨الث التي حٗتريهم في ماصة الغيايياث-7

٣ٖض هضواث وؤيام جدؿيؿيت مً َٝغ اإلاٟدكحن  إلاداولت جظليل الهٗىباث التي يٗاوي مجها اإلاٗلم والخلميظ ٖلى خض -8

. ؾىاء 

. اؾبت إلاٗالجت نٗىباث الخٗلم في الغيايياث وي٘ بغامج ٖالظيت مً -9

. اؾخسضام وؾاثل حٗليميت مدؿىؾت مً البيئت اإلادليت للخلميظ بهضٝ بزغاء البيئت الهٟيت -10

. ٖلى اإلاٗلم عبِ اإلاٟاَيم الغياييت بى٢اج٘ خياجيت يلمؿها الخلميظ ويالخٓها في خياجه وبيئخه بك٩ل ٖام -11

. حكاع٦يت مً قاجها جكرػ وكاٍ الخلميظاؾخسضام َغ١ جضعيؿيت -12

همها-13 . الٗمل عي جدؿحن ال٣ضعة ال٣غاثيت للخالميظ مً ؤظل جمُيجهم ٖلى خؿً ٢غاءة الخماعيً الغياييت ٞو

بزغاء مىاهج ماصة الغيايياث للخٗليم الابخضاجي باامشلت واليكاَاث الخىييديت بما يخالءم والدجم الؼمجي اإلاسهو -14

 . لخضعيـ اإلااصة

ت بمؿدكاعر الخىظيه اإلاضعسخي اإلاىظىصيً  ٖلى مؿخىي اإلاخىؾُاث ٖلى الهيئاث الىنيت  -15 بياٞت بلى اإلاهام اإلاىَى

. ج٩لي٠ َاالء بمخابٗت جمضعؽ  جالميظ اإلاغخلت الابخضاثيت  وج٣ضيم اإلاؿاٖضة في خل الهٗىباث اإلاٗتريت ٢ضع اإلاؿخُإ 

جغبىيت إلاا له مً ؤَميت بالٛت في مؿاٖضة طور نٗىباث الخٗلم  ؾىاء في ماصة الٗمل ٖلى الاَخمام بيكاٍ اإلاٗالجت ا٫ -16

ا مً اإلاىاص ألازغي   .الغيايياث ؤو ٚحَر
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 : ٜاةمت اإلاشاحْ

ت: "2002اإلاٗكجي ، مدمض ؤخمض  -1 الُاث أظبابه وأزشه في الخدفُل الذساس ي لذي ولبت اإلاشخلت الثاهٍى ، "ٜلٞ الٍش

 .ؾلُىت ٖمان( ٚحر ميكىعة)عؾالت ماظؿخحر 

ت "، 1996ؤبى ٖمحرة ، مدباث   -2 الُاث التربٍى  .، صعاؾاث وبدىر ، الُبٗت ألاولى ، مهغ، الضاع الٗغبيت لل٨خاب "الٍش

ألاظباب التي حّضي ئليها ـّىباث الخّلم ، دساظت مُذاهُت ِلى ُِىت مً ولبت مذاسط " ، 2003الهالر ٚؿان  -2

. ، الٗضص ألاو٫ 19ص ، مجلت ظامٗت صمك٤ ، اإلاجل" مذًىت دمؽٞ

الُاث حّلم روي ـّىباث مً الخامغ الفٚ جالمُز بحن الٙشوٛ"، 2005هىاٝ  الٟٓحرر،  -5  أداء في والّادًحن الٍش

 .الشاوي الٗضص ، 21 اإلاجلض صمك٤، مجلت ظامٗت ،"اإلاذي ٜفحرة الزا٠شة

6- Signer, R , & Barbara ,R. (1992).Study of Black AT-RISK urban youth  using computer assisted testing 

T1 TITLE:A , (ERIC) ED 346127 

6-Smith, Shea, T (2004) Introduction to Special Education. Journal of Clinical Oncology, 2004 - 

jco.ascopubs.org , p14-  

7- Lerner W. Janel (2000). Learning Disabilities Theories Diagnosis and 

Teaching Strategies, USA Houghton Mifflin Company, Eight Edi. 

math automaticity in learning handicapped children: The role of 

computerized drill and practice. Focus on Exceptional Children, 20(2), 1-7, p315. 

 

اظخبُان : اإلاالخٞ

 

:  جدُت وُبت وبّذ( ة)اإلاّلم (حي)أخي                                       

الُاث  لذي هً٘ بحن يضي٪ َظا الاؾخبيان الظر يؿخٗغى ؤَم     ِىامل وأظباب ٌهىس ـّىباث الخّلم في مادة الٍش

.  جالمُز اإلاشخلت الابخذاةُت

. ؤمام الخياع الظر جغاٍ مىاؾبا لغؤي٪ ( ×)وطل٪ بىي٘ الٗالمت  لظا هغظىا مى٪ الخ٨غم باإلظابت ًٖ ٧ل بىض مً بىىصٍ ،   

 لٛغى البدض الٗلمي ٣ِٞ     
ّ
. وهديُ٪ ٖلما  بإن اإلاٗلىماث التي ؾخضلي بها ؾخداٍ بالؿغيت الخامت وال حؿخسضم بال

 

قا٦غان ل٨م خؿً حٗاوه٨م  مٗىا                                                                                             

أخمذ ظّىدي : ألاظخار   -لخمش بً خامذ: ألاظخار : الباخثان                                                                   
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:  بيانات أولية: القسم األول 

ذكر               أنثى  :   اجلنــــــــس 

خريج معهد تكنولوجي                    ليسانس تعليم    :  ادلؤىل العلمي

سنوات   0 سنوات             أكرب من  0 أقل من :  اخلربة ادلهنية
 

 

 ٥
جا

اإلا

م  الّباسة الٜش
البذاةل 

مّاسك مداًذ مىا٘ٞ 

ل 
ام

ّى
ال

ت 
لٝ

خّ
اإلا

ز 
مُ

لخل
با

01 

ي٠ٗ ٢ضعة الخلميظ ٖلى الخمشيل اإلاٗغفي للمٗلىماث الغياييت مما ياصر بلى  

يا بالهياٚاث  ٖضم ٢ضعجه ٖلى ٞهم اإلاك٨الث الغياييت والتي جغجبِ مٗٞغ

. اللٟٓيت لها
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: ؤمام الخياع اإلاىاؾب ( ×)ي٘ الٗالمت :  الٝعم الثاوي

م 
ّل

اإلا
ت ب

لٝ
خّ

اإلا
ل 

ام
ّى

ال

ضم بُٖاء الخالميظ ٞغنت ٧اٞيت لخل الخماعيً في  10 ؾىء جىػي٘ الى٢ذ صازل الخهت ٖو

الٟهل  

   

الخسهو ألاصبي لبٌٗ اإلاٗلمحن ؤصي بلى نٗىبت جضعيـ اإلااصة زانت في اإلاؿخىياث  11

. الجهاثيت 

   

ال٨ي٠ م٘ ججاَل ٦بحر لخُبي٣اتها  ج٣ضيم اإلااصة في ٢ىالب ج٣ليضيت جغ٦ؼ ٖلى ال٨م صون  12

ضم عبُها بىا٢٘ الخلميظ . الخياجيت ٖو

   

ٖضم اٖخماص اإلاٗلم ٖلى الىؾاثل الخؿيت ٖىض جضعيؿه للماصة الصخيء الظر ال يىاؾب  13

. َبيٗت اإلاغخلت الٗمغيت

   

   . ٖضم مماعؾت الخٗؼيؼ مً ٢بل اإلاٗلم 14

   . يجٗله ال يدًغ ظّيضا للماصةجضعيـ اإلاٗلم ل٨شحر مً اإلاىاص  15

   . ٖضم وظىص حٛظيت مغجضة مً ٢بل اإلاٗلم ؤزىاء الكغح 16

   . ٢لت اَخمام اإلاٗلم بدهو ؤلاصماط 17

ت
بٍى

تر
 ال

ث
ذا

عى
بال

ت 
لٝ

خّ
اإلا

ل 
ام

ّى
ال

 

   . ٖضم ويىح ألامشلت اإلاكغوخت في ال٨خاب اإلاضعسخي  18

اإلاضعسخي يخم بهىعة يهٗب ٖلى الخلميظ ٞهمها ٖغى اإلاىايي٘ الغياييت في ال٨خاب  19

. مىٟغصا 

   

   . ٖضم مالءمت بٌٗ الضعوؽ  الىاعصة في اإلاجهاط للٗمغ ال٣ٗلي للخلميظ 20

ىهغ  21 اث اإلاجهاط جسلى مً الغؾىماث الخىييديت ٖو َغي٣ت مٗالجت ال٨خاب إلاىيٖى

.  الدكىي٤ وؤلازاعة

   

اإلاٟاَيم والخُبي٣اث الغياييت مّما ٢ض يازغ ٖلى َغي٣ت خكى ال٨خاب اإلاضعسخي ب٨شحر مً  22

. ٖغى اإلاٗلم للماصة الٗلميت 

   

ٖضم الخىاؾ٤ والخ٩امل ألا٣ٞي بحن مجهجي اللٛت الٗغبيت والغيايياث في اإلاغخلت  23

. الابخضاثيت 

   

02 
ٖضم اهدباٍ الخلميظ ؤزىاء الخهت وحكدذ الاهدباٍ لضيه وبالخالي ٖضم اإلاكاع٦ت 

. ومخابٗت الكغح ؤزىاء الخهت

   

   . ي٠ٗ ٢ضعة الخلميظ ال٣غاثيت يازغ ؾلبا ٖلى خل اإلاؿاثل اللٟٓيت 03

04 
ٚياب الاججاَاث الايجابيت لضي الخلميظ هدى ماصة الغيايياث وجضوي مؿخىي 

. الخدهيل

   

ضم جدمـ الخالميظ لضعاؾتها   05    الخٝى مً ماصة الغيايياث ٖو

06 
الغيايياث مما يازغ ٖلى ا٦دؿابه للمٟاَيم الٛياب اإلاخ٨غع للخلميظ ًٖ خهت 

. الغياييت و٦ظا جضوي مؿخىي الخدهيل الضعاسخي لضيه

   

07 
اههغاٝ اَخمام الخلميظ بلى ألاوكُت ألا٧اصيميت الؿهلت التي ال جخُلب ظهضا 

٣ٖليا وكُا ومؿخىياث ٖليا مً الخ٨ٟحر  

   

08 

الخل٣حن وبُٖاء ال٣ىاٖض صون ظمىص وظٟاٝ َغي٣ت الخضعيـ التي حٗخمض ٖلى 

بٖما٫ الظًَ لضي الخلميظ وبُٖاثه الٟغنت للخإمل والبدض وا٦دكاٝ 

. ال٣ىاٖض بىٟؿه

   

09 

ٖضم مغاٖاة اإلاٗلم للٟغو١ الٟغصيت اإلاىظىصة بحن الخالميظ ٖىض َغخه لألؾئلت 

. ؤزىاء الخهت 
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ضم جىٓيمها وويىخها مّما يهٗب مً اؾديٗابها مً ٢بل  24 ٖضم جضعط اإلاٗلىماث ٖو

. الخالميظ

   

  

ت
بٍى

تر
 ال

جت
ال

إلاّ
ا

 

   . ؤ٢ضم وكاٍ اإلاٗالجت التربىيت ٣ِٞ ل٩ىجها يمً الدجم الؿاعي الغؾمي 25

   . يدًغ في وكاٍ اإلاٗالجت التربىيت ٧ل جالميظ الٟىط الظر ؤؾّحٍر 26

   . جدضيض طور نٗىباث حٗلم الغيايياث ي٩ىن هديجت ٢غاع لٗمليت ج٣ىيم مىيىعي 27

   . ؤٖض وكاٍ اإلاٗالجت التربىيت بال٨يٟيت التي ؤٖخمضَا في اليكاٍ الٗاصر 28

اث بدؿب هٕى الهٗىباث التي يٗاهىن مجها 29    . ؤنى٠ الخالميظ في مجمٖى

   . ؤؾخٛل وكاٍ اإلاٗالجت في بٌٗ ألاخيان لخ٣ضيم مٟاَيم ظضيضة في ماصة الغيايياث 30
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 ٠خاب الٝشاءة في ٔشط زٝا٘ت اإلاجخمْ الجضاةشي لذي جالمُز الخّلُم الابخذاتيمذي ئظهام 

 -جدلُل مدخىي ٠خاب العىت الشابّت ابخذاتي همىرًحا -

. حامّت أبى ب٢ش بلٝاًذ ،جلمعان،الجضاةش/جُّؽادًً مدمذ .أ

 

: ملخق

حٗض اإلاىٓىمت التربىيت ممشلت باإلاضعؾت مً ؤَم اإلاجاالث التي حٗخمض ٞحها مسخل٠ الضو٫ وألامم للخٟاّ ٖلى ز٣اٞت      

يٟت ه٣ل الترار الش٣افي للمجخم٘ ظيل ٖكر ظيل، وللىٓغ إلاضي مؿاَمت ٦خاب  اإلاجخم٘، ٖلى اٖخباع ؤن اإلاضعؾت ج٣ىم بْى

ة، وبالخالي مضي مؿاَمت اإلاضعؾت في الخٟاّ ٖلى ؤلاعر الش٣افي الجؼاثغر الظر اللٛت في الخٗليم الابخضاجي في َظٍ اإلاهم

لى َظا ألاؾاؽ  جٟاٖلذ ٞيه الٗضيض مً ٖاصاث وج٣اليض وؤٖغاٝ ؤٖغا١ بكغيت نىٗذ جاعيش الجؼاثغ ال٣ضيم واإلاٗانغ، ٖو

ومضي جًمجها ٖلى ههىم  ٣ٞض اعجإيىا ؤن ه٣ىم بخدليل ما يخًمىه ٦خاب اللٛت للؿىت الغابٗت ابخضاجي مً ههىم

.   جغجبِ بٗىانغ ز٣اٞت اإلاجخم٘ الجؼاثغر 

ال٢خه بش٣اٞت اإلاجخم٘ : ال٣لماث اإلاٙخاخُت . الش٣اٞت،ؤصب الُٟىلت والش٣اٞت،ز٣اٞت الُٟل،٦خاب اللٛت ٖو

: مٝذمت

ل٩ل مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث ز٣اٞت زانت به، وال يم٨ً ؤبضا جهىع مجخم٘ مً صون ؤَغ ز٣اٞيت جدضص جىظهه، وجدضص      

مٗاإلاها وم٩اهخه اإلامحزة بحن اإلاجخمٗاث، بط ؤن وظىص اإلاجخم٘ يٗجي بالًغوعة وظىص ز٣اٞت ما صامذ الش٣اٞت ؤؾلىب مً 

ث الش٣اٞاث ٖلى مؿخىي الٗالم مىظ وظىص ؤلاوؿان ٖلى وظه ؤؾاليب خياة اإلاجخم٘ والخٟاّ ٖلى وظىصٍ، وجُىع 

اإلاٗمىعة، ٟٞي ٧ل ٖهغ جدك٩ل في اإلاجخمٗاث وجدبايً جؼصاص ٞيه الش٣اٞاث وجدىٕى مً خيض اإلاٗايحر وألاؾـ، وبالىٓغ 

ر طًَ لهظٍ الخ٣ي٣ت ٞل٩ي يداٞٔ اإلاجخم٘، ٖلى وظىصٍ وب٣اثه ال بض مىه ؤن يداٞٔ ٖلى ز٣اٞخه ويٗمل ٖلى ٚغؾها ٝ

ا وبيجاص لها م٩اها مغمى٢ا بحن ز٣اٞاث اإلاجخمٗاث وألامم .      1ألاظيا٫، بل وؤ٦ثر مً طل٪ يجب الٗمل ٖلى جُىيَغ

يٗض ألاصب بهٟت ٖامت وؤصب الُٟىلت بهٟت زانت مً ؤَم الىؾاثل التي يم٨ً ؤن حؿخسضم في ٚغؽ ز٣اٞت اإلاجخم٘ 

ظا بالىٓغ لضوع َظا ألاصب اإلاىظه لٟئت مً اإلاجخم٘ والتي جمشل ال٣اٖضة التي يجب ؤن يغج٨ؼ ٖلحها  ٖكر مسخل٠ ألاظيا٫، َو

ظا َبٗا بالىٓغ اَميت مغخلت الُٟىلت في جيكئت ؤٞغاص اإلاجخم٘، ويم٨ً لٗضة  الخ٩ىيً الش٣افي والاظخماعي لألظيا٫، َو

حسخغ ؤصب الُٟىلت بهضٝ ماؾؿاث وجىٓيماث اظخماٖيت مً ؤؾغة وصوع الخًاهت والىىاصر واإلاىٓماث الاظخماٖيت، ؤن 

اإلاؿاَمت في ٚغؽ اإلاٗايحر الش٣اٞيت التي يخمحز بها مجخمٗىا ؤلاؾالمي، ولٗل ؤ٦كر صوع يم٨ً ؤن ي٩ىن في َظا اإلاجا٫، َى 

الضوع الظر يم٨ً ؤن ج٣ىم به اإلاىٓىمت التربىيت والخ٩ىيييت ممشلت باإلاضعؾت، واإلاؿاَمت الٟٗالت وبيؿبت ٦بحرة في اإلاداٞٓت 

ٞت اإلاجخم٘، وظٗلها جيخ٣ل ٖكر ألاظيا٫ بالىٓغ بلى حٗضص ؤصواع اإلاضعؾت والتي مً بيجها صوعَا في ه٣ل الترار الش٣افي ٖلى ز٣ا

. للمجخم٘، في الاججاٍ اإلاداٞٔ الظر يجب ؤن جخبىاٍ اإلاضعؾت

ا بم      ا ٖلى ج٩ىيً الٟغص الهالر للمجخم٘، ٞيم٨ً ؤن وٗخكَر زابت اإلاغقض الظر يمهض وبطا هٓغها للش٣اٞت مً خيض جإزحَر

الؿبيل لإلوؿان في الخياة الاظخماٖيت، والظر يم٨ىه مً عئيت ألامىع بمهباح ال٣ٗل ويدضص له الخٗامل بمى٤ُ بيجابي 

                                                           
. 27، ص 988 ، دار علم ادلعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بًنوت، لبنان، "ثقافة األطفال "اذلييت ىادي نعمان،   
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م٘ مسخل٠ ال٣ًايا التي ج٩ىن مدل ه٣اف في اإلاجخم٘، وبهظا يم٨ً ؤن ج٩ىن الش٣اٞت صٖىة مؿخمغة للٟغص مً ؤظل 

ت والٟهم والىعي بإَميت ز٣اٞت اإلاداٞٓت ٖلى ز٣اٞت اإلاجخم٘، والؿبيل الظر يىحر صعبه لي٩ىن مىاَىا بيجابيا  جدهيل اإلاٗٞغ

اصاث وج٣اليض اإلاجخم٘ . 1نالخا مؿاَما في اإلاداٞٓت ٖلى ز٣اٞت ٖو

ي٠ مسخل٠ الىؾاثل التي جم٨ىىا مً طل٪، وفي َظا       وبالىٓغ اَميت اإلاداٞٓت ٖلى ز٣اٞت اإلاجخم٘ ٞالبض مً جْى

يٗض ؤصب الُٟىلت مً ؤَم الىؾاثل الٟٗالت التي حؿاَم في ٚغؽ ز٣اٞت اإلاجخم٘ لضي ألاظيا٫، ٞيم٨ً ؤن  الخهىم

ي٠ ٢هو  وؿاَم ييكغ ٢هو وههىم َاصٞت في ظغاثض ومجالث الدؿليت اإلاىظهت للُٟل، ٦ما يم٨ً ؤن يخم جْى

اإلاضعؾت، ٦ممشل للمىٓىمت التربىيت  نٛحرة، ٚحر ؤن َظا ال ي٠٨ ما لم حؿاَم ؤَم ماؾؿت اظخماٖيت في طل٪ ؤال وهي

للمجخم٘، ٞال يم٨ً ؤن يخم به٩اع صوع اإلاضعؾت ٦ماؾؿت مً ماؾؿاث الخيكئت الاظخماٖيت والش٣اٞيت للُٟل، في 

اإلاؿاَمت في الٟٗالت مً زال٫ حٗضص مهامها في اإلاداٞٓت ٖلى ز٣اٞت اإلاجخم٘ ٖكر مسخل٠ ألاظيا٫، بالىٓغ بلى زُىعة 

في اإلاىظهت زهىنا الؾخالب ز٣اٞاث اإلاجخمٗاث الٗغبيت واإلاجخمٗاث ؤلاؾالميت، والتي م٘ ألاؾ٠ ٢ض ٖمليت الٛؼو الش٣ا

جم٨ىذ مً ٚغؽ الٗضيض مً ألا٩ٞاع الٛغبيت البٗيضة ٧ل البٗض ًٖ اإلاٗايحر الش٣اٞيت التي جدطخى بال٣بى٫ الاظخماعي 

ٟا٫ ٖىضها، والتي يجب ؤن يخدمل ٧ل ، وألازُغ مً طل٪ ؤجها ؤزغث بمسخل٠ وؾاثلها ٖلى قغيدت واؽ2ٖىضها ٖت مً ألَا

٠ في بَاع مجهاط اللٛت الٗغبيت في  َٝغ مؿاوليت الخهضر ازُاع وؤبٗاص َظا اإلاك٩ل، ولٗل ؤصب الُٟىلت يم٨ً ؤن يْى

  .الخٗليم الابخضاجي ٖىضها في الجؼاثغ

ل٠ مؿخىياث الخٗليم الابخضاجي مجاال زهبا وبالىٓغ إلاا ط٦غ آهٟا ٞيم٨ً ؤن ي٩ىن ٦خاب اللٛت الٗغبيت اإلاىظه إلاسذ     

ً بغهامج ٦خاب اللٛت  للمؿاَمت في ٚغؽ ز٣اٞت مجخمٗىا الجؼاثغر ألانيل في طًَ ألاظيا٫ الهاٖضة،  ٞيم٨ً ؤن هًِمّ

اصاجىا وج٣اليضها اإلاٗغوٝ بهام وعوزىا الش٣افي والخًاعر الظر جىا٢لذ ت مً الىهىم التي حٗكر ٞٗال ًٖ مٗايحرها ٖو ٌ مجمٖى

ٖضة ؤظيا٫ ٖلى مغ مسخل٠ مغاخل جاعيش بالصها، وبالىٓغ لىظىص الٗضيض مً اإلاالٟحن للىهىم ؤو ال٣هو الهٛحرة ؤو 

الُىيلت، والظيً جىاولىا بال٨خابت والؿغص وبالىو ونٟا لش٣اٞخىا وهجخىا ؤيما هجاح في الخٗغي٠ ب٣يمىا الش٣اٞيت في 

اوؽ اإلاداٞل الٗاإلايت، بديض هلمـ في َظا الخهىم م اع َو ىن والُاَغ َو ظهىصاث الٗضيض مً ؤصباثىا ؤمشا٫ مىلىص ٖٞغ

بض الخميض بً َضو٢ت ومىلىص  غط وؤمحن الؼاور ٖو ىع وهيسخي وؤخالم مؿخٛاهمي، صون ؤن هيسخى واؾجي ألٖا ٖمغوف و٦ظا َػ

م مً ؤصباء الجؼاثغ حَر . مٗمغر ٚو

ب اللٛت الٗغبيت إلاسخل٠ مؿخىياث الخٗليم الابخضاجي في وفي بَاع َظا اإلا٣ا٫ يم٨ىىا ؤن هدلل وهغي مضي مؿاَمت ٦خا    

اللت ٖلى ما جخًمىه مً ههىم حٗكر بهغاخت ًٖ مىعوزىا الش٣افي، وؾيخسظ مً  اإلاداٞٓت ٖلى ز٣اٞخىا مً زال٫ ؤلَا

بيت ٦خب اللٛت الٗغبيت للؿىت الغابٗت ابخضاجي همىطظا لخدليلىا َظا، ٞٗلى ٢ضع الىهىم التي حٗكر ًٖ ز٣اٞخىا الٗغ

. ؤلاؾالميت، يم٨ً ؤن ههضع خ٨مىا في مضي مؿاَمت َظٍ ال٨خب في ٚغؽ ز٣اٞت مجخمٗىا وجل٣يجها للُٟل الجؼاثغر 

 

 

 

                                                           
1
 Said Edwards, culture impérialisme, London, édition Vintage Books. P 408. 

ادلعهد القومي للبحوث الرتبوية والتطوير، ،"(دراسة تحليلية)التنشئة االجتماعية للطفل العربي وعالقتو بتنمية المعرفة "الصويغ سهام عبد الرمحان،   2
. 27، ص2003 ،مجهورية مصر العربية
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ً
: ابخذاتي سابّتجدلُل هفىؿ ٠خاب اللٕت الّشبُت للعىت ا٥: أوال

ؾيخُغ١ مً زال٫ الىهىم الىاعصة في َظا ال٨خاب إلاضي اخخىائها ٖلى ز٣اٞت اإلاجخم٘ الجؼاثغر اإلادكبٗت بالضيً     

ل جدىاؾ٤ م٘ مسخل٠ اإلاٗايحر التي جخمحز بها ز٣اٞخىا مً عوح الخأػع والخأدي والخ٩اٞل واخترام خ٤ الٛحر  ؤلاؾالمي، َو

ا مً مٗايحر بيجابيت حَر . وال٣يام بالىاظب ٚو

ي٠ ٖلى عني٠ الُغ٢اث لؿض خاظياث ألاؾغة : الىق ألاو٥  جىاو٫ ؾغ زىلت التي جغ٦ذ الضعاؾت مً ؤظل بي٘ الٚغ

وخاظياث ٖالط والضَا اإلاغيٌ، ٩ٞان لها نضي٤ ناصٞها في الُغي٤، ؤنبذ يإزظ مهاعي٠ بياٞيت ومىدها لؼميلخه ل٩ي 

ما بمؿاٖضة ؤؾغة زىلت، ٞهظا يدىاو٫ في مٛؼاٍ ٚغؽ عوح ال تهمل الضعاؾت، ٞلما ٖلم والضيه بظل٪ اؾخدؿىا ٞٗلتها ٍو

الخ٩اٞل الاظخماعي الظر يخمحز به مجخمٗىا، في ؤطَان اليلء 

الظر جىاو٫ ٢هت الؿم٨ت الؼع٢اء التي عا٣ٞذ الؿم٨ت خمغاء في عخلت الٗىصة لبيتها، الظر قيضٍ لها : الىق الثاوي

اء بحن الٟغص والهضي٤نضي٣ها ؤلاوؿان الُٟل الهٛحر، ٞهظا الىو حهضٝ ٝ . ر مٛؼاَا لٛغؽ عوح الهضا٢ت والٞى

ما٫ الُيبت مً زال٫ الٟتى الهيجي الظر ؤحى باإلااء الباعص مً : الىق الثالث ولى ؤهه يدمل في مٛؼاٍ يغوعة ال٣يام باٖا

. ٢ت ببيئدىا الجؼاثغيتالجهغ لجضجه الُٗكاهت، جى٢حرا لل٨بحر وهي ز٣اٞت ؾاثضة في مجخمٗىا، ٚحر ؤن بيئت ال٣هت ليـ لها ٖال

ى ٢هيضة ؤمي وؤبي، والتي ظاءث ٖلى لؿان الابً الظر يغي بًغوعة الكر بالىالضيً وعص ظميلهما، هٓحر ما : الىق الشابْ َو

حٗبا مً ؤظله ختى اقخض ٖىصٍ، ٞهظٍ ال٣هيضة الكٗغيت َاصٞت لٛغؽ ز٣اٞت الغؤٞت والكر والخب للىالضيً، وهي ال٣اٖضة 

. ظيا٫ مجخمٗىا ظيال بٗض ظيلالتي جىاعزتها ؤ

ٞهى يدىاو٫ ٢هت ؤلازىة الشالزت، الظيً ؤخًغوا زالزت ؤقياء عجيبت بٛغى الٟٓغ بالبيذ هاؾا٧ا ػوظت، : الىق الخامغ

ظٍ ال٣هت زياليت جخدضر ًٖ ٢هت ٚحر وا٢ٗيت خضزذ في بيئت بٞغي٣يت، وهي ال جمذ بهله للبيئت الش٣اٞيت إلاجخمٗىا،  َو

م زل٤ َاٖت الىا . لض الظر وعص ٞحهاٚع

يدىاو٫ ٢هت شجغة الغمان العجيبت، وهي ٢هت زياليت مً وسج الش٣اٞت الهيىيت التي ليـ لها ٖال٢ت : الىق العادط

م مً ؤجها حٗالج مك٩لت بوؿاهيت جخمشل في صاء الُم٘ والجك٘، التي حٗض ؾمت ٚحر  بش٣اٞخىا الٗغبيت ؤلاؾالميت، ٖلى الٚغ

. مدبظة في ز٣اٞخىا ؤلاؾالميت

ى يدىاو٫ ٢هت ؾيضها ؾليمان و٦ي٠ ٢طخى بالٗض٫ بحن اإلاخسانمحن ناخب اإلاؼعٖت وناخب الٛىم، :الىق العابْ َو

ظٍ  ٞهظٍ ال٣هت لها صوع في ٚغؽ ز٣اٞت الخ٨م بالٗض٫ والخٗامل م٘ الىاؽ بالٗض٫ وؤلاخؿان، وهبظ الجىع والؿلُان، َو

. ًٞيلت ؾاميت مً الًٟاثل التي يدبظَا صييىا الخىي٠

يدىاو٫ ٢هت ؤزىيً عجيبحن لهما ٢ضعة زاع٢ت في قغب ماء البدغ صٞٗت واخضة، وآلازغ يمض عظليه بال : هق الثامًا٥

. خضوص، ٞهظٍ ال٣هت ٢هت زياليت ال جسضم مباصت ز٣اٞخىا في شخيء، و٧ان مً ألاخغي ؤال يخم جًميىه في ال٨خاب

والظر يه٠ عوح الخ٩اٞل والخًامً بحن الجؼاثغيحن الظر يدمل ٖىىان الخًامً مً الخها٫ الخميضة،  :الىق الخاظْ

اث وجىػٕ اإلاؿاٖضاث ويخم بَٗام ال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن بٛيت هيل ألاظغ الٗٓيم  في قهغ عمًان الًٟيل، بديض ججم٘ الخكٖر

 ٖىض عبىا، ٞهظٍ الخانيت مٗغوٝ بها مجخمٗىا الجؼاثغر، والهضٝ مً َظا الىو َى ٚغؽ ز٣اٞت الخًامً لضي ٧ل ؤٞغاص

ى بظل٪ يدىاؾ٤ جماما م٘ ز٣اٞت الخًامً الؿاثضة في اإلاجخم٘ الجؼاثغر  . اإلاجخم٘ الجؼاثغر، َو
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اث ػوظها،  : الىق الّاؼش وهي ٢هيضة ؤم اليديمت للكاٖغ مٗغوٝ الغنافي، ؤوكإَا مخٗاَٟا ٖلى خا٫ ألاعملت بٗض ٞو

ظٍ ٢يمت مشلى جدىاٚم ومداال اؾخُٗاٝ اإلاجخم٘ لحهبىا لكض ؤػعَا وؤلامؿا٥ بها ومؿاٖضتها وا لى٢ٝى مٗها في مدىتها، َو

. م٘ ز٣اٞت مجخمٗىا

ا بحن ٖهٟىعيً مغا في عخلت ٞى١ بالصها الجؼاثغ، بديض ؾغص اخضَما لآلزغ ؤَم  : الىق الخادي ِؽش ويدىاو٫ خىاعًا

ضص له ؤَم زهاثو اإلاجخم٘ الجؼات ٌ الاؾخٗماع وخ٤٣ الاؾخ٣ال٫، ٖو عر ٞهظا الىو ممحزاث اإلاجخم٘ الجؼاثغر الظر ٞع

. يدىاٚم جمام م٘ ما يجب ؤن ي٩ىن في مجهاظىا التربىر 

الظر يخدضر ًٖ بُلت مً وؿاء الجؼاثغ، التي ٢اومذ اإلادخل الٟغوسخي و٢ضمذ مالخم وبُىالث،  :الىق الثاوي ِؽش

ى جاعيش بالصها في ون٠ الصخهياث الٗٓيمت  ٞهظا الىو يؿاَم في ٚغؽ ؤَم م٩ىن مً م٩ىهاث ز٣اٞت مجخمٗىا، ؤال َو

ى ٖضم  التي ؾاَمذ في نى٘ وجمجيض َظا الخاعيش، ولٗل َظا ما يغجبِ ؤؾاؾا بخجؿيض ؤَم ؤؾـ بىاء اإلاجهاط التربىر َو

ى ألاؾاؽ الظر جىاصر به الاججاَاث اإلاٗانغة في بىاء الىٓام التربىر   بَما٫ َاب٘ ز٣اٞت وؤنالت اإلاجخم٘ ٢بل ٧ل شخيء َو

1 .

، بٗض ؤن ًٞلذ اإلاؿاَمت بضعاؾتها في واإلاخٗل٤ بـ: الىق الثالث ِؽش عص خياة الكهيضة ملي٨ت ٢ايض في ؾاخت الكٝغ

ً لضي ألاظيا٫، ٞىجضٍ  ً ختى اؾدكهاصَا، ٞهظا الىو حهضٝ لخ٨غيـ ز٣اٞت خب الَى الشىعة الخدغيغيت والظوص ًٖ الَى

ً لضي ألاظيا٫ الىاقئت . يدىاٚم جىاٚما ٦بحرا م٘ ز٣اٞت الخطخيت في ؾبيل الَى

ً والخٗل٤ به، : الشابْ ِؽشالىق  وهي ٢هيضة ٖلي٪ مجي الؿالم، ٞهي هو َاصٝ يدض ألاظيا٫ ٖلى يغوعة خب الَى

ظا ج٨غيؿا لش٣اٞت اإلاىاَىت التي ججٗل الٟغص يًخي وي٨غؽ ٧ل ظهضٍ بهضٝ  وظٗله ؤٚلى ما يم٨ً ؤن يمل٨ه ؤلاوؿان، َو

  .نياهخه وخمايخه مً ؤر زُغ يتهضصٍ

ى ٖب: الىق الخامغ ِؽش اعة ًٖ ٢هت ؤم ؤنيبذ بالهمم وؤنبدذ ال مدغومت مً وٗمت الؿم٘، ٣ٞضع هللا ؤن َو

ؾمدذ لها ٞغنت إلظغاء ٖمليت ظغاخيت لألطن ٧للذ بالىجاح، ٞاؾخٗاصث وٗمت الؿم٘، ٟٞغح ٧ل ؤبىائها بظل٪، ٞضٖذ 

م، ولهظا الضٖاء مٛؼي يغوعة خمض هللا ٖلى وٗمه وق٨ٍغ ٦شحرا ٖلحها، ٞهظا  ألام هللا ؤن يمخ٘ الىاؽ بؿمٗهم وؤبهاَع

الىو يؿاَم في ٚغؽ َظٍ الخهلت لضي ألاظيا٫، والتي مٗغوٝ بها مجخمٗىا وهي ؤن هدمض هللا ٖلى وٗمه في الؿغ 

. والٗلً وفي الؿغاء والًغاء، وهي الؿمت التي يجب ؤن يخدلى بها اإلاامً الهاص١

ى ٖباعة ًٖ م٣ا٫ ٖلمي يخدضر ًٖ الٟىاثض : الىق العادط ِؽش الصخيت لٟا٦هت الكرج٣ا٫، وؤَم الٟيخاميىاث التي َو

جمض بها الجؿم، ٞمً اإلاهم ؤن يخم جل٣حن َظٍ ألامىع للخالميظ باؾخسضام الىهىم اإلاىظهت للُٟل، جماقيا م٘ البٗض 

الٗلمي والخ٨ىىلىجي الظر حؿعى مىٓىمخىا التربىيت لخ٨غيؿه ٦سِ مً الخٍُى الٗغيًت ار بنالح يخم بخضازه ٖلى 

ى ٦ظل٪ الخىظه الظر ج٨غؾها ؤر مىٓىمت جغبىيت ار صولت مً صو٫ الٗالممىٔ . 2ومخىا التربىيت، َو

ى ؤيًا يؿغص بٌٗ اإلاُٗياث الٗلميت خى٫ ؤَميت مماعؾت الغيايت  : الىق العابْ ِؽش َو

اثضتها للصخت الجؿميت، ٦ما يدىاو٫ في هٟـ الخحن خالت جدىافى م٘ حٗاليم قغيٗخىا الؿمدت، وال  جدبظَا ٖاصاجىا ٞو

الاظخماٖيت، والتي جخمشل في الكغاَت وؤلاٞغاٍ في ألا٧ل، والىاجج ؤؾاؾا ًٖ ٖضم جدلي ؤلاوؿان بال٣ىاٖت والغضخى 

                                                           
. 36م، ص 993 ، دار األمل للنشر والتوزيع، إربد "ضوء المذاىب الفكرية أصول التربية في"احلياري حسن،   
. 07م ، ص994 ، مطابع الشروق القاىرة "التدريس الفعال للعلوم الطبيعية في ضوء الكفاءات "خبش ىالة طو،  2
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حر م٣بىلت اظخماٖيا، ٖلى اٖخباع ؤجها جمخل٪ ٢يمت ؾلبيت في اإلاٗخ٣ض الش٣افي  ا ٚو بال٣ليل، و٧ل َظٍ الهٟاث طميمت قٖغ

خخىر ٦خاب ال٣غاءة اإلاىظه للخلميظ ٖلى َظٍ ألامىع، والتي جٟيض في ج٨غيـ مبضؤ ال٣ىاٖت الجؼاثغر، ومً اإلاهم بطن ؤن ر

. والبٗض ًٖ ألاهاهيت

ى ٢هيضة قٗغيت ًٖ اإلاُدىت ألاصاة التي حؿخسضم في الضعؽ مً َٝغ الٟالح بٗض ظجي مدهى٫ : الىق الثامً ِؽش َو

٢يمت ومخانلت في ز٣اٞت اإلاجخم٘ الجؼاثغر، ؤال وهي مهىت  الكٗحر ومدهى٫ ال٣مذ، وجدمل َظٍ ال٣هيضة مهىت هبيلت ولها

ظٍ  الٟالخت اإلاٗغوٞت في بيئخىا، وجيخهي ال٣هيضة بك٨غ هللا ٖلى ما ؤوٗم ٖلى ٖبضٍ مً وٗم الشماع بٗض الجض وال٨ض، َو

ٟا٫ في اإلاضعؾت . ٢يمت ؾاميت جىاعزىاَا في ز٣اٞخىا ؤبا ًٖ ظض، وحؿاَم َظٍ ال٣هيضة في ٚغؾها لضي ألَا

هاع الظر يغب بخضي اإلاضن في الى م ؤ، وجدضر ًٖ ألايغاع الىق الخاظْ ِؽش ، ويدىاو٫ خاصر َبيعي مخمشل في ؤلٖا

هاع ونٟا  ظا الىو ال يدمل ؤيت ٢يمت ز٣اٞيت مٗغوٞت في اإلاجخم٘ الجؼاثغر، وخبظ لى ون٠ ْاَغة ؤلٖا التي زلٟها، َو

. ٖلميا ال ؤ٦ثر وال ؤ٢ل

اعزت خلذ بإخض ؤخياء الٗانمت وما زلٟه مً ؤيغاع قاَضَا الجمي٘ في مسخل٠ والظر يه٠ ٥:الىق الّؽشون

الىؾاثل، ول٨ً الصخيء الجميل الظر يدىاوله َظا الىو، ؤهه ٢ضم ونٟا اؾمى مٗاوي الخًامً والخأػع الظر ْهغ ٖلى 

مٗىهاث لألؾغ والٗاثالث الكٗب الجؼاثغر، ؾىاء ؤزىاء ال٩اعزت ؤو بٗضَا، ؤيً ج٣ضم ؤبىاء الكٗب ب٩ل ما يمل٩ىن مً 

. اإلاى٩ىبت، وعوح الخًامً هي ز٣اٞت مخإنلت في هسىة الكٗب الجؼاثغر 

زام بىن٠ خا٫ مضيىت مً اإلاضن الجؼاثغيت بٗض ؤن خضر ػلؼا٫ جغ٥ ٦شحرا مً الخغاب،  :الىق الىاخذ والّؽشون

ىا وجىاو٫ ًٞيلت الخٗاون بحن ؤبىاء الكٗب بٛغى به٣اط ألاخياء مً جدذ ألاه٣اى،  و٦ظا بزغاط الجشض اشخام جٞى

. جدذ الخُام، ومٗغوٝ ًٖ قٗبىا ز٣اٞت الخًامً والخأػع في مشل َظٍ الٓغوٝ

وهي ٢هيضة قٗغيت خى٫ ْاَغة الغياح، وما اجسظ لها ؤلاوؿان مً اخخياَاث ج٣يه مً : الىق الثاوي والّؽشون

ظٍ ال٣هيضة مىظهت للخٟٔ وجه٠ ْاَغة َبيٗيت، وجضزل ٝ ا، َو . ر بَاع مىذ الش٣اٞت الٗلميت للُٟلمساََغ

ىلت ويه٠ ناخبه الًغع الظر ؤلخ٣ه ناخب قغ٦ت بمجخم٘ :الىق الثالث والّؽشون ٖىىاهه اهخ٣ام الىدلت ٖؿٌّ

الىدل، ظغاء اؾخسضام اإلاىاص ال٨يماويت لخمايت الؼعٕ مً الخكغاث الًاعة، ٞدؿبب في اهخ٣ام مجخم٘ الىدل، ٞلم يكٗغ 

لظر ؾببه للىدل بال بٗض ؤن لؿٗخه هدلت، ٞهظا الىو حهضٝ في مٛؼاٍ بلى ٚغؽ زل٤ ٖضم ناخب الكغ٦ت بالًغع ا

ى زل٤ هبيل مىظىص في ٧ل اإلاجخمٗاث ال مجخمٗىا الجؼاثغر ٞدؿب ٟا٫، َو . بلخا١ ألاطي بالٛحر لضي ألَا

ى يخدضر ًٖ يغوعة اإلاداٞٓت ٖلى مجخم٘ البدغ، ًٖ َغي٤ خمايت البذ: الىق الشابْ والّؽشون ع مً الخلىر َو

ظا اإلابضؤ يٗض مً ؤنى٫  باإلاىاص الؿامت التي جٟغػَا اإلاهاو٘، ٞهظا الىو يؿعى لٛغؽ ز٣اٞت اإلاداٞٓت ٖلى البيئت، َو

. ز٣اٞخىا التي جىصخي بًغوعة الٗىايت بىٓاٞت اإلاديِ زضمخا للىٟـ وزضمخا للمجخم٘

اقت ؾىصاء اللىن وال يكاع٦جها اللٗب، يغور ٢هت ٞغاقاث ػاَياث اللىن يسخغن مً ٞغ: الىق الخامغ والّؽشون

ٞب٣يت وخيضة ختى و٢ٗذ ٧ل الٟغاقاث في قبا٥ ؤخض الهياصيً، ٞؿاٖضتهً الٟغاقت الؿىصاء في الىجاة، ٞإنبدذ ٧ل 

الٟغاقاث جدترم الٟغاقت الؿىصاء، و٧ل مجهً جدترم الٟغاقاث ألازغي مهما ٧ان ق٩لها ولىجها، ٞهظٍ ال٣هت مىظهت 

عبت الٛغوع والسخغيت مً الٛحر، ٞخباص٫ الاخترام بحن ألاٞغاص يٗض زل٣ا مخجظعا في ؤنى٫ اإلاجخم٘ للُٟىلت بهضٝ مدا

. الجؼاثغر، ومً اإلاهم ؤن ج٩ىن مشل َظٍ الىهىم في ٦خاب ال٣غاءة اإلاىظه لألَٟا٫ في الخٗليم الابخضاجي
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إلاا ٢بٌ ٖلحهم هضمىا ٖلى يدىاو٫ ٢هت اللهىم الظيً ٢ُٗىا ألاشجاع بضون قبب ٝ :الىق العادط والّؽشون

ٞٗلهم السخيء، ٣ٞغعوا ؤن يخٛحروا مؿخ٣بال، ٞهظا الىو حهضٝ لخ٨غيـ ز٣اٞت خب الصجغة والٗىايت بها بالىٓغ للٟىاثض 

التي جمىدها لإلوؿان، ٦ما حهضٝ لٛغؽ ز٣اٞت ٦ٍغ الكغ وهبظٍ ٧ىهه زل٤ سخيء حهل٪ ناخبها وحهل٪ اإلاجخم٘ بغمخه، ٞهظا 

. ٢حن هبيلحن مخإنلحن في ز٣اٞت مجخمٗىاالىو بطن يدض ٖلى زل

ىاثضَا لإلوؿان واإلاديِ، ويدض : الىق العابْ والّؽشون ٢هيضة قٗغيت يخدضر ٞحها ناخبها ًٖ ًٞاثل الصجغة ٞو

خىاء بها، ولهل مً ؤنى٫ صييىا ؤن يخم الخٟاّ ٖلى الىباث بالىٓغ لٟاثضجه  ٟا٫ ٖلى يغوعة خب الصجغة والٖا ٞحها ألَا

ظا . ما يؿعى الىو لخ٨غيؿه في طًَ ألاظيا٫ لإلوؿان، َو

ٖىىاهه الازترإ الُاثغ والظر يخدضر ًٖ مغاخل ازترإ الُاثغة وؾيلت الى٣ل الخضيشت التي : الىق الثامً والّؽشون

. ٢غبذ اإلاؿاٞاث بحن الكٗىب وألامم، ٞهى هو يخدضر ًٖ ازترإ ٖلمي وال يدمل ؤر عؾالت ز٣اٞيت مىظهت لألَٟا٫

