
 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي

 ظخماُٖتمجلت ظُل الٗلىم ؤلاوؿاهُت والا

ا مدىمت جهضع صولُت مجلت علمُت  حُل البدث العلمي  عً مغهؼقهٍغ
 Liban –Tripoli: Branche Abou Samra  P.O. Box 8 -  jilrc-magazines.com  -  social@jilrc-magazines.com 

 ISSN 2311-5181 2015  أهخىبغ  : 12العضص   -العام الشاوي  

 

ت  حمُع الخلىق مدـْى

        2015 ©حُل البدث العلمي  إلاغهؼ 

 

 
 
 
 

 

 



 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

2 

 

  

 

 



 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

4 

 

  

 

 

 

ISSN 2311-5181             

فا  :باإلاجلت لخعٍغ

ا جهضع مدىمت صولُت  علمُت مجلت ًٍ  صوع

 حعجى العلمي البدث حُل مغهؼ عً

 باقغاؾ والاحخماعُت، ؤلاوؿاهُت بالضعاؾاث

غ َُئت  وباخشحن أؾاجظة مً مكيلت جدٍغ

ُئت  الباخشحن مً هسبت مً جخألف علمُت َو

ُئت . عضص ول في صوعٍا جدكيل جدىُم َو

: أبعاصَا و اإلاجلت اَخماماث

 ؤلاوؿاهُت الٗلىم ظُل  مجلت

 مخعضصة مجلت عً عباعة والاظخماُٖت

 طاث اإلالاالث وكغ حؿتهضؾ الخسههاث،

 مجاالث مسخلف في العالُت العلمُت اللُمت

 حعغى. والاحخماعُت ؤلاوؿاهُت العلىم

 مىكعها عبر للعمىم ملاالتها حمُع اإلاجلت

 ئياؿتها مع ،الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ وهظا

 الجامعُت، البدث مدغواث أػلب لـهاعؽ

 البدث مىيىعاث ئزغاء في اإلاؿاَمت بهضؾ

. العلمي

:  باإلاجلت اليكغ مجاالث

: الخالُت اإلاجاالث في ألابدار اإلاجلت جيكغ

ىؿىهُا، التربُت وعلىم الىــ علم  وألاَع

ش،  الـلؿـت الاحخماع، علم  علم الخاٍع

 والاجهاٌ، ؤلاعالم علىم والخىزُم، اإلاىخباث

. آلازاع علم

 ؤلاوؿاهُت العلىم حُل مجلت جيكغ 

 ألانُلت العلمُت البدىر والاحخماعُت

 مً واؿت الخسههاث َظٍ في للباخشحن

ت الجامعاث صازل  زاعج ومً الجؼاةٍغ

 الـغوؿُت أو العغبُت باللؼت مىخىبت الجؼاةغ

ت أو  .ؤلاهجلحًز

 

غ  : َُئت الخدٍغ
. مغاص وعمىوي ، حامعت ؾعض صخلب، البلُضة ،الجؼاةغ. ص

. عبض الخمُض بعُُِل،حامعت باجىت ،الجؼاةغ.ص

. ؾاسخي ؾـُان،حامعت الُاعؾ ،الجؼاةغ.ص

. ،حامعت َغابلـ ،لُبُا لُـُت علي الىمِصخي. ص

. ػؼالن َاقمي،حامعت ؾىق أَغاؽ، الجؼاةغ.أ 

: عةِـ اللجىت العلمُت

عم، حامعت العغبي بً مهُضي ، أم البىاقي ،الجؼاةغ.ص . ؾامُت ؾامُت ابَغ

: اللجىت العلمُت 
ا .ص.أ . صاجإ طو الىـل مدمض ًىؾف ،حامعت مالًا ، مالحًز

لؼ ، ب. ص.أ ُاهُا أمل اإلاسؼومي ، حامعت ٍو ٍع

. عبض الؿخاع عحب، اإلاعهض العالي للكؼل والضعاؾاث الاحخماعُت، جىوـ. ص

. عبض الـخاح عبض الؼجي مهُـى الهمو ،الجامعت ؤلاؾالمُت ، ػؼة ، ؿلؿُحن. ص

ذ .ص ؼ الـٍغ ذ)ؾعاص عبض العٍؼ (. حامعت الىٍى

غاء، حامعت الجُاللي بىوعامت زمِـ ملُاهت،الجؼاةغ. ص . وؿِؿت ؿاَمت الَؼ

ذ)ؿىػٍت ئبغاَُم العىضخي .ص (. حامعت الىٍى

. بهلٌى لُُـت ،حامعت جبؿت، الجؼاةغ.ص

ف ،مهغ. ص . عخاب ًىؾف،حامعت بجي ؾٍى

دت،حامعت باجي مسخاع عىابت،الجؼاةغ.ص م ؿٍغ . مدمض هٍغ

ت لهظا العضص : أعًاء لجىت الخدىُم الاؾدكاٍع
صخي .ص.م.ؤ (. ظامٗت واؾِ، الٗغا١)مهضي ٖلىان ال٣َغ

ا)ٞلُذ مًخي ؤخمض الؿامغاجي ص .م.ؤ (. ظامٗت اإلاضًىت الٗاإلاُت، مالحًز

ً .ص (. ظامٗت الخلُل ٞلؿُحن)ٖبض ال٣اصع الجباٍع

٨ُت)ٖبلت خؿً .ص  (.ظامٗت لُى٩ىلً، هبراؾ٩ا، الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 (.ظامٗت مدمض الهض٤ً بً ًخي ظُجل، الجؼاثغ)بىػٍض مىمجي .ص

(. الجؼاثغظامٗت مٗؿ٨غ، )بلمضاوي هىا٫. ص

ت، لُبُا)هىعي مدمض ؤخمض ق٣البى.ص (. ظامٗت الؼاٍو

ان ٖاقىع، الجلٟت،الجؼاثغ)مغاص ٖلت .ص (. ظامٗت ٍػ

(. ظامٗت ٢ٟهت، جىوـ)خؿً ػعٍبت .ص

 :الخضكُم اللؼىي 

وخي .ص ض الضُّ ذ،العغاق)خمض مدمىص مدمَّ    (.حامعت جىٍغ

(. حامعت باجي مسخاع،عىابت)نىعٍت صًب  . أ

 

 

 

 ؾغوع َالبي.ص: اإلاكغؿت العامت

جمال بلبكاي .أ   :المؤسس ورئيس التحرير

jilrc-magazines.com  -  social@jilrc-magazines.com 
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ا اإلاجلت حعجى التي اإلاىيىعاث يمً اإلالضم البدث ًىىن  أن •   .بيكَغ
خدمل ، هـؿه الىكذ في مإجمغ أو ، مجلت ألي لليكغ كضم أو وكغ كض البدث ًىىن  أال •  وامل الباخث ٍو

  .لليكغ معغويت أو ميكىعة مؿاَمخه بأن اهدكاؾ خاٌ في اإلاؿإولُت

 : على البدث مً ألاولى الهـدت جدخىي  أن •

  .البدث عىىان -

ت، وصعحخه الباخث اؾم - َُّ   .ئليها ًيخمي التي والجامعت العلم

ض -   .للباخث ؤلالىترووي البًر

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

  .اإلالخو بعض اإلاـخاخُت اليلماث -

ت الـغوؿُت العغبُت،: الخالُت اللؼاث باخضي اإلالضمت البدىر جىىن  أن •   وؤلاهجلحًز

َض  ال أن • ٌ  واإلاغاحع والغؾىماث ألاقياٌ طلً في بما نـدت( 20) على البدث نـداث عضص ًٍؼ  والجضاو

  .واإلاالخم

  أن •
َ
  ًىىن

ُ
ا البدث ًُ ًَ  زال ت ألازُاِء  ِم ت اللؼٍى ت والىدٍى َُّ   .وؤلامالة

  :آلاحي الىدى على وأحجاِمها بالخُىٍ الباخث ًلتزم أن •

 مع الخِ هــ الهامل وفي ، اإلاتن في( 16) الخِ وحجم( Traditional Arabic) الخِ هىع: العغبُت اللؼت -

  (.12) حجم

 مع الخِ هــ الهامل وفي اإلاتن، في( 14) الخِ وحجم(  Times New Roman ) الخِ هىع: ألاحىبُت اللؼت -

  (.10) حجم

ً جىخب -  جطخُم مع لىً الغةِسخي الىو مشل مشلها هلُت16  بحجم للـلغاث والـغعُت الغةِؿُت العىاٍو

  .الخِ

  .نـدت ول نهاًت في Microsoft Word بغهامج قغوٍ خؿب هٓامي بكيل الخىاشخي جىخب أن •

ـا البدث ناخب ًغؿم أن •   .والشلافي العلمي ووكاَه بىـؿه مسخهغا حعٍغ

ض عبر إلاكاعهخه الباخث ئعؾاٌ عىض •   . بظلً ئقعاع عؾالت مباقغة ؾِؿخلبل الالىترووي، البًر
للى مسخهت لجىت كبل مً والخدىُم لللغاءة للمجلت اإلالضمت ألابدار ول جسًع • ٌ  البدث ٍو  النهاتي اللبى

 . اإلادىمىن  ًُلبها التي الخعضًالث الباخث ًجغي  أن بعض

   . ئليها ًغؾل ما ول بيكغ اإلاجلت جلتزم ال •

 على عىىان اإلاجلت
ً
  :جغؾل اإلاؿاَماث بهُؼت الىتروهُت خهغا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 قغوٍ اليكغ 
 

ُت جلتزم التي واإلا٣االث ألابدار ظلتالم ج٣بل  ٞيها وجخىاٞغ واإلاىهجُت، اإلاىيٖى
  :الخالُت اليكغ ٢ىاٖض وجدترم والجضًت والض٢ت الٗلمُت ألانالت
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 الـهغؽ

   الهٟدت

9  الاٞخخاخُت. 

11  ٖباؽ ظامٗت/مل٨ُت ٚىاعي .ؤ    الٗالي الخٗلُم ظىصة جد٤ُ٣ في والٗغبُت ألاظىبُت الخجاعب بٌٗ اؾخ٣غاء 
 زيكلت،الجؼاثغ لٛغوع

23  الم جإزحر  اؾماُٖل،اإلاٛغب اإلاىلى ظامٗت/ؾُٗضي بكغي .ص اإلاؿلم الكباب في الجضًض ؤلٖا

35   صوع ً  ،الجؼاثغ2البلُضة ٖلي، لىهِسخي ظامٗت/ػ٢ىضعي  خىعٍت.ؤ اإلاىٓمت ؤصاء جدؿحن في الخ٩ٍى

49  ؤق٩اله ؤؾبابه،: ألاعصوي اإلاجخم٘ في اإلاغؤة يض الٗى٠ ،  مدمض نالر ٖبضهللا. ص مىه، الخض ؾبل آزاٍع

ت اإلاىاعص لخىمُت اؾإ٫ قغ٦ت/الضعاٌؿه  ٖمان،ألاعصن/البكٍغ

57   ظامٗت/سخؿىر خؿان.ص اإلاغا٤َ لضي الىٟؿُت ؤلايُغاباث ْهىع  في الىالضًت اإلاٗاملت صوع 

 ،الجؼاثغ2ؾ٠ُُ

69  غة ألاهتروبىلىجي ؤلاعر في ٢غاءة:البضاثُت ال٣باثل بٌٗ ٖىض الخباص٫ هٓام  ٖلُا، صعاؾاث َالبت ٖباؽ، َػ

 الجؼاثغ -مؿخٛاهم ظامٗت

77   2 الجؼاثغ ظامٗت/٦كٍى ههحرة.ؤ(  الخمـ ال٩لُاث) اإلاى٣ُُت الٟاعابي إلاهُلخاث ال٣غآهُت ألانى٫ 

89  الم ْل في الصخصخي الاجها٫  زيكلت،الجؼاثغ ظامٗت/مىهغ زالض.ؤ   الجضًض ؤلٖا

101  اإلاٛغب وباخض، الٗالي الخٗلُم ؤؾخاط/ خمضاوي  ظمُل.ص بىعصًى بُحر ٖىض الؿىؾُىلىظُت اإلاٟاَُم 

115  مؿدكٟى ٖلى اإلاترصصًً ال٩لىي  الٟكل مغضخى خالت صعاؾت"  ال٩لىي   الٟكل مغضخى لضي الىٟسخي ال٣ل٤ 

غة غة والًت -ال٨لى وؤمغاى لجغاخت الجٍؼ  بزالم.ص ،2013 صٌؿمبر -ٞبراًغ:  الٟترة في -الؿىصان -الجٍؼ

غة،الؿىصان ظامٗت/الغخمً ٖبض مدمض  الجٍؼ

127  ؾمحرة. ؤ  -2الجؼاثغ ظامٗت/الهاصي ٖبض مدمض ص.ؤ الُٟل، لضي ال٣غاءة ٖاصة جىمُت في ألاؾغي  ؤلاؾهام 

 بؿ٨غة ظامٗت/وهجً

145  اب ظغاثم جإزحر الم وؾاثِ ٖهض في" اإلاؿلم الكباب ٖلى الجضًض ؤلال٨ترووي ؤلاَع  ٢اصة.ؤ ،"الجضًض ؤلٖا

غان،الجؼاثغ ظامٗت/ٖاُٞت  َو

161  مت غ عثِـ/الٗباؽ بىمامي.ؤ اظخماعي جىانل مىا٢٘ و ؤظهؼة هخاط الال٨تروهُت الجٍغ  ؤنىاث مجلت جدٍغ
 الجؼاثغ الكما٫،
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 ألاحىبُت باللؼاث ملاالث

189  Retour d‟expérience sur les ressorts motivationnels d‟un « jeu sérieux » auprès des 

jeunes Tunisiens, Rym GRIOUI/Ecole doctorale arts et culture, Université de Tunis, 

doctorante 

205  Dysfunction of figurative language comprehension and verbal fluency in female 

schizophrenic patients, Dr. Shereen A. Mahmoud/, Cairo University, Egypt.  

215  Monitor changes in land cover in the Ramallah governorate (1994-2003), by using 

remote sensing, The researcher: Khalil Mohamad Khalil Abu Allan, Applied 

Geography - College of Arts- Hebron University-Palestine 
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 ؤلاؿخخاخُت

 ألاهبُاء أقغؾ وعؾىلً عبضن على وباعن وؾلم نلي اللهم العاإلاحن، عب الخمضهلل 

: بعض أما أحمعحن، وأصخابه آله وعلى واإلاغؾلحن،

 والقً ،"والاحخماعُت ؤلاوؿاهُت العلىم حُل" مجلت مً عكغ الشاوي العضص لىم هلضم
  ًسضم العضص َظا جًمىه جسهو أو مىيىع ول أن

ً
  هلُت

ً
ت ٍغ  أو ًضعؽ ملُاؽ في حَى

 
ً
 جًـي علمُت ولجىت جدىُم للجىت جسًع البدىر ول باعخباع ما، لباخث جدًغ مظهغة
 ؤلابضاع حصجُع على صاةم بكيل اإلاجلت جدغم لظلً العلمُت، اإلاهضاكُت نبؼت عليها

ى وواؾع قامل َضؾ لخدلُم العلمُت، والضكت اإلاجالي والخىىع الـىغي   البدث زضمت َو

.  وجغكُخه العلمي

 ئعؾالها ومهاصع العلمُت البدىر في الخىىع اعخماص َى واإلاخىانل الضاةم اإلاجلت مبضأ
ا جخمحز العلمُت الكغوٍ مً إلاجمىعت وؿلا

ً
  أخُاه

ً
ظا ونغامتها، بضكتها هشحرة  ماًجعلها َو

. والؼغبُت العغبُت والبدشُت العلمُت ألاوؾاٍ في أهثر جغجلي

  عكغ ؾخت العضص َظا جًمً
ً
ظا مسخلـت، جسههاث عبر مىػًعا بدشا  على صٌ ئن َو

 العلىم جسههاث بحن مخياملت علمُت هىهبت بىاء على اإلاجلت خغم على ًضٌ ؿهى قحئ

ٌ  والاحخماعُت، ؤلاوؿاهُت . العغبُت واإلاغاهؼ الجامعاث في عالُت علمُت حىصة ئلى للىنى

  اإلاجلت جبلى
ً
 للعلم زضمت لها ًغؾل بدث بأي قغؾ وولها واللاعةحن، للباخشحن مليا

. والُالب والباخث

 

 

غ عةِـ  بلبياي حماٌ. أ/  الخدٍغ
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ت  غ اإلاجلت مؿإولُتها عً أي اهتهان لخلىق اإلالىُت الـىٍغ جسلي أؾغة جدٍغ

 ال حعبر آلاعاء الىاعصة في َظا العضص بالًغوعة عً عأي ئصاعة اإلاغهؼ

  2015  © عهؼ حُل البدث العلمي لمحمُع الخلىق مدـىْت 
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الخعلُم العالي  حىصة جدلُم والعغبُت في ألاحىبُت الخجاعب اؾخلغاء بعٌ

ظامٗت ٖباؽ لٛغوع، زيكلت /ٚىاعي مل٨ُت.ؤ

 

: اإلالخو

ً ًُل٣ىن ٖلى َظا الٗهغ ٖهغ     ل٣ض جؼاًض الاَخمام ب٣ًُت الجىصة الكاملت في الخٗلُم بلى الخض الظي ظٗل اإلا٨ٍٟغ

ما وظهحن لٗملت واخضة، وعبما ًغظ٘ الاَخمام بهظٍ اإلاجخم٘ الٗالمي ًىٓغ بلى الجىصة وؤلانالح التربىي .الجىصة باٖخباَع

ا ؤخض الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت لىمىطط ؤلاصاعة الجضًض، الظي جىلض إلاؿاًغة اإلاخٛحراث الضولُت واإلادلُت ومداولت  ال٣ًُتباٖخباَع

قغوٍ الجىصة الكاملت في  و الهىعة الجضًضة للخٗلُم واإلاجخم٘ ال ًم٨ً لها ؤن ج٩ىن بال بخٗلُم جخىاٞغ ُٞه. الخ٠ُ٨ مٗها

اجه،ولهظا جىبهذ مٗٓم صو٫ الٗالم بلى ؤَمُت ٢ًُت الجىصة في الخٗلُم زانت الجامعي ، (الٗالي)٧اٞت مغاخله ومؿخٍى

ىن  ً، طل٪ ؤن الخ٣ضم في ألاصاء الا٢خهاصي والاظخماعي مَغ اتها مىظ حؿُٗيُاث ال٣غن الٗكٍغ ٞىيٗتها في ؾلم ؤولٍى

وفي َظا الهضص هجض ججاعب عاثضة في مجا٫ ظىصة الخٗلُم الٗالي لبٌٗ الضو٫ الٗغبُت  بجىصة الخضمت الخٗلُمُت،

 joblonski josephمىهج م٩ىهاتها، وألاظىبُت، ؾيخُغ١ اليها بٗض ج٣ضًم مٟهىم للجىصة الكاملت في الخٗلم الجامعي، و

ىاث٤ جُبلخُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت في الجامٗت،  . ٣ًها في الخٗلُم الجامعيمٗاًحر جى٦ُض الجىصة، ٖو

 

 :ملضمت

ىن بمضي جُب٣ُها لىٓم الجىصة الكاملت في الٗالي الخٗلُم مؿخ٣بل بن     ال٣ُاٖاث ؤَم ٌٗخبر ؤخض بط.ؤي صولت مَغ

ولظا ٞهى ًىلى اهدباَا و .الش٣افي والؿُاسخي، و الا٢خهاصي، الاظخماعي الخُىع  ٢ُاصة في خاؾما  صوعا جلٗب التي الغثِؿُت

بالٛحن ل٩ُىن ٢اصعا ٖلى اإلاؿاَمت ٖلى هدى ٦بحر في الغص ٖلى الخدضًاث الٗاإلاُت التي ؤوظضَا الىٓام الضولي  اَخماما

ت إلاؿاٖضة ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً َالب وؤ٧اصًمُحن ٖلى اهجاػ مؿاولُاتهم اإلاضهُت، خُض ؤن 
َ
الجضًض، وزل٤ الخُٛحراث الكامل

اوع التي جلٗب الضوع ال٨بحر في اؾخمغاع الخىمُت الكاملت وصٞٗها بلى ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ٖامت حٗخبر مً ؤَم اإلاذ

ت الضولت وج٣ضم ؤي مجخم٘  .ألامام، بل وحُٛحر اإلاجخم٘ و جُىعٍ، ٞهي ماقغ بلى ٖهٍغ

: مـهىم حىصة الخعلُم الجامعي .1

غاى و الٛاًاث التي تهضٝ الى جدؿحن عى" ا الُالب وػٍاصة ز٣تهم، مىٓىمت ظىصة الخٗلُم الجامعي جغجبِ بالٗضًض مً ألٚا

  ".و جدؿحن مغ٦ؼ الجامٗت في ألاؾىا١ اإلادلُت، و الٗاإلاُت، و جدؿحن ههِب الجامٗت في الؿى١ 

ٟها بإجها جلبُت جى٢ٗاث الُلبت واخخُاظاتهم، و٢ض ؤبغػ  : ؤبٗاص ظىصة الخٗلُم الجامعي في ما ًلي Birnabomeًم٨ً حٍٗغ

ى جمؿ٪ اإلاىٓمت :البعض ألاواصًمي .1 اث اإلاهىُت والبدشُت ألا٧اصًمُتَو  .باإلاٗاًحر و اإلاؿخٍى

ى جمؿ٪ اإلاىٓمت بةعياء خاظاث ال٣ُاٖاث الهامت اإلا٩ىهت للمجخم٘ الظي جىظض ُٞه وجسضمه:البعض الاحخماعي .2  .َو

ت:البعض الـغصي .3 ى جمؿ٪ ماؾؿت الخٗلُم الٗالي بالىمى الصخصخي للُلبت مً زال٫ التر٦حز ٖلى خاظاتهم اإلاخىٖى   .َو

                                                           
مذكرة  -"دراسة  ميدانية لعينة من كليات جامعة منتوري قسنطينة-أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة":رزق اهلل حنان 1

. 114ص ، 2010ماجستًن غًن منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيًن، جامعة منتوريقسنطينة، اجلزائر، 
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: أما مـهىم ئصاعة الجىصة الكاملت في الخعلُم الجامعي ؿُمىً جدضًضٍ في 

جي الجامٗت ٦مسغظاث لىٓام الخٗلُم في ٧ل ٧لُت (-الٗمالت)مؿخسضمي  -جغظمت اخخُاظاث وجى٢ٗاث  - بلى زهاثو  -زٍغ

غ اإلاؿخمغ  ج ج٩ىن ؤؾاؾا لخهمُم وجىُٟظ البرامج الخٗلُم م٘ الخٍُى   .لهاومٗاًحر مدضصة في الخٍغ

 :مىىهاث الجىصة الكاملت في الخعلُم الجامعي.2

I. John west-burnham : 

ت في "ألاؾاؽ ألاوعوبي إلصاعة الجىصة"ها٢ل ظىن في م٣اله  ، و٢ض جم ج٣بل َظا الىمىطط بك٩ل ٦بحر في اإلاىٓماث الخجاٍع

ظا الىمىطط ٢اثم ٖلى ؤؾا ؽ جدلُل م٩ىهاث ؤلاصاعة في ؤوعوبا، و٧ان ألاؾاؽ للٗمل الخُىعي الهام في اإلاضاعؽ، َو

ىض الٗمل ( الخىُٓماث الىاجخت)اإلاىٓماث  ٣ها ههل بلى الىخاثج، ٖو وجهيُٟها بلى اإلاسىلُىىالٗملُاث اإلاخًمىت التي ًٖ ٍَغ

 :بهظا الىمىطط ال بض مً التر٦حز ٖلى

. ٧ل ٖىهغ مً ٖىانغ الىمىطط مغجبِ باآلزغ ومخى٠٢ ٖلُه  -

بن الٗملُاث هي خل٣ت مخىؾُت   -ٖىهغ مً ٖىانغ الىمىطط في جد٤ُ٣ الجىصة ؤلاظمالُت بصعا٥ الىػن اإلاؿاَم به ٧ل   -

. بحن اإلاسىلحن والىخاثج

ت  - . الخإ٦ُض ٖلى اإلاسغظاث والىخاثج وهي مخىٖى

ملُت بصاعة الىاؽ - . ؤَمُت جىاظض ال٣ُاصة ٖو

  .الخإ٦ُض ٖلى عيا الٗمُل  -

II. Lewis and smith : 

ٟترى الىمىطط اإلا٣ضم ؤهه في ؤي مىٓمت "بِذ الجىصة" بلى ماٌؿمى" الجىصة في الخعلُم العالي"ٌكحران في ٦خابهما ًٖ ، ٍو

ُت هي  ًم٨ً الخمُحز بحن  : ؤهٓمت ٖٞغ

ى الجهاػ ؤلاصاعي واللىاثذ ال٣اهىهُت التي حٗمل اإلاىٓمت :الىٓام ؤلاصاعي  - . بمىظبها( الجامٗت)َو

لىؾاثل التي جضٖم جىُٟظ ٞلؿٟت الجىصة، وفي الجامٗت ٖباعة ًٖ هٓام الخٗلم َى ٖباعة ًٖ ألاؾالُب وا: الىٓام الخلجي -

البا ما ٌؿخسضم الخ٨ىىلىظُا...ماطا ٌؿخسضم اإلاٗلم مً مهاصع الخٗلُم؟ ماهي ألاوكُت؟:والخٗلُم، مشل . ٚو

ت الخٟاٖالث بحن ألاشخام في اإلاىٓمت:الىٓام الاحخماعي  - ى مجمٖى ظا الخٟاٖل مٌ(الجامٗت)َو سً٘ ، َو بٍى ٍو

لى يىء طل٪ ٞهىا٥ جٟاٖل بحن الىٓام ؤلاصاعي و الىٓام الاظخماعي،  ت مً ال٣ىاهحن واإلاٗاًحر التي ج٣ٍغ وجًبُه، ٖو إلاجمٖى

ظا الخٟاٖل َى ما ٌؿمى   ".باإلانهاط الخٟي صازل الجامٗت"َو

III. A-Glathon : 

و٦ُُٟت بصاعة اإلاىاهج باؾخسضام مىدجى بصاعة " developing a curriculum quality"في ٦خابه "  99  حالتهىعن"وي٘ 

 .وطل٪ مً ؤظل جهمُم مىاهج طاث ظىصة ٖالُت(TQM)الجىصة ال٩لُت 

                                                                                                                                                                                           
  161-160، ص ص2004، عمان، "داريةاإلالدور القيادي لرؤساء األقسام العلمية في الجامعات العربية للتنمية  ":بسمان فيصل زلجوب 1
، 1997سلسلة إصدارات مبيك، القاىرة، ،"-مدخل التوجو بالقوى العاملة -مقومات ومعوقات تحقيق الجودة الشاملة ":مصطفي زلمود أبو بكر2

 .367ص
، 2008، عمان، االردن، 1، الوراق للنشر والتوزيع، ط"دارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعيإ ":يوسف حجيم الطائي، زلمد فوزي العبادي3

 .225ص
. ادلرجع نفسو، نفس الصفحة4
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م٨ً جىيُذ ؤن الىماطط التي جغج٨ؼ ٖلى جد٤ُ٣ الجىصة ال٩لُت جخًمً بٌٗ اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت التي حؿاٖض في نى٘  ٍو

: الجىصة الكاملت هي

ل جم حٍٗغ٠ َظا الهضٝ بىاؾُت :الٍٗغ٠ اإلاخمحز للجىصة الظي ًغي َظا َى  :هـاءة ومالةمت الهضؾ - ؤًً الهضٝ؟ َو

ت مً جدضًضَا  ظا ماًجب ؤن جغ٦ؼ ٖلُه اإلااؾؿاث التربٍى الٗمُل؟ َل الٗملُاجىالىىاجج جخجه هدى جد٤ُ٣ الهضٝ ؟ َو

ها لهظٍ ألاَضاٝ وخؿحن ٖملُاث الىنى٫ بليها باؾخمغاع . ألَضاٝ الجىصة وخغنها ٖلى بلٚى

ؼ هىاججها:الخدؿحن اإلاؿخمغ - ت وحٍٗؼ ظا َى الالتزام الضاثم الظي جدغم الجامٗت مً زالله ٖلى ج٣ٍى . َو

ٌؿخلؼم َظا اإلاٟهىم ؤن جخإ٦ض بصاعة الجىصة ال٩لُت مً ؤن اإلاسغظاث جُاب٤ الخهاثو واإلاىانٟاث  :اؾدبعاص الخباًً -

 .ٖىع بالش٣ت بما ٣ًضماإلاخ٤ٟ ٖليها ؤو جخٟى١ ٖليها، بمٗجى بن جًمً للٗمُل الل

وطل٪ باؾخسضام ٖملُاث اإلاالخٓت وؤصواث ال٣ُاؽ اإلاسخلٟت بٛغى جدضًض مضي جماؾ٪ اإلاىخج واؾدبٗاص :اللُاؽ -

ُت اإلاسغظاث ت، باإلياٞت بلى ٢ُاؽ عيا الٗمُل لىٖى . الخباًً مً زال٫ اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاخىٖى

ب اإلاؿخمغ  :جأهُض الجىصة - ٣ًهض بها مى٘ الهضع والخإ٦ُض ٖلى الجىصة اإلاىخج مً زال٫ الخٍٗغ٠ الجُض باإلاهاصع والخضٍع

. للٗاملحن

ٌٗجي بصماط الٗمُل في الٗملُاث ألاؾاؾُت ب٣هض زل٤ ٖال٢ت جباصلُت والتي مً زاللها ًخم  :الاكتراب مً العمُل -

  .جدؿحن ٖملُت الاجها٫ م٘ الٗمُل

: لخُبُم ئصاعة الجىصة الكاملت في الجامعت joblonski josephمىهج.3

ت في َظٍ اإلاغخلت ٣ًغع اإلاضعاء بطا ٧اهىا ؾِؿخُٟضون مً الخدؿِىاث الكاملت مً بصاعة الجىصة الكاملت  : اإلاغخلت الهـٍغ

ظٍ مغخلت اجساط ال٣غاع لخُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت . ؤم ال، َو

يها ًخم نُاٚت عئٍت ًم٨ً ؤن هُل٤ ٖليها : الخسُُِ والهُاػت مغخلت اجساط ال٣غاع بخُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت، ٞو

خُلب في َظٍ اإلاغخلت قغوح ومٟاَُم الجىصة  الىٓام الجامعي وؤَضاٞه اإلايكىصة الاؾتراجُجُاث والؿُاؾاث اإلا٣ترخت، ٍو

ًاء للمكتر٦ت في ٖملُاث ا٫ اث صازل الىٓام، وازخُاع بٌٗ ألٖا ٨ُت الىٓام الكاملت ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى ل َحراٍع غ وجدٍى جٍُى

٤ . بلى عوح الٍٟغ

م والخلضًغ م الظاحي ألصاء ألاٞغاص والخ٣ضًغ الخىُٓمي لىٓام م٘ بظغاء اإلاسر الكامل إلعياء الٗمالء  :الخلٍى حكمل الخ٣ٍى

م الُلبت بالضعظت ألاولى والجامٗت بك٩ل ٖام والبِئت اإلادلُت . اإلاؿخُٟضًً، َو

صخب طل٪ هي مغخلت بضء جً: الخُبُم ت، ٍو اث ؤلاصاٍع ُٞظ ٞلؿٟت بصاعة الجىصة الكاملت صازل الىٓام ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى

ضٖم مؿاهضة مً ؤلاصاعة الٗلُا ختى ًخم جدؿحن ٖملُاث ؤو مجاالث  بُت مدضصة بك٩ل مىاؾب ل٩ل ألاٞغاص ٍو مباصعاث جضٍع

ىبت، وجمغ َظٍ اإلاغخلت ببٌٗ الخُىاث ؤَمها  :الجىصة اإلاٚغ

خىاٞغ ٞيهم اإلاهضا٢ُت والالتزام بالجىصة ازخُاع مً ي.أ ت ٍو اث ؤلاصاٍع ب مً صازل اإلاىٓمت مً ظمُ٘ اإلاؿخٍى جىلى الخضٍع

. الكاملت وؤَمُتها

با م٨شٟا ًٖ مباصت وؤصواث الجىصة الكاملت ٖلى ؤًضي مخسههحن وزبراء لهم زبرة في َظا اإلاجا٫.ب ب اإلاضعبحن جضٍع . جضٍع

                                                           
 .228، 225ادلرجع نفسو، ص ص1
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. الكاملت بوكاء م٨خبت زانت بةصاعة الجىصة.ط

جا مً الٗاملحن وؤلاصاعة الىؾُى وؤلاصاعة الٗلُا.ص ٤ ٖمل ًًم مٍؼ . حك٨ُل ٍٞغ

ٟترى زبراء  :مغخلت جباصٌ ووكغ الخبراث حٗخمض ٖلى وكغ الخبراث ٖىض الىجاح في جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت، ٍو

قهغا، وللخ٨م ٖلى مضي ( 5 -9)اوح بحن الجىصة الكاملت بن الجضو٫ الؼمجي الالػم لخُب٤ُ بغهامج الجىصة الكاملت ًتر

هجاح جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت في اإلاىٓماث اإلاسخلٟت جم وي٘ ظىاثؼ للمىٓماث التي جىجر بغامجها في جدؿحن الجىصة 

الكاملت ٦مٗاًحر لىجاح الخُب٤ُ والخىُٟظ والخُب٤ُ جمىذ اإلااؾؿاث قهاصاث صولُتخُض ع٦ؼث َظٍ الجىاثؼ ٖلى الىجاح 

  .ع٢ابت ؤلاخهاثُت ٧ىؾُلت لخدؿحن الجىصةفي ا٫

. مغاخل جُبُم ئصاعة الجىصة الكاملت في الجامعت:  1قيل بُاوي عكم 

 

 
 

 

 

                                                           
 .219 -218ادلرجع نفسو، ص ص1

 

المرحلة الصفرية

مرحلة التخطيط 
والصياغة

مرحلة التقويم والتقدير 

مرحلة التطبيق

مرحلة تبادل ونشر 
الخبرات

إدارة الجودة الشاملة 
.في الجامعة
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 :معاًحر جىهُض الجىصة في الخعلُم الجامعي.4

 .الخ...مهاعاث/مٗاٝع/ زانت/ٖامت :ألاَضاؾ.1

ًغجبِ َظا الجؼء باإلاضي الظي حؿخُُ٘ ُٞه َظٍ اإلاىاهج الضعاؾُت ؤن حٗمل ٖلى جىمُت ٢ضعة الُالب ٖلى :اإلاىاهج.2

ت زضمت ظىصة الخضماث الخٗلُمُت حؿخضعي جدؿحن اإلاىاهج مً زال٫ زُت الضعاؾت   -جدضًض اإلاك٨الث وخلها، ا ؤن ؤولٍى

م -ون٠ اإلا٣غعاث  .الخ...الخ٣ٍى

 .الخ...الىؾاثل الخ٨ىىلىظُت...ألاؾالُب :لخعلُم والخعلما.3

ـ وؤلاصاعة .4 ت) َُئت الخضَع . ال٨م وال٠ُ٨ والخىانل والخإَُل واليؿبت للُالب (:اللىة البكٍغ

ؿها، وج٣اؽ َظٍ ألازحرة بم٣ضاع ما جبظله مً وكاٍ،       بن ظىصة الخضمت الخٗلُمُت بال٩لُت ؤو الجامٗت ج٣اؽ بهُئت جضَع

 .ة الٗلمُت، وا٢خضاع في بًهالها، وعٚبت في اُٖائهاوما جمخل٨ه مً جم٨ً في اإلااص

 .زضمت بهترهذ -مى٢٘ بل٨ترووي -اإلاٗضاث  -ألاظهؼة  :مهاصع الخعلم .5

الُالب مً ؤَم وؤبغػ الٗملُاث الخٗلُمُت، وجدضص مٗاًحر ظىصة الخضمت الخٗلُمُت اإلاغجبُت بهظا اإلادىع :مدىع الُالب .6

. صاُٞٗت الُلبت واؾخٗضاصَم للخٗلم-بت باليؿبت لًٗى َُئت الخضَعـوؿبت ٖضص الُل-اهخ٣اء الُلبت: في

ج م٘ ؾى١ الٗمل  -جسُُِ حٗلُمي للُلبت الجضص  -ؤلاعقاص ألا٧اصًمي والىٟسخي : ئهجاػ الُالب وجدهُلهم.7 ج٩اٞا -الخٍغ

 .ٞغم ال٣بى٫ والٗمل

غ الخٗلُم، وخضة يمان : ئصاعة الجىصة وجىهُضَا.8  .الجىصة، صلُل الجىصة، هٓام ج٣ُُم صازليؤصواث ؤلاصاعة لخٍُى

 .م٨خبت، ٢اٖضة بُاهاث لل٩لُت، مسخبراث، ؤظهؼة، مٗامل:اإلاغاؿم والخضماث اإلاؿاهضة .9

ت.10 ت مً اإلاهاعاث الٟىُت، و ؤلاوؿاهُت، و ؤلاصعا٦ُت :مدىع اللُاصة ؤلاصاٍع ًخُلب مً ال٣ُاصاث الجامُٗتامخال٦هم إلاجمٖى

ت٧ي ًخم٨ىىا مً ال٣ُام بإص ت والتربٍى م ألا٧اصًمُت وؤلاصاٍع ت .واَع ت مً اإلاٗاًحر ألا٧اصًمُت والتربٍى مً زال٫ مجمٖى

ت   .وؤلاصاٍع

(: العالي)عىاةم جُبُم الجىصة الكاملت في الخعلُم الجامعي .5

م الؿماث واإلامحزاث إلصاعة الجىصة الكاملت في اإلاجا٫ الخٗلُمي بال ؤن جُب٣ُها ًهاصٝ الٗضًض مً اإلاعي    ٢اث ٚع

: والهٗىباث ؤَمها

اث   ض مً الخٍغ ت في اجساط ال٣غاع التربىي ألن بصاعة الجىصة الكاملت بداظت بلي هٓام المغ٦ؼي ٌؿمذ باإلاٍؼ اإلاغ٦ٍؼ

ت التي ج٠ًٗ الٗمل وألاصاء  ًٖ الغوجحن والخ٣ُٗضاث ؤلاصاٍع
ً
. والابخ٩اع في الٗمل بُٗضا

. ألاؾالُب الخ٣لُضًتاٖخماص هٓام مٗلىماث في اإلاجا٫ التربىي ٌٗخمض ٖلي  

                                                           
مرجع سبق  -"دراسة  ميدانية لعينة من كليات جامعة منتوري قسنطينة-تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعةأثر التمكين على  ":رزق اهلل حنان 1

 . 128-121ذكره، ص ص 
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لت في مجا٫ بصاعة الجىصة الكاملت في اإلاجا٫ التربىي وال٣اصعة ٖلي جدمل اإلاؿئىلُت   ي٠ٗ ال٩ىاصع اإلاضعبت واإلاَا

. والابخ٩اع

. ًدخاط جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت بلي محزاهُت ٧اُٞت ٚحر ٖاصًت 

غ والخدؿحن، ألهه   حن والٗاملحن ؤؾالُب الخٍُى ا جخُلب منهم مهاعاث و٦ٟاًاث ال ٌؿخُُٗىن جدملها ٖضم ج٣بل ؤلاصاٍع

ت  م٘ ؾلُتهم ؤلاصاٍع
ً
. ٦ما حؿبب لهم م٘ يٟٗا

ٌ ج٣بل ما َى ظضًض ومخُىع   . ؤلاعر الش٣افي والاظخماعي الظي ًٞغ

حن ؤأخاب ال٣غاع في اإلاُضان التربىي    ىىؤلاصاٍع . ي٠ٗ ألاهماٍ ال٣ُاصًت لضي اإلاضًٍغ

  .ًمُت واإلاجخم٘ اإلادلي، وي٠ٗ ٖملُاث اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاثي٠ٗ الٗال٢ت بحن اإلااؾؿاث الخٗل 

: ججاعب بعٌ الضٌو في جُبُم الجىصة الكاملت في الخعلُم الجامعي.6

 :اؾخلغاءالخجاعبالغاةضةؿُالجىصةوالاعخماصؿُالعاإلاالعغبي 1.6

ت في جىهُض الجىصة  والاعخماص . أ  : الخجغبت اإلاهٍغ

: مغث الخجغبت باإلاغاخل الخالُت      

: اإلاغخلت ألاولى

غ الخٗلُم الٗالي في ٞبراًغ ٖام        غ الخٗلُم الٗالي والتي  000 بٗض ب٢غاع اإلااجمغ ال٣ىمي لخٍُى للخُت الاؾتراجُجُت لخٍُى

  00 اٖخباعا مً  مكغوٖا ًخم جىُٟظَا ٖلي زالزت مغاخل جخ٤ٟ ٧ل مغخلت م٘ الخُت الخمؿُت للضولت 5 جغظمذ بلى 

غ إلااؾؿاث الخٗلُم الٗالي في 7 00 ختي  ت بدك٨ُل لجىت الخِؿحر ووخضة بصاعة مكغوٖاث الخٍُى ،نضعث ٢غاعاث وػاٍع

ت بدك٨ُل لجاجها  ت زال٫ اإلاغخلت ألاولى، وجم بنضاع ٢غاعاث وػاٍع مهغ، وجم الاجٟا١ ٖلى التر٦حز في ؾخت مكغوٖاث ٦إولٍى

. ومضًغحها الخىُٟظًحن

: قغوٖاث الؿخت هيوالم

  غ ٧لُاث التربُت  .FOEPمكغوٕ جٍُى

  ت غ ال٩لُاث الخ٨ىىلىظُت اإلاهٍغ  .ETCPمكغوٕ جٍُى

 مكغوٕ جىمُت ٢ضعاث ؤًٖاء َُئت الخضَعـ وال٣ُاصاثFLDP. 

 مكغوٕ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالثICTP. 

 خماص  .QAAPمكغوٕ جى٦ُض الجىصة والٖا

  غ الخٗلُم الٗالي  .HEEPFمكغوٕ نىضو١ جٍُى

                                                           
 .160، ص 1990، دار الفكر العريب، القاىرة، إدارة التربية وتطبيقاتها المعاصرة: عبد الغين1
، 98، ص ص 2002القاىرة، الدار العادلية،  ،"(مترجم)ت التعليم في القرن الحادي والعشروناتجاىا":مهىن ابراىيم غنامي، مسًن عبد القادر جاد 2

102. 
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خماص في ؤ٦خىبغ ٖام     ، جم ٖمل صعاؾاث مخٗضصة مً ؤٞغاص اللجىت  00 ومىظ بوكاء اللجىت ال٣ىمُت لًمان الجىصة والٖا

: بترظمت َظٍ الضعاؾاث وألاَضاٝ بلى زُت جىُٟظًت وؤوكُت جًم آلاحي  00 خى٫ بوكاء الهُئت زم ٢امذ اللجىت ٖام 

 الضعاؾاث الظاجُت وج٣ُُمها. 

 خماصالخدًحر إل  .وكاء الهُئت ال٣ىمُت لًمان الجىصة والٖا

 خماص ُت ٢ىمُت لتهُئت اإلاجخم٘ واإلااؾؿاث الخٗلُمُت إلاٟاَُم الجىصة والٖا  .خملت جٖى

  ت اإلا٣اعهت ٖلى ؤن ج٩ىن مخىا٣ٞت م٘ اإلاٗاًحر ٍغ مؿاٖضة ال٣ُاٖاث ٖلى بٖضاص وحٗمُم اإلاٗاًحر ال٣ىمُت واإلاٗاًحر الخٍُى

 .الضولُت

 ث وال٣ُاٖاث ٖلى بىاء ال٣ضعة اإلااؾؿُت لهامؿاٖضة ال٩لُا. 

 ل بغامج الخٗلُم الٗالي  .مؿاٖضة ال٩لُاث وال٣ُاٖاث للخ٣ضم إلاكغوٖاث لهىضو١ جمٍى

 خماص الضولُت . جىز٤ُ الٗال٢اث م٘ ماؾؿاث يمان الجىصة والٖا

م ألاصاء الجامعي ويمان حىصة الخعلُم العالي في الج:اإلاغخلت الشاهُت تئوكاء وخضاث لخلٍى : امعاث اإلاهٍغ

لى للجامٗاث ل٩ى جهبذ يمً اله٩ُل      ت بمىا٣ٞت اإلاجلـ ألٖا جم بوكاء َظٍ الىخضاث في ظمُ٘ الجامٗاث اإلاهٍغ

خم اظخمإ صوعي بحن َظٍ الىخضاث بهضٝ  ً لها مً ٢بل عئؾاء الجامٗاث ٍو الخىُٓمي للجامٗت وجم حُٗحن مضًٍغ

. الخيؿ٤ُ لخىمُت ٨ٞغ ويمان الجىصة

 :خملت الخىعُت: لشالشتاإلاغخلت ا

ُت وجم جدضًض ال٣ُاٖاث اإلاؿتهضٞت لهظٍ الخملت وجم خالُا جهمُم     جمىي٘ الؿُاؾاث والخُِ الخانت بدملت الخٖى

٘ الخٗلُم الٗالي خماص .مى٢٘ ٖلى الاهترهذ ب٩ل مكاَع ت ًٖ يمان الجىصة والٖا وؤنضعث اللجىت ٖضة وكغاث بٖالمُت قهٍغ

المي خى٫ َظا اإلاىيٕى مً زال٫ بٖضاص ووكغ وجم جضاولها ٖلى مؿخىي ا٫ ٘ صعظت الىعى ؤلٖا ظامٗاث وجدبجى اللجىت ٞع

ىهُت لكغح ؤَمُت َظا اإلاىيٕى ٦ما ٢امذ اللجىت ال٣ىمُت  ت واإلاكاع٦ت في بٌٗ البرامج الخلٍُٟؼ م٣االث بالصخ٠ اإلاهٍغ

خماص في ظمُ٘ الجامٗاث ب٣ٗض وعف  م ألاصاء ويمان الجىصة والٖا ُٟت باإلاكغوٖاثووخضاث ج٣ٍى . ٖمل وهضواث حٍٗغ

ع يمان الجىصة والاعخماص وبىاء اللضعة اإلاإؾؿُت للجامعاث: اإلاغخلت الغابعت :  جىمُت مكاَع

ل مكغوٖاث      ل بغامج الخٗلُم الٗالي ٣ٞض جم َغح ؤو٫ صوعة لخمٍى جم الٗمل في َظا اإلادىع بالخٗاون م٘ نىضو١ جمٍى

مكغوٖا جمذ صعاؾتهم وج٣ُُمهم ٞىُا     ظامٗت لهظٍ اإلاكغوٖاث بـ    وج٣ضمذ   00 ًىهُه ٖام  7الخٗلُم الٗالي في 

اث بخ٩لٟت بظمالُت في خضوص    زبحرا وجم اإلاىا٣ٞت ٖلى  7 ومالُا باقترا٥  ملُىن صوالع مً  5. مكغوٖا َب٣ا  لؤلولٍى

خماص ٘ جسو الجىصة والٖا . بُنها زالزت مكاَع

:  العالكاث الضولُت: اإلاغخلت الخامؿت

٩ا والبالص الٗغبُت لخباص٫ الخبراث في مجا٫ يمان الجىصة وجم ٖمل       جم ٖمل ٖال٢اث صولُت م٘ ٧ل مً ؤوعوبا وؤمٍغ

اعة ٩ا في ٖام  ٍػ غا مهما ًٖ َظٍ   00 مُضاهُت الى بهجلترا وؤمٍغ لضعاؾت هٓم بوكاء الهُئاث اإلامازلت بهظٍ البالص و٦خب ج٣ٍغ
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غبُت للخٗٝغ  اعة بالص ؤوعوبُت ٖو ٣ىم ٖضص مً ؤٞغاص َظٍ اللجىت بٍؼ الغخلت و٧اهذ هىاة لٗمل اللجىت ال٣ىمُت بٗض طل٪ ٍو

خماص في َظٍ الب . الصٖلى هٓم الجىصة والٖا

 :اؾخلغاءالخجاعب الغاةضة في الجىصة والاعخماص في الضٌو ألاحىبُت 2.6

  :صٌو أوعوبا الؼغبُت . أ

ىلىضاحٗخبر صو٫         م ومخابٗت ظىصة الخٗلُم،  ؿغوؿا واهجلترا َو مً ؤ٦ثر البلضان ألاوعوبُت التي جخم ٞيها ٖملُاث الخ٣ٍى

٩ي ًٖ الخىظه هدى هٓام حٗلُم ظامعي  997 ومىظ بٖالن بىلىهُا ٖام .وعبما جخم بهىعة مسخلٟت ًٖ الىٓام ألامٍغ

 
ً
با ٦ظل٪ بضؤث . مً اليؿ٤ اإلاٗلً في بىلىهُا مخىاؾ٤ ج٣ىم الضو٫ ألاوعوبُت باإلاباصعة بترجِب هٓام الخٗلُم بها ختى ٩ًىن ٢ٍغ

. ؤوعوبا مجخمٗت في بوكاء آلالُاث اإلاىاؾبت ل٩ى جخاب٘ ظىصة الخٗلُم الٗالي بضولها اإلاسخلٟت

 ًٖ الىالًاث اإلاخدضة واإلاسخل٠ ٖنها خُض ؤهه في    
ً
 لل٨ٟغ ألاوعوبي الظي ظاء مخإزغا

ً
 ظُضا

ً
وج٣ضم اإلامل٨ت اإلاخدضة همىطظا

بهضٝ وي٘ هٓام لخى٦ُض  Quality Assurance Agency (QAA)باإلامل٨ت اإلاخدضة َُئت جى٦ُض الجىصة ؤوكإ  997 ٖام 

حر خ٩ىمُتوحٗمل ٦جمُٗت ؤَلُت.الجىصة ومٗاًحر الجىصة في الخٗلُم الٗالي . وحٗخبر َُئت جى٦ُض الجىصة َُئت مؿخ٣لت ٚو

كمل هٓام جى٦ُض الجىصة في َُئت جى٦ُض الجىصة آلاحي : َو

اإلاغاظٗت الضازلُت لخى٦ُض الجىصة والتي جخم بىاؾُت اإلااؾؿاث الخٗلُمُت هٟؿها مً زال٫ مغاظٗت البرامج ٖملُاث  - 

. بىاؾُت مد٨محن صازلُحن وزاعظُحن

 .مغاظٗت الجىصة باإلااؾؿت الخٗلُمُت وطل٪ بىاؾُت َُئت جى٦ُض الجىصة - 

 .مغاظٗت بغامج اإلااؾؿت الخٗلُمُت بىاؾُت َُئت جى٦ُض الجىصة - 

خم -  . اص بىاؾُت َُئت جى٦ُض الجىصةالٖا

٤ الجهت  Peer Reviewersج٣ُُم ألابدار التي جخم باإلااؾؿاث الخٗلُمُت بىاؾُت ال٣اثمحن ٖلى اإلاغاظٗت  -5 ًٖ ٍَغ

 .Funding Bodyاإلااهدت 

: جم جُٟٗل صوع َُئت جى٦ُض الجىصة مً زال٫ الىٓام آلاحي  00 وفي ٖام 

 .٧ل زمـ ؾىىاث Institutional Auditمغاظٗت اإلااؾؿاث الخٗلُمُت  - 

غ باإلاكاع٦ت م٘ ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي -  خى٫ مضي مُاب٣تها للمٗاًحر Developmental Engagementالخٍُى

 .ألا٧اصًمُت

ل َظٍ الهُئت مً زال٫ اإلاهاصع الخالُت خم جمٍى : ٍو

%(. 60)مؿاَمت مً ظمُ٘ ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي  - 

ل الخٗلُم الٗالي  الضزل الظي ًخم جدهُله مً زال٫ الخٗا٢ضاث -  التي جخم بحن الهُئت ونىضو١ جمٍى

FundingCouncils ( 0.)% 

                                                           
 .80، 83ادلرجع نفسو، ص ص 1
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اث)مهاصع ؤزغي  -  ُاهُا)في اإلامل٨ت اإلاخدضة %(.0 ( )جبٖر . (بٍغ

ُاهُا، خُض ؤن َظٍ اإلاٗاًحر هي خماص في ماؾؿا ث الخٗلُم في بٍغ  :وحٗخبر بصاعة الجىصة ؤخض مٗاًحر الٖا

 اإلاباوي والصخت وألامان. 

 ؤلاصاعة و٦ُُٟت حُٗحن ؤًٖاء َُئت الخضَعـ .

 بصاعة الجىصة .

 اًت الُالب . ٖع

  َغ١ الخضَعـ واإلاهاصع: الخٗلُم والخٗلم .

 آزغ للىٓغ في ظىصة الخٗلُم الٗالي خُض جبحن ؤهه هدُجت لٗضم ٞٗالُت ألاهٓمت ؿغوؿا ؤما      
ً
 ؤوعوبُا

ً
ٞخُٗى همىطظا

ت لخ٣ُُم ألاصاء ويبِ الجىصة والتي احؿمذ ب٠ًٗ الاؾخ٣اللُت والبحرو٢غاَُت ٣ٞض حك٩لذ لجىت  الخ٣لُضًت اإلاغ٦ٍؼ

ىُت للخ٣ُُم ب٣غاع عثاسخي وبغإلااوي ٖام  وجدب٘ َظٍ اللجىت عثِـ الجمهىعٍت مباقغة وبالخالي ٞهي مؿخ٣لت ًٖ  985 َو

غ الخٗلُم الٗالي ؤو ؤي ظهت خ٩ىمُت ؤزغي  . عثِـ الىػعاء ووٍػ

 للماؾؿت الخٗلُمُت ومغاظٗت للبرامجوحكمل بظغاءاث الخ٣ُُم ا٫   
ً
 ٖاما

ً
كمل الخ٣ُُم الٗام .طي جماعؾه اللجىت ج٣ُُما َو

٦ما ججغي ٖملُت الخ٣ُُم ٖاصة بىاء ٖلى َلب . مغاظٗت ؤؾالُب الخضَعـ واليكاَاث البدشُت وهٓم ؤلاصاعة وبِئت الخٗلُم

ىُت الخ٤ في اظغا ض ان ج٣ُمهاماؾؿت الخٗلُم الٗالي هٟؿها، وبن ٧ان للجىت الَى وج٣ىم َظٍ .ء ج٣ُُم ألي ماؾؿت جٍغ

غ  غؾل الخ٣ٍغ غ ًٖ ٧ل ماؾؿت، ٍو با وجيكغ هخاثج ج٣ُُمها في ج٣ٍغ اعة ٧ل اإلااؾؿاث مغة ٧ل زمان ؾىىاث ج٣ٍغ اللجىت بٍؼ

ت إلااؾـ.للىػاعاث اإلاٗىُت خباع ؤزىاء الخٟاوى ٖلى اإلاىاػهاث الؿىٍى اث وج٨مً ؤَمُت َظا الخ٣ُُم في ؤهه ًازظ في الٖا

. الخٗلُم الٗالي

اعة مً ٢بل اللجىت ال٣ىمُت للماؾؿت والتي       مً اإلااؾؿت هٟؿها زم ٍػ
ً
 طاجُا

ً
غا ؤما بظغاء مغاظٗت البرامج ِٞكمل ج٣ٍغ

خماص البرامج واإلاىاص الضعاؾُت للماؾؿت ا والظي حؿدىض الُه لجىت زبراء زاعظُت إلنضاع ؤخ٩امها اٖل َغ وج٣ىم .حٗض ج٣ٍغ

ٗه بلى عثِـ اللجىت ال٣ىمُت ٫ غ ؾىىي ًخم ٞع غ ٖام ًٖ البرامج التي جمذ مغاظٗتها وبٖضاص ج٣ٍغ لخٗلُم بيكغ ج٣ٍغ

. الجمهىعٍت الٟغوؿُت ًخًمً هخاثج الخ٣ُُم للماؾؿاث الخٗلُمُت

  الُابانؤما     
ً
سُت–٣ٞض جإزغث ٦شحرا ٩ي خُض ًخم اٖخماص الجامٗاث الُاباهُت بىاؾُت  -وألؾباب جاٍع َُئت بالىمىطط ألامٍغ

: مً زالٌ هٓامحن JapaneseUniversityAccreditation Agency (JUAA) :اٖخماص الجامٗاث الُاباهُت

 ٌ  Accreditationَى الاعخماص : الىٓام ألاو

 Re-Accreditationَى ئعاصة الاعخماص : الىٓام الشاوي

 ٌ ت ا٫ :الىٓام ألاو خماص ًمىذ للجامٗاث التي جخ٣ضم ألو٫ مغة لُلب الًٍٗى خماصالٖا . عؾمُت في َُئت الٖا

خماص : الىٓام الشاوي خماص بٗض مغوع زمـ ؾىىاث مً الخهى٫ ٖلى الٖا باليؿبت للجامٗاث التي ( ألاو٫ )ًمىذ بٖاصة الٖا

مىذ ٧ل  خماص ٍو والبض ؤن ًمغ ٖلى .ؾىىاث للجامٗاث التي خهلذ ٖلى بٖاصة اٖخماص مً ٢بل 7جدهل ألو٫ مغة ٖلى الٖا

ت الهُئتبوكاء الجامٗت ؤعب٘  . ؾىىاث ختى ٩ًىن لها الخ٤ في الاهًمام لًٍٗى
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خماص مدكابهخحن مً خُض الُغ١ وؤلاظغاءاث اإلاخبٗت لالٖخماص، والٟغ١ ألاؾاسخي َى ؤهه  خماص وبٖاصة الٖا وحٗخبر ٖملُت الٖا

خماص  خماص بال بٗض الخهى٫ ٖلى الٖا ت الجامٗت بهُئت الٖا  للىٓام ألاو٫ ال جخم ًٍٖى
ً
ول٨ً َب٣ا ( و٫ الىٓام ألا)َب٣ا

خماص)للىٓام الشاوي  تها ختى لى لم جدهل ٖلى بٖاصة اٖخماص( بٖاصة الٖا والٟغ١ آلازغ َى ؤن بٖاصة .ال ج٣ٟض الجامٗت ًٍٖى

خماص بىاؾُت  خماص ٌٗخمض ٖلى ما بطا ٧اهذ الجامٗت ٢ض ٖملذ بالخىنُاث التي ط٦غث مً ٢بل زال٫ خهىلها ٖلى الٖا الٖا

ًبن َظا الىٓام ا. الهُئت ٩ي الظي بضؤ في ؤواثل ال٣غن الٗكٍغ ٘ للىٓام ألامٍغ . إلاُب٤ بالُابان َى جَُى

ىُت ججغبت الىالًاث . ب   :الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت والجىصة"٧اهذ الىالًاث اإلاخدضة ؤو٫ مً عاعى مبضؤ جىاػي    خُض ؾمدذ للٗضًض مً اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ؤن ، "الخٍغ

ً ؤوكئذ آلالُاث اإلاىاؾبت التي جخاب٘ ظىصة ؤصاء َظٍ اإلااؾؿاث وحٗخمض  جىدكغ وفي هٟـ الى٢ذ ومىظ ؤواثل ال٣غن الٗكٍغ

خماص  وججٗل هخاثج َظٍ اإلاخابٗت مخاخت لغاٚبي الخٗلُم ختى ٩ًىهىا ٖلى بِىت مً Accreditationما ٌؿخد٤ منها الٖا

٨ُت .و٠٢ ماؾؿاث الخٗلُم اإلاخاختم اإلااؾؿاث  -بلى خض ٦بحر-وحكبه ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ٗخبر الخإزحر الخ٩ىمي ٖلى َظٍ .الخانت التي جخمخ٘ باؾخ٣اللُت ٦بحرة وؾلُت جمشل بمجالـ بصاعة َظٍ اإلااؾؿاث َو

ولظل٪ ٞةن اإلاؿاولُت ج٣٘ ٖلى ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي لخىُٓم هٟؿها اإلااؾؿاث مدضوص ألازغ ٢ُاؾا بالضو٫ ألاوعوبُت، 

البها الظًً ًخجهىن بالخالي هدى اإلااؾؿاث اإلاىاٞؿت . وبًجاص مىاعص لها وبال ٣ٞضث َظٍ اإلااؾؿاث مىاعصَا َو

ىُت قيلحن خسظ الاعخماص في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ : ٍو

 ٌ . وج٣ىم به مجالـ ب٢لُمُت جابٗت إلااؾؿاث الخٗلُم الٗالي هٟؿهاInstitutionalAccreditationاٖخماص ماؾسخي:ألاو

للبرامج الضعاؾُت ج٣ىم به لجان مخسههت مشل مجلـ اٖخماص  Program Accreditationاٖخماص جسهصخي :الشاوي

ُئت اٖخماص الخٗلُم الُبي(ABET)الهىضؾت والخ٨ىىلىظُا  . والظي ٌٗمل مىظ الشالزِىاث مً ال٣غن اإلاايىَى

 The Council for Higher Education جم بوكاء مجلـ اٖخماص الخٗلُم الٗالي 996 ٖام في 

Accreditation(CHEA) خماص وهي ماؾؿاث والظي حهضٝ بلى بًجاص ماؾؿت ٢ىمُت جخىلى ؤلاقغاٝ ٖلى ماؾؿاث الٖا

خماص.ٚحر خ٩ىمُت في الخٗلُم الٗالي ٣ىم مجلـ الٖا خماص الٗاملت في مجا٫ الخٗلُم  (CHEA) ٍو تراٝ بماؾؿاث الٖا بااٖل

خماص خم بٖاصة اٖخماص َظٍ اإلااؾؿاث مغة ٧ل .الٗالي بىاًء ٖلى مٗاًحر مدضصة ًًٗها مجلـ الٖا ؾىىاث بىاًء ٖلى  0 ٍو

غ ٣ًضم ٧ل  خم مً زال٫ اإلاهام آلاجُت.ؾىىاث 5ج٣ٍغ مل جُىعي ٍو خماص َٖى  :والٗمل الظي ج٣ىم به ماؾؿاث الٖا

. Peer Reviewersبىاؾُت ال٣اثمحن ٖلى اإلاغاظٗت  Self-Assessmentمغاظٗت ٖملُاث الخ٣ُُم الظاحي  - 

اعة مُضاهُت للماؾؿت الخٗلُمُت مغة ٧ل ٖام -   .ٍػ

حن ظضص مً اإلاهخمحن بالخٗلُم الٗالي لالهًمام بلى اإلاىٓمت -3  .الٗمل ٖلى ظظب مخُٖى

يا  :  معاًحر الاعخماص في أمٍغ

o  خباع بجمام البرهامج، وازخباعاث الىجاح الظي ال٢خه بغؾالت اإلااؾؿـت، وألازظ في الٖا ًخٗل٤ بةهجاػاث الُالب ٖو

 .الترزُو بالىالًت
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o اإلاىاهج .

o ؤًٖاء َُئت الخضَعـ .

o الدؿهُالث وألاظهؼة واإلاىاعص .

o ت . ال٣ضعة اإلااصًت وؤلاصاٍع

o زضماث صٖم الُالب .

o  الهاثمماعؾاث الخُٗحن وال٣بى٫ والىخاثج ألا٧اصًمُت . واإلايكىعاث وؤلٖا

o َى٫ البرامج الضعاؾُت وؤَضاٞها، والكهاصاث التي جمىدها .

o سجل ق٩اوي الُالب التي جخل٣اَا اإلااؾؿت الخٗلُمُت. 

: زاجمت

ٌُٗي نىعة بًجابُت ( الجامعي)بطن ومً زال٫ ٧ل ما ؾب٤ ط٦ٍغ وؿخيخج ؤن جُب٤ُ الجىصة الكاملت في الخٗلُم الٗالي   

ظا  ٨ٗـ مضي هجاٖت ومؿاًغة و مىا٦بت َظٍ الجامٗاث لعجالث الخ٣ضم الخانلت في الجامٗاث ألاظىبُت اإلاخ٣ضمت، َو َو

ص ؤن َظا ألامغ لِـ خ٨غا ٖلى الضو٫ الٛغبُت ٣ِٞ بل حٗضي طل٪ بلى ما ًاصي الى النهىى بهظٍ الضو٫ وجىمُتها،٦ما هج

. الضو٫ الٗغبُت ومنها الجؼاثغ

: كاةمت اإلاغاحع

ت:بؿمان ُٞهل مذجىب .  ، ٖمان، الضوع اللُاصي لغؤؾاء ألاكؿام العلمُت في الجامعاث العغبُت للخىمُت الاصاٍع

 00  .

صعاؾت  مُضاهُت لعُىت مً ولُاث -الخضمت الخعلُمُت بالجامعتأزغ الخمىحن على جدؿحن حىصة :عػ١ هللا خىان  . 

لىم الدؿُحر، ظامٗت -حامعت مىخىعي كؿىُُىت مظ٦غة ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

. 0 0 مىخىع٣ٍؿىُُىت، الجؼاثغ، 

 .990 ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة،  ئصاعة التربُت وجُبُلاتها اإلاعانغة: ٖبض الٛجي . 

ؾلؿلت -مضزل الخىحه باللىي العاملت -ومعىكاث جدلُم الجىصة الكاملت م٣ىماث :مهُٟى مدمىص ؤبى ب٨غ . 

. 997 بنضاعاث بمُ٪، ال٣اَغة، 

اججاَاث الخٗلُم في ال٣غن الخاصي والٗكغون،ال٣اَغة، الضاع الٗاإلاُت، : منهى ابغاَُم ٚىاًم، ؾمحر ٖبض ال٣اصع ظاص  .5

 00  .

، الىعا١ لليكغ والخىػَ٘، اصاعة الجىصة الكاملت في الخعلُم الجامعي:ص ٞىػي الٗباصيًىؾ٠ حجُم الُاجي، مدم .6

 .008 ، ٖمان، ألاعصن،  ٍ
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جأزحر ؤلاعالم الجضًض في الكباب اإلاؿلم 

 حامعت اإلاىلى اؾماعُل،اإلاؼغب/بكغي ؾعُضي.ص

 

 :ملخو

ها و٦ظا احؿإ ع٢ٗت قب٩اث ؤلاعؾا٫ ظٗل الٗالم الُىم مىٟخدا ٖلى ٧اٞت  الم وجىٖى غة وؾاثل ؤلٖا ال ق٪ ؤن ٞو

ت آاإلاٗلىماث الاًجابُت والؿلبُت التي لها  ت ،و حٗض ٞئت الكباب هي ؤ٦ثر الٟئاث الٗمٍغ زاع ٖلى مسخل٠ الكغاثذ الٗمٍغ

الم الجضًض ل٩ىجهم ًمغون  بمغخلت خغظت في خُاة ألاؾغة، ٦ما ٨ًدؿبىن ٖاصاث واججاَاث ومباصت اإلاخًغعة مً َظا ؤلٖا

خإزغ ؾلى٦هم بؿلى٥ الجماٖت التي ًيخمىن بليها ومً زم ًخإزغون باآلزاع الؿلبُت لئلٖالم التي جإزغث بها  ؤزال٢ُت ٖامت ٍو

م ٞهم هخاط  مجخمعي مدٌ  . ؤؾَغ

ضا الكباب الُىم ل٣ض ؤنبذ قباب الُىم ٌِٗل ٖاإلاا زانا به، له زهاثهه و٫  الم الجضًض، ٚو ٚخه هدُجت ؤلٖا

حهغب بلى َظا الٗالم ،طل٪ ؤهه ٌٗاوي مً جىا٢ٌ ناعر بحن ما ج٣ضمه له ألاؾغة وما ًجضٍ في اإلااؾؿت الخٗلُمُت زم ما 

الم ت مً خُاجه. ًخل٣اٍ ٖبر وؾاثل ؤلٖا  وؾىداو٫ في َاجه الضعاؾت ؤن. لظل٪ ًسً٘ لخإزحراث ٖضًضة جمـ ظىاهب مخىٖى

ُت له لىسخم البدض  الم الجضًض ، زم الجىاهب الش٣اُٞت واإلاٗٞغ ت والاظخماُٖت الىاججت ًٖ ؤلٖا هدىاو٫  الخإزحراث ألاؾٍغ

. بالجىاهب ألازال٢ُت والؿلى٦ُت 

: عخبت الضعاؾت ومكىالتها - 

الم الُىم ؾُجض ال مدالت ؤهه جإزغ ٦شحرا بخ٨ىىلىظُا الاجها٫ اإلاخُىعة التي  ٚضث ع٦حزة ؤؾاؾُت بن اإلاخٟدو إٖل

ت جض٤ٞ اإلاٗلىماث صون يىابِ ؤو ٢ُىص هغث قغ٧اث ٖاإلاُت مسخهت في . في الىا٢٘ اإلاٗانغ والظي ؤنبذ ًمخل٪ خٍغ ْو

المُت ٦ؿلُت جشحر اإلاكاَض، وججٗله في خحرة مً ؤمٍغ  اإلاجا٫ حؿعى بلى جىاٞؿُت بٖالمُت ج٣ضم مً زاللها زضماتها ؤلٖا

ت "وبطا ٧ان ػمىىا الخالي َى . مجخمٗهؤمام ما ٣ًضم له وما ٌِٗكه في  ػمً الشىعة الخىىىلىحُت التي حعلذ مً العالم كٍغ

اهه ٢ض جم ج٨َغـ مىٓىمت ظضًضة مً ال٣ُم "ٞال ق٪ .  "جلخلي ؿيها ول ألاحىاؽ، وجخىانل ؿيها ول الشلاؿاث والخجاعب

ا مً اإلاهضصة لؿالمت اإلاٗاًحر ألازال٢ُت اإلاٗغوٞت في صًيىا الخى٠ُ خُض جمٓهغ حَر ت اإلااصًت، والٗى٠، ٚو ث ؤلاوؿاهُت والجٖز

الم الٗغبي ٖلى الخهىم بهاجه   الهُمىت  اإلاٗاًحر التي حصج٘ الٟغص ٖلى الاؾتهال٥ والىُٟٗت والٟغصًت، و٢ض جإزغ ؤلٖا

المُت ختى  المُت، خُض ْل في مى٠٢ اإلاخل٣ي اإلاىبهغ باآلزغ وبما ٣ًضمه، وؤنبذ م٣لضا له في بغامجه ؤلٖا وبن جىاٞذ م٘ ؤلٖا

الم الجضًض ل٩ىجهم ًمغون بمغخلت  ت اإلاخًغعة مً َظا ؤلٖا اجىا ومٗخ٣ضاجىا، وحٗض ٞئت الكباب هي ؤ٦ثر الٟئاث الٗمٍغ ٍَى

خإزغ ؾلى٦هم بؿلى٥ الجماٖت التي  خغظت في خُاة ألاؾغة، ٦ما ٨ًدؿبىن ٖاصاث واججاَاث ومباصت ؤزال٢ُت ٖامت ٍو

م ٞهم هخاط لٓغوٝ مجخمٗهمًيخمىن بليها ومً زم ًخإزغون باآل . زاع الؿلبُت لئلٖالم التي جإزغث بها ؤؾَغ

ضا الكباب الُىم  الم الجضًض، ٚو ل٣ض ؤنبذ قباب الُىم ٌِٗل ٖاإلاا زانا به، له زهاثهه ولٛخه هدُجت ؤلٖا

لُمُت زم ما حهغب بلى َظا الٗالم طل٪ ؤهه ٌٗاوي مً جىا٢ٌ ناعر بحن ما ج٣ضمه له ألاؾغة وما ًجضٍ في اإلااؾؿت الخ٘
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الم ولظل٪ ٚضث الهىعة هي البضًل اإلاىاؾب لل٩لمت التي جشحر قبابىا اإلاؿلم والتي ٣ًطخي مً ؤظلها . ًخل٣اٍ ٖبر وؾاثل ؤلٖا

ظا ما ؤزغ ٖلى ٖال٢خه بإؾغجه، وصًىه ولٛخه،  ت ؤو مىا٠٢ بل٨تروهُت، َو ؤو٢اجا َىالا في البدض ٖنها مً زال٫ ٢ىىاث جلٍٟؼ

خد٨م في حك٨ُل ٖال٢اث بوؿاهُت ظضًضة ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي مما ؤُٖى اإلاجا٫ لئٕل الم اإلاٗانغ في ؤن ًٟغى طاجه ٍو

الم ؤلال٨ترووي، لظل٪ ؾىداو٫ في َاجه الضعاؾت جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخالُت. والٗالمي : وؤنبذ مهضعا للش٣اٞت زهىنا ؤلٖا

: أَضاؾ الضعاؾت

. ببغاػ صوع ؤلاؾالم الجضًض في خُاة الكباب اإلاؿلم -

اث الخالُت - الم الجضًض ٖلى ٞئت الكباب ٖلى اإلاؿخٍى : جإزحراث ؤلٖا

. الجاهب ألاؾغي والاظخماعي* 

. الجاهب ال٨ٟغي والش٣افي* 

. الجاهب ألازالقي والؿلى٧ي* 

الم الجضًض - . ببغاػ مضي وعي الكباب بؿلبُاث ؤلٖا

. الجضًض ٖلى الكباب اإلاؿلممداولت َغح بٌٗ الا٢تراخاث إلاىاظهت الخإزحراث الؿلبُت لئلٖالم  -

: مـاَُم الضعاؾت

٤ وؾُلت بٖالمُت ما، جى٣ل بىاؾُتها الغؾالت ( مخل٤)ومؿخ٣بل ( باث)َى اجها٫ بحن مغؾل : ؤلاعالم ًٖ ٍَغ

م٨ً حٍٗغ٠  المُت مً َٝغ آلزغ، ٍو بإهه وكغ اإلاٗلىماث بٗض ظمٗها واهخ٣ائها، وبىاؾُخه ًخم ؤلا٢ىإ ًٖ  ؤلاعالمؤلٖا

٤ اإلاٗلى ٤ ٍَغ ٠ لخضمت ظهت مُٗىت مً زال٫ جدلُله ٞو ماث والخ٣اث٤ التي جسضم مُىالث اإلاخل٣ي وجىظهاجه، ؤو ؤجها جْى

الم ؿت ؾهلت لىؾاثل ؤلٖا عض . "جىظهاث الجهت الغاٚبت في ٞغى َُمىتها ٖلى اإلاخل٣ي وزهىنا ٞئت الكباب التي حٗض َٞغ َو

غ  والخشلُف وؤلاخاَت باإلاعلىماث الهاصكت التي جساَب ؤلاعالم بهـت عامت مىهجا وعملُت ًلىم على َضؾ الخىٍى

علٌى ألاؿغاص لترؿع مً مؿخىاَم وجضؿعهم ئلى العمل مً أحل اإلاهلخت العامت، ؿاإلعالم َى وكغ ألازباع واإلاعلىماث 

  ".وآلاعاء على الجماَحر

الم لظل٪ ًجب الخىيُذ ؤن الصر الم شخيء وجيبػي ؤلاقاعة بلى ؤن الصخاٞت حكمل ظمُ٘ وؾاثل ؤلٖا اٞت وؤلٖا

الم اإلاٗغوٞت. واخض ت بل ججاوػتها بلى ظمُ٘ وؾاثل ؤلٖا ولظا كالىا أن الصخاؿت زالزت : "بط ال ج٣خهغ ٖلى اإلاىاص اإلاُبٖى

: هي الصخف واإلاجالث، واليكغاث والضوعٍاث، وهدى طلً، واإلاؿمىعت: مُبىعت، مؿمىعت ومغةُت، ؿاإلاُبىعت: أهىاع

ىن هي ا: هي ؤلاطاعت، واإلاغةُت م٨ً ؤن ًًاٝ الاهترهِذ الظي يم جل٪ ألاهىإ مغة واخضة هدُجت الخ٣ضم   ".لخلـٍؼ ٍو

. والخ٨ىىلىجي الظي حِٗكه الُىم

                                                           
 . 216: ، ص1981مكتبة األجنلو ادلصرية، القاىرة،  ،"العالقات العامة والمجتمع:"إبراىيم إمام  - 1
 .33: ، ص1995الكويت، منشورات دار السالسل،  "المدخل إلى علم االتصال: "حسن إبراىيم مكي، بركات عبد العزيز زلمد - 2
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ؤلاعالم َى الخعبحر اإلاىيىعي لعللُت : "ولٗل ؤوضر حٍٗغ٠ لئلٖالم َى الظي ؾا٢ه ألاإلااوي ؤوجىظغوث و٢ا٫ ُٞه

.  "الىكذالجماَحر، وعوخها، ومُىلها، واججاَاتها في هــ 

ىن ب٩ىجهم ً : "ؤما الكباب ُٞٗٞغ نهم البُىلىجي والؿُىىلىجي اإلاسخلف عً جىٍى ؿئت مً البكغ لهم جىٍى

ت ألازغي،  ا عىض الكغاةذ العمٍغ ت ألازغي، ولهم أوياعهم الاحخماعُت ومىاكـهم اإلاسخلـت عً هٓاةَغ الكغاةذ العمٍغ

دت، ئياؿت ئلى كضعتها ألامغ الظي ًضؿع ئلى ْهىع مجمىعت مً اللُم أو اإلاعاي ًغ التي جخىاؿم مع اخخُاحاث َظٍ الكٍغ

.  "على جىحُه ؾلىهُاث الكباب في مسخلف مجاالث الىاكع الاحخماعي

الم بؿُُا ًخمشل في ؤلازباع وجىنُل  ها، وزىعة اإلاٗلىماث، لم ٌٗض صوع ؤلٖا الم الجضًض وجىٖى وم٘ جُىع وؾاثل ؤلٖا

ت ؤو جد٤ُ٣ الدؿلُت، ل٨ىه ؤم ٣ت اإلاٗٞغ بذ وؾُلت مهمت في بلىعة الىعي الجضًض وفي حك٨ُل الؿلى٥ البكغي بٍُغ

م٣هىصة وطل٪ لٟغى ز٣اٞت مُٗىت ومدى ز٣اٞاث ؤزغي حٗض ز٣اٞت الهامل، وبطا ٧اهذ الٗىإلات ٢ض مؿذ ٧ل ال٣ُاٖاث 

م ما ٢ُل ًٖ ٖضم ٞإنبدىا هجض ٖىإلات الا٢خهاص والاظخمإ والؿُاؾت، ٚحر ؤن ٖىإلات الش٣اٞت بضث جخمٓهغ للُٗان ٙع

ئن الشلاؿت ال ًمىً أن جلع جدذ ملىلت : "بم٩اهُت زًٕى الش٣اٞت للٗىإلات ٦ما ًا٦ض مدمض ٖابض الجابغي في ٢ىله

الم   "العىإلات لؿبب بؿُِ َى أهه لِؿذ َىان زلاؿت عاإلاُت واخضة، بل زلاؿاث بال ؤن الش٣اٞت آلان وفي ْل ؤلٖا

لها باث : "ث لخٛضو ؾلٗت زايٗت للمىاٞؿتالجضًض ٢ض صزلذ في الا٢خهاص واإلاٗامال ئلى أن مجاٌ اإلاىاؿؿت في حؿٍى

يُلا للؼاًت، ؿأنبذ ال ًدؿع ئال لللىي التي جملً كضعة جلىُت عالُت وئعالما كاصعا على أن ًهل ئلى العالم وله عبر 

ئطاعاث، لؼت  ؿًاةُاث، اهترهذ، صخف، مجالث،)كىىاث ووؾاةل وقبياث اجهالُت ومعلىماجُت وجلىُت مخُىعة 

  "...(مـغصاث

: مىهجُت الضعاؾت

ل٣ض جىزُىا الضعاؾت الىنُٟت الخدلُلُت اإلاٗخمضة ٖلى اؾخماعاث اؾخبُاهُت ٦إصاة لجم٘ البُاهاث، خُض ع٦ؼها ٞيها 

ت ما بحن  ت الٗامت)ؾىت و٢ض قملذ جالمُظ البا٧لىعٍا  6 ؾىت و 8 ٖلى الٟئت الٗمٍغ ت الخ٣ىُت بالغقُض( الشاهٍى ًت، للشاهٍى

الب) 00 و٦ظا َلبت ال٩لُت اإلاخٗضصة الخسههاث و٢ض قملذ ماثتي  ل   ٦ما اؾخمغث ٞترة الضعاؾت مً ( جلمُظ َو ؤبٍغ

: هي مداوع  خُض جم ج٣ؿُم الاؾخماعاث بلى 5 0 ماي  0 بلى  5 0 

الم في الكباب ٖلى اإلاؿخىي ألاؾغي و الاظخماعي - . جإزحر ؤلٖا

الم في الكباب ٖلى الم - . ؾخىي الش٣افي و اإلاٗغفيجإزحر ؤلٖا

الم في الكباب ٖلى اإلاؿخىي ألازالقي و الؿلى٧ي - . جإزحر ؤلٖا

: و٢ض جم اؾخٗما٫ الجضاو٫ الخالُت التي ٢ضمذ للمؿخبُىحن وهي ٖلى الك٩ل الخالي

: جأزحر ؤلاؾالم الجضًض على الكباب اإلاؿلم على اإلاؿخىي ألاؾغي والاحخماعي -2

                                                           
 .23: ، ص2002القاىرة اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، " اىبواإلعالم  لو تاريخو ومذ: "عبد اللطيف محزة - 1
 .19ىـ، ص 1423، الدار ادلصرية اللبنانية،  1، سلسلة شبابنا أمالنا، القاىرة، ط "الثقافة العربية والشباب: "علي ليلة - 2
 . 39: ص ،1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بًنوت، "المسألة الثقافية: "زلمد عابد اجلابري - 3
، 2004، 1، األىايل للطبع والنشر والتوزيع، دمشق، ط "مشكالت اجتماعية راىنة، العولمة وإنتاج مشكالت جديدة:"سامل ساري، خضر زكريا - 4
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ت مً ؤلاظاباث التي بىِىا ٖليها صعاؾدىا وها٦ضَا ُٞما ًليبٗض ججمُ٘ الاؾخماعاث جم عم : ص مجمٖى

الم الجضًض ٚضا مىاٞؿا قغؾا لؤلؾغة في مجا٫ الخيكئت  :الخيكئت الاحخماعُت - ل٣ض ؤنبذ ْاَغا للُٗان ؤن ؤلٖا

ى اإلادغى والم َضم ؤخاًحن ؤزغي، الاظخماُٖت هٓغا إلاا ًمخل٨ه مً زهىنُاث خضًشت جبهغ الكباب ٞهى اإلاغقض خُىا لهم َو

الم زهىنا اإلاغثُت مىه، ٞإيخى مً اإلاؿخدُل ؤن ججض قباب ال ًمخل٪ ٖلى ألا٢ل  ل٣ض جإزغث ألاؾغة ؤمام ظبروث ؤلٖا

َاجٟا مدمىال ؤو لىخت ال٨تروهُت باإلياٞت بلى خاؾىب شخصخي مما ظٗله ٌؿدبض٫ الٗال٢اث الخُت باالٞترايُت بط 

التي جدُذ العمل والخباصٌ مً مؿاؿاث بعُضة حؿدبعض في الىكذ هـؿه أن أصواث الاجهاٌ : "ًالخٔ ال٨شحرون

ب ليي حؿدبضٌ به الاجهاٌ مع البعُض  الاجهاالث الخُت واإلاباقغة بحن الىاؽ، وعبما هي حؿدبعض الاجهاٌ مع اللٍغ

ض الالىترووي ولظا ؿهي جيصخئ عوابِ حضًضة طاث َبُعت ؾبرهُُلُت جدل مدل الغوابِ الِ بُعُت مً زالٌ البًر

الم ٣ًخهغ ٖلى صوع الخىظُه وؤلاعقاص بل ؤنبذ مهضع   ".والللاءاث الخمُمُت بن الخُحر في ألامغ ال ٌٗضو في ؤن ؤلٖا

دٝغ حٗالُم ال٨خاب والؿىت، ٞٗضٍ الكباب مهضع ز٣ت ًلجاون بلُه ٧لما واظهخم  لئلٞخاء ًٟتي ُٞه ٧ل مً َب وصب ٍو

في الخيكئت الاظخماُٖت ٢ض ؤُٖى هخاثج وزُمت ٖلى جغبُت ألابىاء ٞإنبدىا بن التراظ٘ ال٨بحر لضوع ألاؾغة . مك٩لت ما

ً بُٗضًً ٧ل البٗض ًٖ الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، ٞٓهغث مٓاَغ ؾلبُت حٛؼو  ٣لضون آزٍغ ًدباَىن ب٣ُم  ٚغبُت ٍو

، ؤو خضًشه ا٫ دت قٍٗغ ٣ت لباؾه ؤو حؿٍغ خه اإلاجخم٘ اإلاؿلم خُض ؤنبذ الكباب اإلاؿلم ًدباهى بٍُغ ٍى طي ًسال٠ لٛخه َو

الم بهىعٍ الىمُُت اإلاٗانغة. و٢ىمُخه ٗخبر طل٪ ماقغا ٖلى جدًٍغ واهسغاَه في مجا٫ الخضازت التي ٢ٗض لها ؤلٖا ل٣ض . َو

اث أمؿذ زضعت "ؤضخذ  اإلاهاةغ مدكابىت بعض أن أنبدذ خضوص الىاكع مـخىخت، ولظا ؿالخضوص بحن الهٍى

ـت .  "ومٍؼ

المُت الجض ًضة ؤنبدذ مدملت ب٣ُم َضامت بُٗضة ًٖ بِئاجىا الٗغبُت ٞاألٞالم واإلاؿلؿالث بن الغؾاثل ؤلٖا

والبرامج ؤنبدذ جمخذ مً الٛغب، ومً زمت ج٣ضم بلٛتها ألانل ؤو جترظم جغظماث عصًئت جمـ بهُبت لٛخىا الٗغبُت، خُض 

ع جمغع ٖلى مغؤي ومؿم٘ مً جمغع ٢ُما عصًئت حؿاَم في ج٨ٟ٪ ألاؾغة، و٢ض ؤنبدذ البرامج اإلاخًمىت للٗغي والٟجى

الجمُ٘ صون ع٢ُب ؤو خؿِب، هاَُ٪ ًٖ الكب٨ت الٗى٨بىجُت التي جمىذ اإلاٗلىمت للكاب صون ع٢ابت، ٞإنبذ ًضع٥ 

غ جل٪ الغؾاثل التي ج٩ىن زاعة في ق٩ل ٧ىمُضي، ؤو ًٖ  ٣ت جمٍغ ه بٍُغ تها ٦ما ؤجها حؿتهٍى ه ؾً مٗٞغ ألاقُاء ختى ٢بل بلٚى

٤ وؾاثل الدؿلُت وا ه ألن ٧ل ٍَغ ُه، ٦ما ؤجها ؤضخذ جساَب ٚغاثٍؼ وقهىاجه ؤ٦ثر مما جساَب ٣ٖله، لظل٪ حؿتهٍى لتٞر

ىب ُٞه ال مدالت ٍُ جغاظ٘ ٖلى اإلاؿخىي الخٗلُمي للماؾؿت . مدٓىع مٚغ وال ق٩ل ؤن َظا التراظ٘ ألاؾغي في ؤصاء صوعٍ َواَػا

لخٗلُم ال٨الؾ٩ُي حهُمً ٖلى ؤٚلب الضو٫ الٗغبُت مما ٞال ػا٫ ا. الخٗلُمُت التي لم جخ٠ُ٨ مىاهجها والخضازت الجضًضة

غ صازل اإلاضعؾت ؤو الجامٗت ٗت والتي ال جٞى الم الجضًض ٦مهضع للمٗلىمت الؿَغ . ظٗل الؿباب ًخجه بلى ؤلٖا

الم الجضًض ٖلى ز٣اٞت الهىعة لم ًجٗله ٨ًخٟي بالؿعي بلى الاهٟخاح ٖلى الش٣اٞاث والاؾخٟاصة مً  بن اٖخماص ؤلٖا

ت والٗلمُت والٟىُتالاهج بل حٗضاٍ بلى جغوٍج ألا٩ٞاع الهضامت وال٣ُم الؿلبُت التي ججٗله ًخجاوػ ٢ىاٖض ألازال١ . اػاث ال٨ٍٟغ

مي يمً لهم اؾخ٣الال . ؤلاوؿاهُت والضًيُت م بلى ٖالم َو ً مً خًً ؤؾَغ مما ظٗل الكباب ًخ٣ى٢ٗىن ٖلى طواتهم ٞاٍع

ت جىا٤ٞ مُىالتهم ت ومٗٞغ الم الجضًض ج٨مً فيبن زُىعة . وخٍغ ئًجاص زلاؿت أو كُم زلاؿُت في وعي اإلاغاَلحن : "ؤلٖا

                                                           
 .رفبتص 183: ، ص2000، 1ادلركز الثقايف العريب، البيضاء، ط  ،"حديث النهايات، فتوحات العولمة ومأزق الهوية: "علي حرب - 1
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والكباب ال جلىم نلت بُنها وبحن الىٓام والبىاء الاحخماعي الظي ًيخمىن ئلُه، ولم جسغج مً عخم الخُىع الاحخماعي 

  "....ًه والخضازت الغزتالُبُعي إلاجخمعاتهم، مما أصي ئلى زلل في البجى الشلاؿُت والاحخماعُت مما عغيها للخىى

المي الظي  ا َى اإلاجا٫ ؤلٖا ا جإزحَر بهىا وِٗل الُىم ٖهغ َُمىت ٚغبُت ٖلى ٧اٞت ألانٗضة، ولٗل ؤبغػَا وؤ٦ثَر

اث بُٗضة ًٖ طواجىا وحؿخٗمل مٟغصاث  اصاث صزُلت وجغوط لهٍى ٌِٗل زىعة ٚحر مدهىعة جدمل بحن زىاًاَا ٢ُما ٖو

ٕؼ ما ٦ما ؤجها زل. ظضًضة جؼاخم لٛخىا زلذ الىعي ؤلاؾالمي لضي الكباب، ولٗل ز٣اٞت الهىعة الؿاثضة اؾخُاٖذ ؤن جٖؼ

ً الكباب الظًً اؾخُاٖىا ؤن ٨ًدكٟىا ٖىالم ظضًضة ًلخ٣ُىجها ٖبر ألا٢ماع الانُىاُٖت  جم بىاٍئ لؿىىاث ٖضًض في ج٩ٍى

. ؤو قب٨ت الاهترهِذ

اث الخضًشت التي جغوط لكبابىا مً قاجها ؤن  للض اخخلذ الهىعة "تهضم ما ًخم بىاٍئ باإلاضاعؽ وباألؾغ، بن اإلاٍٛغ

با   ".ول ميان واخخلذ مىا مياها أؾاؾُا، أنبذ عللىا الخدلُلي ًخدغن بملخًاَا وبلؽ في طلً خضا ػٍغ

المي ببلضاهىا الٗغبُت ال ًدغ٧ىن ؾا٦ىا إلاا ًغوط صازل  بن الخُحر في ألامغ َى ؤن اإلاؿاولحن ٖلى ال٣ُإ ؤلٖا

وال ما ٣ًضم ٖبر ألا٢ماع الانُىاُٖت، ٞخمغع البرامج وألاٞالم صون ع٢ُب ؤو خؿِب لتروط أل٩ٞاع َضامت في مجملها  ٢ىىاتهم

ئن ؤلاعالم "جمـ ٞئت الكباب ٖلى الخهىم ألجهم عاٞٗت ألامت، وبطا ؤؾ٣ُذ الغاٞٗت ٞال ق٪ ؤن اإلاجخم٘ ؾُتهضٝ 

ةم، والى ؤلاعالم هأؿياع ومعاوي مىبشلت مً الخغان ؤلاعالمي أو ؤلاعالم الىؾُلت والُغا: ًىلؿم ئلى ؿىغجحن أؾاؾِخحن

  ".لىلل ئنها أؿياع هخاج لعملُت نهغ ألاؿياع ؤلاوؿاهُت صازل بىزلت ؤلاعالم

٣ت ٦بحرة ٖلى ألاؾغة ٦سلُت  الم ٢ض ؤزغ بٍُغ واهُال٢ا مً الاؾخماعاث اإلاىػٖت ٖلى الُلبت والخالمُظ جبحن ؤن ؤلٖا

. هىاة التي ًخل٣ى ٞيها اإلاغء ظملت مً ال٣ضعاث والاؾخٗضاصاث ل٩ي ٌؿخُُ٘ الِٗل صازل اإلاجخم٘ؤولى للمجخم٘ وهي ا٫

بث ؿيهم الىعي بالظاث اللىمي والخًاعي، وهي " كيل خُاتهم ٍو اع الظي ًدضص جهغؿاث أؿغاصَا َو ئنها ؤلَا

لع علها  ُـت احخماعُت مهضع العاصاث والخلالُض واللُم واللىاعض الؿلىهُت وآلاصاب العامت ٍو العبء الىبحر ألَم ْو

ا مً واةً بُىلىجي ئلى واةً احخماعي   ".وهي عملُت الخيكئت الاحخماعُت والتي ًخدٌى ؿيها الـغص في ئَاَع

الم  م باإٖل ت والاظخماُٖت التي ًخسبِ ٞيها الكباب ظغاء جإزَغ ت مً اإلاكا٧ل ألاؾٍغ و٢ض ؤٞغػث الاؾخبُاهاث مجمٖى

: الجضًض هظ٦غ منها

ت، ا - مُت ج٨ؿغ الخمُمُت ألاؾٍغ لخ٨ٟ٪ ألاؾغي، جباٖض الٗال٢ت بحن الىالضًً وبحن ألابىاء، البدض ًٖ نضا٢اث َو

المُت ... نٗىبت مغا٢بت آلاباء ألبىائهم، بهؼواء ٧ل ٞغص في ألاؾغة بىؾُلخه ؤلٖا

 

 

 

                                                           
 .308: ، ص1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بًنوت، "عولمة الثقافة أو ثقافة العولمة؟ العرب والعولمة: "االلو بلقزيز. ع - 1
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ت العامت  على اإلاؿخىي ألاؾغي وؤلاحخماعي وعم ال ئلى خض ما اليؿبت اإلائٍى

98%   x 
الم مً صوع والضً٪ في ٖملُت  َل ٢لل ؤلٖا

 الخيكئت ؤلاظخماُٖت

76%   x 
الم ٖلى والضً٪ جىظيه٪ و  َل نٗب ؤلٖا

 مغا٢بخ٪

80%   x 
الم بلى جباٖض الٗال٢اث  َل ؤصث وؾاثل ؤلٖا

 بحن والضً٪ في مىا٢كت ما ًخٗل٤ بإؾغج٪

70%   x ٪الم مؿاٞت بِى٪ وبحن ؤؾغج  َل وي٘ ؤلٖا

 00%   x 
ؤنبذ ل٪ و ألؾغج٪ ٖالم زام ًىٟغص َل 

 به ٧ل واخض

95%   x 
َل اػصاص ٖضص الؿاٖاث التي ج٣ًيها م٘ 

الم  ؤلٖا

98%   x 
َل جيصخئ نضا٢اث ٖلى مىا٢٘ الضعصقت 

 الاظخماُٖت

70%   x 
َل حؿخُٟض مً ٢ًاء و٢خ٪ م٘ بخضي 

المُت  الىؾاثل ؤلٖا

68%   x 
الم وؾُلت الاجها٫ بِى٪  هي حٗض وؾاثل ؤلٖا

 وبحن ؤنض٢اث٪ و ؤؾغج٪

7 %   x 
َل ْهغث مكا٧ل ظضًضة بؿبب وؾاثل 

الم   {خضصَا في اإلاالخٓاث}ؤلٖا

: على اإلاؿخىي الشلافي واإلاعغفي -3

خه وزانت الجاهب الؿلبي في  ً ز٣اٞت الٟغص ومٗٞغ جا٦ض مٗٓم الضعاؾاث ٖلى ؤن لئلٖالم الجضًض جإزحر مباقغ في ج٩ٍى

الاهٟخاح الخغ الظي ؾب٤ ط٦ٍغ ل٣ىىاث وقب٨ت الاهترهِذ، ظٗلذ ٞئت الكباب جى٣اص وعاء َاجه وال ق٩ل ؤن . خُاة الكباب

المُت مما اٞغػ ؾلى٧اث مُٗىت ؤهخجتها الاؾخماعاث والاؾخبُاهاث اإلا٣ضمت ؤَمها الخ٣لُض والاج٩الُت، اهٟهام : الشىعة ؤلٖا

ا... الصخهُت  حَر . ٚو

الم  ت مً اإلاماعؾاث الق٪ ؤن الخٛحراث الُاعثت ٖلى ؤلٖا ا ٖلى الكباب ٞٓهغث مجمٖى اإلاٗانغ ٧ان لها ؤزغا ٢ٍى

: ٖلى اإلاؿخىي الش٣افي واإلاٗغفي، خُض هجض ْهىع 

ه، ٞلم حٗض َىا٥ ز٣اٞت ال٣غاءة والجض والخدهُل، وبهما  :الاجيالُت التي ظٗلذ الكباب زامال في بَاع جىمُت مٗاٞع

ت ص الم للبدض ًٖ اإلاٗٞغ ت زهىنا الاججاٍ بلى وؾاثل ؤلٖا ون جىظُه، ولم ًى٨غ الكباب مىيٕى الاؾخبُان ؤزظَم اإلاٗٞغ

مً الكب٨ت الٗى٨بىجُت صون ع٢ُب و٦ظا ٖضم الخإ٦ض مً أخت اإلاٗلىماث، بدُض ًلجإ بليها في ٧اٞت اإلاُاصًً ألاصبُت 
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ت ؤو ٦ما ؤن ؤزضَم لخل٪ اإلاٗاٝع ٧ان ٖلى خؿاب ما ًخل٣ىهه صازل ماؾؿاث. والٗلمُت والخ٣ىُت والضًيُت َم الشاهٍى

. الجامُٗت

الق٪ ؤن لٛخىا الٗغبُت ٢ض بضؤث ج٣ٟض إلاٗاجها م٘ قباب الُىم والظي نى٘ زانت به ال ه٩اص : جأزغ اللؼت العغبُت

هٟهمها ألاؾغ طل٪ ؤن خب الدكبه بالٛغب والخضًض بلٛخه ٦غمؼ للخًاعة هي ٨ٞغة ناخبذ الكٗىب الٗغبُت التي الػالذ 

عي ؾلمي ٌٛؼو البُىث صون ؾالح، ٞلم حٗض اللٛت الٗغبُت حؿخٗمل ٦ما هي، ٞال ٢ىاٖض جدترم، جغػح جدذ هحر اؾخٗماع ٞ٪

غبُت ولهجاث  وال نُٛها و٦ظا مٟغصاتها التي ؤ٢برث في ْل قُٕى مٟغصاث قبابُت، هي ٖباعة ًٖ زلُِ لٛاث ٚغبُت ٖو

في حٗلُم الكباب، خُض ؤنبذ الكباب ٨ًخبىن ٚحر ؤن الاه٩ى في طل٪ َى جإزحر جل٪ اللٛت الجضًضة الىاٞضة ٖلُىا . مدلُت

و٢ض . بلٛاث الضعصقاث اإلاٗخمضة ٖلى الازخهاع مما ؤزغ في جدلُالث الكباب بوكاءاتهم التي ؤنبدذ ًىضي لها الجبحن

ج مً  ْهغث ٧لماث م٣تريت ظضًضة جغوط في نٟٝى الكباب و٧اص الاجٟا١ ٖلى ل٣ت مدترمت جضعى الٗغوؿُت وهي مٍؼ

ظا ما ؾُازغ ال مدالت ٖلى لٛخىا الغنِىت وحهىي بها في مؼال٤ الٗغبُت والٟغ وؿُت واإلا٨خىبت ؤؾاؾا بالخغوٝ الالجُيُت َو

.  زُحرة

 ٌ ها ًجٗل الكباب ًلج مىا٢٘ ؤو ٢ىىاث ا٦بر مً ؾىت بدُض ًضٞٗه  :الـًى بن جىاظه اإلاٗلىمت و٦ثرتها وجىٖى

بت وظضًضة ت بلى ا٢خدام ٖىالم ٍٚغ اإلاىا٢٘ ؤلاباخُت هي التي حؿتهىي وؿبت مهمت مً الكباب والق٪ ؤن . ًٞى٫ اإلاٗٞغ

إل ٖلى ٢ًاًا ال٨باع، وألن التربُت  بت في الَا زهىنا في الؿىىاث ألاولى مً اإلاغا٣َت، بدُض ٩ًىن الضاٞ٘ َى الٚغ

٣ت  اث الٗالم الٗغبي ٞةن قبابىا ًبدض ٖنها في ؤما٦ً بٖالمُت، ٢ض ج٣ضم له بٍُغ ؾلبُت مما الجيؿُت الػالذ يمً َابَى

. ًازغ ٖلُه مؿخ٣بال بن ٖلى اإلاؿخىي الىٟسخي ؤو اإلاؿخىي الهخي

الم صون الخإ٦ض مً مضي نالخُخه وجالئمه م٘  :الخللُض بن مداولت ج٣لُض ٧ل ما ٣ًضم للكباب ٖبر وؾاثل ؤلٖا

ًٟخ٣ضٍ قبابىا ، ل٨ً َظا ما  "لعل ؿهم كُمت الخبر بكيل حُض ًخُلب الخىؿغ على عحن مضعبت"الصخهُت الٗغبُت و

ب ٧ل ما ًدهلىن ٖلُه صون الخ٨ٟحر في هخاثجه . الُىم ًدض ًلجاون بلى ججٍغ

والخُحر في ألامغ ؤن قبابىا ٣ًلض ؤقُاء ال جمذ بهلت بلى وا٢ٗه ؾىاء ٖلى مؿخىي لباؾه ؤو ؤ٧له، ٞٗلى اإلاؿخىي 

ت ، بل ال ه٩اص هٟغ١ بحن لباؾيهما ا٢خىاٖا ألاو٫ هجض الكباب الُىم ال ًٟغ١ بحن الخهىنُت الظ٧ىعٍت والخهىنُت ألاهشٍى

اتهما ٗت وباأل٦الث الٛغبُت وجم . بإن طل٪ ًضزل في مجا٫ خٍغ ؤما ٖلى مؿخىي ألا٧ل ٣ٞض ػاص الاَخمام بالىظباث الؿَغ

ت التي جد٤٣ ٖبر الاظخمإ ٕ ضَّ طل٪ مً باب البالَت والخسل٠ مما خُم الخمُمُت ألاؾٍغ ُٖ لى الابخٗاص ًٖ ألا٧ل اإلادلي بل 

اث ؤزغي ٞىجض قُٕى ز٣اٞاث ٚغبُت ؤصث بكبابىا بلى جبجي ؤ٩ٞاع َضامت، . ماثضة الُٗام وؤصي بلى الخٟغ٢ت ؤما ٖلى مؿخٍى

٦ما  Girl Freindؤو  Boy Freindخُض جم اؾدباخت ظملت مً ألاقُاء ٧الهضا٢ت بحن الجيؿحن والخباهي بما ٌؿمى 

. لٗغفي ؤو ػواط الىقم ؤو الضماهدكغث َغ١ ٦شحرة للؼواط بحن الكباب ٧الؼواط ا
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ت ما ئلى خض ال وعم على اإلاؿخىي   اليؿبت اإلائٍى

الم في ا٦دؿاب مٗاٝع  َل ٌؿاٖض٥ ؤلٖا

ظضًضة؟ 
  x 60% 

ت صون  َل ؾاٖض٥ ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗٞغ

جىظُه؟ 
x   90% 

ت بىاء ٖلى الخ٣لُض واإلادا٧اة  َل ج٣لض اإلاٗٞغ

صون الخ٨ٟحر في جبٗاتها؟ 
x   9 % 

ت َل  جخٗٝغ ٖلى اإلاٗلىمت ٢بل الؿً الًغوٍع

تها؟  إلاٗٞغ
  x 70% 

َل ججض حٗاعيا بحن ما جخل٣اٍ في ألاؾغة وما 

الم؟  جخل٣اٍ ٖبر وؾاثل ؤلٖا
x   98% 

 x   97%َل جخإزغ لٛخ٪ الٗغبُت بما ٣ًضم بٖالمُا؟ 

َل ججض جىا٢ًا ُٞما ٣ًضم ل٪ في اإلاضعؾت وما 

جخإزغ به بٖالمُا؟ 
x   60% 

ت َل جخجه خحن  جدخاط بلى مٗلىمت ؤو مٗٞغ

مباقغة بلى الاهترهِذ؟ 
x   97% 

الم؟   x   50%َل جخٗلم لٛاث ظضًضة مً ؤلٖا

: على اإلاؿخىي ألازالقي والؿلىوي -4

ٌٗٝغ الؿلى٥ ؤلاوؿاوي بإهه مجمل اليكاَاث وألاٞٗا٫ التي جهضع ًٖ الٟغص ؾىاء ٧اهذ ْاَغة ؤو ٚحر  :مـهىم الؿلىن

م٨ً ٢ُاؽ الؿلى٥ ؤلاوؿاوي ٖبر اليكاَاث الٟؿُىلىظُت والخغ٦ُت التي جخم ٖلى هدى ٚحر ملخّى ٧الخ٨ٟحر  ْاَغة، ٍو

سً٘ الؿلى٥ للخإزغ بٗىامل ا ى شخيء مخٛحر ٍو الم له والخظ٦غ والىؾاوؽ، َو لبِئت واإلادُِ الظي وِٗل به، والق٪ ؤن ؤلٖا

: صوع ٦بحر في الخإزحر ٖلى ؾلى٥ ؤلاوؿان وزهىنا ٞئت الكباب وال ق٪ ؤن للؿلى٥ ؤبٗاص ٖضًضة هجملها ُٞما ًلي

ى الؿلى٥ الظي ًدضر في م٩ان مٗحن: البعض اإلاياوي . البِذ، الٟهل، اإلاجخم٘: َو

لت، َٟىلت، مغا٣َت ماضخي، خايغبن الؿلى٥ ٌؿخٛغ١ ٞذ :البعض الؼماوي ... عة ٢هحرة ؤو ٍَى

. ؤن الؿلى٥ ؤلاوؿاوي ؾلى٥ بكغي ناصع ًٖ ٢ىة ٖا٢لت ٞاٖلت :البعض البكغي 

ٗض  :البعض الاحخماعي ؤن الؿلى٥ ؤلاوؿاوي زاي٘ إلاازغاث اظخماُٖت ٧الٗاصاث والخ٣الُض اإلاماعؾت في اإلاجخم٘ َو

ًدىم على أهه مىاؾب أو ػحر مىاؾب "لؿلى٧اث التي الث٣ت ومىاُٞت ٦ما َظا ألازحر يابِ الؿلى٥ البكغي بط ٣ًؿم ا

  ".قاط، ؿالؿلىواث كض جىىن ملبىلت في مجخمع ومغؿىيت في مجخمع آزغ

اّ الظًً ٌٗملىن ٖلى حٗضًل الؿلى٥ الظي  :البعض ألازالقي ى بٗض مماعؽ مً َٝغ اإلاغبحن واإلاهلخحن والٖى َو

. ًغون ُٞه اٖىظاظا

                                                           
 .38: ، ص1997، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، "مبادئ اإلرشاد النفسي: "سهام درويش أبو عيطة - 1
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الم الجضًض لها جإزحر ٦بحر ٖلى الكباب مما ؤصي بلى بغوػ ْىاَغ ٖضًضة والق٪ ؤن  الؿلى٦ُاث الىاججت ًٖ ؤلٖا