يخدضر ًٖ ظهاػ الخلٟاػ، ووظه مً زالله ال٩اجب عؾالت مٟاصَا بم٩اهيت اؾخسضام َظٍ : والّؽشون الىق الخاظْ

. الىؾيلت للخش٣ي٠ والخٗغي٠ بش٣اٞت مجمٗىا في الٗالم، وال يدمل ؤر بٗض ز٣افي في َياجه

ظا الىو ويخدضر ًٖ حٗليم الخالميظ في ٢ؿم ٦ي٠ يخىانلىا م٘ جالميظ مً صو٫ ٖغبيت وبؽ :الىق الثالزىن  الميت، َو

حهضٝ لخبهحر الخلميظ بًغوعة الخأدي والخ٣اعب م٘ الكٗىب ألاق٣اء مً البلضان الٗغبيت وؤلاؾالميت، ولٗل َظا ما يٗض 

ٟا٫ مً الهٛغ، لخ٩ىن ز٣اٞت مخإنلت  مً ألاَضاٝ ال٣ىميت والش٣اٞيت التي حؿعى مىٓىمخىا التربيت لٛغؾها في طًَ ألَا

. وؤنيلت

ى ٢هيضة جخدضر ًٖ ظهاػ الخاؾىب، ويهٟها بإهه وؾيلت ٖلميت ج٨ىىلىظيه مخُىعة : الزىن الىق الىاخذ والث َو

ظا الىو يدمل بٗض ٖلميا ج٨ىىلىظيا ال ؤ٦ثر وال ؤ٢ل . حؿخسضم في ٦شحر مً اإلاجاالث، َو

لى٢ٝى م٘  يه٠ م٣ابلت في ٦غة ال٣ضم بحن ٞغي٣حن، وحهضٝ ناخبه لخمغيغ عؾالت مخمشلت في ا: الىق الثاوي والثالزىن 

ظا ج٨غيؿا لش٣اٞت الغوح الغياييت  تراٝ بالخهم اإلاىخهغ جبٗا إلابضؤ الاؾخد٣ا١، َو الٟغي٤ اجهؼم ؤم اهخهغ،م٘ يغوعة الٖا

. والبٗض ًٖ ؾلى٥ الٗى٠ باٖخباٍع ؾلى٥ سخيء ال يسضم ؤخضا

اثضة الخضعب والخمغن بٛغى جذ: الىق الثالث والثالزىن  ٢ي٤ الاهخهاعاث يخدضر ًٖ ٞاثضة مماعؾت الغيايت ٞو

ظا ج٨غيؿا للمشل  والبُىالث، ٞهظا الىو يداو٫ جمغيغ ز٣اٞت الجض والاظتهاص بٛغى الىنى٫ في الجهايت بلى الاظتهاص، َو

لى َظا الىدى يؿحر الىو  ، الشابْ والثالزىن الؿاثض في ز٣اٞت مجخمٗىا والظر مٟاصٍ مً ظض وظض ومً ػعٕ خهض، ٖو

ٖضاءة ظؼاثغيت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي، وطل٪ بًٟل جٟاهحها في الٗمل وبظلها ٦شحر مً  الظر يه٠ الاهجاػاث التي خ٣٣تها

. الجهض لخهل لظل٪

ظٍ الغيايت حٗض مً الغياياث التي جضزل في :الىق الخامغ والثالزىن  ى يخ٩لم ًٖ عيايت الٟغوؾيت في بالصها، َو َو

عي٠ ألاظيا٫ الهاٖضة بهظا اإلاىعور الش٣افي الظر جىاعزخه بَاع ٖىانغ ز٣اٞت اإلاجخم٘ الجؼاثغر، والتي حهضٝ َظا الىو لخ٘

ليه َظا الىو يدىاؾ٤ جماما م٘ ز٣اٞت مجخمٗىا . ألاظيا٫ ؤبا ًٖ ظض، ٖو

ظا ال يخالءم م٘ ز٣اٞخىا، " بي٩اؾى"يه٠ ل٣اء الغؾام الكهحر :الىق العادط والثالزىن  ٟا٫، َو ت مً ألَا م٘ مجمٖى

ٟا٫ ٩ٞان مً اإلاىاؾب ؤن يٗىى َظا الىو  بىو يد٩ي خياة عؾام حك٨يلي ظؼاثغر ؤمشا٫ مدمض عاؾم، لخٗغي٠ ألَا

. ؤ٦ثر بش٣اٞخىا وألاٞغاص الظيً ٢ضمىا ببضاٖاث ؾاَمذ في بزغاء جغازىا الش٣افي
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ى الٗىص الظر يٗض آلت : الىق العابْ والثالزىن  ً ٚىاجي مخإنل في ز٣اٞت مجخمٗىا، ؤال َو ى يه٠ آلت مىؾي٣يت ٞو َو

ظا الىو  عثيؿيت حؿخسضم في الٗٝؼ ألاهضلسخي، التي وعزتها بالصها ًٖ مهاظغر ألاهضلـ وب٣ي ًٞ ؤنيل ليىمىا َظا، َو

. يخىا٤ٞ ٧ليت م٘ بعزىا الش٣افي

يه٠ ٢ضوم الؿغ٥ للمضيىت وما ٢ضمه مً اؾخٗغاى قاع٦ذ ٞحها بٌٗ الخيىاهاث، ولٗل : الىق الثامً والثالزىن 

. ظؼاثغر، وبهظا ي٩ىن َظا الىو بٗيضا ًٖ ؤنىلىا الش٣اٞيتالؿغ٥ ٖىهغ ال ييخمي لش٣اٞت اإلاجخم٘ ا٫

ى ٢هيضة قٗغيت يه٠ ٞحها الكاٖغ َاثغ الخمام، اإلاٗغوٝ ب٨ثرجه ٖىضها، ولهظا الىو : الىق الخاظْ والثالزىن  َو

٤ بالخيىان واإلاداٞٓت ٖلحها، ولٗل َظا ما يىصخي به صيً ؤلاؾالم، وب٣ي مخإم ال في عؾالت َاصٞت جخمشل في يغوعة الٞغ

. ز٣اٞت اإلاجخم٘ الجؼاثغر، ومً اإلاهم بطن جىظيه ؤصب للُٟىلت لترؾيش َظٍ اإلاباصت

ى يه٠ ظما٫ الجؼاثغ مً زال٫ عخلت البِ مً الكما٫ بلى الجىىب بدشا ًٖ م٩ان صافئ ج٣طخي ٞيه  :الىق ألاسبّىن  َو

الكخاء، ٞيه٠ مىار الجؼاثغ اإلاٗخض٫، ويه٠ الىاخاث طاث اإلاىاْغ الخالبت في الجىىب الجؼاثغر، ومً اإلاهم ؤن ج٩ىن 

ظا الىو مشل َظٍ الىهىم في ال٨خاب، بٛغى حٗغي٠ اليلء بجما٫ بالصها، لجٗله م ؤ٦ثر خبا له وؤ٦ثر حٗل٣ا به، َو

ً لضي ألاظيا٫ . حهضٝ بطن لٛغؽ ز٣اٞت خب الَى

ى ٢هت زياليت ًٖ عخالث الؿىضباص البدغر التي حٗٝغ مً ألاؾاَحر في الش٣اٞت الٟاعؾيت، : الىق الىاخذ وألاسبّىن  َو

ظا ؤقاع ال٨شحر اَميت وبهظا َى هو ليـ له ٖال٢ت بترازىا الش٣افي، ولى ؤهه يؿاَم في جىميت مل٪ ة الخيا٫ لضي الُٟل، َو

ٟا٫ . 1ؤصب الُٟىلت في ق٣ه اإلاخٗل٣ت ب٣هو الخيا٫ في جىميت مهاعة وعوح ؤلابضإ لضي ألَا

ى ٢هيضة في ون٠ الىاخت التي حٗض م٩ىها مكهىعا مً م٩ىهاث البيئت الُبيٗيت للجؼاثغ : الىق الثاوي وألاسبّىن  َو

لخلميظ باإلا٩ىهاث الؿياخيت الهامت في بالصها، ٞالىو يؿاَم في الخٗغي٠ بترازىا الُبيعي الخالبت، بديض يؿعى لخٗغي٠ ا

. ؾىاء للخلميظ ؤو لل٣اعت مً ٚحر الجؼاثغ، ٦ما حهضٝ الىو لخٗؼيؼ ز٣اٞت الاٞخساع بممحزاث َبيٗت بالصها

ا ًُ : ألابّاد الثٝاُ٘ت للمجخمْ الجضاةشي التي وسدث في هفىؿ ال٢خاب: زاه

الٗضيض مً الٗىانغ اإلا٩ىهت لش٣اٞت اإلاجخم٘ الجؼاثغر التي وعصث في مسخل٠ ههىم ٦خاب اللٛت الٗغبيت للؿىت هجض     

: الغابٗت ابخضاجي، وهي ٦ما يلي

بٗض الخأػع والخأدي والخٗايض والخًامً والخ٩اٞل الاظخماعي بحن ؤٞغاص الكٗب الجؼاثغر، ٣ٞض وعصث الٗضيض مً  -

في َظا الخهىم، والتي وعصث في ههىم جدمل ٢هو اظخماٖيت نٛحرة مازغة، و٢هو الىهىم اإلاىظهت للخالميظ 

الخًامً بحن الكٗب ؤزىاء خضور ال٩ىاعر واإلاهاثب التي جهيب الكٗب، ٞدؿعى َظٍ الىهىم لٛغؽ ز٣اٞت الخ٩اٞل 

. الكإنوالخًامً لضي ألاظيا٫ الهاٖضة في مسخل٠ ألاخىا٫، وفي َظا الهضص هجض زماهيت ههىم وعصث بهظا 

ضم السخغيت مجهم، ٞهىا٥ مً الىهىم التي جغور ٢هو مٛؼاَا  - ضم الجك٘ واخترام خ٣ى١ الٛحر، ٖو بٗض ال٣ىاٖت ٖو

ضم الخٗضر ٖلى خ٣ى٢هم، ٞهياهت خ٣ى١ الٛحر واخترامهم، مً زال٫ البٗض ًٖ السخغيت مجهم، حٗض مً  اخترام الٛحر ٖو

في بالصها، وهجض زالزت ههىم وعصث في ال٨خاب والتي جىصخي بهظا الخل٤ الىبيل، ؤَم اإلاباصت التي جخمحز بها الش٣اٞت التربىيت 

. الظر يٗخكر مً ؤنى٫ ز٣اٞخىا

                                                           
. 43 م، ص 995 والتوزيع، مصر، ، الطبعة األوىل، الدار الدولية للنشر "مقدمة في ثقافة وأدب األطفال"مفتاح زلمد دياب،    
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بٗض اإلاداٞٓت ٖلى هٓاٞت اإلاديِ والبيئت، ٞهظا مً الخٗاليم التي ؤحى بها ؤلاؾالم، وؾاَم في ٚغؾها في الش٣اٞت البيئيت  -

ضم جلىيض لضي اإلاجخم٘ الجؼاثغر، وهجض في َظا الخهىم ر الزت ههىم جىصخي بدمايت البيئت مشل ٖضم ٢ل٘ الصجغة ٖو

ظا وعص مهضا٢ا ل٣ىله نلي هللا ٖليه وؾلم نٌخ : )البدغ، َو
ْل
ا
ً
ى ُْل َّ

ًَد الؽ
 مِم

ٌخ
الىَد َد   وَد
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ن
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ًَد ؤلاِم
 مِم

ُث
ت

َد
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َد
ٍ
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(. الى

ضم ؾغ٢ت هجض ؤيًا مبضؤ هبظ ألاٞٗا٫ الكغيغة، بديض َىا٥ ههحن خمال في مٛؼاَما ٖضم الخٗضر ٖلى  - الٛحر، ٖو

ممخل٩اتهم، ٞهظيً الىهحن يؿاَمان في هبظ ؤٖما٫ الكغ والابخٗاص ٖجها، ولٗل التربيت في اإلاجخم٘ الجؼاثغر مكبٗت بش٣اٞت 

. الابخٗاص ًٖ الكغ

ً مً  - ً والخطخيت مً ؤظله، ٣ٞض الخض ٖلى َظا الخل٤ في خىالي زماهيت ههىم، ولٗل خب الَى تزاػ بالَى بٗض الٖا

، ولهظا يم٨ً ؤن 1بٗاص الش٣اٞيت التي جُب٘ الخ٨ٟحر الجمعي إلاسخل٠ اإلاجخمٗاث وليـ إلاجخمٗىا الجؼاثغر ٞدؿبؤَم ألا

ه٣ى٫ ؤن مسخل٠ الىهىم التي وعصث في َظا الخهىم مً اإلاهم ؤن ج٩ىن مخًمىت في ٦خب اللٛت إلاسخل٠ اإلاؿخىياث 

. وليـ إلاؿخىي الؿىت الغابٗت ابخضاجي ٞدؿب

بيٗت بٌٗ الٗاصاث والخ٣اليض الش٣اٞيت الؿاثضة هجض في ال٨خاب ب - ٌٖ الىهىم التي جه٠ بالصها مً خيض َبيٗتها َو

في اإلاجخم٘ الجؼاثغر، ٞىجض مشال ون٠ عيايت الٟغوؾيت، وهجض ون٠ همِ الٗيل في الىاخاث الىا٢ٗت في ظىىبىا 

َا بعزىا الش٣افي، ٞمً اإلاهم ؤن يخٗٝغ ال٨بحر، وهجض ٦ظل٪ خضيشا ًٖ مهىت الؼعاٖت، والتي حٗض مً اإلاهً التي يخًمً

الُٟل ٖلى َظٍ الٗىانغ زهىنا ما حٗل٤ مجها بٗىهغ الٗاصاث والخ٣اليض، والتي حٗكر بهغاخت ًٖ ألانالت التي جُب٘ ؤر 

مجخم٘ مً اإلاجخمٗاث، وهي التي حٗكر حٗبحرا نغيدا ًٖ ٦يان ووظىص اإلاجخم٘ في اإلااضخي والخايغ وختى جىظهه في 

. 2اإلاؿخ٣بل

ى بٗض جى٢حر ال٨بحر وجى٢حر الىالضيً والكر بهما، ولٗل َظا  - هجض ؤيًا بٗضا ز٣اٞيا جغبىيا في ههحن مً َظا ال٨خاب، َو

الٗىهغ مً ألابٗاص التربىيت التي صؤب ٖلى ٚغؾه الىالضيً لضي الُٟل، ختى ٢بل ؤن يلخد٤ باإلاضعؾت، ومً اإلاهم ؤن 

. طًَ اليلءيؿاَم ال٨خاب اإلاضعسخي في جغؾيسه ؤ٦ثر في 

بٗض الخ٨م بالدؿاور والٗض٫، مً زال٫ خ٨م ؾيضها ؾليمان بالٗض٫ بحن مخسانمحن، ٞمً اإلاهم ٚغؽ ز٣اٞت الدؿاور  -

ظا ما يٟيض بااؾاؽ في اإلاداٞٓت ٖلى الخماؾ٪ الاظخماعي، ٧ىن ؤن حٗليم  بحن ألاٞغاص في الخ٤ والىاظب لضي ألاظيا٫، َو

. 3ع، مً ؤَم اإلاازغاث التي جضٖم الغابِ الاظخماٖيت، وبالخالي الخماؾ٪ الاظخماعيالٗض٫ واإلاؿاواة للخالميظ في الهٜ

يدخىر ال٨خاب ؤيًا ٖلى بٗض ال٠ُٗ ٖلى اليديم والغؤٞت بااعملت، ٞهىا٥ ٦م ٚؼيغا مً الىنايا التي وعصث في َظا  -

. وكئت الاظخماٖيت في اإلاجخم٘ الجؼاثغر الخهىم، والتي ؤيٟاَا الضيً ؤلاؾالمي الخىي٠ ٖلى الش٣اٞت التربيت لٗمليت الذ

بٗض خب الخغيت والاوٗخا١ مً اإلادخل اإلاؿخٗمغ، ٞىجض في ال٨خاب بٌٗ الىهىم التي جغور ًٖ جاعيسىا اإلاجيض والظر  -

يٗض مً اإلا٩ىهاث الثريت لش٣اٞت اإلاجخم٘ الجؼاثغر، ٞهىا٥ ههىنا ؤقاعث للخطخياث التي ٢ضمذ في ؾبيل َغص اإلادخل 

ن الجؼاثغ، والتي ٢ضمذ مً َٝغ ٧ل ٞئاث الكٗب الجؼاثغر، وبالىٓغ ازغ الخاعيش ٞـي الخـٟاّ ٖلـى ز٣اٞت الٟغوسخي م

                                                           
 .59ص  م، 986 ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، مصر، "أدب األطفال فلسفتو فنونو وسائطو "اذلييت ىادي نعمان،   
. 33 م، ص 985 ، دار الكتاب ادلصري، مجهورية مصر العربية، "كتب األطفال في عالمنا المعاصر"عبد التواب يوسف،  2
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، ٞال بض بطن مً جشمحن وظىص مشل َظٍ الىهىم في ٦خاب اللٛت، بٛغى بَإل اليلء ًٖ جاعيسىا، 1الكٗىب واإلاجخمٗاث

. ظخمٗىاوجغؾيسه في ؤطَاجهم، ومً زم اإلاداٞٓت ٖلى ؤَم بعر ز٣افي لم

هجض في ال٨خاب زل٤ هبيل مترسخا في ز٣اٞت اإلاجخم٘ الجؼاثغر، مً زال٫ الىنايا التي وعصث في زالزت ههىم مً  -

ال٨خاب، واإلاخمشل في خمض هللا وق٨ٍغ ٖلى ٧ل الىٗم، وطل٪ في الؿغاء والًغاء، ٞهظا الٗىهغ يؿاَم في ج٩ىيً ظيل 

ظا يٗض مً ألازال١ التي ؤوناها بها صييىا ؤلاؾالمي الخىي٠،  مخىاػها مً ٧ل الىىاحي الىٟؿيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت، َو

. ومً اإلاهم ٚغؽ مشل َظٍ اإلاباصت لضي ألاظيا٫، ٖمال بخٗاليم الضيً ؤلاؾالمي

ظا  - َىا٥ مً الىهىم الٗلميت التي وعصث في خىالي ؤعبٗت ههىم مً ٦خاب اللٛت اإلاىظه للؿىت الغابٗت ابخضاجي، َو

ت، ٞبما ؤن جل٪ الىهىم ج٨غيؿا ا م بٗض الٗلم واإلاٗٞغ َم بٗض يم٨ً ؤن جخًمجها ز٣اٞت ؤر قٗب مً الكٗىب، َو

ظاءث في ال٨خاب ج٨غيؿا للبٗض الٗلمي والخ٨ىىلىجي لضي ألاظيا٫، ٞهظا َبٗا يؿايغ الش٣اٞت ؤلاؾالميت مً زال٫ الخٗاليم 

ت، والٗمل ٖلى بهخاط ؤلابضإ .  في قتى اإلاجاالث التي جضٖى لُلب الٗلم واإلاٗٞغ

بٗض حٗؼيؼ عوح الخأدي بحن الكٗىب الٗغبيت وؤلاؾالميت الك٣ي٣ت، ٣ٞض وعص ؤخض الىهىم في َظا ال٨خاب حهضٝ لخىميت -

َظا البٗض في طًَ ؤبىاء الكٗب الجؼاثغر، ٞبد٨م عوابِ الضيً والش٣اٞت اإلاكتر٦ت بحن الضو٫ الٗغبيت وؤلاؾالميت، في ٦شحر 

ظا ما جم جمغيٍغ مً زال٫ هو مً الٗىانغ، ٞةهه م ن ألاخغي ؤن يدخىر ال٨خاب ٖلى الىهىم التي جضٖم َظا اإلابضؤ، َو

الخىانل ٖكر الخاؾىب بحن جالميظ مً الجؼاثغ، وبحن ؤق٣ائهم الخالميظ في الٗضيض مً صو٫ الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي، ٞهظٍ 

. الضو٫ الك٣ي٣ت في عوابِ الضيً واليؿب الخُىة ال مدا٫ حؿاَم في صٖم عوابِ ألازىة والخأػع بحن قٗىب

 

: خاجمت

ما يم٨ىىا ٢ىله مً زال٫ جدليل مدخىي الىهىم التي وعصث في ٦خاب اللٛت، اإلاىظه لخالميظ مؿخىي الؿىت الغابٗت    

ا مً ز٣اٞت اإلاجخم٘ الجؼاثغر  ابخضاجي، ؤن ؤٚلب الىهىم جدخىر ٖلى ال٨شحر مً ألابٗاص الش٣اٞيت التي جيب٘ ؤؾاؾًا

نيلت، بٌٛ الىٓغ للىهىم التي لم جغص ٞحها ٖىانغ مخٗل٣ت بش٣اٞخىا، ولٗل الهضٝ مً جل٪ الىهىم يخمشل في ظٗل ألا

ألاظيا٫ جخٗٝغ وجخٟخذ بك٩ل مضعوؽ ٖلى ز٣اٞت ٚحرها مً اإلاجخمٗاث، ٚحر ؤهه ما ٧ان مً ألاًٞل ؤن ي٩ىن في ههىم 

اء ومالٟحن ظؼاثغيحن، ٖلى اٖخباع ؤن ؤلاعر ألاصبي الجؼاثغر يٗض َظا ال٨خاب، ؤهه خبظا لى جًمً ال٨شحر مً الىهىم اصب

. مً ٖىانغ ز٣اٞت اإلاجخم٘ الجؼاثغر، ولٗل َظا الٗىهغ الظر هجضٍ مهمال في جدضيض مدخىي ال٨خاب مً َظٍ الىهىم

غ الىهىم ٖلى ون٠ لبٌٗ اإلا٩ىهاث الش٣اٞيت للمجخم٘ الجؼاثغر، ولى خ٨مىا ظؼ    ما بإهه ومً هاخيت ؤزغي، ٞخٞى

م٣بى٫، ٚحر ؤن جإزحر الش٣اٞاث ألازغي الضزيلت ٖلى مجخمٗىا في ألاظيا٫ الهاٖضة، ؤنبذ حهضص ب٨شحر جإزحر مشل َظٍ ال٨خب 

اإلاضعؾيت ٖلحهم، زهىنا إلاا هجض ال٨شحر مً ال٨خب الخاعظيت التي جخًمً ؤصب الُٟل مً ٢هو ؤَٟا٫ ومجالث 

غاٝ اإلاٗىيت، بضايت بغ٢ابت الؿلُاث ٖلى اؾخحراصَا، وع٢ابت ألاؾغة ؤَٟا٫، زاعظت ًٖ هُا١ الغ٢ابت، مً َٝغ ٧ل  ألَا

ٟا٫، و٦ىديجت لظل٪ هالخٔ ٖضة ؤهماٍ ؾلى٦يت وؤهماٍ اؾتهال٦يت ال جمذ بهلت لش٣اٞخىا،  ٖلى ال٨خب التي يُالٗها ألَا

ٟا٫ في اإلاضاعؽ ؤو الكىإع . والتي هالخٓها بهىعة وا٢ٗيت لضي ألَا

                                                           
م، حركة التوثيق الوطين 2005أكتوبر  28و 27، مؤمتر القدس السنوي الثالث ادلنعقد يف "التربية ودورىا في اإلعداد للتعبئة"صاحل عبد اهلل الصفار،    

. 06اإلسالمي، ماليزيا، ص 
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ليه يب٣ى ٖلى ٥     غاٝ اإلاٗىيت، ؤن جخسظ مسخل٠ ؤلاظغاءاث وآلالياث التي حؿاَم في بلىعة مدخىي ال٨خب مً ٖو ٫ ألَا

ٖىانغ ز٣اٞخىا في الىا٢٘، ٞااؾغة ٖلحها ؤن ج٣ىم بةعقاص ألابىاء لل٨خب اإلاىاؾبت للمُالٗت والتي جسضم بالًغوعة ز٣اٞخىا، 

ج٣اة بٗىايت ج٩ىن زاصمت لٛغؽ ز٣اٞخىا لضي ألاظيا٫ الهاٖضة، ٦ما ٖلى بصاعة اإلاضعؾت ؤن جؼوص اإلا٨خبت اإلاضعؾيت ب٨خب مً

٦ما ٖلى اإلاٗلم جدضيض اإلاٛؼي مً ٧ل هو، زهىنا إلاا وٗلم ؤن الخالميظ في الخٗليم الابخضاجي لم يهلىا إلاغخلت الخميحز 

صب الُٟل في ٚغؽ والخ٣ىيم والخدليل لل٨خب والىهىم التي جُل٘ ٖليه، ولٗل َظٍ ؤلاظغاءاث مً قإجها ؤن جضٖم صوع ؤ

.  ز٣اٞت اإلاجخم٘ الجؼاثغر في طًَ ألاظيا٫ الهاٖضة

 

:   ٜاةمت اإلاشاحْ

ت" الخياعر خؿً، -01 . 1993، صاع ألامل لليكغ والخىػي٘، بعبض "أـى٥ التربُت في لىء اإلازاهب ال٢ٍٙش

الٜخه بدىمُت " الهىيٜ ؾهام ٖبض الغخمان، -02 ت الخيؽئت الاحخماُِت للىٙل الّشبي ِو دساظت )اإلاّ٘ش

 .2003،اإلاٗهض ال٣ىمي للبدىر التربىيت والخُىيغ، ظمهىعيت مهغ الٗغبيت، ("جدلُلُت

ت للُباٖت واليكغ والخىػي٘، بحروث، لبىان، "زٝا٘ت ألاوٙا٥"الهيتي َاصر وٗمان،  -03 . 1988، صاع ٖالم اإلاٗٞغ

. 1986الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب، مهغ، ، "أدب ألاوٙا٥ ٘لعٙخه ٘ىىهه وظاةىه"الهيتي َاصر وٗمان، -04

غ الّٙا٥ للّلىم الىبُُّت في لىء ال٢ٙاءاث"بسل َالت َه،  -05 . 1994، مُاب٘ الكغو١ ال٣اَغة "الخذَس

ذاد للخّبئت" نالر ٖبض هللا الهٟاع، -06  28و 27، ماجمغ ال٣ضؽ الؿىىر الشالض اإلاى٣ٗض في "التربُت ودوسها في ؤلِا

جي ؤلاؾالمي، مالحزيا، ، ح2005ؤ٦خىبغ  . 2005ع٦ت الخىزي٤ الَى

. 1985، صاع ال٨خاب اإلاهغر، ظمهىعيت مهغ الٗغبيت، "٠خب ألاوٙا٥ في ِاإلاىا اإلاّاـش"ٖبض الخىاب يىؾ٠، -07

، 3، مسر اليلء والكباب في مهغ، ملخو الؿياؾاث ع٢م "التربُت والخّلُم في الىٙىلت اإلاب٢شة" ٧اعولحن ٦غاٞذ، -08

1989 .

، الُبٗت ألاولى، الضاع الضوليت لليكغ والخىػي٘، مهغ، "مٝذمت في زٝا٘ت وأدب ألاوٙا٥" مٟخاح مدمض صياب، -09

. م1995

10- Said Edwards, culture impérialisme, London, édition Vintage Books. P 408. 
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ُٚ جىبُٝاث ألاحهضة الىٝالت الز٠ُت واللىخُت في الخّلم  جٌى

 وويؤلال٢تر

خعً الباحْ مدمذ ِبذ الّاوي . د

أظخار ج٢ىىلىحُا الخّلم ؤلال٢ترووي اإلاؽاٟس بّمادة الخّلم ؤلال٢ترووي والخّلُم ًِ بّذ بجامّت الىاةٚ،اإلامل٢ت 

ت،   -الّشبُت العّىدًت  مفش وألاظخار اإلاعاِذ بٝعم ج٢ىىلىحُا الخّلُم ب٣لُت التربُت،حامّت ؤلاظ٢ىذٍس

 

: ملخق 

ي٠ جُبي٣اث ألاظهؼة الى٣الت الظ٦يت واللىخيت في الخٗلم  البدثاظتهذٗ     ج٣ييم ججغبت ظامٗت الُاث٠ في جْى

مً وظهت هٓغ الُلبت؛ بٛيت الى٢ٝى ٖلى وا٢٘ بيجابياث ومٗى٢اث ججغبت  Blackboardؤلال٨ترووي باؾخسضام مىٓىمت 

، ولخد٣ي٤ ؤَضاٝ ظامٗت الُاث٠ في َظا اإلاجا٫؛ وؤلاٞاصة مً م٣ترخاتهم في وي٘ جهىع م٤
ًا

جغح لخُىيغ الخجغبت مؿخ٣بال

ٙي والاظخيخاجي)بك٣يه  اإلاىهج ؤلاخفاتيالبدض اؾخسضم  ، وطل٪ مً زال٫ الخدليل الىا٢ض لبٌٗ ألاصبياث (الـى

. الىٓغيت والبدىر والضعاؾاث الؿاب٣ت الٗغبيت وألاظىبيت

م خى٫ جُبي٣اث ٦ما اؾخسضم في البدض اؾخبيان لجم٘ بياهاث مً َلبت ظامٗت الُاث٠  ٞيما يخٗل٤ بىظهت هَٓغ

في الخٗليم الجامعي، وج٩ىن الاؾخبيان مً ؾخت  Blackboardألاظهؼة الى٣الت الظ٦يت واللىخيت ٖكر مىٓىمت بصاعة الخٗلم 

مداوع عثيؿت جضوع خى٫ وا٢٘ وبيجابياث وؾلبياث ومٗى٢اث ججغبت ظامٗت الُاث٠ في َظا اإلاجا٫، وؤؾٟغث الىخاثج ًٖ 

: الخاليت الىخاثج

  مً الُلبت مىٓىمت  %56.1اؾخسضامBlackboard  في خحن ؤن ،
ًا
ي٠ ألاظهؼة الى٣الت الظ٦يت واللىخيت حٗليميا ٖكر جْى

ا 43.9% ٟىا جل٪ ألاظهؼة حٗليميًا . مجهم لم يْى

 ي٠ جُبي٣اث ألاظهؼة الى٣الت الظ٧ي ة وا٤ٞ ظمي٘ الُلبت ٖلى ظمي٘ ٖباعاث اإلادىع الخام بممحزاث وبيجابياث جْى

، ؤما اإلادىع الخام بالٗيىب والؿلبياث ٣ٞض خهلذ ٖباعاجه (2.79)واللىخيت في الخٗلم ؤلال٨ترووي بمخىؾِ وػن وؿبي 

ي٠ ٣ٞض خهلذ (2.67)ٖلى صعظت مىا٣ٞت ٦بحرة بمخىؾِ وػن وؿبي  ، واإلادىع الخام بمٗى٢اث ومك٨الث الخْى

 (.2.77)ٖباعاجه ٖلى مخىؾِ وػن وؿبي 

ي٠ ألاظهؼة الى٣الت  ٦ما ٢ضم الُلبت جهايت الاؾخبيان بٌٗ الخىنياث واإلا٣ترخاث التي يم٨ً ؤن حؿاٖض في جُىيغ جْى

م، ٦ما ازخخم البدض بخ٣ضيم همىطط م٣ترح يم٨ً ؤن يٟيض مىه  الظ٦يت واللىخيت في الخٗلم ؤلال٨ترووي مً وظهت هَٓغ

ي٠ ألا ىن في جْى ظهؼة الى٣الت الظ٦يت واللىخيت في الخٗلم ناوٗىا ال٣غاعاث الخٗليميت في الخٗليم الٗالي ٖىضما يكٖغ

. ؤلال٨ترووي في الخٗليم الٗالي

 .Blackboard، مىٓىمت بصاعة الخٗلم ألاظهؼة الى٣الت الظ٦يت واللىخيتالخٗلم الى٣ا٫، جُبي٣اث : ال٣لماث اإلاٙخاخُت
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:  مٝذمت

ا    ذ ؤؾاليب  ٚحر ومٗغفي مٗلىماحي جض٤ٞ مً عا٣ٞها وما اجهاليت وجُىعَا،-اإلاٗلى الشىعة بغوػ م٘ جؼامىًا مؿبى١، بٚؼ

هغث مٟاَيم لم وٗهضَا مً ٢بل في الخ٣ل التربىر، ولٗل ؤَم َظٍ  ت واؾخدضزذ هٓم حٗليميت ظضيضة، ْو مخىٖى

اإلاٟاَيم الخٗلم ؤلال٨ترووي الظر جدى٫ مً مجغص ٨ٞغة زياليت بلى وا٢٘ ٖملي يؿهم في جُىيغ اإلاىٓىمت الخٗليميت، و٧ان 

ا ٖلى اإلاخ٣ضم  الٗالم في الجامٗاث الىٓم التربىيت الخإزغ بخل٪ الخُىعاث الخ٨ىىلىظيت الخضيشت؛ ألامغ الظر ظٗل مٗٓم لؼامًا

ا ؤلال٨ترووي؛ للخٗلم اإلاتزايض الاؾخسضام بلى جخجه حر زضماجه، مً الاؾخٟاصة يؿغ مً الخ٣ليضر ٚحر الىمِ َظا يمحز إلاا هٓغًا  وجٞى

 ججاوػ  في بؾهامه ظاهب بلى َظا الخ٣ليضيت، بهىعجه الخٗليم بىٓام الخدا٢هم لهٗبا مً ي٩ىن  ٢ض اشخام ٞغم الخٗليم

. الٗالي الخٗليم بٌٗ مك٨الث

وبالخالي ؤنبذ الخٗلم ؤلال٨ترووي ؤخض ٖىانغ اإلاىٓىمت الخٗليميت؛ اهه يمخل٪ ؤصواث جثرر ٖمليتي الخٗليم والخٗلم،    

ت  يت ظضيضة يخٗاون ٞحها ألاٞغاص في حٗلمهم َظٍ اإلاٗٞغ ؤَميت ( 2)ِضمي، ويا٦ض (1)وحؿمذ بة٢امت ججمٗاث طاث بجى مٗٞغ

عوعيت لخد٣ي٤ الخٟاٖل والاجها٫ بحن ٖىانغ ٖمليتي الخٗليم والخٗلم، ٦ما حٗض ؤصواث الخٗلم ؤلال٨ترووي في ؤجها حٗض ى

 .مً اإلا٩ىهاث ألاؾاؾيت لىٓم بىاء وج٣ضيم اإلا٣غعاث الخٗليميت ٖلى الكب٨ت

ا مً ؤن الخٗلم ؤلال٨ترووي َى اإلاضزل الخضيض لخُىيغ الخٗليم في اإلاؿخ٣بل، ٣ٞض ؤوكإث الجامٗاث الٗغبيت    
ًا
واهُال٢

ًاء َيئت وألاظً بيت مىا٢٘ لها ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، وؤياٞذ مدخىياث للخٗلم ؤلال٨ترووي ٖلى مىا٢ٗها؛ ختى يدؿجى ٖا

ا لخُىيغ مىٓىمت (3)الخضعيـ والُالب الخىانل م٘ الجامٗت مً زاللها ، في يىء طل٪ يٗض الخٗلم ؤلال٨ترووي ؤؾاؾًا

غ جىػي٘ حٗليم ظيض بُغي٣ت ؤؾهل وؤؾٕغ  الخٗليم وج٣ضيم الخاٞؼ والخٗؼيؼ لٗمليتي الخٗليم والخٗلم، ٞالخٗلم ؤلال٨ترووي يٞى

. (4)وؤ٦ثر مالثمت، ومدخىي يم٨ً حٗضيله بؿهىلت 

ٖضيضة ج٨ىىلىظيا ؤلاهترهذ وجُبي٣اتها بك٩ل  ؤ٧اصيميتث ألازحرة ماؾؿاث وهديجت َظٍ اإلامحزاث ٣ٞض جبيذ في الؿىىا   

ت جُبي٣اث ؤو بغمجياث مؿخ٣لت جخدض لخ٩ىن عػمت واخضة،  ظٍ الخ٨ىىلىظيا هي مجمٖى متزايض في الٗمليت التربىيت، َو

ظٍ  َىعث  و٢ض ،Course Management Systems (CMS)حٗٝغ بىٓم بصاعة اإلا٣غع  الشصمت البرمجُت اإلاخ٣املتَو

بلى ازتزا٫ الجهض واإلاهاعة   CMSإلاؿاٖضة ال٩لياث في جُبي٤ وبصاعة م٣غعاث ٢اثمت ٖلى اؾخسضام الىيب، وحهضٝ جُبي٤

، ٦ما يضٖم َظا الخُبي٤ Web-Based Coursesالٟىيت الًغوعيت لبىاء وبصاعة م٣غعاث ٢اثمت ٖلى اؾخسضام الىيب 

لم الغ٢ميت وجىػيٗها، والاجها٫ والخٗاون، وج٣ييم الُالب والخ٣ييم الظاحي، وبصاعة جىٓيم مىاص الخ٘: الخاليت اإلاهام الشةِعت

. (5)اله٠

                                                           

رللة كلية الرتبية، ". تنمية مفاىيم التعليم والتعلم اإللكتروني ومهاراتو لدى طالب كلية التربية بسلطنة عمان(. "2005)الشرقاوي، مجال مصطفي عبد الرمحن (  )
 .222- 22ص ص   ،250-3 2، 58جامعة ادلنصورة، 

 .4 3دار الفكر العريب، ص : ، القاىرة"التعليم اإللكترونيتكنولوجيا "،(2008)عزمي، نبيل جاد ( 2)
كلية الرتبية النوعية  ،("رسالة ماجستير)استخدام مواقع المنتديات التعليمية بشبكة اإلنترنت في التعليم الجامعي "، (2008)السيد  الغينعويس، أمحد عبد  (3)

 .54بدمياط، جامعة ادلنصورة، ص 
(4)  Kale, V. (2009). Design, "Development, Implementation and Effectiveness of Web-based 

Learning Software for Number Systems". International Journal of Instructional Technology and 

Distance Learning, 6(2),33-44. Retrieved from http://www.itdl.org/Journal/Feb_09/Feb_09.pdfm, P. 33 

)
5
( Papastergiou, M. (2006). "Course Management Systems as Tools for the Creation of Online 

Learning Environments: Evaluation from a Social Constructivist Perspective and Implications for 
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ت ؤلال٨تروهيت بحن َالب اإلاضاعؽ والجامٗاث بلى  ٦ما ؤصي الخُىع الخاصر في ج٣ىياث الاجهاالث واإلاٗلىماث واهدكاع اإلاٗٞغ

ص، خيض اؾدشمغث بم٩اهاث ج٣ىياث الاجهاالث الالؾل٨يت ْهىع ؤق٩ا٫ ظضيضة مً هٓم الخٗلم ؤلال٨ترووي والخٗليم ًٖ ُب٘

. Mobile Learning Systems (1)،(2)ٖامت والى٣الت زانت ليٓهغ مٟهىم ظضيض َى ؤهٓمت الخٗلم الى٣الت 

ا ٦ىخاط عثيـ الهدكاع وؾاثل الخ٣ىيت الى٣الت     ويٗض مٟهىم الخٗلم الى٣ا٫ مً ؤ٦ثر اإلاٟاَيم الخضيشت التي ْهغث مازغًا

غة بإظهؼة الاجهاالث  ى يغ٦ؼ ٖلى اؾخسضام الخ٣ىيت اإلاخٞى ت في الجيب لهٛغ حجمها، َو اإلادمىلت باليض، ؤو اإلاىيٖى

اؾت،خيض وظض َظا ألاؾلىب ليالءم الٓغوٝ اإلاخٛحرة الخاصزت بالٗمليت الالؾل٨يت لخىنيل اإلاٗلىمت زاعط ٢اٖاث الضع

الخىاؾب :ويخم الخٗلم الى٣ا٫ ًٖ َغي٤ اؾخسضام ألاظهؼة الى٣الت واإلادمىلت مشل. الخٗليميت والتي جإزغث بٓاَغة الٗىإلات

والهىاج٠ الظ٦يت ، Mobile Phones، والهىاج٠ اإلادمىلتPDA، واإلاؿاٖضاث الغ٢ميت Portable Computersاإلادمىلت 

Smart Phone . ويكتٍر في َظٍ ألاظهؼة ؤن ج٩ىن مؼوصة بخ٣ىياث الاجها٫ اإلاسخلٟت الالؾل٨يت والؿل٨يت ٖلى خض ؾىاء

. (3)ختى يؿهل جباص٫ اإلاٗلىماث بحن اإلاخٗلمحن ٞيما بيجهم مً ظهت، وبحن اإلاخٗلمحن واإلاٗلم مً ظهت ؤزغي 

 ٦ما ؤنبذ  الهاج٠ الى٣ا٫ ؤخض ؤَم ألا
ًا
ا ا قيٖى ظهؼة التي يخم مً زاللها ج٣ضيم الخٗلم الى٣ا٫، بل بهه مً ؤ٦ثَر

، ٞهى ؤخض ؤق٩ا٫ ؤصواث الاجها٫ والظر يٗخمض ٖلى 
ًا
مً ؤبغاط البض  ةؼب٤ًٖ َغي٤  الاجفا٥ الالظل٣يواؾخسضاما

اإلاىػٖت يمً مؿاخت مٗيىت، وم٘ جُىع ؤظهؼة الهىاج٠ الظ٦يت ؤنبدذ ألاظهؼة ؤ٦ثر مً مجغص وؾيلت اجها٫ نىحي 

ذ الفىحيللمىاٖيض واؾخ٣با٫  ٠مبُىجش ٠ٙيبديض ؤنبدذ حؿخسضم ٦إظهؼة  وألاظهؼة الجضيضة  ؤلاهترهذوجهٟذ  البًر

مُتيم٨جها الخهىيغ بىٟـ ه٣اء وويىح  .  (4) ال٣امحراث الٜش

ؤو٫ ظامٗت اؾخسضمذ ألاظهؼة الى٣الت في مجا٫ التربيت والخٗليم،خيض  Duke University" دًٟى"وحٗض ظامٗت    

غى ما يسو مىاص اله٠ وؤزباع الضعاؾت وطل٪ مً زال٫   ًٖ ؤجها ؤجاخذ  iTunesاؾخسضمتها صازل الىضواث ٖو
ًا

ًٞال

ل٩ل ؤًٖاء َيئت الخضعيـ واإلاخٗلمحن جدميل اإلاىاص الضعاؾيت اإلاسخلت ٖلى ؤظهؼة آر بىص الخانت بهم وجؼويضَم ببٌٗ 

  iTunes U (Anonymous, 2010, P. 1445.)الكرامج اإلاؿاٖضة مشل بغهامج 

هاصث بمباصعة الخٗلم ٖكر الهاج٠ الى٣ا٫ ٖام  ؤو٫ ظامٗت في الٗالم  Abilene Christian University حامّت٦ما حٗض 

 ظضيض ومخ٣ضمت لخُبي٣اث الهىاج٠ الغ٢ميت الظ٦يت اإلاخمشلت في ؤر ٞىن 2008
ًا
، خيض اؾخسضمذ جل٪ الخجغبت ؤق٩اال

  (.Anonymous, 2010, P. 1445)وؤر بىص 

ا التي جبيذ  مكغوٕ الخٗلم باؾخسضام الهاج٠ الى٣ا٫ في ؤما الجامٗت الٗغبيت اإلاٟخىخت ٞخٗض الجامٗت الٗغبيت ألاولى ٖغبيًا

جُىيغ مدخىي حٗليمي جٟاٖلي ٢ابل للخدميل ٖلى ظهاػ الهاج٠ : ألاو٥ ،خيض جبيذ مكغوٖحن، 2008قهغ ؤ٦خىبغ ٖام 

                                                                                                                                                                                           
their Design". International Journal on E-Learning. 5(4), 593-622. Retrieved April  11, 2013, from: 

http://www.editlib.org/p/6084, P.598 
الندوة العلمية حبث ألقي يف ، "صيغة جديدة للتعليم من بُعد  Mobile Learningالتعليم المحمول "،(2009)الدىشان، مجال على؛ يونس، رلدي زلمد (  )

  .جامعة كفر الشيخ: ، كلية الرتبية"نظم التعليم االفرتاضي“األوىل لقسم الرتبية ادلقارنة واإلدارة التعليمية 
  .6، رللة ادلعلوماتية التقنية يف التعليم، "التعلم النقال مرحلة جديدة من التعلم اإللكتروني"، (2006)احلمامي، زلمد ( 2)
جامعة  -، رللة كلية الرتبية "وظيف طالب كلية التربية للهواتف المتنقلة والذكية في العملية التعليمية واتجاىاتهم نحوىاواقع ت"،(3 20)زلمد، إديان مهدي (3)

 .29 ، ص 203 -26 ، (اجلزء الثالث) 36عٌن مشس، 
 . 5-50، مرجع سابق ص ص (2009)الدىشان، مجال على؛ يونس، رلدي زلمد  (4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1_%D9%83%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.editlib.org/p/6084
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ت : الثاوياإلالخهاث وؤؾئلت الخ٣ىيم الظاحي، و: الى٣ا٫، مشل حر زضماث زضماث الغؾاثل ال٣هحرة إلاٗٞغ اقخمل ٖلى جٞى

.  (1)اؾيت ومىاٖيض الامخداهاث وؤزباع الجامٗت الجضاو٫ الضع

:  Mobile Learning (ML)مٙهىم الخّلم الىٝا٥ 

َظا ألاؾلىب مخٗل٤ بلى خض . الخٗلم الى٣ا٫ مهُلر لٛىر ظضيض يكحر بلى اؾخسضام ألاظهؼة اإلادمىلت في ٖمليت الخٗليم

غة بإظهؼة الاجهاالث  يغ٦ؼ َظا اإلاهُلر ٖلى. ٦بحر بالخٗلم ؤلال٨ترووى والخٗليم ًٖ بٗض اؾخسضام الخ٣ىياث اإلاخٞى

خيض وظض َظا ألاؾلىب ليالثم الٓغوٝ اإلاخٛحرة الخاصزت بٗمليت . الالؾل٨يت لخىنيل اإلاٗلىمت زاعط ٢اٖاث الخضعيـ

الهىاج٠ : يم٨ً جد٣ي٤ طل٪ باؾخسضام ألاظهؼة الى٣الت واإلادمىلت مشل. الخٗليم التي جإزغث بٓاَغة الٗىإلات

والخىاؾب  Smart  Phonesوالهىاج٠ الظ٦يت  PDAواإلاؿاٖضاث الغ٢ميت  Cell Phones الخلىيت 

ٖلى ؤن ج٩ىن ٧لها مجهؼة بخ٣ىياث الاجها٫ اإلاسخلٟت الالؾل٨يت والؿل٨يت ٖلى خض ؾىاء  Portable Computersاإلادمىلت 

 .(2)خايغ مً ظهت ؤزغي مما يامً ؾهىلت جباص٫ اإلاٗلىماث بحن الُالب ٞيما بيجهم مً ظهت وبحن الُالب والم

ت، ويٟخ٣غ بؿبب طل٪ بلى ويىح ما ُي٣َهض بمٟهىمه   يدىامى بهٟت مىخٓمت ومدؿاٖع
ًا
 هاقئا

ًا
ويٗض الخٗلم الى٣ا٫ مجاال

ٌٍ مً جل٪ الخٗغيٟاث يما يلي ٖغى لبٗ  : بض٢ت؛ ويٓهغ طل٪ مً زال٫ حٗضص حٗغيٟاجه، ٞو

 ٝ ت وؾهىلت ٖكر ؤظهؼة : بإههالخٗلم الى٣ا٫  ,Brasher et al وآزغون " بشاؼش"ٖغَّ الخٗلم في ؤر و٢ذ، وؤر م٩ان بؿٖغ

،  Tablet PC، والخىاؾيب اللىخيت الصخهيت PDAsاإلاؿاٖضاث الغ٢ميت الصخهيت :ه٣الت ؾهلت الاؾخسضام، مشل

 .(3)، م٘ ال٣ضعة ٖلى الاجها٫ بكب٩اث الؾل٨يت ٖغيًت الىُا١  Pocket PCوؤظهؼة الخاؾىب الجيبيت

ٞه  غَّ الخٗلم الظر يخم باؾخسضام ألاظهؼة اإلادمىلت الهٛحرة، وحكمل َظٍ ألاظهؼة : بإهه Traxler (2007)" جشا٠علش"ٖو

َضاث الغ٢ميت الصخهيت Smart Phonesالهىاج٠ الظ٦يت :الخاؾىبيت ِٖ ،وألاظهؼة اإلادمىلت باليض  PDAs، واإلاؿا

Handheld Devices .)4( 

ٞه  . (5)الخٗلم اإلايؿغ باؾخسضام ألاظهؼة الى٣الت: بإهه ,Valk et. al نوآزغو " ٘ال٤"٦ما ٖغَّ

ٞه    غَّ ج٣ضيم الخٗلم في ؤر و٢ذ وؤر م٩ان باؾخسضام ألاظهؼة الالؾل٨يت الهٛحرة واإلادمىلت : بإهه Rogers"سوحشص " ٖو

، مشل
ًا
َضاث الغ٢ميت الصخهيت  Mobile Phonesالهىاج٠ الى٣الت: يضويا ِٖ  Smart ، والهىاج٠ الظ٦يت  PDAs، واإلاؿا

phones ، (1) والخىاؾيب اللىخيت الصخهيت .