بت ؤخاًحن ؤزغي مشل ٍغ الخضزحن، حٗاَي ال٨دى٫، ي٠ٗ الخدهُل الضعاسخي هدُجت ؤلاصمان ٖلى : ٖاصًت ؤخُاها ٚو

الشت هدُجت بَما٫ الضعوؽ والىاظباث وؤلاصمان مكاَضة بغامج وؤٞالم جغوط للٓاَغجحن ألاولُخحن زم حؿبب في الٓاَغة الض

الم ؼ والىمظظت والق٪ ؤن الكباب ؤخُاها ال ج٣٘ ٖليهم الالثمت ألن . ٖلى ؤلٖا وال ًخإحى حٗضًل الؿلى٥ بال مً زال٫ الخٍٗؼ

ت اإلا٣ضمت لهم هي اإلاؿاَمت في ٞؿاص ؤزال٢هم، وحٗلمهم لها ًخم ٖبر اإلادا٧اة والخ٣لُض . الؿلى٧اث البكٍغ

ٗجى به ؤًًا اإلاغوءة والضًً، ٢ا٫ الٟحروػ ؤباصي :مـهىم ألازالق : الخل٤ في لٛت الٗغب َى الُب٘ والسجُت َو

لم"
ُ
.  "السجُت والُبع واإلاغوءة والضًً: بالًم، وبًمخحن: الخ

٤ُ : "و٢ا٫ ابً مىٓىع 
ُ
ل
ُ
ل و: الخ ٕ ؤزال١ ال ، والجم : ال٣لم" به٪ لٗلى زل٤ ُٖٓم"الخل٣ُت، ؤٖجي الُبُٗت، وفي الخجًز

اِظَغ : ٨ًؿغ ٖلى طل٪ َٟ اِل٤ِ ال
َ
ًَ وز ِم

ْ
ا
ُ
٤ُ ٣ًا٫ زاِلِو اإلا

ْ
ل
ُ
(. لِـ في اإلاحزان ؤز٣ل مً خؿً الخل٤)وفي الخضًض : والخ

 ٤ُ
ُ
ل
ُ
بًم الالم وؾ٩ىجها، َى الضًً والُب٘ والسجُت وخ٣ُ٣خه ؤهه لهىعة ؤلاوؿان الباَىت وهي هٟؿه : والخ

  .وؤوناٞها ومٗاهيها اإلاسخهت بها

م َى مً ٧ان سخُا َى٫ خُاجه ولِـ وا نُالخا هي  َُئت زابخت في ؤلاوؿان، ختى جهبذ ٖاصة لهاخبها، ٞال٨ٍغ

ض ٖلُه طل٪ َُلت خُاجه . إلاغة ؤو مغجحن، والصجإ َى مً َٖى

الم هجملها ُٞما ًلي ت مً الؿلى٦ُاث التي ْهغث ظغاء جإزغ الكباب باإٖل ىا٥ مجمٖى : َو

ىا٥ مً ال ق٪ ؤن ؤهىإ ؤلا :ؤلاصمان ًماوي ٦شحرة ٞهىا٥ مً ؤصمً السجاثغ وآزغ ؤصمً ال٨دىلُاث باهىاٖها، َو

ازغ  ؤصمً اإلاسضعاث، و٧ل طل٪ اٖخ٣اصا منهم ؤهه َغوب مً اإلاكا٧ل ٦ما ٣ًضم في ألاٞالم، مما ًازغ ٖلى ٣ٖى٫ الكباب ٍو

هىع مٟاؾض اظخماُٖت، خهاب والخدغف ٖلى مؿخ٣بل ألامت ؤلاؾالمُت ومما ًٟغػ ؤًًا ٢ُما مخضهُت ْو ... ٦ؼها اإلاداعم، الٚا

ؼ٦يها مما ًجٗل قباب الُىم ٨ًٟغ  :اهدكاع ألاهاهُت الم الجضًض ٌؿاَم بك٩ل ٦بحر في قُٕى ألاهاهُت ٍو الق٪ ؤن ؤلٖا

ً ومهمال زهاثو ٖضًضة ونٟاث خمُضة هو ٖليها الكٕغ  بدض ًٖ الخلى٫ لىٟؿه مخىاؾُا آلازٍغ في هٟؿه ٍو

ولهظا اعجٟ٘ نىث اإلاهلخت الٟغصًت وؾاص مبضؤ  الٛاًت جبرع الىؾُلت ومً زم . ٖاون والخ٩اٞل٧التراخم، والاًشاع والذ

ت مً ألاهماٍ ؤلاظغامُت ٧الٗى٠ والجغاثم الجيؿُت والق٪   .اعجٟٗذ وؿبت الجغاثم ألازال٢ُت والاهدغاٝ واهدكاع مجمٖى

. ٦ظا ٞئاث اظخماُٖت مٗىػةؤن َاجه الهٟاث ٞض ًخدلى بها اإلاىدضعون مً ٞئاث اظخماُٖت مِؿىعة و

وجخدلى بهاجه الهٟت الٟئاث اإلاِؿىعة التي جٓل مهىوؾت ب٩ل ما َى ظضًض، بدُض  :اهدكاع زلاؿت الاؾتهالن

غاء ؿت ؾهلت إٚل الم َٞغ ٓل الكباب مهىوؾا بكغاء ٧ل ما ًغوط وما ٣ًضم له. ًجضَا ؤلٖا بدُض هجضٍ مخلهٟا ٖلى آزغ . ٍو

حر اإلاا٫ الظًً نُداث اإلاىيت في اللباؽ والسخي اعاث وألاظهؼة الظ٦ُت، طل٪ ؤن ألاؾغ حؿاٖض في جٟا٢م َاجه ألاػمت بخٞى

مما ًجٗل َاالء الكباب ٚحر مجغص مؿتهل٨حن بُٗضًً ٧ل البٗض ًٖ . ًدخاظىن بلُه صون الاهدباٍ بلى زُىعة الٓاَغة

                                                           
 .793: ، دار الفكر، بًنوت، ص"القاموس المحيط:"الفًنوز أبادي - 1
 (.87، 86، 10)، دار صادر، بًنوت "لسان العرب: "ابن منظور - 2
، جامعة "خصوصية األسرة أمام العولمة، الندوة السنوية التاسعة لقسم علم االجتماع، األسرة المصرية وتحدي العولمة ":زلمد سعيد فرح - 3
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ٗخبر ٦ما ًازغ ؾلبا ٖلى جىمُت اإلاجخمٗاث مما ًاصي بلى اعجٟإ وؿبت الم. ؤلاهخاط صًىهُت لضي الٗضًض مً الضو٫ الٗغبُت َو

. اإلاٛغب همىطظا لها

الق٪ ؤن َاجه الخهلت جب٣ى مً ههِب الٟئت اإلاخىؾُت ؤو اإلاٗىػة مً الكباب التي ال جمل٪  :الخُغؾ والعىف

ٓت الضًيُت والضٖىة. ماال وال ظاَا ومً زمت  جبدض ًٖ ٖالم َىباوي ًإزظَا بلى جد٤ُ٣ ؤخالمها بلى الٟىػ  ٞىظضث اإلاٖى

ابُت الجضًضة ؿت ؾاجٛت ؤمام الجماٖاث ؤلاَع ٣ا لها مما ظٗلها َٞغ والق٪ ؤن اهخماء الٗضًض مً ؤبىاء بلضاهىا . بالجىت ٍَغ

ضون بمؿخ٣بل ظمُل بض٫  ٖى الٗغبُت بلى ما ٌؿمى بدُاع صاٖل لخحر صلُل ٖلى طل٪، خُض  حٛؿل ؤصمٛت الكباب ٍو

م)م مً اإلاِؿىعًٍ الغصيء الظي ٌِٗكىهه ٣ُٞغعون الاهخ٣ا يؿا٢ىن ( ؤو الٟجاع بخٗبحَر ؾىاء في بلضاجهم ؤو بلضان ؤزغي ٍو

ابُت مُت، لخىُٟظ هجماث بَع . وعاء زالٞت َو

خمٓهغ الٗى٠ ؤًًا ٖلى مؿخىي اإلاضاعؽ وال٩لُاث، خُض لم ٌٗض للخىاع م٩ان بل خلذ مدله الُاثُٟت  ٍو

لهغاواث وألاؾلخت البًُاء بض٫ ال٩لمت  لكض اهدباٍ اإلاٗاعيحن والخؼبُت ال٣ًُت بحن نٟٝى الُلبت في الجامٗاث وخلذ ا

غى الغؤي ٖلى آلازغ . ٞو

ٗاتها  الم ب٩اٞت جىَى ا ؾلُا وبًجابا"بن وؾاثل ؤلٖا ولٗل ٞئت .  "حك٩ل ؤصواث خاؾمت في الخُٛحر والخإزحر ظماَحًر

قاب م٘ ٢ًُت ما ٧ال٣ًُت الٟلؿُُيُت ؤو الكباب هي الٟئت اإلاؿتهضٞت ألجها ٖماص ألامت ومؿخ٣بلها، ومً زمت ًخٗا٠َ ا٫

ابُت حؿى٢هم بلى  دغى ٖلى الجهاص في الٗغا١، ٞال جمطخي ؤًام بال وهجض ؤبىاءها في بغازً مىٓماث بَع دٌ ٍو الؿىعٍت ٍو

. الخطخُت بإهٟؿهم وؤعواخهم في ؾبُل ٖالم َىباوي ال ًىظض بال في مسُلتهم

تراب بن ظلىؽ الكباب لؿاٖاث َىي  :الكعىع باالػتراب لت ؤمام ؤًت وؾُلت بٖالمُت، مً قإهه ؤن ٌكٍٗغ بااٚل

ٓل الكباب مخٗل٣ا بلى الخلٟاػ ؤو الخاؾىب ؤو الهاج٠ صون ملل  ت، ٍو مما ًاصي بلى ؤلاَما٫ في الىاظباث الضعاؾُت وألاؾٍغ

المُت ال ٣ًل ًٖ ؾا ٖخحن و٢ض ًهل بلى ؤو ٧لل ولٗل الاؾخبُاهاث ٢ض ؤزبدذ ؤن ؤ٢ل و٢ذ ٣ًًُه الكباب م٘ الىؾُلت ؤلٖا

لى . ٖكغ ؤو ازىا ٖكغ ؾاٖت في الُىم بت مً الٗى٠ والخٗىص ٖلُه ٖو الم ٢ض ؤ٣ٞض الكباب الَغ بن ما ٣ًضم الُىم في ؤلٖا

ت، مما ؤزغ ٖلى صعظت بخؿاؾهم وجٟاٖلهم م٘ الخاالث ؤلاوؿاهُت وعبما  مكاَضٍ مً زال٫ مكاَض الخ٣خُل والضم اإلاإلٞى

. ججاٍ آلازغ٢ض ؤزٟى ؤلاخؿاؽ بالك٣ٟت ا

ت مً الخمٓهغاث ٧الهلىؾت  :الاهـهام خمحز بمجمٖى ٗض ؤخض ألامغاى ال٣ٗلُت ٍو َى الاهٟهام الظَجي َو

والايُغاب في الخ٨ٟحر ولٗل الخىا٢ٌ الظي ٌِٗكه الكباب في مجخمٗاجىا اإلاٛغبُت ٦شحرا ما ًاصي به بلى الاهٟهام، بٟٗل 

الم، ومً زمت هجض الاهٟهام ٢ض ًخمٓهغ ٖلى ما ًجضٍ في اإلااؾؿت الخٗلُمُت وما ًغبى ٖلُه  في البِذ، وما ٣ًضم له في ؤلٖا

اث ٖضًضة . مؿخٍى

... الٗضاء، ال٨الم الىابي :على اإلاؿخىي الؿلىوي -

ابُت ٦ما ؾب٤ الظ٦غ :على اإلاؿخىي الىحضاوي - اث بَع ً الاهًمام بلى مجمٖى . الاههُإ لآلزٍغ

ب هٟؿه بمٓهغ الطخُت في خحن َى ؾبب اإلاكا٧ل في الٟهل ؤو البِذ، ٦ما ًٓهغ الكا :على مؿخىي الخـىحر وؤلاصعان -

. هجضٍ ًً٘ اللىم ٖلى اإلاؿاولحن واإلاغبحن والىالضًً جملها مً اإلاؿاولُت

. بجها هماطط مً الؿلى٧اث التي ٣ًىم بها الكباب اإلاؿلم مخإزغا بةٖالم ٚغبي ؤو مدلي وبٗىإلات مدؿلُت -
                                                           

 .17: ، ص1987ورات وزارة الثقافة والفنون، العراق، ، منش"اإلعالم واإلعالم المضاد: "صاحب حسٌن - 1
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ت ئلى خض ما ال وعم الؿلىوي على اإلاؿخىي ألازالقي و  اليؿبت اإلائٍى

َل حكٗغ بالؿٗاصة خحن ججزوي بهاجٟ٪ ؤو 

بداؾىب٪؟ 
x   78% 

َل ا٦دؿبذ ؾلى٦ُاث ظضًضة  مً وؾاثل 

الم؟  ؤلٖا
x   8 % 

الم ز٣اٞت الاؾتهال٥؟   x 60%  َل جغبي ُٞ٪ وؾاثل ؤلٖا

َل ج٣ىم بكغاء ٧ل ظضًض مغوط مً َٝغ 

الم ؟  وؾاثل ؤلٖا
  x 70% 

حن في خُاجىا  َل ؤنبدذ ال٣ىة و الٗى٠ يغوٍع

الُىمُت؟ 
x   60% 

َل ٌٗىص اهدكاع الٗى٠ باإلاضاعؽ والجامٗاث بلى  

ما ًغوط بٖالمُا؟ 
x   98% 

 x   78%َل ًإزغ ُٞ٪ ؤلاقهاع و ألاٞالم ؟ 

 x   60%جا٦ض ألاٞالم اإلاٗانغة ؤن الخ٤ ًازظ بال٣ىة؟ 

والخى٨ُل ؤنبذ عئٍت الاهٟجاعاث والخ٣خُل 

مٗخاصا في الٗالم اإلاٗانغ؟ 
x   99% 

 

: زاجمـت

ٌ في ألازحر ه٣ترح بٌٗ  : لخجاوػ الٓاَغة هجملها ُٞما ًلي الخلى

الق٪ ؤن مجخمٗاجىا جدخاط بلى ه٣ُت ؤؾاؾُت مً زاللها ًم٨ً ؤن هخجاوػ ٧ل مكا٧لها ؤال وهي الٗىصة بلى الضًً  -

ت ومىاًَت الٗى٠، ٞةطا جم ٚغؽ َاجه اإلاباصت في الُٟل الق٪ ؤهىا وجغؾُش ز٣اٞت الدؿامذ واإلاىاَىت  والدكبض بالهٍى

الم ٦ُٟما ٧ان هٕى ٖغيها . ؾىم٨ىه مً خهاهت ٞٗلُت خُىما ًهبذ قابا، ومً زمت لً ًخإزغ بىؾاثل ؤلٖا

برػون ؾلبُاجه ٦ما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ًيبػي الاؾخٟاصة مً الدؿإع الخ٨ىىلىجي بإن ٣ًاعب الخبراء في اإلاجا المي ٍو ٫ ؤلٖا

. للكباب ختى ج٩ىن جل٪ الىؾاثل مىبٗا لالؾخٟاصة ال للخًلُل

الخإ٦ُض ٖلى صوع ألاؾغة وج٩املها م٘ اإلاضعؾت واإلااؾؿت الضًيُت لؤلزظ بُض الكباب بلى بغ ألامان، و٦ظا الٗمل ٖلى ببغاػ  -

. مهاعاتهم وجىمُت مىاَبهم ٖلى ج٣بل الظاث ؤوال زم آلازغ زاهُا

ٖلُىا ؤن هامً بًماها ٢اَٗا ؤهىا الُىم وِٗل بٖالما مىخضا ازتز٫ اإلاؿاٞاث وألاػماث وؤلػى الجٛغاُٞا ؾاُٖا بلى بلٛاء  -

ظا ما ال ًجب ؤن ٣ًبل البخت ألن هللا حٗالى زل٣ىا مسخلٟحن و٢ىجىا في ازخالٞىا، لظل٪ ٖلى الٗالم  الخضوص الش٣اُٞت َو

. الىٓام، ال ؤن ًب٣ى في صوع اإلاؿتهل٪ ٣ِٞالٗغبي ؤن ًجض مى٢ٗا له في َظا 
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ت ؤلاؾالمُت زم  - المي، جؼ٧ى ٞيها اللٛت الٗغبُت والهٍى ًيبػي بٖضاص ؾُاؾاث خ٩ىمُت في الضو٫ الٗغبُت في ال٣ُإ ؤلٖا

ت اإلادلُت ىُت حٗالج زهىنُاث مدلُت وج٤. الهٍى ظا ًدخاط بلى بنالح ظظعي إلاا ٣ًضم ٖلى ٢ىىاجىا، زم َغح بغامج َو صم َو

كاَض بغامج نىٗذ لٛحٍر . جُلٗاث ٖغبُت ألن ؾبب العجؼ الٗغبي َى ؤهه ٌِٗل ؤوياٖا لِؿذ له َو

يغوعة م٣اومت الٛؼو الش٣افي الٗالمي، ل٨ً لِـ في مىٓىعٍ الخ٣لُضي والاهُىاء ٖلى الظاث الٗغبُت وبهما بزًاٖه  -

ًت وم٣ىماتها وبحن آلازغ وزهىنُاجه مخبىحن ؾُاؾت للى٣ض البىاء وجبُان ُٖىبه للكباب مً ؤظل الٟهل بحن الظاث الٗغب

. الخىاع وال٣ٗالهُت
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 . 99 ، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث، "اإلاؿألت الشلاؿُت: "مدمض ٖابض الجابغي  -  

 . 00 ، مغ٦ؼ الخٗلُم اإلاٟخىح، ظامٗت ٖحن قمـ، ال٣اَغة، "علم الاحخماع الخُبُلي: "مدمض مىهىع خؿً -5 

٣ُا للكغ١، "الخضازت والخىانل في الـلؿـت الىلضًت اإلاعانغة: "هىع الضًً آٞاًتمدمض  -6  ، همىطط َابغماؽ، صاع ؤٍٞغ

 ٍ  .
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ً في جدؿحن أصاء اإلاىٓمت  صوع الخىٍى

الجؼاةغ  ،2حامعت لىهِسخي علي، البلُضة/ػكىضعي  خىعٍت.أ

 

: ملخو 

ى وؾُلت للىمى باٖخباع ؤن ٦ٟاءة        ت مً اإلاهام طاث ألاَمُت البالٛت في اإلااؾؿت، َو ً اإلاىاعص البكٍغ حٗخبر ٖملُت ج٩ٍى

ت وخؿً ألاصاء ًم٨ً الىنى٫ بلى ؤ٢صخى صعظت مً الىجاح ٦ما  الُض الٗاملت هي البٗض الىخُض لئلهخاط، ٞبًٟل اإلاٗٞغ

الث ٌٗخبر ؤخؿً وؾُلت للخإ٢لم م٘ الخُٛحر،  ٞبمجغص بصزا٫ ج٨ىىلىظُت وج٣ىُت ظضًضة البض مً بٖاصة الىٓغ في مَا

٠ُ ً، الظي ٩ًىن ا٢ل ج٩لٟت مً اللجىء بلى الخْى ٤ الخ٩ٍى . اإلاؿخسضمحن وال ٩ًىن طل٪ بال ًٖ ٍَغ

٘ ؤصاء     ً و صوعٍ في ٞع ت مً الدؿائالث خى٫ ؤَمُت الخ٩ٍى و ؾىداو٫ مً زال٫ َظا اإلا٣ا٫ ؤلاظابت ٖلى مجمٖى

 :و طلً مً زالٌ الدؿاؤالث الخالُت .ئؾؿتالم

ً:   ؽ ؟  ما هي مباصت و ؤَضاٝ الخ٩ٍى

يُت و ؤبغػ مهامها ؟ :  ؽ ما هي ؤَم الُغ١ اإلاخبٗت في الٗملُت الخ٩ٍى

يُت ؟ :  ؽ ٠ُ٦ ًخم الخسُُِ الاؾتراجُجي للٗملُت الخ٩ٍى

ً ، ألاصاء ،البِئت الضازلُت و الخاعحُت: اليلماث اإلاـخاخُت   . الخىٍى

 

: ملضمت 

ت التي حٗخمضَا َظٍ ألازحرة في مىاظهت الخدضًاث         ً في اإلااؾؿاث مً ؤَم م٣ىماث الخىمُت البكٍغ ُٟت الخ٩ٍى حٗض ْو

اث، و التي جغجبِ مباقغة بالٟغص ٧ىهه اإلادغ٥ ألاؾاسخي في اإلااؾؿت، خُض جض٫ ٧اٞت اإلااقغاث بلى جؼاًض  و الًَٛى

ً العجباَها بمؿخىي ؤ ُٟت الخ٩ٍى صاء الٟغص للىُْٟت التي ٌكٛلها و مً ؤَم اإلاكا٧ل التي حٗاوي منها الاَخمام بْى

ُٟت مهمت جم٨ً اإلااؾؿت مً مؿاًغة اإلاخُلباث  ت الظي ٌٗخبر ْو ً اإلاىاعص البكٍغ اإلااؾؿاث الُىم َى مك٩ل ج٩ٍى

٣ا إلاا الضازلُت و ألاٞا١ اإلاؿخ٣بلُت ، باٖخباٍع وؾُلت ٞٗالت ًخم٨ً مً زاللها الٟغص مً جإصًت مهامه بالم ؾخىي اإلاُلىب ٞو

. جدضصٍ اإلااؾؿت مً ؤَضاٝ

ف الخىىًٍ   :حعٍغ

اث اإلادضصة "ٖلى ؤهه  الخىىًٌٍٗٝغ        ت مً الخهٞغ ٖملُت حٗلم ؾلؿلت مً الؿلى٥ اإلابرمج ؤو مخابٗت مجمٖى

. ( )"مؿب٣ا

ُٟت "٦ما ٌٗٝغ ٖلى ؤهه   إل بْى ٖملُت قاملت وم٣ٗضة جدىاو٫ ظمُ٘ الخضابحر الالػمت إلًها٫ الٟغص بلى وي٘ ًسىله باإَل

 .( )"مُٗىت وبهجاػ اإلاهام التي جخُلبها وظٗله ٢اصعا ٖلى مخابٗت ٖمله

                                                           
. 3 -2ص . ، ص2003،مصر، دار صفاء للنشر والتوزيع،  "اإلدارة الرائدة "زلمد عبد الفتاح الصًنيف،   (1)  
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ً ؤًًا ت مً اإلاٗلىماث واإلاه" ٌّٗغٝ الخ٩ٍى اصة َى وكاٍ مسُِ حهضٝ بلى جؼوٍض الٟغص بمجمٖى اعاث التي جاصي الى ٍػ

  ."مٗاصالث الٟغص في ؤصاء ٖمله

اصة جدؿحن ؤصاء الٟغص" ٦ما ٌٗٝغ ٖلى اهه -   ".ٖملُت جخًمً ا٦دؿاب مهاعاث ومٟاَُم و٢ىاٖض واججاَاث لٍؼ

ف ؤلاحغاتي  حر ٧ل الٗى:الخعٍغ ٘ مؿخىي ؤصاثه،وجٞى به ٖلى مهىت مُٗىت ب٣هض ٞع ً بٖضاص الٗامل وجضٍع ٣هض بالخ٩ٍى امل ٍو

٤ الخىاٞؼ مشل اإلا٩اٞأث و التر٢ُت و جدؿحن ْغوٝ الٗمل ت ًٖ ٍَغ ٘ مً عوخه اإلاٗىٍى .  ألاؾاؾُت التي حؿاٖض ٖلى الٞغ

: مباصب عملُت الخىىًٍ:أوال  

يُت ُٞما ًلي اإلاباصبجخمشل     خباع في الٗملُت الخ٩ٍى : التي ًجب اجساطَا بٗحن الٖا

ت الخٗلم وا٦دؿاب اإلاٗاٝع و اإلاهاعاث يغوعة زل٤ الضاٞ٘ لضي اإلا٩ّىن، ٩ٞلما  - ا ٧لما ؾاٖض طل٪ ٖلى ؾٖغ ٧ان الضاٞ٘ ٢ىٍّ

ً ب ُٞه الخ٩ٍى ً بهضٝ ًٚغ ٗجي َظا عبِ الخ٩ٍى . الجضًضة، َو

مخابٗت ج٣ضم اإلاخ٩ّىن ألن ٦ثرة اإلاٗلىماث ال ج٨ٟي في خّض طاتها ال٦دؿاب اإلاهاعة، وبهما الٟهم إلاا حٗىُه َظٍ اإلاٗلىماث  -

ىن في واؾدُٗابها، 
ّ
ظٍ مهمت اإلا٩ ٣ٞض ًجض اإلاخ٩ىن نٗىبت في اؾدُٗاب اإلاهاعة الجضًضة بضون حٗلم ٦ُُٟت جُب٣ُها، َو

ً اث بغامج  الخ٩ٍى . مخابٗت صعظت ج٣ّضم اإلاخ٩ّىن والخد٤٣ مً الاؾدُٗاب الىٓغي والٗملي إلادخٍى

ً، البض مً  - ً ببرامج  للخ٣ُُم بٗض حٗلم اإلاهاعاث مً زال٫ الخ٩ٍى عبِ الىدُجت ؤو ألازغ الىاجج بىٓام الشىاب ؤو عبِ الخ٩ٍى

اصة ألاظغ، لظل٪ ًجب ٖلى ؤلاصاعة الخد٤٣ مً ؤن اإلا٩اٞإة هي  ال٣ٗاب، مً الضٖاماث ؤلاًجابُت وظىص ٞغم للتر٢ُت و ٍػ

ً واخخُاظاث ألا٢ؿام الدكُٛلُت، وو٣ٞا  م٣ابل اهجاػ الٟغص اإلاخ٩ّىن م٘ وظىص هٕى مً الخىاؾ٤ بحن بغهامج الخ٩ٍى

اث٠ الّٗما٫، بطا ٧ان الؿلى٥ ال ًخماشخى م٘ الؿلى٥ الخىُٓمي ٞال بض ؤن ًدب٘ لظل٪ بظغاء ه٣ابي ٌؿخسضم  إلاخُلباث ْو

ت وجضُٖم والخٟاّ ٖلى الؿلى٥ الخىُٓمي بدُض ج٣٘ ٖلى الٟغص الظي ًسال٠ َظا  هٓام ال٣ٗىباث وماهي بال لخ٣ٍى

  .الؿلى٥ والاهًباٍ الخىُٓمي

ت ال بض مً مكاع٦ت اإلاخ٩ّىن وبُٖاثه الٟغنت والى٢ذ يغوعة اإلاماعؾت الٗم - ً، ل٩ي ه٨دؿب اإلاهاعة واإلاٗٞغ لُت للخ٩ٍى

يُت، وؤن ٌٗٝغ اإلاخ٩ّىن اإلاٛؼي منها حر ألاصواث والىؾاثل الخ٩ٍى . اإلاىاؾب للخٗلم، مً جٞى

ً ب - ً بالخ٨ىىلىظُا الخضًشت، إلاؿاًغة الخُىع والخٛحر ًجب عبِ ؾُاؾت الخ٩ٍى ج٨ىىلىظُا ألاؾالُب الٗلمُت اعجباٍ الخ٩ٍى

 ً إلاا ًسضم َبُٗت اإلااؾؿاث و الٓغوٝ البُئُت اإلادُُت بها، مما ًد٤٣ في النهاًت ج٣ضم اإلااؾؿت والىنى٫ بلى ج٩ٍى

ت ٞاإلااؾؿت ٖباعة ًٖ هٓام ظؼجي ًخإزغ بالىٓام ال٨لي للمجخم٘ ومسخل٠ الخُىعاث . مخُّىع ًد٤٣ ؤَضاٝ الخىمُت ؤلاصاٍع

جي مغاٖاة الٓغوٝ واإلاخٛحراث اإلادُُت باإلااؾؿت،ختى حؿخُُ٘ التي جدضر ُٞه، ٫ طا ًجب ٖىض اٖضاص مسُِ ج٩ٍى

  .اإلااؾؿت مؿاًغة الخدىالث واإلاؿخجّضاث الخاعظُت

: أَضاؾ الخىىًٍ

                                                                                                                                                                                           
 . 25، ص1982،  2، لبنان، منشورات كويدات، ط"تدريب الموظف "حسن حليب،  (2)
 .262، ص 2000اإلسكندرية، الدار اجلامعية للنشر،  ،"الموارد البشريةإدارة  "صالح الدين، عبد الباقي، -1
 .167، ص 1999، اإلسكندرية، ادلكتب اجلامعي احلديث، "إدارة الموارد البشرية"رواية زلمد حسن، -2
 .260، ص 1991 .دار اجلامعة ادلغربية ،القاىرة ،"السلوك التنظيمي وإدارة األفراد ":حنفي عبد الغفار -3
 .65، ص 2003. دار ادلعرفة اجلامعية ،القاىرة ،"علم النفس اإلنتاج": عيساوي عبدالرمحان زلمد -4
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ت مً    ً ألاًضي الٗاملت مجمٖى : ؤَّمها ألاَضاؾ ًد٤٣ ج٩ٍى

ت وا٢خهاص وؾض الشٛغاث التي  - جىظض بحن مٗاًحر ألاصاء التي ًدضصَا الغئؾاء وبحن ألاصاء يمان ؤصاء الٗمل بٟٗالُت وؾٖغ

. الٟٗلي لؤلٞغاص

بخه في ؤصاء الٗمل - ىن بٚغ اصة بهخاظه مَغ ُب الٟغص في ٖمله باٖخباع ٍػ . جٚغ

ُخه بإَّضاٝ اإلاىٓمت وؾُاؾتها، وبإَمُت  - اصة ٦ٟاءجه وجدؿحن ؤصاثه، مً زال٫ جٖى حر الّضاٞ٘ الظاحي لضي الٟغص لٍؼ جٞى

. ومضي مؿاَمخه في جد٤ُ٣ جل٪ ألاَضاٝ ٖمله

٤ بجاخت الٟغنت ؤمامه، ل٩ي ٠٣ً ٖلى ٧ل ما َى ظضًض في مجا٫ الخُىع الخ٨ىىلىجي  - ٘ ٦ٟاءة ؤصاء للٗامل، ًٖ ٍَغ ٞع

  .والٗلمي، وما ًترجب ٖلُه مً جُىع في ٞىىن و ؤؾالُب الٗمل

ل حٗغيا للخِ -
ّ
ؤ ٖىض ؤصاء َظٍ اإلاهام، ؤو ظٗل اإلاضًغ ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الاعج٣اء بمؿخىي ظىصة ألاصاء لجٗل ألاٞغاص ؤ٢

. اؾخٛال٫ مهاعاث مغئوؾُه اإلاخٗضصة إلاهالر اإلاىٓمت

غ ال٣ضعاث الٟىُت  - ُٟي، ختى ج٩ىن ؤ٢ل ٖغيت إلناباث ويٍٛى الٗمل، مً زال٫ جٍُى الاعج٣اء بمؿخىي ألامان الْى

اثٟهم ب٨ٟاءة او الخىمُت والؿلى٦ُت و ال٣ٗلُت لؤلٞغاص، ؾىاء ألاٞغاص الجضص والظًً  ً ٖلى ٦ُُٟت ؤصاء ْو ًدخاظىن للخ٩ٍى

٘ مؿخىي ؤصاء ألاٞغاص ال٣ضامى ؤو طوي الخبرة   .لٞغ

ُٟي صازل الخىُٓم - . جدؿحن الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت، والخ٣لُو مً صعظت الخىجغ والاؾخ٣غاع الْى

  .متبخضار جىاػن بحن َمىخاث ألاٞغاص والاخخُاظاث اإلادضّصة مً َٝغ اإلاىٔ -

ت لؤلًضي الٗاملت، هدُجت بإلاامهم بإبٗاص الٗمل ومهاعاتهم في ؤصاثه واَخمامهم به - ٘ الغوح اإلاٗىٍى . ٞع

ً ٌُُٗه بخؿاؽ صازلي باألمً وألاَمُت . بن جل٣ي الٟغص إلاهاعاث ومٗلىماث ؤ٦بر ًٖ الٗمل زال٫ مغخلت الخ٩ٍى

اصة اَخمامه بالٗمل وج٣لل مً مٗض٫ صوعان الٗمل ًٞال ًٖ ؤن في طل٪ ٢ُمت ؾ٩ُىلىظُت في خض طاتها، حؿاَم  - في ٍػ

اصة ٦ٟاءجه وظىصة ؤصاثه، ٞةجها ؾخُٗي للٟغص ٞغنت  ومً وؿبت الخُٛب، و اطا ؾاَمذ َظٍ اإلاهاعاث واإلاٗلىماث في ٍػ

. لخدؿحن مؿخىاٍ اإلااصي والٟجي

: باليؿبت للـغص -أ

ً التزوص بمهاعاث و ٠ الجضًض ًم٨ً له مً زال٫ الخ٩ٍى مٗاٝع ٢ض ال ٩ًىن ًمل٨ها ؤنال، جم٨ىه مً ؤصاء واظباث اإلاْى

ً بيخاثج بًجابُت  باليؿبت للٟغص الٗامل  ، خُض ًخم٨ً مً زال٫ (ال٣ضًم)ٖمله بال٨ٟاءة اإلاُلىبت، ٦ما ًى٨ٗـ الخ٩ٍى

ً مً مىا٦بت الخُىعاث في خ٣ل الكٛل والخٗٝغ ٖلى اإلاهاعاث واإلاٗاٝع الجضًضة . الخ٩ٍى

                                                           
 .190، ص 2003 ،دار اجلامعة اجلديدة ،القاىرة ،"إدارة الموارد البشرية ":سلطان زلمد سعيد -1
 .360، ص 2004 ،الدار اجلامعية ،القاىرة،"مدخل حتقيق ادليزة التنافسية"  إدارة الموارد البشرية: زلمود أبوبكر مصطفى -2

3-Sekiou (L) et autres : Gestion de ressources humaines. Les éditeurs. 4 L.I.N.C, Montréal (Canada), 1993, P.293. 
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ما٫ التي ًاصحها والٗال٢اث التي جخُلبها َظٍ ٦ما ٌٗمل ٖلى جدسخي - غ ؾلى٦ُاث جدىاؾب م٘ َبُٗت ألٖا ن وجٍُى

ٗؼػ مً اصعا٦هم بإن اإلاىٓمت م٩ان ظُض  ض مً التزام ألاٞغاص ووالئهم للمىٓمت، َو غ ًٍؼ ً والخٍُى ما٦،٫ما ؤن الخ٩ٍى ألٖا

.  للٗمل

ً في جىمُِ الٗاصاث وال٣ُم، التي ًم٨ً ؤن  - ً (اإلااؾؿت)حك٩ل ألابٗاص ألاؾاؾُت لش٣اٞت اإلاىٓمت ٦ما ًُٟض الخ٩ٍى ، ٖو

خه، الٟغص واإلاىٓمت مله، الٟغص ومجمٖى ٤ الخىمُِ ًم٨ً ؤن جخد٤٣ اإلاالثمت بحن الٟغص ٖو  .ٍَغ

: باليؿبت للمإؾؿت -ب

ً، جخمشل بةػالت او مٗالجت ه٣اٍ ي٠ٗ ألاصاء، ؾىاء ٧ان طل٪ لؤلص    اء الخالي باليؿبت للماؾؿت، ٞةن ؤَم مهام الخ٩ٍى

٤ مٗالجت ه٣اٍ ي٠ٗ ألاصاء ًم٨ً ؤن ًخدؿً ألاصاء، مما ًى٨ٗـ بيخاثج بًجابُت ٖلى  ؤو ألاصاء اإلاؿخ٣بلي، ًٞٗ ٍَغ

ا ؿاَم في جُىعَا واؾخمغاَع   .مؿخىي اإلااؾؿت، َو

ً في ججضًض وبزغاء اإلاٗلىماث، ألا٦ثر جالئما م٘ اإلاُُٗاث الخضًشت . ؤي٠ بلى َظا، ٌؿاٖض الخ٩ٍى

ً في زل٤ اججاَاث بًجابُت صازلُت وزاعظُت هدى اإلاىٓمتٌؿاٖض  - . الخ٩ٍى

. ٌؿاٖض في عبِ ؤَضاٝ ألاٞغاص بإَضاٝ اإلاىٓمت -

. ٌؿاٖض في اهٟخاح اإلاىٓمت ٖلى اإلاجخم٘ الخاعجي -

ت - غ ؤؾالُب ال٣ُاصة وجغقُض ال٣غاعاث ؤلاصاٍع . ٌؿاٖض في جٍُى

  .ةوالاؾدكاعاث الضازلي ٌؿاٖض في ٞٗالُت الاجهاالث -

غ العالكاث ؤلاوؿاهُت -حـ : باليؿبت لخٍُى

ُىع اججاَاتهم وطل٪ مً زال٫ ت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بحن الٗاملحن ٍو ً ٖلى ج٣ٍى : ٌٗمل الخ٩ٍى

. امخضاصاَم في البضاًت ب٩ل اإلاٗلىماث التي جخٗل٤ بإَضاٝ اإلااؾؿت وؾُاؾتها ومغاخل جىُٟظ الٗمل -

٣ت جداٞٔ ٖلى ( الهابِ ؤو الهاٖض)لى بلى ؤؾٟل ؤو مً ؤؾٟل ٖلى ؤٖلى حؿهُل وؾاثل الاجها٫ ؾىاء ٧ان مً ؤٕ - بٍُغ

  .ؤَضاٝ وؾُاؾاث وؤٖما٫ اإلااؾؿت

غ ٖملُت الخىظُه  ؿاَم في جىمُت وجٍُى غ ؤؾالُب الخٟاٖل الاظخماعي بحن ألاٞغاص َو ً ٖلى جٍُى ؤي٠ بلى طل٪ ٌٗمل الخ٩ٍى

 5.الظاحي لخضمت اإلاىٓمت

                                                           
 .203، ص 2000 ،دار حامد للنشر ،عماّن ،"إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي ":اذلييت مطر خالد عبدالرحيم -1
 .204نفس ادلرجع، ص  -2
 .52، ص 2000 ،دار الصف للنشر ،عمان ،"إدارة الموارد البشرية": شحادة نظمي وآخرون -3
 .111، ص 2002 ،دار اذلدى للطباعة والنشر،، اجلزائر"تنمية الموارد البشرية ":غريب علي وآخرون -4
 
 .53شحادة نظمي وآخرون، ادلرجع السابق، ص  -5
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٩ىن الاهُال١ الخام والًغوعي ولهظا اإلاؿعى ؤنبذ الخ٩ى   ت ٍو ًً وؾُلت َامت، حؿمذ بك٩ل ٖام بخ٣ُُم اإلاىاعص البكٍغ

ً ٌٗخبر  اؾدشماعا َاما بالؿىت لئلصاعة، بىي٘ قغوٍ ؤًٞل لالهضماط في  باالخخ٩ا٥ والخٟاٖل م٘ مؿخىي الخإَُل،الخ٩ٍى

اث . ظمُ٘ اإلاؿخٍى

ت جمشل ؤخض ؤَم الٗملُاث وؤ٥ ٪ الٟغص وجىمُت بن جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ت لخدٍغ ا الٗملُت الًغوٍع ا بلخاخا، باٖخباَع زَغ

ت في ظىاهبها الٗلمُت والٗملُت ولخ٣ىُت والؿلى٦ُت، ٞهي وؾُلت حٗلُمُت جمض ؤلاوؿان بمٗاٝع  ال٣ضعاث وال٨ٟاءاث البكٍغ

ض مً َا٢خه في الٗمل . ؤو مٗلىماث ؤو مباصت جٍؼ

ً : زاهُا : َغق الخىٍى

: ن خؿب مى٢٘ وم٩ان الٗمل وهيًم٨ً ببغاػ َغ١ الخ٩ىي 

ً في ميان العمل: 01 : َغق الخىٍى

م الغةِـ اإلاباقغ -ؤ ً عً ٍَغ : الخىٍى

ً ٖلى ٖاج٤ الغثِـ اإلاباقغ ٤ ٖبء الخ٩ٍى ٘ ال٨ٟاءة -اإلاكٝغ -جل٣ي َظٍ الٍُغ ، باٖخباع ؤن الغثِـ اإلاباقغ مؿاو٫ ٖلى ٞع

يُتؤلاهخاظُت في الىخضة التي ٌكٝغ ٖليها ومً زم ج٩ىن  . ٖال٢خه بمغئوؾُه ٖال٢ت ج٩ٍى

ً الٟغص في هٟـ م٩ان الٗمل وفي ْغوٞه الىا٢ُٗت، وزال٫ و٢ذ الٗمل الغؾمي، جدذ  - ٣ت ًخم ج٩ٍى وبمىظب َظٍ الٍُغ

٣ت حؿمذ للٟغص بالخٗلم مً زال٫ ؤصاثه  صدخىن له ؤزُاءٍ، ٞهظٍ الٍُغ ً الظي ًىظهىهه ٍو بقغاٝ عئؾاثه اإلاباقٍغ

. الٟٗلي للٗمل

م عامل كضًم -ب ً عً ٍَغ : الخىٍى

لت  ً ؤخض الٗاملحن ال٣ضامى،ممً لهم زبرة ٍَى ً ًٖ الُغ١ الؿاب٣ت، ٣ٞض ًخىلى الخ٩ٍى ٣ت في الخ٩ٍى ال جسخل٠ َظٍ الٍُغ

ت للمخ٩ىهحن مً زال٫  غ ال٣ضعة لضحهم ٦مٗلمحن، ٣ًضمىن اإلاٗٞغ في الٗمل ولضحهم مٗلىماث ٞىُت ٦بحرة بلى ظاهب جٞى

. لكغح والخُب٤ُ وب٦ؿاب الخبرةالىن٠ وؤلاًًاح وا

ً جدذ جىظُه ومالخٓت اإلاكٝغ -ط : الخ٩ٍى

٣ت جدذ  ً بلى ؤن ٍَغ كاع بلى َظا الخ٩ٍى ً مغئوؾُه ٖلى ؤصاء ؤٖمالهم َو ًدضص اإلاكٝغ صوعا بًجابُا مىٓما في ج٩ٍى

  .الخىظُه اإلاىٓم واإلاالخٓت اإلاؿخمغة مً ٢بل اإلاكٝغ اإلا٩ّىن 

ً زاعج العمل: 02 : َغق الخىٍى

ٞهى ٌٗخبر ٖملُت حٗلم وؤزباع ؤو بمٗجى آزغ َى ٖباعة ًٖ خضًض م٨خىب ؤو ٚحر م٨خىب ٣ًضمه ٞغص : أؾلىب اإلادايغة -أ

لى م٣ضاع  ٗخمض هجاح مشل َظا ألاؾلىب ٖلى اإلادايغ هٟؿه، ٖو ت ما، و٢ض ٩ًىن َظا الخضًض ه٣اف وخىاع، َو إلاجمٖى

غيها ٖلى   .مؿخمُٗه بغاٖخه و٢ضعجه ٖلى جىُٓم ؤ٩ٞاٍع و آعاثه ٖو

                                                           
 .197سلطان زلمد سعيد، مرجع سابق، ص  -1
 .141، ص 1996 ،دار الشروق ،عمان ،"(إدارة األفراد)إدارة الموارد البشرية  ":شاويش مصطفي جنيب -2
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ُٗي للمكاع٦حن : أؾلىب الىضواث واإلاإجمغاث -ب ُت َو ً بلى مىايُ٘ ٖٞغ ٣ت ٖلى ججؼثت مىيٕى الخ٩ٍى حٗخمض َظٍ الٍُغ

ت، ؤو  اث مدضصة، جدذ ٢ُاصة ؤخض ألاٞغاص جسخاٍع اإلاجمٖى و٢خا ٧اُٞا لئلٖضاص والخدًحر مً ؤظل مىا٢كت مىظهت إلاىيٖى

٤ مىا٢كت ظماُٖت . ًٖ ٍَغ

لت جمث -ج : ًل ألاصواعٍَغ

ً بٗغى اإلاك٩لت والخلُٟت الٗلمُت لها ومباصئها زم ٌُٗي اإلاؿاو٫ مشاال ٖملُا، ٖلى ان ٣ًىمىا َم  ٣ًىم مؿاو٫ الخ٩ٍى

غج٨ؼ َظا الىٕى في خاالث مشل ٣ت ما هي بال مداولت لخ٣لُض الىا٢٘ ٍو ظٍ الٍُغ ٤، : بدىُٟظٍ ، َو ً ٖلى البُ٘ والدؿٍى الخ٩ٍى

ً ٖلى بصاعة اإلا٣ا   .الخ...بالث الصخهُتالخ٩ٍى

لت الخُبُلاث العملُت -ص : ٍَغ

٣ت وبظغاءاث  ٣ت ٖملُت ؾلُمت ؤمام اإلا٩ىهحن، مىضخا لهم ٍَغ بمىظب َظٍ الٗملُت ٣ًىم اإلا٩ىن بإصاء ٖمل مٗحن بٍُغ

ُت ت والخٞغ ما٫ الُضٍو ٣ت زانت في ألٖا   .ألاصاء والٗملُاث وجهلر َظٍ الٍُغ

لت مىاككت خاالث -ٌ : ٍَغ

ُلب مً اإلاخ٩ّىن خل َظٍ الخالت هي  ون٠ إلاى٠٢ ٖمل مٗحن، ج٨خب ٖلى ق٩ل مظ٦غة ل٨ٟغة مُٗىت ؤو ٢ًُت ٍو

بط ٌؿاٖض َظٍ ألاؾلىب اإلاخ٩ىن ٖلى ا٦دؿاب مهاعاث في . ال٣ًُت وبُٖاء الخلى٫ لها، بٗض جدضًض اإلاك٩ل اإلاُغوح

غ حٗلُما ث واُٞت ل٩ل الاخخماالث خى٫ َظا اإلاى٠٢، حصخُو وجدلُل اإلاكا٧ل اإلا٣ٗضة واإلاخباًىت، والتي ال ًم٨ً ان جخٞى

٣ت مىا٢كت خالت او خاالث . مما ًخُلب الاظتهاص في اجساط ال٣غاعاث إلاٗالجتها ً في َظٍ الٍُغ ٦ما هجض ٚالبا ما ًدمل الخ٩ٍى

ت والٗال٢اث الٗامّ  اث٠ ؤلاصاٍع . ةٟٞي َظٍ الخالت ظض مُٟضة ال٦دؿاب مهاعاث الخدلُل واجساط ال٣غاع، زانت في الْى

ً الـغصي أو الجماعي -و لت الخىٍى : ٍَغ

ً ؤزىاء الٗمل ٤ الخ٩ٍى خم َظا ًٖ ٍَغ ً ٧ل ٞغص ٖلى خضا، ٍو ً الٟغصي ج٩ٍى . ووٗجي بالخ٩ٍى

ً صازل اإلااؾؿت،  ؤو زاعط اإلااؾؿت  ً ؤ٦ثر مً ٞغص واخض، ٢ض ًخم في مغا٦ؼ الخ٩ٍى ً الجماعي ٣ًهض به ج٩ٍى ؤما الخ٩ٍى

  (.مغا٦ؼ مخسههت)

ً اٌ -م : خؿاؾُتجىٍى

ً ظماٖت  خماص ٖلى الظاث والخبهغ باإلاكا٧ل الظاجُت صازل الجماٖت، وجبضؤ بخ٩ٍى ٣ت بلى جىمُت عوح الٖا تهضٝ َظٍ الٍُغ

ً مً  ٖلى ؤن ال ٩ًىن َىا٥ ٢اثض مدضص، وال مك٩لت مدّضصة بهىعة ؾالٟت، والخىظُه الىخُض لهظٍ . ٞغص 0 بلى  0 الخ٩ٍى

ً الخؿاؾُت  بلى الخ٣اعب بحن الجماٖاث َى مداو٫ صعاؾت ؾلى٥ ألا اصي ج٩ٍى م ومكا٧لهم، ٍو ٞغاص والجماٖت ومكاَٖغ

٤ُ َظٍ الخلى٫ لُبُٗت الجماٖت ؤو حُٛحر َبُٗت ؾلى٥  هم مكا٧لهم والُغ١ البضًلت للخل ومداولت جٞى ؤٞغاص الجماٖت ٞو

  .الجماٖت

                                                           
 .197ساعايت أمٌن، مرجع سابق، ص  -1
 .181عبد الباقي صالح الدين، مرجع سابق، ص  -2
 .279نفس ادلرجع، ص  -3
 .344مرجع سابق، ص  ،البشريةإدارة ادلوارد : ماىر امحد -4
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لت الخىلل بحن الىْاةف -م : ٍَغ

ُٟت  ُٟت ؤزغي لها مهام قغوٍ ؤصاء مسخلٟت،  ٌٗجي ه٣ل الٟغص اإلاغاص جىمُخه مً ْو طاث مهام وقغوٍ ؤصاء مُٗىت بلى ْو

ُُٟت زال٫ ٞترة ٢ض جمخض بحن  ُٟت ؤزغي  06بلى   0بط ؤن مماعؾت الٟغص اإلاخ٩ىن إلاهام واٖما٫ ْو ؤقهغ زم اهخ٣اله بلى ْو

. ث الجضًضةج٨ؿبه اإلاهاعاث والخبرا( حؿخٛغ١  هٟـ اإلاضة الؼمىُت) طاث مهام وؤٖما٫ مسخلٟت ٢ض 

له  - ُُٟت وبصعا٥ وا٦دؿاب الخبراث التي جَا اث٠ ٌؿاَم في بزغاء وجىؾُ٘ اإلاهام الْى لُه ٞالخى٣ل الٟىعي بحن الْى ٖو

ت مهام جىُٓم اإلااؾؿت ٩٦ل   .إلاٗٞغ

ً ًهلر اؾخسضامه بهٟت ٖامت،  - ًخطر مً زال٫ الُغ١ اإلاٗغويت ؾاب٣ا ٖضم وظىص ؤؾلىب مشالي ؤو ؤًٞل للخ٩ٍى

ً بازخالٝ  الٓغوٝ واإلاىا٠٢وبهما جش ُٟي للمخ٩ىهحن ًدخم ازخالٝ َغ١ . جل٠ َغ١ الخ٩ٍى ٞازخالٝ اإلاؿخىي الْى

 ً ً في ٧ل مؿخىي في الؿلم الهغمي واله٨ُلي للماؾؿت، ٦ما بن ازخالٝ الٛغى مً ٖملُت الخ٩ٍى وؤؾالُب الخ٩ٍى

ً اإلاؿخسضمت وؤلام٩اهُاث ٣ت الخ٩ٍى غ والخىمُت ًدخم ازخالٝ ٍَغ ً والخٍُى ا اإلااؾؿت في جُٟٗل ٦ٟاءة الخ٩ٍى . التي حسخَغ

غ٢ه البض مً اؾخسضام َغ١ مىاؾبت لٓغوٝ اإلاىٓمت    ً َو ومىه وؿخسلو ؤن لًمان هخاثج ٞٗالت في بغامج الخ٩ٍى

٣ا إلاىا٢ٟهم  ً في يىء ؤَضاٝ مدضصة وواضخت لخىمُت ألاٞغاص ٞو ٣خطخي طل٪ ازخباع بغامج الخ٩ٍى غوٝ ؤٞغاصَا، ٍو ْو

مىخاتهم  . ما ًخ٠ُ٨ م٘ اإلاىا٠٢ الٟٗلُت للمىٓمتَو

ً ٦جؼء ؤؾاسخي مً اؾدشماعاتها ؤلاؾتراجُجُت، باٖخباٍع ٖىهغا     ولهظا ٞةن اإلاىٓماث اإلاٗانغة ؤزظث جخٗامل م٘ الخ٩ٍى

ا٫ ّٗ ا البض مىه لبىاء ال٨ٟاءاث والخبراث اإلاخجضصة لخد٤ُ٣ ألاصاء الٟ .  خٍُى

 ً : الخسُُِ الاؾتراجُجي للخىٍى

ل ألاظل إلاضة ػمىُت جتراوح بحن زمـ و ٖكغ ؾىىاث  ًدبجى    ً، والظي ًخمشل في جسُُِ ٍَى اإلاضزل الاؾتراجُجي للخ٩ٍى

. بٗض مغاظٗت للماضخي وجدلُل الخايغ واؾخ٣غاء للمخٛحراث البُئُت اإلاخى٢ٗت( ؾىىاث 0 بلى  05)

ً ؤَمها : وجخٗضص ألاؾباب الضاُٖت  لخهمُم بؾتراجُجُت الخ٩ٍى

اث٠ التي ؾخيكإ وجل٪ التي ؾدكٛغ مؿخ٣بال ٖلى الخىا٤ٞ م٘  - ت،  الظي ًىضر الْى مخُلباث جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

ل اإلاضي لخإَُل ألاٞغاص( ؾىىاث 0 بلى  05)مضي  يُا ٍَى خُلب طل٪ جسُُُا ج٩ٍى . ٍو

غا في الخ٨ىىلىظُا، في زهاثو الخجهحزاث  - ظا بضوعٍ  ومؿخىي ألاصاء،( آلاالث)٢ض جخُلب مىاظهت الخدضًاث جٍُى َو

  .ًخُلب جىمُت ٢ضعاث ألاٞغاص لخٟهم زهاثو َظٍ اإلاٗضاث والخجهحزاث الجضًضة وبصاعتها بٟٗالُت و٦ٟاءة

غ وجىمُت ال٨ٟاءاث اإلاُلىبت - ظا مً زال٫ جٍُى غ ؤَضاٝ اإلااؾؿت َو ً ٌؿاَم في جٍُى   .ًٖ البٗض الاؾتراجُجي للخ٩ٍى

ً في ظظوعَا م - لُه جيب٘ بؾتراجُجُت الخ٩ٍى لت ألاظل ؤو ألاَضاٝ ٖو ن عؾالت اإلاىٓمت، ٞخ٣ىم بخدضًض ألاَضاٝ ٍَى

٤ اإلاالُت، بصاعة  ُٟت الدؿٍى اث٠ ألازغي، مشال ْو ؤلاؾتراجُجُت للمىٓمت ٖلى بصعا٥ الخىظيهاث ؤلاؾتراجُجُت في ٧ل مً الْى

ت . الخ...اإلاىاعص البكٍغ

                                                           
 .278بلوط حسن إبراىيم، مرجع سابق، ص  -1
 .254، ص 2000 ،مكتبة األجنلو مصرية ،القاىرة ،"منظور القرن الحادي والعشرين. إدارة الموارد البشرية ":أمحد سيد مصطفى -2

3
- SONTAG (Michel) : Développer et intégrer la formation en entreprise. Ed. liaison, Paris, 1994, P. 13. 
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: ؾُاؾت اعضاص بغهامج جىىٍجي 

ً مهما في الضو٫ ا ٤ الخىمُت الهىاُٖت والتي بطا ٧ان الخ٩ٍى لهىاُٖت، ٞةهه ؤقض ؤَمُت باليؿبت بلى الضو٫ التي حؿحر في ٍَغ

ت تهضٝ بلى جىمُت ٢ضعاث الٟغص ومهاعاجه وجىمُت ال٨ٟاءاث ؤلاوؿاهُت  جى٣هها الخبراث في ٧اٞت اإلاُاصًً، ألن الٗملُت يغوٍع

اصة لٟٗالُت في ألاصاء خُض ًخُلب : التي جاصي بلى ٍػ

ىه ٖلُه والٓغوٝ اإلادُُت به جىمُت م -ؤ ٤ ج٩ٍى اصة ٢ضعة و٦ٟاءة الٟغص ٖلى ؤصاء ٖمل مٗحن ًٖ الٍُغ َاعاث ألاٞغاص، ؤي ٍػ

. وؤؾلىب ؤصاثه

ً في صعظت ٖالُت مً اإلاهاعة . جىمُت ال٣ضعاث الظَىُت لؤلٞغاص وا٦خما٫ شخهُتهم -ب ُٟت بغامج الخ٩ٍى وال جىدهغ ْو

. ث شخهُت الٟغص ٩٦لٞدؿب، واهما جمخض ؤًًا بلى جىمُت ٢ضعا

زل٤ الجى الاظخماعي والىٟسخي اإلاالثم بحن الٗما٫، وحُٛحر الهىعة والاججاٍ الظي ٧ان مً اإلام٨ً ؤن ًدمله الٗامل في  -ط

٤ جىيُذ ٧اٞت الاؾخٟؿاعاث التي جغواصٍ . هٟـ اججاٍ اإلاكغوٕ الظي ٌٗمل ُٞه، وطل٪ ًٖ ٍَغ

٤ مهاعة ألاٝ -ص ٘ مؿخىي ظىصة ؤلاهخاط ًٖ ٍَغ ب ٞٗالُت مغجبُت بال٣ضعة والاؾخٗضاص الخايٗحن ٞع ً، وللخضٍع عاص اإلاضًٍغ

اع ًىّضر  ً ٞيها مك٨ال مً  Malthis (L)للبرامج اإلاهىُت، وفي َظ ؤلَا ً باإلااؾؿت، خُض ٩ًىن الخ٩ٍى بغامج الخ٩ٍى

ت مً الٗىانغ واليكاَاث حكاع٥ في ج٣ُُم الُا٢ت الٗملُت لؤلٞغاص في اإلااؾؿت وج٩ىن مضمج ٣ت ظض مجمٖى ة بٍُغ

ً جىي٘ مً َٝغ ؤلاصاعة الٗاّمت للمىاعص  مىٓمت يمً الؿُاؾت الٗامت للمىاعص في اإلااؾؿت، و ؤن ٧ل جىظيهاث الخ٩ٍى

ً مؿاٖضا ٖلى الخُٛحر، بدُض ًجٗل الٟغص ؤو الجماٖت ٢اصعة  ت لهظٍ الؿُاؾت، ومىه ٩ًىن الخ٩ٍى ت وؤن ج٩ىن مىاٍػ البكٍغ

ُٗي بم٩اهُت ؤلاخؿاؽ ٖلى الخد٨م في مىاهج وبيُت الٗم خباع بٗض الجماٖت صازل اإلااؾؿت، َو ٫، و ؤن ًإزظ  بٗحن الٖا

ٗمل ٦مدضص للمكا٧ل ٖلى اإلاؿخىي الاظخماعي   .ؤ٦ثر بد٣ُ٣ت اإلااؾؿت َو

ًّ ٢اهىن ًجبر  - ً لجإث بلى ؾ ض مً الخ٩ٍى ولهظا هجض ٞغوؿا مشال ل٩ي حؿخجُب لخاظت ا٢خهاصَا اإلااّؾت بلى مٍؼ

ً، و بال ٞةن اإلابالٜ اإلاالُت الىا٢ٗت في خضوص  %  م اإلااؾؿاث ؤن جى٤ ٖلى ألا٢ل مً مهاٍع٠ ألاظىع في مُضان الخ٩ٍى

ىت الٗاّمت ت والتي ًخم اهٟا٢ها ج٣هض بِذ الخٍؼ . َظٍ اليؿبت اإلائٍى

ً لِـ له مٗجى بال اطا اؾخمغ َىا٫ خُاة اإلااؾؿت، ٞاإلااؾؿت مُالبت بالبدض ًٖ _  ألاصاء وبهظا اإلاؿعى ٞةن الخ٩ٍى

سو اإلااؾؿت ٩٦ل ً َى اؾدشماع ٖلى اإلاضي البٗضي ٍو ا٫، ومىه الاؾدشماع في الخ٩ٍى ّٗ   .الٟ

٘، ٌٗخبر وكاَا عثِؿُا ًجب ؤن جماعؾه اإلاىٓمت  - ٘ ًدؿم بالخُٛحر الؿَغ بن جىمُت ألاٞغاص في مجخم٘ ًدؿم بالخُٛحر الؿَغ

التوجسهو له اإلاىاعص الالػمت، بطا ؤعاصث ؤلاب٣اء ٖلى ٢ىي ٖام ّٗ   .لت ٞو

ب ظمُ٘ الٗاملحن في قتى اإلاجاالث "  حماٌ بغعي مدمض"وفي َظا الؿُا١ ٨ًض  - ٖل اهىا وِٗل ٖهغا ًٟغى ٖلُىا جضٍع

م  هٓغا لال٦دكاٞاث الخضًشت التي جخُلب حُٛحر اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع والخبراث بهىعة  اتهم واٖماَع بازخالٝ مؿخٍى

  .مؿخمغة

                                                           
1
- Malthis (L): Gestion prévisionnelle des R.H. ed.d’organisation, Paris.1982,P. 144. 

2
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لى َظا ألاؾاؽ ٞغيذ الخِ - ت، ٞالخ٣لُو ٖو وعاث التي وكهضَا خالُا وا٢ٗا حٗلُمُا ظضًضا ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٠ُ اخؿً ال٨ٟاءاث واإلاهاعاث اإلاُلىبت إلاىاظهت جل٪  وبٖاصة َىضؾت ؤلاصاعة مً ٢ُإ بلى آزغ والظي ؤزغ ٖلى جْى

ظا مً ر يُت ال جؼا٫ مُغوخت آلان َو : ال٫ الدؿائالث الخالُتالخُىعاث، ٞةن الخُاعاث الاؾتراجُجُت الخ٩ٍى

٠ُ ألاٞغاص الجضص؟  -  غ ال٨ٟاءاث ؤم اللجىء بلى جْى َل حٗمل اإلااؾؿاث ٖلى جٍُى

غ وجدؿحن ؤصاء ألاٞغاص للخ٣لُل مً اللجىء بلى الخاعط  -  ٠ُ الخاعجي)٠ُ٦ ًم٨ً بًجاص ؾبل لخٍُى ؟ (الخْى

غ  ؤٞغاصَا وجبظ٫ ان الخُاع الاؾتراجُجي ألاو٫ الظي جىاظهه اإلااؾؿاث ًىدهغ بإن ا - ً وجٍُى إلااؾؿاث جباصع بلى ج٩ٍى

٠ُ م٩ىهحن  ٘ مهاعاث و٦ٟاءاث ألاٞغاص، ؤما البٌٗ آلازغ مً اإلااؾؿاث ًخىظه بلى جْى ظهىصا وو٢خا وماال مً ؤظل ٞع

٠ُ ؤٞغاص ٚحر  ومُىعًٍ مً ٢بل ؾى١ الٗمل، بال ؤن َظٍ اإلااؾؿاث ألازحرة ٢ض جىاظه بٌٗ اإلاكا٧ل في خالت جْى

اث٠ الكاٚغة، ول٩ي جخٛلب َظٍ اإلااؾؿاث ٖلى جل٪ اإلاكا٧ل ال بض لها مً التر٦حز ٖلى م٩ىهحن  و ويٗهم في الْى

يُت التي جىمي ؤصاء ألاٞغاص   .الاخخُاظاث الخ٩ٍى

ت الٗاملت مٗها الامخشا٫ لها ومٗجى  - ؤما الخُاع الاؾتراجُجي الشاوي، جُلب اإلااؾؿاث صون اؾخصىاء مً اإلاىاعص البكٍغ

. ٫ َم ان ًخ٣ُض ألاٞغاص ب٣ىاٖض وبظغاءاث وؾُاؾاث اإلااؾؿتالامخشا

ً والاؾدبضا٫ الخاعجي، اإلاؿإلت ألاولى لها  - ؤما الخُاع الاؾتراجُجي الشالض الظي جىاظهه اإلااؾؿاث ًخٗل٤ بمشالُت الخ٩ٍى

ى ُٟي اإلاٚغ جي اإلاُلىب صٞه ج٩ال٠ُ م٣ابل قغوٍ بهجاح ألاصاء الْى ب به، واإلاؿإلت الشاهُت ٖال٢ت بذجم الاؾدشماع الخ٩ٍى

ً ً مً اظل الخسلو مً ألاصاء . مغجبُت باألولى، ٧ىن ألاصاء ال٠ًُٗ ًدخاط بلى الخ٩ٍى ألهه مً خ٤ ألاٞغاص الخ٩ٍى

. ال٠ًُٗ

يُت : جدضًض الاخخُاحاث الخىٍى

ً وجسهُو مىاعص مالُت ٖالُت لها، وطل٪ بؿبب اج٣اص َظٍ اإلاىٓماث  جلجإ ال٨شحر مً اإلاىٓماث بلى جهمُم بغامج الخ٩ٍى

بًغوعة َظٍ البرامج، وجسُيء بٌٗ اإلاىٓماث في َظا الؿعي، و طل٪ بؿبب ٖضم اؾدىاص جهمُم البرامج بلى خاظت 

 ً ض ألامغ ؾىءا ؤن َىا٥ اٖخ٣ض لضي اإلاىٓماث وعظا٫ ؤلاصاعة بإن الخ٩ٍى ً،  وما ًٍؼ ب)ٞٗلُت للخ٩ٍى ًم٨ىه ؤن ًدل ( الخضٍع

ًمكا٧ل اهسٟاى ألاصاء، في خحن ٦ثي لظل٪ ٞةن جدضًض . ع مً َظٍ اإلاكا٧ل ًم٨نها ان جدل بإؾالُب ؤزغ ٚحر الخ٩ٍى

ٗاوي منها ؤصاء  ً ًيبػي ؤن ٌؿدىض بلى بلى حصخُو ؾلُم ألؾباب اإلاك٨الث التي حٗاوي منها اإلاىٓمت َو الخاظت بلى الخ٩ٍى

  .ألاٞغاص

ا في ألاٞغاص، وهي ال ج٣خهغ ٣ِٞ ٖلى ظىاهب ووٗجي بالخاظاث الخ٩ىهُت اإلاٗلىماث ؤو اإلاهاعاث التي ًغاص حٗضًله    َغ ا و جٍُى

ت اؾخٗضاص لتر٢ُت ألاٞغاص او مىاظهت حٛحراث مخى٢ٗت ٍغ . الخلل ؤو الى٣و، ول٨ً ظىاهب جٍُى

يُت ببٗضًً ػمىحن، الخايغ و اإلاؿخ٣بل خٗل٤ مٟهىم الخاظاث الخ٩ٍى ؤما الخايغ ٞهى ٌّٗبر ًٖ الاخخُاظاث الخالُت التي .ٍو

. باإلاٗاٝع واإلاهاعاث الىا٢هت التي ًغاص ج٨ملتها وبمكا٧ل آهُت جىُٓمُت ًغاص خلها جخٗل٤ ؤؾاؾا
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ل، ٞاٞخخاح ٞغوٕ ظضًضة  ً،ٞهي مغجبُت بةؾتراجُجُت اإلااؾؿت ٖلى اإلاضي الٍُى ُما ًخٗل٤ بالخاظاث اإلاؿخ٣بلُت للخ٩ٍى ٞو

ا الخىاٞسخي . لؤلٖما٫ ؤو بصزا٫ حُٛحراث ج٨ىىلىظُت بٛغى جضُٖم مغ٦َؼ

يُت مؿخمغة، ومخجضصة وجٓهغ في مغاخل ٖضًضة في خُاة اإلاىٓماث وبما اجها او٫ زُىة في لهظا ٞة ن الخاظاث الخ٩ٍى

يُت،  ٞةهه ٌؿخضعي جدضًضا ص٣ُ٢ا وواضخا لهظٍ الاخخُاظاث ختى جخد٤٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة، وج٣ىم  جسُُِ البرامج الخ٩ٍى

يُت في اإلاغاخل الخالُت . مالخٓت ي٠ٗ ألاصاء الظي ًغاص ٖالظه :-اإلاىٓماث بخدضًض خاظاتها الخ٩ٍى

. بٖضاص لؤلٞغاص الجضص ٖىض حُُٗنهم -

. ه٣ل ألاٞغاص ؤو جغ٢ُتهم -

  .اٞخخاح ٞغوٕ ظضًضة جابٗت للماؾؿت -

ً، ومً َىا بخم بىاء :جهمُم بغامج الخىىًٍ -أ ً ج٣ىم اإلااؾؿت بخهمُم بغامج الخ٩ٍى بٗض جدضًض الخاظت بلى الخ٩ٍى

جي  . وجهمُمه لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغظّىةالبرهامج الخ٩ٍى

يُت الخٗلُمُت واهخ٣اء مٟغصاث البرهامج وجخابٗها وجى٢ُتها "  جي ٖملُت حٗجي جدضًض ألاَضاٝ الخ٩ٍى جهمُم البرهامج الخ٩ٍى

م ٢ُاؽ ٞاٖلُت البرهامج يُت التي ؾخٗخمض وقغوٍ اإلاكاع٦ت بالبرهامج ومٗاًحر ج٣ٍى   ".وألاؾالُب الخ٩ٍى

: جهمُم البرهامج ّٖضة بظغاءاث َامت وهي وجخًمً ٖملُت  -

. جدضًض ؤَضاٝ البرهامج -

نها - . جدضًض هٕى اإلاهاعاث التي ؾِخم ج٩ٍى

- ً . وي٘ اإلانهاط اإلاىاؾب للخ٩ٍى

- ً . ازخُاع اإلا٩ىهحن .-ازخُاع ؤؾلىب الخ٩ٍى

- ً ً .-جدضًض م٩ان الخ٩ٍى . جدضًض ٞترة الخ٩ٍى

-  ً حر مؿخلؼماث الخ٩ٍى   .جٞى

ً مغخلت ؤزغي هي جىُٟظ البرهامج، ؾىاء ٧ان َظا البرهامج صازل :مج الخىىًٍجىـُظ بغا ًلي مغخلت الخهمُم لبرهامج الخ٩ٍى

ً الاقغاٝ ٖلى الخىُٟظ والخإ٦ض ؤن الخهمُم الظي وي٘ ٢ض ؤم٨ً  اإلااؾؿت ؤو زاعظها، ٞٗلى مضًغ وؤزهاجي الخ٩ٍى

ً ؤوكُت َامت هي وي٘. جىُٟظٍ خًمً جىُٟظ بغهامج الخ٩ٍى الجضو٫ الؼمجي لخىُٟظ البرهامج وجغجِب م٩ان و٢اٖاث  ٍو

ً، واإلاخابٗت الُىمُت لؿحر البرهامج   .الخ٩ٍى

ً ٖلى َبُٗت ومؿخىي اإلاخ٩ىهحن،٦ما ًخم جىػَ٘ الى٢ذ اإلادضص ل٩ل مىيٕى ٖلى ألاؾالُب  - وجخى٠٢ َى٫ ٞترة الخ٩ٍى

يُت التي ًخًمنها البرهامج . الخ٩ٍى

                                                           
1
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جي ؾىاء صازل اإلاىٓمت او زاعظها في مغا٦ؼ مخسههت٦ما ًجب ٦ظل٪ جدضًض م٩ان ث - . هُٟظ البرهامج الخ٩ٍى

جي ًد٨مه ٖامالن ؤؾاؾُان َما - : وبهٟت ٖامت ٞةن ازخُاع اإلا٩ان اإلاىاؾب لخىُٟظ البرهامج الخ٩ٍى

ً التي حؿاٖض اإلاخ٩ىهحن ٖلى  -  ً لضي اإلاىٓمت،مً خُض اإلا٩ىهحن ووؾاثل الخ٩ٍى اؾدُٗاب مضي جىاٞغ ام٩اهُاث الخ٩ٍى

جي . اإلاٗلىماث و اإلاٗاٝع اإلا٣ّضمت في البرهامج الخ٩ٍى

ً بهظٍ اإلاغا٦ؼ -  غوٝ ظُضة للخ٩ٍى ً زاعظُت ومضي جىاٞغ بم٩اهُاث ْو   .مضي جىاٞغ ؤظهؼة ج٩ٍى

: الخلُُم

ت، البض مً مخابٗخه وج٣ُُمه لٛغى جدضًض مضي ٞٗالُخه،  اث٠ ألازغي إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ ً ٦إي مً الْى طل٪ ان الخ٩ٍى

ت مً اإلادايغاث او اإلاىايُ٘ ال ًًمً خضور الخٗلم لضي اإلاخ٩ىن و ٖلُه ٞةن مؿاولُت بصاعة اإلاىاعص  وظىص مجمٖى

ً،بل جمخض لخشبذ بإؾالُب ٖلمُت  ُت طل٪ الخ٩ٍى ً، ومً ًدخاط الُه وهٖى ت ال جىدهغ في جدضًض الخاظت بلى الخ٩ٍى البكٍغ

ً ؤن َظٍ الاخخُاظاث ٢ض جمذ جلبُتها بىاؾُت . بغهامج الخ٩ٍى

َظٍ الٗىانغ "ولُام جغسخي"وإلهجاػ ٖملُت الخ٣ُُم مً الًغوعي ج٣ُُم ظمُ٘ الٗىانغ اإلا٩ىهت لهظٍ الٗملُت، و٢ض خّضص 

  :في

ً-ص.    مدخىي البرهامج  -ط.      اإلا٩ّىن  -ب.          اإلاخ٩ّىن  -ؤ . الدؿلؿل والى٢ذ اإلاسّهو للخ٩ٍى

ٌ-  ً ً -و    .       اؾتراجُجُاث الخ٩ٍى .   اإلاّىاص و ؤظهؼة الخ٩ٍى

: وجخم َظٍ الٗملُت ٖبر زُىاث وهي

. جدضًض َٝغ الخ٣ُُم - 

جدضًض الٟلؿٟت اإلاىهجُت للخ٣ُُم   - 

. جدضًض ؤؾلىب ظم٘ البُاهاث - 

. ظم٘ البُاهاث  - 

. جدلُل البُاهاث -5

. اؾخسالم الىخاثج -6

. وي٘ جىنُاث زانت باإلاؿخ٣بل  -7

: الخىىًٍ في اإلاإؾؿاثمعىكاث جُبُم ئؾتراجُجُت 

٘ مً ٞٗالُت الخىُٓماث، بال ؤن َىا٥ ّٖضة مكا٧ل جمىٗها مً     ت للٞغ ت ويغوٍع ً خٍُى بطا ٧اهذ مهمت مؿئىلي الخ٩ٍى

م٨ً جىيُذ َظٍ اإلاك٨الث واإلاٗى٢اث في : جد٤ُ٣ ؤَضاٞها وجدى٫ صون بم٩اهُت جىُٟظ بغهامجها، ٍو

                                                           
 .218، ص 2000 ،دار حامد للنشر والتوزريع ،عمان ،"مدخل استراتيجي" دارة الموارد البشرية إ(: خالد عبد احلرمي)اذلييت مطر  -1
 .600_582، ص 1990 ،السعودية ،معهد اإلدارة العامة،"نظم التدريب والتطوير "،ترمجة سعد أمحد اجلبايل: وليام ترسي -2
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ت مىظىصة ظهل بٌٗ اإلاؿاولحن ألَمُت الضوع الظي ًم٪ -  ً ؤن جلٗبه، وبالخالي اٖخباٍع مهلخه بصاٍع ن إلاهلخت الخ٩ٍى

مها الىخُض َى ؤزظ ملٟاث الٗما٫ الجضص بلى مهبدت اإلاؿخسضمحن واؾخ٣بالهم  جها واعصة في اله٩ُل الخىُٓمي للىخضة َو

. ألاولي

ً مً ال٣اثمحن ٖلى َظٍ اإلاهالر، خُض ٣ًىمىن بإٖما٫ عوجُيُت  -  ت جخماشخى م٘ ٞهمهم إلاهمت ٖضم ٦ٟاءة ال٨شحًر وبصاٍع

ً . مؿاو٫ الخ٩ٍى

ت ألازغي وبظل٪ ج٣ل ؤَمُتها وؤَمُت الضوع اإلاىٍى بها -  ً ٚحر مىخجت مشلها مشل اإلاهالر ؤلاصاٍع   .اٖخباع مهبدت الخ٩ٍى

ضم ويىح ؤَضاٞها التي حؿعى بلى جد٣ُ٣ها -  . ٖضم ويىح الاؾتراجُجُت الٗامت للمىٓمت ٖو

غ الدؿهي -5 غ الىٓم الخ٨ىىلىظُت ٖضم جٞى ٗاث، ٖضم جٞى يُت، ظمىص ال٣ىاهحن والدكَغ الث الالػمت لل٣ُام بالٗملُت الخ٩ٍى

ً وي٠ٗ ؤلام٩اهُاث اإلاالُت اإلاخاخت . الخضًشت الضاٖمت للخ٩ٍى

جي الظي ٌٗخبر ؤؾاؽ هجاح الضوعة -6 . ٖضم ويىح ؤَضاٝ البرهامج الخ٩ٍى

يُت لؤلؾـ الٗلمُت و -7 خماص اٞخ٣اص الضوعة الخ٩ٍى جي، خُض الٖا الٗملُت في جسُُِ وجىُٟظ وج٣ُُم ومخابٗت اليكاٍ الخ٩ٍى

غ ؤهٓمت اإلاىٓمت وجد٤ُ٣ ٦ٟاءة  الٛالب في َظٍ الضوعاث ٖلى ألاؾالُب الخ٣لُضًت التي جدى٫ صون بم٩اهُت ج٣ضم ؤو جٍُى

ً ٗالُت الخ٩ٍى .  ٞو

 

: زاجمت 

ً مً ؤَم م٣ىماث اإلااؾؿاث الخضًشت، ٞا ُٟت الخ٩ٍى ت مىخجت،و في َظا اليكاٍ حٗض ْو ً يغوعي  لبىاء ٢ىة بكٍغ لخ٩ٍى

تهضٝ اإلااؾؿت بلى جىمُت مهاعاث ألاٞغاص وطل٪ إلاىاظهت اخخُاظاث خالُت ومؿخ٣بلُت جخُلبها اإلااؾؿت في ْل الخُٛحراث 

ً ال حهم اإلااؾؿت لىخضَا بل ٦ظل٪ ٌٗجي ألاٞغاص الٗاملحن ٞيها، وجىم ًت خب الٗمل لضحهم البُئُت التي جىاظهها، ألن الخ٩ٍى

لى ألاٞغاص . صازل اإلااؾؿت مما ٌٗىص بالٟاثضة ٖليها ٖو

اث٠ اإلااؾؿاث اإلاٗانغة ٌؿعى بلى جدؿحن ؤصاء الٗاملحن في اإلاىٓمت وب٦ؿاب     ً ٦يكاٍ ووُْٟت عثِؿُت مً ْو ٞالخ٩ٍى

ٟحن اإلاهاعة الالػمت التي جم٨نهم مً مىاظهت الخٛحراث اإلاسخلٟت في البِئت الضازلُت والخاعظُت، بدُض ًجب ؤن جغ٦ؼ  اإلاْى

ً ٖلى جدلُل ه٣اٍ ال٣ى يُت بؾتراجُجُت الخ٩ٍى ة وال٠ًٗ في ؤصاء وؾلى٥ الٗاملحن الخالُحن وجدضًض الاخخُاظاث الخ٩ٍى

ٟحن مً ؤصاء ؤٖمالهم  لت مً اظل الىنى٫ بلى ؾلى٥ وؤصاء ًم٨ً اإلاْى
ّ
يُت الٟٗا الالػمت، ومً زم وي٘ البرامج الخ٩ٍى

 .بإًٞل ٦ٟاء

 

 

                                                           
 .78_77دون سنة، ص ،دار الغرب ،اجلزائر ،"مبادئ التسيير البشري ":غياث بوثلجة -1
 .109، ص 107، ص 1998 ،ادلكتب اجلامعي احلديث،مصر ،"التنمية اإلدارية في الخدمة االجتماعية ":خًني خليل اجلميلي -2
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 :كاةمت اإلاغاحع 

ت:" ؤخمض ؾُض مهُٟى-  ت، مىٓىع "ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ ً، ال٣اَغة، م٨خبت ألاهجلى مهٍغ  .000  ال٣غن الخاصي والٗكٍغ

ت:" ؤخمض ماَغ-   . 00  ،الضاع الجامُٗت،ال٣اَغة ،"ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

م)الهُتي مُغ -  ت (:" زالض ٖبض الخٍغ ٘ ،ٖمان ،"مضزل اؾتراجُجي" ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ  .000 ، صاع خامض لليكغ والخىػَع

ت :" ٖبضالغخُمالهُتي مُغ زالض -  ن ،"مضزل اؾتراجُجي"ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ّ
. 000  ،صاع خامض لليكغ ،ٖما

ب والخىمُت:"بغعي ظما٫ مدمض-5 .  97 ، ال٣اَغة، ٖالم ال٨خب، "الخضٍع

.  99  ،صاع الجامٗت اإلاٛغبُت ،ال٣اَغة ،"الؿلىن الخىُٓمي وئصاعة ألاؿغاص: "خىٟي ٖبض الٟٛاع-6

ت في الخضمت الاحخماعُت:"زحري زلُل الجمُلي-7  .998  ،اإلا٨خب الجامعي الخضًض،مهغ ،"الخىمُت ؤلاصاٍع

ت:" ؾلُان مدمض ؾُٗض-8 .  00 ، ال٣اَغة، صاع الجامٗت الجضًضة، ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ل مهُٟي هجُب-0  ت :" قاَو . 996 ٖمان، صاع الكغو١،  ،("ئصاعة ألاؿغاص)ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت":ون شخاصة هٓمي وآزغ-   . 000 ، ٖمان، صاع اله٠ لليكغ، "ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت"نالح الضًً، ٖبض الباقي،  -   ت، الضاع الجامُٗت لليكغ، "ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ  .000 ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الجامُٗت، "علم الىــ ؤلاهخاج: "ِٖؿاوي ٖبضالغخمان مدمض-    . 00 ، ال٣اَغة، صاع اإلاٗٞغ

ت: "ٚغبي ٖلي وآزغون-    . 00 ، الجؼاثغ، صاع الهضي للُباٖت واليكغ، "جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 .صون ؾىت،صاع الٛغب ،الجؼاثغ ،"مباصب الدؿُحر البكغي :" ُٚار بىزلجت-5 

ض ؾُٗض الؿالم -6  تٖاص٫ خغخىف، : مٍا ، ٖمان، ٖالم ال٨خب الخضًشت، "مضزل اؾتراجُجي ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 00     .

غ" ،جغظمت ؾٗض ؤخمض الجبالي :ولُام جغسخي -7  ب والخٍُى . 990  ،الؿٗىصًت ،مٗهض ؤلاصاعة الٗامت،هٓم الخضٍع

.   00 مهغ، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، ،" ؤلاصاعة الغاةضة" مدمض ٖبض الٟخاح الهحرفي، -8 

ب اإلاىْف" خؿً خلبي، -9  ضاث، ٍ"جضٍع  . 98 ،   ، لبىان، ميكىعاث ٧ٍى

ت :"مدمىص ؤبىب٨غ مهُٟى-0   .  00 ، ال٣اَغة، الضاع الجامُٗت، "مضزل جدلُم اإلاحزة الخىاؿؿُت" ئصاعة اإلاىاعص البكٍغ

21- Hervé Hamon : « Investir dans la formation_ l’entreprise à la recherche de la performance ». 

Revue entreprendre et forme. Paris, fiche N°1 juin 1993, PP 89_90. 

221- Malthis (L): Gestion prévisionnelle des R.H. ed.d’organisation, Paris.1982,P. 144. 

232- SONTAG (Michel) : Développer et intégrer la formation en entreprise. Ed. liaison, Paris,  
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، ؾبل الخض : العىف يض اإلاغأة في اإلاجخمع ألاعصوي مىه أؾبابه، أقياله آزاٍع

ت/ٖبضهللا نالر مدمض الضعاٌؿه. ص ٖمان،ألاعصن /قغ٦ت اؾإ٫ لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 

:  ملخو

للخٗٝغ ٖلى وا٢٘ الٗى٠ يض اإلاغؤة في اإلاجخم٘ ألاعصوي، وطل٪ مً زال٫ اجبإ اإلاىهجُت ال٨ُُٟت  ؾعذ الضعاؾت   

و٦كٟذ الضعاؾت ًٖ ألاؾباب الغثِؿُت لٓاَغة الٗى٠ يض اإلاغؤة والتي .  وباؾخسضام اإلا٣ابالث اإلاٗم٣ت وجدلُل الىزاث٤

غ ظى مً الخىاع والى٣اف صازل بىاء ألاؾغة، ٥ ٗخبر خب الغظل للؿُُغة وهٓغجه الضوهُت للمغؤة ٧ان ؤَمها ٖضم جٞى ما َو

 آزغ
ً
ى ألا٦ثر . ؾببا وؤْهغث الضعاؾت ؤن ؤَم ؤق٩ا٫ الٗى٠ يض اإلاغؤة في اإلاجخم٘ ألاعصوي جمشلذ في الٗى٠ اللٟٓي َو

 مسخلٟت منها ا٫. اهدكاعا بحن ضخاًا الٗى٠، وجالٍ الٗى٠ الجؿضي ؤو البضوي
ً
ظؿضًت، هٟؿُت، وا٫و٢ض ٧ان للٗى٠ آزاعا

 . والاظخماُٖت والا٢خهاصًت

بت  ُما ًخٗل٤ باألؾباب التي جضٞ٘ اإلاغؤة في اإلاجخم٘ ألاعصوي للب٣اء ؤؾحرة ٖال٢ت ٖىُٟت ٣ٞض وظض ؤن ؤَم َظٍ ألاؾباب ٚع ٞو

وزغظذ الضعاؾت بٗضة َغ١ ًم٨ً مً زاللها مداولت الخض مً . اإلاغؤة في الخإ٦ُض ٖلى ٖضم الغيىر والاه٨ؿاع ؤمام الؼوط

مل اليكغاث ّ ت للم٣بلحن ٖلى الؼواط، ٖو ٍى اَغة الٗى٠ يض اإلاغؤة في مجخمٗىا ألاعصوي و٧ان مً ؤَمها بجبإ ؤؾالُب جٖى

 .وحسخحر الًٟ بإق٩اله اإلاسخلٟت لظل٪

. ، اإلاغؤة اإلاٗىٟتالٗى٠، ؤق٩ا٫ الٗى٠، آلازاع الىٟؿُت، جدلُل الىزاث٤: ولماث مـخاخُت

: ملضمت 

إلاجخمٗاث مهضع ألامان ألٞغاصَا، ول٣ض حٗغيذ الٗاثلت ل٨شحر مً الخٛحراث التي ؤنابذ جغا٦ُبها حٗض الٗاثلت في ٚالبُت ا

اثٟها الاظخماُٖت والىٟؿُت، وؤنبدذ  اثٟها ٖامت، ٨ٞشحر مً الٗاثالث ٞكلذ في ؤصاء ْو الاظخماُٖت، واو٨ٗؿذ ٖلى ْو

مت جغج٨ب في الكىإع و ألاؾىا١ وخضَا، بل ؤنبدذ الٗاثلت مؿغخا حك٩ل ٖامل زُىعة ٖلى ؤٞغاصَا، ٞلم حٗض الجٍغ

لها، ٞاهدكغث ظغاثم الٗى٠ صازل الٗاثلت بإق٩الها ٧اٞت، وؤنبذ الجىاة مً صازل الٗاثلت ؤ٦ثر ؤخُاها مً زاعظها في 

.  ، الجغاثم اإلاغج٨بت في الٗى٠ صازل الٗاثلت

ؤلاوؿاهُت مد٩ىمت بال٨ٟغة ال٣اثلت بن اإلاغؤة وإلاا ْلذ مٗٓم ال٣ىاهحن التي جد٨م هٓام ألاؾغة في مسخل٠ اإلاجخمٗاث 

ت الخهٝغ بهما، ٣ٞض اٞغػ طل٪ ؤق٩اال مخٗضصة مً ؤهىإ الٗى٠  وألابىاء امخضاص َبُعي إلال٨ُت الغظل وان له الخ٤ في خٍغ

.  وال٣هغ الاظخماعي الظي ًماعؽ يض اإلاغؤة وألابىاء مً ٢بل الغظل

ًا، و٢ض بضا طل٪ ظلُا مً زال٫ الىضواث الضولُت وألابدار والضعاؾاث وحؿخ٣ُب ْاَغة الٗى٠ يض اإلاغؤة اَخماما ٖالم

ب٣اجه، ٞهي واخضة في ٧ل  التي َغ٢ذ َظا اإلاجا٫، ٞٓاَغة الٗى٠ يض اإلاغؤة مىدكغة في ظمُ٘ قغاثذ اإلاجخم٘ َو

ا .  اإلاجخمٗاث، وان ازخلٟذ ؤؾالُبها، وؤهىاٖها، وآزاَع

                                                           
  .2010ضيف اهلل،  1
 .1992الكرمي،  2
 .2010الدباس،  3
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ى الكضة وال٣ؿىة، ؤي ؤجها جخًمً ؤما ُٞما ًسو مٟهىم الٗى٠، ٣ٞض ظاء في ٢ام ى٠ َو َٗ وؽ الهاصي بإهه الاؾم مً ال

.  اؾخسضام ال٣ىة ؤو ال٣ؿىة بك٩ل م٨ش٠

ىٓغ ٖلماء الاظخمإ بلى الٗى٠ بإهه الاؾخسضام الٟٗلي لل٣ىة ؤو التهضًض إللخا١ ألاطي والًغع باألشخام وؤلاجالٝ  ٍو

خضاء  ،باإلامخل٩اث ه ال٣اهىهُحن بإهه الٖا ٗٞغ دضر جإزحرا ؤو يغعا ٖاصًا ؤو ٦ما َو البضوي ؤو الىٟسخي الىا٢٘ ٖلى ألاشخام ٍو

ٗا٢ب ٖلُه ال٣اهىن  ا مسالٟا لل٣اهىن َو حن حهضٝ . مٗىٍى حن مخهاٖع غي ٖلماء الىٟـ بإن الٗى٠ ؾلى٥ ٖضواوي بحن َٞغ ٍو

.  ٧ل منهما بلى جد٤ُ٣ م٩اؾب مُٗىت ؤو حُٛحر وي٘ اظخماعي مٗحن

ؤي ؾلى٥ ٖضاجي مىظه هدى اإلاغؤة ب٣هض بلخا١ ألاطي والًغع : ٖى٠ يض اإلاغؤة ٖلى ؤهها٫( 005 ) البىاث وحٗٝغ   

. الجؿمي ؤو الىٟسخي ؤو اإلااصي ؤو الاظخماعي ؤو الهخي ؤو اللٟٓي، وباألزو الٗى٠ اإلاىظه مً الؼوط يض الؼوظت

ٗٝغ بإهه ؤي ٖمل م٣هىص ؤو ٚحر م٣هىص، ًغج٨ب بإًت وؾُلت بد٤ اإلاغؤة ل٩ىجها ا لخ٤ بها ألاطي وؤلاَاهت ٦ما َو مغؤة، ٍو

سل٤ لضحها مٗاهاة هٟؿُت ؤو ظيؿُت ؤو ظؿضًت، مً زال٫ الخضإ ؤو التهضًض ؤو الاؾخٛال٫ ؤو  ٣ت ٚحر مباقغة، ٍو بٍُغ

الخدغف ؤو ؤلا٦غاٍ ؤو ال٣ٗاب ؤو ؤي وؾُلت ؤزغي، وبه٩اع واَاهت ٦غامتها ؤلاوؿاهُت ؤو ؾالمتها ألازال٢ُت، ؤو الخ٣لُل مً امً 

.  نها ومً اخترامها لظاتها ؤو شخهُتها، ؤو الاهخ٣ام مً بم٩اهُاتها الظَىُت والجؿضًتشخ

 6،5:ًليوجخٗغى اإلاغؤة ألق٩ا٫ مسخلٟت مً الٗى٠ ومً َظٍ ألاق٩ا٫ ما    

 خم باؾخسضام : العىف الجؿضي ى مً ؤ٦ثر ؤق٩ا٫ الٗى٠ ويىخا، ٍو ٗجي اؾخسضام ال٣ىة الجؿضًت هدى الؼوظت، َو َو

 .ألاعظل، ؤو ؤًت ؤصاة مً قإجها جغ٥ آزاع واضخت ٖلى ظؿض اإلاٗخضي ٖليها ألاًضي ؤو

 ضم ببضاء : العىف اللـٓي ً، ووٗتها بإلٟاّ بظًئت ٖو ٩ىن ٖلى ق٩ل قخم الؼوط لؼوظخه وبخغاظها ؤمام آلازٍغ ٍو

ٗخبر الٗى٠ اللٟٓي َضاما بك٩ل ٦بحر، زانت لهىعة الظاث لضي الؼوظت. الخ٣ضًغ والاخترام لها  .َو

 بن الٗى٠ الىٟسخي م٣ترن بالٗى٠ الجؿضي ٞاإلاغؤة التي جخٗغى للٗى٠ الجؿضي جهاب بمٗاهاة : العىف الىـسخي

ضم ال٣ضعة بالخيبا بؿلى٥ الؼوط  .هٟؿُت مً ا٦خئاب، ويِٛ، و٢ل٤، ٖو

  ٗجي خغمان الؼوظت مً مماعؾت خ٣ى٢ها الاظخماُٖت، والصخهُت، واههُاٖها إلاخُلباث الؼو : العىف الاحخماعي ط َو

ا الاهٟٗالي، وم٩اهتها  ا، مما ًازغ في اؾخ٣غاَع ت والٗاَُٟت، ومداولت الخض مً اهسغاَها في اإلاجخم٘ ومماعؾت ؤصواَع ال٨ٍٟغ

 .الاظخماُٖت

 ضم مغاٖاة الصخت ؤلاهجابُت لها: العىف الهحي ٣هض به خغمان الؼوظت مً الٓغوٝ الصخُت اإلاىاؾبت لها، ٖو  .ٍو

                                                                                                                                                                                           
 .2002دراغمة،  1

 .2005 بنات، 2
 .2007وآخرون،كرادشة  3
 .2004البداينة،  4
 .2002احملارمة وآخرون، 5
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 ٩ىن بةظباع ا٫: العىف الجيسخي ػوط ػوظخه ٖلى اإلاٗاقغة الجيؿُت صون مغاٖاة الىي٘ الىٟسخي ؤو الهخي لها، ولجىء ٍو

و٢ض ًٓهغ الٗى٠ الجيسخي ٖلى ق٩ل اإلاٗاقغة الؿِئت . الؼوط بلى اؾخسضام ٢ىجه وؾلُخه إلاماعؾت الجيـ م٘ ػوظخه

ُت، ؤو الهجغ  .للؼوظت، ؤو اإلاٗاقغة ٚحر الكٖغ

 ا مً الٗى٠ الؿُاسخي، ؤو ؤلاصاعي ؤو حَر .  ختى اإلااصي والا٢خهاصي ٚو

وجؼصاص مؿالت الٗى٠ يض اإلاغؤة في اإلاجخم٘ الٗغبي واإلاجخم٘ ألاعصوي بق٩الُت، ٖىضما جخٗايض زهاثو ألاٞغاص    

الضًمٛغاُٞت م٘ زهاثو اإلادُِ الاظخماعي والش٣افي مً ظهت، والكغاج٘ وال٣ىاهحن اإلاٗمى٫ بها مً ظهت ؤزغي؛ بدُض 

ض مً اخخمالُت حٗم٤ُ ح صة الٗى٠ يض اإلاغؤة، وججظٍع بلى الخضوص التي ًهٗب مٗها مٗالجخه ؤو الخض مىه، ؤو الخمُحز جٍؼ

خ٣اص بًغوعة ؤلاخاَت بمشل َظٍ الٓىاَغ وصعاؾتها  ى ما صٞ٘ بٌٗ الباخشحن بلى الٖا بحن ما َى ٖى٠ وما َى ٚحر طل٪، َو

م٣ُت خى٫  مً مسخل٠ الجىاهب الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والضًمٛغاُٞت؛ وطل٪ بهضٝ ت وعئي واضخت ٖو ج٣ضًم مٗٞغ

.  ْىاَغ الٗى٠، وؤؾبابها واو٩ٗاؾاتها والٗىامل اإلااصًت لها

 ٌؿُُغ ُٞه الظ٧ىع ٖلى ؤلاهار، ٦ما ٌؿُُغ ٖلى اإلاهاصع اإلاالُت والاظخماُٖت واجساط    
ً
ا ٗض اإلاجخم٘ ألاعصوي مجخمٗا ؤبٍى َو

ىٓغ . ال٣غاعاث لهم ٖلى ؤجهم ألا٢ىي، في خحن ًىٓغ لئلهار ٖلى ؤجهً ألاي٠ٗ وبإجهً بط ؤن الظ٧ىع مًٟلىن ٖلى ؤلاهار، ٍو

ٖاَُٟاث وجابٗاث ومؿاإلااث، لظا ٞان جىػَ٘ ال٣ىي في ألاؾغة ألاعصهُت ًإزظ الك٩ل الهغمي، ٞالظ٧ىع في ؤٖلى الهغم، 

ٟا٫ في ؤؾٟل الهغم، ومً َىا ًم٨ً الىٓغ بلى ؤن مماعؾت ال٣ىي الظ٧ىعٍت لخد٤ُ٣ الؿُُغة والخد٨م  وؤلاهار وألَا

.  باألؾغة هي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الٗى٠ ألاؾغي 

وفي صعاؾت خى٫ اإلاٟاَُم الخانت بالٗى٠ ألاؾغي وؤلاؾاءة ٦ما جغاَا قغاثذ اإلاجخم٘ ألاعصوي، ؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى 

ا اإلا٣ابلىن ؤق٩اال للٗى٠ ألاؾغي وؤلاؾاءة ٦ما ؤقاعث الىخاثج بلى . وظىص ؤعبٗحن ق٨ال مسخلٟا مً اإلاماعؾاث التي اٖخبَر

ت، ومدؿببحن ؤؾاؾُحن ٞيها وصلذ الىخاثج بإن الطخاًا .  وظىص ضخاًا عثِؿُحن لخاالث الٗى٠ ألاؾغي وؤلاؾاءة ألاؾٍغ

ٟا٫ مً الجيؿحن(الؼوظت، والابىت، وألازذ، وألام وؤم الؼوط)ألاؾاؾُحن َم مً ؤلاهار  وفي اإلا٣ابل ٞان الظ٧ىع . ، زم ألَا

وؤْهغث الضعاؾت وظىص ٞغو٢اث بحن . اإلاٗخضون في خاالث الٗى٠ ألاؾغي وؤلاؾاءة، زانت الؼوط وألار َم اإلادؿببىن ؤو

ألاٞغاص مً الجيؿحن ُٞما ٌٗخبر مماعؾاث ٖىُٟت ؤو مؿِئت، وطل٪ اٖخماصا ٖلى ؤٖماع اإلا٣ابلحن، ومؿخىي حٗلُمهم، 

.  وؤما٦ً ؾ٨نهم

ؤؾغة لل٨ك٠ ًٖ الٗى٠ يض اإلاغؤة في مضًىت الؼع٢اء،  000 صعاؾت ٖلى ُٖىت ٖكىاثُت مً (  00 ) صعوَلوؤظغي 

خُض ؤْهغث الىخاثج ؤن ؤ٦ثر اإلاخٗغياث للٗى٠ ألاؾغي ًَ الؼوظاث، وجبحن مً َظٍ الضعاؾت ؤن ؤ٦ثر ؤهىإ الٗى٠ الظي 

ت بإلٟاّ بظًئت والكذ م ؤمام جخٗغى له الؼوظت َى الٗى٠ الىٟسخي بيؿبت خىالي الغب٘، ومً ؤق٩اله الخد٣حر والسخٍغ

ً ٦ما ؤ٦ضث الضعاؾت ٖلى ؤن عصوص ؤٞٗا٫ اإلاٗىٟاث هدى الٗى٠ ٧ان باالؾدؿالم، زم الب٩اء، والهغار، واللجىء بلى .  آلازٍغ

ت ٢لُال، وطل٪ بؿبب  ألا٢اعب، وجغ٥ اإلاجز٫، وؤٞٗا٫ ٖى٠ مًاصة، في خحن ٧ان اللجىء بلى الاؾدكاعة اإلاخسههت والكَغ

خماص الا٢خهاصي ٖلى اإلاؿبب للٗى٠الخٝى مً اإلاجخم٘ و٦الم الىاؽ، و . الخٝى مً اهخ٣ام اإلاؿبب للٗى٠، والٖا

                                                           
 .331، 329، ص 1994الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  دار ، الطبعة الثالثة،")والمراىقة الطفولة( سيكولوجية النمو ":ميخائيل معوض خليل1
 .452، ص1989 جدة، هتامة، دار ،"المراىقة إلى الطفولة من النمو":وآخرون يوسف مجيل زلمد منصور2
 .28، ص1981والنشر،  للدراسات العربية ادلؤسسة ،"سيكولوجية دراسة المراىق": نورى احلافظ3
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بضعاؾت ًٖ الٗى٠ يض الؼوظت في اإلاجخم٘ ألاعصوي، ومضي اهدكاٍع بحن الؼوظاث مً ُٖىت (  00 ) العىاوصةو٢امذ    

هدكاعا بحن الؼوظاث، خُض وجىنلذ بلى ؤن الٗى٠ الاظخماعي َى ؤ٦ثر ؤهىإ الٗى٠ ا. الضعاؾت، وألاؾباب ال٩امىت وعاءٍ

ا بدغمان الؼوظت مً الخغوط %(56)بلٛذ ألاَمُت اليؿبُت لىظىصٍ  ، و٢ض جمشل ؤ٦ثر ؤهىإ الٗى٠ الاظخماعي قُٖى

 -ٖلى ألا٢ل  -مً الؼوظاث ٢ض حٗغيً %(  .97)وحكحر الضعاؾت بلى ؤن %(. 56.8)للٗمل وبإَمُت وؿبُت بلٛذ ٢ُمتها 

. لك٩ل واخض مً ؤق٩ا٫ الٗى٠

، ٣ٞض لىخٔ جؼاًضا ٦بحرا في ؤٖضاص خاالث الٗى٠ (006 )ؤما باليؿبت لؤلع٢ام الهاصعة ًٖ بصاعة خماًت ألاؾغة في ٖام    

٢ًُت   ٢6ًُت اٖخضاء ظيسخي و   7)منها لل٣ًاء   79خالت و٢ًُت جم جىصٌ٘   76 يض اإلاغؤة خُض ونلذ ما ٣ًاعب 

ظا باإلا٣اعهت م٘ (اٖخضاء ظؿضي (. 005 بىاث، )و( 006 بصاعة خماًت ألاؾغة، . ) 00 خالت ٖام   66، َو

وحهضٝ َظا البدض بلى صعاؾت الٗى٠ يض اإلاغؤة في اإلاجخم٘ ألاعصوي مً زال٫ جُغ٢ه ألؾباب الٓاَغة، وؤق٩الها     

ظابت ٖلى وجداو٫ الضعاؾت ؤلا. الغثِؿت، وؤَم اإلآاَغ وآلازاع، ومً زم ألاؾباب التي جضٞ٘ اإلاغؤة للب٣اء ؤؾحرة ٖال٢ت ٖىُٟت

: ألاؾئلت الخالُت

 ما ألاؾباب ال٩امىت وعاء حٗى٠ُ اإلاغؤة في اإلاجخم٘ ألاعصوي؟ . 

 ما ؤَم ؤق٩ا٫ الٗى٠ التي حٗاهُه اإلاغؤة ألاعصهُت؟ . 

 ٠ُ٦ جخإزغ اإلاغؤة ألاعصهُت بالٗى٠ اإلاىظه يضَا؟ . 

 إلااطا جب٣ى اإلاغؤة ألاعصهُت ؤؾحرة ٖال٢ت ٖىُٟت؟ . 

َظٍ الٓاَغة؟ ما ؤَم الؿبل ال٨ُٟلت للخض مً  .5

: مىهجُت الضعاؾت

غ البدثي خى٫ ٢ًُت الٗى٠ يض اإلاغؤة في الاعصن باؾخسضام     ،   0 /  0 في الٗام  اإلاىهجُت الىُـُتؤٖض َظا الخ٣ٍغ

. وجم ُٞه ظم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث باؾخسضام اإلا٣ابلت اإلاٗم٣ت وجدلُل الىزاث٤ والضعاؾاث الؿاب٣ت خى٫ َظا اإلاىيٕى

: اإلاكاعواث

٣ت ٢هضًت مً زال٫ الخبراث اإلاٗاقت ؤو مً زال٫ بٌٗ الضواثغ ناخبت     ُما ًسو اإلاكاع٧اث، ٣ٞض ؤزترن بٍُغ ٞو

ص٣ُ٢ت  70-5 الازخهام، وجم م٣ابلت ؤعب٘ وؿاء واخضة منهً ٖؼباء وألازغ متزوظاث، وجغاوخذ مضة اإلا٣ابالث ما بحن 

توجم اَإل اإلاكاع٧اث ٖلى ٚغى الضعاؾت وؾغ. ل٩ل م٣ابلت ًً . ًت البُاهاث اإلاجمٖى ومً الجضًغ ط٦ٍغ ؤن اإلاكاع٧اث ٞع

ً ٦خابُا ً ؤن ًخم الخضٍو  واقتَر
ً
. ؤن ًخم حسجُل اإلاٗلىماث نىجُا

: حمع البُاهاث

بٗض طل٪ ظغي . ظمٗذ بٌٗ الىزاث٤ مً الصخ٠ الُىمُت ومً مىا٢٘ اإلاضوهاث واإلاىخضًاث مً ٖلى قب٨ت ألاهترهذ   

ًجدلُل َظٍ البُاهاث وجهجي . ٞها في ٞئاث عثِؿُت وجًمىذ ٧ل ٞئت ٖضص مً الٗىاٍو

: أصواث الضعاؾت 

. ؾىىاث 5ٖلى اإلا٣ابلت اإلاٗم٣ت وجدلُل الىزاث٤ اإلايكىعة في الصخ٠ واإلاىا٢٘ الال٨تروهُت آلزغ  أصواث الضعاؾتا٢خهغث 
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: جدلُل الىخاةج ومىاككتها

 (  )ًبحن الجضو٫ ع٢م 
ً
ظغاء جدلُل بُاهاث اإلا٣ابالث اإلاٗم٣ت وجدلُل الىزاث٤ اإلاإزىطة إلاا جم الخىنل بلُه مً هخاثج  ملخها

ٓهغ ٞيها ؤلاظابت ًٖ ؤؾئلت الضعاؾت . مً الصخ٠ الغؾمُت وبٌٗ اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت، ٍو

جهيُف البُاهاث (: 1)حضٌو عكم 

ً الـئاث الغةِؿُت  العىاٍو

 

أؾباب العىف 

 ال٣ٟغ. 

 الىٓغة الضوهُت للمغؤة. 

  الغظل في ٧ل اإلاجاالثاؾخمغاع ؾُُغة. 

 وظىص ه٣اٍ ي٠ٗ في الىٓام الخٗلُمي. 

 صعظت الخٗلُم بحن الؼوظحن. 

 ت اإلاغؤة بد٣ى٢ها  .ٖضم مٗٞغ

 اعجٟإ ٖضص ؤٞغاص ألاؾغة. 

 ظغاثم الكٝغ. 

 ت  .ٖضم ٢ضعة الؼوظحن ٖلى بًجاص الخلى٫ لبٌٗ اإلاك٨الث ألاؾٍغ

 ىُت يض الٗى٠ اإلاىظه للمغؤة  .اٞخ٣اص ألاعصن لىز٣ُت َو

 ؤؾباب هٟؿُت. 

 جضزالث ٖاثلت الؼوط. 

 ٢لت الخىاع صازل ألاؾغة. 