                                                           

 .مايو 9، األحد 3274، العدد "الجامعة المفتوحة بالبحرين تبدأ تجربة التعليم بالهاتف النقال(. "0 20)اإللكرتونية رللة نادي ادلال واألعمال (  )
 .،مرجع سابق(2 20)فتح اهلل، مندور عبد السالم ( 2)

(3) Brasher, A. MacAndrew, P. & Sharples, M.(2005). "Roadmap for further research on pedagogical 
issues. MOBIlearn", Retrieved from: 
http://www.mobilearn.org/download/results/public_deliverables/MOBIlearn_D4.3_Final.pdf, P.12 
(4) Traxler, J. (2007). "Defining, discussing, and evaluating mobile learning: The moving finger 
writes and having writ"... International Review of Research in Open and Distance Learning, 8(2), 1-12. 
(5

) Valk, J., Rashid, A.T., & Elder L. (2010)." Using mobile phones to improve educational 

outcomes: An analysis of evidence from Asia". International Review of Research in Open and 

Distance Learning, 11(1), 117–140. Retrieved from 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/download/794/1507 , p. 118 
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مً"وؤقاع  ؤظهؼة اإلاؿاٖض الغ٢مي : اؾخسضام ألاظهؼة اإلادمىلت، مشل:بلى ؤن مهُلر الخٗلم الى٣ا٫ يٗجي  Harriman"هاٍس

ا مً ألاظهؼة اإلادمىلت وج٣ىياث  Mobile Phoneوالهىاج٠ الى٣الت  PDAs الصخصخي حَر وؤظهؼة الخاؾىب اإلادمىلت، ٚو

. (2)اإلاٗلىماث التي يخم اؾخسضامها في الخٗليم والخٗلم 

ه     ٞغ  والتي يم٨ً ؤن جخهل :بإهه الخلٙاوي ٖو
ًا
الخٗلم الظر يٗخمض ٖلى اؾخسضام ألاظهؼة الغ٢ميت اإلادمىلت يضويا

؛ بهضٝ مماعؾت بٌٗ ؤوكُت الخٗلم بٌٛ الىٓغ ًٖ الؼمان واإلا٩ان
ًا
.  (3)بالكب٩اث الؾل٨يا

 :الؿاب٣ت اقترا٦ها في ؤن َظا الىٕى مً الخٗلميخطر مً الخٗغيٟاث 

. يخمغ٦ؼ خى٫ اإلاخٗلم -

 .يخم ؤزىاء الخغ٦ت وفي ؤر و٢ذ وؤر م٩ان  -

 .يخم باؾخسضام ٖضص مً ألاظهؼة التي لها زانيت ؾهىلت خملها والخى٣ل بها  -

ا الؾل٨يا -  . يخم الاجها٫ ٖكَر

 :خفاةق الخّلم الىٝا٥

   (6)، (5)، (4)مجها  الخفاةقيخمحز الخٗلم الى٣ا٫ بٗضص مً    

خيض يم٨ً اؾخسضام ألاظهؼة الى٣الت في البدض : Urgency of learning need الاظخجابت لخاحاث الخّلم اإلالخت -1

 ٖكر الاهترهذ، ؤو ٖكر الغؾاثل ال٣هحرة ًٖ بظابت ؾاا٫ ما، ؤو الخإ٦ض مً صخت مٗلىمت ما، ؤو بزغاء الخٗلم في 
ًا
ؾغيٗا

ت اإلاؼيض ٖىه ٖكر جُبي٣اث جخىاٞغ ٖلى ألاظهؼة الى٣الت ويم٨ً  مىيٕى ما، ب في مٗٞغ للمخٗلم حسجيل ؾاا٫ ومىيٕى يٚغ

  ، to do listؤو ٢ىاثم ؤلاهجاػ  memoاإلا٨ٟغاث: مشل
ًا
ّم البدض ٖجها الخ٣ا

َ
. ومً ز

ت -2   - ٞىظىص الهاج٠ الى٣ا٫ : Initiative of knowledge acquisitionاإلابادسة ال٠دعاب اإلاّ٘ش
ًا
في يض اإلاخٗلم  - مشال

. يم٨ً ؤن ي٩ىن له صوع ؤؾاسخي في مباصعجه للخهى٫ ٖلى اإلاٗاٝع واإلاٗلىماث

َعث ألاظهؼة الى٣الت ٧ي يؿهل خملها في ؤر م٩ان، ولظا، يم٨ً للمخٗلم ؤن يخٗلم في ؤر و٢ذ  :Mobilityالخىٝل -3 ّىِ
ُ
َ

 .وم٩ان

ٖضص مً ج٣ىياث الاجها٫ للخىانل م٘ ؤ٢غاهه  جديذ ألاظهؼة الى٣الت للمخٗلم اؾخسضامCommunicative :الاجفالُت -4

 Phone calls واإلا٩اإلااث الهاجٟيت  Infrared وألاقٗت جدذ الخمغاء  Bluetoothو البلىجىر Wi-Fi الاجها٫ الالؾل٩ي: مشل

اِث حٗلٍم يخىانل اإلاخٗلم مً   MMSوالغؾاثل مخٗضصة الىؾاثِ  SMSوالغؾاثل ال٣هحرة ويؿاٖض طل٪ ٖلى بوكاء مجمٖى

                                                                                                                                                                                           

(
1
) Rogers, Kipp D. (2011).  مرجع سابق  p. 4 

(
2
)  Harriman, Gray (2011). M-Learning. Retrieved from: http://www.grayharriman.com/mlearning.htm 

(
3

 .58 ص ،دار الفكر العريب: القاىرة ،"التعليم اإللكتروني تطبيقات مستحدثة"،(  20)احللفاوي، وليد ( 

(
4
) Chen,Y.S.; Kao, T.C. & Sheu, J.P. (2003). "A mobile learning system for scaffolding bird 

watching learning. Journal of Computer Assisted Learning", 19, 347-359.  
(

5
)  Fotouhi-Ghazvini, "F.; Earnshaw , R. A.; Moeini, A.; Robison, D. & Excell", P. S. (2011). From E-

learning to m-learning – the use of mixed reality games as a new educational paradigm. iJIM, 5(2), 17-25. 

(
6
)  Lan, Y.-F., & Huang, S.-M. (2012)."Using mobile learning to improve the reflection: a 

case study of traffic violation. Educational Technology & Society", 15(2), 179–193. 

Retrieved from http://www.ifets.info/journals/15_2/16.pdf 

http://www.ifets.info/journals/15_2/16.pdf
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 ويدباص٫ مٗهم اإلاٗلىماث والى٣اف وألاؾئلت والبياهاث مما ييصخيء بيئت جٟاٖليت جدذ ر
ًا
 واٞتراييا

ًا
اللها م٘ ؤ٢غاهه وا٢ٗيا

 .بقغاٝ اإلاٗلم

 للخٗليم  :Situating of instructional activityاليؽاه الخّلُمي اإلابني ِلى اإلاىاٜٚ -5
ًا
يٗض الخٗلم الى٣ا٫ مشاال

اإلاغجبِ بالخياة اليىميت، خيض يؿخمض اإلاخٗلم زكراجه الٗلميت والٗمليت مً زال٫ اإلاماعؾت اليىميت، خيض ج٣ضم اإلاك٨الث 

 .واإلاٗلىماث يمً ؾيا٢ها ألانلي بديض ي٩ىن اإلاخٗلم ٨ٞغة واضخت ٖجها حؿاٖضٍ ٖلى بيجاص خل مىاؾب

حؿاٖض بيئت الخٗلم الى٣ا٫ ٖلى صمج مهاصع  :Integration of instructional contentيج٣امل اإلادخىي الخّلُم -6

بل حكٗبيت باهخ٣اله   Non-linearالخٗلم وج٩املها ٞيما بيجها، وحٗحن اإلاخٗلم ٖلى الخ٨ٟحر والخٗلم بُغي٣ت ٚحر زُيت

اث والخُبي٣اث والكرامج وألاوكُت   . (1)الؿلـ بحن اإلاىيٖى

، Notebook Computerاإلاؿخسضمت في ٖمليت الخٟاٖل في بيئت الخٗلم الى٣ا٫ الخىاؾيب اإلادمىلت  ومً ؤَم ألاظهؼة

 Personal Digital Assistants، ألاظهؼة اإلاؿاٖضة الغ٢ميت Tablet PCوالخاؾباث آلاليت اإلاهٛغة ؤو الخؿباث اللىخيت 

(PDAs) والهىاج٠ الخلىيت ،Cellular Phones والهىاج٠ الظ٦يت ،Smart Phone، (2)وؤظهؼة الخهىيذ ؤلال٨ترووي. 

: جىبُٝاث وخذماث ألاحهضة الىٝالت الز٠ُت واللىخُت

ا، خيض     ا واؾخسضامًا ًٖا يٗض الهاج٠ الى٣ا٫ ؤخض ؤَم ألاظهؼة التي يخم مً زاللها ج٣ضيم الخٗلم الى٣ا٫ بل بهه ألا٦ثر قيى

ؤن ج٣ىيت الهاج٠  (3) ًشي خعُنيجُىعث الهىاج٠ الى٣الت جُىعا ٦بحرا زال٫ ال٣ٗىص الشالزت اإلااييت، وفي َظا الهضص 

غتها، وفي الى٣ا٫ ٢ض ؾاٖضث في جدؿحن الخٗلم ؤلان ا لإلم٩اهاث الهاثلت التي ٞو ؾاوي في الؿيا١ اإلاٗلىماحي اإلاٗانغ، هٓغًا

اإلا٣ضمت مجها بم٩اهيت الاؾخ٣با٫ الٟىعر للغؾاثل واإلا٩اإلااث التي جدمل مًمىها جغبىيا، ومً زم بم٩اهيت البض اإلاىٓم 

٣ا ٫ لخى٢يذ الظر يىاؾبه، وصوهما ج٩لٟت إلادخىي جغبىر يدمل مٗاٝع و٢يم واججاَاث ومٗخ٣ضاث للمخٗلم ؤو الضاعؽ ٞو

وحٗض َظٍ الخ٣ىيت بمشابت بم٩اهيت ظضيضة ظضيغة باالَخمام وحؿليِ الًىء . ٦بحرة، ؤو اجبإ اؾاليب الخٗلم الخ٣ليضيت

ٖلحها، بدشا ًٖ ٦يٟيت بصماظها يمً اإلاىٓىمت الخٗليميت، وما يترجب ٖلى طل٪ مً بظغاءاث مُلىب اجساطَا في وا٢٘ جل٪ 

ا في ٦يٟيت جدؿحن الىٓم الخٗليميت اإلاىٓى
ًا
غاث٤ الخٗليم والخ٣ىيم، وبدش مت، وبسانت مً خيض ما يخٗل٤ بإصواع اإلاٗلم َو

. اإلاضعؾيت ال٣اثمت في آلاوهت الخايغة

يٟها والاؾخٟاصة مجها في     وجخمحز الهىاج٠ الى٣الت والظ٦يت بخ٣ضيمها ٖضيض مً الخُبي٣اث والخضماث التي يم٨ً جْى

: (6)، (5)، (4)لخٗليميت، وجخمشل َظٍ الخضماث في الٗمليت ا

                                                           

، "محددات إقبال طالبات كلية علوم األسرة بجامعة طيبة على استخدام التعليم النقال وعالقتها ببعض العوامل"، (  20)سعيد ليلى  اجلهين،(  )
 .0  -8ص ص  يونيو، 24 -مايو  30، الرياض، "التطلعات والتحديات"اجلامعي يف عصر ادلعلوماتية حبث ألقي يف ندوة التعليم 

، اجمللة "إعادة ىندسة العمليات التعليمية" خطوة لتوظيف التعلم المتنقل بكليات التعليم التطبيقي بدولة الكويت وفق مفهوم "،(0 20)فرجون، خالد زلمد ( 2)
 .24  -22 ، ص ص 80  –  0 ، (95)24الكويت، –الرتبوية 

 .، مؤمتر ادلعلوماتية وقضايا التنمية العربية"تصور مقترح الستخدام التعليم النقال في التعليم الجامعي المفتوح" ، (، مارس2009)صالح الدين زلمد  حسيين،( 3)
، رؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات الالسلكية، ورقة عمل مقدمة إىل ."Mobile Learning( المتنقل)التعلم الجوال "، (2006)سامل، أمحد زلمد ( 4)

 .  22 - ، 2006يوليو  26  -25القاىرة يف الفرتة من  -ادلؤمتر العلمي الثامن عشر للجمعية ادلصرية للمناىج وطرق التدريس
(5) Lan, Y.-F., & Huang, S.-M. (2012).  مرجع سابق 

 .45 ، مرجع سابق، ص (3 20)زلمد، إديان مهدي (  6)
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حؿمذ إلاؿخسضمي الهاج٠ الى٣ا٫ بدباص٫ عؾاثل ههيت  :Short Message Service (SMS)جىبُٞ الشظاةل الٝفحرة  .1

. ٢هحرة ٞيما بيجهم

َى مٗياع ٖالمي يخًمً مىانٟاث و٢ىاٖض اجهاالث مدضصة  :بشوجى٠ى٥ الخىبُٝاث الالظل٢ُت  (WAP)جىبُٞ .2

ت مً الكغ٧اث ويؿاٖض اإلاؿخسضمحن في الضزى٫ بلى ؤلاهترهذ الؾل٨يا باؾخسضام ألاظهؼة الالؾل٨يت  اج٣ٟذ ٖلحها مجمٖى

ؤلال٨ترووي،  الهٛحرة اإلادمىلت، مما يؿهل ٖمليت ه٣ل وجباص٫ البياهاث والاؾخٟاصة مً ب٣يت زضماتها اإلاسخلٟت مشل الكريض

. وألازباع، وألاخىا٫ الجىيت، وألالٗاب الغياييت، والخىاع

هي ج٣ىيت مبخ٨غة ظضيضة حؿمذ للهىاج٠ الى٣الت  GPRSج٣ىيت : (GPRS)جىبُٞ التراظل بالخضم الّامت للشادًى .3

ت ٞاث٣ت وبم٩اهيت اؾخ٣با٫ البياهاث واإلالٟاث وجسؼيجها واؾترظاٖها وجب ا والىنى٫ بالضزى٫ بلى ؤلاهترهذ بؿٖغ اصلها الؾل٨يًا

بلى ٦م ؤ٦كر مً اإلاٗلىماث اإلاخاخت مً زضمت الىاب وبخ٩لٟت ؤ٢ل وظهض ؤ٢ل، خيض يخم خؿاب الخ٩لٟت بىاء ٖلى حجم 

صون الخاظت بلى الاجها٫ باالهترهذ في ٧ل مغة ان اإلاؿخسضم ٖلى اجها٫ صاثم )البياهاث وليـ بىاء ٖلى مضة الاجها٫ 

 (.باإلهترهذ

ت مً ؤظهؼة الاجها٫ اإلادمىلت م٘ : Bluetooth Wireless Technologyجىر جىبُٞ البلى .4 وهي ج٣ىيت جغبِ مجمٖى

الهىاج٠ الى٣الت، وخاؾىب الجيب لخباص٫ البياهاث واإلالٟاث بيجها : بًٗها البٌٗ بغوابِ الؾل٨يت ٢هحرة اإلاضي، مشل

ا  .الؾل٨يًا

بعؾا٫ واؾخ٣با٫ الغؾاثل مخٗضصة الىؾاثِ، خيض جديذ َظٍ الخضمت للمؿخسضم  : MMSجىبُٞ الىظاةي اإلاخّذدة  .5

 .يم٨ً جباص٫ الغؾاثل الىهيت، ول٣ُاث الٟيضيى، والغؾىم اإلاخدغ٦ت، والهىع اإلالىهت

والتي لها زانيت الخىانل  ( whats App / skype /Tango /Viper  /Voxer) جىبُٝاث الخىاـل الاحخماعي ومنها .6

 . و  وجباص٫ عوابِ ؤلابداعٖكر الكاث والهىث وجباص٫ الهىع والٟيضر

حر متزامً  َظٍ الخُبي٣اث والخضماث التي ج٣ضمها ألاظهؼة الى٣الت حؿمذ ٚالبيتها بالخىانل بحن ألاٞغاص بك٩ل متزامً ٚو

ا مً الباخشحن ٖلى بظغاء صعاؾاث وؤبدار لإلٞاصة اإلاشلى مً َظا اإلاؿخدضر في اإلايضان التربىر والخٗليمي،  مما شج٘ ٖضيضًا

:  ما يليالذساظاث مً هزه و

  :1) ( Lim et. al, 2011))وآخشون " لُم"دساظت 

لخٗؼيؼ الخٗلم ؤلال٨ترووي اإلاؼيج لُالب  (SMS)بلى الخٗٝغ ٖلى مضي ٞاٖليت جُبي٤ الغؾاثل ال٣هحرة  الضعاؾتَضٞذ 

 ؤو : هماطط مً الغؾاثل ال٣هحرة  (5)ظامٗت مالحزيا اإلاٟخىخت مً زال٫
ًا
عؾاثل ج٣ضم مدخىي حٗليمي، وعؾاثل ج٣ضم ؾاالا

ا يٗل٤ ٖليه الُالب في اإلاىخضي ؤو ٖكر الٟيؿبى٥، وعؾاثل ج٣ضم للُالب جلميداث ًٖ ٦يٟيت الضعاؾت، وعؾاثل  ًٖا مىيى

ض واظب ؤو مدايغٍة ؤو   بمٖى
ًا
 للُالب، وعؾاثل ج٣ضم جظ٦حرا

ًا
 ؤو حصجيٗا

ًا
 جغاوح  (13) ازخباٍع، وطل٪ في ج٣ضم جدٟحزا

ًا
م٣غعا

٤َ اؾدبان لخ٣ييم آعاء الُالب  (32 – 20)ٖضص الغؾاثل اإلاغؾلت في ٧ل م٣غع مجها بحن  ّبِ
ُ
عؾالت زال٫ الٟهل الضعاسخي، َ

ا، وقٗىعَم بإجها ؾاٖضتهم في التر٦حز خى٫ َظا الخُبي٤،  وؤقاعث الىخاثج بلى ج٣ضيغ الُالب للغؾاثل ال٣هحرة التي جل٣َى

واج٤ٟ الُالب ٖلى ؤن الغؾاثل ؤجاخذ لهم ٞغنت الضعاؾت في  .ٖلى صعاؾتهم، ٦ما ػوصتهم بمٗلىماث مهمت ًٖ م٣غعاتهم

بت في حٗميمها ٖلى ظمي٘ اإلا٣غعاث  .ؤر و٢ذ وؤر م٩ان، وؤبضوا ٚع

                                                           

(1) Lim, T., Fadzil, M., & Mansor, N. (2011)." Mobile learning via SMS at open university Malaysia: 

equitable, effective, and sustainable",International Review of Research In Open & Distance Learning, 

12(2), 122-137   
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شث"دساظت   :Kert , 2011)) (1) "٠ِم

الى٣الت ٦إصاة لضٖم ٖملياث حٗلم لٛاث الكرمجت ٖكر َضٞذ الضعاؾت بلى جدليل ؤوظه الاؾخسضام اإلام٨ىت للهىاج٠     

لضي َلبت ظامٗت يلضيؼا للخ٣ىيت بتر٦يا، وؤْهغث هخاثج الضعاؾت وظىص ٞغو١ طاث صاللت   (SMS)الغؾاثل ال٣هحرة

ت الخجغيبيت ؛ ٦ما ؤوضخذ الىخاثج  خحن الًابُت والخجغيبيت لهالر اإلاجمٖى بخهاثيت في الخدهيل الضعاسخي بحن اإلاجمٖى

ً حٗلمهم بضعظت ٦بحرةؤ  .ن صٖم الُالب مً زال٫ الغؾاثل ال٣هحرة ٢ض خؿَّ

 : (Zhang at. el, 2011)(2) وآخشون" صاوٖ"دساظت 

َضٞذ الضعاؾت بلى بٖاصة ازخباع ٞاٖليت حٗلم مٟغصاث اللٛت ٖكر الهىاج٠ الى٣الت باؾخسضام جُبي٤ الغؾاثل 

ؤؾئلت مٟخىخت ًٖ ٞاٖليت اؾخسضام الهىاج٠ الى٣الت ( 8)الضعاؾت لضي َلبت ظامٗت الهحن،اؾخسضمذ (  (SMSال٣هحرة

يىبه،٦ما ؤعؾلذ  بىا٢٘ عؾالخحن في اليىم الىاخض،  (26)عؾالت ٢هحرة زال٫   (52)في حٗلم اإلاٟغصاث وممحزاجه ٖو
ًا
يىما

ٞغصاث بحن مٟغصاث ظضيضة،ؤْهغث الىخاثج وظىص ٞغو١ طاث صاللت بخهاثيت في حٗلم الم( 5 ) جخًمً ٧ل عؾالت مىه 

ت الخجغيبيت في الازخباع البٗضر ٣ِٞ خحن الًابُت والخجغيبيت لهالر اإلاجمٖى  .اإلاجمٖى

 :(Redd, at. el, 2011)  وآخشون" سد"دساظت 

( IPod Touch)التي ٖلى ظهاػ مدمى٫  الخُبي٣اث مً اؾخسضام الخٗليميت الٟىاثض َضٞذ الضعاؾت اؾخ٨كاٝ   

بم٩اهيت  َظٍ الضعاؾت ٖلى اؾخ٨كاٝ  ٦ما ع٦ؼث.اإلاضاعؽ الشاهىيتٖمليت حٗلم َالب  للمؿاٖضة في

ٖلى  ألالٗاب جُبي٤ صمج الىخاثج بلى م٩اهيت  ٚحر عؾميت، وؤقاعث بيئت الهاج٠ الى٣ا٫ في باؾخسضام ظهاػ اإلاٟغصاث حٗلم

 ًٖ ػياصة الضاٞ٘ لضي الُالب للخٗلم مً  حٗليميت ٦إصاة خمى٫ المظهاػ 
ًا

. زال٫ ألاظهؼة الى٣الت لخىميت اإلاٟغصاث، ًٞال

ت لخىٌُٚ ألاحهضة الىٝالت الز٠ُت واللىخُت في الّملُت الخّلُمُت :  الخىبُٝاث التربٍى

في بهجاػ ٖضيض مً اإلاهام  Tablet PCالصخهيت والهىاج٠ الى٣الت وخاؾباث اللىخت  الغ٢ميتيم٨ً اؾخسضام ألاظهؼة 

بن مٗٓم ألاظهؼة الى٣الت ج٩ىن مٟيضة في الخٗليم والخضعيـ . وبن ازخل٠ صوع ٧ل مجها Educational Tasksالخٗليميت 

، (5)، (4)، (3)باليؿبت للُالب ٦ما يخطر مما يلي   Learningوحؿهيل مهام اإلاٗلمحن، وحٗض ؤيًا ؤصواث مؿاٖضة للخٗلم 
(6) ،(7) ،(8) :

 يم٨ً للُالب الخٟاٖل م٘ بًٗهم البٌٗ وم٘ اإلاٗلم .

                                                           
(

1
)Kert, S. B.(2011). "The Use of SMS Support in Programming Education, Turkish Online Journal 

of Educational Technology" (TOJET),(SSCI) 10(2), 268-273. 
(

2
)Zhang, H., Song, W., Burston, J. (2011)." Reexamining the effectiveness of vocabulary learning via 

mobile phones. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology", 10(3), 203–214. 

Retrieved from http://www.tojet.net/articles/v10i3/10323.pdf  .  

 .، مرجع سابق(2006)سامل، أمحد زلمد   (3)
(4) Huang, Y. M., Lin, Y. T., & Cheng, S. C. (2010). "Effectiveness of a mobile plant learning system 

in a science curriculum in Taiwanese elementary education". Computers & Education, 54(1), 47–58.  
 . 26 ، 25 مرجع سابق، ص ص (. 0 20)فرجون، خالد زلمد ( 5)

(6)  Zhang, H., Song, W., Burston, J. (2011).  مرجع سابق. 
(7)  Lan, Y.-F., & Huang, S.-M. (2012).  مرجع سابق. 
 .45 مرجع سابق، ص (. 3 20)زلمد، إديان مهدي ( 8)

http://www.tojet.net/articles/v10i3/10323.pdf
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  يؿهل وي٘ ٦شحر مً ألاظهؼة الى٣الت في الٟهل الضعاسخي مً وظىص ؤظهؼة الخاؾىب اإلا٨خبيتDesktops  والتي جخُلب

 .مؿاخت ٦بحرة

 مٗٓم ألاظهؼة الغ٢ميت الصخهيت PDAs  ؤو الخاؾباث آلاليت اإلاهٛغةPC Tablet  التي جدمل اإلاظ٦غاث وال٨خب

خمال مً الخ٣اثب اإلاليئت باإلالٟاث وال٨خب ؤو مً الخاؾباث اإلادمىلت ؤلال٨تروهيت ج٩ىن ؤز٠ وػها وؤنٛغ حجما وؤؾهل 

 .ؤيًا

  حؿاٖض بغامج الخٗٝغ ٖلى ال٨خابت اليضويت في ألاظهؼة الغ٢ميت الصخهيتPDAs  وألاظهؼة اإلاهٛغة Tablets  في جدؿحن

 .لضي الُالب Handwriting Skillsمهاعاث ال٨خابت اليضويت 

 ل٣لم ال٨خابت اليضويت باؾخسضام اStylus Pen هي ؤ٦ثر ؾهىلت مً اؾخسضام لىخت اإلاٟاجيذ والٟإعة. 

  يم٨ً عؾم اإلاسُُاث والخغاثِ مباقغة ٖلى قاقاث الخاؾباث اإلاهٛغة باؾخسضام الكرمجياث الىمىطظيتStandard 

Software 

  بم٩اهيت بظغاء الدسجيل ؤلال٨تروويElectronic Registration  وبصزا٫ البياهاثInputting Data  ؤزىاء الضعوؽ

مىاؾبت ؤو ز٣يلت ظضا مشل الخجاعب الٗلميت، وصعوؽ  Desktopsالٗمليت ؤو الخاعظيت ٖىضما ال ج٩ىن الخاؾباث آلاليت 

 .الُبش، وػياعة اإلاؼإع

  ػ بديض يم٨ً للٗضيض مً الُالب واإلاٗلم جمغيغ الجها( الدكاع٧ي)اإلاكاع٦ت في جىٟيظ الٗملياث واإلاهام في الٗمل الجماعي

في ألاظهؼة الغ٢ميت الصخهيت ؤو اؾخسضام الكب٨ت  Infrared Function بيجهم ؤو اؾخسضام زياع ألاقٗت جدذ الخمغاء

 . Bluetoothالالؾل٨يت مشل 

  يم٨ً جضويً اإلاالخٓاث باليض Handwritten  ؤو بالهىثVoice مباقغة ٖلى الجهاػDevice   ؤزىاء الضعوؽ الخاعظيت

 .ؤو الغخالث

 ٘ي٘يم٨ً للم  .إلاحن اؾخسضامه في جىػي٘ الٗمل ٖلى الُالب بؿهىلت وبك٩ل َبيعي باؾخسضام ال٣لم الٞغ

 يم٨ً اؾخسضام جل٪ ألاظهؼة في ؤر و٢ذ وؤر م٩ان في اإلاجز٫ ؤو في ال٣ُاع ؤو في الٟىاص١. 

  يٗت بديض يم٨ً الى٣غ  Web Browsingؤ٦ثر مالثمت وؾهىلت لخهٟذ مىا٢٘ ؤلاهترهذ  Stylus Pensحٗض ألا٢الم الٞغ

 .بال٣لم بضال مً اؾخسضام الٟإعة Linksمباقغة ٖلى الغوابِ 

 ٞالكباب الظيً حؿغبىا مً الخٗليم يم٨جهم الاؾخمخإ باؾخسضام ؤظهؼة الهاج٠ الى٣ا٫، وؤظهؼة : ظظب اإلاخٗلمحن

 .في الخٗلم Game boysمشل  Games Devicesألالٗاب 

 حٗلم ٞةطا ٧ان الُالب ؾٝى يإزظ الجهاػ بلى البيذ في ؤر و٢ذ يكاء ٞةن طل٪ جؼيض مً الضاٞٗيت والالتزام الصخصخي لل

 .يؿاٖضٍ ٖلى الالتزام وجدمل اإلاؿئىليت

  ً٢ض جاصي ألاظهؼة الغ٢ميت الصخهيت والهىاج٠ الى٣الت بلى ؾض الٟجىة الغ٢ميت ان جل٪ ألاظهؼة ج٩ىن ؤ٢ل ج٩لٟت م

 .الخاؾباث اإلا٨خبيت
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 ٫ ال٣هحرة يم٨ً اؾخسضام زضماث الغؾاتSMS  للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث بك٩ل ؤؾهل وؤؾٕغ مً اإلاداصزاث الهاجٟيت ؤو

الكريض ؤلال٨ترووي مشل ظضاو٫ مىاٖيض اإلادايغاث ؤو ظضاو٫ الازخباعاث وزانت م٘ بظغاء حٗضيالث َاعثت ٖلى َظٍ 

 .الجضاو٫ 

  حؿخسضم ٦خ٣ىيت مؿاٖضة للمخٗلمحن الظيً يىاظهىن نٗىباث حٗلمLearning Difficulties. 

في يىء ما ؾب٤ جخطر الخُبي٣اث التربىيت مً اؾخسضام ألاظهؼة الى٣الت الظ٦يت واللىخيت في الٗمليت الخٗليميت مً خيض 

حر مؼيض مً ٞغم الخٗلم لألشخام الظيً لم  جدؿحن الخىانل والخٟاٖل الخٗاووي بحن ؤٞغاص الٗمليت الخٗليميت، وجٞى

ؾهم في حصجي٘ الخٗلم اليكِ، وحٗؼيؼ ٖمليت الخٛظيت الغاظٗت اإلاخٗلم، والخهى٫ يخم٨ىىا مً خًىع اإلادايغاث، ٦ما ث

ت  .ٖلى اإلادخىي بؿٖغ

: ظلبُاث الخّلم الىٝا٥

ا مً الؿلبياث، ومجها  م مً الٟىاثض الٗضيضة لهظا الىٕى مً الخٗلم ٞةن له ٖضيضًا ، (1)حكحر هخاثج الضعاؾاث بلى ؤهه ٖلى الٚغ
(2) ،(3) ،(4) : 

  ؾٗت الخسؼيً في ؤظهؼة الهىاج٠ الى٣التمدضوصيت .

 نٛغ حجم قاقاث الهاج٠ ياصر بلى ج٣ليو حجم اإلاٗلىماث اإلاخباصلت بحن ؤٞغاص الٗمليت الخٗليميت .

 نٛغ حجم لىخت اإلاٟاجيذ ياصر بلى بٌٗ ألازُاء وػياصة و٢ذ ال٨خابت. 

 مىانلت شخً بُاعيت ألاظهؼة الخ٨ىىلىظيت الى٣الت. 

 اٖت مباقغة مً ألاظهؼة الى٣التٖضم ال٣ضعة ٖلى الُب. 

 ٢ىة جدمل ألاظهؼة الى٣الت ؤ٢ل مً الخاؾىب الصخصخي .

 ٖضم ال٣ضعة ٖلى مخابٗت حٗلم الُلبت بك٩ل مؿخمغ. 

  ؾى١ ألاظهؼة الخ٨ىىلىظيت الى٣الت ٦شحر الخدضيض والخٛيحر وزانت الهىاج٠ الى٣الت، ولظل٪ ٖضم مجاعاة َظا الخ٣ضم

. الهالخيتيجٗل ألاظهؼة مىتهيت 

 ان ظامٗت الُاث٠ حٗض َظٍ الخجغبت 
ًا
يىبها وؾلبياتها، وهٓغا ىاثض ألاظهؼة الى٣الت الظ٦يت واللىخيت ٖو وما بحن ممحزاث ٞو

ي٠ جُبي٣اث جل٪ ألاظهؼة في الٗمليت الخٗليميت، ٞةن َىا٥ يغوعة ملخت لخ٣ييم جل٪ الخجغبت للى٢ٝى  ألاولى لها في جْى

ظا ما يؿعى البدض ٖلى هىاحي ال٣ىة لضٖمها ون  واحي ال٣هىع لخالٞحها مً وظهت هٓغ الُلبت اإلاؿخٟيضيً الغثيؿيحن، َو

. الخالي لل٨ك٠ ٖىه

: أوحه الاخخالٗ بحن الخّلم ؤلال٢ترووي والخّلم الىٝا٥

                                                           

 27 . مرجع سابق، ص(. 0 20)فرجون، خالد زلمد (    )
(2) Zhang, H., Song, W., Burston, J. (2011).  مرجع سابق 

  .مرجع سابق(. 2 20)فتح اهلل، مندور عبد السالم ( 3)
 53 . مرجع سابق، ص(. 3 20)زلمد، إديان مهدي ( 4)
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 : (3)، (2)، (1)يم٨ً جلخيو ؤَم ؤوظه الازخالٝ بحن الخٗلم الى٣ا٫ ًٖ الخٗلم ؤلال٨ترووي في الى٣اٍ الؿخت الخاليت 

  يٗخمض الخٗلم ؤلال٨ترووي ٖلى اؾخسضام ج٣ىياث بل٨تروهيت ؾل٨يت مشل الخاؾباث اإلا٨خبيتDesktops  والخاؾباث

ؤما الخٗلم الى٣ا٫ ٞيٗخمض ٖلى اؾخسضام ج٣ىياث الؾل٨يت مشل الهىاج٠ الى٣الت، واإلاؿاٖضاث . Laptopsاإلادمىلت 

. الظ٦يت الصخهيت الغ٢ميت، والخاؾباث آلاليت اإلاهٛغة، والهىاج٠

  غ ظا يخُلب يغوعة الىظىص في ؤما٦ً مدضصة خيض جخٞى يخم الاجها٫ باإلهترهذ م٘ ج٣ىياث الخٗلم ؤلال٨تروهيت ؾل٨يا، َو

ظا يخم ( ًٖ َغي٤ ألاقٗت جدذ الخمغاء)ؤما في الخٗلم الى٣ا٫ ٞيخم الاجها٫ باإلهترهذ الؾل٨يا . زضمت الاجها٫ الهاجٟي َو

يىع في ؤما٦ً مدضصة مما يؿهل ٖمليت الضزى٫ بلى ؤلاهترهذ وجهٟده في ؤر و٢ذ وؤر في ؤر م٩ان صون الالتزام بالر

. م٩ان

  يمخاػ الخٗلم الى٣ا٫ بؿهىلت جباص٫ الغؾاثل بحن اإلاخٗلمحن بًٗهم البٌٗ، وبيجهم وبحن اإلاٗلم ًٖ َغي٤

ص ال يُل٘ ٖليه اإلاٗلم ؤو الُالب في ؤما في الخٗلم ؤلال٨ترووي ٞاامغ يدخاط بلى الكريض ؤلال٨ترووي و١ ، MMSؤو  SMSعؾاثل 

. الخا٫

  يؿهل الخٗلم الى٣ا٫ في ؤر و٢ذ وفي ؤر م٩ان خيض ال يكتٍر م٩ان مٗحن ٖلى ٨ٖـ الخٗلم ؤلال٨ترووي الظر يخُلب

. الجلىؽ ؤمام ؤظهؼة الخاؾىب اإلا٨خبيت ؤو اإلادمىلت في ؤما٦ً مدضصة

  اإلاخٗلمحن في همىطط الخٗلم الى٣ا٫ خيض يم٨ً ؤن يخم طل٪ ًٖ َغي٤ يؿهل جباص٫ اإلالٟاث وال٨خب ؤلال٨تروهيت بحن

غ في الخٗلم ؤلال٨ترووي ظا ال يخٞى . ج٣ىيت البلىجىر ؤو باؾخسضام ألاقٗت جدذ الخمغاء، َو

  بم٩اهاث الخسؼيً في الخ٣ىياث الالؾل٨يت التي يؿخسضمها الخٗلم الى٣ا٫ هي ؤ٢ل مً بم٩اهاث الخسؼيً في الخ٣ىياث

. التي يؿخسضمها الخٗلم ؤلال٨تروويالؿل٨يت 
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ت الىبُُّت في البِئت ألاهذلعُت  التهٍى

حامّت مّع٢ش،الجضاةش /بىدالُت جىاجُت.د

 

 

: ملخق

زًٗذ التهىيت الُبيٗيت في البيئت ألاهضلؿيت بلى جىٓيماث ٖمليت مً الجاهب الٗملي وال٣ٟهي والُبي، والخد٨م    

الُبيعي  في الهىاء َى الظر ظٗل ؤلاوؿان يد٤٣ الخىاػن الاي٩ىلىجي للخياة والاؾخمغاع في الٗيل، ان الهىاء ؤؾاؽ 

ؤن الٗامل الُبيعي ٖىهغ مازغ في الخٛحراث التي جُغا ٖلى الهىاء في  الىظىص ؤلاوؿاوي ٖلى وظه ألاعى، والجضيغ بالظ٦غ

الىؾِ، ومً ظهت ؤزغي لٗب الٗامل البكغر صوع اإلاداٞٔ ٖلى هٓاٞت الهىاء في البيئت الخًغيت وجد٣ي٤ البيئت 

وال .الخكريضالصخيت للهىاء ًٖ َغي٤ جىؾي٘ اإلاؿاخاث الخًغاء وبىاء اإلايكاث اإلااثيت مً ؤظل ٖمليت جلُي٠ الجى و

ايت البيئت الهىاثيت في بالص ألاهضلـ و جإويل الىعي البيئي وجإنيل اإلاماعؾاث البيئيت في اإلاجخم٘ وؿدشجي صوع ال٣ٟه في ٖع

 .ألاهضلسخي مً زال٫ جىٓيم الخُِ الخًغيت في اإلاضيىت ألاهضلؿيت

: مٝذمت 

اء ؤلاوؿان ٖلى ؾُذ ألاعى، اهه اإلا٩ىن ١ؤؾباب بيٗض الهىاء بم٩ىهاجه اإلاسخلٟت يغوعة الؾخمغاع الخياة وؾبب مً     

ىب ٞحها، َظا  الغثيسخي للٛالٝ الجىر الظر يداٞٔ ٖلى الخالت الُبيٗيت لل٨غة الاعييت ويدمحها مً الخ٣لباث ٚحر اإلاٚغ

اثٟها ومً .الخيىيت باإلياٞت الى ؤهـه يٗخكر اإلاهضع الظر حؿخمض مىه ال٩اثىاث الخيه الٛاػاث والٗىانغ الالػمت ل٣يامها بْى

ت الىبُُّت في البِئت ألاهذلعُت"مىيٕى الجهت الخاعيسيت يٗخكر  مً ال٣ًايا التي ٚيبتها ظل الضعاؾاث "التهٍى

خماص ٖلحها في َظٍ الضعاؾت ؤن ٢ًيت الىؾيُيت، ٣ٞض ٦كٟذ مسخل٠ اإلاهاصع الخاعيسيت وال٣ٟهيت والُبيت التي جم الٖا

ألاهضلـ مً الجاهب في مً مسخل٠ ؤهىإ الخلىر واخضة مً ؤَم ال٣ًايا اإلالخت  خمايت البيئت الهىاثيت واإلاداٞٓت ٖلحها

 . الٗملي وال٣ٟهي والُبي

َظٍ الضعاؾت حٗالج مؿالت التهىيت الُبيٗيت في بالص ؤّن الهىاء ظؼء ال يخجؼؤ مً صوعة ؤلاوؿان الخياجيت، ٞان بما و   

و٦ي٠ يم٨ً لإلوؿان ألاهضلـ مً الجاهب الخاعيذي، وطل٪ بخدضيض الٗىامل اإلاخد٨مت ٞحها مً الجاهب الُبيعي والبكغر، 

 . ان يد٤٣ التهىيت الُبيٗيت في البيئت ألاهضلؿيت

ٚ الهىاء  -1 : حٍّش

و٢ض ظاء ط٦غ الهىاء في . ٧لم ج٣غيبا 16مي٘ ؤَغاٞها، ويغجٟ٘ ٞى٢ها بلى مؿاٞت يديِ بااعى مً ط، والهىاء وٗمت مً هللا

ابً و٢ض ْهغ حٗغي٠ الهىاء ٖىض ، وهي الهىاء اإلاخدغ٥ في الُب٣اث اإلاديُت بااعى، (1)ال٣غآن ال٨غيم بلٟٔ الغيذ والغياح

بت ماثيت وؤصزىت يابؿت ؤعييت وؤظؼاء لُيٟت هاعيت وظغم الهىاء "ٞيما وعص ٖىه ؤهه  خاجمت ظؿم ممتزط مً ؤبسغة َع

                                                           
.  64  سورة البقرة،اآلية،8 براىيم،اآلية اسورة ،5سورة اجلاثية، اآلية   - 
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وؤ٦ثر مً طل٪ بطا عظٗىا الى .(1)"الظر َى الٛالب ٖليه ٢ض جغ٦بذ بجملتها وناعث ظيؿا واخضا َى اإلاٗكر ٖىه بالهىاء

الهىاء ٖباعة ًٖ زليِ ٚاػر مال٠ مً ألاو٦سجحن والىتروظحن  الضعاؾاث الخضيشت للخٗٝغ ٖلى م٩ىهاث الهىاء، هجض بإن

اػاث ؤزغي بيؿب في ٚايت الض٢ت ىن وزاوي ؤو٦ؿيض ال٨غبىن والهيضعوظحن ٚو  .(2)وألاٚع

ت الىبُُّت في ألاهذلغ  -1  :الّىامل اإلاإزشة ِلى التهٍى

ت الىبُُّت  (أ  اح ِلى التهٍى ت الٍش : جأزحر ظِش

جخىلض الغياح هديجت المخهام ؤؾُذ ألاعى والبداع واإلاديُاث اقٗت الكمـ بيؿب مخٟاوجت، ٞٗىض ؾ٣ٍى ؤقٗت    

الكمـ يخإزغ الٛالٝ الجىر ويسخً الهىاء مما ياصر بلي اهسٟاى ٦شاٞخه، وجبٗا لظل٪ ييخ٣ل الهىاء مً مى٣ُت الًِٛ 

لى)هسٌٟ بلي مى٣ُت الًِٛ الم( خيض ي٣ل ؤلاقٗإ الكمسخي)اإلاغجٟ٘  مما ياصر بلي وكىء ( خيض ؤلاقٗإ الكمسخي ألٖا