 ت  .ٚحرة الؼوط اإلاَٟغ

 ما٫ اإلاخٗل٣ت باألؾغة . ٖضم حٗاون الؼوظحن في ألٖا

 

 

 

أقياٌ العىف 

 الٗى٠ الجؿضي. 

  الٗى٠ الىٟسخي واإلاٗىىي. 

  الٗى٠ الغمؼي. 

 الٗى٠ اللٟٓي. 

 الٗى٠ الجيسخي. 

 اث  .ؾلب الخ٣ى١ والخٍغ

 الٗى٠ الاظخماعي .

 

 

آزاع العىف 

  الخىمُت)آزاع ا٢خهاصًت ٌ  (.ج٣ٍى

 آزاع هٟؿُت. 

 آزاع اظخماُٖت. 

 آزاع ظؿضًت .

 

أؾباب بلاء اإلاغأة ألاعصهُت أؾحرة عالكت عىُـت 

 مت بتها بالكٗىع بااله٨ؿاع والهٍؼ  .ٖضم ٚع

 الخٝى ٖلى ألاوالص مً الدكدذ. 
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 ٖضم ظضوي َغ١ ؤلانالح. 

 ؤؾباب اظخماُٖت .

 

 

الٓاَغة  ؾبل الخض مً َظٍ

 اؾخسضام الًٟ بإق٩اله اإلاسخلٟت. 

 ٖمل صوعاث بعقاصًت للم٣بلحن ٖلى الؼواط. 

 اليكغاث. 

 اؾخنهاى الغؤي الٗام. 

 الخإزحر ٖلى نىإ ال٣غاع. 

 حكضًض مداؾبت مغج٨بي الجغاثم. 

 اّ وألاثمت  .صوع الٖى

 ُت الٟئاث ال٣ٟحرة واإلاهمكت  .جٖى

  جإَُل ضخاًا الٗى٠ ألاؾغي. 

  خماًت ألاؾغةجُٟٗل صوع بصاعة. 

 بوكاء ظمُٗاث مىاًَت للٗى٠ يض اإلاغؤة. 

 جُٟٗل الاجٟا٢ُاث الضولُت. 

 ٖمل خىاٞؼ ألًٞل حُُٛت بٖالمُت إلاىاًَت الٗى٠ يض اإلاغؤة .

ومً زال٫ جدلُل البُاهاث اإلاإزىطة مً اإلا٣ابالث والىزاث٤ وظض ان وؿبت ألاؾباب ال٩امىت وعاء ْاَغة الٗى٠ يض 

غ ظى مً .  اإلاغؤة اإلاظ٧ىعة في الىزاث٤ ؤ٦بر منها في اإلا٣ابالث  مً ألاؾباب الغثِؿُت، ؤَمها ٖضم جٞى
ً
وجًمىذ البُاهاث ٖضصا

، ؤن الؼوط ًلجإ بلى الٗى٠ يض الؼوظت إلاا ٌٗاهُه مً ي٠ٗ (0 0 ) الضباؽع الخىاع والى٣اف صازل بىاء ألاؾغة، وجٟـ

في ؤؾالُب ومهاعاث الخىانل مٗها، خُض ًهٗب ٖلُه الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاٍع ومكاٍٖغ واهٟٗاالجه، ومً زم ًمُل الؼوط بلى 

ض. جىظُه اللىم ٖلى الطخُت م ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ الظاث وفي ٦شحر مً ألاخُان ٩ًىن الٗى٠ هدُجت الكٗىع باإلخباٍ، ٖو

ؤجى٢٘ ألهه زلو " ججاَها َى  و٢ض وعص ٖلى لؿان اخضي اإلاكاع٧اث ؤن ؾبب ٖى٠ الؼوط. والكٗىع بالٛحرة الكضًضة

ظا ولض ٖىضٍ هٕى مً الٛحرة ؾىاء مً قٛلي ؤو مً الؼمالء ىا٥ الاهدال٫ الخل٣ي، َو ". صعاؾخه مً بلض ؤظىبي َو

ٗخبر خب الغظل للؿُُغة ون  ْغجه الضوهُت للمغؤة مً ؤَم ألاؾباب لخٗى٠ُ اإلاغؤة في اإلاجخم٘ ألاعصوي ٦ما ٦ما َو

ظا ًخ٤ٟ م٘ صعاؾت البضاًىت ". َى بضو ٩ًىن آلامغ الىاهي وممىٕى ه٣ى٫ أل: "حكحر لظل٪ بخضي اإلاٗىٟاث ، خُض ( 00 )َو

. جغي ؤن الغظل ٣ًىم بمماعؾت ال٣ىي الظ٧ىعٍت لخد٤ُ٣ الؿُُغة والخد٨م باألؾغة

٘ ذ َو ا٦ض طل٪ جهٍغ جبر هجغ الؼوط لؼوظخه ؤو اؾخٟٗاٞه ٖنها مً ؤَم ؤؾباب الٗى٠ الجيسخي بد٤ َظٍ اإلاغؤة ٍو

ا وسخ٤ ل٨غامتها، ومً اإلام٨ً اعظإ الؿبب في َظا "هللا ًجهض بال٪ مشل ما ظهضث بالي"اإلاٗىٟت  ُه ظغح إلاكاَٖغ ، ٞو

ت ٦مكاَضة ألا َظا و٢ض هٟذ ٧ل اإلاكاع٧اث ؤن ج٩ىن َىا٥ . ٞالم ؤلاباخُتالىٕى مً الٗى٠ بلى بجبإ الؼوط للؿبل اإلاىدٞغ

م مً جغ٦حز الىزاث٤ ٖليها، وعبما ٌٗىص طل٪ الى ؤن الخاالث اإلاضعوؾت مً الُب٣ت  نلت بحن الخالت اإلااصًت والٗى٠ ٖلى الٚغ

. الىؾُى

ؤَم ؤق٩ا٫ الٗى٠ يض اإلاغؤة في اإلاجخم٘ ألاعصوي، خُض هجض الاجٟا١ ال٨بحر ما بحن (  )و٦ما جىضر بُاهاث الجضو٫ 

و٢ض وظض مً زال٫ الخدلُل ؤن الٗى٠ . البُاهاث اإلادللت مً الصخ٠ واإلاىا٢٘ الال٨تروهُت م٘ بُاهاث اإلا٣ابالث اإلاٗم٣ت

ظا ما جىضخه اإلاكاع٧اث ٞالٗى٠ ًبضؤ . ًلُه الٗى٠ الجؿضي ؤو البضوياللٟٓي َى ألا٦ثر اهدكاعا بحن ضخاًا الٗى٠، و َو
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دبٗه ٖىٟا ظؿضًا ٩ىن الٗى٠ اللٟٓي بالكخم والؿب ب٩اٞت ؤهىاٖه، ؤما الٗى٠ البضوي ُٞسخل٠ . ٚالبا لُٟٓا ٍو ٍو

ا الٗى٠ الؿاب٣حن الٗى٠ الىٟسخي. بازخالٝ الخالت مً صٞ٘ بلى يغب مبرح وع٧ل اصة ما ًالػم هٖى غي صعوَل . ٖو ٍو

مً الؼوظاث، ومما ًجضع % 5 ؤن ؤ٦ثر ؤهىإ الٗى٠ الظي ٢ض جخٗغى له الؼوظت َى الٗى٠ الىٟسخي وبيؿبت (  00 )

مداعمه وآزغون، )ط٦ٍغ ؤن الٗى٠ الجيسخي ٢ض ًٓهغ لى٣و الىإػ الضًجي، ؤو للخإزغ باألٞالم الجيؿُت، ؤو لخٗظًب الؼوظت 

 00  .)

 وللٗى٠ يض اإلاغؤة او٩ٗاؾاث ٖل
ً
ي ألاؾغة واإلاجخم٘، وجٓهغ آزاٍع ٖلى اإلاغؤة اإلاٗىٟت وؤَٟالها، ٦ما ًخسظ الٗى٠ ؤبٗاصا

ا ألاؾغي  : و٢ض ٦ك٠ آلازاع الخالُت. ؾلبُت ٖلى ؾالمت اإلاغؤة الىٟؿُت واؾخ٣غاَع

ظا مً اإلام٨ً ان ٣ًىصَا للخ٨ٟحر باال: آلازاع الىـؿُت .  مٍغ "هخداع خُض ج٣ٟض اإلاغؤة ز٣تها بىٟؿها واخترامها لظاتها، َو

هم "، او الىٟىع مً ألاؾغة "خاولذ الاهخداع ال قٗىعٍا واقغبذ ٦م خبت صوا وؤخُاها بىٟغ مً ألاوالص، ختى ًم٨ً ؤ٦َغ

م سخل٠ الاخؿاؽ بإي آزاع الٗى٠ لها الى٢٘ ألا٦بر في الىٟـ بحن اليؿاء ومً اإلام٨ً ؤن ٌٗؼي طل٪ ". بؿبب ؤبَى ٍو

 الزخالٝ مؿخىي اليؿاء الخٗلُمي، ٞمً
ً
، وبًٗهً آلازغ ًغي البضوي َى ألاقض جإزحرا

ً
َم مً ًغي ؤن اللٟٓي َى ألا٦ثر ؤزغا

 ".ؤوسخى ال٨الم الجاعح وؤوسخى ألاٞٗا٫ ل٨ً ألاخاؾِـ اإلاخىلضة ًٖ الضٞ٘ والضػ والًغب ال ًم٨ً ؤن ؤوؿاَا"

 .و٢ض ج٩ىن هدُجت للًغب اإلابرح وقض الكٗغ والضٞ٘: آلازاع الجؿضًت . 

ظا ًخًمً الخإزحراث الؿلبُت ٖلى اإلاجخم٘ مً خى٫ اإلاغؤة اإلاٗىٟت :آلازاع الاحخماعُت .  بلى ؤن ( 005 )وحكحر البىاث . َو

َظٍ آلازاع مً ؤقض ما ًتر٦ه الٗى٠ ٖلى اإلاغؤة وألاؾغة واإلاجخم٘، ًٞغعٍ ال ٣ًخهغ ٖلى اإلاغؤة اإلاٗىٟت، وبهما ًمخض لِكمل 

اصة الخ٨ٟ٪ ألاؾغ  .ي هاَُ٪ ًٖ ايُغاباث الٗال٢اث الاظخماُٖتؤؾغتها ومجخمٗها، ومً ابغػ آزاٍع ٍػ

ٌ الخىمُت الا٢خهاصًت وبٖا٢ت مخُلباث الخىمُت  :آلازاع الاكخهاصًت .  مً هخاثج اهدكاع الٗى٠ يض اإلاغؤة ج٣ٍى

 (.بىاء ٖلى جدلُالث الصخ٠ الُىمُت)الا٢خهاصًت 

ُما ًسخو باألؾباب التي جضٞ٘ اإلاغؤة في اإلاجخم٘ ألاعصوي للب٣اء ؤؾحرة ٖال بت اإلاغؤة ٞو ٢ت ٖىُٟت، ٣ٞض وظض ؤن مً ؤَمها ٚع

ظٍ الجملت جضلل ٖلى وظىص قغر ٦بحر في الٗال٢ت " بٓل مٗىًٗ"في الخإ٦ُض ٖلى ٖضم الغيىر والاه٨ؿاع ؤمام الؼوط  َو

٨حن بلى الخدضي بُنهما ومداولت بزباث الظاث ومً اإلام٨ً . الؼوظُت بدُض هيخ٣ل مً الٗال٢ت الخ٩املُت بحن الكٍغ

قٟاٝ بإن َظا الخإ٦ُض ب٣ضع ما َى ؾبب لب٣اء الٗال٢ت ب٣ضع ما َى ؾبب لخهى٫ الهغاٖاث الؼوظُت اإلااصًت الاؾذ

، والخٝى ٖليهم مً الدكدذ. للٗى٠
ً
غج٨ؼ الؿبب الشاوي في مداولت اإلاغؤة الخٟاّ ٖلى وخضة ألاؾغة وألاوالص زهىنا . ٍو

ً بضي ؤعوح مٗاي قلت"و٦ما ج٣ى٫ بخضي اإلاكاع٧اث  هما ًخطر زالشا بإهه اطا لم جٟلر مداولت جضزل ألا٢اعب في بي". ٍو

٘ الغاًت وحؿدؿلم للىا٢٘ اإلاٗاف والؿبب الغاب٘، َى ؾبب . بنالح الٗال٢ت وب٣ًاٝ الٗى٠ يض َظٍ اإلاغؤة ٞإجها ؾٝى جٞغ

ظا ؤخض ألاؾباب التي هخجذ ؤًًا ًٖ صعاؾت  اظخماعي ٧الخٝى مً ٦الم الىاؽ وويُٗت اإلاغؤة اإلاُل٣ت في اإلاجخم٘ َو

(.  00 ) صعوَل

ىا٥ ٖضة َغ١ ًم٨ً مً زاللها مداولت الخض مً ْاَغة الٗى٠ يض اإلاغؤة في مجخمٗىا ألاعصوي، و٢ض  َو

مل اليكغاث . اؾخسلهذ في اٚلبها مً جدلُل الىزاث٤ ت للم٣بلحن ٖلى الؼواط، ٖو ٍى ومً جل٪ الُغ١ بجبإ ؤؾالُب جٖى

وال بض مً الخإزحر ٖلى الؿُاؾاث وناوٗيها وحكضًض مداؾبت مغج٨بي ظغاثم  ٦ما. وحسخحر الًٟ بإق٩اله اإلاسخلٟت لظل٪

اّ وألاثمت بدُض ج٩ىن لهم ال٣ضعة ٖلى جضُٖم الىإػ الضًجي . الكٝغ وجبرػ الخاظت بلى يغوعة الاَخمام بةٖضاص الٖى
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ُتها بد٣ى٢ها، ومً زم ًجب الىنى٫ الى الٟئاث اإلاهمكت . والازالقي ومىٓىمت ال٣ُم الخمُضة لضي ألاٞغاص مً اليؿاء وجٖى

.            واٖضاص بغامج لخإَُل ضخاًا الٗى٠ وجُٟٗل صوع اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت والخانت إلا٩اٞدت َظٍ الٓاَغة والخض منها

 

: كاةمت اإلاغاحع 

. ، ٖمان، ألاعصن"2006ئخهاةُاث خٌى اللًاًا التي حعاملذ معها في عام " ،(006 )بصاعة خماًت ألاؾغة،  . 

اع الىَجي لخماًت ألاؾغة ألاعصهُت مً العىف صازل ألاؾغة ألاعصهُت"، ( 00 )البضاًىت، طًاب،  .  جي "ؤلَا ، اإلاجلـ الَى

. لكاون ألاؾغة، وز٣ُت ٚحر ميكىعة، ٖمان، ألاعصن

،  ، صظلت واإلاٗتز لليكغ والخىػَ٘، ٍ"العىف يض اإلاغأة، أؾبابه وآزاٍع وهُـُت عالحه" ،(005 )بىاث، ؾهُبت،  . 

 .ٖمان، ألاعصن

ما،  .  ىُت، ٖمان، ألاعصن ،"العىف يض اإلاغأة" ،(0 0 )الضباؽ، ٍع . اإلا٨خبت الَى

، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت "العىف ألاؾغي وأزٍغ على الصخت الىـؿُت للمغأة الـلؿُُيُت" ،( 00 )صعاٚمت، صًما،  .5

 .ال٣ضؽ، مىصٖت في ٢ؿم الغؾاثل الجامُٗت، م٨خبت الجامٗت ألاعصهُت، ٖمان

ُت والاعقاص ألاؾغي "العىف ألاؾغي في مضًىت الؼعكاء" ،( 00 )عوَل، مها، ص .6 . ، صعاؾت ونُٟت، مغ٦ؼ الخٖى

ت الجامُٗت: ، ال٣اَغة"جأصًب مكغوع أم ئنهاء مدٓىع : العىف في ألاؾغة" ،( 00 )الؿمغي، ٖضلي،  .7 . صاع اإلاٗٞغ

،  ، صاع اإلاإمىن لليكغ والخىػَ٘، ٍ"الضولُت العىف يض اإلاغأة بحن الـله واإلاىازُم"، (0 0 )ي٠ُ هللا، ٖالُت،  .8

. ٖمان، ألاعصن

عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، الجامٗت ألاعصهُت،  ،"العىف يض الؼوحت في اإلاجخمع ألاعصوي" ،(998 )الٗىاوصة، ؤمل،  .9

 . ٖمان، ألاعصن

والاحخماعُت بأقياٌ العىف يض عالكت اإلاخؼحراث الضًمؼغاؿُت "، (007 )٦غاصقت، مىحر والخخاجىت، ٖبضالخال٤، .0 

 .، ٖمان، ألاعصن5 ، مجلت الٗلىم الاظخماُٖت، الٗضص "اإلاغأة

. ، الهاصي، صاع لبىان للُباٖت واليكغ، بحروث، لبىان( 99 )ال٨غمي، خؿً، .  

م والخُاعي، عظاء والىداؽ، ؤمل، .   ض، ٍع اإلاـاَُم الخانت بالعىف ألاؾغي وؤلاؾاءة "،( 00 )اإلاداعمت، خمض والٍؼ

ً الكٝغ الخىمىي، ٖمان، ألاعصن"هما جغاَا قغاةذ اإلاجخمع ألاعصوي  . ، مٗهض اإلال٨ت ٍػ
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صوع اإلاعاملت الىالضًت في ْهىع ؤلايُغاباث الىـؿُت لضي اإلاغاَم 

 ،الجؼاةغ2حامعت ؾُُف/خؿان سخؿىر.ص

 

 :ملخو

احٗخبر مغخلت اإلاغا٣َت مغخلت  اإلاجخم٘، بال ؤن َظٍ اإلاغخلت حٗض مً ٞغص في  مً مغاخل الىمى التي ًمغ بها ٧ل ٦ٛحَر

هي  اهخ٣ا٫ بط حٗض الخض الٟانل بحن مغخلت الُٟىلت اإلاخإزغة ومغخلت الغقض، وؤجها ؤَم مغاخل خُاة ؤلاوؿان ٞهي ه٣ُت

ت مً الخٛحراث الىٟؿُت،  ، ٦ما ًمغ الٟغص في َظٍ(ة)٦غظل ؤو امغؤة نٛحر( ة)التي ججٗل اإلاغا٤َ ت بمجمٖى اإلاغخلت الٗمٍغ

ظهاٍػ الىٟسخي وال٣ٗلي، خُض جخدى٫ مُىله واَخماماجه هدى اججاَاث ؤزغي لم ٌٗكها مً  ٢لُت، والجؿمُت، ٞهي جمـال٘

الىمى ومسخل٠ ظىاهبه زم الٗىامل اإلادضصة لك٩ل  ٢بل، ؾِخم في َظا اإلا٣ا٫ جىاو٫ مٟهىم اإلاغا٣َت وؤق٩الها ومُالب

ت لضي اإلاغا٣َت، واإلاغا٣َت في البِئاث اإلاسخلٟت اهتهاء بم ق٨الث اإلاغا٣َحن الىٟؿُت وصوع اإلاٗاملت الىالضًت وؤػمت الهٍى

 .اإلاغا٤َ

 .اإلاٗاملت الىالضًت، اإلاغا٤َ، الايُغاباث الىٟؿُت :اليلماث اإلاـخاخُت

 :مـهىم اإلاغاَلت -1

٣ا بحن الُٟىلت صر ٞيها اإلاخإزغة واإلاغا٣َت، جذ هي مغخلت اهخ٣الُت في ٖمغ ؤلاوؿان جبضؤ بالبلٙى الظي ٌٗخبر ٍَغ

والاهٟٗالُت، والاظخماُٖت ٞهى ًيخ٣ل مً الخ٨ٟحر ال٣اثم ٖلى  حٛحراث في شخهُت اإلاغا٤َ مً الىاخُت الجؿمُت وال٣ٗلُت

يخ٣ل بصعا٥ اإلالمىؽ بلى الخ٨ٟحر ت وجؼصاص ٢ضعجه ٖلى الى٣ض والخدلُل وجٟهم ألامىع ٍو ت وال٨ٍٟغ م٤ في ألامىع اإلاٗىٍى مً  ألٖا

خماص ٖلي ٚحٍر دؿ٘ هُا١ مغخلت الٖا خماص ٖلى الىٟـ والا٦خٟاء الظاحي ٍو .  ٖال٢اجه الاظخماُٖت بلى الٖا

 والبلٙى اإلاغا٣َت ل٨ً ٖملُت الخٗلم، م٣ابل والخُىع  الضازل الىمى ٖلى للضاللت بالبلٙى ؤخُاها اإلاغخلت َظٍ حؿمى

٣خهغ الىطج ةمغخل ختى وحؿخمغ جبضؤ بالبلٙى مغخلت ٖلى جُل٤ ٞاإلاغا٣َت متراصٞخحن، ٧لمخحن لِؿخا  الىمى ٖلى البلٙى مٗجى ٍو

  . ؾاللخه وخٟٔ الخىاؾل ٖلى ٞيها ٢اصعا الٟغص ًهبذ و والجيسخي الٟؿُىلىجي

تها  ٞغ الجؿمي  الىمى ظىاهب في الجيسخي الىطج  ٖالماث بٓهىع  جبضؤ مغخلت)) :بإجها Medinnus  ماصًىاؽٖو

   ((.بالٜ شخو ؤهه ٖلي ألاخىا٫ في ؤٚلب ال٨باع بخىلي ؤصواع الٟغص ٖىضما ٣ًىم وجيخهي والاظخماعي

ها  ٞغ ًاء هًىط ٖىض وجيخه البلٙى مً جبضؤ ٞترة: ))بإجها  Sigmund Freudؾُجمىهض ؿغوٍضٖو  باإلاٟهىم الجيؿُت ألٖا

  .((الىٟسخي

 : بحن اإلاغاَلت والبلىغ الـغق  -2

                                                           
 .210 -209، ص2005، بًنوت العربية، النهضة دار ،"والمراىقة المراىق ":العيسوي الرمحان عبد1
 .226، ص 2004بًنوت،  اللبناين، ادلنهل دار ،"الشيخوخة إلى الطفولة من النمو نفسال علم":الدين الطفيلي زين امتثال2
 .224، ص 2009العريب، عمان،  اجملتمع مكتبة ،"والمراىقة الطفولة بين اإلنسان النمو سيكولوجية":الغباري أبوشعًنة ثائر زلمد خالد3
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، ًيبػي الخمُحز بحن اإلاغا٣َت ًاء ٣ِٞ ونى٫  ٌٗجي ٞالبلٙىبحن اإلاهُلخحن،  ًسلِ ال٨شحر خُض ؤن والبلٙى  ألٖا

اثٟها ؤصاء مً جم٨نها التي الىطج خالت الخىاؾلُت بلى ٣لُت ظؿمُت ٞهي حٛحراث ؤما اإلاغا٣َت الخىاؾلُت، ْو وهٟؿُت  ٖو

  .مً البلٙى ؤقمل ٞاإلاغا٣َت وعوخُت وؤزال٢ُت واظخماُٖت

ى اإلاغا٣َت إلاغخلت البُىلىجي اإلآهغ ًمشل البلٙى  ومصخىب الخي ال٩اثً ٖىض الىمى مً ٞتراث وؿبُا مدضص باإلاغخلت، مدضص َو

ًاء مؿخىي  ٖلى بخٛحراث   .الخىاؾلُت ألٖا

 : اإلاغاَلت مغخلت جدضًض -3

ت ٖلى حٗخمض ألجها بض٢ت اإلاغا٣َت مغخلت جدضًض ًم٨ً ال ت الؿٖغ  ؤن ٞمً ٚحر الؿهل مخٟاوجت ٞهي الىمى الجؿمي، في الًغوٍع

يُاث بضاًت في ًيخهي الاخخما٫ َظا ؤن ُٞه ٍعب ال ومما ؤلاوؿان، خُاة مً اإلاغخلت َظٍ ج٣غع    .الٗمغ مً الٗكٍغ

ى حؿب٤ التي الٟترة جًم ؤجها ٞحرون اإلاغا٣َت مغخلت جىؾُ٘ بلى البٌٗ ًخجه  مً ومنهم ؾىت،20و  10 بحن ًدضصوجها البلٚى

ا   .ؾىت 19 و 13 مابحن ًدهَغ

ىا٥ ا مً َو  جم و٢ض الظ٧ىع، ٖىض ؾىت 14 و ٖىض البىاث ؾىت 13 وج٣ابل الغقض وختى الجيسخي البلٙى مً اإلامخضة الٟترة اٖخبَر

 21 - 18 اإلاخإزغة مً واإلاغا٣َت ؾىت 7 -5  مً الىؾُى ؾىت، واإلاغا٣َت   -  مً   اإلاب٨غة اإلاغا٣َت مغخلت بلى ج٣ؿُمها

 5.ؾىت

ُما ًلي  للمغا٣َت؛ الؼمىُت اإلاغاخل ٞو

 : اإلابىغة اإلاغاَلت -3-1

با، الجضًضة  الٟؿُىلىظُت الؿماث ويىح بٗض ما بلى البلٙى بضاًت مً الٟترة َظٍ جمخض  مشل بايُغاباث وهي جدؿم بٗام ج٣ٍغ

 في بخٛحراث مصخىبت وخاصة ٖىُٟت ج٣لباث ٞترة بإجها  جخمحز اإلاغخلت  َظٍ ٖامت الىٟسخي، وبهٟت والهغإ الخىجغ ال٣ل٤،:

هىع  الخىاػن  بٗضم الكٗىع  بلى ًاصي مما.ووْاثٟه الجؿم مٓاَغ ت الهٟاث ْو  الجيؿُت الضواٞ٘ ويٍٛى الجيؿُت الشاهٍى

اصة  الؿُُغة ؤو ٦ُُٟت  ٦بدها  اإلاغا٤َ ٌٗٝغ  ال التي   مؼاظُت زىعاث ق٩ل ؤلاهٟٗالُت ٖلى جٓهغ الايُغاباث ما ٖليها، ٖو

ضم بالًُإ والكٗىع  والٟغح الخؼن  مابحن مٟاظئت وج٣لب صوعي خاصة ت ٖو   6.له ؾُدضر ما مٗٞغ

 : الىؾُى اإلاغاَلت -3-2

 اإلاغا٣َت مغاخل ٢لب اإلاغخلت َظٍ والاؾخ٣اللُت وحٗخبر بالىطج اإلاغا٤َ بكٗىع  وجخمحز ؾىت 8 -5  مً اإلاغخلت َظٍ جمخض

ا ٝ جىطج خُض  ٞيها ما ب٩ل الخُاة ج٣بل بلى والاججاٍ بهضوء بالكٗىع  اإلاغخلت َظٍ جخمحز اإلامحزة لها، ٦ما مسخل٠ اإلاغاخل ٌَ

 ٖال٢اث الٗمل وب٢امت ٖلى َاثلت و٢ضعة بُا٢ت َىا اإلاغا٤َ ًخمحز ٦ما الخىا٤ٞ، ٖلى وال٣ضعة الىيىح ؤو ٖضم ازخالٞاث مً

ً ومً م٘ مخباصلت  :لي ما اإلاغخلت بهظٍ الخانت اإلامحزاث آلازٍغ

                                                           
 .330، ص 1994اجلامعي، اإلسكندرية، الفكر  دار الطبعة الثالثة، ،)"والمراىقة الطفولة( سيكولوجية النمو ":ميخائيل معوض خليل1
 .337، ص 1993اخلرجيي، الرياض،  دار ،"اإلنساني النمو":حسٌن عقل عطا زلمود2
 .353، ص 2000اإلسكندرية،  احلديث، اجلامعي ادلكتب ،"والمراىقة الطفولة نفسال علم":القدايف مدمح رمضان3
 .108، 73، ص 1995القاىرة،  الكتب، عامل الطبعة اخلامسة، ،"والمراىقة الطفولة النمو النفس علم":زىران السالم عبد حامد4
 .324-323، ص 1993القاىرة،  مصرية، األجنلو مكتبة ،"ياإلنسان النمو سيكولوجية ":الطواب زلمد سيد5
 .115-111، ص 1995 القاىرة، الكتب، عامل الطبعة اخلامسة، ،"والمراىقة الطفولة النمو النفس علم": زىران السالم عبد حامد6
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 . الاظخماُٖت باإلاؿاولُت الكٗىع  -

 . آلازٍغً مؿاٖضة بلى اإلاُل -

 .آلازٍغً م٘ ٖال٢اث وا٢امت مُى٫  ق٩ل ٖلى آلازغ بالجيـ الاَخمام -

.  اإلاغا٤َ لضي واإلاُى٫  الاججاَاث ويىح -

 :اإلاخأزغة اإلاغاَلت -3-3

ؿعى لم قخاجه بٖاصة اإلاغا٤َ ٞيها ًداو٫  ٞترة وهي ؾىت   -8  خىالي مً اإلاغخلت َظٍ جمخض  في ظهىصٍ جىخُض زاللها بلى مً َو

خمحز شخهِخه، ؤظؼاثه وم٩ىهاث مجمٕى مً مخإلٟت وخضة ب٢امت باالؾخ٣اللُت  والكٗىع  بال٣ىة اإلاغخلت َظٍ في اإلاغا٤َ ٍو

خه كحر  باإلاؿاولُت والالتزام  وويىح ٍَى  ؤظؼاء وجىخُض مغخلت الخٟاٖل حٗخبر اإلاخإزغة اإلاغا٣َت مغخلت  بلي ؤن  الباخشىن  َو

  .وال٣غاعاث مؿخ٣لت ؤنبدذ ألاَضاٝ واضخت ؤن بٗض بُنها ُٞما والخىاؾ٤ الصخهُت

  :اإلاغاَلت وصوع اإلاعاملت الىالضًت أقياٌ -4

 (:اإلاخىُـت(اإلاخىاؿلت  اإلاغاَلت -4-1

خضا٫ اإلاخىا٣ٞت اإلاغا٣َت جخمحز     الٗى٠ مً والخلى الٗاَٟي الاؾخ٣غاع والاجؼان بلى واإلاُل اليؿبي والهضوء والخىاػن  بااٖل

 باإلياٞت الضعاسخي، ًمحٍز الىجاح ما ؤَم الظي اإلاضعسخي والخىا٤ٞ  ٖمىما الىالضًً وألاؾغة م٘ بالخىا٤ٞ جخمحز ٦ما والخىجغاث

خضا٫ الىٟـ ًٖ والغيا الاظخماعي بلى الخىا٤ٞ  . ال٣ُٓت وؤخالم الخُاالث في والٖا

 : ما ًلي اإلاخىا٣ٞت اإلاغا٣َت بلى جاصي التي الٗىامل ؤَم بحن ومً

ت(الىالضًت  اإلاٗاملت - ت جدؿم التي اإلاخٟاَمت (ألاؾٍغ باث بالخٍُى  .اإلاغا٤َ واإلاغوهت واخترام ٚع

حر - ت اإلاىاؾب الجى جٞى  . الخانت ألامىع  في الخهٝغ وخٍغ

حر - تزاػ بخ٣ضًغ مً والضًه مك٨الجه مىا٢كت في واإلاغا٤َ بحن الىالضًً والهغاخت الش٣ت مً ظى جٞى  . به والٖا

غ بدُض لؤلؾغة والا٢خهاصي الاظخماعي اإلاؿخىي  اعجٟإ - ت اإلااصًت الخاظاث مسخل٠ له جٞى  .والًغوٍع

ايُت للؿالمت الاظخماُٖت ألاوكُت في باإلاكاع٦ت الٟغاٙ و٢ذ قٛل -   .والصخُت الٗامت الجؿمُت والٍغ

   .اإلاسخلٟت وال٣غاءاث الىاؾٗت ال٣ٗلُت اإلاُى٫  -

 :اإلاىدغؿت اإلاغاَلت -4-2

 والاهدغاٞاث الؿلى٥ في اإلاٗاًحر الاظخماُٖت ًٖ وبٗض هٟسخي واجهُاع جام زل٣ي اهدال٫ ًىظض اإلاغا٣َت مً الىٕى َظا في

 .والاؾتهؼاء بالٟىضخى ًخمحزون ٦ما الخىا٤ٞ ؾىء في الظعوة بلٙى الجيؿُت،

 : ماًلي اإلاغا٣َت مً الىٕى لهظا العىامل بحن ؤَم ومً

 .ٖىُٟت ٖاَُٟت نضماث ٢اؾُت ؤو بسبراث اإلاغا٤َ مغوع -

                                                           
 .64-63، ص1996بًنوت،  العلمية، الكتب دار ،"النمو نفس علم": عويضة زلمد زلمد كامل1
 .78، ص2006احلديث،  الكتاب دار ،"االنحراف وأسباب لمراىقةا"،الشربيين شاكر مروة2
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 . يٟٗها ؤو الىالضًت الغ٢ابت اوٗضام -

. مٗاملت اإلاغا٤َ في الىالضًً ٢ؿىة -

باث -  .اإلاغا٤َ ججاَل ٚع

 . وال٠ًٗ البضوي الٛضصي ٧االزخال٫ والجؿمُت الصخُت مسخل٠ الٗىامل -

 . للىالضًً الا٢خهاصًت الخالت ؾىء -

.  الضعاسخي الٟكل -

ت الاوسخابُت اإلاغاَلت -4-3  : اإلاىٍُى

 الىٓم بى٣ض ًخمحز ٦ما والكٗىع بالى٣و وال٣ل٤ والخجل والترصص والا٦خئاب باالهُىاء اإلاغا٣َت مً الىٕى َظا ًدؿم   

اث الخغمان خى٫  جضوع  ال٣ُٓت التي ؤخالم في الاؾخٛغا١ الىالضًً، ٖلى والشىعة الاظخماُٖت الخاظاث ٚحر  مً مىيٖى

ت هدى والاججاٍ اإلاكبٗت،   .الظهب مكاٖغ مً الخالم ًٖ بدشا الضًيُت الجٖز

 .ألاؾغي  الجى بيُغاب -

 .الىالضي والدؿلِ الؿُُغة -

 .اإلاغا٤َ و٢ل٤ ألاؾغة ٢ل٤ ًشحر مما والخٟى١  الضعاسخي الىجاح ٖلى الىالضًً جغ٦حز -

 .بزىجه بحن وجغبِخه ألاؾغة في الخام اإلاغا٤َ لىي٘ الىالضًً ظهل -

  : منها ٖىامل بٗضة اإلاغا٣َت مً الىٕى َظا ًخإزغ

 :اإلاخمغصة العضواهُت اإلاغاَلت -4-4

 والؼمالء ؤلازىة ٖلى والٗضوان الجيؿُت واإلاجخم٘ والاهدغاٞاث واإلاضعؾت ألاؾغة يض والشىعة بالخمغص اإلاغا٣َت َظٍ جخمحز

 .الظاث ج٣ضًغ وه٣و بالٓلم والكٗىع  واإلاٛامغاث بالغواًاث الؼاثض الخٗل٤ ٦ظل٪

 :هي اإلاغا٣َت مً الىٕى َظا في اإلاإزغة العىامل ولٗل

 . ٢بل الىالضًً مً اإلاماعؾت واإلادؿلُت وال٣اؾُت الًاُٚت التربُت -

 . ؤبىائهم م٘ الخٗامل في الىالضًً نغامت -

  .جغ٦حز الىالضًً ٖلي الىىاحي الضعاؾُت ٣ِٞ -

 : اإلاغاَلت مغخلت في الىمى مُالب -5

- ً ا١ م٘ هاضجت ظضًضة ٖال٢اث ج٩ٍى  .الجيؿحن مً الؿً ٞع

 .الؿلُم الاظخماعي الجيسخي الضوع  ب٦دؿاب -

  . مٗها والخىا٤ٞ الجؿمُت الخٛحراث ج٣بل -

                                                           
 .258-256ص  ،1993 العربية، بًنوت، النهضة دار ،"واالرتقاء النمو يةسيكولوج ":دويدار الفتاح عبد1



 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

61 

 

 .الا٢خهاصي الاؾخ٣ال٫ جد٤ُ٣ شخئ مً -

 .والاهٟٗالي والاظخماعي وال٣ٗلي الجؿمي ؤلاقبإ ومداولت جد٤ُ٣ مُٗىت مهىت بزخُاع -

ضاص - ت والخُاة للؼواط والاؾخٗضاص ؤلٖا  .ألاؾٍغ

- ً  .للمجخم٘اإلاضهُت  الخُاة في لالقترا٥ الالػمت واإلاٟاَُم اإلاهاعاث ج٩ٍى

ت -  .ومماعؾتها الاظخماُٖت اإلاؿاولُت الاظخماُٖت وجدمل الؿلى٥ وا٦دؿاب مٗٞغ

 .وألانض٢اء الىالضًً ًٖ الٗاَٟي الاؾخ٣ال٫ جد٤ُ٣ -

ا اإلاجخم٘ في ألازال١ ومٗاًحر الضًيُت والاظخماُٖت ال٣ُم ا٦دؿاب -   .اظخماُٖا واإلا٣بى٫  الؿىي  للؿلى٥ مىظهاث باٖخباَع

 :اإلاغاَم لضي الىمى حىاهب -6

 :العللي الىمى -6-1

 ًىمى الٟترة َظٍ وفي بىيىح، ٞيها الخانت جٓهغ ال٣ضعاث ألن صعاسخي وجىظُه منهي جىظُه ٞترة 16 بلى 14 مً الٟترة حٗخبر

يخ٣ل يُٟٗا همىا اإلاغا٤َ زُا٫  الُبُٗت بلي وعاء بما ٦ما ًخجه ج٨ٟحٍر اإلا٣ٗىالث، ؤو اإلاجغصاث بلى مً اإلادؿىؾاث الخ٨ٟحر ٍو

مُل اإلاغا٤َ وخؿاب وبٗض وهاع، وظىت زال٤ مضبغ مً خماص وبلى الضًجي الخ٨ٟحر بلى ٍو  ٖلى اٖخماصٍ مً ؤ٦ثر اإلاى٤ُ ٖلى الٖا

لي ألابُا٫ مً ًسخاعوهه مً ًًٟلىن ج٣لُض اإلاغخلت َظٍ في آلالي، واإلاغا٣َىن  والخٟٔ الظا٦غة    .ل٩ُىن مشلهم ألٖا

 :الاهـعالي الىمى -6-2

 ٌؿاوعٍ ٦ما والاهضٞإ، بالٗى٠ زىعاث جمخاػ اإلاغا٤َ هٟؿُت جسخلج خُض الىاخُت الاهٟٗالُت مً ٖىُٟت مغخلت اإلاغا٣َت بن

ض، والخبرم بال٤ًُ ؤخاؾِـ آلزغ آن مً  التي الاهٟٗالُت الايُغاباث َظٍ بىاٖض ج٣ؿُم في الباخشىن  ول٣ض ازخل٠ والَؼ

ىا٥ الٛضص، بٞغاػاث ٖلى حٛحراث مً ًُغؤ ما بلى ًغظٗها مً اإلاغا٤َ، ٞهىا٥ خُاة حؿىص  التي البُئُت الٗىامل بلى مً ًغظٗها َو

 .باإلاغا٤َ جدُِ

 :ماًلي اإلاغا٤َ لضي الاهٟٗا٫ الىمى مٓاَغ ومً

٠ اإلاغا٤َ  :الؼاثضة الخؿاؾُت - ظوب ظهغا ؤو ؾغا مضامٗه حؿُل ؤمىعٍ، بٌٗ في الخـ مَغ  ًمؿه خُىما وخؼها ؤسخى ٍو

 .َاصت بى٣ض الىاؽ

ً اهٟٗاالجه ًٖ ؤلاٞهاح في ؤخُاها اإلاغا٤َ ًترصص  :ال٨أبت - ُا الىاؽ ولى ه٣ض ًشحر ؤن زكُت هٟؿه ٖو  ٖلى ُٞىُىي  مىيٖى

لىط طاجه، مىمه بإخؼاهه ٍو ىاظؿه َو  .الىاؽ أخبت ًٖ ًبخٗض و َو

 ي٠ٗ في ٖىه زم ًىسظ٫ ألامغٖلى  ٣ُٞضم عؤؾه، ًغ٦ب متهىعا ًهبذ ختى اهٟٗاالجه وعاء ؤخُاها اإلاغا٤َ ًىضٞ٘  :الاهضٞإ -

غظ٘ وجغصص ان ولظل٪ هٟؿه، ٖلى باللىم ٍو  بلى به ًغمي ٢ض َِل في الشاثغة الهازبت الجمهغة لؿلى٥ ٌؿخجُب ما ؾٖغ

  .التهل٨ت

                                                           
 .38-36دت، ص  بًنوت، العربية، النهضة دار ،"والمراىق الطفل نمو في دراسة النمو سيكولوجية": العيسوي الرمحان عبد1
 .254-252ص  ،1993 العربية، بًنوت، النهضة دار ،"واالرتقاء النمو يةسيكولوج ":دويدار الفتاح عبد2
 .330، ص 1993اخلرجيي، الرياض،  دار ،"اإلنساني النمو":حسٌن عقل عطا زلمود3
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 :الجؿمي الىمى -6-3

اثٟها ؤصاء ٖلى ٢اصعة وجهبذ الجيؿُت الٛضص جىمى اإلاغخلت َظٍ في ظٍ ٝ ْو  اإلابًُحن ًٖ ٖباعة الجيؿُت الٛضص الخىاؾل، َو

٣ىمان ألاهثى ٖىض ًاث بةٞغاػ ٍو دضر الُمض البٍى ًت الهٟجاع هدُجت الٟخاة ٖىض ٍو اصي اإلابٌُ، في الىاضجت البٍى  طل٪ ٍو

ى صم الخٌُ هؼو٫ بلى خى٠٢ ؾىت  14-9بحن  ما للٟخاة خٌُ ؤو٫  ًدضر و ٢ان ؤخمغ صم َو  ٖىامل ٖلى َظا الؿً جدضًض ٍو

ؿُىلىظُت ووعازُت  ؾاللُت   ُل٤ وبُئُت، ٞو  الهـاث"انُالح  والبىاث ٖىض البىحن الجيسخي الىطج مٓاَغ ٖلى ٍو

ت الهـاث الجيؿُت"انُالح  ٖليها ًُل٤ ؤزغي  ممحزاث الجيسخي ْهىع  الىطج ًهاخب ول٨ً"  ألاولُت الجيؿُت  "الشاهٍى

ما ألاعصاٝ في الضًَ وازتزان ألاهثى، خىى ق٩ل جخسظ الخىى بدُض ٖٓام جىمى البىاث ٖىض مشال ٞى١  الكٗغ وهمى وهمَى

ىض والشضًحن، واإلاهبل ٧الغخم ؤزغي  ؤًٖاء همى و٦ظل٪ ؤلابِ وجدذ الٗاهت  وزكىهت والكاعب الظ٢ً قٗغ همى الظ٧ىع  ٖو

ت بةٞغاػ وج٣ىم الخهِخان، ٞهي الظ٦غ في الخىاؾلُت الٛضص ؤما .الهىث ىا .والهغمىهاث الجيؿُت الخُىاهاث اإلاىٍى  ؤهه ٖٞغ

 ؤو٫  الض٢ت وظه ٖلى هدضص ؤن وؿخُُ٘ ٞةهىا ال الٟتى ٖىض ؤما خٌُ ؤو٫  بٓهىع  الٟخاة الجؿمي ٖىض الىطج جدضًض ًم٨ً

ت الجيؿُت الهٟاث"مالخٓت  ٍَغ٤ ًٖ ٖىض اإلاغا٤َ البلٙى بضاًت ًم٨ً جدضًض ولظل٪ ٢ظٝ، ٖملُت  قٗغ ٦ٓهىع  "الشاهٍى

 التي الخٛحراث بٌٗ َىا٥ ٞةن وألاهثى الظ٦غ في الجيؿُت الٛضص هًىط ظاهب وبلى .الًٗالث وبغوػ الهىث وزكىهت الٗاهت

   .الهماء الٛضص بٞغاػاث في جدضر

 :الاحخماعي الىمى -6-4

 الٟغص ٞبىمى الُٟىلت، مغخلت في ٖىه احؿاٖا وقمىال وؤ٦ثر جماًؼا، ؤ٦ثر بإجها اإلاغا٣َت مغخلت في الاظخماُٖت الٗال٢اث جخمحز

 والخيكئت الاظخماعي الخُبُ٘ ٖملُت وحؿخمغ اإلاًُغص، الىمى لخخاب٘ مغاخل وجدؿ٘ الاظخماُٖت ٖال٢اجه آٞا١ جؼصاص

 .الاظخماُٖت

 جُب٘ التي وألاهاهُت ألازغة ظىاهب مً بٌٗ اإلاغا٤َ ًخسلو الاظخماعي الخٟاٖل زال٫ الاظخماُٖت الٗال٢اث صاثغة وباحؿإ

ً، م٘ ًخٗاون  و ٌُٗي و ًإزظ ؤن ُٞداو٫  الُٟىلت، في مغخلت  ؾلى٦ه  مٓاَغ لضًه جخإ٦ض وحٗامله اإلاغا٤َ جٟاٖل وؤزىاء آلازٍغ

٣ت وملبؿه بمٓهٍغ للٗىاًت اإلاغا٤َ مُل هجض ولظا بالىٟـ، وجإ٦ُض الظاث، الش٣ت ٍغ  قٗىع  اإلاغا٤َ لضي ًخىلض و خضًشه، َو

ا١ لجماٖت والاهخماء بالىالء  .الٞغ

خإزغ  بِئت ٧اهذ و٧لما ؤزغي، ظهت مً ظهت والىطج مً الاظخماُٖت بالخيكئت اإلاغا٣َت في الصخُذ الاظخماعي الؿىي  الىمى ٍو

 .مٗامالجه صاثغة جدؿ٘ ٖىضما مالثمت اظخماُٖت ٖال٢اث ٩ًىن  ؤن ٖلى ؾاٖضٍ طل٪ ٧لما مالثمت الُٟل

خطر  :ُٞما ًلي آلازٍغً ألاٞغاص م٘ اإلاغا٤َ جأل٠ ٍو

 .آلازغ الجيـ بلى ًمُل  -

 .الظاث وجإ٦ُض الش٣ت -

  .ألا٢غان لجماٖت الخًٕى -

 .آلازٍغً ألاٞغاص وبحن بِىه ال٣اثمت الٗال٢اث ًضع٥ -

 .الاظخماعي الخٟاٖل صاثغة بحؿإ -

                                                           
 .سورة النور 59اآلية 1
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ت الخمغص، -  .السخٍغ

  . اإلاىاٞؿت الخٗهب، -

 :مدضصاث قيل اإلاغاَلت -7

: ًم٨ً جدضًض الٗىامل التي حكحر بلي ق٩ل اإلاغخلت ٧الخالي

ت الخٛحراث الجؿمُت  - ترجب ٖليها ْهىع ٖىامل جخٗل٤ بؿٖغ والاظخماُٖت والاهٟٗالُت ٍو

.  خاظاث واَخماماث بطا خ٣٣ها اإلاغا٤َ ٦ما ًيبػي مغث مغا٣َخه بؿالم -

د٤٣ ٢ضعا مً الاوؿالر ًٖ ؤؾالُبه  - ٖىامل جخٗل٤ بٛمىى البِئت الجضًضة للمغا٤َ ٞةن اؾخُإ ؤن ٨ًدكٟها ٍو

ؿدبضلها بإؾالُب ؤعقي في حٗامله ؤم٨ىه ؤ . ن ٌِٗل مغا٣َخه َاصثت مخ٨ُٟتالُُٟلُت َو

ا١ والغاقضًً، بن ٧اهذ مىا٢ٟهم ٢اثمت ٖلي الخٟهم واإلاؿاٖضة ٖلي جسُي اإلاك٨الث بتهُئت ؤظىاء  - ٖىامل جخهل بالٞغ

. الخٗاون والخ٨ٟحر الجماعي وبقبإ الخاظت بلي الجماٖت، مغث اإلاغا٣َت صون مكا٧ل جظ٦غ

حر ٖىامل جخٗل٤ ب٨ثرة ؤلاخباَاث التي ٢ض  - ًىاظهها مً ؤؾغجه ؤو مً اإلاجخم٘ ٦إن ج٩ىن ألاؾغة هابظة له وإلاخُلباجه ؤو جٞى

، ُٞلجإ بلي جد٤ُ٣ ؤماهُه  اإلاجخم٘ ٞغنت ٖمل مىاؾب له، وبطا اقخضث ؤلاخباَاث ٞةجها جبٗض في هٟؿه الُإؽ وال٣ىٍى

غ ٤ ؤخالم ال٣ُٓت ؤو اؾخسضام الخُل الضٞاُٖت ٧اإلؾ٣اٍ والخبًر . ًٖ ٍَغ

خماص ٖلي الىٟـ وجىمُت ال٣ُم الضًيُت ٖىضٍ ٖىامل ث - به ٖلي جدمل اإلاؿئىلُت والٖا حٗل٤ بسبراث اإلاغا٤َ الؿاب٣ت ٦خضٍع

حر ٞغم الخىظُه وؤلاعقاص اإلاىاؾب له ومغوٍع بالخبراث الؿاعة . وجٞى

ت جخٗل٤ بإؾالُب اإلاٗاملت الىالضًت، ٞةن ٧اهذ مخىاػهت بُٗضة ًٖ الدؿاَل وؤلاَما٫ وا - لدؿلِ ؤصي طل٪ بلي ٖىامل ؤؾٍغ

. ؤن ج٩ىن مغا٣َخه مخ٨ُٟت

٧ل جل٪ الٗىامل حؿاَم في زل٤ مغا٣َت ل٨نها ال حٗمل مىٟغصة ل٨نها في جٟاٖل صًىامي، ومٗاهاة الٟغص مً الايُغاباث في 

ً الىٟسخي له بؿبب الخيكئت  َظٍ اإلاغخلت جغظ٘ بلي الٟتراث الخغظت في خُاجه والخٛحراث الىٟؿُت والاظخماُٖت والخ٩ٍى

  . وزبراث الُٟىلت

 :اإلاغاَلت في البِئاث اإلاسخلـت -8

جدخل اإلاغا٣َت مغ٦ؼا مغمى٢ا في الش٣اٞاث والبِئاث والجماٖاث اإلاسخلٟت، ٞمً الىاؽ مً ًدُُها بخ٣الُض زانت، ومنهم 

. مً ًا٦ض ؤَمُت بضءَا ٖىض الٟخاة ؤو الٟتي ومنهم مً ًدخٟل بنهاًتها

ه، ل٣ىله حٗاليٞالش٣اٞت ؤلاؾالم : ًت الكغ٢ُت جغؾم الخُىاث الغثِؿُت والٗال٢اث الاظخماُٖت لهلت اإلاغا٤َ بإَله وطٍو
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دبؿىجها ُٞه جهاعا إلاضة جبلٜ ما " أالؾيا"وحهخم ؾ٩ان  بالٟخاة ٖىضما جبلٜ خُض ٣ًُمىن لها ٧ىزا مىٗؼال ًٖ ال٣بُلت ٍو

٣ًغب مً ؾخت ؤقهغ، وال ٌؿمدىن لها بمٛاصعة َظا ال٩ىر بال لُال ٞترا٣ٞها ؤمها في ظىلت ٢هحرة جغظ٘ بٗضَا الٟخاة بلى 

ليها ؤن جذ ليها ؤًًا ؤن ٧ىزها، ٖو ٖلم وهي في سجنها الهىاٖاث اإلاجزلُت اإلاسخلٟت التي جخُلبها خُاتها الؼوظُت اإلا٣بلت، ٖو

ىضما ًيخهي  ما٫ الكا٢ت، ٖو لي ألٖا جمخى٘ ًٖ جىاو٫ الُٗام لٟتراث ػمىُت مسخلٟت، لخخضعب ٖلي الهبر وبه٩اع الظاث ٖو

ىضثظ ًتزوظها ؤخض عظا٫ ال٣بُلت بٗض ٚغوب سجنها ٣ًُمىن لها خٟال ٦بحرا حٗلً ُٞه هي ًٖ ًٞاثلها وم محزاتها، ٖو

. الكمـ ٖلي َُئت صاثغة ًغ٢و في وؾُها الغظا٫، وجضٞ٘ ٧ل ؤم بابنها اإلاغا٤َ بلي وؾِ الضاثغة لخٗلً بضء اؾخ٣الله ٖنها

جظبىهه مً قٍٗغ  ًسخبر عظا٫ ال٣بُلت شجاٖخه ومهاعجه و٢ىجه، ًُٞغبىهه يغبا مبرخا و٢ض ًدُمىن بٌٗ ؤؾىاهه، ٍو

إمغوهه ؤن ٣ًٟؼ ٞى١ الىحران اإلاكخٗلت، ٞةطا نبر ٖلي ظمُ٘ َظٍ اإلا٩اٍع ٦ما ًهبر الغظل ال٣ىي، ٞةجهم ٌٗلىىن  ب٣ؿىة، ٍو

كل في  د٤ له بٗض طل٪ ؤن ًلبـ مالبـ الغظا٫ وؤن ًداعب مٗهم، ؤما بطا ب٩ي ٞو كمىهه بىقم زام، ٍو ه َو بلٚى

. امخداهه ٞةجهم ًغظٗىهه بلي ؤمه ختى ًىطج

    ئ٦ض بٌٗ البِئاث ألاوعوبُت ؤَمُت الغقض ؤو جهاًت اإلاغا٣َت، خُض ٣ًُمىن في اهجلترا خٟال ٦بحرا  للٟتي خُىما  ًبلٜ وث

ت   .ؾىت، وج٣ضم له ؤؾغجه  مٟخاخا ٦بحرا  مً الىع١  ًغمؼ بلي الخٍغ

 :  اإلاكىالث الىـؿُت في مغخلت اإلاغاَلت -9

ى في ألازىاء ٌِٗل مك٨الث ًخمحز اإلاغا٤َ بؿُٗه إلقبإ خاظاجه وجد٣ي ١ َمىخاجه الجضًضة وب٢باله ٖلي الخُاة، َو