ى ٨ٖـ ما يدضر في اإلاىا٤َ التي يىسٌٟ ٞحها م٣ضاع ؤلاقٗإ الكمسخي  .(3)الغياح، َو

 ؤؾاؾيا في خياة ؤلاوؿان بط يازغ 
ًا
جخمحز بك٩ل ٚحر مباقغ ٖلى جىػي٘ اإلاضن في بالص ألاهضلـ، التي ويٗض الهىاء ٖامال

اؾخد٨مذ الغيذ الٛغبيت ٦ثر مُغ ألاهضلـ الٛغبي و٢دِ ألاهضلـ الكغقي، ومتى " ؛ ٞمتى (4)بازخالٝ َبىب عياخها

ؤما في اإلاىا٤َ الجىىبيت ٞتهب الغياح الٛغبيت مدملت . (5)اؾخد٨مذ الغيذ الكغ٢يت مُغ ألاهضلـ الكغقي و٢دِ الٛغبي

 
ًا
 وجيخ٣ل مغا٦ؼ الغياح قماال

ًا
لسخي ويس٠ الًِٛ نيٟا ىبت اإلاديِ ألَا ٞدؿىص اإلاى٣ُت الغياح ال٣بليت الجاٞت ٞخجٗل بَغ

 
ًا
 خاعا

ًا
ا ٖلى مياٍ البدغ اإلاخىؾِ و٢ض جهيب بٌٗ قغ١ . الهي٠ ظاٞا وج٣ل وؿبت ظٟاٝ الغياح ال٣بليت الكغ٢يت بمغوَع

، و٧ان ظبل الٟخذ (7)بؿُت عياخها ٖانٟت وعٖىصَا ٢انٟتومً ؤلاقاعاث الضالت ؤّن مضيىت . (6)ألاهضلـ بمُغ نيٟي

وفي ظبل قلحر َال٥ الىاؽ مً قضة الكرص اجها ج٣ىم ٞيه عياح ي٣ا٫ لها الضازل مشل  .(8)٦شحر الغياح وألامُاع( اع١ ظبل ٍ)

وججغر ٞيه عيذ باعصة ٞيمىث ٧ل مً ؤنابخه جل٪ الغيذ مً بيجي آصم وظمي٘ : الضهشي ما ج٣ىم الغياح في البدغ، و٢ا٫ 

                                                           
سلطوطة / 2 2 اخلزانة العامة بالرباط، حتت رقم ، "تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد"ابن خامتة، أبو جعفر أمحد بن علي، سلطوطة - 

 .9ورقة .5255باخلزانة احلسنية، الرباط، حتت رقم 
 .83، ص (م 994 )2، دار العلم، بًنوت، ط"من علوم األرض القرآنية"عدنان الشريف،  - 2
.  ، ص2007، ديسمرب  9، رللة الكهرباء العربية، العدد"تكنولوجيا طاقة الرياح "ازلمد مصطفى زلمد اخلياط،  -3
، حتقيق عبد البديـع لطفي، نشر رللة "فرحة األنفس عن كور األندلس ومدنها قطعة من كتاب "،(م2 /ىـ6ق)ابن غالب الغرناطي، زلمد بن أيوب  -4

 . 28، ص ، ج ، م (م956 )معهد ادلخطوطات العربية، مصر
، (م988 )، حتقيق إحسان عباس، دار صادر، بًنوت"نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لسان الدين ابن الخطيب"ادلقري،  -5
 .32 ، ص ج
، (م2003)2، دار الغرب االسالمي، ط"سالمي خالل القرن السادس الهجرياإلالنشاط االقتصادي في المغرب "عز الدين عمر موسى،  -6

، مطابع ادلؤسسة الصحفية "أيبيريا قبل مجيء العرب المسلمين"حتاملة زلمد عبدة، / 55حسن عبد العزيز أمحد، ادلرجع السابق، ص/ 54-53ص
-959 ) 1حسٌن مؤنس، اجلغرافيا واجلغرافيون يف األندلس، صحيفة ادلعهد ادلصري للدراسات اإلسالمية، مدريد، ط/66، ص(م996 ) األردنية، عمان

     .04 ، ص 8-7، م(م 96 
حتقيق زلمد كمال  ،"معيار االختيار في ذكر المعاىد والديار "،(م374 / ىـ776ت )  ، لسان الدين أبو عبد اهلل زلمد بن عبد اهللابن اخلطيب -7

 .0  ، (م2006)شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، ط
 .83ادلصدر نفسو،  -8
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ا١ ول٣ض٧اهذ البحرة . (1)"ولم يؿلم مجهم ؤخض مً الكرص في ؾماثم الهي٠ الخيىاهاث،و٢ض ماث ٞيه بُى٫ الضَغ ٦شحر الٞغ

ت الهىاء مً ظهت الكما٫ (. 2)م٨كٞى

؛ خيض ٧اهذ (م919/َـ307)وال هبالٜ بطا ٢لىا ؤّن الغياح بااهضلـ ٧اهذ ٢ىيت في قضتها ومضمغة مشلما خضر في ؾىت   

ضمذ الضياع بت (3) الغياح الكضيضة الؿىصاء، ٢لٗذ ألاشجاع َو بلى عيذ قضيضة َضمذ (م966/َـ355)ؾىت، وحٗغيذ ٢َغ

، وبىٟـ الخإزحر ظغث الغيذ ٖلى الضياع وألاشجاع التي ؾاصث ألاهضلـ في ؾىت (4)الضياع و٢لٗذ ألاشجاع و٢خلذ الغظا٫

ب٣ها ؤ٢ل مً ؾا( م996/َـ386)ولم ج٨ً عياح ؾىت .(5)وؤَل٨ذ الّىاؽ، صامذ زالزت ؤقهغ مؿخمغة الهبىب( م991/َـ381)

ليه ٞةن. (6)في الخسغيب بلى صعظت ؤن هٓغ الّىاؽ بلى البهاثم حؿحر م٘ الغياح بحن الؿماء وألاعى لؿٕغ الغياح جإزحر  ٖو

ت الغياح في اإلاً الخًغيت ال يؿخٟاص مجها في جد٣ي٤ التهىيت  ا٤َٞؿيىلىجي وا٢خهاصر ٖلى ؤلاوؿان ًٞال ٖلى ان ؾٖغ

تها الٗاليت التي حؿبب خغ٦ت َىاء صازليت جخجاوػ الخضوص اإلاغيدت  .الُبيٗيت لًٟاءاث اإلاؿ٨ً بؿبب ؾٖغ

ت الىبُُّت  (ب  : جأزحر دسحت الخشاة ِلى التهٍى

ظا عاظ٘ بلى حٗض الخغاعة مهضع الُا٢ت لل٩اثىاث الخيت، والٗامل الٟاٖل في همى وجىػي٘ ألاخياء     ٖلى ؾُذ ألاعى َو

الٟغو١ الخغاعيت التي حؿىص ؤر مى٣ُت، ٞباليؿبت لبالص ألاهضلـ ٞةّن صعظاث الخغاعة جدىا٢و بٖخباعا مً ألا٢ؿام 

لى ؾيل الظ٦غ ٖاهذ بالص ألاهضلـ (7)الكماليت والكماليت الٛغبيت لألهضلـ، وجخمحز ب٨ثرة ؾ٣ٍى الشلج في ٞهل الكخاء ؛ٖو

ؤما في ٞهل الهي٠ جغجٟ٘ صعظاث الخغاعة ٖلى َى٫ اإلاىا٤َ الجىىبيت .(8)مً يّي٤ الكرص والشلج( م1010/َـ400 )ؾىت 

في خحن ؤن اإلاىا٤َ الضازليت جخٟاوث ٞحها .(9)والجىىبيت الٛغبيت وجىسٌٟ في ٞهل الكخاء جدذ جإزحر مىار البدغ اإلاخىؾِ

. (10)صعظاث الخغاعة في اعجٟاٖها واهسٟايها

 

 

 

                                                           
، حتقيق زلمد حاج صادق، رللة الدراسات الشرقية،ادلعهد "كتاب الجغرافية"،(م60  /ىـ556ت بعد )الزىري، أبو عبد اهلل زلمد بن أيب بكر  - 

. 94، ص(م968 ) الفرنسي للدراسات الشرقية، دمشق، ط
، 2، ج(م997 ) 1طلبنان،، حتقيق خليل ادلنصور، منشورات زلمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،بًنوت، "المغرب في حلى المغرب"ابن سعيد، -2

 .83ص
. 203، ص (م2007) ، حتقيق عبد القادر بوباية،دار الكتب العلمية، بًنوت، ط"تاريخ األندلس "رلهول،  -3
 .3 2، ص "األندلس تاريخ "رلهول،  -4
 .225ادلصدر نفسو، ص   -5
 .نفسو، الصفحة نفسها  -6
. 55، ص(ط.ت.د)، دار ادلريخ للنشر، الرياض،"جغرافية أوربا دراسة موضوعية"حسن عبد العزيز أمحد،   -7
حتقيق ليفي بروفنسال، ، "األندلس والمغربالبيان المغرب في أخبار "،(م2 3 /ىـ2 7كان حياً سنة )ابن عذاري، أبو العباس أمحد بن زلمد   -8
 .93، ص3، ج(م2009) كوالن، دار الكتب العلمية، بًنوت، ط.س.ج
. 23، ص ، ج(م964 )ط ،، ترمجة زلمد حامد وآخرون، بًنوت"جغرافية العالم اإلقليمية"جيز ويلز وآخرون،   -9

.  84 ، ص(م969 ) ، القاىرة، ط(م.د)، "أوربا في مجرى التاريخ"اجلمل زلمود جالل الدين،  -0 
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ت الىبُُّت في ألاهذلغجازحر  -ج  الٙفى٥ ِلى التهٍى

يغجبِ حٛحر الهىاء بالؼمان، وطل٪ بان يخٛحر الٟهل مً ٞهى٫ الؿىت ًٖ ٦يٟيخه الُبيٗيت الى يضَا، وطل٪ ٦إن ي٩ىن 

بىب الغياح الكماليت،ؤو ي٩ىن الهي٠ قخىيا  الغبي٘ باعصا يابؿا ٖلى َبيٗت الخغي٠ لٗضم الامُاع ٞيه وفي الكخاء ٢بله َو

بىب الغياح الجىىبيت، ؤوي٩ىن الخغي٠ ٖلى َبيٗت الغبي٘،ؤو الكخاء ٖلى َبيٗت الهي٫٠ . (1)ٚؼاعة ألامُاع ٞيه َو

ت الىبُُّت في ألاهذلغ  -2 ت اإلاإزشة ِلى التهٍى  :الّىامل البؽٍش

ل٣ض قمل مىيٕى ؾيُغة ؤلاوؿان ٖلى التهىيت الُبيٗيت الخد٨م في مىاعصَا اإلااثيت والىباجيت لخد٣ي٤ الخكريض والغاخت 

:  الخغاعيت وجلُي٠ الهىاء بهٟت ٖامت، و٢ض قمل الخد٨م الٗىانغ الخاليت

 : الّىفش الىباحي - ؤ

ىب ٞحها مً الجى، وج٣ليل الًىياء ًٖ بّن وظىص الىباجاث ٖامل مهم في التهىيت الُبيٗيت وامخهام الٛاػاث ٙ يغ اإلاٚغ

َغي٤ امخهام اإلاىظاث الهىجيت والخض مً جإزحراث او٩ٗاؽ الًىء والكري٤ ًٖ َغي٤ بمخهام ألاقٗت ٖلى اإلاجمٕى 

وجماقيا م٘ حٗضيل الٓغوٝ اإلاىازيت اؾخسضم الىباجاث ٖلى هُا١ واؾ٘ لخلُي٠ صعظت خغاعة الجى . (2)الخًغر للىباجاث

ت الخياعاث الهىاثيت، وجى٣و الخلىر بيؿبت وليكغ ا % 30لٓل في وؾِ اإلاضن، ٦ما ج٣ىم ب٨ؿغ خضة الغياح وج٣ليل ؾٖغ

.  (3)%40بلى 

ليه، ختى جخدضص الؿيُغة الهىاثيت مً خيض جلُي٠ الجى، ومً َظا اإلاىُل٤ خضص ٖلماء الٟالخت ٖايحر الالػمت في الم( 4)ٖو

جخسظ بؿخاها ٞازتر له مىيٗا نالخا وماء عويا، ولي٨ً ٢غيبا مً مؿا٦ً الّىاؽ بطا ؤعصث ؤن :" اجساط البؿاجحن ب٣ىلهم

ها وؤهٟٗها ما ٧ان ٢غيبا و٢غب مؿا٦ً الّىاؽ مجها مصدخت لهم، واظٗل  بديض يىٓغ بلحها، ٞان ؤخؿً البؿاجحن وؤهَؼ

وبغ والهٟهاٝ والجىػ ٚغؽ الصجغ الُىا٫ م٘ خاثِ البؿخان ختى جضوع بىىاخيه، ٞةهه ؤخؿً ٧الضلب والؿغو والهً

، وبظل٪ اؾخسضم ألاهضلؿيىن في خضاث٣هم شجغ الؿغو لخد٣ي٤ الخىاػن البيئي، ؤما ؤشجاع "والبىض١ وما ؤقبه طل٪

الضعصاع والهٟهاٝ والبلٍى الطخمت ٞاؾخسضمذ إلل٣اء الٓال٫ في الهي٠ الخاع، بيىما يؿمذ حؿا٢ِ ؤوعا٢ها قخاء 

ت بضزى٫ الكمـ، ولخسٟي٠ الايُغاب الىا يٗت لخسٟي٠ ؾٖغ جج ًٖ الجضعان زم ػعاٖت ؤشجاع الؿغو الُىيلت والٞغ

؛ومً ظهت ؤزغي يًٟل ابً الٗىام في بىاء البؿخان جىػي٘ ألاشجاع اإلاشمغة ٦إشجاع (5)الغياح وجى٣يت الٛباع صازل الخضي٣ت

في ألاٞىيت الضازليت للبيىث ؾىاء في الُغ٢اث ؤو (6)الخمًياث، وألاشجاع اإلادكاب٨ت ٧الٗىب ٖلى ظىاهب خيُان اإلامغاث

                                                           
 .2 ابن خامتة، ورقة - 
 .25- 2، ص(م 99 )، القاىرة، ط24 ، رللة عامل البناء، العدد القيم الوظيفية والجمالية في الفراغات العمرانيةاألكيايب زلمود، -2
 .03 - 0 احلسن فتحية زلمد، ادلرجع السابق، ص -3
،ورقة سلطوطة خاصة من خزانة أسرة الفكون بقسنطينة،"كتاب الفالحة"، سلطوطة (م4 0 / ىـ404ت )الزىراوي، أبو القاسم خلف بن عباس  -4

،حتقيق صالح جرار وجاسر أبو صفيو، منشورات "المقنع في الفالحة"،(م073 /ىـ466ت )ابن حجاج االشبيلي، أبو عمر أمحد بن زلمد / 24رقم
،نشر القاضي التهامي اجلعفري، مطبعة اجلديدة،فاس، "كتاب الفالحة"أبو خًن االشبيلي،/ 35، ص(م982 )العربية األردين،عمان،طرلمع اللغة 

 .39-38، ص(م937 ) ط
الدراسات العليا،  رسالة ادلاجستًن،كلية -"دراسة تحليلية لمدلولها الرمزي ووظيفتها المعمارية -الحديقة في العمارة اإلسالمية"بعارة شفيق أمٌن،  -5

 . 9، ص (م0 20)جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطٌن، 
،  ، ج(م802 ( ط.د)طونيو بانكورد، مدريد، أن، حتقيق دون جوزيف الفالحة،(م84  /ىـ580ت )ابن العوام،أبو زكريا حيٍن بن زلمد بن أمحد   -6

 .53 ص 
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وال٣هىع؛ خيض ٧اهذ َظٍ ألاشجاع جؼعٕ ٖلى َى٫ الجاهبحن الكغقي والٛغبي وطل٪ إلل٣اء الٓل وجكريض الهىاء وجد٣ي٤ 

. الغاخت الخغاعيت

غ    ٝ وفي ْل الؿيُغة البكغيت ٖلى التهىيت الُبيٗيت في ألاهضلـ لم يخإزغ خ٩امها في اإلاداٞٓت ٖلى هٓاٞت الهىاء، ٖو

ذ  غؤث ظملت مً الخٛحراث ٖلى بٌٗ ألام٨ىت ٖٞغ مكغوٕ البيئت الخًغاء بٌٗ الخدىالث ٖلى يض ٖلماء الٟالخت، َو

زاعط اإلاغيت بؿخاها و٢هىعا مخ٣ىه البييان، "بالخضاث٤ الخجغيبيت ٧الهماصخيت باإلاغيت في ٖهض اإلاٗخهم باهلل الظر بجى

ة ٟٞحها مً ٧ل شخيء ٚغيب مشل اإلاىػ و٢هب الؿ٨غ وؾاثغ ؤهىإ ٚغيبت الهىاٖت ظلب بلحها مً ظمي٘ الشماع الٛغبي

 ٖٝغ باؾم .(1)"الشمغاث مما ال ي٣ضع ٖلى نىٗخه
ًا
ظىت اإلاإمىن "وباإلاىاػاة، ؤوكإ اإلاإمىن بً طر الىىن خا٦م َليُلت بؿخاها

بذ ػعاٖتها واَخمىا و٢ض ظلب بليه الىباجاث وألاشجاع اإلاشمغة مً الكام والٗغا١ ٞٛغؾذ به وظغ" ؤو بؿخان الىاٖىعة

؛ خيض ؤوكإ (2) وجهاٖضث ٖمليت جىؾي٘ الًٟاءاث الخًغاء في مضيىت اقبيليت ٖلى يض اإلاٗخمض بً ٖباص. بٟىاثضَا الُبيت

ايخه وؤلاقغاٝ ٖليه بلى ٖالم الٟالخت ابً بها٫" بعخان العلىان(" م1085/َـ477)في ؾىت  هض بٖغ وبؿاجحن حٗٝغ  (3)ٖو

   .(4)بجىاث اإلاهلى

اث   وجىؾٗذ اإلاؿاخاث الخًغاء بهىعة زانت، ويٗىص الًٟل لل٨خب الجٛغاٞيت التي ؤقاعث بلى الخضاث٤ واإلاخجَز

ٞيه جدذ "وج٨ثر البؿاجحن والغياى في مضيىت اقبيليت ٖلى يٟت جهغ الىاصر ال٨بحر بط جمصخي ال٣ىاعب . والبؿاجحن الٗامت

عاط ٖلى ٖكغة ٞغاسخ مخهلت مً الًٟخحن وطل٪ مً خهً ْال٫ الشماع زماهيت ٞغاسخ، ٞيخٗاَى الّىاؽ ٞحها الـ

اث .(6)"بؿاجحن وظىاث ملخٟت وخضاث٤ ػاَيت"وباؾخّجت .(5)"٢يُاهت بلى خهً ٢ضٍع ويداٍ بمضيىت بجاهت البؿاجحن واإلاخجَز

هان، وهي ؤ٦ثر البالص ٞىا٦ه وعيداها، وؤَلها ؤ.(7)الجميلت لى واصر مضيىت مغؾيت البؿاجحن اإلاتهضبت ألٚا ٦ثر الّىاؽ عاخاث ٖو

غظا ل٩ىن زاعظها مٗيىا ٖلى طل٪ بدؿً مىٍٓغ ٣ُْغ (8)ٞو
َ

 وماء"،ومضيىت ق
ًا
وفي مضيىت . (9)"ؤ٦ثر عويت وشجغا

. (11)الجىاث اإلادض٢ت بها(10)بْغَظت
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غبي واصر  ًٞال ًٖ طل٪، ج٨ثر البؿاجحن والجىاث اإلاخهلت في مضيىت بليؿيت، وقلب، وماعصٍ، و٢لمغيت، واقبىهه، ٚو

ليُلت، ومضيىت ؾالم،الدجاع ذ ؾغ٢ؿُت ب٨ثرة بؿاجيجها(1)والعصة ة، َو ٞغ س يبط ونٟها  ؛(2)،ٖو مخهلت : " ب٣ىله ؤلادَس

ا ألاعبٗت ٞإضخذ بها "بؿاجيجها اإلادض٢ت بهاأبى الٙذاء ويكبه .(3)"الجىاث والبؿاجحن ٦ؼمغصة زًغاء الخٟذ ٖلحها ؤجهاَع

ت  .(5)بؿاجحن وظىاث وعياى صاهيتمضيىت لها  ، وؤوعيىله(4)"عيايها مغنٗت مجٖؼ

اث  ا مخجَز اث والخضاث٤ التي وؾمذ بالُاب٘ الجمالي، ومً ؤقهَغ و٢ض ؤَىبذ اإلاهاصع ألاهضلؿيت في حٗضاص ؤؾماء اإلاخجَز

ا٢ت والْؼج٣اث(7)واللكخت والؼاويت واإلاكايش( 6)وظىاث ٚغهاَت خىع مامل
َ

اث الّغق وإلاضيىت . (8)، واقتهغث مغؾيت بمىتَز

اث مجها البُداء والٛضيغ والٗحن ال٨بحر قاَبت ٖضة ، وخٟلذ مضيىت اإلاغيت بالجىاث الىًغة واإلاجى الخًغاء، ومً (9)مخجَز

حن الّىُيت غ ٖو ْٟ جاص وبغ٦ت الهُّ ّؿان، والىَّ
َ
اث مجى ٖبضوؽ، ومجى ٚ اث ؾغ٢ؿُت الجل٣حن .(10)َظٍ اإلاخجَز ومً ؤقهغ مخجَز

اتها الى٣اوحكتهغ مضيىت الج.(11)و٢هغ الؿغوع ومجلـ الظَب     .(12)ػيغة الخًغاء بالبؿاجحن الىًغة ومً ؤقهغ مىتَز

اع ٞىاخت الُٗغ، ؤو ٞىا٦ه طاث الغاثدت   ول٣ض عوعي في جهميم الخضي٣ت ألاهضلؿيت ؤن ج٩ىن طاث عاثدت ظميلت ؤو ؤَػ

، (13)الؼ٦يت، مما ي٨ؿب البىاء عاثدت َيبت بك٩ل صاثم إلصزا٫ البهجت والؿغوع وؤلامخإ الخسخي ًٖ َغي٤ خاؾت الكم

اع الُٗغّياث ؤخؿً عاثدت وؤقضَّ مالثمت للغوح، لٛلبت لهظا ٧اهذ الغياحي" ابً خلذون وفي َظٍ الهضص ي٣ى٫  ن وألاَػ

 ."الخغاعة ٞحها، التي هي مؼاط الغوح ال٣لبي

 : -الىا٘ىساث -الّىفش اإلااتي - ب

حر قغوٍ الغاخت الخغاعيت اإلاخٗل٣ت باإلاديِ ًٖ َغي٤     يٗخكر الٗىهغ اإلااجي مً ؤَم ٖىانغ الخكريض التي حؿاَم في جٞى

ىبت اليؿبيت في الٟغاٙ الٗمغاوي، وحؿخسضم اإلاياٍ ؤيًا في ٖمليت جيؿي٤ اإلاى٢٘ إليٟاء هٕى مً الجما٫ في  ػياصة الَغ

حٗض بظل٪ الىىاٞحر مً ٖىانغ و .(14)ع الجظابت ظضا طاث الخإزحر الىٟسخي اإلاغيذالٟغاٚاث الٗمغاهيت خيض حٗخكر مً الٗىام
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الجظب في البيئت ألاهضلؿيت بما جًٟيه مً سخغ وظما٫، ٦ما جٓهغ ؤَميتها في جلُي٠ الهىاء بغطاط اإلااء اإلاخُايغ مجها، و٢ض 

مسخلٟت مً الىىاٞحر مً خيض ؤق٩الها ٖمل الٗغب في ألاهضلـ ٖلى جؼويض ٢هىعَم بيىتهم وخضاث٣هم ومؿاظضَم بإهىإ 

 .وؤحجامها

ضص  (1)هاؼم الىّعانو٢ض قغح   مً خيض ق٩ل وقضة اهضٞإ اإلااء ٖو
ًا
 ٦بحرا

ًا
مضي ازخالٝ الىىاٞحر ألاهضلؿيت ازخالٞا

 لظل٪ ٧اهذ الىاٞىعاث ألاهضلؿيت ٖمىصيت 
ًا
ٞخداث زغوظه وػوايا الخغوط، وبالخالي ق٩ل واعجٟإ اإلااء اإلاىضٞ٘، وجبٗا

غميت، ٦ما ٧اهذ بؿيُت ومخٗضصة ، ٩ٞاهذ اإلاخٗضصة بما م٩ىهت لخ٩ىيً واخض مخ٩امل، ؤو مىػٖت و ٦غويت ومسغوَيت َو

 
ًا
ت  وعٖو

ًا
 مخٗضصة جًي٠ ظماال

ًا
 ؤو لخاصر ؤصواعا

ًا
 ؤو بَاعا

ًا
في ٢هغ الىاٖىعة وؤقهغ هاٞىعة طاث ؤق٩ا٫ خيىاهيت . لخ٩ىن خؼاما

بت ههب ٖلحها  ن الظَب ألاخمغ مغنٗت بالّضع الىٟيـ الٛالي مما ٖمل بضاع الهىاٖت ازجي ٖكغ جمشاال م" ٚغبي ٢َغ

يل، وفي اإلاجىبخحن خمامت وقاَحن  ٣اب ٞو بت، نىعة ؤؾض بجاهبه ٚؼا٫ وبلى ظاهبه جمؿاح، ٞيما ي٣ابله سٗبان ٖو ب٣َغ

غ الىٟيـ ويسغط اإلااء مً ؤٞىاَها اووؽ وصظاظت وصي٪ ووؿغ، و٧ل َظا مً طَب مغن٘ بالجَى وحٗخكر هاٞىعة  .2"َو

، وهي ( م1391-1354/َـ793-755) مدمذ الٕني باهللالاؾىص ب٣هغ الخمغاء مً ؤعوٕ ما بىاٍ الؿلُان  في ٞىاء ٢هٍغ

ٖباعة ًٖ هاٞىعة ماء يدمل خىيها اإلاغمغر اإلاؿخضيغ الطخم ازىا ٖكغ ؤؾضا، نٟذ ٖلى ق٩ل صاثغر وهدخذ مً الغزام 

، زم زل٤ ويؿاَم اإلااء اإلاخىازغ في جٍغ.3ألابيٌ
ًا
، زم بلى امخهام الخغاعة الخؿاؾت زاهيا

ًا
ىبخه ؤوال ٘ َع يب الهىاء ؤو ٞع

 
ًا
. مىاْغ ظظابت زالشا

 :ِىفش اإلا٣ان واإلاىلْ  -ج

، (4)"َيب الهىاء للؿالمت مً ألامغاى" يٗخكر الهىاء ٖىهغا ٞاٖال في بىاء اإلاضن، ويا٦ض ابً زلضون طل٪ يغوعة مغاٖاة 

خباعاث الصخيت في ازخياع اإلاؿلمحن إلاىا٢٘ مضجهم وفي َظا الكٍغ ما يا٦ض ٖلى ، اّن ؤًٞل البالص ما (5)ؤَميت الهىاء والٖا

ضث بظل٪ ظىصة الهىاء مً اإلاحزاث التي ؤقاص بها . (6)اعجٟ٘ مً ألاعى ولم ي٨ً يذجبه مً ظاهب الكما٫ ظبا٫ حٗلٍى ٖو

ألاهضلـ قاميت في َيب ؤعيها ومياَها، بما "الجٛغاٞيىن اإلاؿلمىن في خضيثهم ًٖ الهٟاث الخؿىت للمضن؛ ٣ٞض ٧اهذ 

ة في ٞيه مً اٖخضالها واؾخىائها ؤَىاػيت في ٖٓيم ظبايتها، ٖضهيت في مىاٞ٘ ؾىاخلها، نيىيت في ظىاَغ مٗاصجها، َىضر
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يبها ا َو ا ؾبٗحن ؾىت ال  و٢ا٫ ال٣ؼويجي. (1)"َُٖغ ه مً َيب جغبتها ولُاٞت َىائها جب٣ى الٛالث في مُامحَر
ّ
ًٖ َليُلت ؤه

. (2)جخٛحر

وإلاا ٧ان اإلاىي٘ يغجبِ بااعى، ٣ٞض ٧اهذ التربت ٖىهغا ٞاٖال في الخإزحر ٖلى حٛحر الهىاء، ٞةطا ٧اهذ حجغيت ؤو عمليت ٧ان    

ا يابـ بت، وان ٧اهذ مٗضهيت ٚلبذ ٖلحها ٢ىة طل٪ َىاَئ ا ؾغي٘ الدسخحن ؾغي٘ الخكريض، ؤو ٧اهذ خمةيت وؾبسيت ٧اهذ َع

ومما يدمل ط٦ٍغ ؤن الهىاء ٧ان يخٛحر مً مى٣ُت بلى ؤزغي بضليل جىٕى التربت في ألاهضلـ ٣ٞض نىٟذ . (3)اإلاٗضن اإلاىظىص

يت اإلادانيل التي جىمى بها؛ ٣ٞض نىٟها ٦خب الٟالخت ألاهضلؿيت التربت بلى ؤهىإ مً خيض وؿيج  ابً بفا٥َا ولىجها وهٖى

الليىت، والٛليٓت، : اٖلم ؤن ألاعى التي للٛغاؾت وللؼعاٖت جى٣ؿم ٖلى ٖكغة ؤهىإ يىن٠ ٧ل هٕى مجها بهٟت وهي"ب٣ىله 

الخمغة، وألاعى الخغقاء  والجبليت، والغملت، والؿىصاء اإلاضمىت اإلادتر٢ت الىظه،وألاعى البيًاء وألاعى الهٟغاء وألاعى

مل وجضبحر . (4)"اإلاًغؾت وألاعى اإلا٨ضهت اإلاايلت بلى الخمغاء،ول٩ل هٕى مً َظٍ ألاعيحن هباث يجىص ٞيه ٖو

لى نٗيض آزغ، أبى خغم ألاهضلؿيىن ٖلى ازخياع اإلاىي٘ اإلاىاؾب للبىاء للى٢ايت مً ألامغاى، وفي َظا الهضص يكحر  ٖو

ؤًٞل مىاي٘ للبىاء اإلاكٝغ مً ألاعى ٧الخل وهدٍى ليال جخل٣اَا اإلاياٍ وال يٓهغ ٞحها " بإّن  الٝاظم بً الّباط الضهشاوي 

الىضا وليكٝغ ؾا٦جها مجها ٖلى ؤعاضخي ال٣غيت وػعوٖها وبؿاجيجها، ولخ٨ً بن ؤم٨ً ٖلى قاَئي جهغ مؿخ٣بلت عيذ الكما٫ 

اإلاكغ٢يت ؤصر مً اإلاٛغبيت، وسخىهت الكمـ جضٞ٘ ًٖ  واإلاكغ١ ختى حكغ١ الكمـ مً ؤبىابها وال٩ى التي ٞحها اّن الغياح

لٓه ويبىؾخه والش٣ل الظر يهيبه الّىاؽ في ؤبضاجهم، وال ججٗل البيىث يي٣ت وال ٢هحرة  ؤَلها ألاؾ٣ام مً الهىاء ٚو

ن ِبذ الىبِب أبى مشوا، وباإلاشل هٍى (5)"الؿمى٥ مٛمىمت ول٨ً لخستر٢ها الغياح ٞةّن طل٪ ؤز٠ لألبضان وؤه٣ى لألؾ٣ام

وإلنالح ألاَىيت  ،(6)"الظر يؿخ٣بل الكما٫ مصخا، والظر يؿخ٣بل الجىىب ٦شحر ألامغاى:" بإّن البيذ اإلال٤ بً صهش

غقها بالغياخحن الباعصة ٧ااؽ والخال١، وعقها بماء الىعص اإلامؼوط بالخل وطل٪ مً  ،(7)يىصر باجساط البيىث الكماليت ٞو

. ؤظل جلُي٠ الهىاء في البيذ

                                                           

،حتقيق عبد البديع لطفي،نشر رللة معهد "قطعة من كتاب فرحة األنفس عن كور األندلس ومدنها"،(م2 /ىـ6ق)ابن غالب الغرناطي،زلمد بن أيوب - 
 .   2 ، ص ،ج ، م (م956 )ادلخطوطات العربية، مصر

البكري،أبو عبيد اهلل عبد اهلل بن عبد /  545، ص(ت.د)، دار صادر، بًنوت"آثار البالد أخبار العباد"،(م283 /ىـ682ت)زلمدقزويين زكريا بن ال  -2
احلمًني، ادلصدر السابق، / 88، ص(م2003) ،ادلسالك وادلمالك،حقيق مجال طلبة، دار الكتب العلمية، بًنوت، ط(م094 /ىـ 487ت)العزيز
 .394ص
 ، نقال عن اخلطايب زلمد العريب، الطب واألطباء يف األندلس دراسة تراجم ونصوص، دار الغرب اإلسالمي،بًنوت"حفط الصحة"ابن اخلطيب،  -3
. 204، ص(ت.د)
، اختصارات من (م349 -282 /ىـ750- 68)براىيم بن أمحداابن ليون التجييب، أبو جعفر بن أمحد بن /  4ص،"كتاب الفالحة"ابن بصال، -4

 . 8-80، ص(م 200) الفالحة، حتقيق أمحد الطاىري، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، طكتاب  
ورقة رقم ،سلطوطة خاصة من خزانة أسرة الفكون بقسنطينة، "كتاب الفالحة" ، سلطوطة (م4 0 / ىـ404ت )الزىراوي، أبو القاسم خلف بن عباس -5
3. 
 .22 كتاب األغذية، ص -6
رلهول،رسالة يف معاجلة الوباء قبل نزولو،سلطوطة مكتبة البلدية / 30،ورقة "تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد" ابن خامتة، سلطوطة -7

 .ب3، نسخة مصورة من موقع يوسف زيدان للرتاث وادلخطوطات، ورقة 28439Rبقرطبة، رقم 
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يم٨ً ؤن يدضر حٛحر الهىاء بؿبب اإلا٩ان واإلاىي٘ وطل٪ بإن جغجٟ٘ ؤبسغة ٞاؾضة مخٟٗىت مً الؿبار والبُاثذ ٦ما 

ًالتهم وظي٠ ال٣خلى في  اإلاخٛحرة اإلاياٍ والخىاص١ وآلاظام الّغيت الغا٦ضة الهىاء، والىباث والب٣ى٫ اإلاخٟٗىت وؤ٢ضاع الىاؽ ٞو

ويدضر طل٪ في الٛالب في ألامهاع ان ؤَىيتها جٟؿض بمسالُت ألابسغة الٟٗىت مً  .(1)اإلاالخم، والضواب التي ؤنابها اإلاىجان

ىباث والٟٗىهاث  .(2)٦ثرة الًٟالث، ؤما ؤَل البضو ٞإَىيتهم ٢ليلت الًٟٗ ل٣لت الَغ

: أزش حٕحر الهىاء ِلى ال٣اةىاث الخُت  -3

ل٣ض ؤصع٥ ٖلماء الٗغب مىظ ال٣ضيم ؤَميت جلىر الهىاء وؤزٍغ ٖلى اإلاجخم٘ ويغوعة خمايت البيئت واإلاداٞٓت ٖلحها،    

بّن الهىاء بطا ٧ان عا٦ضا ؤو مجاوعا للمياٍ الٟاؾضة ؤو إلاىا٢٘ مخٟٗىت ؤو إلاغوط " ب٣ىله ابً خلذون و٦ك٠ ًٖ َظا الخا٫ 

ظٍ مكاَضة في اإلاضن التي لم يغاعى زبيشت ؤؾٕغ الحها الًٟٗ مً مجاوعتها، ٞإؾغ ٕ اإلاغى للخيىان ال٩اثً ٞيه ال مدالت، َو

  .(3)"ٞحها َيب الهىاء وهي ٦شحرة ألامغاى في الٛالب

يٗخكر بظل٪ جلىر الهىاء ؤ٦ثر نىع الخلىر البيئي اهدكاعا هٓغا لؿهىلت اهخ٣اله مً مى٣ُت الى ؤزغي في ٞترة ػمىيت    

،خيض جى٣ل الغياح في (4)وظحزة، ويٗؼي جلىر الهىاء الى مهاصع َبيٗيت ٧الٛباع الظر يدمل مٗه طعاث مٗضهيت وجغابيت

حر ت مً الخصخى والغمل ٚو ا ٞخازغ في اإلاىار والىباث وألاخياءالٛالب ظؼيئاث مخىٖى وفي .(5)َا إلاؿاٞاث بٗيضة ًٖ مهضَع

بلى عياح ع٢ُاء تهب في قهغ ظىيليت يكخض مٗها وظ٘ الٗحن، ومً آلازاع الؿلبيت للغياح  (6)َظا الهضص ؤقاع ٖغيب بً ؾٗض

. الترابيت هي الخإزحر في مضي الغئيت ًٞال ًٖ آلازاع البيئيت واإلاساَغ الصخيت

ن ظهت ؤزغي يازغ حٛحر الهىاء ٖلى ال٩اثىاث الخيت، ٞمتى زغط الهىاء اإلاٗهىص الُبيعي خضزذ باليا بدؿب وم   

،ويدضص ابً زاجمت بض٢ت َظا البالء مً زال٫ مٗاييخه لىباء الُاٖىن الظر ؤناب مضيىت اإلاغيت في ٖهٍغ (7)زغوظه

ه خمى زبيشت صاثمت ًٖ ؾىء مؼاط ٢لبي بؿبب حٛحر " ب٣ىله
ّ
ىبت مهل٨ت في به الهىاء ًٖ خاله الُبيٗيت بلى الخغاعة والَغ

غ١ ٚحر ٖام ال ي٣ٗب عاخت وال جغجٟ٘ ٣ٖبه خغاعة، و٢ض يىظض لها ٞخىع في اليىم الشاوي وبيُغاب في  الٛالب يدبٗها ٦غب ٖو

غاٝ ، ووظ٘ في الغؤؽ وبزخىا١ م٘ امخىإ الابخال.....ٖامت ألاو٢اث زم جتزايض مً بٗض، و٢ض يدبٗها حكىج وبغص في ألَا ؿٍغ ٕ ٖو

شيان ىاٖحن.. وصواع ٚو غاى، و٢ض ي٩ىن طل٪ م٘ هشىء َو ويٓهغ مً الّىو وا٢ٗيت وظىص . (8)..."و٢ض جخضازل بٌٗ َظٍ ألٖا

غاى الؿاب٣ت الظ٦غ؛ خيض . (9)"ج٨ثر الخمياث الىباثيت بطا ج٨ضع الهىاء" ٞحروؾاث مىدكغة في الهىاء جدؿبب في ألٖا

                                                           
 .3 ورقة ابن خامتة،  - 
 .397-396ص، "المقدمة "ابن خلدون، -2
 .330، ص"المقدمة "ابن خلدون، -3
 .59، ص (م2009) ، دار الكتب العلمية، بًنوت، ط"البيئة من المنظور الشرعي"ابونصر اهلل عبد العزيز فاضلي،   -4
 . 2 ، ص (م2004) دار الفكر، دمشق، ط ،"البيئة من منظور اسالمي "صاحل زلمود وىيب،  -5
 .69، ص (م873 )، طبعة رينهارت دوزي، ليدن، ط"األزمان ومصالح األبدانكتاب تفصيل "تقومي قرطبة  -6
 .453، ص "التيسير في المداواة والتدبير "ابن زىر،  -7
 .6 -5نفسو، ورقة   -8
. 93،ص(ت.د)العلمية،االسكندرية،،حتقيق خالد حريب، دار الثقافة "سر صناعة الطب"،(م933/ىـ320ت )أبو بكر زلمد بن زكرياالرازي،   -9
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َىجان ( م915/َـ303)بإّن الىباء ػاص في مجاٖت  ابً خُانجٟصر ًٖ َظٍ الٓاَغة، يّهغح ومً ال٣غاثً التي    
َ
في "و٦ثر اإلا

، وؤمغ َبيعي ؤن يبضؤ اهدكاع اإلاغى بحن ِيٗاٝ الّىاؽ ل٣لت (1)"ؤَل الٟا٢ت والخاظت ختى ٧اص ؤن ُيْعَجؼ ًٖ صٞجهم

م ٖلى الكغوٍ الصخيت اإلاالثمت، بيض ؤن  َغ ضم جٞى ا٫ ؤَل بم٩اهاتهم ٖو اإلاغى لم يلبض ؤن ؾغي بحن الجمي٘، َو

َهغ "الخاِيغة والىىاحي ٖلى الؿىاء،
َ
م، ٢ لمائها وِزياَع ُٖ بت و َىجان في َظٍ ألاػمت ٞإْوَصي بسل٤ مً ُوظٍى ؤَل ٢َغ

َ
ار اإلا ٖو

٩الهم ببالص ألاهضلـ البٗيضة ممً لم يإزظٍ بخهاء وال اجهلذ
ْ

ّضة اإلااعزىن بياجهم ل٨ثرتهم،بلى مً ماث مً ؤق ، وفي (2)"ِٖ

وقمل ألاهضلـ  ،(3)٧اهذ بااهضلـ واإلاٛغب واٞغي٣يت وباء َاٖىن ختى عجؼ الّىاؽ ًٖ صًٞ مىاتهم( م919/َـ307)ؾىت 

والٓاَغ مً الىهىم ؤن ٦ثرة اإلاىحى ؾٝى جؼيض مً زلىث الهىاء .(4)وباء ٖٓيم ومىث قيي٘( م983/َـ 373)في ؾىت 

حؿبب ايغاعا ٖلى ال٩اثىاث الخيت، وطل٪ بؿب اهدكاع الب٨خحريا والجغازيم الىاججت وجهاٖض ابسغة اإلاىحى ب٨مياث ٦بحرة ٝ

. مً جدلل اإلاىحى مً الخيىان وؤلاوؿان 

ال٧ا، و٢ض يازغ حٛحٍر في الىباث وألاشجاع والشمغاث ؾ٣اما، ويكغح ابً زاجمت  ٦ما يازغ حٛحر الهىاء في الخيىان مغيا َو

ها، وجخًٟٗ ٞيؿ٣م الىباث وحٗلٍى م" طل٪ ب٣ىله ٞغة ويبضو ٖلى ؤوعا١ ألاشجاع مشل الٛباع زم جدؿا٢ِ ٢بل ؤوان ؾ٣َى

الشمغاث ٢بل جمام هطجها؛ ٞخبُل اإلاىٟٗت بها وطل٪ بؿبب حٛحر الهىاء اإلاديِ بها الى الٟؿاص واؾخدالتها الى الًٟٗ 

ومما ال ٚغو ٞيه، ٞةّن مىظت ، (5)"وزغوظه ًٖ مؼاظه الُبيعي الظر مً قإن الىباث ؤن يهلر ٖليه ويىمى ويؿخمض مىه

له ؤزغ ؾلبي ٖلى الٗمليت  ويبـ الهىاء ،مً ؤبغػ الٗىامل اإلاازغة ٖلى الهىاء ٞخٗغيه بلى اليبـ ال٣دِ والجٟاٝ

اصي ( م916  -915/َـ 303)ٟٞي ؾىت  ؛الخبىب الٛظاء الغثيسخي لإلوؿان والخيىان ٖلى خض الؿىاءؤلاهخاظيت، مجها 

م الىباء، واهخهى ٢ٟحز"ال٣دِ بلى خضور مجاٖت  ٓم البالء و٦ثر الجالء ٖو ال٣مذ بزجي  (6)بقخض ال٣دِ بٛالء الؿٗغ ٖو

ا ت، وماث الّىاؽ ظٖى ًّ م ٞ ٣ٞض ؤزغ الجٟاٝ ٖلى الٗمليت ؤلاهخاظيت؛ خيض يٟٗذ بلى مؿخىياث ال . (7)"ٖكغ صيىاع صَع

ؤمدل الّىاؽ "خيض ؛ (م930-929/ َـ317)ؾىت جخجاوػ ؾض الغم٤، وجخإ٦ض َظٍ الٓاَغة في ال٣دِ الظر ؤؾاء الخإزحر في 

لذ ألاؾٗاع و٦لر الؼمان  . (8)"واخخبـ الٛيض، وها٫ يغع طل٪ الؼعٕ، ٚو

لى مضي ؾىت   لم يٗهض ٞحها بمشله، وال :"قضجه ب٣ىله ابً خُانصاَم ألاهضلـ َمْدل ٖام، وون٠ ( م 935/َـ 324)ٖو

ذ َمَضعة
َّ
ٌّ ب٣ُغة، وال َبل ِى

َ
ذ الؿماء بَىْبلها، ٞلم ج

ّ
هاله، بط جماصث الؿىت ٖلى مدلها، ويي

ّ
ولم ج٨ض جمطخي .(9)"ؾم٘ ٧اج

ْل "ب٣ىله ابً خُان ، ويهٟها(م989-988/ َـ 378)ؾىي زالر ؾىىاث ختى ؤنابذ البالص قضة زاه٣ت في ؾىت  ُِ ٌ ٞلم ُيْم

ه الؿىىن الكضاص اإلاخىاليت
ْ
خهام مً عبه حٗالى، واٖخىعج ِؿٟذ ؤَٗمُخه باجها٫ ؤلاهٟا١ ...بػي ٧لمخه بط بغؤَا مً الٖا

ُ
ٞاهد

                                                           
) ،حتقيق بيدرو شادليتا،ادلعهد اإلسباين العريب للثقافة،كلية اآلداب بالرباط،ط"المقتبس"،(م076 /ىـ469ت)أبو مروان حيان بن خلفابن حيان، - 

. 09 ، ص 5،ج(م1979
. اادلصدر نفسو، الصفحة نفسها -2
 .203،ص"ندلساألتاريخ  "رلهول،  -3
 .222،ص  نفسوادلصدر   -4
 .  ، ورقة ابن خامتة، ادلصدر السابق -5
 .228ص،(م995 )زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،سلتار الصحاح، مكتبة لبنان،بًنوت،"ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصف ":القفيز -6
 .24 ، حتقيق بيدرو شادليتا، ص5ابن حيان، ادلصدر السابق،ج -7
. 99 ، ص2ابن عذاري، ادلصدر نفسو، ج/ 252-250نفسو، ص ابن حيان، ادلصدر  -8
. 384-383ابن حيان، ادلصدر السابق، ص  -9
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ّم بالجىاػ بلى الٗضوة لخهبها يىمئظ، ختى ؤٚار هللا بالص ألاهضلـ، وؤزغط  خال٫،ختى ؤقٟى ٖلى اإلاجاٖت َو ضم الٚا ُٖ و

ٗمت، وال ي٣خهغ ٖلى ما يجخييه مجها ختى يسغط اإلاا٫ في قغائها في ِؾجّي ؤعػا٢ها؛ وظٗل ال يؿخ٨ثر قيئا مً  ألَا

ذ بالص اإلاٛغب وألاهضلـ وبٞغي٣يت ؾىت ،(1)"الخهب،ٞهل٪ وخانله مجها ظملت ٚليٓت واقخض ألامغ ٖىضما ٖٞغ

.  (2)"خِ قضيض ومؿٛبت ٖامت ووباء ٦شحر١( "م1013/َـ403)

: دوس الٙٝه في خماًت الهىاء مً الثلىر في ألاهذلغ -4

لى حٛيحر اإلاديِ ؾاَم الخُاب ال٣ٟهي    وطل٪ ٖلى مؿخىي الخٗضيالث الٗمغاهيت  ،في بٗض الش٣اٞت البيئيت ٖو

والا٢خهاصيت التي ؤزغث ٖلى الىؾِ الُبيعي، والاظخماعي بما ج٣خًيه اإلاهلخت الخانت للؿلُت ؤوال زم اإلاهلخت 

ليه جىؾٗذ ٖال٢ت ؤلاوؿان بالُبيٗت واؾتهال٦ه إلاىاعصَا وجىٓيم الٗمغان والخسٟي٠ مً ؤزُاع الخلىر، وال  الٗامت، ٖو

ليه جؼزغ  .و٢ايت في مٗالجت ألايغاع ول٨ً بٟغى ٢ىاهحن ٣ٞهيت ٖمليت بيئيت في بَاع الخُىع الخًاعر جىدهغ َظٍ ا٫ ٖو

٣هيت ٚايت في ألاَميت ٞيما يخٗل٤ بدمايت الهىاء مً الخلىر في اإلاضيىت ألاهضلؿيت ٦خب الاخ٩ام والىىاػ٫   . بماصة جاعيسيت ٞو

٫ بظغاءاث ؤلانالح التي حؿخلؼم الخد٨م في التهىيت الُبيٗيت، جُىعث ٖملياث البىاء مً زالومً َظا اإلاىُل٤ ٞل٣ض 

وبضايت وٗالج مك٩لت الجضعان التي جخضازل م٘ البيىث؛ . وخمايت الٟغاٚاث الٗمغاهيت التي حؿمذ بمغوع الهىاء ٖكر ٞغاٚاتها

، الغظل يبجي بيياها مؿخٗليا ٞيٗىظه في ال٘"خيض ؾئل في َظا اإلاًماع ؤلامام ابً ال٣اؾم ًٖ  لى ويميله بلى َىاء ٚحٍر

ٞيبجي الظر َى الهىاء في ؤعيه، ٞةطا اهخهى بلى الٗىط مىٗه ولم يؿخُ٘ ؤن ي٣ىم خاثُه بال بهضم الٗىط َل جغي ؤن حهضم 

والٓاَغ ؤّن للتهىيت الُبيٗيت وخغ٦ت الهىاء في الًٟاءاث الضازليت  .(3)"وٗم و ليـ له ؤن يضزل في َىاء ٚحٍر: طل٪، ٢ا٫

ؤَميت ٦بحرة في الؿيُغة ٖلى مىانٟاث الٓغوٝ البيئيت الضازليت ٞهي حؿاَم في جد٣ي٤ الغاخت الخغاعيت والىٟؿيت 

جدؿحن الٓغوٝ في ؤخ٩امه ٫ للؿا٦ً، بياٞت بلى جبضيل الهىاء الضازلي بالهىاء الخاعجي الى٣ي، ولظل٪ هٓغ ال٣ٟه

وباإلاشل حهضم ٧ل ما اهضٞ٘ وزغط في . (4)"البىاء في ؤعى جمى٘ ناخب ألاهضع مً الاهخٟإ بالغيذ   يمى٘"الؿ٨ىيت، خيض 

ؤن يٗلي بيياها يمى٘ ظاٍع الًىء "و٦ما ؤّن ؤلاياءة جد٤٣ الاؾخ٣غاع الىٟسخي لإلوؿان مى٘ . (5)البىاء بلى َىاء ٚحٍر

  .(6)"والكمـ

                                                           
 .99، ص 5ادلصدر نفسو، ج - 
،دار ادلنصور للطباعة والوراقة، "األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس"زرع، علي الفاسي،ابن أيب  -2

 .8  ،ص (م973 )الرباط
، ادلكتبة األمحدية "القضاء بالمرفق في المباني ونفي الضرر"،(م996/ىـ386ت)أبو األصبغ عيسى بن موسى بن أمحد بن يوسف بن موسى التطيلي -3

. ب-أ/67، ورقة 5227 باجلامع األعظم، تونس، حتت رقم 
، األحكام، (م04  -  0 /ىـ497-402)قاسم الشعيب ادلالقيأبو مطرف عبد الرمحن بن  -ب /48ابن موسى التطيلي، ادلصدر السابق، ورقة  -4

-294 /ىـ 74-693)ابن جزي الغرناطي، أبو القاسم زلمد بن أمحد ادلالكي/ 7 2، ص(م  20)2حتقيق الصادق احللوي، دار صادر، بًنوت، ط
واحلنبلية، حتقيق زلمد بن سيدي زلمد موالي، وزارة األوقاف ، القوانٌن الفقهية يف تلخيص مذىب ادلالكية والتنبيو على مذىب الشافعية واحلنفية (م340 
.   5، ص.(ت.د)الكويتية،

، حتقيق ودراسة فريدة بن سليمان، مركز النشر اجلامعي، "اإلعالن بأحكام البنيان"،(م4 /ىـ8ق)ابن الرامي، أبو عبد اهلل زلمد بن إبراىيم اللخمي -5
. 54 ، ص(م999 )تونس، ط 

 .74ابن الرامي، ادلصدر السابق، ص/   5ابن جزي الغرناطي، ادلصدر السابق، ص/ أ /38يل، ادلصدر السابق، ورقة ابن موسى التطي -6

http://www.fustat.com/I_hist/waseef_7_09.shtml#_edn85
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جىؾي٘ صاثغة هٓاٞت الهىاء في الضوع ألاهضلؿيت، ال يٛيب ٖىا ؤَميت الٗىهغ الشابذ في اإلاؿا٦ً واإلاخمشل في وخغنا ٖلى 

، وا٦خٟذ بٌٗ الضوع (1)"٠شس ي الخذر"اإلاغاخيٌ بخضي مٓاَغ هٓاٞت الهىاء والُهاعة الجؿضيت، وانُلر ٖليه باؾم

اٍ، وبغ٦ها عصيئت الهىاء ٞاؾضة، جدضر ٖٟىهت ألازالٍ الخياى التي ججخم٘ ٞحها المي" ، ؤو(2)"خٟغة مغخاى"بة٢امت 

. (3)"والخمياث الغصيئت

 وحٗخكر مياٍ اإلاجاعر واخضة مً ؤزُغ اإلاكا٧ل ٖلى الصخت الٗامت والتي جدؿبب في ٞؿاص وحٛيحر الهىاء، واإلاك٩لت ال٨كري    

زانت بطا جغ٦ذ وؾار ؤمام الضوع، ٖىضما  يخٗضي يغع ٢ىىاث اإلاغاخيٌ اإلاكتر٦ت بلى الىجاؾت وؾض ال٣ىىاث وعمي ألا

ت ؤو ؤل٣يذ مسلٟاتها في ألاما٦ً ال٣غيبت مً اإلاؿا٦ً خيض جخىالض الخكغاث الًاعة مما يؿبب ال٨شحر مً  م٨كٞى

لى َظا ألاؾاؽ وعص لضي ابً الغامي بظباع الجاع ٖلى حُٛيت ال٣ىاة ؤو اإلاغخاى الظر يدضر الغواثذ ال٨غحهت . ألامغاى ٖو

يهٝغ ماءٍ ٖلى "وحٗاوي بٌٗ اإلاؿا٦ً مً اهسٟاى مؿخىي الىٓاٞت، ويىُب٤ طل٪ ٖلى مً. (4)ع الىاخضبحن ؤَل الجىا

، ؤو ٖلى ؾ٣ٟه، ؤو ؤن يجغر في صاٍع ماء ٞيًغ بديُان ظاٍع ًٖ زغبت لغظل بحن " ابً  خىىن وباإلاشل ؾئل . (5)"صاع ظاٍع

ٖلى " ، ٩ٞان ظىابه(6)"صوع يل٣ي ٞحها الؼبل، وال يضعر مً يل٣يه، ٣ٞام ظاع الخغبت ٖلى عبها ٞيما ؤيغ الؼبل بداثُه

٘ الؼبل مً زغبخه ، وفي خالت بن ٧ان الؼبل الظر يجخم٘ في الخغبت ل٣ىم؛ ٞٗلى ظحران اإلاىي٘ (7)"ناخب الخغبت ؤن يٞغ

. (8)٦يؿه

خٟاّ ٖلى هٓاٞت الهىاء صازل ألاؾىا١ مى٘ ججاوع الؿل٘ اإلاخًاصة جٟاصيا لٟؿاص الؿلٗت وحؿبب ألاطي ومً ؤظل ا٫   

للماعة وججىب ما ٢ض ييكإ ٖجها مً ؤيغاع،وفي َظا الهضص ههي ًٖ اجساط ؤٞغان في الُغي٤ لخمايت اإلااعة مً الضزـان، 

، وخٟاْا (9)اإلاداثج الكي٣ت إلاا ٞحها مً بيغاع بالّىاؽوليـ َظا ٞدؿب بل ههي الخىاَىن ًٖ ٚغبلت ال٣مذ في ألاؾىا١ و

ولل٣ًاء ٖلى الغاثدت ال٨غحهت . (10)ٖلى هٓام التهىيت الُبيٗيت في الاؾىا١ مى٘ الخًاعون والخهاعون مً َغح ؤػبالهم بها

ول٩ي هجٗل هٓغجىا ؤ٦ثر ص٢ت خى٫ .(11) جم ببٗاص باجعي الخىث بلى م٩ان ؾى٢هم بمٗؼ٫ ًٖ الُغي٤ إلاا حٗىصٍ مً عاثدت

ابً الًغع الكمي وٗالج مؿإلت يغع صزان ألاٞغان ٖلى الجحران مما له ؤزغ نخي وبيئي، ٣ٞض وعصث هاػلت ًٖ 

                                                           
دار الكتب العلمية، بًنوت،  ،"(إعادة تركيب المدينة من خالل المصادر العربية)البناء والعمران الحضري باشبيلية العبادية"الطاىري أمحد، - 
 .87 ،ص (م2006) ط
كورنثي، ادلعهد االسباين .شادليتا، ف. ب: ، حتقيق واعتناء ونشر"الوثائق والسجالت "،(م008 /ىـ399ت)العطار، زلمد بن أمحد األموي  ابن -2

 .93 ص، (ت.ط.د)العريب للثقافة، مدريد
 .23 ابن زىر، ادلصدر السابق، ص -3
 .29 -28 ادلصدر نفسو، ص -4
 .  5صابن جزي الغرناطي، ادلصدر السابق،  -5
 .ب/34ابن موسى التطيلي، ادلصدر السابق ، ورقة  -6
 .أ/35ادلصدر نفسو، ورقة  -7
 .نفسو، الصفحة نفسها -8
، حتقيق فاطمة اإلدريسي، تقدمي مصطفى الصمدي، دار ابن حزم، "رسالة في القضاء والحسبة"،(م33  /ىـ527)ابن عبدون، زلمد بن أمحد  -9

 .70، ص(م2009) بًنوت، ط
، (م2005) حتقيق فاطمة اإلدريسي، دار ابن حزم، بًنوت، ط ،"آداب الحسبة والمحتسب"،(م856/ىـ242)ابن عبد الرؤوف، أمحد بن عبد اهلل  -0 
 .07 -06 ص
 .85-75ابن عبد الرؤوف، ادلصدر السابق، ص / 47، 44، 43ابن عبدون، ادلصدر السابق، ص  -  
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ا ٞغها ياصحها صزاهه؛ ٞٗالج يغع  (1)(م1093-1021/َـ486-412)ظهل بت ؤن ب٣غب صاَع خى٫ بمغؤة اقخ٨ذ ٢اضخي ٢َغ

و٧اهذ ٚايت ال٣ٟهاء َى الخٟاّ ٖلى ظماليت .(2)ٙ الظر ياصر ظحراهه بىتن صباٚه اهه يغع ٢ُ٘ الضزان، وباإلاشل يمى٘ الضبا

 . الًٟاء البيئي مً ٧ل يغع قمي

، مى٘ خٟغ الُغي٤ لٛحر مىٟٗت زانت التي جخٗل٤     وجٟاصيا لٗىا٢ب ٢لت الىٓاٞت والتي جإزغ ٖلى نالخيت الهىاء في الكإع

، بال٨ى٠ ويغوعة بخ٩ام ٚل٣ها وحُٛيذ َا ختى ال جيبٗض مجها ؤوال الغاثدت ال٨غحهت، ؤو جدؿغب اإلاياٍ ال٣ظعة بلى ٖغى الكإع

ا (م854-777/َـ240-160)ؤلامام  خىىن بً ظُّذوفي َظا اإلاًماع ؾئل  ًٖ ال٨ى٠ الظر يخسظ في الُغي٤ ويدَٟغ

وؾىاَا بالُغي٤ ختى ال يًغ  بطا ُٚاَا وؤج٣ً ُٚاَا: " الغظل ٢غب صاٍع زم يُٛحها َل يمى٘ مً طل٪ ؤم ال؟ ٞإظاب

 .(3)"طل٪ بإخض ٞال ؤعي ؤن يمى٘

غ١ وؤمغوا ؤَل ألاعباى بدمايتها ًٖ َغي٤ مى٘ َغح وجد٣ي٣ا إلاؼايا الىٓاٞت البيئيت    
ّ
جيبه اإلاددؿبىن بلى هٓاٞت الُ

لر ٧ّل ؤخض ٞىاء صاٍع الّؼبى٫ وألا٢ظاع، وبنالح اإلاىاي٘ اإلاخُامىت التي جمؿ٪ اإلااء والُحن زانت في ػمً الكخاء، ويو

وهي وؾاثل بؿيُت حؿاٖض في . (4)ويدميه، ٞان ٧ان مىي٘ ٦شحر ال٣ىىاث يجكر ويخم بنالخه ختى ي٣ُ٘ الًغع خيض ٧ان

 . ال٨ك٠ ًٖ بصعا٥ ألاٞغاص اَميت خٟٔ البيئت مً جلىر الهىاء

ؾض بٗض اإلاماث، ٧ان ؤَالي ألاهضلـ ي٣ىمىن وإلاا ٧ان ال٣كر مٗلما ٖمغاهيا عثيؿيا في اإلاضيىت ألاهضلؿيت باٖخباٍع مإوي الج

ا بكٍغ ؤن ج٩ىن ألاعى نالخت لظل٪، وطل٪ لضًٞ ؤَالي الًىاحي الىا٢ٗت بجىاع ٧ل باب  ببىاء ٖضة م٣ابغ زاعط ؤؾىاَع

، ويبضو ؤن (5)"٧ان ٦شحر مً ال٣ضماء يخجىبىن مجاوعة اإلا٣ابغ خظعا مما يهٗض مً ؤبسغة اإلاىحى"مً ؤبىاب الؿىع، و٢ض 

الث ال٣بىع الخٗمحريت ٧اهذ جبدض ًٖ الاؾخ٣الليت بٗيضا ًٖ اإلاجا٫ اإلاؿ٩ىن وخمايت هٓاٞت الهىاء وطل٪ خظعا مً مجا

. (6) خضور الىباء

ومجمل ال٣ى٫، ظمٗذ َظٍ اإلاٗالجاث ال٣ٟهيت والٗمغاهيت للىخضاث الٗمغاهيت في اإلاضيىت ألاهضلؿيت في مًمىجها الؿالمت 

الُبيعي مً ٧ل ًٖٟ، وعٞ٘ الًغع بإهىاٖه، وي٩ىن طل٪ ًٖ َغي٤ تهيئت ٖمغاهيت ٣ٖالهيت الصخيت والخٟاّ ٖلى الهىاء 

 .للًٟاء وخمايت الهىاء مً ٧ل جلىر

ت الىبُُّت في الذوس ألاهذلعُت  -5 اةٚ التهٍى  :ٌو

ثيت في للتهىيت الُبيٗيت وخغ٦ت الهىاء في الًٟاءاث الضازليت ؤَميت ٦بحرة في الؿيُغة ٖلى مىانٟاث الٓغوٝ البي   

ألاهضلـ ٞهي حؿاَم في جد٣ي٤ الغاخت الخغاعيت والىٟؿيت للمؿخسضم بياٞت بلى جبضيل الهىاء الضازلي بالهىاء الخاعجي 

.  الى٣ي، وجد٣ي٤ الخىاػن في التهىيت الُبيٗيت يغوعة للصخت الٗامت

                                                           
مستخرجة من سلطوط األحكام الكربى، حتقيق زلمد عبد الوىاب خالف،  ،"المساجد والدور" األندلسوثائق في شؤون العمران في "ابن سهل،  - 

 .97، ص(م983 ) ادلطبعة العربية احلديثة، القاىرة، ط
من سًن  اإلمام أ محد بن خلف بن وصول الطليطلي، كتاب منتخب األحكام وبيان ما عمل بو/أ /48ابن موسى التطيلي، ادلصدر السابق، ورقة  -2

.  3 ،(م2008) احلكام، حتقيق محيد حلمر، دار ابن حزم، بًنوت، ط
 .ب/89ابن موسى التطيلي، ادلصدر السابق، ص -3
. 90ابن عبدون، ادلصدر السابق، ص -4
. 453، ص "التيسير في المداواة والتدبير"ابن زىر، -5
. 75ابن عبدون، ادلصدر السابق، ص -6
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 اصاء الٗضيض مً الٗملياث الخيىيت والاظخماٖيت 
ًا
غ مدال ه يجب ؤن يدمل وباٖخباع ؤّن اإلاؿ٨ً يٞى

ّ
الالػمت إليٟاء الخياة، ٞةه

اثٟه؛ ٣ٞض ٧ان البيذ ألاهضلسخي خؿب الؿيض ٖبض الٗؼيؼ ؾالم له لالؾخمغاع بخلبيت ْو  مً اإلاىانٟاث جَا
ًا
يخإل٠  (1)ٖضصا

ت، يدىا١ ى مً ظؼؤيً ؤؾاؾحن، ؤولها الىاظهت الخاعظيت؛ ٣ٞض ٧ان اإلآهغ الخاعجي للضاع ٖاصة مخىايٗا، ٖاَال ًٖ الؼزٞغ

م٘ مٓهٍغ الضازلي الؼازغ بالؼزاٝع والخىمي٣اث، طل٪ ؤّن ؤَل ألاهضلـ ٧اهىا يبىىن صوعَم اهٟؿهم ٧ي يخمخٗىا بالخياة 

و٧ان مضزل الباب في صوع ألازغياء يٟطخي بلى ؤؾُىان ؤو عصَت، وجاصر الغصَت بلى البهى، ؤما اإلاضزل في الضوع . صازلها

٧ل ػاويت ٢اثمت، ختى ال يخاح للماعة في الُغي٤ عئيت مً بضازل الضاع وما يجغر الٗاصيت؛ ٩ٞان يخهل بممغ مى٨ؿغ ٖلى ف

.  ٞحها في بَاع الخد٣ي٤ اإلاخ٩امل إلاى٘ يغع ال٨ك٠

اث٠ التهىيت الُبيٗيت في الخهميم الٗمغاوي للصخً  ى ٖباعة ًٖ طل٪ ؛(الٟىاء الضازلي)وجخدضص ْو الٟغاٙ اإلا٣ٟل ؤو  َو

ألاعبٗت في خالت الك٩ل الغباعي ؤو ؤ٦ثر في خالت  مؿخمغة ؤو قبه مؿخمغة مً ظهاجه قبه اإلا٣ٟل الظر حك٩له خىاثِ

ى مٟخىح للهىاء الخاعجي مً ؤٖلى ويم٨ً ؤن الك٩ل اإلاخٗضص ألايإل وجُل ٖلى  الٟىاء الضازلي ٖىانغ اإلابجى ألازغي َو

٣ٞض ٧ان يخىؾِ . 2زال٫ بٌٗ الٛٝغيىظض في اإلاجز٫ الىاخض ؤ٦ثر مً ٞىاء جخهل م٘ بًٗها البٌٗ ٖكر ممغاث ؤو مً 

ظا ما هُل٤ ٖليه بالتهىيت وؤلاياءة (3)الضاع ألاهضلؿيت بهى مغب٘ يكبه البيىث الغوماهيت ؛ بط يمضٍ بالهىاء والًىء َو

 .(4)٦ما جخىؾُه هاٞىعة ؤو بئر جديِ به بٌٗ اإلاٛغوؾاث اإلالُٟت للجى. الُبيٗيت في البيىث ألاهضلؿيت

 بلى يخدى٫  ٞهى نيٟا، وخغاعجه الجى قخاء بغوصة مً الكمـ ويل٠ُ وؤقٗت والهىاء بالىىع  وثالبي ؤ٢ؿام الصخً ويمض

ه يدخٟٔ الجهاع، وبال٨ٗـ مً مخإزغة ؾاٖاث ختى بكروصجه الٛٝغ ٞيمض الهي٠، ليالي الباعص في للهىاء ٦بحر زؼان
ّ
 في ٞةه

 ،وحٗمل التهىيت ٖلى جكريض َي٩ل اإلابجى والًٟاء الضازلي ، (5)الكمـ ٚياب بٗض الٛٝغ بها ليمض بضٝء الّجهاع اإلاكمـ الكخاء

ن ج٩ىن خغاعة ؤوطل٪ ٖىضما ي٩ىن َىا٥ ازخالٝ مدؿىؽ في صعظاث الخغاعة بحن الهىاء الخاعجي والهىاء الضازلي، و

 َظا الازخالٝ في صعظاث الخغاعة يدهل بؿبب الٟغاٚاث الضازليت. الهىاء الخاعجي ا٢ل مً خغاعة الهىاء الضازلي

 . والىاٞىعاث وألاشجاع التي جازغ ٖلى التهىيت اإلاىيٗيت، ٞدؿاَم في الخكريض اإلاىيعي صازل اإلابجى

ت     وباإلاىاػاة، بن مً ؤَم مٓاَغ الخسُيِ الٗمغاوي للمضيىت الاؾالميت الكىإع الًي٣ت م٘ الاٞىيت الضازليت اإلا٨كٞى

حر الٓال٫ والخمايت مً ؤقٗت الكمـ م ما يؿمذ باهخ٣ا٫ الهىاء مً الكىإع الًي٣ت التي جمشل واللظان ي٣ىمان يخٞى

مىا٤َ الًِٛ الٗالي الى الاٞىيت الضازليت التي جمشل مىا٤َ الًِٛ اإلاىسٌٟ زانت ازىاء الجهاع وحٗغيها اقٗت 

و٧ان ٖضم ظٗل قىإع وممغاث اإلاضيىت مؿخ٣يمت بهضٝ جدىيلها الى اهٟا١ الغياح الكخىيت الباعصة ؤو عياح . الكمـ

الخماؾحن الؿازىت اإلادملت بااجغبت والغما٫، ٦ما ان يي٤ الكىإع يمى٘ مً خضور طل٪ مً زال٫ الخٗغظاث 

                                                           
. 86 -84 ، ص(م1981)، دار النهضة العربية، بًنوت، ط"ثارىم في األندلسآتاريخ المسلمين و"السيد عبد العزيز سامل، - 

Vincent Lagardére , Campagnes et paysans d’Al-Andalus ,7-15s, Edition Maison neve et Larose, 

Paris,1993,p205-206. 
.  44ص ،، القاىرة2007فريل أ، 8، رقم2العدد ،زىر اذلندسيةاأل، رللة "سالميةإلوالعمارة اثر البعد البيئي على تخطيط المدن أ"سيد عباس علي ،  - 2

, persé , p9      A.Raulin, Histoire des modéles urbains-3 
يعرض لهم من  ، المفيد للحكام فيما(م209 /ىـ606ت)ابن ىشام، أبو الوليد ىشام بن عبد اهلل بن سعيد بن عامر بن خلف ادلالكي القرطيب -4

 .06 ، ورقة  48سلطوطة خزانة القرويٌن، فاس، رقم  نوازل األحكام،
 . 2 ، ص3، ج(م2000)، مكتبة مذبويل، القاىرة، ط"موسوعة عناصر العمارة اإلسالمية "حيي وزيري، -5
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تها، ولها جإزحر ٖلى  .1والاهدىاءاث وبجاخت مىا٤َ مٓللت ايًا ٞالكىإع والُغ١ اإلاخٗغظت حٗي٤ خغ٦ت الغياح وجدض مً ؾٖغ

 . الخض مً اهدكاع الٛباع

ا، يم٨ً ال٣ى٫ بإن  التهىيت الُبيٗيت في ألاهضلـ زًٗذ الى مازغاث َبيٗيت وبكغيت ؾىاء مً الجاهب الؿلبي ؤو وؤزحرًا

ؤلايجابي، والخد٨م الُبيعي َى الظر ظٗل الاوؿان يد٤٣ الخىاػن الاي٩ىلىجي للخياة والاؾخمغاع في الٗيل الن الهىاء 

وؿان ٖىهغان صو وظهحن مسخلٟحن، الىظه ؤؾاؽ الىظىص ؤلاوؿاوي ٖلى وظه ألاعى، والجضيغ بالظ٦غ ؤن الُبيٗت وؤلا

ألاو٫ يدؿبب في الًغع وملىر للهىاء مً زال٫ اإلاازغاث اإلاىازيت الخاعظت ًٖ الخالت الُبيٗيت، وباإلاشل ي٩ىن الاوؿان في 

يت َظا ويكمل الىظه الشاوي نٟت اإلاٗالجت وخمايت التهى. الخالت هٟؿها مً زال٫ مماعؾاجه ٚحر ٣ٖالهيت في جلىيض الهىاء

الُبيٗيت الٗاصيت التي ال جسللها مازغاث زاعظيت، ويلٗب الٗامل البكغر ٞحها صوع اإلاداٞٔ ٖلى هٓاٞت الهىاء وجد٣ي٤ 

. البيئت الصخيت للهىاء ًٖ َغي٤ جىؾي٘ اإلاؿاخاث الخًغاء وبىاء اإلايكأث اإلااثيت مً ؤظل ٖمليت جلُي٠ الجى والخكريض

ايت البيئت  جإويل الىعي البيئي وجإنيل اإلاماعؾاث البيئيت في اإلاجخم٘ الهىاثيت في بالص ألاهضلـ ووال وؿدشجي صوع ال٣ٟه في ٖع

 .ألاهضلسخي

 

 :ٜاةمت اإلاشاحْ 

:  اإلاخىىواث -1

الخؼاهت الٗامت ، "جدفُل ٔشك الٝاـذ في جٙفُل اإلاشك الىا٘ذ" مخىىوت"ابً زاجمت، ؤبى ظٟٗغ ؤخمض بً ٖلي،.1

. 5255بالخؼاهت الخؿييت، الغباٍ، جدذ ع٢م مسُىَت / 1212بالغباٍ، جدذ ع٢م 

بي.2 اإلاُٙذ "،(م1209/َـ606ث)ابً َكام، ؤبى الىليض َكام بً ٖبض هللا بً ؾٗيض بً ٖامغ بً زل٠ اإلاال٩ي ال٣َغ

ت زؼاهت ال٣غويحن، ٞاؽ، ع٢م "للخ٣ام ُ٘ما ٌّشك لهم مً هىاص٥ ألاخ٣ام  .481، مسَُى

ٞ في اإلاباوي وهٙي "،(م996/َـ386ث)يىؾ٠ بً مىسخى الخُيليؤبى ألانبٜ ٖيسخى بً مىسخى بً ؤخمض بً .3 الٝماء باإلا٘ش

ٓم، جىوـ، جدذ ع٢م ،"المشس   .  15227اإلا٨خبت ألاخمضيت بالجام٘ ألٖا

غاور، ؤبى ال٣اؾم زل٠ بً ٖباؽ.4 ت زانت مً زؼاهت  ،"٠خاب الٙالخت"، مسُىَت (م1014/ َـ404ث )الَؼ مسَُى

 .ؤؾغة ال٩ٟىن ب٣ؿىُيىت

بت، ع٢م "سظالت في مّالجت الىباء ٜبل هضوله"مجهى٫،.5 ت م٨خبت البلضيت ب٣َغ ، وسخت مهىعة مً 28439R،مسَُى

اث  .مى٢٘ يىؾ٠ ػيضان للترار واإلاسَُى

: اإلافادس -2

،جد٣ي٤ خميض "٠خاب مىخخب ألاخ٣ام وبُان ما ِمل به مً ظحر الخ٣ام"ؤ خمض بً زل٠ بً ونى٫ الُليُلي،.6

 (.م2008)1ٍلخمغ،صاع ابً خؼم، بحروث، 

الن بأخ٣ام البيُان"،(م14/َـ١8)ابً الغامي، ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ببغاَيم اللخمي.7 ،جد٣ي٤ وصعاؾت ٞغيضة بً "ؤلِا

 (.م1999)ؾليمان، مغ٦ؼ اليكغ الجامعي، جىوـ، ٍ 

                                                           
. 438ص،، القاىرة 2007فريل أ، 8، رقم2العدد ،اذلندسيةزىر األ، رللة "سالميةإلثر البعد البيئي على تخطيط المدن والعمارة اأ "سيد عباس علي، -  



 
 
 

 

 
 

    2015 –  ًىلُى    : 09الّذد                                                                          البدث الّلميحُل  مش٠ض  

196 

 

ؤهُىهيى باه٩ىعص، ،جد٣ي٤ صون ظىػي٠ "الٙالخت"،(م1184/َـ580ث )ابً الٗىام، ؤبى ػ٦غيا يدحى بً مدمض بً ؤخمض .8

. 1، ط(م1802( ٍ.ص)مضعيض، 

،جد٣ي٤ زىسخي ماعيا مياؽ "الٙالخت"،(م11/َـ5ث في ال٣غن )ابً بها٫، ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ببغاَيم الُليُلي .9

(. م1955)بيي٨غوؾا ومدمض ٚغيمان، مُبٗت ٦غيماصيـ، جُىان، ٍ

الٝىاهحن الٙٝهُت في جلخُق "،(م1340-1294/َـ741-693)ابً ظؼر الٛغهاَي، ؤبى ال٣اؾم مدمض بً ؤخمض اإلاال٩ي.10

،جد٣ي٤ مدمض بً ؾيضر مدمض مىالر، وػاعة "مزهب اإلاال٢ُت والخىبُه ِلى مزهب الؽاُّ٘ت والخىُٙت والخىبلُت

 .(.ث.ص)ألاو٢اٝ ال٩ىيديت،

الح ظغاع وظاؾغ ؤبى ،جد٣ي٤ م"اإلاٝىْ في الٙالخت"،(م1073/َـ466ث )ابً حجاط الاقبيلي، ؤبى ٖمغ ؤخمض بً مدمض .11

(. م1982)نٟيه، ميكىعاث مجم٘ اللٛت الٗغبيت ألاعصوي، ٖمان، ٍ

(. م2003)1،صاع ال٨ٟغ، بحروث، ٍ"اإلاٝذمت"،(م1406/َـ808ث)ابً زلضون، ٖبض الغخمً بً مدمض.12

غ، ؤبى مغوان ٖبض اإلال٪ .13 مدمض بً ٖبض هللا جد٣ي٤ "،"٠خاب الخِعحر في اإلاذاواة والخذبحر"،(م1162/َـ557ث)ابً َػ

اث ؤ٧اصيميت اإلامل٨ت اإلاٛغبيت، مُبٗت ًٞالت، الغباٍ، ٍ (. م1991)الغوصاوي، مُبٖى

،جد٣ي٤ زليل "اإلإشب في خلى اإلإشب"،(م1286/َـ685)ابً ؾٗيض ألاهضلسخي،ٖلي بً مىسخى بً مدمض بً ٖبض اإلال٪ .14

 .(م1997) 1اإلاىهىع، ميكىعاث مدمض ٖلي بيًىن، صاع ال٨خب الٗلميت، بحروث، ٍ

، جد٣ي٤ يخي مغاص،صَاع الخضيض، "دًىان ألاخ٣ام ال٢بري "،(م 1093/َـ486ث ) ؾهل، ؤبى ألانب٘ ٖيسخى ألاهضلسخي ابً.15

(. م2007)ال٣اَغة، ٍ

، ؤخمض بً ٖبض هللا.16 ، جد٣ي٤ ٞاَمت ؤلاصعيسخي،صاع ابً "آداب الخعبت واإلاددعب"،(م856/َـ242)ابً ٖبض الغئٝو

(. م2005)1ٍخؼم، بحروث، 

، جد٣ي٤ ٞاَمت ؤلاصعيسخي، ج٣ضيم "سظالت في الٝماء والخعبت"،(م1133/َـ527)ابً ٖبضون، مدمض بً ؤخمض.17

(. م2009)1مهُٟى الهمضر، صاع ابً خؼم، بحروث، ٍ

 ؾىت ) ابً ٖظاعر، ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً مدمض .18
ًا
البُان اإلإشب في أخباس ألاهذلغ "،(م1312/َـ٧712ان خيا

. 3، ط2،ط (م2009)٧1ىالن، صاع ال٨خب الٗلميت، بحروث، ٍ. ؽ.جد٣ي٤ ليٟي بغوٞيؿا٫ ، ط، "واإلإشب

م البلذان"،(م1331/َـ732ث)ؤبى الٟضاء، ٖماص الضيً اؾماٖيل بً مدمض بً ٖمغ .19 ،اٖخجى بخصخيده عيىىعص، "جٍٝى

(. م1840)والباعون ما٥ ٧ى٦حن صيؿالن، صاع الُباٖت الؿلُاهيت، باعيـ، ٍ

(. م1937)1، وكغ ال٣اضخي التهامي الجٟٗغر، مُبٗت الجضيضة، ٞاؽ، ٍ"٠خاب الٙالخت"،(م11/َـ5)و زحر الاقبيليؤب.20

غ.21 زًت"،(م1162/َـ557ث)ؤبى مغوان ٖبض اإلال٪ بً َػ ،ج٣ضيم وجغظمت وجد٣ي٤ ا٦ؿبحرازيىن ٚاعزيا، اإلاجلـ "٠خاب ألٔا

لى لألبدار الٗلميت، مضعيض، ٍ (. م1991)ألٖا

، "هضهت اإلاؽخاٛ في اختراٛ آلا٘اٛ"،(م1163/َـ 558ث)ؤلاصعيسخي،ؤبي ٖبض هللا مدمض بً مدمض بً ٖبض هللا بً بصعيـ.22

 . 2، م(م2002)م٨خبت الش٣اٞت الضيييت، ال٣اَغة 
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شة ألاهذلغ مً  "،(م1326/َـ726ث)الخمحرر، ؤبى ٖبض هللا مدمض بً مدمض بً ٖبض هللا بً ٖبض اإلاىٗم .23 ـٙت حٍض

. (م1937)، جد٣ي٤ ليٟي بغوٞيؿا٫، ال٣اَغة"اب الشوك اإلاّىاس في خبر ألاٜىاس٠ذ

غر، ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤبي ب٨غ .24 ،جد٣ي٤ مدمض خاط ناص١، "٠خاب الجٕشاُ٘ت" ،(م1160/َـ556ث بٗض )الَؼ

 (.م1968)مجلت الضعاؾاث الكغ٢يت، اإلاٗهض الٟغوسخي للضعاؾاث الكغ٢يت، صمك٤، ٍ

٠خاب هخبت الذهش وعجاةب البر "، (م1326/َـ727)قمـ الضيً ؤبى ٖبض هللا ألاههاعر الضمك٣ي  قيش الغبىة،.25

(. م1923)،  Harrssowt Tz oTToاليكز٥ ،)  A. mehren، باٖخىاء"والبدش

هٙذ الىُب مً ٔفً ألاهذلغ الشوُب ور٠ش وصٍشها  "،(م1631/َـ1041ث)ؤخمض بً مدمض  ؤبى الٗباؽاإلا٣غر، .26

(. م1988)، جد٣ي٤ بخؿان ٖباؽ، صاع ناصع، بحروث"الذًً ابً الخىُبلعان 

 

: اإلاشاحْ  -3

 (.م2006)، م٨خبت الخجم٘ الٗغبي لليكغ والخىػي٘، ألاعصن، ٍ"مؽ٢الث البِئت"الخؿً ٞخديت مدمض، .27

. (ث.ص) ، بحروث،صعاؾت جغاظم وههىم، صاع الٛغب ؤلاؾالمي "الىب وألاوباء في ألاهذلغ" الخُابي مدمض الٗغبي،.28

خ وخماسة ؤلاظالم في ألاهذلغ" الؿيض ٖبض الٗؼيؼ ؾالم،.29 (. م1985)، ماؾؿت قباب الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضعيت، ٍ"جاٍس

صاع ،("ئِادة جش٠ُب اإلاذًىت مً خال٥ اإلافادسالّشبُت)البىاء والّمشان الخمشي باؼبُلُت الّبادًت" الُاَغر ؤخمض،.30

 (.م2006)1ٍال٨خب الٗلميت، بحروث، 

 (.م 1994)2صاع الٗلم، بحروث، ٍ ،"مً ِلىم ألاسك الٝشآهُت" ٖضهان الكغي٠،.31

ت، مُاب٘ الؿياؾت، ال٩ىيذ، ٍ"والبِئت ؤلاظالمُتالّماسة " يخي وػيغر،.32 .  304، الٗضص (م2004)، ٖالم اإلاٗٞغ

 .3،ط(م2000)ٍ ، م٨خبت مظبىلي، ال٣اَغة،"مىظىِت ِىاـش الّماسة ؤلاظالمُت" يخي وػيغر،.33

 :اإلاجالث-4

، ال٣اَغة، 124، مجلت ٖالم البىاء، الٗضص "الُٝم الىٌُُٙت والجمالُت في الٙشأاث الّمشاهُت"ألا٦يابي مدمىص، .34

(. م1991)ٍ

غ الهىضؾيت، الٗضص"أزش البّذ البُئي ِلى جخىُي اإلاذن والّماسة ؤلاظالمُت"ؾيض ٖباؽ ٖلي ،.35 ، 8، ع٢م2، مجلت ألاَػ

 .، ال٣اَغة2007ؤٞغيل 

: الشظاةل الجامُّت-5

ت -الخذًٝت في الّماسة ؤلاظالمُت" بٗاعة قٟي٤ ؤمحن،.36 عؾالت  -"دساظت جدلُلُت إلاذلىلها الشمضي ووٌُٙتها اإلاّماٍس

ىيت، هابلـ، ٞلؿُحن،  (.  م2010)اإلااظؿخحر، ٧ليت الضعاؾاث الٗليا، ظامٗت الىجاح الَى

ت" َيىاع ؤبى اإلاجض ؤخمض زليٟت،.37 ، عؾالت م٣ضمت لىيل قهاصة "جفمُم الٙشأاث الّمشاهُت لخدُٝٞ الشاخت الخشاٍس

 (.م2004)اإلااظؿخحر في الخىميت الٗمغاهيت، ٧ليت الهىضؾت، ظامٗت ال٣اَغة، 
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: الذساظاث ألاحىبُت  -6

 

, persé .    A.Raulin, Histoire des modéles urbains- 38 

39-Vincent Lagardére , Campagnes et paysans d’Al-Andalus ,7-15s, Edition Maison neve et Larose, Paris,1993. 