خىلض لضًه اإلاُل بلي ؤٞغاص الجيـ آلازغ،  وحُٛحراث ٖضًضة، ٞهى ًخٗامل م٘ ؤهاؽ ؤ٦بر مىه ؾىا، وجخٗضص نضا٢اجه، ٍو

ً واخترامهم وعياَم، وي  داو٫ ؤن ًهل بلي الىطج مً زال٫ ال٣ُام بإٖما٫ ججلب له خب آلازٍغ م٨ً بظما٫ ٍو

: اإلاك٨الث التي ًىاظهها اإلاغا٤َ ُٞما ًلي

. الخدضر في نىعة ؤ٦ثر لُا٢ت ولبا٢ت -

. الخهٝغ بدؿاؾُت م٘ ألاشخام ٚحر اإلاُالحن بلُه -

- ً بت في الخهى٫ ٖلي خب ؤ٦ثر مً ٢بل آلازٍغ . الٚغ

اصة الش٣ت في الىٟـ - . مداولت ٍػ

. ةؤلاخؿاؽ بال٣ل٤ والخىجغ في اإلاىا٠٢ الاظخماعي -

. الكٗىع باألَمُت في اإلاجخم٘ والجماٖت التي ًيخمي بليها -

. ٖضم جدمل اإلاشل الٗلُا اإلاٟغويت مً اإلاجخم٘ -

. ٖضم ال٣ضعة ٖلي الخد٨م في مسخل٠ الاهٟٗاالث -

ت ؤلازاعة والاَخُاط - . ؾٖغ

.  ال٣ل٤ مً ؤمىع بؿُُت -

. الخهٝغ بٗهبُت -
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. ؤخالم ال٣ُٓت -

اثؤلاخؿاؽ بالظهب هدُجت  - . ما ٣ًىم به مً جهٞغ

- ً ٌ حؿلِ آلازٍغ . ٞع

. ٖضم الش٣ت في الىٟـ -

. ؤلاخؿاؽ بٗضم الاؾخ٣غاع -

ًها اإلاجخم٘ - . الخهٝغ بُغ١ ٢ض ًٞغ

ت الاؾدشاعة -   . الخؿاؾُت الؼاثضة وؾٖغ

ت اظخماُٖت  ت خاصة، خُض ٌؿإ٫ هٟؿه مً ؤها؟ خُض ًخىظب ٖلُه بىاء ٍَى ٍى َُ ٦ما ٌِٗل الٟغص في َظٍ اإلاغخلت ؤػمت 

ىا جبرػ ؤَمُت اإلاٗاملت الىالضًت التي ًجب ؤن جدُذ  ز٣اُٞت ومهىُت، وبال ٞةهه ؾُِٗل ايُغاب الضوع في ؾً الغقض، َو

ٞت وبإؾلىب نخي وؾلُم، ٞا٦دؿاب ألاصواع بىيىح ًاصي بلي حك٩ل للمغا٤َ ٞغنت ا٦دكاٝ ألاصواع الاظخماُٖت اإلاسخل

ت مىى الهٍى ت واضخت، ؤما في خا٫ ٖضم ويىح ألاصواع الاظخماُٖت التي جيخٓغ الٟغص، ٞالىدُجت هي ايُغاب ٚو   . ٍَى

: الصخت الىـؿُت للمغاَم وصوع اإلاعاملت الىالضًت -10

 زاللها ًىمى بخؿاؽ اإلاغا٤َ باألمً والخ٣بل، واإلاغا٣َت اإلاخىا٣ٞت حٗخبر ألاؾغة الك٩ل ألاو٫ مً ؤق٩ا٫ الخُاة، مً

ت مؿخ٣غة زالُت وؿبُا مً الهغاٖاث ٣ًىم ٞيها الىالضان بضوع ممحز في بىاء شخهُت اإلاغا٤َ مً  او٩ٗاؽ لخُاة ؤؾٍغ

 .زال٫ مٗاملتهم له، وألاؾالُب ٚحر اإلاخىاػهت مً اإلاٗاملت ججٗله ٖغيت لئلنابت باألمغاى الىٟؿُت

ا٦ض الٗضًض مً الباخشحن والٗلماء ٖلى ؤن اإلاٗاملت الؿِئت حكٗغ اإلاغا٣َحن ب٣ٟضان ألامً، وجً٘ في ؤهٟؿهم بظوع     ٍو

الخىا٢ٌ الىظضاوي، وجىمي ٞيهم مكاٖغ الى٣و والعجؼ ًٖ مىاظهت مهاٖب الخُاة وحٗىصَم ٦بذ اهٟٗاالتهم وجىظُه 

ىضما ٨ًبرون جى٢ٔ نغاٖاث  الهغاٖاث ال٣ضًمت لضحهم ٞخٓهغ الايُغاباث  الخُاة الجضًضةاللىم بلى ؤهٟؿهم، ٖو

ًغي ؤن ما الظي  Freud  ؿغوٍضمً ؤواثل الظًً جىاولىا ؤزغ اإلاٗاملت الىالضًت في بنابت ألابىاء باإلاغى الىٟسخي، .  الىٟؿُت

ٟا٫ زال٫ الؿىىاث ألاولى ؾُٓهغ الخ٣ا ٖلى شخهُاتهم، بط جىمي اإلاٗاملت ال٣اؾُت ٞيهم  ًؼعٖه الىالضان في هٟىؽ ألَا

مئىان الظي ًجٗلهم ًلجئىن بلى ؤؾالُب جىا٣ُٞت ٚحر مىاؾبت لجظب الاهدباٍ ٧الٛحرة، والٗضوان، والٗؼلت   مكاٖغ ٖضم الَا

                                                           
  مارسيل موس MAUSS Marcel   (1972- 1950 ) عامل اجتماع، و انرتوبولوجي فرنسي، تأثر بفكر أستاذه و قريبو إميل دوركهامي، دخل

ستيمولوجية مع موس معرتك احلياة العلمية و اإلنتاج ادلعريف يف خضم ادلنعطف احلاسم الذي عرفو الفكر السوسيولوجي يف فرنسا ادلتمثل يف وضع قطيعة إب
فكانت انطالقتو ادلبكرة يف الكتابة السوسيولوجية، و من مث اخنرط يف . الوضعية و إمكانية دراسة اجملتمع بأدوات العلوم الصحيحة الفلسفة و انتشار األفكار

 رى و األسسدراسة األديان والسحر و مورفولوجيا احلياة االجتماعية لإلسكيمو و الصالة و اذلبة وتقنيات اجلسد، وعالقة علم االجتماع بالعلوم األخ
ه يف ذلك معرفتو األخالقية للقانون و السياسة وغًنىا من ادلواضيع، إضافة إىل مئات التعليقات النقدية على الكتب و سلتلف البحوث ادلنشورة، و ما ساعد

. لعدة لغات منها االجنليزية و األدلانية و الالتينية والسنسكريتية و السلتية والسكندنافية
اليت ترمجت لعدة لغات " اذلبة"مهت بشكل كبًن يف إرساء أسس علمي االجتماع و األنرتوبولوجيا، ىي دراستو لظاىرة إن أشهر أعمال موس و اليت سا

ادلولدي األمحر، ادلنظمة العربية للرتمجة، : ، ترمجةشكل التبادل و علتو في المجتمعات القديمة: بحث في الهبةمارسيل موس، :  أنظر.)أوروبية و غًنىا
.( 11و 10، ص2011يناير ، بًنوت، 1ط 
. 37، ص مرجع سبق ذكره، شكل التبادل وعلتو في المجتمعات القديمة: بحث في الهبةمارسيل موس،   2
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اإلابالٛت في الخب والخماًت الاؾخٗضاص لئلنابت باألمغاى الىٟؿُت، بال ؤن قٗىع ألابىاء بٗضم ألامً في ٖال٢تهم بىالضحهم 

بلى ؤن الظي ًضٞٗهم  بلي  اجساط ؤؾالُب  جىا٣ُٞت  مسخلٟت  للخس٠ُٟ  مً   Horney  َىعويال٣ل٤ وؤقاعث  بب لهمٌـ

، و٢ض ًخسظون  خضجه، وم٘  مغوع  الؼمً  جشبذ  َظٍ ألاؾالُب في شخهُاتهم ُٞهبدىن ٖضواهُحن ؤو مبالٛحن في الخًٕى

ٞا١ ٖلى طواتهم ل٨ؿب حٗا٠َ الىاؽ، ٦ما ؤن الخضلُل ًدُم ز٣تهم ٚحر وا٢ُٗت ؤو ٌٛغ٢ىن في ؤلاف ألهٟؿهم نىعا مشالُت

غي  م بالى٣و في ٢ضعاتهم، ٍو كَٗغ ؼعٕ  Adler  أصلغفي ؤهٟؿهم َو ؤن طل٪ ٌؿلبهم اؾخ٣اللهم واٖخماصَم ٖلى طواتهم، ٍو

ٗم٤ ال٣ٗاب البضوي مكاٖغ خ٣اص بإن الٗالم ٧له لهم، َو جٗل الى٣ض الؼاثض  ٞيهم الٖا ًٖ الخض هٓغتهم الى٣و لضحهم ٍو

،ً ت بلى قٗىعَم بالخٝى ؾلبُت هدى الخٗاون والٗال٢اث الاظخماُٖت م٘ آلازٍغ ىؿىؤما  .وجاصي السخٍغ  Erikson ن ئٍع

اًت ألاولى التي جسل٤ لضي ألابىاء ؤلاخؿاؽ بالخ٣بل،  ً والٗالم جيكإ مً زبراث الٖغ ٞحري ؤن الش٣ت في الظاث وآلازٍغ

م بإن نها ٌكَٗغ ٌ وجى٢٘  َم ال ٌؿخُُٗىن الش٣ت ُٞمًوالٟكل في ج٩ٍى خىلهم، مما ًاصي بلى الدك٨٪ والخٝى مً الٞغ

دضص ازخالٝ َظا ؤلاخؿاؽ ؤؾاؽ اإلاىاظهت الىاجخت لًٍٛى الخُاة في مغاخل  الخظالن والخ٣ضًغ الؿلبي للظاث، ٍو

 .الٗمغ الخالُت

غي  ٌ وؤلاَما٫ ًاصًان بلى ج٩ىن مٟهىم ؾلبي ًٖ الظا Beck بًٍُو ٖلى ظىاهب  ث ًجٗل الُٟل ًغ٦ؼؤن الٞغ

٣لل مً  الٟكل، َظا الخهىع ًمخض بلى الٗالم مً خىله ِٞكٗغ بإهه ٚحر آمً ُٞبالٜ مً قإن ما ًىاظهه مً ؤخضار ٍو

ضم ال٣ُمت ُٞهاب بااليُغاباث الىٟؿُت ض مً قٗىعٍ بالعجؼ ٖو ض طل٪  .قإن ٢ضعجه ٖلى مىاظهتها مما ًٍؼ ٍا  عاجغٍو

Rutter  ض مً جإزٍغ  وظىص ٖال٢اث آمىت بحن الُٟل ووالضًه ٌكٍٗغ بٗضمالظي ًغي ؤن ٖضم الش٣ت وال٨ٟاًت، مما ًٍؼ

 . بالًٍٛى والعجؼ

ظَب ٧ل مً  ًٍو ل، وBalduin  بالضٍو ؤن اإلاٗاملت الىالضًت بلي  Burch & others وباعف وػمالةه  ، Nowel  هٍى

ضم ال٣ضعة ٖلى اإلادؿلُت   جازغ ٖلى الىمى الجؿمي والاهٟٗالي، وؤن اإلاٗاملت جاصي بلى الاوٗؼا٫ والهضوء ٚحر الؿىي ٖو

ً مما ٌؿخلؼم زًٕى  .ألابىاء للٗالط الىٟسخي الخٗامل م٘ آلازٍغ

ىؿىن ٦ما ٌٗخ٣ض  ؤن اإلاغا٤َ ٌِٗل ؤػمت هٟؿُت واظخماُٖت خُض جخىلض لضًه ظملت مً اإلاكاٖغ التي  Erikson ئٍع

لتي ًجب ؤن ًدترمها آلازغون، ٚحر ؤن ه٣و زبرجه بالخُاة لم ًإلٟها مً ٢بل، ِٞكٗغ ؤن لضًه صواٞٗه الخانت ا

ت، ٞهى  دؿم بالىٓغة ال٣ًُت، ُٞيخج ًٖ َظا الىي٘ الهغإ في جدضًض الهٍى ً ججٗل حٗامله ٢انغا ومدضوصا ٍو وباآلزٍغ

ىا ٖلي الىالضًً الاؾخمغاع في خماًت اإلاغا٤َ ومؿاٖضجه ٖلي جد٤ُ٣ ؤلاقب إ الٗاَٟي ٨ًٟغ في شخيء والىا٢٘ شخيء آزغ، َو

خماص  ٣ت وا٢ُٗت وخشه ٖلي الٖا واإلااصي، وفي الى٢ذ هٟؿه حصجُٗه ٖلي ا٦دؿاب الش٣ت بالىٟـ ومضخه والشىاء ٖلُه بٍُغ

  .اإلاؿخ٣بلُت ٖلي هٟؿه والاهخماء الجماعي ؤلاًجابي الظي ٌؿاٖضٍ ٖلي ٞهم وجدضًض ؤصواٍع الاظخماُٖت

حر  ٧اهذ ٢اثمت  الؿىي ًغجبِ بضعظت ٦بحرة بمٗاملت الىالضًً، ٞةطامما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن همى ألابىاء الؿىي ٚو

ٖلى بقاٖت ألامً وبقٗاع ألابىاء بالخ٣بل همىا واز٣حن مً ؤهٟؿهم وبم٩اهُاتهم، واو٨ٗـ طل٪ باإلًجاب ٖلى أختهم 

ً، ؤما بطا  ٧اهذ  ٢اثمت ٖلى  بزاعة  مكاٖغ  الخى ال٢اتهم باآلزٍغ وؤلاخؿاؽ  ٝالىٟؿُت واججاَاتهم هدى الخُاة ٖو

ٌ  جغجب  ٖلى طل٪ ؤن ٩ًىهىا ٖغيت لاليُغاباث الىٟؿُت وظىىح ألاخضار . بالٞغ
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: زالنت

بن ججاوػ الايُغاباث الىٟؿُت والاظخماُٖت التي ًمغ بها اإلاغا٤َ مغجبِ بلي خض بُٗض بالىؾِ ألاؾغي وبالخدضًض 

 Canaux deباإلاٗاملت الىالضًت، ٞاألؾغة التي جخمحز باإلاىار الؿىي والهخي مً خُض اٖخضا٫ ٢ىىاث الاجها٫ 

communication مً ٢بُل الدؿلِ وؤلاَما٫ والالمباالة )لت الىالضًت الخاَئت وجىاػن ألاصواع والابخٗاص ًٖ ؤؾالُب اإلاٗام

٤ بحن ألابىاء والخُٛب الىالضي  ، ...(لؿبب ؤو آلزغ Absentéisme parentalوالخضلُل اإلاٍٟغ والخماًت الؼاثضة والخٍٟغ

لتي جخمحز بك٩ل ؾٝى جهيء ألبىائها ٞغم ا٦دؿاب الؿلى٥ الؿىي وال٣ضعة ٖلي مىاظهت الخُاة، ؤما ألاؾغة اإلا٨٨ٟت وا

زام بايُغاب ٢ىىاث الاجها٫ وؤؾالُب اإلاٗاملت الىالضًت الخاَئت، ٞةجها ال ق٪ ؾخ٩ىن بِئت مالثمت لاليُغاباث 

ُت واهٟٗالُت وظؿمُت، هاَُ٪ ًٖ ظىىح ألاخضار   Délinquanceالىٟؿُت و٧ل ما ًخهل بها مً ؤٖغاى َمغيُت مٗٞغ

juvénile مت اإلاجخم٘ ًجب ؤن ًخدمل مؿئىلُاجه ججاٍ الكباب مً زال٫ جسُُِ ؾُاؾت بياٞت بلي ألاؾغة ٞةن . والجٍغ

مشل اإلاضعؾت والجامٗت )ٖامت بالغظٕى بلي الباخشحن واإلاخسههحن حكمل الٗضًض مً الخسههاث واإلااؾؿاث والهُئاث 

ا حَر الم والًٟاءاث الاٞترايُت ٚو ايُت وؤًًا الجمُٗاث والىىاصي الٗلمُت والش٣اُٞت وا٫( واإلاسجض وؤلٖا ٞىُت والٍغ

وجىظيهها بك٩ل ٖملي ووا٢عي هدى تهُئت الٓغوٝ اإلاسخلٟت مً ؤظل بىاء الكاب الؿىي واإلاىاًَ الهالر ومً زمت 

. اإلاجخم٘ اإلاخماؾ٪ والىاجر

 

: كاةمت اإلاغاحع

.  1981واليكغ،  للضعاؾاث الٗغبُت اإلااؾؿت ،"ؾُىىلىحُت صعاؾت اإلاغاَم:" هىعي الخاٞٔ - 

ً امخشا٫ -   . 00 بحروث،  اللبىاوي، اإلانهل صاع ،"الكُسىزت ئلى الُـىلت مً الىمى الىــ علم: "الضًً الُُٟلي ٍػ

 .005  ال٣اَغة،  والترظمت، والخىػَ٘ لليكغ ا٢غؤ ماؾؿت ،"للمغاَلحن الىـؿُت الصخت :"مدمض آصم خاجم - 

غان الؿالم ٖبض خامض -   .995 ال٣اَغة،  ال٨خب، ٖالم الُبٗت الخامؿت، ،"واإلاغاَلت الُـىلت الىمى الىــ علم:" َػ

الٗغبي،  اإلاجخم٘ م٨خبت ،"واإلاغاَلت الُـىلت بحن ؤلاوؿان الىمى ؾُىىلىحُت" :الٛباعي  ؤبىقٗحرة زاثغ مدمض زالض -5

 .009 ٖمان، 

ت،  صاع ، الُبٗت الشالشت،")واإلاغاَلت الُـىلت(ؾُىىلىحُت الىمى:" مُساثُل مٗىى زلُل -6 ال٨ٟغ الجامعي، ؤلاؾ٨ىضٍع

 99   .

. 2005 بحروث، الٗغبُت، النهًت صاع ،"واإلاغاَلت اإلاغاَم:" الِٗؿىي  الغخمان ٖبض -7

. ث ص بحروث، الٗغبُت، النهًت صاع ،"واإلاغاَم الُـل همى في صعاؾت الىمى ؾُىىلىحُت:" الِٗؿىي  الغخمان ٖبض -8

ضاع الٟخاح ٖبض -9  . 99  الٗغبُت، بحروث، النهًت صاع ،"والاعجلاء الىمى ًتؾُىىلىج: "صٍو

ت،  الخضًض، الجامعي اإلا٨خب ،"واإلاغاَلت الُـىلت الىــ علم: "ال٣ضافي مدمض عمًان -0   .000 ؤلاؾ٨ىضٍع

ت، ألاهجلى م٨خبت ،"ؤلاوؿاوي الىمى ؾُىىلىحُت:" الُىاب مدمض ؾُض -   .  99 ال٣اَغة،  مهٍغ

. 998 ال٣اَغة،  الٗغبي، ال٨ٟغ صاع ،"الكُسىزت ئلى الُـىلت مً للىمى الىـؿُت ألاؾـ:" الؿُض البهي ٞااص -  
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. 996 بحروث،  الٗلمُت، ال٨خب صاع ،"الىمى هــ علم: "ًًت ٖى مدمض مدمض ٧امل -  

اى،  صاع ،"ؤلاوؿاوي الىمى:" خؿحن ٣ٖل ُٖا مدمىص -   جي، الٍغ  . 99  الخٍغ

 .006 الخضًض،  ال٨خاب صاع ،"الاهدغاؾ وأؾباب اإلاغاَلت:" الكغبُجي قا٦غ مغوة -5 

ذ،  والخىػَ٘، لليكغ الٟالح م٨خبت ،"الىمى هــ علم:"الًامً الخمُض ٖبض مىظع -6   .005 ال٩ٍى

. 989 ظضة،  تهامت، صاع ،"اإلاغاَلت ئلى الُـىلت مً الىمى:" وآزغون ًىؾ٠ ظمُل مدمض مىهىع  -7 

. 998  اإلاىاَل، صاع زلُل، عػو١  جغظمت ،"والبلىغ اإلاغاَلت:"ولُم ماؾتر ػوعال٠ ؾبُتز -8 
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كغاءة في ؤلاعر ألاهتروبىلىجي : هٓام الخباصٌ عىض بعٌ اللباةل البضاةُت

غة عباؽ، َالبت صعاؾاث علُا، حامعت مؿخؼاهم  الجؼاةغ-َػ

 

: ملخو

مما ال ق٪ ُٞه ؤن جباصلىا للهضاًا ًخ٨غع ٧ل ًىم بمىاؾبت وبضون مىاؾبت، ٞهي طاث جإزحر ٖلى الغوابِ والٗال٢اث       

الاظخماُٖت بحن ألاٞغاص ٧ىجها جضزل يمً مماعؾاجىا الُىمُت الالواُٖت في بٌٗ ألاخُان، ٦ما حك٩ل ْاَغة اظخماُٖت 

ُت وختى ٢اهىهُت  ُت وقٖغ َظا باليؿبت إلاا ًمحز َظٍ الٓاَغة في ٖهغها َظا بال ؤن ؤلاعر . (الهبت)جد٨مها ٢ىاٖض ٖٞغ

ألاهتروبىلىجي ًا٦ض ؤن جباص٫ الهضاًا في ٦شحر مً الكٗىب وال٣باثل البضاثُت ٧ان ٌٗخبر ؤَم ؤهٓمت الخباص٫ التي لها ؤبٗاص 

.  ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت وز٣اُٞت

. البضاثُت، الهضاًا، هٓام، م٩اهتالخباص٫، ال٣باثل : اليلماث اإلاـخاخُت

  

: ملضمت    

بن ٧ل هٓام اظخماعي َى ظؼء مً وخضة مخىاؾ٣ت، وال ًم٨ً ٞهم َظا الىٓام بال بطا صعؽ في يىء ٖال٢خه بال٩ل،        

ُُٟت -وبظل٪ ٩ًىن ٖلى الباخض ا -مً وظهت الىٓغ الْى ٖال ؤن ًإزظ في الخؿبان ٖاملحن ؤؾاؾُحن ًلٗبان صوعا جباصلُا ٞو

ما ازغ في ؾلى٦هم مً ظهت، والش٣اٞت التي ًيكئىن : في َظا الىٓام الاظخماعي ؤو طا٥، َو ه ألاٞغاص ٍو الىمىطط الظي ٌٗٞغ

ُٟتها  ٖليها والتي حٗجى بخلبُت الخاظاث ال٩لُت للمجخم٘ مً ظهت ؤزغي، وطل٪ ألن ألاهٓمت الاظخماُٖت ال ًم٨ً ؤن جاصي ْو

. اٞتبال ٦جؼء مً اإلاجمٕى ال٨لي للش٤

٣ٞض ٧اهذ اإلاجخمٗاث البضاثُت حٗخمض في ا٢خهاصَا ٖلى ؤلاهخاط والاؾتهال٥، ؾىاء في ألاؾغة ؤو ال٣بُلت مما ًد٤٣       

الا٦خٟاء الظاحي خُض ٧اهذ حؿض مٗٓم خاظُاتها بًٟل الخباص٫ م٘ الجماٖاث ألازغي، وجخمحز َظٍ ال٣باثل البضاثُت 

ى ما الخمؿىاٍ ٖىض ٢غاءجىا لئلعر ألاهتروبىلىجي مً زال٫ ما جىنل بىٓام ا٢خهاصي ٌٗٝغ بدباص٫ الهضاًا و  اإلا٣اًًت، َو

ت مً ال٣باثل البضاثُت غاُٞحن ٖىض صعاؾتهم إلاجمٖى . بلُه ؤلازىٚى

يي  : كباةل حؼع مدُِ الهاصي و قماٌ الؼغب ألامٍغ

ما ٢باثل حؿ٨ً ظؼع اإلادُِ الهاصي بياٞت بلى ٢بات       ا َو ا و مُالهحًز ٩ي، ٢ام بضعاؾتها بىلُىحًز ٫ قما٫ الٛغب ألامٍغ

ىه وجىز٣ُه مً ؤخضار خى٫ جل٪ اإلاجخمٗاث، م٘ بٌٗ ألاصلت اإلا٨ملت مً آلاصاب  ماعؾُل مىؽ مً زال٫ ما جم جضٍو

ل٣ض :" الغوماهُت اإلاب٨غة والهىضوؾُت والجغماهُت، وبخٟهُل ؤ٦ثر هلجإ بلى حٗبحٍر ًٖ اإلاىهج الظي اؾخٗان به خُض ٣ًى٫ 

ىا بال اهُال٢ا مً مجاالث ظٛغاُٞتاجبٗىا في بدشىا مىهجا م٣اعها ص٣ُ٢ا، و٦ما َى الخا٫ صاثما ٫  -م هخُغ١ بلى مىيٖى

ا : ز٣اُٞت مسخاعة ا  (Polynesie)بىلُىحًز ٩ي، و٦ظل٪ بٌٗ الخ٣الُض ال٣اهىهُت (Melanesie)ومُالهحًز ، وقما٫ الٛغب ألامٍغ

٣ت م. الٍٗغ ا٫ الخانت ب٣ٟه بياٞت بلى طل٪، لم هستر بُبُٗت الخا٫ بال اإلاضوهاث ال٣اهىهُت، التي بًٟل الىزاث٤ وألٖا
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اللٛاث اؾخُٗىا الىلىط مً زاللها بلى وعي اإلاجخمٗاث بظاتها، ٞاألمغ ًخٗل٤ َىا بال٩لماث وألا٩ٞاع، و٢ض ي٤ُ َظا مً 

ىاَا   ".خحز اإلا٣اعهاث التي ؤظٍغ

اًت التي اهُل٤ ، وؾاا٫ البض(الُٗاء، ال٣بى٫، وعص الُٗاء)صعاؾت الك٩ل ال٣ضًم للخباص٫ والتزاماجه الشالزت  ٧ان َضٞه      

م ؤن الٗملُت بغمتها، جبضو في الٓاَغ ٖلى ألا٢ل ٢اثمت ٖلى اإلاجاهُت : مىه َى إلااطا ٩ًىن الغص ٖلى الهضًت بالهضًت ملؼما ٚع

ت ٢بىلها ؤو الغص ٖليها؟ و٦ك٠ ًٖ هٓام  الظي ًغج٨ؼ في ؤؾاؾه ٖلى ؤن ٣ًىم الصخو مً طوي اإلا٩اهت  البىجالحلوخٍغ

ُت ٖلى الًُٝىالاظخماعي في  واإلاغ٦ؼ ُُت الهٞى في خٟل عؾمي ٦بحر، وبٗض ٞترة  َظٍ ال٣باثل بخىػَ٘ هٕى مٗحن مً ألٚا

ُُت في خٟل عؾمي  بٗض  مًاٖٟت ما ؤزظٍو مىه مً الؼمً ًغص الًُٝى َظٍ ألٚا
ً
  .في ألانل ٦بحر ؤًًا

 بٌٗ ال٣ُىؽ        
ً
ت جهاخبه صاثما ظا الخباص٫ الظي ًخم بحن ؤٞغاص اإلاجمٖى اثغ، وحٗمل َظٍ ألازحرة ٖلى والك٘ َو

. ٞةجها جد٤٣ الاؾخ٣غاع الاظخماعي وجضٖم ؤوانغ الٗال٢اث بحن ال٣باثل خٟٔ خ٣ى١ ؤَغاٝ الٗال٢ت في ألازظ والغص، ولظل٪

ُُت طاث" لجإ ألاٞغاص في خٟل ٦بحر بلى بخغا١ َظٍ ألٚا ٗهم ًٖ  الاظخماُٖت ال٣ُمت ٍو الٗالُت وبٌٗ ممخل٩اتهم لُٓهغوا جٞغ

م مً ألاشخام الظي ًدًغون خٟل البىجالحل بلى مجاعاتهم، ٩ٞلما ؤخغ١ ؤو ؤجل٠  ألاقُاء ضٖىن ٚحَر اإلااصًت ٍو

ض مً الكٝغ واإلا٩اهت الاظخماُٖت اإلاغمى٢ت ٌٗخبر هٓام  .الصخو َظٍ الؿل٘ اإلااصًت ٧لما صٕ طل٪ بلى ا٦دؿاب اإلاٍؼ

ً َامحن َما ال٣غى وال٨غامت، البىجالحل ؤ٢ضم الىٓم الا٢خهاصًت في اإلا٣اًًت والخباص٫ والخجاع خًمً ٖىهٍغ ة، ٍو

ٞاألٞغاص الظًً  مىؽالٓاَغ ؤن جباص٫ الهضاًا ًخم بك٩ل بعاصي بال ؤهه ًدىي نٟت ؤلالؼامُت ُٞه، ٞمً وظهت هٓغ و

ٌكتر٧ىن ٞٗال في ٖملُت الخباص٫ ًمشلىن ال٣ىاهحن ألازال٢ُت للجماٖت، وفي هٟـ الى٢ذ ج٣ىي وحٗؼػ َظٍ ال٣ىاٖض 

   ."ًًوال٣ىان

وجضعؽ بكمىلُتها ومجمل ؤوؿا٢ها، ؤي " ْاَغة احخماعُت ولُت"ج٨ك٠ ْاَغة جباص٫ الهضاًا خؿب مىؽ، بىنٟها        

بإبٗاصَا الضًيُت وال٣اهىهُت وألازال٢ُت والا٢خهاصًت، الؿُاؾُت واإلاىعٞىلىظُت، الجمالُت وألاؾُىعٍت، ٦ما ؤن الالتزاماث 

ا م٘ بُٖاء ؤَمُت للمىيٕى اإلاخباص٫اإلاخًمىت اإلاظ٧ىعة آهٟا ًخم الذ اث اإلاخباصلت . ٖبحر ٖنها عمٍؼ ٦ما ًا٦ض ٖلى ؤن اإلاىيٖى

ظا ما َى  ال جىٟهل ٧لُا ًٖ البكغ الظًً ٣ًىمىن بدباصلها، مما ًاؾـ إلاجخم٘ مكتر٥ وؤخالٝ مخِىت ًهٗب خلها، َو

ا الٗم٤ُ ُٞما بٗض   .مبال حٗبحر مباقغ لخجىب الهغإ اإلاؿخمغ وبالخالي الخدال٠ والخًامً والؿل و٧ان لهظٍ الضعاؾت جإزحَر

لى صعاؾت ال٣غابت والؼواط ت، ٖو . ٖلى ألاهتروبىلىظُا الا٢خهاصًت، والغمٍؼ

 !.. والالوعي الجمعي الهبت

٨ظا ًخطر لىا مما ج٣ضم ؤن ماعؾُل مىؽ خاو٫ ؤن ًضعؽ الخباص٫ بىنٟه ؤؾاؽ الغوابِ الاظخماُٖت وؤَمُخه         َو

ض  ت ؤق٩اله وجُىعاجه وما ًخٗل٤ به مً ؤزال١ و٢حن و٢ىاهحن وعمىػ، ٦ما لم ًمىذ الخجٍغ في الخىُٓم الاظخماعي، ومٗٞغ

.  ٌ للى٢اج٘ الاظخماُٖت الخُت واإلاٗاقت في الىا٢٘ الُىميالىٓغي ؤَمُت جظ٦غ باإلا٣اعهت م٘ اَخمامه وج٣ضًغ

                                                           
 .401، ادلكتب اجلامعي احلدبث، اإلسكندرية، دون سنة، ص النظريات االجتماعية المعاصرةعديل أبو طاحون،  1

. 2011، البحرين، 6، رللة الثقافة الشعبية، العدد "مارسيل موس نموذجا: المدرسة األنتروبولوجية الفرنسية" ،تيمعبد اهلل عبد الرمحن ي  2
 23:06، على الساعة 26/05/2015موقع أنرتوبوس، تصفح يوم " كتاب الهبة لمارسيل موس"خليل السعداين 3

http://www.aranthropos.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8  
. 31ص مرجع سبق ذكره،مارسيل موس،   4

http://www.aranthropos.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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بطا ٧ان اإلا٨ٟغ الٟغوسخي ٢ض هجر في جٟؿحر ألاؾباب الضاُٖت بلى ج٣ضًم الهباث، ٞةهه لم ٨ًً م٣ىٗا في جىيُذ صواعي      

ا جلمُظٍ  ظٍ الى٣ُت التي ؤزاَع ىبت ولىص لُـي قتراوؽ، بٖاصتها َو عوح جضٞٗا للٗىصة بلى خُض ًغي مىؽ ؤن لؤلقُاء اإلاَى

الظي  جماحي عاهاًبحري جمشالن عوح ألاقُاء اؾخ٣اَما مً الخ٨ُم " ماها"و" َاو"مال٨ها ألانلي، وجدضر ًٖ مٟهىمحن َما 

ٌؿعى بلى الٗىصة بلى م٩ان والصجه في الٛابت والٗكحرة " ٞالهاو"، ( الؿ٩ان ال٣ضامى لىُىػٍلىضا)ًيخمي بلى قٗب اإلااوعي 

   .وظه الخهىم، ولهظا الهباث في البىجالحل جخدغ٥ بك٩ل صاثغي لخٗىص بلى ه٣ُت بضاًتها ولضي مال٨ه ٖلى

٦ما ًًٟل عواص مضعؾت الخىلُاث الٟغوؿُت -ٞاإلالٟذ ؤن مىؽ ا٦خٟى بى٣ل جهىعاث ألاٞغاص اإلاماعؾحن ؤو طَىُاتهم       

م خى٫ ٖىصة الصخيء اإلاهضي بلى  -حؿمُتها مال٨ه ألانلي، ولم ًداو٫ ؤن ًدؿاء٫ إلااطا ٧اهذ  لهظا الىٕى مً الخباص٫ وجٟؿحَر

ىا مغبِ الٟغؽ  غافي، َو جٟؿحراتهم ٖلى َظا الىدى؟ ٞهى بهظا ٢ض ججغص مً زىب الؿىؾُىلىظُا وا٦خٟى بالىن٠ الازىٚى

إل ٖلى آلاص .! .الظي ؤٞلخه مىؽ اب زهىنا ؤهه لم ٨ًخٟي بمٗاٌكت جل٪ ال٣باثل ومالخٓتها، بل ٧ان مبهىعا ؤًًا بااَل

الغوماهُت والهىضوؾُت والجغماهُت ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا، لُيخ٣ل بلى صوع الباخض في اللؿاهُاث وألاصب لُٗخبر ؤن الهضًت لٛت 

ب ًٖ مىؽ ألهه ًجُض ٖضة لٛاث مً بُنها ؤلاؾ٨ىضهاُٞت لٛت مجخم٘ البدض،  بما جدمله مً عمىػ، ولِـ َظا بٍٛغ

ت ولٗل ت  ٞىجضٍ مهخما بال٣هاثض واإلا٣اَ٘ الكٍٗغ ما ًٟىض طل٪ ؤهه وي٘ ٦خهضًغ إلا٣الخه خى٫ الهبت م٣اَ٘ قٍٗغ

٣ى٫  ت مً :"ٍو ت مً " الهٟاما٫"بل٨ُم بٌٗ اإلا٣اَ٘ الكٍٗغ بجها جهلر ؤن . الاؾ٨ىضهاُٞت ؤلاّصابخضي ؤ٢ضم ال٣هاثض الكٍٗغ

حي ؾخجغي في بَاٍع ج٩ىن جهضًغا لهظا الٗمل، وطل٪ ألَمُتها في وي٘ ال٣اعت بك٩ل مباقغ في ظى ألا٩ٞاع والى٢اج٘ ا٫

ىت ٖلى أخت ما هظَب بلُه   ".البَر

وألن ماعؾُل مىؽ ؤخض ؤَم عواص مضعؾت الخىلُاث الٟغوؿُت، ٞخب٣ى ؤٖماله ٦ٛحٍر مً الغواص مىؾىمت باَخمام          

٣ت حٗاملهم م٘ الظَىُاث بهما اهُل٣ذ مً عئٍت قمىلُت. الكضًض الؾخ٣غاء الٗالم الظَجي ة ال ججؼت ٦لي/ والىاضر ؤن ٍَغ

سُت وال الٓىاَغ الش٣اُٞت اإلاخهلت بها ًٖ اعجباَاتها  ت/البُئُت)الخىاصر الخاٍع الٗامت التي ؤؾهمذ في جىلُضَا ( الخًاٍع

لماء الىٟـ مً  م بإَغوخاث ألازىىلىظُحن مً ظهت ٖو ونُاٚتها، ولٗل َظٍ اإلا٣اعبت للمؿاثل الظَىُت بهما هي هخاط جإزَغ

بإن الٓىاَغ الاظخماُٖت لِؿذ مجؼؤة ألجها : ث ماعؾُل مىؽ و مخبىاٍ ال٨ٟغي الظي ًغي ظهت ؤزغي، ًٞال ًٖ ؤَغوخا

                                                           
، دار اوما للطباعة والنشر، العراق، 1، ط"األسس والمجاالت في ضوء مدرسة الحوليات الفرنسية:األنتروبولوجيا التاريخية"جعفر جنم نصر،  1

 . 82، ص2013
. رلموعة ادلواقف والسلوكيات الثقافية الظاىرة أو ادلسترتة ضمن سياقات الالوعي اجلمعي:" بالذىنياتفإن ادلراد  الحوليات الفرنسيةحسب مدرسة   2

االنسان واجلماعة ضمن بيئاهتا االجتماعية وادلتجسدة يف ادلعتقدات أو العمليات الدينية وادلوروث  واليت مبوجبها تعرب عن اجلوانب ادلعنوية والالحسية لتجربة
 (.79-78، ص المرجع السابقجعفر جنم نصر، ".) الثقايف، فضال عن رلموعة التصورات العقلية إزاء بعض القضايا الوجودية االنسانية والبيئية ادلتعددة
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الش٣اُٞت، بىنٟها مؿإلت جضزل في خّحز   ومؿإلت الهبت جضزل يمً خُصُاث الظَىُت  .حك٩ل ٦ال م٣ٗضا ومدكٗبا

  .مترسخت في الالوعي الجمعيالاؾخٗضاص واإلاى٠٢ والؿلى٥ في الى٢ذ طاجه ألجها حّٗبر ًٖ مىٓىمت ز٣اُٞت اظخماُٖت 

اهض وأؾترالُا : حؼع التروبٍغ

ا مً الىىالبضعاؾت ماعؾُل مىؽ خى٫ الهبت ٦إؾاؽ في صعاؾخه لىٓام  مالُىىؿؿيي ل٣ض اؾخٗان        ، الظي ٌٗجي هٖى

اهض اإلاُالهحزي  ٤ جباص٫ الهضاًا بحن ٢باثل ؤعزبُل التروبٍغ اإلادُِ الهاصي ٦ما في  Trobriandالاجٟا١ والخٗا٢ض ًٖ ٍَغ

ا واؾترالُا ه التي حِٗل في مى٣ُت  .ًماعؽ في بٌٗ ظؼع مالُجًز ظؼع واخضة،  وال٩ىال هٓام قٗاثغي جدبٗه ال٣باثل اإلاالُجًز

الضاثغة ًدباصلىن زال٫ اخخٟاالث ٦بري بٌٗ الؿل٘  جىدكغ ٖلى ق٩ل خل٣ت وج٩ىن صاثغة مٛل٣ت للخباص٫، وفي هُا١ َظٍ

. وهي ٣ٖىص مً ألانضاٝ الخمغاء وؤؾاوع مً ألانضاٝ البًُاءطاث ال٣ُمت ا٢خهاصًت 

اهض ًخضاولىن        ان " ؿاٌؼىا"٩ٞان ٢باثل التروبٍغ وهي ٖباعة ًٖ ؾىاع   "مىالي"وهي هٕى مً الٗملت التي جى٣ؿم بلى هٖى

دمله مال٨ه ؤو والضاٍ في اإلاىاؾباث ال٨بري، ؤما الىٕى ا٫ ى " ؾىالؿا"زاوي ظمُل مىدىث ومه٣ى٫ مً مداع البدغ ٍو َو

ت الخمغاء، وجدمله اليؿاء بك٩ل اخخٟالي والغظا٫ بهٟت اؾخصىاثُت في خاالث الاخخًاع،  ٣ٖ5ض مً ألانضاٝ اللالٍا

ىضر مىؽ بإن  مهىٟت خؿب الجيـ ٞال٣ٗىص مظ٦غ وألاؾاوع ماهشت لظل٪ ًمُل ٧ل منها هدى آلازغ بك٩ل " ؿاٌؼىا"ٍو

في الاججاٍ اإلاٗا٦ـ " مىالي"حؿحر  بِىما -ؤي مً الكغ١ بلى الٛغب-اٍ ٣ٖاعب الؿاٖتفي اجج "ؾىالؿا"ٌكله التزاوط، وحؿحر 

خم جباص٫ َاجحن الؿلٗخحن في ٧ل ه٣ُت مً ٣ىم الؼاثغ  ٍو ٣ىؽ وسخغ، ٍو دب٘ طل٪ خٟالث ومغاؾُم َو ه٣اٍ الضاثغة، ٍو

ُٗت بخ٣ضًم َضاًاٍ مً الى٣ىص، مشال للصخو الظ وزانت بطا إزظ مٗه  ي٧ان مً طوي اإلا٩اهت الٞغ اٖخاص الخباص٫ مٗه ٍو

غة بلُه هٓحر يفي م٣ابل طل٪ بٌٗ ألاؾاوع التي تهض . َضًخه في َظا الخٟل الغؾمي ال٨بحر الظي ؤ٢امه ؤَل الجٍؼ

ًدخٟٓىا بها بلى ألابض، ألهه  ٖملُت الخباص٫ َظٍ ٌؿخلمىن ألاقُاء لٟترة مً الؼمً ول٨نهم ال ٌؿخُُٗىن ؤن واإلاكتر٧ىن في

ا في زِ الؿحر اإلاغؾىم لها ًخىظب ٖليهم َغ  ٦.6ما ججغي الٗاصة جمٍغ

اى ال ًدملىن ؤي َضاًا الىىالو٢ض ًظَب الغظا٫ في عخالث         ا بلى قغ٧ائهم، بل ل٣ُضمىا بظَابهم  زالي الٞى ل٣ُضمَى

ت  ٢ىؽؤوان ؾضاصٍ، ًخد٤٣ الىجاح في ال٩ىال ٦ما ًًٓ مً ًماعؾىجها بةظغاء ٍ جظ٦غة بإن ٖليهم صًً قٝغ ٢ض آن سخٍغ

م ٌؿخُُ٘ ؤن ًيخٓغ، وألاؾـ التي ٪ وظٗله ٌكٗغ بإهه ٦ٍغ ٣ًىم ٖليها َظا الخباص٫ اإلااظل َى ؤن ٧ل َضًت  لتهضثت الكٍغ

ظا واظب م٣ضم الهضًت ٞهى الظي ًجغي الخ٣ضًغاث ج٣ضم ًجب ؤن حؿاوي الهضًت دضر ؤخُاها ؤن ًخإزغ . اإلاؿخلمت، َو ٍو

                                                           
. 86، صنفس المرجع  1
   مبدينة كاراكاو  1884األنرتوبولوجي الربيطاين سنة ولدKRAKOW  1908يف بولندا، وحصل على درجة الدكتوراه يف الطبيعة والرياضيات ،

ليتتلمذ على يد وسرتمارك وغًنه من خًنة  1910ليسافر إىل إجنلرتا " FRAZER"ولكنو حتولت اىتماماتو إثر قراءاتو لكتابات السًن جيمس فريزر 
قام بنشر دراستو الشهًنة ادلذكورة أعاله عن جزر الرتوبرياند يف شرق غينيا اجلديدة، ويصبح بذلك من أىم رواد األنرتوبولوجيا  1922ويف سنة  .العلماء

، 2007اىرة، ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، الق2،جأعالم الفكر االجتماعي واألنتروبولوجي الغربي المعاصرزلمود أبو زيد، : أنظر.)الوظيفية
(. 131ص

. 140، ص نفس المرجعزلمود أبو زيد،  3
.253-252، صمرجع سبق ذكرهمارسيل موس،   4  
. 59، ص1991، دار ادلعرفة اجلامعية، االسكندرية، "دراسات في علم االجتماع االقتصادي والتنمية االجتماعية"علياء شكري وآخرون،   5
. 6ىـ، ص1421، كلية اآلداب، جامعة ادللك سعود، "دراسة استطالعية: من أشكال العالقات االجتماعيةالهدية كشكل "طالبات قسم االجتماع،   6
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٣ًضم بٌٗ الهضاًا الهٛحرة مً خحن آلزغ ختى جخاح له ٞغنت  ًخىظب ٖلُه ؤن الصخو في عص الهضًت اإلاىاؾبت؛ ولظل٪

واإلاؿاومت، وم٘ ؤن ال٩ىال ًصخبه  واإلالٟذ ٞيها ما ًض٫ ٖلى ج٨ٟحر الىاؽ في ؤمىع الغبذ وال٨ؿب  اإلاىاؾبت،  ج٣ضًم الهضًت

ت، و٦ظل٪ ًصخبه جباص٫ للهضا ؤخُاها هٓام م٣اًًت ججاعي زاهىي لؿل٘ ت يغوٍع ًا والخضماث بال ؤن َظا الخباص٫ ججاٍع

 . لِـ َى ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه خل٣ت ال٩ىال الخجاعي 

٣خه في جباص٫ ال٩ىال ٣ُٞىلىن ؤهه  و ًمحز ألاَالي بحن ال٩ىال واإلا٣اًًت ولظل٪ ٌُٗبىن ؤخُاها ٖلى الصخو       ٣ًىم "ٍَغ

ت ج٣ىم ٖلى اإلاؿاومت ؤو بلى خؿاب، ٞهظٍ الٗملُت لِؿذ ٖم"م٣اًًت  بال٩ىال ٦ما لى ٧ان ٣ًىم بٗملُت ؤو ج٣ضًغ  لُت ججاٍع

الغظل الظي ٣ًبل َضًت مً شخو آزغ ؤن ًغص بلى اإلاهضي  واإلابضؤ آلازغ َى ؤن الٗٝغ والخ٣الُض جدخم ٖلى. ٢ُمت الهضًت 

 .  َابمشل ًخٗغى َظا الصخو ألي هٕى مً ال٣هغ ؤو ال٣ؿغ ؤو الًِٛ اإلااصي لغص الهضًت ما ٣ًابل َضًخه، ول٨ً ال

غي        ٪ ال٩ىال ٌكتري اإلاجض ٦ما ٌكتري الهضا٢ت، ٞكغ٧اٍئ مالُىىؿؿييٍو الظًً ٌِٗكىن في ظؼع هاثُت  ؤن قٍغ

خى٢٘ منهم الخماًت، ٌؿخُُ٘ ؤن م خلٟاء ٍو ٞاإلا٩اؾب الاظخماُٖت بما ٞيها الخهى٫ ٖلى الكهغة والهِذ هي  ٌٗخبَر

 وبهما هي ج٣ضم  ًا٦ض الغوابِ الاظخماُٖت والهضاًا الالٗملُت، ٞالتهاصي في َظٍ الخالت  ألاؾاؽ في َظٍ
ً
حُٗي اٖخباَا

 . إلا٣ابلت بٌٗ الالتزاماث الاظخماُٖت اإلادضصة

اإلاجخمٗاث  َضٞذ الضعاؾت بلى حُٛحر جل٪ الىٓغة ال٣ًُت لبٌٗ ٖلماء الا٢خهاص و ألاهثربىلىظُا خى٫ ا٢خهاص     

ٗخ٣ض ؤن الخباص٫ ٞيها ٣ًىم  ٌُ  البضاثُت، خُض 
ً
ٖلى بقبإ خاظاث ا٢خهاصًت وؤهه مبجي ٖلى الغبذ وال٨ؿب، ولظل٪  ؤؾاؾا

ؿ٩ي بزباث ؤن عوح الؿى١ التي جىظض في خاو٫  ٞىٓام الخباص٫ . اإلاجخمٗاث الٛغبُت جىٗضم في اإلاجخمٗاث البضاثُت مالُىٞى

اهض -البؿُُت في اإلاجخمٗاث ًا والخىاػ٫ ًٖ الثروة وججاوػ ما ٌٗخمض ؤؾاؾا ٖلى ؤَمُت الخباص٫ الغمؼي للهضا -ظؼع التروبٍغ

َى ماصي، وما ًم٨ً ؤن ًد٣٣ه مً جلبُت لخاظاث الٟغص الىٟؿُت والاظخماُٖت هدُجت للخى٢ٗاث والالتزاماث التي ًخًمنها 

ؿ٩ي ؤن ٌٗغيه ى ما ؤعاص مالُىٞى  .َظا الخباص٫ َو

 :مالُىىؿؿيي بحن اإلاُغكت والؿىضان 

ال٢خه بالخُاة لُدؿجى ؤخض الغواص والم مالُىىؿؿييٌٗض        غافي الظي حهضٝ بلى ٞهم عئٍت الٟغص ٖو َخمحن بالٗمل الازىٚى

ىُل٤ ٨ٍٞغ بىظه ٖام خى٫  خه ًٖ الش٣اٞت مً بضحهُخحن عثِؿِخحن َما لىا ؤن هٟهم وهضع٥ عئٍخه للٗالم، ٍو : هٍٓغ

باث والخاظاث  - البُىلىظُت لئلوؿان وبظل٪ ٧ل ز٣اٞت بهٝغ الىٓغ ًٖ مضي ج٣ضمها ؤو جسلٟها ًجب ؤن حكب٘ الٚغ

 .جىظض ٞغنت خ٣ُ٣ُت لالؾخ٣غاع ولخ٣ضم اإلاجخم٘

ت -    .الاججاٍ الش٣افي ما َى بال جضُٖم آلي وجل٣اجي للِٟؿُىلىظُا البكٍغ

ت ألاؾاؾُت لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘       ٍؼ بطن ٞالش٣اٞت والغمىػ التي جدملها هي مجغص ؤصاة ؤو وؾُلت إلقبإ الخاظاث الٍٛغ

غافي والىن٠ . مشل الجٕى والخىاؾل واإلاإوي  ؿ٩ي بط ؤهه بضؤ باالَخمام بالٗمل الازىٚى ظٍ هي اإلاك٩لت التي واظهها مالُىٞى َو

َمـ البىاء اإلاٗىىي للٓاَغة الش٣اُٞت بهىعة ٖؼلذ ال٨ٟغ البكغي ًٖ الىا٢٘  اإلاؿخٌُٟ ًٖ الش٣اٞت، واهخهى بلى

                                                           
. 60، صمرجع سبق ذكرهعلياء شكري وآخرون،   1
. 131ص  مرجع سبق ذكره،زلمود أبو زيد،   2
، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، 1، ط"في فهم الثقافة وتأويلها دراسة نقدية مقارنة لالتجاىات الحديثة: األنتروبولوجيا الرمزية "السيد حافظ األسود،  3

 .75، ص 2001
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الاظخماعي، وؤلٛذ صوعٍ البىاجي في اإلاجخم٘، ٞالٗاصاث والخ٣الُض والٗٝغ جخإنل في اإلاماعؾت الُىمُت وجلٗب صوعَا لِـ في 

بت والدجاث ألاؾاسخي ؼة والىظضان والٚغ  . ةالخ٨ٟحر والغمىػ والخهىعاث بل في الٍٛغ

، خُض خاو٫ الخٍٗغ٠ بد٣ُ٣ت ؤن الجىاهب مالُىىؿؿيي٢ض جىافى عؤًه م٘ ما ظاء به  بىعصًىٞىجض ؤن الٟغوسخي      

ت الخدلُل الاظخماعي، و٢ض هجم ًٖ َظا ؤن بىعصًى ٢ض هٓغ بلى  ت والاظخماُٖت ًجب ؤن جدٓى بإولٍى الش٣اُٞت والغمٍؼ

اث اإلااصًت والا٢خهاصًت مً مىٓىع ز٣افي  ٞالش٣اٞت ال جىٟهل ًٖ الىا٢٘ الاظخماعي . عمؼي ولِـ بلى ؤؾـ ماصًتاإلاىيٖى

وال ٖلى آلُاث الؿى١ والا٢خهاص، ٨ٞما ؤن الثروة الا٢خهاصًت جدخاط بلى عؤؾما٫ ماصي مً ؤظل ؤن جخٗامل بٟاٖلُت م٘ 

ة واإلاخٗضصة جال٠ عؤؾماال الىٓام الا٢خهاصي، ٞىٟـ اإلاىُل٤ ًىُب٤ ٖلى الش٣اٞت، ٞال٨ٟاءة الش٣اُٞت في ؤق٩الها اإلاسخل٠

اٖلت م٘ وؿ٤ ؤلاهخاط الا٢خهاصي ُت ٞو ا مً زال٫ صزىلها في ٖال٢اث مىيٖى   .ز٣اُٞا عمٍؼ

ُاوي الىىالخى٫ صعاؾخه لىٓام إلاالُىىؿؿيي ل٣ض وظه اهخ٣اص        والظي " ئصمىهض لُدل"، مً ٢بل ألاهتروبىلىجي البًر

ُٟي ٖلى قا٧لخه مً خُض الاعجباٍ با٫ إلااطا خل٣ت ال٩ىال مؿخمغة في خحن ؤجها ": لُدل"وا٢٘ الاظخماعي، ُٞدؿاء٫ ٌٗخبر ْو

غافي ؤن ًضزل جٟؿحراث زانت في  برع مى٢ٟه بإهه لِـ مً مهمت الازىٚى ؿ٩ي ٍو ج٩ىن بال ٞاثضة هُٟٗت؟ لُخملو مالُىٞى

ؿ٩ي ٧ان مسُئا مً زال٫ ب٢ىاٖىا بإن َظا الؿلى٥ البض ؤن ج٩ىن له ٚاًت هُٟٗت لُدل ماصجه، ل٣ُغع  ٣ٞض   .ؤن مالُىٞى

ىت و ال جىٟ٘ باإلاٗجى ال٤ًُ لل٩لمت، اظخماُٖت في ألاؾاؽ -ألاؾاوع وألانضاٝ -٧اهذ ٢ُمت جل٪ ألاقُاء : التي ال جهلر للٍؼ

  .ٞل٣ض ٧اهذ حُٗض جىُٓم الكب٩اث الاظخماُٖت وجغاجبُتها

ؿ٩ي ٧اهذ مغ٦ؼة بك٩ل قبه خهغي ٖلى اإلاباصالث الاخخٟالُت بحن الغظا٫،        والجضًغ بالظ٦غ ؤن مالخٓاث مالُىٞى

٨ُت  ، 976 ٖام  Annette Weinerأهاث واًجر ظاءث صعاؾاث خضًشت ٢امذ بها ٖلى وظه الخهىم ألاهتروبىلىظُت ألامٍغ

ؿ٩ي ٞغؤث ؤن قب٩اث الخباص ٫ وألاقُاء اإلاخباصلت م٣خهغة ٖلى ظيـ واخض، وهي حؿاَم في لخىؾ٘ آٞا١ صعاؾاث مالُىٞى

٦ما ؤن اإلاباصالث الاخخٟالُت ٧اهذ مصخىبت بم٣اًًت . الخدضًض الاظخماعي للظ٧ىعة وألاهىزت ٞاليؿاء ؤًًا لهً جباصالتهً

ؿ٩ي ول٨ىه ؤَمل جدلُلها   .ؾل٘ هُٟٗت ؤقاع بليها مالُىٞى

 

: زاجمت

م التي خاولذ ٞهم آلُاث اإلاٗامالث الا٢خهاصًت  حكحر      حَر ؿ٩ي ٚو الضعاؾاث ألاهتروبىلىظُت إلااعؾُل مىؽ و مالُىٞى

ؤن جباص٫ الهضاًا ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخباص٫ الاظخماعي التي جلٗب صوعا مهما والخباص٫ صازل ال٣باثل البضاثُت، ٞخىنلذ بلى 

َاء شخيء م٣ابل شخيء آزغ ٢ض ٩ًىن م٩اٞئا ؤو ٚحر م٩افئ له، ٞهى بطن ُٞخلخو مبضؤ الخباص٫ في بٕ في الخُاة الاظخماُٖت،

ؤزظ و ُٖاء ولِـ َىا٥ جباص٫ بالُٗاء ٣ِٞ ؤو باألزظ ٣ِٞ، ٞال ٣ًخهغ ٖلى جباص٫ الخحراث ؤو اإلاىاٞ٘ اإلااصًت بل ًخٗضاٍ 

ى هٟـ ما ًظَب بلُه ابً زلضون بلى. بلى جباص٫ عمؼي لؤل٩ٞاع واإلاٗخ٣ضاث وؤهماٍ الؿلى٥ ؤن الخباص٫ ًجم٘ بحن  َو

غاى ٖنها ى ٢ُام ؤلاوؿان بخدهُل خاظاجه ويغوعاجه بضٞ٘ ألٖا . الاظخماعي والا٢خهاصي، َو

                                                           
. 20، ص 2011، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاىرة، 1ط ،"تروبولوجيااألالبنائية الجديدة في علم االجتماع و"ربيع كردي،  1
،  ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بًنوت، 1مصباح الصمد، ط: تر، "ثنولوجيا أنتروبولوجياإ"بيار فارنييو، -فيليب البورت تولرا، جان  2

. 303، ص 2004
 .303، ص نفس المرجع 3

 .138-137ص  ، 1970، حتقيق زلسن مهدي، بًنوت"الحروف ":أبو نصر الفارايب  (1)
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ُت وعبما جل٣اثُت، زالنت ال٣ى٫، ؤن ما         ا هٓم الخباص٫ في ٦شحر مً الش٣اٞاث ؤلاوؿاهُت البضاثُت َٖى جبضو ٖلُه هٍٓغ

ت ال٣ُمت وؤن لم حؿاوحها  ل٨ً في الىا٢٘ هي ملؼمت جإزظ َاب٘ الىاظب، ٦ما ؤهه جباص٫ مخ٩افئ بدُض ًخم جباص٫ ؾل٘ مدؿاٍو

ًها بؿل٘ بياُٞت ؤزغي  م مً بؿاَت َظا الىٓام بال ؤهه ًىُىي ٖلى ٦شحر مًو. ٞالىاظب حٍٗى الٗىانغ  ٖلى الٚغ

ًجب الاؾخٗضاص له بال٣ُام والخ٩ل٠ والجض والى٢اع و والٗال٢اث اإلادكاب٨ت، ٞاإلاباصلت ًجب ؤن جخم في ظى ٌؿىصٍ الغؾمُاث

هٓم ٧اهذ م٣هىصة، ألهه /ولٗل ٦خابدىا لٗىىان وع٢خىا الٗلمُت مهُلر هٓام الخباص٫ بض٫ ؤهٓمت .بالكٗاثغ اإلاسخلٟت

وباؾخٗغايىا إلاا ؾب٤ ؾخ٨دك٠ ؤن الىٓام مىدكغ ومكتر٥ بحن الش٣اٞاث اإلاظ٧ىعة آهٟا، والظي ًخهل بٓاَغة َامت مً 

والظي ًدبٗه الخباص٫ واٌع بىالوي، ظخماُٖت وهي جباص٫ الهضاًا ؤو الخباص٫ الىصي ٖلى خض حٗبحر الٓىاَغ ألازال٢ُت والا

.         بال ؤن الازخالٝ ٨ًمً في الدؿمُت، ٞل٪ ز٣اٞت لٛتها الخانت ومٗخ٣ضاتها الغمؼي 

 

:          كاةمت اإلاغاحع

اإلاىلضي ألاخمغ، اإلاىٓمت : ، جغظمت"اللضًمت قيل الخباصٌ و علخه في اإلاجخمعاث: بدث في الهبت"ماعؾُل مىؽ،   . 