:  اإلاىاْٜ ؤلال٢تروهُت-7

 :، مى٢٘ ؤعى الخًاعة"هىذظت الىىا٘حر في ألاهذلغ"خمض َكام الىٗؿان، .40
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الذواْ٘ والىخاةج :اسخلت ابً ٘مالن أهمىرًج : بٕذاد مذًىت الخىاس الخماسي 

ٞ ِىاد.د.أ مش٠ض ئخُاء الترار الّلمي الّشبي،حامّت بٕذاد،الّشاٛ /وحذان ٍ٘ش

 

: ملخق 

يىُل٤ مً  مً بحن ما  جمحزث به الخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت ؤجها خًاعة الخىاع الخًاعر ،وطل٪ ان الضيً ؤلاؾالمي    

ى  ٢اٖضة ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى زل٤ الىاؽ مً قٗىب و٢باثل وظٗل الخىانل والخٗاٝع  ٢اٖضة للخٗامل ٞيما بيجهم، َو

اهيت والٗضالت ومبضؤ الخٗاٝع والخىانل والخٗاون، ٞاإلؾالم يىٓم الٗال٢اث بهظا يغجب إلابضؤ مهم َى مبضؤ ألازىة ؤلاوـ

.  ؤلاوؿاهيت ٖلى ؤؾاؽ الىخضة ؤلاوؿاهيت الجامٗت ال ٖلى ؤؾاؽ اإلآاَغ اإلاٟغ٢ت

وال٣غآن ؤ٢غ بىظىص ألازىة ؤلاوؿاهيت اإلاكتر٦ت بحن البكغ بلى ظاهب ب٢غاٍع باازىة الخانت بحن اإلاامىحن، ٞالٗال٢اث    

م ٢اٖضة للخياة،وبن الازخالٝ بحن ألاظىاؽ وألالىان وألالؿىت يجب ؤن ال ي٩ىن ؾبب في  حَر والغوابِ بحن اإلاؿلمحن ٚو

ٖضم الاجها٫ والخٗاٝع والخأل٠ بحن البكغ، والخٗاون في مجا٫ ال٣ًايا اإلاكتر٦ت وجباص٫ الاخخياظاث، وليـ ؾبيال 

. للخىاخغ والخىاٞغ والخىإػ
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  الخلُٙت الّباس ي  اإلاٝخذس باهللَـ، بخ٩لي٠ مً  309زغظذ مً بٛضاص ٖام ومً َظا اإلاىُل٤ هجض ؤن الغخلت التي     

ذ الغخلت باؾمه ا، ٞٗٞغ سخلت ابً "ٖضث مً بحن ؤَم الغخالث الخاعيسيت،و٧ان اخض ؤًٖائها الًٟل في جضويً ؤزباَع

. ،جل٪ الغخلت ٨ٖؿذ ؤَميت مضيىت بٛضاص ٧ىجها مضيىت الخىاع الخًاعر ب٩ل مايٗىيه َظا اإلاهُلر"٘مالن

ل٣ضعة ٖلى الخ٨ي٠ م٘ ألا٩ٞاع اإلاسالٟت والخٗامل م٘ ٞالخىاع الخًاعر َى الدكاوع والخٟاٖل الش٣افي بحن الكٗىب وا 

الخّاٗس والخىاـل والخٙاِل :و ؤَضاٝ الخىاع الخًاعر مخٗضصة مجها.ظمي٘ آلاعاء الش٣اٞيت والضيييت والؿياؾيت

٦ما ؤهه وؾيلت ؤؾاؾيت لخجىب الهغاٖاث ، ومً ؤبغػ مجاالث الخىاع الخًاعر،اإلاجا٫ .والاخخ٣اٟ الخماسي 

. الخ ...ا٫ الؿياسخي واإلاجا٫ الا٢خهاصرالضيجي،واإلاج

٨ٖؿذ َظٍ الخ٣ي٣ت ، ٞالباخض ًٖ الجظوع الخاعيسيت لىٓغيت خىاع الخًاعاث ؾيجض ؤجها ٢ضمذ  سظالت ابً ٘مالن

.  صليل ًٖ الخهاثو الخًاعيت للخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت اإلاخمشلت بالخالٞت ؤلاؾالميت  وخايغتها مضيىت بٛضاص

ًٞالن زحر مشا٫ يم٨ً ؤن ي٨ٗـ طل٪ الخىاع بحن مضيىت بٛضاص ٧ىجها خايغة جل٪ الخًاعة وبحن ٧اهذ عخلت ابً    

. الكٗىب التي ؤهُىث جدذ لىائها،وبظل٪ ٧اهذ بٛضاص مضيىت الخىاع الخًاعر 

وب اجها بييذ صوع مضيىت  بٛضاص وبقٗاٖها الخًاعر الظر ٧ان يمخض بلى جل٪ الىىاحي البٗيضة،و٦ي٠ ٧اهذ جل٪ الك٘   

ض يلي٤ بخل٪  وألا٢ىام جُمذ بإن ج٩ىن لها نالث مٗها، لظل٪ ٧اهذ الخالٞت  الٗباؾيت خغيهت ٖلى بعؾا٫ ٞو

اإلاهمت،٩ٞاهذ عخلت ابً ًٞالن التي هجخذ في ؤن خٟٓذ لىا نىعة مكغ٢ت ًٖ ممحزاث الخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت  في 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  ًىلُى    : 09الّذد                                                                          البدث الّلميحُل  مش٠ض  

200 

 

هذ مضيىت بٛضاص هي الغاثضة في الخجؿيض الٗملي لهظا ٦يٟيت الخىاع الخًاعر  م٘ الكٗىب وألا٢ىام اإلاسخلٟت،٩ٞا

. اإلاهُلر الظر  قإ في آلاوهت ألازحرة

الث  بديض ٦خب الىجاح لخل٪ الغخلت الُىيلت     يبضو ؤن ؤبً ًٞالن ٧ان مدىع جل٪ الؿٟاعة اهه  يمخل٪  مً اإلاَى

ٖيت ًٖ جل٪  ألا٢اليم وقٗىبها ، ٞهى بد٤ ماصة ٚىيت  جاعيسيت وظٛغاٞيت وؤظخما  والبٗيضة والخُغة ، والتي  ٢ضمذ

. ٦مضييخه عظل الخىاع الخًاعر 

 

: مٝذمت 

عخلت ٖضث مً بحن ؤَم الغخالث الخاعيسيت   الخلُٙت الّباس ي  اإلاٝخذس باهللَـ بخ٩لي٠ مً  309ٖام  بٕذادزغظذ مً     

ذ الغخلت باؾمه ا،ٞٗٞغ ،جل٪ الغخلت "سخلت ابً ٘مالن"بلى ؤعى اله٣البت،و٧ان اخض ؤًٖائها الًٟل في جضويً ؤزباَع

.  ٧ىجها مضيىت الخىاع الخًاعر ب٩ل مايٗىيه َظا اإلاهُلر مذًىت بٕذاد٨ٖؿذ ؤَميت 

ن الخالخم بحن بٛضاص والخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت،وبحن بٛضاص والش٣اٞت بن َظا البدض َى مداولت بؿيُت لبيا   

الٗاإلايت،وعخلت ابً ًٞالن واخضة مً الغخالث الخاعيسيت التي بييذ اإلا٩اهت اإلاهمت لبٛضاص،٧ىجها مغ٦ؼ خًاعر وؾياسخي 

م مً الر الت الؿياؾيت اإلاخضَىعة التي للبلضان والكٗىب التي هٓغث بلحها بٗحن ؤلاعجاب والخمؿذ مجها الٗىن، ٖلى الٚغ

 .٧اهذ جمغ بها آهظا٥

وؾيداو٫ البدض مً زال٫ عخلت ابً ًٞالن ؤن يدلل الىهىم التي ح٨ٗـ بٌٗ الجىاهب مً خياة جل٪ اإلاىا٤َ    

البٗيضة،٦ما حهضٝ بلى ج٣ضيم ه٣ض مىيىعي عبما ي٩ىن ٞيه شخئ مً الازخالٝ ًٖ بٌٗ ال٣غاءاث الؿاب٣ت لخل٪ الغخلت 

ها وو٢تها ووظهتهااإلاهمت ٝ  .ر مىيٖى

م مً ؤن الضعاؾاث والبدىر ًٖ عخلت ابً ًٞالن لم ج٨ً ٢ليلت،بال ؤن الباخض صاثما يجض ٞحها ماصة بدشيت     لى الٚغ ٖو

 .٢يمت حؿخد٤ الاَخمام بها والخٗم٤ ٞحها

 :اإلاداوس آلاجُتوؾيدىاو٫ البدض    

يه:أوال . ابً ٘مالنلغخلت،صواٞٗها،ومغاخلها،ًٞال ًٖ ؤَميت عخلت حٗغي٠ ا:إلادت ًٖ الغخلت الٗغبيت ؤلاؾالميت ٞو

الظر في ٖهضٍ اإلاٝخذس الىا٢٘ الؿياسخي للخالٞت الٗباؾيت في الٗهغ الٗباسخي الشاوي،وجدضيضا ٖهغ الخليٟت الٗباسخي :زاهُا

. ابً ٘مالن٧اهذ عخلت 

: عخلت ابً ًٞالن ألاؾباب والىخاثج:زالشا

 .زليٟت الٗباسخيصواٞ٘  ؾٟاعة مل٪ اله٣البت بلى ا٫ - 

 .صواٞ٘  ؾٟاعة الخالٞت الٗباؾيت إلال٪ اله٣البت -2

 .ابً ٘مالنهخاثج  عخلت  -3

 .بٛضاص مضيىت الخىاع الخًاعر  -4

. الخىاعالخًاعر في الخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت -5
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: إلادت ًِ الشخلت الّشبُت ؤلاظالمُت -أوال

ٚ الشخلت   : حٍّش

ذ مىظ الٗهىع ال٣ضيمت، وم٘ الازخالٝ في  الشخلت هٕى مً الخغ٦ت، ٞحها مسالُت للىاؽ،وهي ٢ضيمت ٢ضم ؤلاوؿان،بط ٖٞغ

اتهم الصخهيت،ٞةجها جب٣ى اإلاغآة للؿماث  صواٞ٘ الغخيل،وازخالٝ وؾاثل الؿٟغ،وجىظهاث الغخالت الٟغصيت وهٖؼ

. 1لظل٪ هي مهضع مهم لىن٠ الش٣اٞاث ؤلاوؿاهيتالخًاعيت للٗهغ الظر ٖاقىا ٞيه، والبالص التي ونلىا بلحها، 

: دواْ٘ الشخلت الّشبُت ؤلاظالمُت   

٧ان للغخالث الٗغبيت ؤلاؾالميت صواٞ٘ مسخلٟت، يإحي في م٣ضمتها ؤن الضيً ؤلاؾالمي ٞيه صٖىة للؿٟغ والغخلت والاجها٫   

.  3الخ ...اعة،والدج،والؿعي في َلب الٗلم ول٣اء الٗلماء والكيىر، والخج2م٘ آلازغيً

،باؾخصىاء بٌٗ الغخالث التي اَخمذ بها الضولت وهي    
ًا
 شخهيا

ًا
 واظتهاصا

ًا
 طاجيا

ًا
الشخالث و٧اهذ الغخلت الٗغبيت ظهضا

،والٛغى مجها ظم٘ 4(َـ227)بلى خهىن ظبا٫ ال٣ى٢اػ  الىازٞ باهلل، مشل الغخلت في ٖهض الخ٣لُُٙت مً ٜبل الخ٣ام

. 5والكٗىب التي ونل بلحها ؤلاؾالم اإلاٗلىماث والبياهاث ًٖ البلضان

: مشاخل الشخلت الّشبُت الاظالمُت

: بمشخلخحنبن جاعيش الغخالث الٗغبيت ؤلاؾالميت م٘ ؤهه ٧ان جاعيش َىيل و٢ضيم،بال ؤهه يم٨ً ال٣ى٫ ؤهه مغ     

ت، مىظ ٖهغ ما بٗض  الٟخىخاث ؤلاؾالميت، بط وكُذ م٘ احؿإ الٗالم الاؾالمي واػصَاع ال٠:ألاولى ٦غ وجىٕى مىاب٘ اإلاٗٞغ

حها جى٣ل الغخالت في ؤ٢اليم الٗالم ؤلاؾالمي . 6وجل٪ الخ٣بت امخضث ؾخت ٢غون ج٣غيبا،ٞو

هي الخ٣بت التي خهل ٞحها جإزحر ٖلى ال٨ٟغ الٗغبي الجٛغافي ؤلاؾالمي،وبضؤث م٘ خغ٦ت الجهًت الٗغبيت الخضيشت في :الثاهُت 

يه ٧اهذ الغخلت بلى الٛغب /ال٣غن الشالض ٖكغ . 7الخاؾ٘  ٖكغ  اإلايالصر،ٞو

 

 

 

 

                                                           

 

. 50 -49ص ،977 ،مكتبة ادلثىن، بغداد،2، ط"م946-861/ىـ334-247الخالفة  العباسية في عصر الفوضى العسكرية "فاروق عمر،  
. 206،ص989،الكويت،"دب الرحالتأ"حسٌن زلمد فهيم، 2
، جامعة ابن رشد،كلية الرتبية "م1227-755/ىـ635-138دلس األنالعربي وإمارة الحج في المغرب "وجدان فريق عناد، 3

. 9 ،ص 200بغداد،
 (.ت.بغداد، د)،مكتبة ادلثىن "المسالك والممالك"،(م2 9/ ىـ300ت )بو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل أبن خرداذبو،ا:ينظر حول الرحلة 4

 . 9-89،ص"الرحالت أدب"حسٌن زلمد فهيم، 5

 .06  -05 ادلرجع نفسو،ص 6
 .06  -05 ادلرجع نفسو،ص 7
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  1:أهمُت سخلت ابً ٘مالن

بن ٦خب الغخالث مً اإلاهاصعالخاعيسيت اإلاهمت،ان ٧ل باخض في جاعيش الخجاعة،ؤو الىٓم الؿياؾيت،ؤو الخاعيش الاظخماعي    

خماص ٖلى ما ٦خبه الغخالت اإلاؿلمىن،ان ما ٦خبٍى يٗض  ال٢اتها م٘ الضو٫ ألازغي،البض له مً ؤلٖا للكٗىب ؤلاؾالميت ٖو

ًًا يؿخُي٘ الباخض ؤن يؿخسغط مىه ُ
ت ٦جزا . 2مٗلىماث مخىٖى

ؤخض ؤولئ٪ الغخالت،الظر له الًٟل في جضويً ا٦دكاٞاث خًاعيت هاصعة، مً زال٫ جل٪ الغخلت التي  ابً ٘مالن٧ان 

سجلذ اؾم ابً ًٞالن بدغوٝ مًيئت في جاعيش الخىانل الخًاعر بحن ؤلاؾالم وآلازغ،ًٞال ًٖ ؤن ألاؾلىب الظر 

يت في ًٞ ٦خابت الغخلت الٗغبيت التي ٧اهذ ٚاع٢ت ٝ ر مٟاَيم الؿغص، ٞى٣لها بلى مؿخىي الخدليل صوهذ ٞيه يٗض ه٣لت هٖى

،
ًا
ىن ٖجها قيئا غافي لكٗىب و٢باثل لم ي٨ً الٗغب والٗالم يٗٞغ ت ؤلازىٚى لظل٪ ؾاَمذ عخلت ابً ًٞالن في بٚىاء اإلاٗٞغ

. 3الجٛغاٞيت،و٧اهذ ٖىها للماعر والجٛغافي، ًٞال ًٖ  ؤَميتها في مجا٫ ألاصب والٟلؿٟت

(: ِفش الخلُٙت اإلاٝخذس)٘ت الّباظُت في الّفش الّباس ي الثاوي الىاْٜ  العُاس ي للخال: زاهُا

ضم ٢ضعجه (م940-908/َـ320-290) اإلاٝخذس باهللجىلى الخالٞت  وفي ٖهضٍ جضَىعث ؤخىا٫ الخالٞت بؿبب نٛغ ؾىه ٖو

اوػ زالر ٖلى بصاعة الضولت، وجؼايض جضزل الٗؿ٨غ ًٞال ًٖ الخاقيت والخغيم في قاون الخ٨م،بط لم ي٨ً ٖمٍغ ٢ض جج

. 4ٖكغة ؾىت، ٩ٞان له مً الخ٨م اؾم الخالٞت ولهم ػمام ألامىع 

ت مً اإلاغجؼ٢ت      ٖلى الخالت الؿياؾيت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت،ٞالؿلُت بيض مجمٖى
ًا
 ؾيئا

ًا
بن خا٫ الخالٞت جغ٥ ؤزغا

يت والىاؽ بال زٌ هم،وال حهمهم مً الضيً بال واإلاىخٟٗحن الظيً يُلبىن الاهخٟإ بإيت وؾيلت،ال حهمهم مً ؤمغ الٖغ ٖو

ذ ألاػماث،مجها اإلاجاٖاث واعجٟإ ألاؾٗاع و٢لت اإلادهى٫ واخخ٩اع ال٣ىث والؿل٘، ٩ٞاهذ  ،لظل٪ ٦ثرث وجىٖى مٓهٍغ

. 5الىديجت الشىعة ٖلى الؿلُت

اتهم ٚحر ختى ؤن الؿلب والجهب امىا٫ الىاؽ ومهاصعة ممخل٩اتهم ٧اهذ ؾبيل الؿلُت للخهى٫ ٖلى اإلاا٫ لخُٛيت ه٤ٟ   

ا،وال يؿدشجى مً طل٪ الٟٗل ختى الخليٟت اإلا٣خضع باهلل، الظر خحن حؿلم  اإلاكغوٖت، ولخهٝغ ٖلى ملظاتهم، ؤو ال٦خىاَػ

. الخالٞت ٧ان في بيذ اإلاا٫ زمؿت ٖكغ مليىن صيىاع،بال ؤهه بضصَا ٧لها، ومٗها ألامىا٫ التي ٧اهذ ججبى مً ؤَغاٝ الضولت

                                                           

مل تقدم ادلصادر التارخيية معلومات عن سًنتو ،يبدو من ثنايا الرحلة .محد بن فضالن بن العباس بن راشد بن محاد موىل زلمد بن سليمانأىو  بن فضالنا  
. الفقهاء وادلعلمٌن ىشراف علاإلوتسليم اذلديا و دب كانت مهمة  أمحد بن فضالن قراءة الكتابأأنو رجل ديلك ثقافة دينية و

،دار صادر "معجم البلدان"،(م228 /ىـ626ت )بو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي البغدادي أياقوت احلموي، شهاب الدين : ينظر
حياء إ، مديرية 2،حتقيق سامي الدىان،ط"رسالة ابن فضالن"محد بن فضالن بن العباس بن راشد بن محاد،أ؛ابن فضالن 2/485،ج(955 بًنوت،)

.  99،98،57،5ص الرتاث،دمشق ،ص
 .08 ،ص"الرحالت أدب"،زلمد فهيمحسٌن  2
  97،ادلرجع نفسو 3

 .89ص،"الخالفة  العباسية في عصر الفوضى العسكرية"فاروق عمر، 4

ىجرية  315لى سنة إ 295قسم من أخبار المقتدر باهلل العباسي أو تاريخ الدولة العباسية من سنة "،(م/ىـ335ت)يب بكر زلمد بن حيٍن ،أالصويل 5
. 22،ص999 ،حتقيق خلف رشيد نعمان،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،"من كتاب األوراق
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ٛيان  -قٛب -ر ْل حؿلِ ؤم الخليٟتوطل٪ ألامغ يبضو َبيٗيا ٝ    وونيٟاتها في قاون الضولت، ًٞال ًٖ ٞؿاص َو

،بيىما ٖامت الىاؽ ٖاقىا في الباؽ والخغمان 1ال٣اصة ألاجغا٥، ٣ٞض ٧اهذ ؤمىا٫ الضولت ججهب وجسخلـ،وجهٝغ ٖلى التٝر

. 2والك٣اء ختى اهخهى ألامغ بلى اإلاجاٖت

م مً خالت الخضَىع جل٪ هجض    لى الٚغ ؤن َىا٥ نىعة ؤزغي مسخلٟت للخالٞت الٗباؾيت،ٞهي جدغم ٖلى الٓهىع بما  ٖو

يلي٤ بم٩اهتها بمام الؿٟاعاث التي جهل الى مضيىت بٛضاص اؾباب مسخلٟت،ويبضو طل٪ مً الترجيباث ؤلاصاعيت التي اجسظث 

. مً ؤظل اؾخ٣با٫ ؾٟاعة  مل٪ اله٣البت

حها صزل مضيىت الؿالم عؾى٫ مل٪ الغوم، ٚالم خضر :"ا٫ ٣ٞا٫طل٪ الاؾخ٣ب( َـ305)في ؤخضار ؾىت  الفىليط٦غ  ٞو

 
ًا
كغون ٖلجا ا، زم ؤصزلىا بٗض .، ٞإهؼلىا الضاع التي ٧اهذ لهاٖض3ومٗه قيش ٖو حَر اث٠ ٚو ووؾ٘ ٖلحهم في ؤلاهؼا٫ والْى

بي لهم اإلاهاٝ مً باب الم ًُ ُٕ زغم بلى الضاع،ٞإهؼ٫ ؤيام بلى صاع الخالٞت مً باب الٗامت،وجيء بهم في الكإع الٗٓيم، و٢ض 

الغثيؿان مً صابتهما مً باب الٗامت، وؤصزال الضاع، و٢ض ػييذ اإلا٣انحر بإهىإ الٟغف،زم ؤ٢يما مً الخليٟت ٖلى هدى ماثت 

طعإ، والىػيغ ٖلي بً مدمض ٢اثم بحن يضيه،والترظمان وا٠٢ يساَب الىػيغ،والىػيغ يساَب الخليٟت،وؤٖض مً آالث 

الٟيلت :َغ والٟغف ما لم يغ مشله، ُٞي٠ بها ٖليه،زم نحر بهما بلى صظلت، و٢ض ؤٖض ٖلى الكٍُىالظَب والًٟت والجىا

.   والؼعاٞاث والؿبإ والٟهىص

م ، وخمال مً الكظا م٘  زم زل٘ ٖلحهما و٧ان في الخل٘ َيالؿت صيباط مش٣لت، وؤمغ ل٩ل واخض مً الازىحن بٗكغيً ؤل٠ صَع

كر بهما ا٫ ي الجاهب الٛغبي، و٢ض مض اإلاهاٝ ٖلى ؾاثغ قغاج٘ صظلت الى ان مغ بها جدذ الجؿغ بلى الظيً ظاءوا مٗهما، ٖو

 4".صاع ناٖض، وطل٪ يىم الخميـ لؿذ ب٣حن مً اإلادغم

لى بزغ جل٪ الؿٟاعة ٧اهذ عخلت  طل٪ الٗهغ (َـ320-290)اإلاٝخذس باهلل  التي ٧اهذ في ٖهغ الخليٟت الٗباسخيابً ٘مالن ٖو

الؿياؾيت  يمشل مغخلت الخضَىع للخالٞت الٗباؾيت،بؿبب مداولت الجيل الخضزل في ألامىع الظر ٧ان مً الىاخيت 

الؿياؾيت، واػصياص ٢ىة وهٟىط الىػعاء وجإػم الىي٘ اإلاالي،في مشل طل٪ الىي٘ ظاءث جل٪ الغخلت لخُٗي لبٛضاص وظه 

لٗلم إلاً يغيض الخ٣ضم والخدًغ ٞهي آزغ،٧ىن ؤن ال٠ًٗ الؿياسخي لم يازغ ٖلى الىظه الخًاعر،ٞهي ٢بلت الخًاعة وا

. 5اإلاغ٦ؼ

 

                                                           

 .90،ص"الخالفة العباسية في عصر الفوضى العسكرية"فاروق، :ينظر  

يب احلسن علي بن زلمد أابن االثًن ، عز الدين ،"حوال السياسية للخالفة العباسية في الفترة موضوعة البحثاألعن ":؛ينظر24، 2باهلل،ص خبار ادلقتدر أالصويل، 2
ي،جالل الدين ؛السيوط 2/ 8ىـ،ج0 3 ، مطبعة البايب احلليب،"الكامل في التاريخ "،(م233 / ىـ630ت )بن زلمد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري 

 .252،ص 959 ،مطبعة السعادة،مصر،2،تاريخ اخللفاء، حتقيق زلمد زلي الدين عبد احلميد، ط(م505 / ه  9ت)يب بكر أعبد الرمحن بن 

وج أو عجم، وىؤالء عند ما دخلوا بغداد شداء ، والبغدادين يعتربون بدو الرتك من الربابرة  وكانوا يسموهنم علاألادلستقرون ،والبدو : قسمت ادلصادر التارخيية  الرتك إىل  3
. مل يكونوا يعرفون كيفية التصرف الالئق عند الدخول على اخلليفة

حبث منشور ضمن كتاب بغداد يف التاريخ،جامعة ،"لى مدن البلغار والتوران تشع بغداد معالم حضارتهاإمع رحلة ابن فضالن "مجال الدين رشيد،:ينظر
 . 342،ص 99 بغداد،

 .ستعداداتاإلىناك تفاصيل أكثر عن تلك .97 ادلقتدر باهلل،ص أخبار  4
 .53/ 5،ج4 9 ،مصر،وتعاقب الهممتجارب االمم ،(م030 / ىـ 42ت)أبو علي بن السحين علي مسكويو،:ينظر

 . 342محد،مع رحلة ابن فضالن،أمجال  رشيد  5
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: سخلت ابً ٘مالن الذواْ٘ والىخاةج:زالثا

 1:دواْ٘ ظٙاسة مل٤ الفٝالبت:أوال

مل٪ اله٣البت بلى ؤمحر اإلاامىحن اإلا٣خضع يؿإله ٞيه البٗشت بليه ممً ي٣ٟهه في الضيً  أإلاؾ بً ًلىىس إلاا ونل ٦خاب "

ه قغاج٘ ؤلاؾالم،ويبجي له مسجض ا،ويىهب له مىكرا لي٣يم ٖليه الضٖىة له في بلضٍ وظمي٘ ممل٨خه، ويؿإله بىاء ويٗٞغ

 2".خهً يخدهً ٞيه مً اإلالى٥ اإلاسالٟحن له ٞإظيب بلى ما ؾإ٫ مً طل٪

ل٨ً يم٨ً ال٣ى٫ ؤن الؿٟاعة التي ونلذ بلى بٛضاص ج٣٘ يمً .م٘ ؤن اإلاهاصع الخاعيسيت لم جدٟٔ لىا هو طل٪ ال٨خاب   

٦خاب مل٪ اله٣البت بلى ؤمحر اإلاامىحن  وخملذ مٗها.ميت التي زغظذ بإمغ عؾمي مً ٢بل مل٪ اله٣البتالؿٟاعاث الغؽ

يه ٖضص مً اإلاُالب يؿإله ؤن يؿاٖضٍ ٖلى جىٟيظَا،وهي اإلاٝخذس باهلل ؤن يغؾل بليه مً ي٣ٟهه في صيً ويبجي له :ٞو

ضاء   .مسجضا ويىهب له مىكرا ويبجي له خهً يخدهً ٞيه مً ألٖا

: آلاجيت  الذواْ٘ زال٫ َظا الىو يم٨ً ؤن وؿخيخجمً 

َلب مل٪ اله٣البت مىا٣ٞت الخالٞت الٗباؾيت ٖلى بعؾا٫ بٗشت عؾميت جسغط بك٩ل عؾمي بإمغ مً الخالٞت   -1

 .الٗباؾيت بلى جل٪ ألان٣إ البٗيضة

اإلاخمشل في الُلب مً الخالٞت الٗباؾيت ٧ىجها الغمؼ الضيجي للٗالم ؤلاؾالمي اإلاؿاٖضة في الىىاحي  الذاْ٘ الذًني -2

 .   الضيييت لخاظتهم لظل٪

الظر جمشل في َلب مىا٣ٞت الخالٞت ٖلى بُٖاء الضٖم اإلااصر لله٣البت بما يؿاٖضَم في بىاء   الذاْ٘ الاٜخفادي -3

 .مسجض ومىكر وخهً

يخمشل في َلب مىا٣ٞت الخالٞت ٖلى ؤُٖاء الضٖم الؿياسخي لله٣البت مً ؤظل الخهى٫ ٖلى  الظر الذاْ٘ العُاس ي -4

. الضٖم اإلاٗىىر ب٩ىجهم خلٟاء للخالٞت  الٗباؾيت

ي٠ٗ الجاهب الؿياسخي إلال٪ اله٣البت،ختى ؤهه ٧ان يضٞ٘ الًغاثب،ولم ي٨ً يخم٨ً مً خمايت ختى  ابً ٘مالنط٦غ    

لى مل٪ اله٣ا٫:" بىاجه ٣ٞا٫ وابً مل٪ "،وؤيا3ٝ"بت يغيبت ياصحها بلى مل٪ الخؼع مً ٧ل بيذ في ممل٨خه ظلض ؾمىع ٖو

يىت ٖىض مل٪ الخؼع  و٢ض ٧ان اجهل بمل٪ الخؼع ًٖ ابىت مل٪ اله٣البت ظما٫ ٞىظه يسُبها ٞاخخج ٖليه .اله٣البت َع

 له ؤزغي 
ًا
ى حهىصر وهي مؿلمت،ٞماجذ ٖىضٍ،ٞىظه يُلب بيخا ،َو

ًا
ٞؿاٖت اجهل طل٪ بمل٪ .وعصٍ، ٞبٗض وؤزظَا ٚهبا

ى مً جدذ يضٍ زيٟت ؤن يٛخهبه بياَا ٦ما ٞٗل بإزتها،وبهما صٖا مل٪ اله٣البت  اله٣البت باصع ٞؼوظها إلال٪ اؾ٩ل َو

 مً مل٪ الخؼع 
ًا
ا  زٞى

ًا
 4".ؤن ي٩اجب الؿلُان ويؿإله ؤن يبجي له خهىا

                                                           

ىل عصر اخلالفة الراشدة،حيث وصول العرب  اىل خراسان يف عهد اخلليفة عثمان بن إبن فضالن تعود ان الصالت احلضارية  بٌن العرب والشعوب اليت حتدث عنها إ  
جعفر  أبوالطربي، :ينظر ،موياألوزاد االختالط عندما وصل العرب وفتحوا بالد ما وراء النهر،على يد القائد قتيبة بن مسلم الباىلي وغًنه خالل العصر (..رض)عفان 

؛مجال 39 -37  /0  ،ج977 ،دار ادلعارف،القاىرة،4براىيم، طإبو الفضل أ،حتقيق زلمد "تاريخ الرسل والملوك الطبري"،(م922/ ىـ0 3ت )زلمد بن جرير 
 . 34محد،مع رحلة ابن فضالن،صأرشيد 

. 99 -98، ص"الة ابن فضالنرس"ابن فضالن،،مسو عبد اهلل بن باشتو اخلزرياكان الذي محل رسالة ملك الصقالبة رجل  2
  . 7 ص،دلصدر نفسوا 3

 .72  - 7 صادلصدر نفسو، 4
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٣لذ له:"ابً ٘مالنوط٦غ  ظ٪ ٦شحر،ٞلم ؾإلذ الؿلُان ؤن يبجي ممل٨خ٪ واؾٗت،وؤمىال٪ ظمت، وزغا:وؾإلخه يىما ًٞا

عؤيذ صولت ؤلاؾالم م٣بلت وؤمىالهم يازظ مً خلها ٞالخمؿذ ُطل٪ لهظٍ الٗلت، :خهىا ًابما٫ مً ٖىضٍ ال م٣ضاع له؟ ٣ٞا٫

ولى ؤوي ؤعصث ؤن ؤبجي خهىا مً ؤمىالي مً ًٞت ؤو طَب إلاا حٗظع طل٪ ٖلي، وبهما جكر٦ذ بما٫ ؤمحر اإلاامىحن، ٞؿإلخه 

. 1"طل٪

في  ابً ٘مالنومً طل٪ يخطر الضاٞ٘ ألاَم مً وعاء البٗشت التي ؤعؾلها مل٪ اله٣البت بلى بٛضاص،ٞمً الظر ط٦ٍغ    

عخلخه يبضو ؤن الهىع ًٖ بٛضاص وم٩اهتها ٖىض جل٪ الكٗىب ٧اهذ ٦بحرة بديض ؤن ونى٫ جل٪ الغخلت واهدكاع ألازباع في 

ر بٛضاص ٧ان مً قإهه ؤن يٗؼػ ٢ىة وم٩اهت مل٪ اله٣البت ويُٗيه جل٪ ألان٣إ ًٖ وظىص نالث وؾٟاعة م٘ الخالٞت ٝ

. ٢ىة يؿخُي٘ بها ؤن ي٠٣ بىظه ؤٖضاثه هضا

 :دواْ٘ بّثت الخال٘ت الّباظُت:زاهُا

ض بلى   ض عؾمي مً بٕذاد إلاا ونل الٞى ض،ٞبضؤ التهيئت لخغوط ٞو واؾخ٣بل بدٟاوة ٦بحرة،اؾخجابذ الخالٞت بلى مُالب الٞى

خلت مً الغخالث الغؾميت التي جسغط بإمغ عؾمي مً الخالٞت  الٗباؾيت التي جدملذ ؤٖباءَا اإلااصيت بٛضاص لي٣ىم بغ

اإلا٩لٟت،ًٞال ًٖ الاَخمام بازخياع الغؾل اإلاهمحن إلاشل جل٪ اإلاهمت التي يم٨ً ؤن هٟؿغ اَخمام الخالٞت الٗباؾيت بها،ؾىاء 

ة للمُالب التي خملتها، وفي الخغم ٖلى اهخ٣اء ؤًٖاء مً خيض اؾخ٣با٫ الؿٟاعة،ؤو مً خيض الجضيت في الاؾخجاب

ضَا : آلاجيت بالذواْ٘الظر ؾيمشلها ؤمام مل٪ اله٣البت  2ٞو

الظر جمشل في حٗليم الضيً ؤلاؾالمي و٧ان َظا الُلب ي٣٘ في نميم واظباث زليٟت اإلاؿلمحن،ويبضو الذاْ٘ الذًني  -1

حٗلم ؤن :٢ل له:٣ٞا٫ للترظمان"ومل٪ اله٣البت م٩اهت الخليٟت الغوخيت ٖىض جل٪ ألا٢ىام ابً ٘مالنمً خىاع بحن 

 ٧ان ي٣ضع ٖلي ٢لذ
ًا
ؤليـ لبٗض اإلاؿاٞت و٦ثرة :ال،٢ا٫:ٞإمحر زغاؾان ٢لذ:ال،٢ا٫:الخليٟت ؤَا٫ هللا ب٣اءٍ لى بٗض بلي ظيكا

البٗيض الظر جغاوي ٞيه وبوي لخاث٠ مً مىالر ؤمحر  ٢ل له ٞى هللا بوي لبم٩اوي:بلى ٢ا٫:مً بييىا مً ٢باثل ال٨ٟاع ٢لذ

ى في ممل٨خه وبيجي وبيىه البلضان  ه ٞيضٖى ٖلي ٞإَل٪ بم٩اوي َو اإلاامىحن وطل٪ ؤوي ؤزاٝ ؤن يبلٛه ٖجي شخيء ي٨َغ

 ".الكاؾٗت

ض مً الذواْ٘ العُاظُت -2  التي جمشلذ بإؾخجابت الخالٞت الٗباؾيت  لُلب عؾمي مً صولت اله٣البت إلعؾا٫ ٞو

ت البدض ٞالخالٞت .بٛضاص ٖلى ؤٖخباع ؤن الخالٞت الٗباؾيت هي عمؼلل٣ىة الؿياؾيت ألا٦ثر جإزحرا في جل٪ الٟترة مىيٖى

ض يٗجي ؤن الخالٞت  م مً ال٠ًٗ والخضَىع الؿياسخي الظر ٧اهذ جمغ به ،بال ؤن ونى٫ مشل ٨َظا ٞو الٗباؾيت ٖلى الٚغ

الن ًٖ وظىص ٖال٢اث ؾياؾيت الكٗىب وألا٢ىام  ث جل٪ الٗباؾيت الػالذ بٗحن خخل مً اإلا٩اهت وألاَميت بديض ؤن ؤلٖا

 .  م٘ الخالٞت الٗباؾيت ٧ان ي٨ٟي ان يُٗي ٢ىة ومىٗت ؾياؾيت مً بٌٗ ألازُاع الخاعظيت

،  ان َلب اإلاٗىهت الذواْ٘ الاٜخفادًت  -3
ًا
التي جمشلذ في خغم الخالٞت الٗباؾيت ٖلى الٓهىع بمٓهغ اإلاخم٨ىت ماصيا

خباعيت للخالٞت الٗباؾيتاإلااصيت  م  جمل٪ اإلاا٫ -التي ؤقغها بلحها في الى٣اٍ الؿاب٣ت-ظاء مً الىاخيت الٖا لظل٪ ٞهي بىَٓغ

 .ال٩افي لخ٣ضيم اإلاؿاٖضة للخلٟاء

                                                           

 .72 صادلصدر نفسو،  

والرسول من جهة السلطان سوسن الرسي موىل نذير احلرمي وتكٌن الرتكي، وبارس الصقاليب، وأنا : "عضاء الوفد العباسي فقالأ بن فضالناذكر  2
 .99 -98؛33 -32،صدلصدر نفسوا:ينظر.رسول ملك الصقالبةصقاع ،وكان دليلهم يف تلك األ..."معهم
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و٧اهذ الخالٞت ٖلى ي٣حن ؤن اإلاكا٧ل اإلااليت لضحها ٦شحرة وؤن بيذ اإلاا٫ ال يمل٪ ما ي٨ٟي مً ؤظل  طل٪،ٞجغي الاجٟا١     

خظاع ًٖ طل٪ الُلب اإلاالي،بال ؤن الخالٞت عؤث ؤن .1ن ي٩ىن اإلاا٫ مً ييٗت البً الٟغاثٖلى ؤ و٧ان مً اإلام٨ً ؤن يخم الٖا

ا الظَبي . طل٪ يٗجي ؤن جسؿغ َيبتها ؤمام جل٪ ألا٢ىام التي حٗخ٣ض ؤن الخالٞت الٗباؾيت ال جؼا٫ في ٖهَغ

٨ظا يبضو ؤن صواٞ٘ ؾٟاعة اله٣البت وبٗشت الخالٞت     الٗباؾيت ٞحها ال٨شحر مً اإلاكتر٧اث التي ؤُٖذ بقاعة مهمت بلى َو

.  م٩اهت مضيىت بٛضاص الخًاعيت والؿياؾيت

: هخاةج الشخلت  :زالثا

ا ٖلى هىاحي مسخلٟت مً الخياة في جل٪  -مهمت ٖلى الهٗيض الخاعيذي والخًاعر  هخاةج٧ان لخل٪ الغخلت     ٣ٞض جغ٦ذ ؤزَغ

:  ألان٣إ البٗيضة مجها 

 :الىخاةج الذًيُت  -1

ىن بالكرهجاع و٢ض :"ابً ٘مالنط٦غ  وعؤيىا ٞحهم ؤَل بيذ ي٩ىهىن زمؿت آالٝ هٟـ مً امغؤة وعظل ٢ض ؤؾلمىا ٧لهم يٗٞغ

ىن ال٣غاءة ٞٗلمذ ظماٖت ما يهلىن به  مً زكب يهلىن ٞيه وال يٗٞغ
ًا
. 2"بىىا لهم مسجضا

 ؤعيض ؤن حؿميجي باؾم٪ : ٣ٞا٫ ِبذ هللا، ٞإؾميخه والىثول٣ض ؤؾلم ٖلى يضر عظل ي٣ا٫ له " 
ً
ٟٞٗلذ وؤؾلمذ مدمذا

لمخه الخمض هلل و ٢ل َى هللا ؤخض ٩ٞان ٞغخه بهاجحن الؿىعجحن ؤ٦ثر مً  ، ٖو
ًا
امغؤجه وؤمه وؤوالصٍ، ٞؿمىا ٧لهم مدمضا

. 3"ٞغخه بن ناع مل٪ اله٣البت 

ا٢بل ما ي٣ىله ل٪ : في صاٍع ؤلا٢امت ٣ٞا٫ للماطنبن مىال٥ ؤمحر اإلاامىحن يٟغص :و٧ان ماطهه يشجي ؤلا٢امت بطا ؤطن،٣ٞلذ له"

اللهم وؤنلر اإلال٪ يلُىاع مل٪ بلٛاع : و٢ض ٧ان يسُب له ٖلى مىكٍر ٢بل ٢ضومي."4"وال جسالٟه ٞإ٢ام اإلااطن ٖلى طل٪

ظا مىال٥ ؤمحر اإلاامىحن ٢ض عضخي:٣ٞلذ ؤها له ؼ َو لىٟؿه ؤن  بن هللا َى اإلال٪ وال يؿمى ٖلى اإلاىكر بهظا الاؾم ٚحٍر ظل ٖو

اللهم ؤنلر ٖبض٥ وزليٟخ٪ ظٟٗغ ؤلامام اإلا٣خضع باهلل ؤمحر اإلاامىحن و٦ظا مً ٧ان ٢بله :ي٣ا٫ ٖلى مىابٍغ في الكغ١ والٛغب

مَد :"مً آباثه الخلٟاء و٢ض ٢ا٫ الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم ٍَد شْل ًَد مَد ى ابْل ِس َد ِِم اسَدي  فَد
َّ
ثِم الى شَد

ْل
و

َد
ا أ مَد

َد
ي ٠ ووِم شُث

ْل
ى

ُث
 ج

َد
َُد  ال ا 

َد
ه
َد
ا أ مَد

َّ
ه اِم

َد
ذُث ٘ بْل

هُث 
ُث
ىل ظُث سَد هِم وَد

َّ
 وال ؤخب ؤن ؤط٦غ اؾمه :باؾم٪ واؾم ؤبي٪ ٢ا٨ٞ:٫ي٠ يجىػ ؤن يسُب لي ٢لذ:٣ٞا٫ لي"الل

ًا
بن ؤبي ٧ان ٧اٞغا

 ول٨ً ما اؾم مىالر ؤمحر اإلاامىحن ٣ٞلذ
ًا
 حّٙش:ٖلى اإلاىكر وؤها ؤيًا ٞما ؤخب ؤن يظ٦غ اؾمي بط ٧ان الظر ؾماوي به ٧اٞغا

٢ض ظٗلذ اؾمي ظٟٗغا واؾم ؤبي ٖبض هللا ٞخ٣ضم بلى الخُيب بظل٪ ٟٞٗلذ : وٗم ٢ا٫:ٞيجىػ ؤن ؤحؿمى باؾمه ٢لذ:٢ا٫

 .5"اللهم وؤنلر ٖبض٥ ظٟٗغ بً ٖبض هللا ؤمحر بلٛاع مىلى ؤمحر اإلاامىحن:٩ٞان يسُب له

 

 

                                                           

ن سجنو وصادر أبو احلسن علي بن الفرات،وزير اخلليفة العباسي ادلقتدر باهلل،وتوىل الوزارة ثالث مرات للمقتدر وكانت هنايتو أىو  ابن الفرات 
 .84 /   ،مطبعة السعادة، مصر،ج"البداية والنهاية"،(م372 / ىـ774ت )بو الفدا بن امساعيل أابن كثًن ،عماد الدين :ينظر.أموالو

 .63 ،ص"الرحلة"بن فضالن،:ينظر  2

 .63 ،صادلصدر نفسو 3
 .50 ، ص ادلصدر نفسو 4
 .47 ، صادلصدر نفسو 5
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 :الىخاةج العُاظُت -2

إ ًٖ وظىص نالث بيىه وبحن الخالٞت الٗباؾيت، ويبضو ان مل٪ اله٣البت ٧ان يُمذ ؤن يٗلم الخ٩ام في جل٪ ألان٤   

ض  الخالٞت الٗباؾيت ٖضة ؤيام لخل٪ الٛايت،ختى يؿم٘  ويغي ظمي٘ مً في  طل٪ جد٤٣،ان مل٪ اله٣البت ؤزغ ل٣اثه بٞى

المي مً وظىص نالث مباقغة م٘ الخالٞت الٗباؾيت،ألامغ الظر يتر٥.جل٪ ألاهداء ألازباع ؤزٍغ في  ويد٤٣ الجاهب ؤلٖا

.    الٗال٢اث والخدالٟاث الؿياؾيت في اإلاى٣ُت

ٞإ٢مىا يىم ...و٧ان ونىلىا بليه يىم ألاخض الزىتي ٖكغة ليلت زلذ مً اإلادغم ؾىت ٖكغ وزالزمئت" ابً ٘مالنوط٦غ    

َل بلضٍ ليؿمٗىا ألاخض ويىم الازىحن ويىم الشالزاء ويىم ألاعبٗاء في ال٣باب التي يغبذ لىا ختى ظم٘ اإلالى٥ وال٣ىاص وؤ

. 1"٢غاءة ال٨خاب

: الىخاةج الاٜخفادًت -3

ٖلى ؤهه اإلاؿاو٫ ؤمامه ًٖ ٖضم  بيها٫ اإلاا٫ الظر ط٦غ ابً ٘مالن  ؤن ألامىع لم حؿحر ٖلى ما يغام، ان اإلال٪ هٓغ بلى   

 ابً ٘مالنة ٣ٞا٫ في ال٨خب التي خملها بليه مً بٛضاص،٦ما ؤهه ؤتهمه بسياهت ألاماهت التي ؤعؾلذ مٗه مً ٢بل الخلي٠

: ًٖ طل٪

وإلاا ٧ان بٗض ٢غاءة ال٨خاب وبيها٫ الهضايا بشالزت ؤيام،بٗض بلي و٢ض ٧ان بلٛه ؤمغ ألاعبٗت آالٝ صيىاع وما ٧ان مً خيلت "

ا في ال٨خاب، ٞلما صزلذ بليه ؤمغوي بالجلىؽ ٞجلؿذ، وعمى بلي ٦خاب ؤمحر اإلاامىحن  ا و٧ان زكَر الىهغاوي في جإزحَر

ظا ؤيًا ٢لذ:ؤها،زم عمى بلي ٦خاب الىػيغ ٣ٞا٫:بهظا ال٨خاب ٢لذ مً ظاء:٣ٞا٫ ٞاإلاا٫ الظر ط٦غ ٞحهما ما ٞٗل :ؤها،٢ا٫:َو

بهما ظئخم بإظم٨ٗم وؤه٤ٟ ٖلي٨م :حٗظع ظمٗه ويا١ الى٢ذ وزكيىا ٞىث الضزى٫ ٞتر٦ىاٍ ليلخ٤ بىا ٣ٞا٫:به ٢لذ

 يمىٗجي
ًا
مً الحهىص الظيً ٢ض اؾخٗبضووي، ٞإما الهضيت ٞٛالمي ٢ض  مىالر ما ؤه٤ٟ لخمل َظا اإلاا٫ بلي ختى ؤبجي به خهىا

٪ ؤهذ : َى ٦ظل٪ بال ؤها ٢ض اظتهضها ٣ٞا٫ للترظمان: ٧ان يدؿً ؤن يجيء بها، ٢لذ ٢ل له ؤها ال ؤٖٝغ َاالء بهما ؤٖٞغ

ؤ ٦خابي وحؿم٘ وطل٪ ؤن َاالء ٢ىم عجم ولى ٖلم ألاؾخاط ؤيضٍ هللا ؤجهم يبلٛىن ما جبلٜ ما بٗض ب٪ ختى جدٟٔ ٖلي وج٣غ

 له 
ًا
 و٧ان عظال

ًا
 مٛمىما

ًا
ذ مً بحن يضيه مظٖىعا م ٞازغط مً اإلاا٫ ٞهى ؤنلر ل٪ ٞاههٞغ ظىابي ولؿذ ؤَالب ٚحر٥ بضَع

تهم ما ظغي بيجي وبيىه و٢لذ ٞغ يبت بضيً ٖغيٌ،٦إهما يخ٩لم مً زابيت ٞسغظذ مً ٖىضٍ وظمٗذ ؤصخابي ٖو : مىٓغ َو

بن مىال٥ ؤمحر اإلاامىحن يٟغص في صاٍع ؤلا٢امت ٣ٞا٫ : مت بطا ؤطن ٣ٞلذ لهلهم مً َظا خظعث،٧ان ماطهه يشجي ؤلا٢ا

ى يؿإلجي ًٖ اإلاا٫ ويىاْغوي ٞيه وؤها ؤويؿه مىه :للماطن  َو
ًا
ا٢بل ما ي٣ىله ل٪ وال جسالٟه ٞإ٢ام اإلااطن ٖلى طل٪ ؤياما

ٖله َغي٣ا بلى مىاْغحي،ٞلما ؾمٗذ وؤخخج ٞيه ٞلما يئـ مىه ج٣ضم بلى اإلااطن ؤن يشجي ؤلا٢امت ٟٞٗل وؤعاص بظل٪ ؤن يج

٢ل له يٗىيجي ما :جشييخه لإل٢امت جهيخه وصخذ ٖليه،ٞٗٝغ اإلال٪ ٞإخًغوي وؤخًغ ؤصخابي ٞلما اظخمٗىا ٢ا٫ الترظمان

الهالة ظاثؼة :ي٣ى٫ في ماطهحن ؤٞغص ؤخضَما وزجى آلازغ زم نلى ٧ل واخض مجهما ب٣ىم ؤججىػ الهالة ؤم ال ٢لذ

٢ل له ٞما ي٣ى في عظل صٞ٘ بلى ٢ىم ماال ا٢ىام يٟٗى مدانغيً مؿخٗبضيً :بةظمإ ٢ا٫: مإ ٢لذبازخالٝ ؤم بةط:٣ٞا٫

االء ٢ىم ؾىء، ٢ا٫:ٞساهٍى ٣ٞلذ . 2"بةظمإ:بازخالٝ ؤم بةظمإ ٢لذ: َظا ال يجىػ َو

ؾيت هي عمؼ ٦ي٠ ؤن لهظٍ البٗشت ؤَميت في ه٣ل الؿلى٥ الخًاعر، ٖلى اٖخباع ؤن الخالٞت الٗبا ابً ٘مالنبحن  -4

ٞإ٢مىا يىم ألاخض ويىم ألازىحن ويىم الشالزاء ويىم :" ابً ٘مالنللخدًغ واإلاضهيت، وؤن مً واظبها ال٣يام بظل٪ ٣ٞض ط٦غ 

                                                           

 .43 ادلصدر نفسو ، ص   

  .45 -44 صدر نفسو،صامل 2
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ألاعبٗاء في ال٣باب التي يغبذ لىا ختى ظم٘ اإلالى٥ وال٣ىاص وؤَل بلضٍ ليؿمٗىا ٢غاءة ال٨خاب ٞلما ٧ان يىم الخميـ 

ممىاٍ وؤزغظذ ٦خاب واظخمٗىا وكغها اإلاُغصيً ا٫ لظيً ٧اها مٗىا وؤؾغظىا الضابت بالؿغط اإلاىظه بليه وؤلبؿىاٍ الؿىاص ٖو

ى عظل بضيً بُحن :الخليٟت و٢لذ له ال يجىػ ؤن هجلـ وال٨خاب ي٣غؤ ٖلى ٢ضميه َى ومً خًغ مً وظٍى ؤَل ممل٨خه َو

 وبضؤث ٣ٞغؤث نضع ال٨خاب ٞلما بلٛذ مىه ؾالم ٖلي٪ ٞةوي ؤخمض بلي٪ هللا
ًا
عص ٖلى ؤمحر : الظر ال بله بال َى ٢لذظضا

 ٞلما اؾدخممىا ٢غاءجه ٦كروا ج٨بحرة 
ًا
ا  خٞغ

ًا
ا م ولم يؼ٫ الترظمان يترظم لىا خٞغ  بإؾَغ

ًا
اإلاامىحن الؿالم ٞغص وعصوا ظميٗا

ى ٢اثم زم ؤمغجه بالجلىؽ ٞجلـ ٖىض ٢غاءة ٦خاب  خامذ بً الّباطزم ٢غؤث ٦خاب الىػيغ .اعججذ لها ألاعى هزًش َو

ٞلما اؾدخممخه هثر ؤصخابه ٖليه الضعاَم ال٨شحرة زم ؤزغظذ الهضايا مً الُيب والشياب واللالا له والمغؤجه ٞلم  خشميا٥

ىا مً طل٪،زم زلٗذ ٖلى امغؤجه بدًغة الىاؽ و٧اهذ ظالؿت بلى ظىبه   ختى ٞٚغ
ًا
 قيئا

ًا
لحها قيئا ؤػ٫ ؤٖغى ٖليه ٖو

ظٍ ؾىتهم وػحهم ٞلما زلٗذ ٖلحها هثر اليؿاء ٕ ىاَو . 1..."لحها الضعاَم واههٞغ

 ٖىضما الخٔ    
ًا
ظهل اله٣البت بااؾاليب الخًاعيت ٞيما يجب مً  ابً ٘مالنوبن ٧اهذ َظا الىديجت ظاءث ٖغيا

يت، بديض ؤهه ؤُٖى الىهاثذ بهظا  اث والترجيباث ؤلاصاعيت الصخيدت التي البض ؤن جهضع مً الخ٩ام ؤمام الٖغ الخهٞغ

 2.الجاهب لخا٦م اله٣البت

م مً اإلاهاٖب وألازُاع التي واظهتها،بجها     ٨ظا ٧اهذ البٗشت هاجخت في ؤصاء مهمتها، وفي الىنى٫ بلى َضٞها،ٖلى الٚغ َو

وبييذ صوع الٗغب في ال٣غن الٗاقغ اإلايالصر في ههغة البلٛاع ٖلى .دوس بٕذاد الخماسي ِلى مذي الّفىس بييذ 

ىن لهاالء ألا٢ىام،يض الحهىصيت التي ٌ غيذ ٖلحهم الًغاثبالخؼع،ٖو . صصتهم وؾلبذ وؿاءَم وؤطلتهم ٞو

ٞجاءث الغخلت مً بٛضاص لخ٩ىن ٖىها لهم ب٩ل ما يمل٩ىن مً وؾاثل الخًاعة مما يٗيجهم ٖلى الٗيل ال٨غيم،ٞهي    

. وزي٣ت ؾياؾيت جاعيسيت ٖلى ما ٧اهذ ٖليه مضيىت بٛضاص في الى٢ذ الظر ٧ان الٛغب يخسبِ في الجهل والٓالم

: بٕذاد مذًىت الخىاس الخماسي : سابّا

ت الهٟاث اإلاكتر٦ت للمجخمٗاث الىاؾٗت وألا٦ثر ما ي٩ىن جُىعا،و٧ل ما ؤياٞه ؤلاوؿان      الخًاعة هي مجمٖى

ت الٓىاَغ الاظخماٖيت اإلاكتر٦ت إلاجخم٘ ٦بحر ؤو ( الضيييت،ألازال٢يت،الجماليت،الٗلميت،الخ٣ىيت)لإلوؿان،وهي مجمٖى

ت مً اإلاجخمٗاث،٦ما ي٣ا٫ مؿاخت الخًاعة بمٗجى الم ؾاخت التي يمخض ٖلحها جإزحر خًاعة ما،وهي مؿخىي الخُىع مجمٖى

ه ،وهي مجمٕى   يٟترى بلٚى
ًا
ؤلا٢خهاصر وؤلاظخماعي والؿياؾحي الظر ونلذ بليه بٌٗ اإلاجخمٗاث، والظر يٗض ؤهمىطظا

. 3الهٟاث التي حٗىص للخياة الش٣اٞيت والٟىيت والازال٢يت واإلااصيت لبلض ؤو مجخم٘ ما

ٞهى الدكاوع والخٟاٖل الش٣افي بحن الكٗىب وال٣ضعة ٖلى الخ٨ي٠ م٘ الا٩ٞاع اإلاسالٟت والخٗامل م٘ ؤما الخىاع الخًاعر 

وجخٗضص ؤَضاٝ الخىاع الخًاعر،مجها الخٗاٝع والخىانل والخٟاٖل والاخخ٩ا٥ .ظمي٘ الاعاء الش٣اٞيت والضيييت والؿياؾيت

الاث الخىاع الخًاعر، اإلاجا٫ الضيجي ، واإلاجا٫ الخًاعر،٦ما بهه وؾيلت ؤؾاؾيت لخجىب الهغاٖاث، ومً ؤبغػ مج

. 4الخ...الؿياسخي واإلاجا٫ الا٢خهاصر

                                                           

 .45  صدر نفسو،صامل  
 .ادلصدر نفسو2
 . 5،ص2009،بًنوت،"وربيةاألسالمية دورىا في تكوين الحضارة اإلالحضارة العربية "عاطف عليب، 3

 . 23،ص2 20،رللة ادلصباح،العدد العاشر،صيف "القرآن الكريم طريقنا لتجاوز العجز الحضاري"وجدان فريق عناد، 4
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، و٧لخا الىٓغيخحن جبدشان في مؿخ٣بل ومهحر خىاس الخماساثوـشاُ الخماساث اليىم هٓغيتي  العُاظتفي ٖالم و

بط جغي ألاولى ؤن الٗالم ؤلاؾالمي زُغ  الخًاعة الٛغبيت،والظر حهمىا مً َاجحن الىٓغيخحن َى هٓغتهما بلى الٗالم ؤلاؾالمي،

ا، والشاهيت جغي ٞيه زحر مشل يم٨ً ؤن يدخظي به مً ؤظل ؤن حؿخُي٘   في اجهياَع
ًا
حهضص الخًاعة الٛغبيت وؾي٩ىن ؾببا

. جل٪ الخًاعة ؤن جضوم مضة ؤَى٫ 

يىُل٤ مً  ن الضيً ؤلاؾالميومً بحن ما جمحزث به الخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت ؤجها خًاعة الخىاع الخًاعر، وطل٪ ا   

ى  ٢اٖضة ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى زل٤ الىاؽ مً قٗىب و٢باثل وظٗل الخىانل والخٗاٝع ٢اٖضة للخٗامل ٞيما بيجهم، َو

بهظا يغجب إلابضؤ مهم َى مبضؤ ألازىة ؤلاوؿاهيت والٗضالت ومبضؤ الخٗاٝع والخىانل والخٗاون، ٞاإلؾالم يىٓم الٗال٢اث 

ؤؾاؽ الىخضة ؤلاوؿاهيت الجامٗت ال ٖلى ؤؾاؽ اإلآاَغ اإلاٟغ٢ت مجها الخٗهب، الٛجي،ال٣ٟغ، ؤلاوؿاهيت ٖلى 

الجهل،والٗلم، وال٣غآن ؤ٢غ بىظىص ألازىة ؤلاوؿاهيت اإلاكتر٦ت بحن البكغ بلى ظاهب ب٢غاٍع باازىة الخانت بحن اإلاامىحن، 

م ٢اٖضة للخياة، وؤ٦ض ؤلا حَر  ٞالٗال٢اث والغوابِ بحن اإلاؿلمحن ٚو
ًا
ؾالم ٖلى اإلاؿاواة بحن الىٕى ؤلاوؿاوي في الخل٤ بٗيضا

ًٖ الجيـ والٗغ١ واللىن، ويجب مغاٖاة اإلاؿاواة الخامت بحن البكغ،وبن الازخالٝ بحن ألاظىاؽ وألالىان وألالؿىت يجب 

 في صٖم الاجها٫ والخٗاٝع والخأل٠ بحن البكغ، والخٗاون في مجا٫ ال٣ًايا اإلاكتر٥
ًا
ة وجباص٫ ؤن ال ي٩ىن ؾببا

. 1الاخخياظاث، وليـ ؾبيال للخىاخغ والخىاٞغ والخىإػ

ْٟل :"ومً َىا ظاء ٢ىله حٗالى   
َد
نَّ أ ىا ئِم

ُث
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بَد
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ٝ
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ا خ

َّ
ه  ئِم

اطُث
َّ
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َد
ا أ ذَد ًَد

ْل
ى ِِم مْل 

ُث
٢ مَد سَد

نَّ ا٥  ئِم
مْل

ُث
ا٠

َد
ٝ

ْل
ج
َد
هِم أ

َّ
حرٌخ الل بِم

َد
ُمٌخ خ لِم

َِد هَد 
َّ
مْل :"و٦ظل٪ ٢ىله حٗالى.2"ل

ُث
٢ اهِم

ىَد
ْل
ل
َد
أ مْل وَد

ُث
٢ خِم

َد
ي عِم

ْل
ل
َد
 أ

ُث
ٗ

َد
ال خِم

ْل
اخ كِم وَد

سْل
َد ْل
ألا اثِم وَد اوَد مَد ُٞث العَّ ْل

ل
َد
هِم خ اجِم

ًَد ًْل آ
مِم
وَد

 
َد
حن ِم اإلاِم َّد ْل

ل اثٍج لِم ًَد َد
٤َد   لِم

َد
ي ر  فِم

نَّ  3".ئِم

الخاعيسيت لىٓغيت خىاع  ٨ٖؿذ َظٍ الخ٣ي٣ت، ٞالباخض ًٖ الجظوع ابً ٘مالن ومً َظا اإلاىُل٤ هجض ان عؾالت    

 ًٖ الخهاثو الخًاعيت للخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت اإلاخمشلت بالخالٞت ؤلاؾالميت 
ًا
الخًاعاث ؾيجض ؤجها ٢ضمذ صليال

 .وخايغتها مضيىت بٛضاص

ً  ابً ٘مالنولم ي٨ً     بخضويىه ؤزباع عخلخه ًٖ ألاخىا٫ الؿياؾيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت للبلضان التي ػاعوَا ٖو

،ب٣هض اإلاٟازغة في بيان جٟى١ مضيىت بٛضاص ٧ىجها عمؼ للٗالم ؤلاؾالمي اإلاخدًغ،ولم ي٨ً 4َباج٘ ؤَلها وممحزاث خًاعتها

الٗغبيت ؤلاؾالميت في الخٗامل م٘ الكٗىب ألازغي، مً باب الاهدياػ بلى الٗغب واإلاؿلمحن، وبهما ٨ٖـ عوح الخًاعة 

صليل ٖلى ممحزاث جل٪ الخًاعة،  ابً ٘مالنوؤلتزامها بىاظبها بػاء آلازغيً ٧ىجها جمل٪ الخٟى١ الخًاعر آهظا٥،ٞغخلت 

ا ًٖ الاؾخٗالء والخ٨كر والٓلم  .وهجاخها في الخٗامل م٘ ٧ل ألا٢ىام والكٗىب بٗيضًا

خباع ؤن ل٩ل ؤمت ًٞاثل ومداؾً مشل ما لها عطاثل ومؿاوت اهه البض مً ألازظ بً    لظل٪ ٞةن اإلا٣اعهت بيجهم وبحن .ْغ الٖا

الكٗىب ؤلاؾالميت يجب ؤن ي٩ىن بٗيض ًٖ ؤؾلىب اإلاٟايلت ال٣اثم ٖلى ٖضم الىٓغ بلى الٓغوٝ البيئيت والخاعيسيت، وؤن 

                                                           

. 40،ص2009واستثمار الوقف السين،بغداد، ،مطبعة ىيئة إدارة "المنهج اإلسالمي في التعايش السلمي مع غير المسلمين"غازي سعيد سليمان،  
، الطربسي،حتقيق ىاشم "مجمع البيان في تفسير القرآن"،(ت القرن السادس اذلجري)؛الطربسي،أبو علي الفضل بن احلسن 3 ،آيةالحجرات سورة 2

. 34 /9،ىـ379 الرسويل احملاليت،دار أحياء الرتاث العريب،بًنوت،
 . 7/299؛ الطربسي، رلمع البيان يف تفسًن القرآن،22ية آ، الرومسورة  3

  6 ،زلمد فهيم حسٌن 4
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ت مً الىاؽ ٦ما٫ وج٣هحر، وليـ ٖلى ؤؾاؽ ؤًٞليت الٗغب ر واإلاؿلم ٖلى آلازغيً والتزيً ل٩ل مايخهل ل٩ل مجمٖى

. 1بش٣اٞت الظاث الٗغبيت ؤلاؾالميت والخ٣بيذ للٗاصاث والخ٣اليض ٚحر ؤلاؾالميت

م٨ٟغر وؾاؾت الخًاعة الٛغبيت بلى اجساط الخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت  سوحُه ٔاسوديومً َظا اإلاىُل٤ صٖا اإلا٨ٟغ 

 للخٗامل الخًاعر الغاقي م٘ آلا
ًا
. 2زغيًؤهمىطظا

ا م٘ الخًاعاث ألازغي  :  3هي مبادب وللخًاعة ؤلاؾالميت في خىاَع

 
ً
. ؤلايمان بالخ٣ي٣ت : أوال

 
ً
. ٖضم اصٖاء اخخ٩اع الخ٣ي٣ت في ظاهب واخض: زاهُا

 
ً
ُاء بحن الخًاعاث واإلاضاعؽ ال٨ٟغيت: زالثا . الا٢خىإ بإن َىا٥ ؤزظ ٖو

 
ً
ا: سابّا . الخىاع الخًٕى والاؾدؿالم للخ٣ي٣ت بٗض ؤن يٓهَغ

: للخٗاٝع م٘ آلازغ هي مبادب٦ما بن للخًاعة ؤلاؾالميت    

 
ًا
ت ؤَضاٞه :ؤوال ت لٛت آلازغ،مٗٞغ ،ويضزل في طل٪ مٗٞغ ت آلازغ التي هي مً ألامىع اإلاهمت التي يبجى ٖلحها الخٗاٝع مٗٞغ

لىم ومٗاٝع آلازغ ا٢اث وايجابياث ٖو ت بم٩اهاث َو ا :"ومً طل٪ ٢ىله حٗالى.4وزُُه،مٗٞغ مَد  وَد
َّ
ال ى٥ٍج ئِم ظُث ً سَّ ا مِم

َد
ى
ْل
ل ظَد سْل

َد
أ

اءُث 
َد

ؽ ٌَد  ً ي مَد ذِم هْل يَد اءُث وَد
َد

ؽ ٌَد  ً هُث مَد
ّ
لُّ الل مِم ُُث مْل َ٘د هُث

َد
 ل

َد
ن ّ

حِم
بَد ُُث

هِم لِم مِم
ىْل
َد
انِم ٜ عَد لِم ". بِم

 
ً
تراٝ :زاهُا تراٝ بالخىٕى والازخالٝ الخانل بإمغ هللا،وبن اإلاىهج ال٣غآوي ي٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الٖا تراٝ باآلزغ، ويٗجي الٖا ؤلٖا

تراٝ به،ولهظا ٟٞي ال٣غآن آياث ٦شحرة باآلزغ اإلاسخل٠، و ضم الٖا ؤلا٢غاع بىظىصٍ والخىاع مٗه، وليـ بلٛاءٍ وتهميكه، ٖو

ال٣اثم ٖلى الاخترام  اإلاىهج الخىاسي ٞحها خىاعاث مُىلت م٘ اإلاكغ٦حن وؤَل ال٨خاب وختى م٘ الكيُان،ٞال٣غآن عؾم لىا 

ضم ؤلا٦غاٍ والخغيت في الازخياعلإلوؿاهيت والكٗىع  والخهىنيت، ومداولت ؤلا٢ىإ واؾخسضا ،مً 5م للدجج والكراَحن ٖو

  :"٢ىله 
َد
اًسا أ

َد
 ه

َد
حن ِم اإلاِم

َّ
لٍ ا لِم
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َد
اءَد ٘

َد
ًْل ؼ مَد ًْل وَد

مِم
ْل
إ ُُث لْل

َد
اءَد ٘

َد
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َد
ٙ

َد
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ْل
ىِمي ال

ْل
ؽ ٌَد لِم 

هْل
ُث ْل
. 6"اإلا

 
ً
الخٗاون م٘ آلازغ في ميضان اإلاكتر٧اث والخٗاون الظر ٞيه زحر للبكغيت ظمٗاء مبضؤ ٢غآوي ؤنيل،ومبضؤ ٖام في ٧ل :زالثا

م٘ ٚحر اإلاؿلم، بكٍغ ؤن ي٩ىن الهضٝ  الجماٖاث ؤلاوؿاهيت، وال٣غآن يإمغ بالخٗاون ليـ م٘ اإلاؿلم ٣ِٞ، وبهما بالخٗاون 

ي :"،و٢ض ٢غع ال٣غان ال٨غيم طل٪ ب٣ىله7. زضمت البكغيت، وصٞ٘ الٓلم، وجد٣ي٤ مهلخت ٖامت ىَد
ْل
ٝ

َّ
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ال . 8"وَد

                                                           

 .96  -95 ،ادلرجع نفسو  
 . 23،ص"القرآن الكريم طريقنا لتجاوز العجز الحضاري"وجدان فريق عناد، 2

. 3 ،ص 2007الدولية،جامعةبغداد،العددالثالث،آذار،نيسان ،رللة ادلرصد الدويل،مركز الدراسات "أصولنا في حوار الحضارات"زلمد خاقاين،3
 .83-80غازي سعيد سليمان،ادلنهج اإلسالمي، ص  4

 .83-82ادلرجع نفسو،ص 5

 .4 4/ 6، "مجمع البيان في تفسير القرآن"؛ الطربسي،29،آية الكهفسورة  6

. 84-83،ص"المنهج اإلسالمي"غازي سعيد سليمان،7
. 52 /3، "مجمع البيان في تفسير القرآن"برسي،؛الط2،آية المائدة سورة 8
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ً
: الخىاس الخماسي في الخماسة الّشبُت ؤلاظالمُت : خامعا

 "ل٣ض خضص ال٣غآن ال٨غيم ؤؾلىب الخىاع ولٛخه،بإن ج٩ىن بالخؿجى، وطل٪ ل٣ىله حٗالى    
َّ

ال ابِم ئِم
َد
خ ٢ِم

ْل
لَد ال هْل
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عْل .   1"مُث

بن الخىاع الظر اٖخمضجه الخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت، َى خىاع عا١ وخًاعر وبوؿاوي، وطل٪ اهُال٢ا مً الكغيٗت    

ياث التي جىضر اخترام هللا وؤهبياثه لك٩ل الخىاع والٟهم اإلاكتر٥ م٘ ؤ٢غب الىاؽ الؿمداء التي جامً بالخىاع ومً آلا
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.   3"مِم

لخياة، ان نضام الخًاعاث َى بن الخىاع الخًاعر الظر جغي ٞيه الخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت مُلب مهم إلصامت ا   

.  4"جهايت الٗالم، وان الخىاع الخًاعر َى ظؿغ الخىانل الخ٣ي٣ي الؾخمغاع الخياة

وازخالٝ الىاؽ في الضيً وا٢٘ بمكيئت هللا حٗالى الظر مىذ َظا الىٕى مً زل٣ه الخغيت والازخياع ٞيما يٟٗل ويتر٥،    

، واإلاؿلم يى٢ً ؤن مكيئت هللا ال عاص لها وال  م٣ٗب،٦ما بهه ال يكاء بال ما ٞيه الخحر والخ٨مت،ٖلم الىاؽ طل٪ ؤو ظهلٍى

. 5ولهظا ال ي٨ٟغ اإلاؿلم يىما ؤن يجكر الىاؽ ليهحروا ٧لهم مؿلمحن

وبن الازخالٝ والخىٕى وا٢٘ في الضيً والجيـ والٗىهغ واللٛت واللىن، وبن َظا الازخالٝ َى آيت مً آياث هللا، وصليل    

بغياءٍ ؾبداهه، وبن الخ٨مت مً وعاء َظا الازخالٝ والخىٕى هي الخٗاٝع بحن الىاؽ ال الخىاٞغ، والخٗاون ال ٖلى ٖٓمخه و٥

. 6الخباٌٚ، والخىاٞـ في الخحر ال الكغ

:   خاجمت

:   مجها الىخاةججىنل البدض بلى ٖضص مً    

بلى بالص اله٣البت، حٗض   اإلاٝخذس باهللبخ٩لي٠ مً الخليٟت الٗباسخي  ( َـ 309) ٖام بٕذادن جل٪ الغخلت التي زغظذ مً ب

اجها بييذ صوع مضيىت بٛضاص وبقٗاٖها الخًاعر الظر ٧ان يمخض مً ؤَم عخالث الخىاع الخًاعر في الٗهىع الىؾُى،

                                                           

. 286/ 7،"مجمع البيان في تفسير القرآن"؛الطربسي،46،آيةالعنكبوتسورة  
. 263/ 3، "مجمع البيان في تفسير القرآن"؛الطربسي،2  آية المائدة،سورة 2
.  30 /  ،"مجمع البيان في تفسير القرآن"؛الطربسي،67،اآليةالبقرةسورة 3
 67،ص2002،محيد محد السعدون،دار وائل للطباعة والنشر،عمان،"الغرب واإلسالم والصراع الحضاري"السعدون، محيد محد4
 .54،ص"المنهج اإلسالمي"غازي سعيد سليمان،  5
الرتبية للعلوم االنسانية، جامعة ،مؤمتر كلية "المنهج القرآني ونظرية حوار الحضارات"،؛وجدان فريق عناد55-54،ص"المنهج اإلسالمي"غازي سعيد سليمان،  6

 .3 20بابل،
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لظل٪ ٧اهذ الخالٞت .الث مٗهاالى جل٪ الىىاحي البٗيضة، و٦ي٠ ٧اهذ جل٪ الكٗىب وألا٢ىام جُمذ بإن ج٩ىن لها م

ض يلي٤ بخل٪ اإلاهمت،٩ٞاهذ عخلت  التي هجخذ في ؤن خٟٓذ لىا نىعة  ابً ٘مالنالٗباؾيت خغيهت ٖلى بعؾا٫ ٞو

مكغ٢ت ًٖ ممحزاث الخًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت في ٦يٟيت الخىاع الخًاعر م٘ الكٗىب وألا٢ىام اإلاسخلٟت، ٩ٞاهذ مضيىت 

. يض الٗملي لهظا اإلاهُلر الظر قإ في آلاوهت ألازحرةبٛضاص هي الغاثضة في الخجـ

الث بديض ٦خب الىجاح لخل٪ الغخلت الُىيلت  ابً ٘مالنيبضو ؤن و    ٧ان مدىع جل٪ الؿٟاعة اهه يمخل٪ مً اإلاَا

صييخه ماصة ٚىيت جاعيسيت وظٛغاٞيت واظخماٖيت ًٖ جل٪  ألا٢اليم وقٗىبها ، ٞهى بد٤ ٦م والبٗيضة والخُغة،والتي  ٢ضمذ

. عظل الخىاع الخًاعر 

زحر مشا٫ يم٨ً ؤن ي٨ٗـ طل٪ الخىاع بحن مضيىت بٛضاص ٧ىجها خايغة جل٪ الخًاعة وبحن  ابً ٘مالنو٧اهذ عخلت 

.  الكٗىب التي ؤهُىث جدذ لىائها،وبظل٪ ٧اهذ بٛضاص مضيىت الخىاع الخًاعر 

 

: ٜاةمت اإلاشاحْ

/ َـ630ث )بً مدمض بً ٖبض ال٨غيم بً ٖبض الىاخض الكيباوي الجؼعر ابً ألازحر،ٖؼ الضيً ؤبي الخؿً ٖلي بً مدمض .1

خ"،(م1233 .َـ1310،مُبٗت البابي الخلبي،"ال٣امل في الخاٍس  

،بدض ميكىع يمً "مْ سخلت ابً ٘مالن الى مذن البلٕاس والخىسان حؽْ بٕذاد مّالم خماستها"ظما٫ الضيً عقيض،.2

. ٦1991خاب بٛضاص في الخاعيش،ظامٗت بٛضاص،  

.1989،ال٩ىيذ،"أدب الشخالث"خؿحن مدمض ٞهيم،.3  

،خميض خمض الؿٗضون، صاع واثل للُباٖت واليكغ، "الٕشب وؤلاظالم والفشاُ الخماسي "خميض خمض الؿٗضون،. 4

.2002ٖمان،  

زجى ،م٨خبت الم"اإلاعال٤ واإلامال٤"،(م912/ َـ300ث )ابً زغصاطبه ابً زغصاطبت،ؤبى ال٣اؾم ٖبيض هللا بً ٖبض هللا .5

.ث.،بٛضاص، ص  

ي،ظال٫ الضيً ٖبض الغخمً بً ؤبي ب٨غ .6 خ الخلٙاء"،(م1505/ َـ911ث )الؿيَى ،جد٣ي٤ مدمض مخي الضيً ٖبض "جاٍس

.1959، مُبٗت الؿٗاصة،مهغ، 2الخميض، ٍ  

خ الذولت ا"،(م 946/ َـ 335ث)الهىلي،ؤبي ب٨غ مدمض بً يدحى .7 لّباظُت ٜعم مً أخباس اإلاٝخذس باهلل الّباس ي أو جاٍس

ت مً ٠خاب ألاوسا315ٛئلى ظىت  295مً ظىت   ،جد٣ي٤ زل٠ عقيض وٗمان،صاع الكاون الش٣اٞيت "هجٍش

. 1999الٗامت،بٛضاص،  

،جد٣ي٤ َاقم "مجمْ البُان في جٙعحر الٝشآن"،(ث ال٣غن الؿاصؽ الهجغر )الُكرسخي،ؤبى ٖلي الًٟل بً الخؿً .8

.َـ1379يغوث،الغؾىلي اإلادالحي، صاع ؤخياء الترار الٗغبي،ب  

خ الشظل واإلالٟى الىبري "،(م922/ َـ310ث )الُكرر،ؤبى ظٟٗغ مدمض بً ظغيغ .9 ،جد٣ي٤ مدمض ؤبى الًٟل "جاٍس

.1977، صاع اإلاٗاٝع ،ال٣اَغة، 4ببغاَيم، ٍ  

ً الخماسة ألاوسبُت"ٖا٠َ ٖلبي،.10 . 2009،بحروث،"الخماسة الّشبُت الاظالمُت دوسها في ج٢ٍى  
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،مُبٗت َيئت بصاعة واؾدشماع الى٠٢ "اإلاىهج ؤلاظالمي في الخّاٌؾ العلمي مْ ٔحر اإلاعلمحن،ٚاػر ؾٗيض ؾليمان.11

.2009الؿجي ،بٛضاص،   

ت "ٞاعو١ ٖمغ،.12 ،م٨خبت اإلاشجى،بٛضاص، 2،ٍ"م946-861/هـ334-247الخال٘ت الّباظُت في ِفش الٙىض ى الّع٢ٍش

1977.  

،مضيغيت 2،جد٣ي٤ ؾامي الضَان،ٍ"سظالت ابً ٘مالن"ماص،ابً ًٞالن ؤخمض بً ًٞالن بً الٗباؽ بً عاقض بً ح.13

.بخياء الترار ،صمك٤  

.،مُبٗت الؿٗاصة،مهغ"البذاًت والنهاًت"،(م1372/ َـ774ث )ابً ٦شحر،ٖماص الضيً ؤبى الٟضا بً بؾماٖيل .14  

بٛضاص،الٗضص  ،مجلت اإلاغنض الضولي،مغ٦ؼ الضعاؾاث الضوليت،ظامٗت"أـىلىا في خىاس الخماساث"مدمض زا٢اوي،.15

.2007الشالض، آطاع، هيؿان   

ٝىا لخجاوص العجض الخماسي "وظضان ٞغي٤ ٖىاص،.16 م وٍش .2012،مجلت اإلاهباح،الٗضص الٗاقغ، ني٠ "الٝشآن ال٢ٍش  

.2001بغداد، جامعة التربية، ،كلية"م1227 -755/ هـ635 -138 واألندلس بي العر الوغرب ئماسة الدج في."17  

.2013بابل، جامعة اإلنسانية، للعلىم التربية كلية ،مؤتمر"الحضارات حىار ونظرية القرآني الونهج."18  
 هعجن" ،(م1228/ ه626 ت) البغدادي الرومي هللا عبد بن ياقىت هللا عبد أبى الدين شهاب الحمىي،الحمىي، ياقىت.19

.1955صادر،بيروت، دار،"البلداى  
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L’Enseignement du français de spécialité à l’Université en 

Irak:réalité et difficultés 

غ الٙشوعُت ١لٕت راث اظخخذاماث خاـت في الجامّاث الّشاُٜت الىاْٜ والفّىباث: جذَس  

Hassan Sarhan Jassim,Faculté des Langues /Université de Bagdad 

١لُت اللٕاث،بٕذاد،الّشاٛ/حامّت بٕذاد/خعً ظشخان.د.م.أ  

Enas Salim Ibrahim,Faculté de Tourisme et Gestion d’Hôtels / Université Moustansirya 

ت، بٕذاد،الّشاٛ/١لُت العُاخت وئداسة الٙىادٛ/اًىاط ظالم ابشاهُم.د.م الجامّت اإلاعدىفٍش  

 

Résumé : 

En général, le traitement de l’enseignement du français de spécialité pose deux problèmes de genre méthodique. Il 
s’agit, d’abord, de la multiplicité des termes utilisés pour faire référence à ce champ particulier d’enseignement linguistique. 
Suivant les auteurs, on parle de langue spécialisée, de langue de spécialité, de langage technique, de vocabulaire spécialisé, de 
vocabulaire scientifico-technique, etc. Si l’on met de côté le problème terminologique, une autre difficulté surgit. Il est 
question de la définition qu’on peut donner de la  « langue de spécialité ». En effet, il n’est pas facile de proposer une 
définition exacte et unique de cette expression. Les définitions suivantes fournies par des spécialistes du domaine en 
témoignent. De manière très générale, Galisson et Coste donnent des « langues de spécialité » la définition suivante : 
Expression générique pour désigner les langues utilisées dans des situations de communication (orales ou écrites) qui 
impliquent la transmission d’une information relevant d’un champ d’expérience particulier. De sa part, Lerat propose une 
autre définition selon laquelle La notion de langue spécialisée est [plus] pragmatique : c’est une langue naturelle considérée 
en tant que vecteur de connaissances spécialisées. De façon générale, on peut donc dire que les langues de spécialité sont des 
vecteurs de connaissances spécialisées. Il est à noter que le français langue professionnelle (FLP) n’est enseignée dans nos 
universités en Irak qu’à la Faculté de Tourisme et Gestion d’Hôtels de l’Université Moustansirya. Sans doute convient-il 
d’abord de préciser que l’enseignement du français de spécialité à l’université en Irak connait une sérieuse crise qui menace 
l’existence même de cette langue dans notre pays. En effet, cette crise n’est pas séparée de celle que passe actuellement la 
généralité de l’enseignement de la langue française dans nos universités. Cette crise, il faut le dire, n’est pas facile à 
surmonter. C’est que son dépassement exige des traitements dont certains ne sont pas possibles étant donné la situation 
actuelle du pays. Dans cette présente recherche, nous allons indiquer quelques-unes des difficultés qui entravent l’évolution 
de l’enseignement du français professionnel en Irak. Pour nous, ces difficultés se représentent par ce qui suit : la formation 
des enseignants, le manque de manuels de français de spécialité, le nombre d'apprenants, la différence de leur niveau, la 
disposition de la salle, le déplacement dans l'espace, le moment de la journée, la gestion de l'autorité, l'humour, le 
vouvoiement, le statut et le rôle de l'enseignant et l'attitude de l'enseignant. 

Mots clés :enseignement, apprentissage, français de spécialité, français professionnel (FLP), didactique de FLE. 
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: ملخق 

يخٗل٤ ألامغ . ليـ مً الخُإ ال٣ى٫ ان جضعيـ الٟغوؿيت ٧لٛت طاث اؾخسضاماث زانت يُغح مكا٧ل مً هٕى مجهجي   

 بخ٘
ًا
اط يؿخسضم الباخشىن حٗابحر . صص اإلاهُلخاث اإلاؿخسضمت لالقاعة الى َظا الخ٣ل الخام مً الخضعيـ اللٛىر ؤوال

اللٛت اإلاسخهت، اللٛت طاث الاؾخٗماالث الخانت، اللٛت الخ٣ىيت، اللٛت : مسخلٟت ٖىض صعاؾتهم لهظا اإلايضان الخُبي٣ي مجها

اطا ما ويٗىا ظاهبا مك٩لت الخىٕى الانُالحي، جكرػ . الخ٣ىيت، الخ/طاث اإلاٟغصاث الخانت، اللٛت طاث اإلاٟغصاث الٗلميت

في الخ٣ي٣ت، ليـ مً الؿهل ج٣ضيم . نٗىبت ؤزغي جخمشل بالخٗغي٠ الظر يم٨ً اُٖاٍئ للٛت طاث الاؾخسضام الخام

ٖلى ٞهم واخض ؤو  يكهض ٖلى طل٪ ؤن اإلاهخمحن بهظا الجاهب مً اللٛت ي٩اصون ال يخ٣ٟىن . حٗغي٠ مىخض وناعم لهظا الخٗبحر

م٘ طل٪ يم٨ً ال٣ى٫، ولى بك٩ل ٖام، ان اللٛت طاث الاؾخسضام الخام هي . ختى مخ٣اعب للمهُلر مىيٕى الضعاؾت

ت لٛىيت مدضصة لجمهىع مٗحن له اخخياظاث لٛىيت مهىيت جخٗل٤  ت الىؾاثل الخ٣ىيت اللٛىيت التي ج٣ضم مٗٞغ مجمٖى

بلى ؤن جضعيـ اللٛت الٟغوؿيت في ظامٗاجىا ي٣خهغ ٖلى ماؾؿت ؤ٧اصيميت  البض مً الاقاعة. بميضان مً مياصيً اللٛت

ظا، بدض طاجه، ماقغ ٖلى ان جضعيـ اللٛت  واخضة هي ٧ليت الؿياخت واصاعة الٟىاص١ الخابٗت للجامٗت اإلاؿدىهغيت َو

غاى زانت يكهض ؤػمت تهضص وظىص َظا الىٕى الخام مً الخٗليم في ظامٗاجىا، ٖلى ا ن َظٍ ألاػمت ليؿذ الٟغوؿيت اٚل

ججاوػ َظٍ ألاػمت ليـ باامغ اليؿحر اهه . مىٟهلت ًٖ جل٪ التي يمغ بها جضعيـ اللٛت الٟغوؿيت ٖمىما في ظامٗاث بلضها

ا في ْل الٓٝغ الغاًَ الظر حٗيكه ظامٗاجىا في بدشىا َظا، ط٦غها . يخُلب مٗالجاث ٞىيت واصاعيت يهٗب اليىم جىاَٞغ

 مً َظٍ الهٗىباث
ًا
ا ٖلى وا٢٘ اللٛت الٟغوؿيت ٧لٛت طاث اؾخسضاماث مهىيت وخللىا ؤؾبابها وا٢ترخىا  بًٗا وصعؾىا ؤزَغ

زظ بها، ؾدؿهم في حٛيحر وا٢٘ جضعيـ اللٟغوؿيت ٧لٛت جسهو منهي في ظامٗاجىا 
ُ
مٗالجاث لها وٗخ٣ض اجها، بطا ما ؤ

  .الٗغا٢يت

اؾخسضاماث زانت، الٟغوؿيت ٧لٛت جسهو منهي، الٟغوؿيت الخضعيـ، الخٗلم، الٟغوؿيت ٧لٛت طاث : ال٣لماث اإلاٙخاخُت

. ٧لٛت ؤظىبيت

 

Introduction  

En général, le traitement de l’enseignement du français de spécialité pose deux problèmes de genre méthodique. Il s’agit, 
d’abord, de la multiplicité des termes utilisés pour faire référence à ce champ particulier d’enseignement linguistique. Suivant 
les auteurs, on parle de langue spécialisée, de langue de spécialité, de langage technique, de vocabulaire spécialisé, de 
vocabulaire scientifico-technique, etc. Si l’on met de côté le problème terminologique, une autre difficulté surgit. Il est 
question de la définition qu’on peut donner de la « langue de spécialité ». En effet, il n’est pas facile de proposer une 
définition exacte et unique de cette expression. Les définitions suivantes fournies par des spécialistes du domaine en 
témoignent. De manière très générale, Galisson et Coste donnent des « langues de spécialité » la définition suivante : 
« Expression générique pour désigner les langues utilisées dans des situations de communication (orales ou écrites) qui 
impliquent la transmission d’une information relevant d’un champ d’expérience particulier ».1 De sa part, Lerat propose une 
autre définition selon laquelle « La notion de langue spécialisée est [plus] pragmatique : c’est une langue naturelle considérée 

                                                           
1
Galisson R. et Coste D, Dictionnaire de didactique des langues. Paris : Hachette, 1976, p. 511. 
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en tant que vecteur de connaissances spécialisées. »1 De façon générale, on peut donc dire que les langues de spécialité sont 
des vecteurs de connaissances spécialisées. Il est à noter que le français professionnel (FLP) n’est enseigné dans nos 
universités en Irak qu’à la Faculté de Tourisme et Gestion d’Hôtels de l’Université Moustansirya. Sans doute convient-il 
d’abord de préciser que l’enseignement du français de spécialité à l’université en Irak connait une sérieuse crise qui menace 
l’existence même de cette langue dans notre pays. En effet, cette crise n’est pas séparée de celle que passe actuellement la 
généralité de l’enseignement de la langue française dans nos universités. Cette crise, il faut le dire, n’est pas facile à 
surmonter. C’est que son dépassement exige des traitements dont certains ne sont pas possibles étant donné la situation 
actuelle du pays. Dans cette présente recherche, nous allons indiquer quelques-unes des difficultés qui entravent l’évolution 
de l’enseignement du français de spécialité en Irak. Pour nous, ces difficultés se représentent par ce qui suit : la formation des 
enseignants, le manque de manuels de français de spécialité, le nombre d'apprenants, la différence de leur niveau, la 
disposition de la salle, le déplacement dans l'espace, le moment de la journée, la gestion de l'autorité, l'humour, le 
vouvoiement, le statut et le rôle de l'enseignant et l'attitude de l'enseignant. 

LeFrançais à l’université en Irak 

Uneapproche historique sur l'histoire de l'enseignement du françaisdans notre pays est importante pour notre propos. C’est 
qu’elle aura pour avantage de donner une idée, bienqu'elle soit brève, de la place qu'occupe le françaisdans un pays oùcette 
langue n'estconsidérée que comme une langueétrangère.  

Audépart, uneévidence estànoter: l'Irak est unpays anglophone oùla langue française n'a pas degrande présence au niveau des 
langues parlées par lescitoyens dont la plupart connaissent, outre l'arabe, qui est lalangue officielle du pays, l'anglais. Cela ne 
veut pas du tout direque la culture française, que représentent, pourl'ensemble des irakiens, le sport et le cinéma, ne soit 
pasconnue dans le pays. C’est que des noms comme Alain Delon, Brigitte Bardot,Catherine Deneuve et Zinedine Zidane sont, 
entre autres, des figurestrès familières pour le public irakien. Pour lalangue française, il existe des idées reçues qui circulent 
parmi les irakiens, y compris ceux qui ne connaissent pas du tout la langue française. Celle-ci, pour un bon nombre d’irakiens, 
est la langue de l'amour, des oiseaux, de la musique etc. 

Quant à l'enseignementdu français, il est relativement récent en Irak. Ce n'estque vers la fin des années cinquante (en 1958) du 
siècle dernierque le premier département du français aétéfondédansl'Universitéde Bagdad qu'onappelle 
courammentl'universitéLa mère. Àsavoir que la fondation de cette dernière remonteàlapremière décennie du même siècle. Il 
afallu attendre vingt ans avant d’ouvrir deux départements qui enseignent le français : le premier était ouvertà la Faculté des 
Lettres de l'UniversitéMoustansirya (1976), le deuxième aétéouvertàMossoul, troisième ville du pays, qui se situe au nord.Il 
estétonnant de savoir que depuis lors, aucun autredépartement n'aétéouvert, malgrél'augmentation énorme du nombre des 
universitésfondées pendant les années quatre-vingts etquatre-vingt-dix.Iln'est pas dans notre intention, bienévidemment, 
d'étudierles causes qui sont derrière cette lenteur dans l'évolutionde l'enseignement du français dans notre pays qui n’a cessé 
de conserver de bonnes relations, politiques et autres, avec la Franceque les irakiens concédèrent comme une 

                                                           
1
Lerat, P, Les langues spécialisées. Paris : Presses universitaires de France, 1995, p. 20. 
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alliéetraditionnelle. Tout ce que nous pouvons direàce propos,c'est que les terrainsétaient bien préparéspour que le 
françaisgagne du terrain en profitant del'ouverture du pays vers l'Europe pendant les annéesquatre-vingt. 

Effectivement,l'enseignement du français en Irak a connu troisétapesmajeures : celle de la fondation dont nous avons 
abordélecadre historique ci-dessus, celle de l'extension et ensuite celle durenouvellement. Pour ce qui est de l'extension, 
cetteétapes’est marquée par le retour d'une bonne dizaine d'étudiantsirakiens qui avaient poursuivi leursétudes supérieuresen 
France (milieu des années 75). Les départements,que dirigeaient des francophones, diplômés end'autres domaines que le 
français, seraient, désormais,dirigés par des professeurs ayant des diplômes enfrançais. Une seule remarqueàcetégard : pasun 
de ces professeurs n'était spécialisés enFLE ;ilsétaient tous enseignants de littérature,raison pour laquelle ils manquaient une 
méthodologie dans l'enseignement. 

Chacun des professeurstravaillait suivant ses tendances ce qui a ouvert en grand la porteàla diversitéénorme des 
critèresretenus pour l'évaluation des apprenants : pour lesenseignants qui adoraient la grammaire, le bonélèveétait celui qui 
apprenait par cœur les règlesgrammaticales même s'il ne savait pas comment s'en servir. Pour d'autres qui préféraientla 
littérature, le critèreétaitl'apprentissage par cœur desévolutions historiques de lalittérature : l'apparition et la disparition 
desécoleslittérairesétaient prioritaire. Dans un tel contexte ilétait rare de trouver unétudiant qui savaits'exprimer correctement 
sur ce qui lui est arrivéla veille,par exemple, puisque l'accentétait mis sur l'écrit.L'oral, dans le sens que nous entendons par ce 
mot actuellement,était quasiment absent de nos classes, il a cédésa placeàl'écrit . 

Maisune grande mutation s'est produite en 2000. Le deuxièmemillénaire a apportéavec lui les vents du 
changement.Unévénement crucial a caractériséle débutde cette année : quelques jeunesétudiants venaient d'avoir leur diplôme 
desétudessupérieures, ce qui leur a rendu possible, vu lescirconstances de l 'époque, d'enseigner dans les départements du 
français. Cela aétéaccompagnépar la reprise desactivités du centre culturel français de Bagdad. Lecentre, qu'on avait 
l'habitude d'appeler le C.C.F., s'est fixédeux priorités : renouveler les méthodes del'enseignement (jusqu'alors on enseignait 
avecLa France enDirect1,après avoiréliminéle fameuxMaugerBleu.2La deuxième prioritédu C.C.F.était la« reformation » des 
jeunes professeurs. 

La présence du français de spécialité de nos universités : 

Le français de spécialité n’a pas de grande présence au niveau universitaire en Irak. La seule institution académique où 
s’enseigne le français professionnel est la Faculté de Tourisme et Gestion d’Hôtels qui appartient à l’Université Moustansirya. 
Il est à noter que cette faculté est, à l’origine, un département attaché à la Faculté d’Économie et de gestion. Il s’en est,  
dernièrement, séparé pour devenir une faculté indépendante.Le français dans cette faculté bénéficie du statut de langue 
professionnelle enseignée pour des objectifs spécifiques. Le fait que le cours soit en français revêt une difficulté particul ière : 
la création d'un espace de communication francophone n’est pas possible, en classe, ce qui amène les apprenants à être 
contraints de n’interagir entre eux et avec l’enseignant qu’en langue maternelle. Les cours enseignés constituentdes unités 

                                                           
1
J & G Capelle, La Franc en Direct 1, 2. Paris : Ed. Hachette, 1970. 

2
 M. Brézière& G. Mauger, La France et ses écrivains ; langue et civilisation française (tomes I, II, III et IV).Paris : 

Hachette, 1957. 
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d'enseignement proposées parla Faculté de Tourisme et Gestion d’Hôtels de l'Université Moustansirya. Cesont des cours de 
niveau élémentaire, enseigné en bilingue : français et arabe, et qui constitue la première étape du programme professionnel de 
l’enseignement du français à la faculté en question. Les apprenants qui choisissent cette filière, comme nous allons le voir, 
n’attendent pas nécessairement de se spécialiser en français. La plupart d'entre eux s’étendent à suivre la formation dans le 
domaine du tourisme, et d’hôtellerie dans un but professionnel. D’autres suivent cet enseignement dans le but d’exploiter leur 
connaissance en français dans la vie professionnelle. 