 .         0 ، بحروث، ًىاًغ  الٗغبُت للترظمت، ٍ 

اث الاحخماعُت اإلاعانغة"ٖضلي ؤبى َاخىن،  .  ت، صون ؾىتالىٍٓغ  .، اإلا٨خب الجامعي الخضبض، ؤلاؾ٨ىضٍع

، مجلت الش٣اٞت الكٗبُت، "حاماعؾُل مىؽ همىط: اإلاضعؾت ألاهتروبىلىحُت الـغوؿُت" ٖبض هللا ٖبض الغخمً ًدُم، . 

ً، 6الٗضص   .  0 ، البدٍغ

 06:  ، ٖلى الؿاٖت 5 0 /6/05 مى٢٘ ؤهتروبىؽ، جهٟذ ًىم " هخاب الهبت إلااعؾُل مىؽ"زلُل الؿٗضاوي  . 

http://www.aranthropos.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8  

ض  .5 ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،  ،ط"أعالم الـىغ الاحخماعي و ألاهتروبىلىجي الؼغبي اإلاعانغ"،مدمىص ؤبى ٍػ ، صاع ٍٚغ

 .007 ال٣اَغة، 

ت الجامُٗت، ، صاع ا"صعاؾاث في علم الاحخماع الاكخهاصي والخىمُت الاحخماعُت" ٖلُاء ق٨غي وآزغون، .6 إلاٗٞغ

ت،   . 99 الاؾ٨ىضٍع

، ٧لُت آلاصاب، ظامٗت "صعاؾت اؾخُالعُت: الهضًت هكيل مً أقياٌ العالكاث الاحخماعُت" َالباث ٢ؿم الاظخمإ، .7

 ..َـ    اإلال٪ ؾٗىص، 

َغة، ، مهغ الٗغبُت لليكغ والخىػَ٘، ال٣ا ، ٍ"البىاةُت الجضًضة في علم الاحخماع وألاهتروبىلىحُا" عبُ٘ ٦غصي، .8

 0  . 

تا"الؿُض خاٞٔ ألاؾىص .9 لها: ألهتروبىلىحُا الغمٍؼ ، "صعاؾت هلضًت ملاعهت لالججاَاث الخضًشت في ؿهم الشلاؿت وجأٍو

ت،  ٍ ، ؤلاؾ٨ىضٍع  . 00 ، ميكإة اإلاٗاٝع

سُتظٟٗغ هجم ههغ، .0  ، صاع اوما  ، ٍ"ألاؾـ واإلاجاالث في يىء مضعؾت الخىلُاث الـغوؿُت: ألاهتروبىلىحُا الخاٍع

.   0 لُباٖت واليكغ، الٗغا١، ٫

 

http://www.aranthropos.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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( اليلُاث الخمـ)ألانٌى اللغآهُت إلاهُلخاث الـاعابي اإلاىُلُت 

  ظامٗت الجؼاثغ /ههحرة ٦كٍى.ؤ

 

: ملخو 

هي صعاؾت اؾخ٣غاثُت ألنل اإلاهُلر اإلاى٣ُي في لٛت  (اليلُاث الخمؿت)الخأنُل اللغآوي أللـاّ الـاعابي اإلاىُلُت      

في اؾخدضار مهُلخاث الٗلىم واإلاٗاٝع ٖامت  ئبغاػ مىهجهالٟاعابي اإلاى٣ُُت مً زال٫ زُىجحن ألاولى تهضٝ بلى 

بِىما الخأنُل اإلانهجي الؾخدضار اإلاهُلخاث ويبِ الخهىعاث اإلاىُلُت واإلاى٤ُ ٖلى وظه الخهىم مً زال٫ 

٣ت جدضًض اإلاهُلر اإلاى٣ُي ومىهج يبِ اإلاٟهىم اللٛىي  هبحن مً زال٫ الخُىة الشاهُت  جُب٤ُ طاث اإلاىهج وببغاػ ٍَغ

ت جدضًض الخهىعاث اإلاىُلُت للمهُلخاث الكاج٘ في الش٣اٞت الٗغبُت مً زال٫  ال٩لُاث ) آلُت يبِ اإلاـاَُم اللؼٍى

، الٟهل، الٗغى، الخانت: الخمـ غ لٛت اإلاى٤ُ الٗغبيالتي خضصَا الٟا( الجيـ، الىٕى  .عابي في مىهجه لخدٍغ

 

، الٟهل، الٗغى، الخانت، مىهج :اليلماث اإلاـخاخُت ال٩لُاث الخمؿت، الٟاعابي، اإلاهُلر اإلاى٣ُي، الجيـ، الىٕى

. لٛت الٟاعابي اإلاى٣ُُت. الٟاعابي، الخإنُل ال٣غآوي، ؤلٟاّ اإلاى٤ُ

: اإلاىُلُتالخأنُل اإلانهجي الؾخدضار اإلاهُلخاث ويبِ الخهىعاث 

    

ا، وقغح ( الـاعابي)ل٣ض خضص  نها وبحن ؤؾباب اؾخ٣غاَع ّؿغ ج٩ٍى لم، ٞو وكإة مىٓىمت اإلاهُلخاث الخام ب٩ل نىاٖت ٖو

ا، بط ج٩ىن وكإة اإلاهُلخاث في ٧ل نىاٖت مً الهىاج٘ بضاًت وخؿب  باجٟا١ الىاؽ ٖلى ؤلٟاّ ( الـاعابي)٦ُُٟت اهدكاَع

، مدضصة ُٞما بُنهم، مٗغوٞت مٗاهُه ا وصالالتها لهم، و٢ض ٌؿخٗمل الىاخض لٟٓت في الضاللت ٖلى شخيء ما ٖىض مساَبت ٚحٍر

يصخئ ألاو٫ للٟٔ، ٩ُٞىن الانُالح والخىاَا ٖلى طل٪ اللٟٔ، زم 
ُ
ؿخٗمله ٖىض مساَبت اإلا ُٞدٟٔ الؿام٘ طل٪ اللٟٔ َو

ُٟه ٖىض ظماٖت، لُيخ٣ل بٗض ىدكغ اؾخٗماله وجْى ما بلى ؤن ٌكُ٘ ٍو ٣ت ًساَبان ٚحَر َا مً ظماٖت بلى ؤزغي، وبالٍُغ

طاتها جىدكغ ؤلٟاّ ومهُلخاث ؤزغي في بلض آزغ ٖلى ؤن جىي٘ ألالٟاّ ل٩ل ما ًدخاظىن في ؤمىعَم ٞخهبذ جل٪ 

ألالٟاّ مخضاولت، مك٩لت بظل٪ مىٓىمت مُٗىت بإلٟاّ مدضصة وصالالث مخ٤ٟ ٖليها، وألامغ طاجه ًدضر م٘ ٧ل ظماٖت 

٧ل نىاٖت مً الهىاٖاث،ختى ؤنبذ ل٩ل ٖلم ؤو نىاٖت مىٓىمت مؿخ٣لت مً ألالٟاّ  مً ألاٞغاص اإلاخسههحن في

ت اإلاخسهو ٞيها، ختى  واإلاهُلخاث جمحٍز ًٖ ٚحٍر مً الٗلىم والهىاج٘ وجبرػ مىهجه في مٗالجت ومىا٢كت وجدلُل اإلاٗٞغ

خضص له في اإلاىٓىمت بطا ط٦غ لٟٔ مٗحن ٖٝغ بلى ؤي نىاٖت ًىدؿب، ووّضخذ صاللخه وجبّحن مٗىاٍ بدؿب ما 

. الانُالخُت للهىاٖت التي ًيخمي بليها، وألامغ طاجه في مسخل٠ الهىاٖاث اإلاخٗاٝع ٖليها

غ ٖلى ؤلٟاّ مّٗبرة ًٖ صالالث      ل٨ً بن خضر ؤن صزلذ نىاٖت لم جىظض ٢بال في لٛت ؤمت ما، ٞةجها وبالًغوعة ال جخٞى

ش ال٠ ٦غ الٗغبي م٘ مغخلت الى٣ل والترظمت ًٖ ز٣اٞاث ؤزغي، زانت الش٣اٞت جل٪ الهىاٖت، ألامغ طاجه الظي خضر في جاٍع

لى لٛتها ولؿاجها، ٖلىم ٧ان ال بض مً  الُىهاهُت، وصزى٫ ٖلىم ومٗاٝع ظضًضة ظملت وجٟهُال ٖلى الخًاعة الٗغبُت، ٖو

ظل بصعا٥ وي٘ مىٓىمت مً ألالٟاّ واإلاهُلخاث لها، ٖلى خؿب مٗاٝع ومىيٕى ٧ل نىاٖت و٧ل ٖلم، وطل٪ مً ؤ

ها، ومهُلخاث اإلاى٤ُ الٗغبي ججؿُضا لظل٪ وجُب٣ُا له، في الترار  هم مىاهجها والاؾخ٣اء مً مٗاٞع اتها ٞو مىيٖى
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ش ٧ل ٨ٞغ  الٗغبي ٖامت، ألهه نىاٖت مؿخدضزت ومٗاٝع ظضًضة، وفي مشل َظٍ الخاالث اإلاٗبرة ًٖ ٞتراث مغخلُت في جاٍع

ت ما جمسًذ ٖنها اوؿا١ جخ٨غع في مسخل٠ الخًاعاث، ٧لما ظض ظضًض ٝ ي اإلاجا٫ الٗلمي، ؤو ٖىض خضور خغ٦ت ٨ٍٞغ

ُت ظضًضة، في مشل َظٍ الخاالث جلر الًغوعة ٖلى اؾخدضار مىٓىمت مً ألالٟاّ واإلاهُلخاث حٗبر ًٖ اإلاٗاٝع  مٗٞغ

. الجضًضة وج٣غبها بلى ألاطَان

ى ألامغ الظي قٛل      ن آهظا٥ صزُال ٖلى الخًاعة الٗغبُت، مؿخدضزا ٖلى باليؿبت بلى لٛت اإلاى٤ُ، الظي ٧ا( الـاعابي)َو

ها، ٞإزظ  ض٤٢ اإلاٗاٝع اإلاى٣ُُت، ( الـاعابي)لٛتها، ظضًضا ٖلى مٗاٞع ٖلى ٖاج٣خه َظٍ ؤلاق٩الُت، وعاح ًٟدو اللٛت ٍو

اث نىاٖت اإلاى٤ُ الُىهاوي م٘ ص٢ت مٗىاَا، وجدضًض صاللتها في اللٛت ال٘ عبُت، لُهل باخشا ًٖ اإلاىهج اإلاالثم لى٣ل مىيٖى

ُت إلاسخل٠ الٗلىم والهىاج٘ ألازغي، في  بلى مىهجُت ناعمت وص٣ُ٢ت في ه٣ل اإلاىايُ٘ ؾىاء اإلاى٣ُُت، ؤو اإلاىايُ٘ اإلاٗٞغ

٣ت مىهجُت حٗخمض خالخحن ألاولى؛ ؤن : "اؾخدضار مىٓىمت ألالٟاّ واإلاهُلخاث الخانت في ٧ل ٖلم ونىاٖت، بلى ٍَغ

ٗٝغ ٖىض
ُ
ستٕر لها ؤؾماء لم ج٨ً ح ى٣ل بليها ؤؾماء ا٢غب ألاقُاء التي لها ؤؾماء ٖىضَم، ٞةطا . َم مً ٢بلًُ ًُ والشاهُت؛ ؤن 

٧اهذ مى٣ىلت ٧لها ؤو بًٗها ٖىض ؤمت ؤزغي، ٞغبما اؾخٗملذ ؤؾماء ما ه٣ل ٖنها في الضاللت ٖليها، بٗض ؤن ٌٛحر جل٪ 

وما ٌؿاٖض ٖلى اؾخدضار  (1)"٤َ بها ٖىضَمألالٟاّ حُٛحرا جهحر بها خغوٞها وبيُتها، خغوٝ ؤمخه وبيُتها، لِؿهل الً

: مً ؤظل طل٪ وهي( الٟاعابي)ألالٟاّ واإلاهُلخاث، وجدضًض صاللتها َى جدب٘ الخُىاث التي ويٗها 

ؤن ًبدشىا في ألالٟاّ التي ٧اهذ ألامت ألاولى حٗبر بها ًٖ مٗاهيها، وفي ز٣اٞتهم ولٛتهم، ًٖ مٗجى مكتر٥ إلاا حٗبر ٖىه  :أوال

٣ىا في بًجاص جُاب٤ للمٗاوي بحن لٛت ألامخحن، ؤزظوا مً ؤلٟاّ ؤمتهم ما ٌٗبر ًٖ مٗاوي ؤلٟاّ ألامت ألالٟاّ، ٝ بن جٞى

ا ؤؾماء وخضوصا لخل٪ اإلاٗاوي الٟلؿُٟت واإلاى٣ُُت  (2)"اإلاى٣ى٫ ٖنها، وظٗلَى

اإلاٗاوي التي ٖىض ألامت بطا وظضوا ؤؾماء ٖامُت، ٚحر مٗلىمت ٖىض ؤمتهم، ولِؿذ لها ٖىضَم ؤؾماء، و٧اهذ جل٪  :زاهُا

ألاولى، حكابه مٗاوي ؤزغي ٖامُت مٗلىمت ٖىض الشاهُت، ولهم ٖىضَم ؤلٟاّ، ٞاألًٞل ؤال ًإزظوا َظٍ ألالٟاّ، بل 

ؿمىا بها جل٪ اإلاٗاوي إزظوا ؤلٟاْها َو َبًها بها مً مٗاهيهم الٗامُت، ٍو
َ

 (3)" ًىٓغوا بلى ؤ٢غب ألاقُاء ق

لى خؿب جسُلهم  بطا وظضث مٗان ؾمُذ ٖىض :زالشا  بها ٖىضَم، ٖو
ً
َبها

َ
ألامت ألاولى بإؾماء ا٢غب بلى ألاقُاء الٗامُت، ق

 ٖىض ألامت الشاهُت ٖلى خؿب جسُلهم بمٗان ٖامُت، ٞال ًيبػي ٖلى ألامت الشاهُت ؤن 
ً
َبها

َ
لؤلقُاء، و٧اهذ جل٪ اإلاٗاوي ؤ٢غب ق

 (1)"بل ًجب ؤال جخ٩لم بهاحؿمي جل٪ اإلاٗاوي بىٟـ الدؿمُت اإلاىظىصة ٖىض ألامت ألاولى، 

ٞةما ؤن جستٕر لها ؤلٟاّ مً "بطا ٧اهذ ٖىض ألامت ألاولى مٗان، وال جىظض ٖىض ألامت الشاهُت مٗان حكبهها ؤنال،  :عابعا

خغوٞهم، وبما ؤن ٌكتر٥ بُنها وبحن مٗان ؤزغي جخ٤ٟ مٗها في الٗباعة، وبما ٌٗبر بها بإلٟاّ ألامت ألاولى، بٗض حٛحر ٌؿهل 

با ظضا ٖىض ألامت الشاهُتٖلى ألا     (2)"مت الشاهُت الى٤ُ بها، ٖلى ؤن َظا اإلاٗجى ؾ٩ُىن ٍٚغ

ؤما بطا ٧ان َىا٥ مٗجى ٞلؿٟي ٌكبه مٗىُحن مً اإلاٗاوي الٗامُت، ول٩ل واخض منهما اؾم مٗحن ٖىض ألامخحن، و٧ان  :زامؿا

       (3)"ؤ٢غب قبها بإخضَا، ُٞيبػي ؤن ٌؿمى باؾم ا٢غب قبها به

                                                           
 .158ادلصدر نفسو، ص   (2)
 .115ادلصدر نفسو، ص   (3)
 .115، ص1997، دار قباء، مصر"اللغة عند الفارابيفلسفة  ":زينب عفيفي  (1)
 .116ادلرجع نفسو، ص  (2)
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م الؾخدضار الخضوص واإلاهُلخاث، زانت في (الٟاعابي)َظٍ هي ال٣ىاٖض وألاؾـ التي ويٗها     ، بمشابت اإلاىهج ال٣ٍى

مغخلت الى٣ل والترظمت للٗلىم واإلاٗاٝع مً لؿان بلى آزغ، ًسخل٠ ٖىه في الخًاعة والش٣اٞت واللٛت، هي ٢ىاٖض مىهجُت 

مسخل٠ ؤٖماله الٟلؿُٟت بهٟت ٖامت واإلاى٣ُُت ٖلى وظه الخهىم، ٖلى جُب٣ُها في ( الـاعابي)ٖامت ومُل٣ت، ٖمل 

ا ٖلىما ومٗاٝع مى٣ىلت ًٖ الخًاعة الُىهاهُت، طاث اللٛت والش٣اٞت اإلاسخلٟت ًٖ الخًاعة الٗغبُت بلٛتها  باٖخباَع

ب٣ها بمىهجها الظي خضصٍ ويبِ مٗاإلاه، ٣ٞضم مىٓىمت ام. وز٣اٞتها َالخُت ٩ٞان بظل٪ ؤو٫ مً وي٘ ال٣ىاٖض، َو

ش اإلاى٤ُ الٗغبي، وؿ٣ا ظاء ٧امال وقامال بًٟل  ت في جلخُو "ظضًضة، ماؾؿا بظل٪ وؿ٣ا زانا في جاٍع مهاعجه اللٍٛى

ت اللجىء بليها، و٢ض ظاءث مداولخه في و٢ذ قٗغ  لؼمهم خُاتهم ال٨ٍٟغ
ُ
َغ١ ه٣ل ألالٟاّ اإلاجهىلت ٖىض الٗغب، والتي لم ج

ى . (1)"ي واإلاتراصٞاث، بٗض اهدكاع الٗلىم الضزُلت، والخباؽ مًامحن ومٗاوي ؤلٟاْهاُٞه اإلاترظمىن والى٣لت بمك٩لت اإلاٗان َو

٣ت الٗمل به، و٦ُُٟت جُب٤ُ زُىاجه مً زال٫ صعاؾت ؤلٟاّ ال٩لُاث الخمؿت وجدب٘  اإلاىهج الظي ؾيبحن وهىضر ٍَغ

٢غب في اإلاٗجى للمٟاَُم ألانلُت  لها الخإنُل اإلاٟاَُمي لها مً اللٛت ال٣غآهُت وببغاػ َغ١ يبِ جهىعاتها اإلاى٣ُُت ألا

وألا٦ثر ويىخا بإلٟاّ اللؿان الٗغبي، لخ٩ىن صٖامت البىاء اليؿ٣ي للمى٤ُ الٟاعابي ٖلى وظه الخهىم ومغظ٘ لٛت 

وؾ٩ُىن  بظل٪ جُب٤ُ اإلاىهج الٟاعابي في اؾخدضار مىٓىمت الخضوص اإلاى٣ُُت باللٛت . اإلاى٤ُ باللؿان الٗغبي ٖامت

هاخُت، ومً هاخُت ؤزغي ؾ٩ُىن ببغاػا وجدضًضا لهظٍ اإلاهُلخاث والخضوص ويبُا لخهىعاتها اإلاى٣ُُت، الٗغبُت مً 

ش اإلاهُلر اإلاى٣ُي ٖىض الٗغب، بطا ما جهٟدىا مسخل٠  باٖخباع ؤن خضوص الٟاعابي اإلاى٣ُُت جمشل الخل٣ت اإلا٣ٟىصة في جاٍع

. ة ٖلى وظه الخهىمالغؾاثل في الخضوص والغؾىم الٟلؿُٟت بهٟت ٖامت واإلاى٣ُي

غا وجأزحرا على لؼت اإلاىُم العغبي  :اليلُاث الخمـ جأنُال وجدٍغ

؛
ً
لى ٧ل ما " الجيـ لؼت ى الًغب مً ٧ل شخيء وما ص٫ ٖلى شخيء ٖو ً، َو بال٨ؿغ وؾ٩ىن الىىن في اللٛت ما ٌٗم ٦شحًر

لى البدغ"وفي ٖٝغ الىداة َى  (1) "ؤقبهه ض٫  (2)"اؾم ًصر بَال٢ه ٖلى ال٣لُل وال٨شحر ٧اإلااء ٞةهه ًُل٤ ٖلى ال٣ُغة ٖو ٍو

 (3)"ال٨ثرة جًمىا، بمٗجى ؤهه مٟهىم ٦لي ال ًمى٘ قغ٦ت ال٨شحر ُٞه، ال بمٗجى ؤن ال٨ثرة ظؼء مٟهىمه"الجيـ ٖلى 

في لؿان الٗغب مٗىاٍ اللٛىي بالًغب مً ( ابً مىٓىع )، بط خضص في لٛت الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم" الجيـ"٦ما وعص لٟٔ     

:    للىسُل ب٣ىله( ألاههاعي )٧ل شخيء وظمٗه ؤظىاؽ وظىىؽ، و٧ان مخضاوال في الكٗغ ال٣ضًم بهظا اإلاٗجى في ون٠ 

 (4)"جسحرتها نالخاث الجىى            ؽ، ال اؾخمُل وال أؾخلُل                   

بهٟت مباقغة ومدضصة وبهما ؤحى " الجيـ"في عؾالخه في الخضوص والغؾىم بلى لٟٔ ؤو خض ( بغ ابً خُانحا)لم ًخُغ١      

َى آلازغ لم ( ال٨ىضي)٦ما ؤن . باٖخباٍع مإزىطا مً الجيـ والٟهى٫ اإلادضزت للىٕى" الخض"ٖلى ط٦ٍغ ٖىضما جُغ١ بلى 

م ال ٖلى ؾبُل الظ٦غ م٘ خض آزغ وال ٖلى ؾبُل في عؾالخه في الخضوص والغؾى" الجيـ"ًإحي ٖلى ط٦غ خض ؤو لٟٔ 

.  الخسهُو بخ٣ضًم قغح ؤو جٟؿحر له

                                                                                                                                                                                           
 .137ص  ادلصدر السابق،: أبو نصر الفارايب  (3)
 .118ادلصدر السابق، ص: زينب عفيفي  (1)
 .302، ص1996، 1، حتقيق علي دحروج، مكتبة لبنان، ط"كشاف اصطالح الفنون":التهانوي  (1)
 .335، ص"موسوعة مصطلحات جامع العلوم": القاضي الفاضل عبد النيب  (2)
 .338ص ،1993، 2،  بًنوت، ط"مؤسسة الرسالة" الكليات،: الكفوي  (3)
 .383، ص3ج 1965دار صادر، بًنوت ، لبنان ،"لسان العرب":ابن منظور  (4)
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الجيـ ؤٖم اإلادمىلحن البؿُُحن اللظًً ًدكابه به :" في ٢ىله" الجيـ"بًبِ الخهىع اإلاى٣ُي لخض ( الـاعابي)ًبضؤ     

ى ؤٖم ٧لُحن ًل٤ُ ؤ مغ، َو ض ٖو غحهما؛ مشل خُىان باليؿبت بلى  ٍػ ن ًجاب بهما في ظىاب ما َى َظا قِئان في ظَى

بمٗجى ؤن الجيـ ؤٖم نٟت . (1) " الصخو، و٧ل ظيـ َى ؤٖم مً الىٕى الظي جدخه ٞةهه ًدمل ٖلى ؤ٦ثر مً هٕى واخض

ت ٧لُت حّٗبر ًٖ ماَُت الصخيء وطاجه، وجخدضص باإلظابت ًٖ الؿاا٫ ٍغ و٧ل ظيـ ٞهى ؤٖم مً . "ما َى َظا الصخيء؟: ظَى

ؤي  (2)" هه ًدمل ٖلى ؤ٦ثر مً هٕى واخض، و٦ظل٪ ٧ل هٕى ؤزحر ٞةهه ًدمل ٖلى ؤ٦ثر مً شخو واخضالىٕى الظي جدخه، ٞة

ؤن الجيـ وبما ؤهه ؤٖم مً الىٕى الظي جدخه ٞةهه ًدمل ٖلى ٖضة ؤهىإ وباإلا٣ابل ٞةن ٧ل هٕى ؤزحر ٞةهه صاثما ًدمل 

لُه ًم٨ىىا الخإ٦ُض َىا ٖلى ؤن لٟٔ . ٖلى ؤ٦ثر مً شخو واخض جهىعٍ اإلاى٣ُي َى ( الٟاعابي)الظي يبِ " وـالج"ٖو

ش اإلاى٤ُ الٗغبي ألهه ختى وبن ٧ان ٦مٟهىم ؤنىلي  مىظىصا بمٗىاٍ الخام بال ؤهه  ؤو٫ مً ويٗه ووْٟه مى٣ُُا في جاٍع

ال١ ٦ما ؤهه لم ٨ًً قاجٗا بل ختى اهه لم ٨ًً مخضاوال ؤو مٗغوٞا ال في لٛت  ٧لٟٔ و٦مٟهىم لٛىي لم ًخم ط٦ٍغ ٖلى ؤلَا

م، وبالخالي  ًم٨ىىا الخإ٦ُض ٖلى ؤن  ؤو٫ مً وي٘ الخض ويبِ ( الٟاعابي)الكٗغ الٗغبي ال٣ضًم وال في لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

الخهىع يبُا ص٣ُ٢ا باللٛت الٗغبُت واجبٗه في طل٪ مً ظاء بٗضٍ، بما باال٦خٟاء باإلاٗجى طاجه، وبما بةياٞت ؤبٗاص ظضًضة 

 (.الٟاعابي)بلى ظاهب ما ؤ٦ضٍ 

: الىىع 

، وظمٗه هُإ، ٣ًا٫ ٢ىم ظُإ هُإ: والُىٕى بالًم" الىىع لؼت؛ ، ٣ًا٫ عماٍ  هللا بالجٕى والُىٕى ى ٦ظل٪ (1)"الُجٕى اؾم " َو

ى نىٟان؛ هٕى خ٣ُ٣ي وهٕى بيافي  (2) " صا٫ ٖلى ؤقُاء ٦شحرة مسخلٟت باألشخام، َو

٦دض يبِ مٟهىمه مشل باقي الخضوص، وبهما وعص ٖلى " ٕوالً"لٟٔ ( لجابغ بً خُان)لم ًغص في عؾالت الخضوص والغؾىم    

ئت في الخض خحن ؤ٦ض بإن غ اإلادضوص ٖلى الخ٣ُ٣ت، ختى ال : " ؾبُل الظ٦غ في هو جَى الٛغى بالخض َى ؤلاخاَت بجَى

اصة وال ه٣هاها بطا ٧ان مإزىطا مً الجيـ  ًسغط مىه ما َى ُٞه، وال ًضزل ُٞه ما لِـ مىه، لظا ناع ال ًدخمل ٍػ

ه بال٩ل ال بالجؼء، ٧الطخا٥ لئلوؿان  اصاث مً آزاع ٞهىله اإلادضزت لىٖى ، بال ما ٧ان مً الٍؼ والٟهى٫ اإلادضزت للىٕى

اصة ٦ما ال ًدخمل الى٣هان، وبال صزل ما لِـ مىظىصا  (3)" وطي الغظلحن ُٞه وؤقباٍ طل٪ بمٗجى ؤهه ال ًدخمل  الخض الٍؼ

اصة في ا اصة ُٞه خهل ُٞه في هٕى َظا الخض، ٞخدهل الٍؼ لىٕى اإلادضوص بطا ٧ان َىا٥ ه٣هان في الخض، ؤما بطا ٧اهذ ٍػ

ظا ختى ًبحن .الى٣هان مً اإلادضوص بالًغوعة ؤن الخض مدضص بالىٕى والجيـ والٟهل ومتى ٧ان زلل (  ظابغ بً خُان)َو

اصة ؤو الى٣هان في الخض ؤو جهىعٍ ٞةهه ًازغ ٖلى ما ًضزل جدذ الىٕى والجيـ ٦ىه لم ًًبِ مٟهىم الىٕى ٫. ؾىاء بالٍؼ

ا، ٦ما لم ًدضص ٦ُُٟت ٢ىله ( الىىضي)في عؾالت الخضوص والغؾىم ٖىض " الىٕى"٦ما ال هجض ط٦غا للٟٔ . ال مى٣ُُا وال لٍٛى

ٟا بؿُُا ختى ٣ًغب بلى الظًَ " الىٕى"في البضاًت خض ( الٟاعابي)بِىما ٌٗٝغ . ال ٖلى ؾبُل الظ٦غ وال الخسهُو حٍٗغ

غحهما ٌؿمى الجيـ، وؤزههما "إلاى٣ُي ب٣ىله الٗغبي جهىعٍ ا ؤٖم اإلادمىلحن البؿُُحن اللظًً ًدكابه به قِئان في ظَى

                                                           
، كتاب األلفاظ ادلستعملة يف ادلنطق، حتقيق؛ زلسن مهديي،  26ادلشرق، بًنوت، لبنان، ص، حتقيق رفيق العجم، دار "نص التوطئة ":أبو نصر الفارايب  (1)
 .67ص 1982 لبنان، ، دار ادلشرق،2ط

 .77، حتقيق رفيق العجم، دار ادلشرق، بًنوت، لبنان، ص"إيساغوجي ":أبو نصر الفارايب  (2)
 .331ص 14،ج"لسان العرب ":ابن منظور  (1)
 .247ص1988، 3، دار الكتاب العادلية، بًنوت، ط"التعريفات ":اجلرجاين   (2)
 .186-186، رسالة جرب ابن حيان يف احلدود والرسوم،ص"المصطلح الفلسفي عند العرب ":عبد األمًن األعسم  (3)
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ً بالٗضص ٖلى (1)" َى الىٕى غحهما، ؤي ؤهه ًجم٘ ال٨شحًر بمٗجى ؤن الىٕى ؤزو مدمىلحن بؿُُحن ًدكابهان به في ظَى

ى "َبُٗت واخضة، ؤي ؤهه  ً مسخلٟحن بالٗضص، َو ل٤ُ ؤن ًجاب به في ظىاب اإلادمى٫ ٖلى ٦شحًر ما ًدمل ٖلى الصخو ٍو

ها ألازحر واخض بُٗىه هي  ما َى، وال ًدمل ٖلى ٦لي ؤنال، وبهما ًدمل ٖلى ألاشخام ٣ِٞ، وألاشخام التي هٖى

مغ وزالض ض ٖو   (2)" اإلاسخلٟت بالٗضص مشل ٍػ

 :الـهل 

ًً الكِئحن، والٟهل مً الجؿض َى مىي٘ الَبْىُن ما ب"قإ لٟٔ الٟهل في لٛت الٗغب ألاواثل بمٗجى الـهل لؼت؛

ى ٦ظل٪ الخاظؼ بحن الكِئحن بمٗاوي " الـهل"ٞىعص في لٛت الكٗغ الٗغبي لٟٔ  (3)" اإلاٟهل، وبحن ٧ل ٞهلحن ونل، َو

 :     مسخلٟت، ٩ٞاهذ بمٗجى الخاظؼ بحن الكِئحن في ٢ى٫ ابً ؾُضٍ

ونال وؿهال وججمعا ومـتركا         ؿخلا وعجلا وجألُـا إلوؿان                      

بووعصث بمٗجى زغط  ٢ى٫  :    أبى طٍو

، بعُض الؼـٌى          ئال مخاخـا به أو مـخُدـا                      وقًُ الـهٌى

 :خؿانووعصث بمٗجى اللؿان في ٢ى٫ 

  (1)بؼحاحت أعزاَما للمـِهل     ولخاَما عغق الؼحاحت ؿاؾلجي                       

م  :الـهل في لؼت اللغآن الىٍغ

م لٟٔ     ت " الـهل"بِىما وعص في لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ ٞهل، ٞهلىا، هٟهل، ًٟهل، ٞهلذ، "ب٩ل اقخ٣ا٢اجه اللٍٛى

ّ ، وبمٗاوي مسخلٟت ٖلى خؿب وعوص الل٠(2)"الٟهل، الٟانلحن، ٞهاال، ٞهاله، ٞهُلخه، جٟهُل، جٟهُال، مٟهال

وما لىم أال جأولىا مما طهغ اؾم    ﴿:مً ؾىعة ألاوٗام في ٢ىله حٗالى 9  في آلاًت " ّٞهَل "ٞىعص مشال لٟٔ . في آلاًت

ًلىن بأَىائهم بؼحر علم ئن عبً َى أعلم  ُُ م علُىم ئال ما ايُغعجم ئلُه وئن هشحرا ل ل لىم ما خغَّ علُه وكض ؿهَّ

أي كض بّحن لىم ما خغم "البُان والىيىح؛ ( ابً هشحر)مٗىاَا خؿب ما ٞؿٍغ  في َظٍ آلاًت" ّٞهل"ٞلٟٔ . ﴾باإلاعخضًً

ى طاث  (3)"علُىم ووضخه ى مكخ٤ مً الخٟهُل ؤي الخىيُذ والخض٤ُ٢ وط٦غ الخٟانُل ؤي ؤص١ ما َى مىظىص َو َو

لذ،جـهُل"]اإلاٗجى الظي وعصث به ألالٟاّ الخالُت مً  97في آلاًت  "ؿّهلىا"ٞىعص لٟٔ   [ؿّهلىا، هـّهل، ًـّهل، ؿّهِ

ى الظي حعل لىم الىجىم لتهخضوا بها في ْلماث البّر والبدغ كض ؿّهلىا آلاًاث للىم  ﴿:ؾىعة ألاوٗام في ٢ىله ٖؼ وظل َو

ىا آلاًاث ووضخىاَا ﴾ٌعللىن  ِّ ل في آلاًت "ووعص لٟٔ. بمٗجى ب كل  ﴿:في ٢ى٫ هللا جباع٥ وحٗالى ألاعغاؾ مً ؾىعة   هّٟهِ

ىت   التي أزغج لعباصٍ والُُباث مً الغػق كل هي للظًً ءامىىا في الخُاة الضهُا زالهت ًىم اللُامت  مً خّغم ٍػ

                                                           
 .60،ص" إيساغوجي"،: أبو نصر الفارايب (1)
 .79-78إيساغوجي، ،كتاب  66،ص"األلفاظ المستعملة في المنطق":أبو نصر الفارايب  (2)
 .273، ص 10، ج"لسان العرب":ابن منظور  (3)
 .275-274، ص 10ادلرجع السابق،ج: ابن منظور  (1)
 .661-660، دار ادلعارف، لبنان، ص "المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم":زلمد عبد الباقي (2)
 .210، ص2ادلرجع السابق، ج: ابن كثًن (3)



 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

82 

 

ل آلاًاث للىم ٌعلمىن  مً ؾىعة ًىوـ في  5في آلاًت " ًّٟهل" ٦ما وعص لٟٔ. بمٗجى ٦ظل٪ هبحن  وهىضر  ﴾هظلً  هـّهِ

ا عضص الؿىحن والخؿاب ما زلم   طلً ئال َى الظي حعل الكمـ يُاء واللمغ مىاٌػ لخعلمى ﴿:٢ىله الُٗٓم

مً ؾىعة   في آلاًت " ّٞهلذ"ووعص لٟٔ . بمٗجى ًبّحن الدحج وألاصلت ل٣ىم ٌٗلمىن  ﴾بالخم ًـّهل آلاًاث للىم ٌعلمىن 

م مد٨مت في "بمٗجى  ﴾الغ هخاب أخىمذ آًاجه زم ؿّهلذ مً لضن خىُم زبحر﴿:َىص في ٢ىله حٗالى ؤن آًاث ال٣غآن ال٨ٍغ

ى ما بِىه ابً ٦شحر في جٟؿحٍرلٟٔ مً ؾىعة ٞهلذ في   و٦ظل٪ في آلاًت . (1)"َا، مٟهلت في مٗىاَا ؤي مىضخت ومبِىت، َو

لذ آًاجه كغءاها عغبُا للىم ٌعلمىن  ﴿:٢ىله حٗالى ووعص لٟٔ  .بمٗجى ٦خاب بُيذ مٗاهُه بِىا واضخا ﴾هخاب ؿّهِ

وما وان َظا اللغآن أن ًـتري مً صون   ولىً جهضًم  ﴿:٫مً ؾىعة ًىوـ في ٢ى٫ ٖؼ مً ٢ات 7 في آلاًت " جٟهُل"

ب ؿُه مً عب العاإلاحن .   ﴾ بمٗجى بُان ألاخ٩ام والخال٫ والخغام، بُاها قاُٞا ٧اُٞاالظي بحن ًضًه وجـهُل الىخاب ال ٍع

ْهِل "٦ما وعص لٟٔ     
َ
ىم الخؿاب وال٣ٗاب، ٝ" الـ ى ًىم ال٣ُامت و ًىم الضًً ٍو ي ٖضص مً آًاث ال٣غآن بمٗجى مسخل٠ َو

م منها يها ًسبر هللا حٗالى . ﴾﴿َظا ًىم الـهل الظي هىخم به جىظبىن :مً ؾىعة الهاٞاث في ٢ىله حٗالى   آلاًت : ال٨ٍغ ٞو

ىن بإجهم ٧اهىا ْاإلاحن ألهٟؿهم في الضاع الضهُا، ٞةطا  ٗتٞر ًٖ ال٨ٟاع ًىم ال٣ُامت ؤجهم ًغظٗىن ٖلى ؤهٟؿهم باإلاالمت، َو

ووعص . ٖلى وظه الخىبُش" َظا ًىم الـهل الظي هىخم به جىظبىن : "ؤَىا٫ ال٣ُامت هضمىا، ٞخ٣ى٫ لهم اإلاالث٨تٖاًىىا 

﴾ ؤي ًىم ال٣ُامت الظي ﴿ئن ًىم الـهل مُلاتهم أحمعحن :مً ؾىعة الضزان في ٢ىله ٖؼ وظل 0 باإلاٗجى هٟؿه في آلاًت

ثي ً ٍو مً ؾىعة    و   ووعص اللٟٔ طاجه في آلاًت . ب اإلاامىحنًٟهل ُٞه هللا حٗالى بحن الخالث٤، ُٞٗظب ال٩اٍٞغ

كخذ، ألي ًىم أحلذ، لُىم الـهل وما أصعان ما ًىم الـهل ﴿:اإلاغؾالث في ٢ىله
ُ
﴾ ؤي ؤظلذ الغؾل وئطا الغؾل أ

ى ًىم الٟهل ا ختى ج٣ىم الؿاٖت َو ان ئن ًىم الـهل ن ﴿:مً ؾىعة الىبإ في ٢ىله حٗالى 7 ووعص في آلاًت . وؤعجئ ؤمَغ

ا ابً ٦شحر مُلاجا ؿَغ ى ًىم ال٣ُامت، ؤهه ما٢ذ بإظل مٗضوص، ال ًؼاص "﴾ ٞو ب٣ى٫ هللا حٗالى مسبرا ًٖ ًىم الٟهل، َو

 (1)"ٖلُه وال ًى٣و مىه، وال ٌٗلم و٢خه ٖلى الخُٗحن بال هللا ٖؼ وظل

ي بِىت مً عبي وهظبخم به ما ﴿ كل ئوي عل:مً ؾىعة ألاوٗام في ٢ىله حٗالى 57في آلاًت " الـانلحن"٦ما وعص لٟٔ      

ى زحر الـانلحن﴾ بمٗجى ؤن هللا حٗالى َى زحر مً ٞهل في  عىضي ما حؿخعجلىن به ئن الخىم ئال هلل ًلو الخم َو

مً     في آلاًت " ؿهاال"ووعص لٟٔ . ال٣ًاًا، وزحر الٟاجدحن الخا٦محن بحن ٖباصٍ، ؤي ظاء مٗجى الٟانل َىا الخا٦م

﴾ ﴿ وعلى الىاعر مشل طلً ؿان أعاصا ؿهاال عً جغاى منهما وحكاوع ؿال حىاح عليهما:ٖالىؾىعة الب٣غة في ٢ىله ث

ٞةن اج٤ٟ والضا الُٟل ٖلى ُٞامه ٢بل الخىلحن وعؤًا في طل٪ مهلخت له وحكاوعا "في ٢ىله  (ابً هشحر)بمٗجى آزغ بِىه "

وبظاث اإلاٗجى وعص اللٟٔ . ٌ آلاًت بمٗجى الُٟام، ؤي ؤن لٟٔ الٟها٫ ظاء في َظ(1)"في طل٪ وؤظمٗا ٖلُه ٞال ظىاح ٖليهما

ً وؿهاله في عامحن :مً ؾىعة ل٣مان في ٢ىله ٖؼ وظل   في آلاًت  ىا على َو ﴿ وونِىا ؤلاوؿان بىالضًه خملخه أمه َو

٦ما وعص لٟٔ . ؤي ُٞامه (2)"جغبِخه وبعياٖه بٗض ويٗه في ٖامحن"﴾ بمٗجى ؤن أن اقىغ لي ولىالضًً ئلى اإلاهحر

﴿ ًىص اإلاجغم لى ًـخضي مً عظاب ًىمئظ ببيُه، وناخبخه :مً ؾىعة ًىوـ في ٢ى٫ هللا حٗالى 7 في آلاًت " جه ٞهُل"

                                                           
 .540، ص2ادلرجع السابق، ج: ابن كثًن  (1)
 .558، ص4ادلرجع السابق، ج: ابن كثًن  (1)
 .351، ص1ادلرجع السابق، ج:ابن كثًن (1)
ووصينا اإلنسان بوالديو إحسانا : "من سورة األحقاف يف قولو تعاىل 15مبعىن الفطام يف اآلية " الفصال"كما ورد لفظ . 544، ص3ادلرجع نفسو، ج (2)

   186، ص4تفسًن القرآن العظيم، ج: أنظر ابن كثًن. مبعىن  وضعو وإرضاعو" اً أمو كرىا ووضعتو كرىا وحملو وفصالو ثالثون شهرحملتو 
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ه﴾ بط ٧ان َىا٥ ازخالٝ في الخٟؿحر بحن مٗىُحن ألاو٫؛ الٗكحرة ( ابً هشحر)بمٗىُحن خؿب  وأزُه، وؿهُلخه التي جٍإ

.  وال٣بُلت، والشاوي؛ ألام

م ب٩ل اقخ٣ا٢اجه بمٗان ؤعبٗت، ألاو٫ " الـهل"بإن لٟٔ  وؿخُُ٘ ال٣ى٫ في ألازحر     مً ّٞهَل : وعص في لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

ن جبِىا، وظاءث في ظل آلاًاث للضاللت ٖلى ويىح آلاًاث ال٣غآهُت وؤخ٩امها مً ٢بله ٖؼ  ر وبحَّ ّهُل جٟهُال ومٗىاٍ وضَّ َٟ ًُ

ي جهاًت ٞترة ؤلاعيإ باليؿبت للُٟل، وظاءث في بٌٗ مً الٟها٫ والاهٟها٫ ومٗىاَا الىي٘ والُٟام ؤ: الشاوي. وظل

مً الٟهل بمٗجى الخ٨م : والشالض. آلاًاث للضاللت ٖلى الؿً اإلادضصة التي ًجب ؤن ًٟهل الُٟل ًٖ ؤمه زاللها

ى ًىم ال٣ُامت ى ما ٩ًىن ًىم ال٣ُامت، ووعص في مٗٓم آلاًاث للضاللت ٖلى ًىم الخؿاب وال٣ٗاب َو . والخؿاب وال٣ٗاب َو

ى اإلاسخل٠ خىله ؤو ٚحر اإلادضص جدضًضا ص٣ُ٢ا مشل باقي اإلاٗاوي مً الٟهُلت ؤي بمٗجى ال٣بُلت والٗكحرة : ؤما اإلاٗجى الغاب٘ َو

.   التي ًيخمي بليها ؤلاوؿان

بط لم ًدىاوله بالخدضًض، ٦ما ؤهه لم ًًبِ ال " الىىع"بمشل جُغ٢ه لخض " الٟهل"بلى خض ( حابغ بً خُان)جُغ١     

ئت الخضمٟهى بط إلاا ٧ان الخض مإزىطا مً الجيـ والٟهى٫ . مه اإلاى٣ُي وال اللٛىي ألهه ظاء ٖلى ؾبُل الظ٦غ في هو جَى

اصة وال الى٣هان، بط ٦ما ؤ٦ض طل٪  ، ٞةهه ال ًدخمل الٍؼ اصة ُٞه جى٣و مً اإلادضوص و ( ظابغ بً خُان)اإلا٣ىمت للىٕى ٧ل ٍػ

الىٕى ما لم ٨ًً مىظىصا في الٟهل  اإلا٣ىم له، وبطا ٧اهذ َىا٥  ال٨ٗـ أخُذ؛ ٞةطا وظض ه٣هان في الخض صزل في

اصة ٞةجها لم ولً جازغ ٖلى الٟهل اإلا٣ىم للىٕى ل٩ىجها ظؼثُت  ها٢هت م مً َظا الخىيُذ بال ؤهه ًب٣ى . ٍػ لى الٚغ ل٨ً ٖو

ت واإلاً لم ( ال٨ىضي)٦ما ؤن . ٣َُتها٢ها باليؿبت بلى خض ٞلؿٟي ؤو مى٣ُي ًدخاط بلى الكغح والخىيُذ مً الىاخُت اللٍٛى

ؤي ازخالٝ  (1)"َى جباًً اإلاخهل"و" الاهٟها٫"وبهما ط٦غ خض " الـهل"ًظ٦غ في عؾالت الخضوص والغؾىم لٟٔ ؤو خض 

ى مٗجى ؤ٢غب ما ٩ًىن  لػي الاجها٫ ؤو الاعجباٍ الظي ٧ان مىظىصا بُنهما، َو ظَب وٍُ ًُ الصخيء اإلاخهل وجباٖض ٖىانٍغ ما 

م الٟها٫ ؤي الُٟام وهي مغخلت اهٟها٫ الُٟل ًٖ ؤمه في ؤمىع مُٗىت مشل مىه بلى ما ٧ان قاج٘ ا في لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

٤ الغياٖت . الخٛظًت الُبُُٗت ًٖ ٍَغ

٤ ؤي " "الـهل"٣ٞض جُغ١ في البضاًت بلى حٍٗغ٠ لٟٔ ( الـاعابي)ؤما     ً مسخلٟحن بالىٕى ٖلى ٍَغ باإلادمى٫ ٖلى ٦شحًر

ٍغ ه الجيـ، وبهه ًدمل والٟهل ٌل. شخيء َى في ظَى غ الصخيء ٦ما ٌٗٞغ اع٥ الجيـ في ؤ٦ثر ألاقُاء بط ؤهه ٌٗٝغ ظَى

سخلٟان في ؤن الٟهل ال ًمحز  ، وبهه ٩ًىن ظؼءا لخض ٦ما ٩ًىن الجيـ ظؼء لخض، ٍو ً مسخلٟحن بالىٕى ؤًًا ٖلى ٦شحًر

ب، ٦ما ؤن الٟهل ًخلى الجيـ في الترجِب، وا لٟهل اإلاكهىع مشل اإلاكاء وطي الىٕى ًٖ ٧ل ما ٌكاع٦ه في ظيؿه ال٣ٍغ

ً مسخلٟحن بالىٕى والجيـ والٟهل  (1)"الغظلحن اللظًً َما ٞهالن لئلوؿان، ٞةن ٧ل واخض منهما ًدمل ٖلى ٦شحًر

غ ؤو باإلااَُت ً مسخلٟحن في الىٕى بالجَى ٍغ الظي ًىداػ به "بط . ٞالٟهل بطن نٟت جدمل ٖلى ٦شحًر الٟهل ٌٗٝغ مىه ظَى

، بطا ٧ان الجيـ ٌٗٝغ ما َى ٧ل واخض مً ألاهىإ التي جدخه ال  ىٟغص ًٖ ٚحٍر ٍغ بما ًىداػ به ٍو ًٖ ٚحٍر ؤو ٌٗٝغ ظَى