Le profil des apprenants : 

1) Le pré acquis des apprenants : 

La plupart des étudiants qui s'inscrivent à la Faculté de Tourisme et Gestion d’Hôtels ont déjà appris le français à l'Institut de 
Bagdad de Tourisme et d'Hôtellerie, pendant trois ans, tandis que les autres étudiants n’ont pas de formation antérieure, en 
français. Ainsi, le niveau de la classe en français n'est pas pour autant homogène. C’est que certains apprenants ont un niveau 
d'étude plus ou moins élevé par rapport à leurs camarades. Ce qui signifie qu’ils sont plus aptes d’avancer dans 
l’apprentissage de la langue ciblée que le reste de la classe. Leur comportement stratégique dans le cours authentifie cette 
remarque. La prise de parole est plus fréquente que chez les autres, la mémorisation et la prise de notes en témoignent. Telle 
réalité mène forcement à créer des écarts de niveau parmi le public visé. En effet, on ne trouve pas seulement des écarts de 
niveau, mais également des différences de comportement. Certains apprenants n’arrivent pas à progresser au même rythme 
que leurs camarades. Certains n'ont pas de difficulté à prendre la parole et à s'exprimer en français à l'oral. D’autres éprouvent 
le besoin de plus de temps que le reste du groupe pour comprendre et assimiler les notions exposées en cours. Il en résulte que 
les apprenants ne montrent pas les mêmes attitudes en classe. Ainsi, les erreurs sont souvent nombreuses, mais le message 
passe. Les étudiants qui ont déjà appris le français avant leur inscription à l’Université ont un comportement stratégique dans 
la mesure où ils s'efforcent d'utiliser le français, et d'interagir avec. À l'inverse, les apprenants qui viennent d’apprendre le 
français à l’Université et qui n’ont pas de formation antérieure s'exposent moins, et dans ce sens ont un comportement moins 
stratégique que les autres ; certains ne veulent pas prendre la parole, et participer en classe, d'autres n'osent pas prendre la 
parole par crainte d’être comparés à ceux qui s'expriment plus aisément. L'un des objectifs de notre travail est de faire par ler 
les apprenants en français, de les amener à ne plus craindre l'erreur, mais à l'accepter comme un élément indispensable du 
processus d'apprentissage d'une langue, et à les conduire finalement à avoir un comportement plus stratégique.  

2) La formation antérieure : 

Le manuel adopté à l'Institut du Tourisme et de l’hôtellerie est « Le Français dans l'Hôtellerie »1. Il est divisé en plusieurs 
volumes : « La Réception », « L'Étage », et « Le Restaurant ». Le public, auquel s'adresse l'ouvrage, ne possède pas de notion 
de base en français. D’après l’auteur du manuel, « Il y a un vocabulaire de 340 mots seulement », et il ajoute qu’« avec ce 
minimum de vocabulaire le débutant aura la compétence potentielle nécessaire à la plupart des situations auxquelles il se 

                                                           
1 MAJURE Robert, Le Français dans l'hôtellerie/ La réception, Républic of IRAQ, Bagdad : Ministry of Education- 

General Directorate of Technical Education. 
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trouvera confronté »1. Mais, la formation des langues y reste toujours sans pratique. Le manuel en question n'est pas 
seulement un inventaire des actes de communication, structures et vocabulaire nécessaires pour ce métier, mais présente 
beaucoup de situations qui nécessitent une vraie communication entre : « professeur  étudiants », « étudiant(e)  
étudiant(e) », « clients  réceptionnistes ». À partir des situations professionnelles qui supposent des contacts oraux 
essentiellement, en personne ou par téléphone, on peut renforcer les actes de parole. Les leçons, enregistrées sur cassette ou 
sur CD en laboratoire de langues, sont indispensables et doivent être strictement coordonnées avec les leçons dans la salle de 
classe. Cependant, la plupart des enseignants négligent et ne prennent pas en considération l’utilisation du laboratoire de 
langue. Ainsi, les étudiants sont habitués à apprendre la langue, en classe où l’accent est mis sur l’écrit. L’oral n’a jamais de 
place primordiale dans la formation de la langue à l’Institut. Avec un pré acquis comme tel, les étudiants poursuivent leurs 
études à l'université, et ils continuent à apprendre le français à la Faculté de Tourisme et Gestion d’Hôtels, avec une nouvelle 
méthode d’apprentissage intitulée : « Champion I »2.  
Les difficultés de l’enseignement du français professionnel à l’université en Irak : 

Pour améliorer la réalité de l’enseignement du français de spécialité dans les universités irakiennes, il faudra réfléchir à 
relever certains difficultés : la formation des enseignants dans les facultés spécialisées, l’élaboration de manuels de français 
professionnel adaptés au contexte irakien, la réflexion à bâtir un parcours d’enseignement de français langue professionnelle 
(FLP) efficace tenant compte de la réalité irakienne,le nombre d'apprenants, la différence de leur niveau, la disposition de la 
salle, le déplacement dans l'espace, le moment de la journée, la gestion de l'autorité, l'humour, le vouvoiement, le statut et le 
rôle de l'enseignant et l'attitude de l'enseignant.  

1. Formation des enseignants : 

Il faut noter que tous les enseignants du français professionnel ont, à la base, une formation linguistique et littéraire. 
Lorsqu’on demande à ces enseignants d’enseigner le français du tourisme et d’hôtellerie, entre autres, se pose la question de  
la connaissance du domaine visé. Dans ces conditions l'enseignant doit être un excellent connaisseur du français du tourisme 
et d’hôtellerie et un enseignant expert des termes et des situations de communication en usage dans ce domaine spécifique en 
même temps qu'un enseignant très bien formé en pédagogie et didactique des langues. Nous ne pourrons pas traiter ce 
problème en détail ici mais nous donnerons quelques propositions au niveau de la formation des enseignants. La formation 
doit permettre à chaque enseignant d'exercer son métier dans les meilleures conditions, de développer ses connaissances et 
compétences professionnelles acquises dès les stages destinés aux étudiants en masters et de les enrichir grâce à la formation 
tout au long de la vie. 

2. Manque de manuels de français professionnel : 

Un enseignement sur objectifs spécifiques ne peut se faire de manière satisfaisante dans cette situation.Le manuel est 
considéré comme bon fil conducteur dans les cours de français, mais il est utilisé également comme support. À notre avis, 

                                                           
1
 Robert MAJURE a présenté le manuel intitulé : Le Français dans l'hôtellerie/ La réception, dans son avant-propos. 

2 MONNERIE-GOARIN, Annie. SIREJOLS, Évelyne. Champion I, Paris : CLE International, 1999. 
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pour que les apprenants ou les enseignants l'utilisent de manière adéquate dans une classe ou à la maison, il est important de 
consacrer du temps à leur découverte en tant qu'outil : organisation des parties et des chapitres, organisation d'un chapitre, 
repérage des contenus à mémoriser et des aides au lecteur (table des matières, index, lexique, mémento, cartes et 
chronologies). L'utilisation d'un manuel ne doit pas se faire de manière servile dépourvue d'originalité. Il arrive que certains 
enseignants ne prennent pas suffisamment de libertés vis-à-vis de leur manuel : celui-ci est au service de ses utilisateurs et non 
l'inverse. L'utilisation du manuel doit faire l'objet d'un apprentissage spécifique permettant à l'élève de s'approprier cet outil de 
travail. En lui donnant l'habitude de circuler dans le manuel en fonction de ses besoins, l'enseignant met les apprenants sur la 
voie d'un travail plus autonome.  

3. Le nombre d'apprenants : 

La principale difficulté que nous avons rencontrée dans l'élaboration denos cours à la Faculté de Tourisme et Gestion 
d’Hôtelsest le résultat de la conjonction de deux points essentiels  : premièrement, le nombre des étudiants. Deuxièmement, la 
profonde homogénéité de ce groupe. Cette homogénéité s'est manifestée sur différents axes : le niveau des apprenants, leur 
langue maternelle, leur formation antérieure, leurs attentes et leurs attitudes. 

Établir une bonne relation avec les apprenants est en effet plus ou moins facile selon leur nombre. L’expérience nous avertit  
que les enseignants connaissaient mieux leurs étudiants s'ils étaient moins nombreux, ce qui facilite, à notre avis, le contact 
avec eux. Les enseignants peuvent ainsi mettre en avant une approche individuelle avec chaque apprenant, peuvent être plus à 
l'écoute de chacun et mieux répondre à leurs besoins.  

4. La  différence de niveau : 

Il est bien évident que l'écart qui existe entre les apprenants les moins avancés et ceux les plus à l'aise reviens à la différence 
de leur niveau. Cette différence de niveau est très importante pour une adaptation du cours à un niveau moyen. Cette 
adaptation suscite peut-être un certain ennui chez les apprenants plus avancés, mais une certaine satisfaction chez les autres. 
Les objectifs linguistiques doivent consister une révision de certains points grammaticaux que les apprenants en éprouvent le 
besoin, dans leur apprentissage. Le degré d'apprentissage étant cependant aléatoire d'un apprenant à l'autre, et les bases 
souvent fragiles. Cette révision grammaticale s’est avérée nécessaire pour le passage à un niveau d’apprentissage supérieur. Il 
faut préciser qu’un grand nombre d’apprenants, en commençant les cours d’apprentissage de français, n’ont pas de contact 
avec la langue, avant l’inscription à l’Université. 

5. La disposition de la salle : 

La disposition de la classe devrait être en "U". Cette disposition donne l'occasion à l'enseignant de se déplacer facilement dans 
la salle pour intervenir aux groupes au moment de travail en groupe et permet aux étudiants de se voir entre eux et facilite les 
interactions. En Irak, les apprenants sont obligés à s’asseoir « en rangs », au milieu de la salle, cela empêche d’établir des 
interactions entre eux, sauf pendant le travail en binôme. Ainsi, l'enseignant se trouve obligé de rester la plupart du temps 
devant le tableau. Et, pour se déplacer au moment de travail en groupe, il faut faire des efforts. 
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6. Le déplacement dans l'espace : 

Il s'agit d'un facteur primordial : l'enseignant aura plus de difficultés à fonder une relation avec des étudiants qui se trouvent 
au fond de la classe, il devra donc penser à ne pas les laisser de côté, les interroger et se déplacer vers eux aussi souvent que 
possible. La disposition de la salle ne favorisait pas toujours le contact de tous les étudiants avec l'enseignant. Dans presque 
tous les cours que nous avons observés, les apprenants étaient placés en « rangs ». Certains élèves se trouvent donc 
relativement loin de l'enseignant. Ce dernier doit se déplacer fréquemment dans la classe afin d'être à la portée de tous les  
étudiants. Les enseignants doivent se déplacer également lors de travaux de groupe, favorisant ainsi la relation individuelle 
avec chaque apprenant.  

7. Le moment de la journée : 

Ce facteur manifeste aussi de l'importance dans la relation « enseignant/apprenants », plus ou moins bonne selon l'attention 
des apprenants, leur motivation ou leur fatigue éventuelle. La passivité des élèves à certains moments de la journée ou de la 
semaine ne favorise pas cette relation et implique beaucoup plus d'efforts de la part de l'enseignant.  

8. La gestion de l'autorité : 

Dans la majorité des cours observés, les enseignants n'ont pas à faire preuve d'autorité. Néanmoins, l'enseignante doit faire 
montrer d'autorité à plusieurs reprises envers certains de ses élèves, afin de rétablir une meilleure situation d'enseignement et 
d'apprentissage.  

9. L'humour : 

Tous les enseignants en général ont fréquemment recours à l'humour afin de créer une ambiance détendue en classe. Par 
exemple, ils peuvent faire des jeux de mots sur des expressions ou termes mal employés par les apprenants, en rajoutant 
parfois des gestes ou des mimiques (confusion entre « il pleuvait » et « il pleurait » pas exemple). 

10. Le vouvoiement : 

Les enseignants doivent vouvoyer leurs étudiants afin de créer, nous y croyons, une situation de classe plus formelle. Les 
statuts et les rôles de chacun doivent être ainsi bien respectés : la relation entre les enseignants et les apprenants ne doit pas 
être amicale. Cependant, les enseignants ont intérêt à être assez proche de leurs étudiants. De plus, dans le cours des 
intermédiaires, les étudiants doivent être plus âgés, il est préférable que l'enseignante vouvoie ses étudiants. 

11. Le statut et le rôle de l'enseignant : 

Le statut prédéfini de l'enseignant implique déjà implicitement une relation formelle avec ses étudiants. Dans la majorité des 
cours observés, les enseignants n'ont pas besoin de mettre en place des stratégies particulières pour se faire entendre comme 
enseignants. En faisant l'appel en début de cours, en distribuant la parole, ils peuvent déjà être dans leur statut et rôle 
d'enseignant. 
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À notre avis, la relation « enseignant/apprenant » n'est pas réellement fondée sur une relation « dominant/dominé ». Il s'agit 
plutôt d'une interaction à double sens. Cependant le rôle de l'enseignant est primordial. C'est lui qui détermine en partie les 
fondements de la relation. Il ne domine pas ses apprenants mais c'est lui qui a en main la capacité de créer une bonne 
dynamique et ambiance de groupe. 

12. L'attitude de l'enseignant : 

Afin de favoriser une bonne relation avec ses apprenants, les enseignants devraient manifester une attitude positive, être 
souriants et à l'écoute des apprenants.  

Recommandations et propositions : 

1. Afin que la formation des enseignants soit efficace, elle doit permettre à chaque enseignant d'exercer son métier dans les 
meilleures conditions, de développer ses connaissances et compétences professionnelles acquises dès les stages destinés aux 
étudiants en masters et de les enrichir grâce à la formation tout au long de la vie. 
2. L'utilisation du manuel doit faire l'objet d'un apprentissage spécifique permettant à l'élève de s'approprier cet outil de 
travail. 
3. Établir une bonne relation avec les apprenants est en effet plus ou moins facile selon leur nombre. L’expérience nous 
avertit que les enseignants connaissaient mieux leurs étudiants s'ils étaient moins nombreux, ce qui facilite, à notre avis, le 
contact avec eux. Les enseignants peuvent ainsi mettre en avant une approche individuelle avec chaque apprenant, peuvent 
être plus à l'écoute de chacun et mieux répondre à leurs besoins.  
4. La disposition de la classe devrait être en "U". Cette disposition donne l'occasion à l'enseignant de se déplacer facilement 
dans la salle pour intervenir aux groupes au moment de travail en groupe et permet aux étudiants de se voir entre eux et 
facilite les interactions. 
5. L'enseignant doit se déplacer en classe. Cela lui permettrait de fonder une relation avec des étudiants qui se trouvent au 
fond de la classe, il devra donc penser à ne pas les laisser de côté, les interroger et se déplacer vers eux aussi souvent que 
possible. La disposition de la salle ne favorisait pas toujours le contact de tous les étudiants avec l'enseignant. 
6. Il est important que l’enseignant établisse des relations plus ou moins bonnes avec ses apprenants selon l'attention de 
ceux-ci, leur motivation ou leur fatigue éventuelle. La passivité des élèves à certains moments de la journée ou de la semaine 
ne favorise pas cette relation et implique beaucoup plus d'efforts de la part de l'enseignant 
7. L'enseignante doit faire montrer d'autorité à plusieurs reprises envers certains de ses élèves, afin de rétablir une meilleure 
situation d'enseignement et d'apprentissage. 
8. Les enseignants doivent vouvoyer leurs étudiants afin de créer une situation de classe plus formelle. Les statuts et les rôles 
de chacun doivent être ainsi bien respectés : la relation entre les enseignants et les apprenants ne doit pas être amicale. 
Cependant, les enseignants ont intérêt à être assez proche de leurs étudiants 
9. La relation « enseignant/apprenant » n'est pas réellement fondée sur une relation « dominant/dominé ». Il s'agit plutôt 
d'une interaction à double sens. Cependant le rôle de l'enseignant est primordial. 
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Conclusion : 

Selon les définitions généralement proposées, les différentes langues de spécialité se distinguent de la langue de tous les jours 
surtout par la présence de termes lexicaux/syntaxiques spécifiques. En revanche, le langage technique peut se définir d'une 
manière plus générale, indépendamment du sujet traité, à l'aide d'une étude analytique. Il ressort de ce point de vue qu'il existe 
des difficultés à relever pour améliorer la réalité du français de spécialité dans notre pays. Selon cette analyse, le langage 
technique semble présenter moins de difficultés que la langue de tous les jours, ce qui permet de tirer des conclusions 
concernant la part de la discipline principale dans l'enseignement de la langue. L’étude de la réalité du français de spécialité à 
l’université en Irak fait apparaître de difficultés sans toutefois leur apporter des solutions. Cette discussion aura, espérons-le, 
permis de faire avancer le débat en précisant les problèmes théoriques, et en montrant ainsi l'absence de certitudes en 
didactique. Elle a permis également de faire apparaître l'importance de la linguistique pour la recherche sur la technicité et sur 
les langues spécialisées, comme pour la réflexion sur la didactique linguistique. 
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ÉTUDE ET ANALYSE L'IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET SOCIO-
ECONOMIQUE DE LA REALISATION DE L’AUTOROUTE EST-OUEST DE BOUIRA 

MEZRAG  Djallal, ZIANE Mahfoud 

Faculté des Science de la Terre et de la Géographie et de l'Aménagement de Territoire 

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene 

 

Résumé : 

Le développement des voies de communication constitue un instrument incontournable de toute politique d’aménagement du 
territoire et de développement d’un pays. 

L’autoroute qui reliera Tlemcen à El Taraf sur une distance de (1216 km), desservant les principaux pôles et concentre 
presque de (70%) de la population totale, touchant (24) wilayas. 

L’étude d’impact sur l’environnement pour la section autoroutière de Bouira constitue une partie du lot Centre. 

Le but de ce travaille est d’évaluer les répercussions de l’implantation de cet ouvrage sur les différentes composantes de son 
environnement.  

La problématique initiale de ce travail porte essentiellement sur l’impact environnemental qui reflet sur le milieu physique et 
naturel, et voir encore à qu’elle niveaux, la région traversé peuvent bénéficier ?  

Mots clés : autoroute est-ouest, impacts, environnement, Bouira, socio-économique. 

Summary:  
The development of communication channels is an indispensable tool for any policy planning and development of a country. 
The highway linking Tlemcen El Taraf a distance (1216 km), serving the main centers and focuses almost (70%) of the total 
population, affecting (24) wilayas. 

This report concerns the impact on the environment for the motorway section Bouira is part of Lot Centre. 
The aim of our study was to evaluate the impact of the introduction of this book on the various components of the 
environment. 
The initial problem of this work focuses on the environmental impact that reflection on the physical and natural environment, 
and see it still levels across the region can benefit? 

Keywords: east-west highway, impact, environment, Bouira, socio-economic 
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INTRODUCTION 

L’Algérie a connu une forte croissance de sa population depuis son indépendance, nécessitant davantage de développement 
des grandes infrastructures de base, surtout de transport, pour répondre aux besoins exprimés par la population, le trafic 
routier représente plus de (80%) du secteur de transport, l’idée d’une autoroute Est-Ouest est déjà apparue dès l’année 1970.  

Deux groupements d'entreprises ont décroché les marchés de ce programme neuf de septembre 2006, COJAAL 1  pour le lot 
Est de (399 km), le lot Ouest (359 km) et le lot Centre (169 km) pour le groupe chinois (CITIC-CRCC), le reste (175 km) 
s’est inscrit dans le cadre de l’ancien programme réalisé par la coopération Algéro-Italienne dont (114 km) en circulation. 

Le présent de ce travaille consiste à identifier et à évaluer les éventuels impacts que pourrait générer le projet autoroutier sur 
l’environnement. 

La réalisation de l’autoroute entrainera des impacts liée aux phases de la construction de l’autoroute et d’autres qui sont liée à 
la phase d’exploitation. 

I-PRESENTATION DU PROJET 

Description du tracé : 

Le tronçon autoroutier de Bouira  fait partie du Lot Centre de l’Autoroute Est- Ouest, il commence à la proximité de la 
commune de (Bouderbala) au Point Kilométrique (PK 146), et passe dans une zone montagneuse et se termine à proximité de 
la commune de (El Adjiba) dans la wilaya de Bouira au Point Kilométrique (PK 245).  

  

1: Consortium Japonais pour l’Autoroute Algérienne 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  ًىلُى    : 09الّذد                                                                          البدث الّلميحُل  مش٠ض  

227 

 

 

 

Ca
rte

 n°
 (1

) :
 Lo

ca
lis

ati
on

 de
 la

 zo
ne

 d’
étu

de
. 



 
 
 

 

 
 

    2015 –  ًىلُى    : 09الّذد                                                                          البدث الّلميحُل  مش٠ض  

228 

 

II-IMPACTS LIES A LA CONSTRUCTION DE L’AUTOROUTE  

La phase de construction de l’autoroute générée des impacts temporaires qui disparaitront à la fin des travaux. 
Le déroulement des travaux de construction d’une autoroute s’effectue en générale selon la chronologie suivant : 
 Construction d’une ou plusieurs bases vie. 
 Mise en place des aires de fabrications des matériaux pour chaussés. 
 Décapage des soles, nivellement. 
 Terrassements, ouvertures des sites d’emprunte. 
 Déblais, remblais à grandes échelles. 
 Démontage des bases vies des stations de concassage et d’enrobage. 
II-1. IMPACTS EN PHASE DE CHANTIER 
II-1-1. IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE  
II-1-1-1. Impacts sur le sol  
A- Consommation du terraine : 

En plus de la consommation de terrain du couloire préservée pour la construction du l’autoroute, le projet consomme une  
quantité  important par les sites d’emprunts et les zones de dépôts. 

 
Figure n° (1) : Consommation des terrains à grand échelle, défiguration de l’espace (image par satellite, couloire de 
l’autoroute). 
 
B- Pollution du sol : 

Le fonctionnement du chantier pourra générer des pollutions accidentelles du sol du fait : 

 De déversements d’huile de vidange. 
 De stockage de produits toxiques. 
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 Déversement accidentel des quantités importantes de produits chimiques tels l’asphalte et le bitume. 

 
Figure n° (2) : Pollution du sol par les huiles, (Centre de béton). 

  C- Erosion : 

De plus, la moindre de la protection des talus par la végétalisation peuvent provoquer le phénomène d’érosion. 

 

Figure n° (3) : Phénomène d’érosion à cause de manque de le végitalisation des talus. 

      D- Glissement du terraine : Cet impact peuvent êtres déclenchés par ; 
 L’usage des explosifs nécessaires pour déblayer les roches dures et profondes. 
 Les travaux de déblais. 
 L’emplacement inapproprié des points de décharges temporaires sur des terrains instables.  
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Figure n° (4) : Glissement de terrains à grand échelle. 

II-1-1-2. Impacts sur les ressources hydriques : 

La phase de la réalisation d’un projet  peut être à l'origine de plusieurs types d'impacts sur les cours d’eau et les nappes d'eaux 
souterraines, notamment pendant les travaux, ces impacts sont d'autant plus à prendre en considération que le cours d’eau 
concerné est proche de zones habitées et que la nappe d'eau concernée est exploitée pour un captage d'alimentation en eau 
potable, avec un effet potentiel sur la qualité ou sur le volume des eaux prélevées, bien que temporaires, les travaux de 
construction de l’autoroute peuvent générer des impacts sur le milieu aquatique. 

Tableau n° (1) : Principaux oueds interceptés par le projet(2). 

Nom  Localisation 

Oued Alaouo  PK 133+600 (commune de Larbatache) 

Oued Bouzegza  PK 139+820 (commune de Larbatache) 

Oued Sebt  PK 150+300 (commune de Bouderbala) 

 

(2)  DPN (Division Projet Neuf)  
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Figure n° (5) : Rejet de béton dans un cours d’eaux liée par oued Bouzegza (centre de béton, entrée Tunnel T2).  

Le risque de la pollution des oueds dans la région est susceptible de se manifester tout au long du chantier occasionnant ainsi 
l’accroissement de l’envasement du barrage de Keddara, une pollution d’oued El-Had. 

 

Figure n° (6) : Eaux souillés aux hydrocarbures, exfiltrations dans l’oued de Bouzegza.  
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Figure  n° (7) : Lessivage au niveau d’Oued Bouzegza (proche centre de béton). 
 

 

Figure n° (8) : Déversement au niveau de l’Oued Elhad, Problème d’envasement de Barrage de Keddara, (image par 
satellite).  

Le risque de la perturbation de l’écoulement souterrain du à l’inévitable consolidation des couches du sous-sol, les nappes 
sous des remblais importants peuvent subir un rabattement. 
Cette consolidation entraine une diminution de vides de la couche aquifère provoquant ainsi une perturbation de l’écoulement 
souterrain dont les conséquences sont : 
 Les débits d’exploitation de certains captages d’eau risquent de diminuer sensiblement. 
 Une réduction de l’épaisseur de le couche aquifère d’où la diminution des réserves hydrogéologiques. 
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II-1-2. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL  
II-1-2-1. Impacts sur le paysage : 

Les travaux engendreront des perturbations sur la valeur paysagère du territoire, le chantier créera des éléments marquant le 
paysage de manière provisoire (installations de chantier, ateliers de fabrication locaux, plates formes, stocks de matériaux). 

Lors des terrassements et de la construction des ouvrages, l’impact des chantiers de l’autoroute sur le paysage sera fort : 

 Pendant les travaux ; la réalisation des déblais, des remblais, les emprunts et les   dépôts, et les digues modifieront 
localement le paysage du lieu. 
 Les dépôts et les postes de travail seront visibles. 

 

Figure n° (9) : Partie de couloire du tracé, perturbation du paysage de la région. 

I-1-2-2. Impacts sur la faune : 

La construction de l’autoroute, le débroussaillage et l’abattage d’arbres, l’enlèvement des couches végétales se traduiront pour 
la faune par des réductions d’habitats et de zones d’approvisionnement ou de reproduction. 

Ainsi, la période des travaux pourra entraîner des perturbations pour la faune à cause de : 

 La circulation de véhicules et d’engins de chantier. 
 Les bruits des engins de travaux publics et du personnel des entreprises. 
 La mise en œuvre des terrassements. 
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Figure n° (10) : Les vaches perdent leurs passages permanant. 

1-1-2-3. Impacts sur la flore : 

Lors de la construction de l’autoroute, le débroussaillage, l’abattage d’arbres et l’enlèvement des couches végétales auront 
évidemment un très fort impact sur la végétation existante en place. 

 Pendant les travaux, le dépôt de poussières sur les feuilles de la végétation proche du chantier peut boucher leur pore, gêner 
l’assimilation chlorophyllienne et ralentir leur développement, voire faire mourir la plante. 

 

 
Figure n° (11) : La végétation affectée par la poussière (proche du chantier). 
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II-1-3. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUE 
II-1-3-1. Impacts sur l’activité économique : 
Dans le chapitre de l’analyse de l’état initial du site montre que la zone d’étude possède une source important de la main 
d’œuvre dans le secteur du BTP (Bouderbala), ainsi la population local bénéficié d’un certain nombre d’emplois temporaires 
durant la construction de l’autoroute.  
II-1-3-2. Impacts acoustique: 

La zone d’étude dans laquelle se développe le projet se caractérise par un environnement de rase campagne et une ambiance 
sonore calme à modérée, sauf à la proximité des traversées de l’autoroute. 

En phase de chantier les nuisances sonores sont générées par: 
 Les travaux de terrassement (bulldozer, pelles hydrauliques, pelles mécaniques, chargeurs, niveleuses). 
 La circulation des engins.  

Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans le cadre réglementaire dont le décret d’application.  

Ce décret mentionne dans l’article 2 que « les niveaux sonores maximums admis dans les zones d’habitation et dans les voies 
et lieux publics ou privés sont de 70 décibels (70 dB) en période diurne (6 heures à 22 heures) et de 45 décibels (45dB) en 
période nocturne (22 heures à 6 heures) ». 

Le niveau de sonorité des engins d’une puissance comprise entre 200 et 300 chevaux est de (89 dB), ce qui dépasse les 
normes admissibles en Algérie (70dB). 

II-1-3-3. Impacts sur la qualité de l’air : 

Les travaux liés à la construction de l’autoroute pourront avoir plusieurs impacts potentiels sur la qualité de l’air : 

-Dispersions de poussières lors d’opérations de mise en œuvre sur un sol naturel sec (terrassements, circulations d’engins). 

- Dispersions des poussières issues des équipements et des zones de stockage. 

- Emissions de fumées. 

- Emissions de gaz d’échappements des camions et engins de chantier. 

II-1-3-4. Sécurité des riverains : 

Les travaux de construction de l’autoroute Est-Ouest seront à l’origine des circulations des engins de chantier et des camions, 
ces déplacements pourront avoir des impacts sur la commodité du voisinage. 

(2)   Le n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l'émission des bruits.  
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Pendant les travaux, la circulation des engins et de tous types des véhicules de chantier (notamment les camions) sur le réseau 
routier local entraînera provisoirement une augmentation du trafic dans la région concernée, cette augmentation est 
susceptible d’accroître la gêne et le taux d’accidents de la circulation sur les routes, particulièrement à proximité des accès de 
chantiers proches des routes principales (RN 29, RN 5). 

Selon la direction de la protection civile (Lakhdaria), au cours de l’année 2010, ils enregistrent 3 accidents au niveau de RN29 
(à Bouderbala), à cause la circulation des engins. 

 
Figure n° (13) : La RN29 utilisée comme l’entrée et sortie des engins du chantier, risque d’accidentes (commune de 
Bouderbala). 
II-1-3-5. Impacts sur l’Agriculture : 

L’impact de l’autoroute porte essentiellement sur la perte du volume des terres agricoles provoquée par l’occupation 
permanente du terrain par le projet. 

Tableau n° (2) : Répartition des terres agricoles perdues (3). 

Communes Volume de la terre 
perdue 

Statut de la terre Type de production agricole 

Lakhdaria et 
Bouderbala 

98,8 Ha Privé Arboriculture (olivier), terres forestiers 

Larbatache 40,7 Ha Privé Céréales, Arboriculture, Maraichages 

 

(3)  DTP (Direction Travaux Publique de Bouira)  
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II-1-3-6. Impacts sur le réseau routier et les réseaux divers : 
La construction de l’autoroute aura un impact certain sur les différents types des routes, ces impacts l’une des formes 
suivants : 
 Fermeture définitive. 
 Fermeture temporaire avec déviation pendant la construction. 
 Fermeture partielle occasionnant des retards durant les travaux. 

     

Figure n° (14) : Fermeture définitive de RN29. Sortie du T2, Bouderbala, (image satellitaire). 
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Figure n° (15) : Déviation temporaire de  RN5, (commune de Lakhdaria). 

La déviation de RN5 au niveau de PK 152 (à Lakhdaria) crée plus des accidents, à cause de  la surcharge de cette route par les 
grand nombre des véhicules et le poids lourd. 

La protection civiles à enregistré dans ce point une accidente, le 29 Mai 2011, (Bus de transport avec un camion, qui donne 
1mort et 37 blessés). 

II-1-4. Impacts dus aux chantiers annexes 
II-1-4-1. Impacts dus à la base de vie : 
L’installation de telle base vie pouvant causer des impacts sur l’environnement : 
 Pollution : certaine pollution des eaux de surface par les rejets impropres des eaux usée et les décharges des déchets solide 
résultant de la maintenance et du nettoyage d’équipement de construction. 
 Les déchets ménagers : déchets domestiques similaires aux ordures ménagères issues de la base vie, les bureaux, les 
cantines et endroits de vie. 
 Impacts sociologique : l’emplacement de la base vie  se trouve à proximité immédiate des habitations, la population locale 
pourrait très mal accepter cet état de fait, et par conséquent des litiges sociaux.  

Tableau n° (3) : Localisation des bases vie principal (4). 

PK Localisation 

130+500  (Larbatache) Base principale à Ouled Ouali 

150+500  (Lakhdaria) Base principale proche de  RN5 

 

 
Figure n° (16) : Eaux usées rejeté dans le milieu naturel. (Base de vie d’Ouled ouali). 
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(4)  SNC-LAVALINE      

II-1-4-2. Les zones d’emprunts 
A- sites d’emprunts : 
Ces zones sont localisée non loin de l’emprise de projet dans un intervalle de 5 km pour facilité les opérations d’extraction et 
de transport des matériaux. 

 
Figure n° (17) : Zone d’emprunte, défiguration d’espace, (image par satellite). 
II-1-4-3. Impacts dus aux aires de fabrications : 
Les aires de fabrications des matériaux pour chaussées ayant le plus d’impact sur l’environnement : 
 Les déchets spécifiques : déchets solides ou liquides dangereux tels que solvants organiques souillés, lubrifiants usés. 
 Impact sur le paysage : car les airs de fabrication ne sont pas toujours aménagées et constituent. 
Tableau n° (4) : Localisation des sites du chantier annexes (5). 

 
 

 
PK 

La situation d’utilisation des terrains 

 

 

Les aires de préfabrication 

 

139 (aire préfabrication) à 

Larbatache 

Fini 

144(aire préfabrication) à  

Bouderbala 

Fini 

148(aire préfabrication) à  

Bouderbala 

 
Durant l’utilisation 
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La station de réparation 

La station de réparation de l’entrée 
du tunnel 

 
Durant l’utilisation 

 

(5)  SNC-LAVALINE      

 
Figure n° (18) : Aire de fabrication non aménagé, proche d’oued el had, (Ouled ouali). 
III-IMPACTS LIES A L’EXPLOITATION DE L’AUTOROUTE 
III-1. IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL  
III-1-1. Pollution de l’air : 
Les transports routiers ont une part important dans la production des polluants, ce polluant engendré par les émissions de gaz 
d’échappement dépend du type de moteur du véhicule (essence ou diesel), du régime de véhicule, de la qualité du carburant. 

Les principales émissions des polluants sont : Oxyde d’azote(NOX), Dioxyde de soulfer (SO2) et le plomb(Pb). 

Les taux d’émission par des moteurs (GPL) ou diesel sont jusqu'à dix fois plus faibles que ceux des moteurs à essence. 
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III-1-2. Impacts sur les ressources hydriques  

A- Impacts sur les eaux superficielles : 

 

Le projet d’autoroute Est Ouest, et notamment le tronçon (Larbatache-Lakhdaria), intercepte sur son parcours de nombreux 
bassins versants, présentant des écoulements permanents ou non, ils sont plus ou moins vulnérables et leurs superficies sont 
plus ou moins grandes. 

Les sources de pollution des eaux superficielles liée au trafic, se caractérise par :   

 Une émission de poussières résultant de l'usure des revêtements des chaussées, des pneumatiques et des systèmes de 
freinage.  
 ement, contenant des oxydes de carbone et d'azote; des fuites d'hydrocarbures contenant 
des composés du plomb (issus des carburants et lubrifiants des véhicules). 
B- Impacts sur les eaux souterraines : 

Ce type de pollutions susceptibles d'avoir un impact sur les nappes d’eaux souterraines liées au trafic se caractérise par une 
émission de poussière résultant de l'usure des revêtements des chaussées, des pneumatiques et des systèmes de freinage : 

 L’émission des gaz d'échappement, contenant des oxydes de carbone et d’azote. 
 Des fuites d'hydrocarbures contenant des composés du plomb (issus des carburants et lubrifiants des véhicules). 
III-2. IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUE 
Les impacts du projet de l’autoroute Est-Ouest sont multiples et touchent plusieurs volets socio-économiques et 
environnementaux, sa réalisation peut engendre plusieurs réaction sur l’économie algérienne en général et le trafic routier en 
particulier. 
La réalisation de l’autoroute en Algérie provoque beaucoup d’avantages, notamment pour repousser et donner un nouveau 
souffle pour l’activité économique du pays, et particulièrement dans la région traversé par le tracé autoroutier. 
Dans ce sens, en peut distinguer l’impact socio-économique soit positif ou négatif avec la mise en service de cette 
infrastructure. 

III-2-1. Pollution acoustique: 

D’une manière générale, l’environnement acoustique produit par le trafic routier est davantage perceptible dans les secteurs 
ruraux relativement calmes. 

L’autoroute entraînera une augmentation du niveau sonore le long de l’axe autoroutier où peu d’habitations ont été recensées 
à proximité immédiate. 

Selon la réglementation nationale, le niveau de bruit maximum admis est de (70 dB) durant le jour (6h-22h) et de (45 dB) 
durant la nuit (22h-6h). 
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Les personnes demeurant dans des zones bruyantes, vont fréquemment présenter des problèmes d'insomnie ou des difficultés 
de sommeil. 

Le tronçon étudié traverse une zone où il y a divers types d’agglomérations (communes, douars), les habitations les plus 
proches de l’axe de l’autoroute, sont exposées au problème de la pollution sonore. 

III-2-2. Sur l’activité agricole: 

L’autoroute provoquera localement la perte de cultures (céréales, fruits), et les impacts d'une infrastructure de transport 
linéaire comme l’autoroute (Est-Ouest) d’Algérie peut être classée en deux types d'effets : 

 Les effets de substitution qui correspondent au prélèvement de terres agricoles et à la disparition d'espaces naturels ou 
boisés. 
 Les effets de coupure qui induisent : 
  
  

 

Figure n° (19) : Paysan perde leur l’itinéraire de déplacement. 

III-2-4. Sur le trafic local, régional et national : 

 Le tronçon autoroutier (Larbatache-Lakhdaria) intercepte plusieurs types de voies de communications, la mise en service 
de l’autoroute attirera une partie significative des trafics en transit sur l’itinéraire (Est-Ouest), d’une manière générale : 
 Elle améliorera les conditions des déplacements dans les régions traversées par ce tracé (Lakhdaria, Bouderbala et 
Larbatache), lorsque la réalisation des échangeurs qui permet ce déplacement. 
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 Elle améliorera les conditions de déplacements entre ces communes et les régions avoisinants, et reliée les communes et 
les villages plus loin. 
 L’amélioration des conditions de circulation et de fluidité du trafic favoriseront la desserte  des zones d’activités situées 
aux abords de l’axe de circulation. 
 L’amélioration et réponde à la demande de trafic du transport régional. 
 Augmentation de la sécurité et des conditions de desserte, du fait de la réduction très   importante des poids lourds. 

Le réseau autoroutier Est-Ouest viendra bouleverser positivement la vie de millions d’Algériennes qui prendront leur trajet 
vers L’Est du pays vers (Bouira, Constantine,…) ou l’entré du capitale, et permet d’évité le trajet de la route national (RN5) 
qui passe les communes de (Ammal, Beni Amrane,Thénia).la route nationale (RN5) qui manifesté par  l’encombrement 
presque permanente, à cause de la surcharge des véhicules de tous type, issue de l’Est ou Ouest, dont un pays où (85% ) des 
échanges commerciaux s’effectuent par voie terrestre, et la part de la route national (RN5) est plus important, où le flux du 
trafic sur cette route qui atteindre (30 000) véhicules par jour, dont (40%) poids lourd. 

 

Figure n° (20) : Encombrement presque permanente sur RN5 (commune de Ammal). 

En plus la mise en service de l’autoroute qui permet : 

 L’amélioration de la sécurité routière : 

Le transfert de trafic des routes nationales vers des autoroutes qui présentent de meilleures caractéristiques géométriques 
moins accidentelles implique sûrement l’amélioration de la sécurité routière, l’autoroute Est-Ouest permettra une réduction 
substantielle du nombre d’accident de circulation donc un décroissement des nombres de victimes, il est reconnu que 
l’autoroute augmente la sécurité et divise par 3 le nombre d’accidents par comparaison à la route à double sens, en plus, 
lorsque la mise en service de ce tracé permet d’évité les points noirs et les chutes des roches sur RN5 (les gorges de 
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Lakhdaria). 

Tableau n° (5) : Les accidents causé par le chut des roches (6). 

 Morts  Blessés 

Novembre 2010 1  4 

Décembre  2010 -  2 

Durant l’année 2010, la direction de la protection civile au Bouira recensé 809 accidents, dont ces résultats il ya 17% des 
accidents dans RN5.  

Tableau n° (6) : Les accidents enregistrés dans RN5 (Lakhdaria-Thénia) (7). 

 Point noire (Guergour)  Le reste de la route 

Les accidents (2010) 36  41 

Les accidents (Janvier-Mars 2011) 10  1 

 Augmenter le gain de temps pour les usagers :  

La construction de l’autoroute donne un trajet plus rapides pour gain de temps de parcours est très prudent, par exemple 4h00  
sur le trajet Alger-Oran, et Alger-Constantine on estime que 50% à 60% du temps à été gagné entre Bouira et Alger lorsque la 
mise en service de ce tronçon, le temps de parcours entre les deux wilayas sur RN5 atteindre 2 heures, par fois 3 heurs ; en 
plus de ça, la commodité pour les usagers (aire de service, espace de prière, café shop, commerce). 

 L’amélioration des conditions de circulation : surtout la réduction des nuisances (pollution de l’air et bruit) du fait du 
report d’une partie du trafic des routes nationales vers l’autoroute et la mise en fonctionnement de ses voies de contournement 
des principales villes.  

III-2-5. Sur l’activité économique locale et régionale: 

Parmi les questions les plus importantes qui se posent aujourd'hui aux décideurs, l’une d'elles est bien de savoir si l'autoroute 
contribue au développement économique des régions traversées. 

Le projet pourra avoir un effet positif sur les activités économiques environnantes de l’autoroute, en effet : 

 Le projet augmentera l'attractivité des secteurs situés entre la wilaya de Boumerdes et la wilaya de Bouira. 
 L’amélioration du trafic entre les deux wilayas facilitera l’accès à cette région encourageant l’implantation des 
entreprises. 
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(6)  DPC (Direction de Protection Civil de Bouira)   

 Incitation aux investissements nationaux dans les communes traversées par l’autoroute, encouragé par l’accès rapide  aux 
ces zones. 
 Amélioration de l’accessibilité de la zone, et consolidation des échanges commerciaux régional et national à long terme, 
en plus par la consolidation des produits agricoles et industrielles, notamment le type d’agriculture dans les communes de 
Lakhdaria et Larbatache (l’arboriculture et maraichages). 
 Promotion du tourisme et valorisation des richesses naturelles de la région, par l’accessibilité aux sites touristiques et le 
soutien de l’artisanat local qui trouvera un marché auprès des touristes, notamment dans la zone d’étude  ; le barrage de 
Kaddara, forêt de Bouzegza et l’artisanat traditionnelles parmi lesquelles (la poterie, la bijouterie, le tissage, la vannerie). 
En plus la mise en service de ce tronçon permet de : 

-Élevée la capacité d'hébergement dans les communes de Lakhdaria, Bouderbala, Larbatache. 

-Création des résidences secondaires dans les communes traversées par l’autoroute. 

       Redynamiser l’activité des services, notamment du secteur BTPH : 

Le secteur de BTPH (Bâtiment, Travaux Publique et Hydraulique) est le plus qui a bénéficié de ce projet au tant que secteur 
concerné directement par le chantier, ces entreprises ont pu acquérir davantage l’expérience et méthodes de travail du groupe 
de réalisation (CITIC-CRCC). 

 Réduire les coûts d’exploitation des véhicules : 

La qualité de l’infrastructure (route) pratiquée par le véhicule influence sur son état, dans ce sens la qualité de l’autoroute Est-
Ouest qui répond aux normes internationales préserve davantage la duré de vie d’un véhicule et son amortissement, par 
conséquent le cout d’exploitation sera réduit. 

 Un projet rentable : pour la réalisation de l’autoroute Est-Ouest, une étude économique financée par la banque mondiale a 
été faite et a démontré que l’autoroute est un projet rentable, et  le taux de rentabilité interne atteint 20%. 
 En revanche, les communes traversé par RN5, qui sont (Ammal, Béni Amran, Thénia…) à été touché par la mise en 
service de cette tronçon avec : 

- Fermeture ou manque d’attraction des établissements commerciaux, notamment les activités des services installé proche de 
RN5, comme (les restaurants, aires du vent des produits artisanales, l’entretien et réparation des véhicules, dépannages,….). 

- Réduction plus ou moins l’attractivité touristique de ces communes. 
- Réduction de l’attraction et l’accessibilité territoriale de la ville de Béni Amrane. 

(7)  DPC (Direction de Protection Civil de Bouira)  
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CONCLUSION 

La réalisation du projet autoroutier de bouira s’inscrit dans le cadre de l’autoroute Est-Ouest, plus particulièrement dans le lot 
centre. 

Ce projet représente à l’issue de sa réalisation un pas vers le développement de ces régions, une sécurité et un gain  de temps 
appréciable pour les usagers. 

L’implantation d’une telle infrastructure va surement porter atteinte aux différents composants du milieu lors de sa réalisat ion 
et de son exploitation. 

La pollution issue du trafic risque de perturber la qualité de l’eau, de l’air, s’ajoutent à cela les émissions du bruit qui 
dépassent les seuils admissibles, dégradant ainsi la qualité de la vie de la population avoisinante. 

La consommation des terrains agricoles implique une réduction de la Surface Agricole Utile (SAU) et la diminution des 
rendements pour atténuer les incidences du projet sur le milieu naturel et humain..  

Si l’étude d’impact sur l’environnement est en relation étroite avec le premier trait définissant  le tracé général de l’autoroute 
jusqu’à sa mise en service, cette dernière ne pourra que renforcer et améliorer le bien être économique, sociale et 
environnemental. 
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