غ ٧ل واخض منها الجؼء الظي ٌؿمىهه الجيـ ٌٗٝغ الصخيء بما "ومىه ٞةن . (2)"بما ًسهه بما ًسهه، والٟهل ٌٗٝغ ظَى

 (3)"َى زاعط ٖىه ؤنال، وؤما الجؼء الظي ٌؿمىهه الٟهل، ٣ٞض ًًٓ ب٨شحر منها ؤهه ٌٗٝغ بما َى زاعط الصخيء اإلادضوص

                                                           
 .223عبد األمًن األعسم، ادلرجع السابق، ص  (1)
 .87، ص1986حتقيق رفيق العجم، دار ادلشرق، بًنوت، لبنان، ، "الجدل":أبو نصر الفارايب  (1)
 .79، ص"إيساغوجي ":أبو نصر الفارايب  (2)
 .48، ص 1987، حتقيق ماجد فخري، دار ادلشرق، بًنوت، لبنان،"البرىان":أبو نصر الفارايب  (3)
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يؿب ؤًًا بلى ظيـ"٦ما ؤن  ، ٣ُٞا٫ بهه ٞهل للىٕى ٞةهه اإلا٣ىم لخضٍ، ٍو طل٪ الىٕى ٣ُٞا٫ بهه  الٟهل ًيؿب بلى الىٕى

غصٝ  (4)"ٞهل لظل٪ الجيـ ألهه ٣ًُض به ٍو

ٍغ"ؤن ( الٟاعابي)وؤ٦ض     الٗغى ؤًًا ٢ض ..الخانت حكاع٥ الٟهل في جمُحز هٕى ًٖ هٕى وجسالٟه في ؤجها ال جمحٍز في ظَى

طاجه  ٌؿخٗمل في جمُحز ظيـ ًٖ ظيـ وهٕى ًٖ هٕى وشخو ًٖ شخو، ول٨ً ال ًمحز قِئا بما َى له ٖغى في

ٍغ سالٟه في ؤهه ًمحٍز ال في ظَى ، ٞهى ٌكاع٥ الٟهل في جمُحز هٕى ًٖ هٕى ٍو ٍغ  (1)"وظَى

 

: الخانت 

 :في لٛت الٗغب باقخ٣ا٢اث مخٗضصة ومٗان مسخلٟت" الخانت"؛ وعص لٟٔ الخانت لؼت 

ى ما ظاء في ٢ى٫ " زو"ٞىعص لٟٔ *  :ػبُضأبي بمٗجى ازخو ٞالن باألمغ وجسهو له ؤي اهٟغص به  َو

ئن امغأ زهجي عمضا مىصجه     على الخىاتي، لعىضي ػحر مىـىع                      

م : الخانت في لؼت اللغآن الىٍغ

م باقخ٣ا٢حن ازىحن " الخانت"ل٣ض وعص لٟٔ        "في لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
َهاَنت

َ
، وز َخوُّص

ْ
ى لٟٔ " ًس بياٞت بلى ألانل َو

﴿ ما ًىص الظًً هـغوا مً أَل الىخاب وال اإلاكغهحن :ن ؾىعة الب٣غة في ٢ىله حٗالىم 05 ، ٞىعص ألاو٫ في آلاًت "زانت"

وُّ بغخمخه مً ٌكاء و  طو الـًل العُٓم
َ
خ

ْ
جٌز علُىم مً زحر مً عبىم و  ًس ًُ الخهىنُت "﴾ بمٗجى أن 

ي ؤن هللا ٖؼ وظل ًجٗل ؤ (2)"والخسهُو جٟغص بٌٗ الصخيء بما ال ٌكاع٦ه ُٞه الجملت، وطل٪ زالٝ الٗمىم والخٗمُم

ه بها وخضٍ صون ٚحٍر سهُّص ﴿ ًسخوُّ :مً ؾىعة آ٫ ٖمغان في ٢ىله حٗالى  7ووعص اللٟٔ طاجه في آلاًت . عخمخه إلاً قاء  ٍو

ه بها  ﴾بغخمخه مً ٌكاء و  طو الـًل العُٓم سخهُّص وباإلاٗجى طاجه وعص لٟٔ . ؤي ؤهه ٖؼ وظل ًاحي عخمخه مً ٌكاء ٍو

واجلىا ؿخىت ال جهُبن الظًً ْلمىا مىىم زانت  ﴿:مً ؾىعة ألاهٟا٫ في ٢ىله حٗالى 5 ٣ٞض وعص في آلاًت " زانت"

الخام الظي ًسخو به  بِىما الازخالٝ َى ؤن آلاًت ألاولى ٧اهذ الغخمت هي الصخيء. ﴾واعلمىا أن   قضًض العلاب

.   حٗالى مً ٌكاء، بِىما في آلاًت الشاهُت ٞةن الٟخىت ؤي اإلادىت والازخباع هي التي ًسخو بها هللا مً ٌكاء

م لٟٔ       "٦ما وعص في لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ
ً
﴿ والظًً جبىءوا الضاع وؤلاًمان مً كبلهم ًدبىن :في ٢ىله هلل حٗالى" زَهاَنت

َح مً َاحغ ئليهم وال ًجضو
ُ

 ش
َ
ىق ًُ  ومً 

ً
َهاَنت

َ
إزغون على أهـؿهم ولى وان بهم ز ن في نضوعَم خاحت مما أوجىا ٍو

بضئون بالىاؽ ٢بلهم "﴾ بمٗجى الخاظت، ؤي الظًً ٣ًضمىن هـؿه ؿأولئً َم اإلاـلخىن  ج ٖلى خاظت ؤهٟؿهم، ٍو اإلاداٍو

 (2)"في خا٫ اخخُاظهم بلى طل٪

                                                           
 .80ادلصدر نفسو، ص  (4)
 .84-83ادلصدر السابق، الربىان، ص:أبو نصر الفارايب  (1)
 .167ص ، 1998، 1دار ادلعارف بًنوت،ط، "معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم":الراغب األصفهاين  (2)
 .402، ص4ادلصدر السابق، ج: ابن كثًن  (2)
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ت"ومىه وؿخُُ٘ الخإ٦ُض ٖلى ؤن لٟٔ      ت بمٗىُحن ازىحن ألاو٫ " زانَّ م باقخ٣ا٢اجه اللٍٛى مً : وعص في لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

ى الخٟغص البٌٗ بما ال ٌكاع٦ه ُٞه ال٩ل ؤو آلازغون وظاء بلٟٓحن َما بِىما . ًسخو وزانت: الخهىنُت والخسهُو َو

.  ٞهى مً الخَهاَنت وظاء في ظل آلاًاث صالا ٖلى الخاظت: اإلاٗجى الشاوي

في عؾالخه للخضوص والغؾىم ٖلى ؾبُل  (حابغ ابً خُان)لم ًىعصَا " الجيـ والىٕى"مشله مشل لٟٔ " الخانت"لٟٔ    

الظي  ٚغيه جدضًض ماَُت اإلادضوص، ما ًجٗل مىه ٚحر " الخض"الخسهُو، وبهما ظاءث في ؾُا١ الخضًض ًٖ  لٟٔ 

اصة ؤو الى٣هان ألجها جى٨ٗـ ٖلى خ٣ُ٣ت اإلادضوص ؤو الخهىع  ن وبطا ٧ان للجيـ والىٕى جإزحر في يبِ ٖال٢ت ل٪. ٢ابل للٍؼ

اصة ؤو ه٣هان في  الخض باإلادضوص ٞةن الخانت  لِـ لها ؤي جإزحر ٖلى يبِ وجدضًض ٖال٢ت الخض باإلادضوص، بط ٧ل ٍػ

ى ما بِىه  ؤن بطا ػصها ٖغيا لِـ مً آزاع الٟهل، ٥: "في ٢ىله( حابغ ابً خُان)الخانت لِـ لها ؤصوى جإزحر ٖلى اإلادضوص َو

ٞةطا . ه٣ى٫ ؤن ؤلاوؿان حي ها٤َ ؤؾىص، ه٣و اإلادضوص ال مدالت، ألن ألابٌُ خُيئظ ٖلى َظا الخض ال ًجب ٧ىهه بوؿاها

ظئىا باإلاؿاوي وػصهاٍ ٖغيا ٧ان ؤو زانت، لم ًى٣و اإلادضوص؛ ٦إن ه٣ى٫ بن خض ؤلاوؿان ؤهه حي ها٤َ ماثذ ضّخا٥، 

ٟاع، وطو الغظلحن، ًٞ ظٍ خالهٞىإحي بالخانت ٍٖغٌ ألْا بِىما . (1)"ؤحي بالٗغى؛ لـم  ًى٣و اإلادضوص ألهه ال بوؿان بال َو

جهىع خض ( الٟاعابي)بِىما  يبِ .  ال ٦دض مؿخ٣ل وال يمنها بخضي الخضوص ألازغي " الخانت"لم ًإحي ٖلى ط٦غ ( ال٨ىضي)

ىظض لجمُٗه، وله: "بضاًت في ٢ىله" الخانت" ظٍ الخانت  اإلادمى٫ الظي ال ًض٫ ٖلى ما َى الصخيء، ٍو وخضٍ وصاثما، َو

ظٍ  ها في الخمل وجمحٍز ًٖ ٧ل ما ؾىاٍ في ٧ل و٢ذ، وال جض٫ ٖلى ماَُت الصخيء، َو الخ٣ُ٣ُت، وجى٨ٗـ ٖلى مىيٖى

الخانت ٚحر الخ٣ُ٣ُت ٞمنها ما ًىظض للىٕى وخضٍ ال لجمُٗه، . الخانت عبما ٧ان ٢ىال وعبما ٧ان لٟٓت مٟغصة ؾمي زانت

َا ما َى زانت باإلياٞت بلى هٕى ما آزغ، مشل الغظلحن ٞةهه زانت جمحز ؤلاوؿان ًٖ الٟغؽ، مشل الكِب لئلوؿان، ومً

ض َى الظي ًٖ ًمُىه ٖمغ ، ٞةجها زانت له في و٢ذ ما، والخانت  ومنها الخانت التي باإلياٞت وفي و٢ذ ما مشل ٢ىلىا ٍػ

، وله وخضٍ ولجمُٗه وص اثما، وجى٨ٗـ ٖلُه في الخمل، وجمحٍز ًٖ ٧ل الخ٣ُ٣ُت حكاع٥ الخض في ؤجها مىظىصة  للمىيٕى

ٍغ  ؤي ؤن الخانت نٟت ٖاعيت للصخيء وال جض٫ ٖلى ماَُخه ٦ما ؤجها ال  (1)"ما ؾىاٍ، وجسالٟه في ؤجها ال  جض٫ ٖلى ظَى

، و٢ض ٌٗبر ٖنها بلٟٔ مٟغص، ٦ما ٢ض ٌٗبر ٖنها ب٣ى٫ ؤو ظملت، ومً الخانت ما َى مىظىص في الىٕى الىاخض  ٍغ حٗٝغ ظَى

ل٨ً لِـ لجمُ٘ ؤشخانه وبهما للبٌٗ ٣ِٞ، ومنها ما ٩ًىن زانت بياٞت بلى ؤٞغاص هٕى آزغ، ٦ما  ًىظض مً الخانت  

. ما ٩ًىن باإلياٞت ل٨ً في و٢ذ  بُٗىه ولِـ ٖلى الضوام

: العغى

ًت وبمٗاوي قاجٗا و٦شحر الخضاو٫ في لٛت الكٗغ الٗغبي، بط هجضٍ ب٩ل الاقخ٣ا٢اث اللٛى" عغى"٧ان لٟٔ العغى لؼت؛ 

َغى بٟخذ الغاء، ومٗىاٍ ٢بٌ الصخيء ٢بًا"مخٗضصة ؤَمها  َٗ . (2)"ال

م : العغى في لؼت اللغآن الىٍغ

ت مً آلاًاث، مشل " َعَغَى "ل٣ض وعص لٟٔ     م باقخ٣ا٢اث مخٗضصة و بمٗاوي مسخلٟت،  ٞىعص في مجمٖى في لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

" وٌعِغُيىا على عبً نـا للض حئخمىها هما زللىاهم أٌو مغة:"ٖالىمً ؾىعة ال٨ه٠ في ٢ىله ث 8 ٢ىله حٗالى في آلاًت 

                                                           
 .187ادلرجع السابق، ص: عبد األمًن األعسم (1)
 .48، ص"الجدل ":أبو نصر الفارايب  (1)
 .138، ص10،ج"لسان العرب":ابن منظور  (2)
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مً ؾىعة م في ٢ىله    و في آلاًت . (1)"حمُع الخالةم ًلىمىن بحن ًضي   نـا واخضا أو نـىؿا نـىؿا"أي أن 

ى ٖلى ؾلُمان ٖغ"ؤي " ووَبىا لضاوص ؾلُمان وعم العبض ئهه أواب، ئط ُعِغَى علُه بالعصخي الهاؿىاث الجُاص:" حٗالى

ٝغ الخاٞغ الغاب٘ والجُاص الؿغإ ؤي  (2) "في خا٫ ممل٨خه وؾلُاهه الخُل الهاٞىاث وهي التي ج٠٣ ٖلى زالزت ؤَغاٝ َو

ً َعغًيا:"مً ؾىعة ال٨ه٠ في ٢ىله ٖؼ وظل 00 وفي آلاًت  .٢ضم له ا حهىم ًىمئظ للياؿٍغ
َ
بمٗجى ؤن هللا حٗالى ًسبر  "وَعَغيى

 ً ا"ٖما ًٟٗله ًىم ال٣ُامت بال٩اٍٞغ ٓهَغ مً ؾىعة الخا٢ت  8 وفي آلاًت  (3)"ٌعغى عليهم حهىم عغيا أي ًبرػَا لهم ٍو

عَغُيىن ال جسـى مىىم زاؿُت:"في ٢ىله حٗالى
ُ
بمٗجى حٗغيىن ٖلى ٖالم الؿغ والىجىي الظي ال ًسٟى ٖلُه شخيء " ًىمئظ ح

م به مً : "مً ؾىعة الب٣غة في ٢ىله 5  وفي آلاًت . للخؿاب وال٣ٗاب ؤي ج٣ٟىن ؤمامه
ُ
وال حىاح علُىم ؿُما َعَغيخ

ً ماػلً " زُبت اليؿاء أو أهىيخم في أهـؿىم علم   أهىم ؾخظهغونهً ذ وؤلاباٙل ًٖ زُبت اليؿاء َو بمٗجى الخهٍغ

.  في ٖضتهً

 "وظاء لٟٔ    
ً
ت

َ
 ألًماهىم أن جبروا وجخلىا :"ة في ٢ى٫ هللا حٗالىمً ؾىعة الب٣غ    في آلاًت " ُعْغي

ً
ت

َ
وال ججعلىا   ُعْغي

ؤًماه٨م باهلل حٗالى ماوٗت ل٨م مً البر ونلت الغخم بطا خلٟخم "بمٗجى ال ججٗلىا " وجهلخىا بحن الىاؽ و  ؾمُع علُم

ما ًجٗله مٗغيا للصخيء ٞإٖغى "ٖجى والٗغيت َىا بم (1)"ٖلى جغ٦ها، ؤي ال ججٗل هللا ٖغيت لُمُى٪ بإن ال جهى٘ زحرا

"  ؤي ؤْهغ ٖغيه هاخُخه وولى مبضًا ٖغيه

ىا ؿخُاجً على البؼاء ئن أعصن جدهىا : "مً ؾىعة الىىع في ٢ىله حٗالى   في آلاًت " َعَغَى "٦ما وعص لٟٔ      وال جىَغ

هً ؿان   مً بعض ئهغاَهً ػـىع عخُم مٗجى مً ؤعاص مً زغاظهً ب" لخبخؼىا َعَغَى الخُاة الضهُا ومً ًىَغ

غ ٖلُه مً  غى الخُاة الضهُا في َظٍ آلاًت بمٗجى ما جخٞى ُضا ؾُٗضا  في الخُاة الضهُا، ٖو ومهىعًَ وؤوالصًَ الِٗل ٚع

 " ووعص لٟٔ. ٦مالُاث ماصًت حكب٘ لظة ؤلاوؿان
ً
با :"مً ؾىعة الخىبت في ٢ىله حٗالى   في آلاًت "  َعَغيا  كٍغ

ً
لى وان َعَغيا

توؾـغا كام
َ
ل

ُّ
با "بمٗجى " صا الجبعىن ولىً بعضث عليهم الك بت والؿٟغ ٢ٍغ بت، ؤي لى ٧اهذ الٛىُمت ٢ٍغ الٛىُمت ال٣ٍغ

ٌٍ " مً ؾىعة ٞهلذ وعص لٟٔ  5وفي آلاًت  (2)"٦ظل٪ لجاءوا مٗ٪ لظل٪ ل٨ً بٗضث ٖليهم اإلاؿاٞت
ِغٍْ : في ٢ىله حٗالى" َٖ

ٌٍ وئطا أوعمىا على ؤلاوؿان أعغى وهئا بجاهبه وئطا م"
 أعغى بمعجى ابخعض عً الُاعت" ؾه الكغ ؿظو صعاء َعِغٍْ

واؾخ٨بر ًٖ الاه٣ُاص ألوامغ هللا ٖؼ وظل، وبطا ٧ان في قضة مً ؤمٍغ ًُُل اإلاؿإلت في الصخيء الىاخض ٞال٨الم الٍٗغٌ ما "

ًيا مؿخلبل أوصًتهم ؿلما عأٍو َعاعِ :"مً ؾىعة ألاخ٣اٝ في ٢ىله حٗالى   وظاء لٟٔ في آلاًت . (3)"َا٫ لٟٓه و٢ل مٗىاٍ

ذ ؿيها عظاب ألُم عؤوا الٗظاب اؾخ٣بلهم اٖخ٣ضوا ؤهه "بمٗجى إلاا  "كالىا َظا َعاِعٌى ممُغها بل َى ما اؾخعجلخم به ٍع

                                                           
 .109، ص3ادلرجع السابق، ج: ابن كثًن  (1)
 .41، ص 4،ج ادلرجع نفسو  (2)
 .132، ص 3ادلرجع نفسو، ج  (3)
 .(بتصرف) 331-330، ص 1ج :ابن كثًن  (1)
 .448، ص2ج ادلرجع نفسو،  (2)
 .123، ص4ادلرجع نفسو، ج  (3)
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بمٗجى السخاب "وظاء الٗاعى في َظٍ آلاًت . (1)"ٖاعى ممُغ، ٟٞغخىا به واؾخبكغوا به و٢ض ٧اهىا مدخاظحن بلى اإلاُغ

   (2)"سخاب اإلامُغٞالٗاعى اإلامُغ َى ا٫

م بإ٦ثر مً مٗجى واخض، ٞجاء في بٌٗ آلاًاث بمٗىاٍ " عغى"ومما ؾب٤ ههل بلى ؤن لٟٔ     وعص في لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

هاع وؤلابغاػ والخ٣ضًم مخجؿضا في ألالٟاّ الخالُت: ألاو٫  ٖغيىا، ٖغى، ٖغيىا، ٖغيا، حٗغيىن، ٖغيخم، : "َى ؤلْا

َى الابخٗاص والخسلي في : ٦ما وعص بمٗىاٍ الشاوي. بالهٟاث والخهاثو التي ًٓهغ بها  ههؤي ابضي الصخيء وؤبغػٍ وبي" ٖغيت

صاللت ٖلى احؿإ الدجم اإلاخ٩ىن مً الُى٫ : وظاء بمٗىاٍ الشالض". ٖغيت، اٖغى، اٖغيىا، ٞاٖغى: "ألالٟاّ الخالُت

ى ما خضصٍ لٟٔ   "والٗغى ؤي ٨ٖـ الُى٫ باليؿبت للصخيء َو
ً
ًا ى : وباإلاٗجى الغاب٘". ٖغيها، ٖغى، ٍٖغ َى الٛىُمت َو

 "ما ٨ًؿب مً مخإ وما٫ وظاٍ في الخُاة الضهُا وججؿض في لٟٔ 
ً
َغيا َٖ َغَى،  ٩ىن ٚحر صاثم ألهه "َٖ ، بمٗجى ما ٨ًؿب ٍو

م٣ترن بالخُاة الضهُا التي مً ؤَم زهاثهها الؼوا٫، ٩ٞل ما ٨ًدؿب ٞيها َى ما٢ذ ػاثل ٚحر صاثم مهما ٖمغ ٞيها 

. ا٫ ٖمٍغؤلاوؿان ٍ

مدضص اإلاٟهىم اللٛىي ؤو الخهىع " الٗغى"ال وظىص لخض ؤو لٟٔ ( ظابغ ابً خُان)في عؾالت الخضوص والغؾىم ٖىض    

مً ال٩لُاث الخمـ اإلا٣ىلت ٖلى " الٗغى"اإلاى٣ُي مشله مشل باقي الخضوص ألازغي اإلاىظىصة في الغؾالت،وإلاا ٧ان لٟٔ 

ا ٦باقي ؤلٟاّ وخضوص ال٩لُا ئت الخض، بط  وعص خض الخضوص، ٣ٞض  جم ط٦َغ ٣ت " الٗغى"ث في هو جَى في قغح وجٟؿحر ٍَغ

اصة وه٣هان اإلادضوص  اصة الخض وه٣هاهه بٍؼ يبِ الخضوص والخهىعاث الضالت ٖليها، وبالخدضًض ٖىض الخضًض ًٖ ٖال٢ت ٍػ

ؤؾىص، ه٣و ػصها ٖغيا لِـ مً آزاع الٟهل، ٦إها ه٣ى٫ ؤن ؤلاوؿان حي ها٤َ "ؤو ما ٌؿمى مى٣ُُا الخهىع،  ٞةطا 

ٞةطا ظئىا باإلاؿاوي وػصهاٍ ٖغيا ٧ان ؤو . اإلادضوص ال مدالت، ألن ألابٌُ خُيئظ ٖلى َظا الخض ال ًجب ٧ىهه بوؿاها

ٟاع، وطو  زانت، لم ًى٣و اإلادضوص؛ ٦إن ه٣ى٫ بن خض ؤلاوؿان ؤهه حي ها٤َ ماثذ ضّخا٥، ٞىإحي بالخانت ٍٖغٌ ألْا

ظٍ خاله  الغظلحن، ٞىإحي بالٗغى؛ لم ًى٣و اإلادضوص اصة في الٗغى باليؿبت  (1)"ألهه ال بوؿان بال َو واإلاٗجى مىه ؤن ؤي ٍػ

ت ؤي ؤجها ال جض٫ ٖلى ماَُت الخض وبهما ٣ِٞ ٖلى ؤخض  ٍغ للخض ٞةجها ال جازغ ٖلى َبُٗت وخ٣ُ٣ت اإلادضوص ألجها ٚحر ظَى

ظابغ ابً )يء خؿب ما خضصٍ ومىه وؿخيخج ؤن الٗغى نٟت ٖامت ال جض٫ ٖلى ماَُت الل. نٟاجه وزهاثهه الٗامت

غ"ؤزىاء ط٦ٍغ وقغخه لخض " الٗغى"٣ٞض جُغ١ بلى خض ؤو لٟٔ ( الىىضي)ؤما (. خُان َى ال٣اثم بىٟؿه؛ "باٖخباٍع " الجَى

ا ال وانٟا غاى ال جخٛحر طاجِخه مىنٞى ى خامل أٖل ٣ا٫. َو ض ل٩ل واخض : ٍو ً والٟؿاص ولؤلقُاء التي جٍؼ َى ٚحر ٢ابل للخ٩ٍى

تها ألاقُاء الٗاعيت في ٧ل مً ألاقُاء  ذ ؤًًا بمٗٞغ ٞغ ُٖ ذ  ، التي بطا ٖٞغ ٍغ التي مشل ال٩ىن والٟؿاص، في زام ظَى

ٍغ الخام غ الجؼجي، مً ٚحر ؤن ج٩ىن صازلت في هٟـ ظَى بمٗجى ؤن الٗغى وظمٗه ؤٖغاى ٖباعة  (2)"واخض مً الجَى

غ ًجمل مج غاى التي ال حٛحر ماَُخه بطا ًٖ نٟاث وزهاثو ال حٗبر ًٖ ماَُت وطاجُت الصخيء، ٩ٞل ظَى ت مً ألٖا مٖى

. ون٠ بها ؤو بطا ٧ان مىنٟا بها

َى الظي ٌٗٝغ مً مىيٕى ما قِئا زاعظا ًٖ طاجه، وطل٪ يغبان؛ يغب ٌٗٝغ م٘ طل٪ ( "الـاعابي)الٗغى خؿب     

ى شخهه ه، ويغب ال ٌٗٝغ مً مىيٕى ؤنال طاجه َو ُّ ى ٧ل بغؾمحن؛ " ؤي ؤن الٗغى ًغؾم" مً مىيٕى آزغ طاجه َو

                                                           
 .(بتصرف) 190، ص 4ادلرجع السابق، ج:ابن كثًن  (1)
 .(بتصرف) 277ادلرجع السابق، ص : الراغب األصفهاين  (2)
 .187ادلرجع السابق، ص: عبد األمًن األعسم  (1)
 .221ادلرجع نفسو، ص  (2)
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ا وال ٞهال وال خضا وال زانت، والشاوي الظي ًم٨ً ؤن  ؤخضَما ما ٧ان مىظىصا للصخيء مً ٚحر ؤن ٩ًىن ظيؿا وال هٖى

ٞؤلن الٗغى مىه ما َى مٟاع١ ومىه ما َى ٚحر مٟاع١، ٞالغؾم . ًىظض لصخيء واخض بُٗىه، ؤي شخيء ٧ان وؤن ال ًىظض له

الغؾم ألاو٫ ًدُِ بٛحر اإلاٟاع١، ٞاألو٫ ٌٗٝغ ما لِـ َى الٗغى ال ما َى الشاوي بهما ًدُِ باإلاٟاع١ ٣ِٞ، بِىما 

الٗغى، والشاوي ٌٗٝغ ما َى الٗغى، والٗغى ٢ض ٩ًىن مىه ما ًىظض في الىٕى  خُىا وال ًىظض في خُىا ، والىٕى با١ ٖلى 

.     ماَُخه

 

: كاةمت اإلاغاحع 

 . 98  لبىان، ، صاع اإلاكغ١، جد٤ُ٣؛ مدؿً مهضَي، ٍ، "ألالـاّ اإلاؿخعملت في اإلاىُم ":ؤبى ههغ الٟاعابي - 

٤ُ العجم، صاع اإلاكغ١، بحروث، لبىان ، "ئٌؿاػىجي " :ؤبى ههغ الٟاعابي -   .جد٤ُ٣ ٞع

ان" :الٟاعابيؤبى ههغ  -   .987  لبىان، ، جد٤ُ٣ ماظض ٞسغي، صاع اإلاكغ١، بحروث،"البَر

٤ُ العجم، صاع اإلاكغ"الجضٌ "ؤبى ههغ الٟاعابي، -   .986  لبىان، ١، بحروث،، جد٤ُ٣ ٞع

 .970 ، جد٤ُ٣ مدؿً مهضي، بحروث"الخغوؾ " :ؤبى ههغ الٟاعابي -5

ئت " :ؤبى ههغ الٟاعابي -6 ٤ُ العجم، صاع اإلاكغ١، بحروث، لبىان ،"هو الخَى  .جد٤ُ٣ ٞع
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 . 00 ، صاع ال٣ُحن، اإلاىهىعة، مهغ  ط،  ،ط ،ط ،ط"اللغآن العُٓمجـؿحر : "ابً ٦شحر -8

 .965 ، لبىان  ،ط0 ،ط ، صاع ناصع، بحروث،ط"لؿان العغب": ابً مىٓىع  -9

يب ُٖٟٟي -0   .997 ، صاع ٢باء، مهغ"ؿلؿـت اللؼت عىض الـاعابي": ٍػ

 .996 ،  ، جد٤ُ٣ ٖلي صخغوط، م٨خبت لبىان، ٍ"هكاؾ انُالح الـىىن ": التهاهىي  -  

ؿم،  -    . 99 ، الضاع الخىوؿُت لليكغ، "اإلاهُلح الـلؿـي عىض العغب"ٖبض ألامحر ألٖا

 ."مىؾىعت مهُلخاث حامع العلىم": ال٣اضخي الٟايل ٖبض الىبي -  

 . 99 ،  ، ماؾؿت الغؾالت،  بحروث، ٍ"اليلُاث" :ال٨ٟىي  -  

ـاث " :الجغظاوي -5   .988 ،  ، صاع ال٨خاب الٗاإلاُت، بحروث، ٍ"الخعٍغ

ؿم،ٖبض ألامحر  -6   . 99 ، الضاع الخىوؿُت لليكغ، "اإلاهُلح الـلؿـي عىض العغب "ألٖا

م " :مدمض ٖبض الباقي -7  ، بحروث لبىان،"اإلاعجم اإلاـهغؽ أللـاّ اللغآن الىٍغ  .صاع اإلاٗاٝع
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 الاجهاٌ الصخصخي في ْل ؤلاعالم الجضًض

 حامعت زيكلت،الجؼاةغ/زالض مىهغ.أ

 

: ملخو

جخُىع الاجها٫ الصخصخي مً اجها٫ الصخو بصخو ؤو ؤ٦ثر وظها بلى الخٗٝغ ٖلى  َضؿذ َظٍ الىعكت البدشُت

الم الجضًض  الىؾاثِ  -مىا٢٘ الكب٩اث الاظخماُٖت)بإبٗاصٍ اإلاخمشلت لىظه، بلى الالخ٣اء في ًٞاءاث اٞترايُت في ْل ؤلٖا

الم والاجها٫ الخضًشت اإلاخٗضصة الاجها٫ وما ؤُٖخه مً مؼاًا ؾاَمذ  وما ؤخضزخه مً حٛحر في ؤؾالُب( ، ج٨ىىلىظُا ؤلٖا

ت  في بخضار ألازغ اإلاُلىب واإلاغججى مً اإلاخهلحن مً الخٗاٝع الاظخماعي ؤو الاخخ٩ا٥ وجباص٫ وظهاث الىٓغ و بالخالي ج٣ٍى

الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت  والاظخماُٖت  

الم الجضًض ، مىا٢٘ الكب٩اث الاظخماُٖت: اليلماث اإلاـخاخُت  .، الىؾاثِ اإلاخٗضصة الاجها٫ الصخصخي ، ؤلٖا

 

: ملضمت 

ى مً ألاؾـ التي مً ؤظلها زل٣ىا هللا ٖخبر ي غ الخُاة ؤلاوؿاهُت ٞبًٟله جيخ٣ل اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع َو الاجها٫ ظَى

بإهه مجخم٘ اجهالي، ٞٓاَغة اإلاجخم٘ البكغي في ؤؾاؾها هي ْاَغة اجهالُت بدخت حؿهل  ًخمحز اإلاجخم٘ ؤلاوؿاويحٗالى،بط 

ًا أيها الىاؽ :" مهضا٢ا ل٣ىله حٗالى.ؤٚغاى َظا الخجم٘ مً هاخُت وجد٤٣ الهضٝ ؤلاوؿاوي مً الخجم٘ مً هاخُت ؤزغي 

، ومً  " أجلاهم ئن   علُم زبحرئها زللىاهم مً طهغ وأهثى وحعلىاهم قعىبا وكباةل لخعاعؿىا ئن أهغمىم عىض  

ٚحر الُبُعي ؤن ًٓهغ ججم٘ بكغي صوهما اجها٫ ًيهئ له َظا الىظىص، ٞهى ظؼء مً الخُاة الُبُُٗت للمجخم٘ ؤلاوؿاوي 

ت، بط ٧ان وال ًؼا٫ ٖهب اهخماء ؤلاوؿان لبجي ظلضجه، ووؾُلت لخد٤ُ٣ الخىاٚم والاهضماط بحن  مىظ ٢ُام الخجمٗاث البكٍغ

. اإلاجخم٘ ؤٞغاص

با، ٞال ه٩اص هجض وحٗض  ج٨ىىلىظُا الاجها٫ الخضًشت مً بحن الىؾاثل التي ؤخضزذ حُٛحرا ٦بحرا في اإلاجخم٘ ب٩ل مجاالجه ج٣ٍغ

ُٟها ًخم بك٩ل م٨ش٠ بلى صعظت ؤهىا وكهض  مُضاها مً اإلاُاصًً ًسلىا مً اؾخٗما٫ ج٨ىىلىظُاث الاجها٫ الخضًشت، و جْى

َظا الاؾخٗما٫، ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٟغصي ؤو ٖلى اإلاؿخىي الجماعي، خُض هجض ؤن الٗالم خالُا هخاثج ٨ٖؿُت ٦شحرة ٫

ًمغ بمغخلت ج٨ىىلىظُت اجهالُت ظضًضة ج٩اص الخُىعاث التي جدضر ٞيها ؤن حٗاص٫ ٧ل ما ؾب٤ مً جُىعاث في اإلاغاخل 

ا الؿاب٣ت،خُض ٩ًاص ًخٛحر ق٩ل و ؤؾلىب ٖمل وؾاثل الاجها٫،بياٞت بلى ْهىع وؾا ثل ظضًضة ٧ان لها آزاَع

  ".الاجهالُت

الم الجضًض ٍ الًىء ٖلى ظاهب مً ظىاهب الذل٪ ٞةن وع٢خىا َظٍ جداو٫ ؤن حؿلو لظ    غ الظي ًدضزه ؤلٖا ٖلى ٍَى

و لضعاؾت اإلاىيٕى بك٩ل ظُض .ؾبل الاجها٫ؤَم و مً الظي ٌٗض  و ،ؤهىإ الاجها٫، ؤال و َى الاجها٫ الصخصخي اإلاباقغ

ت  و ملم، ٞةهىا : الخالُت العىانغجىاولىا في َظٍ الىع٢ت مجمٖى

                                                           

 .13 اآلية ،سورة احلجرات 1 
 (.138)ص(  2005دار السحاب،: القاىرة)، "تكنولوجيا المعلومات واالتصال و مستقبل صناعة الصحافة ":زلمود علم الدين 2 
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. الاجها٫ الصخصخي بمٟهىمه وؤَم زهاثهه و ُٖىبه -

الم الجضًض بماَُخه و زهاثهه و وؾاثله اإلاؿخدضزت - . ؤلٖا

الم الجضًض - ت في ٖهغ ؤلٖا  . الاجها٫ الصخصخي ومضازله الىٍٓغ

 
ً
 Interpersonal Communication الاجهاٌ الصخصخي  -أوال

ٌٗض الاجها٫ مً ؤ٢ضم ؤوظه اليكاٍ ؤلاوؿاوي، وجلٗب ؤهىإ الاجها٫ اإلاسخلٟت صوعا ٦بحرا في خُاة ٧ل شخو مهما    

٧اهذ الىُْٟت التي ٌكٛلها، ؤو و٢ذ الٟغاٙ اإلاخاح ؤمامه، ٞاالجها٫ ًازغ ٖلى ٧ل ٞغص بك٩ل ؤو بأزغ، والاجها٫ مً 

ا، وؾىاء ؤ٧ان اجهاال ٞٗلُا ؤم مؿخترا، بٖالمُا ؤم ب٢ىاُٖا،  الؿماث ؤلاوؿاهُت ألاؾاؾُت ؾىاء ؤ٧ان في ق٩ل نىع  ؤم ٚحَر

ً . م٣هىصا ؤم ٖكىاثُا صازلُا ؤم م٘ ؤشخام آزٍغ

٣هض باالجها٫ الصخصخي     الٗملُت التي ًخم بم٣خًاَا جباص٫ اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع والاججاَاث بحن ألاشخام ( اإلاباقغ)ٍو

٣ت اإلاباقغة وظها لىظه وفي اججاٍ ًً صون ٖىامل ؤو ٢ىىاث وؾُُت ؤو وؾاثل ه٣ل نىاُٖت؛ خُض ًهبذ اإلاغؾل بالٍُغ

ان ما  واإلاؿخ٣بل ٖلى اجها٫ ببًٗهما البٌٗ في م٩ان مدضص، ٞبِىما ًغؾل اإلاغؾل عؾالت مُٗىت بلى اإلاؿخ٣بل ؾٖغ

٨ظا ًهحر الخٟاٖل مً ظاهب ًً ولِـ مً ًخل٣ى اؾخجابت ٖليها، وبظل٪ ًهبذ اإلاغؾل مؿخ٣بال واإلاؿخ٣بل مغؾال، َو

اجها٫ ًخًمً مىاظهت مباقغة بحن ال٣اثم باالجها٫ واإلاؿخ٣بل جاصي بلى الخُٛحر في :"بإهه محرجىن ٢ا٫ ، وظاهب واخض

ه ، "ؾلى٥ اإلاؿخ٣بل واججاَاجه ٞغ ٖملُت جباص٫ اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع وألازباع التي جخم بحن ألاشخام :"بإهه مدمىص عىصةٖو

   ."صون وظىص ٢ىىاث وؾُُت

دُذ َظا الاجها٫ :"نالح أبى ئنبععي وي     ؤن الاجها٫ اإلاباقغ َى الظي ًم٨ً ُٞه ؤن وؿخسضم خىاؾىا الخمـ، ٍو

ؤ٦ثر في مىيٕى مكتر٥، وهدُجت َظا الاجها٫ جخ٩ىن الهضا٢اث والٗال٢اث الخمُمت بحن  الخٟاٖل بحن شخهحن ؤو

دُذ ٞغنت الخٗٝغ الٟىعي واإلاباقغ ٖلى جإزحر الغؾالت،  ومً زم جهبذ الٟغنت ؤمام ال٣اثم باالجها٫ ؾاهدت ألاٞغاص، ٍو

   .لخٗضًل عؾالخه وجىظيهها بدُض جهبذ ؤ٦ثر ٞٗالُت ؤو ب٢ىاٖا

٣ت مباقغة وظها لىظه وفي  مىما َى الٗملُت التي ًخم ٞيها جباص٫ اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع والاججاَاث بحن ألاٞغاص بٍُغ ٖو

ٗض مً ؤ٢ىي ؤهىإ الاجها٫ اججاَحن وصون وؾاَت وفي م٩ان مدضوص و ًخمحز بالخٟاٖل و اإلاغوهت بحن اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل،  َو

. في حُٛحر اججاَاث الىاؽ ومٟاَُمهم

   :ؤَمها محزاثًخمحز الاجها٫ الصخصخي بٗضة  :ناةو الاجهاٌ اإلاباقغر -2

غ عظ٘ :اإلاغوهت -ؤ ؼصاص طل٪ خُىما ًىاظه م٣اومت مً اإلاؿخ٣بل لخٞى ٞاالجها٫ اإلاباقغ ًخمحز بضعظت ٖالُت مً اإلاغوهت، ٍو

وزانت م٘  ٖهم بها ومماعؾتها،مما ٢ض ًضٞ٘ ألاٞغاص بلى مداولت ججٍغب ألا٩ٞاع اإلاؿخدضزت بٗض ا٢خىا الهضي بضعظت ٦بحرة،

. جؼاًض بم٩اهُت جهض٤ً اإلاهاصع الصخهُت ألجها مٗغوٞت

                                                           

 (.47) ، ص2008(عامل الكتب احلديث للنشر و التوزيع إربد :األردن )،"واالتصال اإلعالم مدخل إلى ":رحيمة الطيب عيساين 1 
 (.15-14)ص(. 1995،(1)دار آر للدراسات والنشر والتوزيع، ط:عمان)،"االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة":صاحل أبو إصبع 2 
 (.47) ، مرجع سابق، ص"واالتصال اإلعالم مدخل إلى ":رحيمة الطيب عيساين 3 
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ٞاالجها٫ اإلاباقغ ًخم بك٩ل ٖٟىي ٚحر م٣هىص مً زال٫ قب٨ت مً الٗال٢اث الصخهُت ٚحر الغؾمُت؛ : الخللاةُت -ب

ب٣ىاٖض وبظغاءاث ًغي ؤن ٖملُت الاجها٫ الصخصخي حؿغي بحن مسخل٠ الُب٣اث صون الخ٣ُض  "قغام"مما ظٗل 

وبهما ٣ًىم ٖلى ؤلاظمإ الخغ الخل٣اجي مً ظاهب ؤولئ٪ الظًً ًخهلىن بالصخو ٖلى ؤهه ٌٗٝغ ما ًخدضر ٖىه، .مؿب٣ت

ت، ولظل٪  و ًغي ٦شحر مً الٗلماء ؤن الاجها٫ الصخصخي ؤ٦ثر ٞاٖلُت وجهض٣ًا في اإلاجخمٗاث الىامُت مً ال٩لمت اإلاُبٖى

،ألن الاجها٫ الصخصخي ًخمحز ٖلى الاجها٫ الجماَحري ببٌٗ اإلاؼاًا ...٦ثرًش٤ الىاؽ في الاجها٫ الصخصخي ؤ

خمحز بإن عظ٘ الهضي ُٞه ٦بحر، ٦ما ٌؿاٖض ٖلى وكغ  الؿ٩ُىلىظُت ٞهى ًخم بك٩ل ٖٟىي،ٚحر م٣هىص، وؤ٦ثر مغوهت، ٍو

الم ٖلى هُا١ ؤوؾ٘ مً ظمهىعَا في الضو٫ الىامُت؛ ألن حُُٛت ا وؾاثل ؤلٖا َظٍ الىؾاثل مدضوصة مً  ألا٩ٞاع التي جيكَغ

الم الخضًشت مً هاخُت ؤزغي  خماص ٖلى وؾاثل ؤلٖا  .هاخُت ،ولم جخٗلم وؿب ٦بحرة مً الجماَحر الٖا

: أَمُت الاجهاٌ الصخصخي-3

ؿحر َظا الىٕى في - ٣ت مباقغة وظها لىظه، َو ًد٤٣ الخٟاٖل ال٩امل بحن اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل؛ خُض ًخم َظا الىٕى بٍُغ

. اإلاغؾل بلى اإلاؿخ٣بل، ومً اإلاؿخ٣بل بلى اإلاغؾل، مما ًجٗل ٞغنت اإلاكاع٦ت في الخبرة ؤ٦براججاَحن ؤي مً 

ظا مً قإهه ؤن ًدُذ ٞغنت الخٛلب ٖلى - غ في الاجها٫ اإلاباقغ ظمُ٘ ٖىانغ الاجها٫ وزانت عظ٘ الهضي، َو ًخٞى

ٕو مً الاجها٫ ًدُذ للمغؾل الٟهم الخاَئ الظي ٢ض ٩ًىن ٖىض اإلاؿخ٣بل،خُض ؤن َظا الً مساَغ ٖضم الٟهم ؤو

الٟغنت لُخٗٝغ ٖلى مضي ونى٫ الغؾالت بلى اإلاؿخ٣بل ومضي بصعا٦ه  إلاًمىجها، وبالخالي متى جبحن للمغؾل ٞهما زاَئا 

. ًم٨ىه حٗضًل َظا الٟهم

٤ الخ٨غاع ؤو- ؾخسضام اب ًدُذ الاجها٫ اإلاباقغ للمغؾل بصزا٫ حٗضًالث مؿخمغة في الغؾالت َب٣ا للمؿخ٣بل،بما ًٖ ٍَغ

ؤؾلىب ٚحر الظي ٧ان ٌؿخسضمه، ولظل٪ ٞةن َظا الىٕى ًمخاػ بخٗضًل الغؾاثل اإلاخباصلت في يىء عظ٘ الهضي مً 

. اإلاؿخ٣بل بلى اإلاغؾل

ظا - جإزحر الاجها٫ اإلاباقغ الظي ًدضصٍ اإلاغؾل في اإلاؿخ٣بل ًخمحز بالٗم٤ ألهه ٩ًىن ٚالبا هاججا ًٖ ؤلا٢ىإ والا٢خىإ؛ َو

ٗلل الباخشىن مً ؤمشا٫الٗم٤ في الخإر ومحرجىن و٧اجؼ؛ؤن ؾغ ج٣ضم الاجها٫  ؾُٟلض،: ًغ ًاصي بلى اؾخسضامه ٞترة ؤَى٫،َو

المُت في الاجها٫ الجماَحري وزانت التي ال : اإلاباقغ في الخإزحر بإهه بطا ٧ان مً الؿهل ؤن ًىهٝغ الىاؽ ًٖ اإلاىاص ؤلٖا

دُذ الى٣اف اإلاباقغ مغوهت ؤ٦بر في .ٍعب١ ب الخضًض م٘ ػمُل ؤوجخ٤ٟ م٘ آعائهم ومُىلهم ٞةهه لِـ مً الؿهل ؤن ًخجً ٍو

  .ٖغى وظهاث الىٓغ والخإزحر في الىاؽ

م مً ؤَمُت الاجها٫ الصخصخي، بال ؤهه ال ًسلى مً ُٖىب خُض:عُىب الاجهاٌ الصخصخي-  ؤهه ًخُلب  ٖلى الٚغ

مٗلىماث بلى ٖضص ٦بحر، ٦ما ًاصي ٖضم  ؤو ه٣ٟاث ٖالُت وظهضا ٦بحرا وو٢خا ؤَى٫ زانت بطا ٧ان اإلاُلىب ه٣ل ؤ٩ٞاع

م في ؤما٦ً قتى نٗىبت اؾخسضام الاجها٫ الصخصخي مٗهم،  جىاٞغ ألاٞغاص اإلاغاص الاجها٫ بهم في م٩ان مدضص واهدكاَع

. بياٞت بلى ؤن الاجها٫ الصخصخي ال ًدُذ ه٣ل وجىنُل اإلاٗلىماث الخضًشت ؤوال بإو٫ 

دضر ُٞه  شخصخيالاجها٫ ا٫ال٣ى٫ ؤن  وبىاءا ٖلى ما ج٣ضم ًم٨ً َى الظي ًخم ُٞه اؾخسضام الخىاؽ لضي الاوؿان ٍو

الخٟاٖل ومً زالله جخ٩ىن الهضا٢ت والٗال٢اث الخمُمت بحن ألاٞغاص وجدُذ مغاخله  الخٗٝغ الٟىعي واإلاباقغ ٖلى جإزحر 

                                                           

 (.49)ادلرجع السابق ص  1 
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م٨ً ٦ظل٪ حٗضًل الغؾالت وػٍاصة ٞٗالُتها ومً ؤَم ممحزاجه اهسٟاى ج٩لٟخه اث مً اللٛت  الغؾالت، ٍو واؾخسضام مؿخٍى

. وؾهىلت ج٣ُُم حجم الغؾالت وجل٣اثُت الغؾالت

:  New Media ؤلاعالم الجضًض-زاهُا

الم الجضًض َى ما جىلض مً التزاوط بحن ج٨ىىلىظُا الاجها٫ والبض الجضًضة والخ٣لُضًت م٘ ال٨مبُىجغ وقب٩اجه، حٗضصث  ؤلٖا

ؤزظ َظا الاؾم ألهه ال ٌكبه وؾاثِ الاجها٫ الخ٣لُضًت ال في الىؾُلت وال في ؤؾماٍئ ولم جدبلىع زهاثهه النهاثُت بٗض، وي 

  ."الخُب٣ُاث، ٣ٞض وكإث صازله خالت جؼامً في بعؾا٫ الىهىم والهىع اإلاخدغ٦ت والشابخت وألانىاث

ت مً     فووؿخٗغى في آلاحي مجمٖى    :التي ؤُُٖذ لئلٖالم الجضًض الخعاٍع

الم"Lesterلِؿتر  بدؿب ت ج٨ىىلىظُا الاجها٫ التي جىلضث مً التزاوط بحن ال٨مبُىجغ  ٞاإٖل الجضًض بازخهاع َى مجمٖى

غافي والهىث والُٟضًى غ الٟىجٚى ". والىؾاثل الخ٣لُضًت لئلٖالم، الُباٖت والخهٍى

ه  ٗٞغ : َما مضزلحن ٖبر Computing Dictionary كامىؽ الىمبُىجغَو

الم الجضًض ٌكحر بلى ظملت مً جُب٣ُا ث الاجها٫ الغ٢مي وجُب٣ُاث اليكغ ؤلال٨ترووي ٖلى ألا٢غام بإهىاٖها بن ؤلٖا

ىن الغ٢مي وألاهترهِذ ى ًض٫ بظل٪ ٖلى اؾخسضام ال٨مبُىجغاث الصخهُت والى٣الت ًٞال ًٖ .اإلاسخلٟت والخلٍٟؼ َو

سضم ؤي هٕى مً ؤهىإ ال٨مبُى جغ ٖلى هدى ما الخُب٣ُاث الالؾل٨ُت لالجهاالث وألاظهؼة اإلادمىلت في َظا الؿُا١، ٍو

الم الجضًض في ؾُا١ التزاوط الغ٢مي بط ًم٨ً حكُٛل الهىث والُٟضًى بالتزامً م٘   Digital Convergenceجُب٣ُاث ؤلٖا

ا مباقغة مً ؤي ٦مبُىجغ حَر . مٗالجت الىهىم وبظغاء ٖملُاث الاجها٫ الهاجٟي ٚو

كحر اإلاٟهىم ؤًًا بلى الُغ١ الجضًضة في الاجها٫ في البِئت الغ١  اث ألانٛغ مً الىاؽ بةم٩اهُت َو مُت بما ٌؿمذ للمجمٖى

اث بةؾمإ ؤنىاتهم وؤنىاث  الالخ٣اء والخجم٘ ٖلى ؤلاهترهِذ وجباص٫ اإلاىاٞ٘ واإلاٗلىماث، وهي بِئت حؿمذ لؤلٞغاص واإلاجمٖى

. مجخمٗاتهم بلى الٗالم ؤظم٘

ضان الخىىىلىحُتوجً٘ ٧لُت  ٟا ٖملُا لئلٖالم الجضي T.C  Sheridanقٍغ الم الغ٢مي الظي ٣ًضم : ص ؤههحٍٗغ ٧ل ؤهىإ ؤلٖا

الم الجضًض، . في ق٩ل ع٢مي وجٟاٖلي ىا٥ خالخان جمحزان الجضًض مً ال٣ضًم خى٫ ال٨ُُٟت التي ًخم بها بض ماصة ؤلٖا َو

وال٨ُُٟت التي مً زاللها الىنى٫ بلى زضماجه، ٞهى ٌٗخمض ٖلى اهضماط الىو والهىعة والُٟضًى والهىث، ًٞال ًٖ 

م ال٨مبُىجغ ٦ألت عثِؿُت له في ٖملُت ؤلاهخاط والٗغى، ؤما الخٟاٖلُت ٞهي جمشل الٟاع١ الغثِـ الظي ًمحٍز وهي اؾخسضا

. ؤَم ؾماجه

الم  ىن؛ ٞاإٖل الم الخ٣لُضي، مً أخ٠ ومجالث و٦خب وبطاٖت وجلٍٟؼ ٟه ؤًًا ٖلى ؤهه ٧ل ما ججاوػ ؤلٖا م٨ً حٍٗغ ٍو

ىهُت الخٟاٖلُت، ال٩ابل الغ٢مي والاهترهذ، الهىاج٠ الجىالت وألالٗاب  الجضًض َى ؤلاطاٖاث الغ٢مُت واإلادُاث الخلٍٟؼ

ت الم الجضًض، جىمى بمٟغصَا ؤو بالخضازل م٘  الال٨تروهُت، وجسغط مً ٧ل واخضة مً َظٍ اإلاجمٖى ٞغوٖا ؤزغي مً ؤلٖا

ا ىوي الخٟاٖلي ؤًًا والخغاثِ الغ٢مُت، ومىا٢٘ . ٚحَر ٞالهىاج٠ الجىالت ناعث جى٣ل ؤلاطاٖاث الغ٢مُت والبض الخلٍٟؼ

                                                           

-29)، ص ص، (2008، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، ط : األردن) ،"اإلعالم الجديد المفاىيم والوسائل والتطبيقات": عباس مصطفى صادق1 
30.) 
 (.33-31)ادلرجع السابق، ص ص،  2 
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ت وخغ٦ت الُحرا ا مً ألاوكُت ألاهترهذ اإلاىؾ٣ُى وال٩امحراث وم٣اَ٘ الُٟضًى، اإلاخاظغة باألؾهم وألازباع الجٍى حَر ن ٚو

.  الاجهالُت

غاُٞت الغ٢مُت واإلاىؾ٣ُى  ىن الًٟاجي والهىعة الٟىجٚى ٣ٞض ؤنبدذ الخ٣ىُاث الاجهالُت ٧الهاج٠ الجىا٫ والخلٍٟؼ

ٗىص َظا الخًىع الاظخماعي اإلاخٗاْم بلى ؤؾباب ٖضة منها اهسٟاى ألاؾٗاع والُاب٘ اإلادمى٫  الغ٢مُت مخاخت للجمُ٘ َو

٦ما ؾاَم الاهضماط في جدى٫ بٌٗ الخ٣ىُاث الاجهالُت بلى وؾاثِ بٖالمُت ٧الهاج٠ الظي ٧ان مسهها لهظٍ الخ٣ىُاث، 

المُت ب٩ل  للخداصر ٞخدى٫ بلى وؾُلت بٖالمُت ًم٨ً مً زاللها اؾخسضام قب٨ت ؤلاهترهِذ واؾتهال٥ اإلاًامحن ؤلٖا

ا٦ض البٌٗ ؤًًا ٖلى مؿإلت خ٣ُ٣ت  ."طاٖتؤق٩الها ٣٦غاءة اإلا٣االث الصخُٟت ومكاَضة الُٟضًى والاؾخمإ بلى ؤلا ، ٍو

كحرون بلى زُغ اه٣ؿام اإلاجخم٘ بلى ظؼؤًً  ؿخٗملها : الاهدكاع الاظخماعي لهظٍ الىؾاثل َو ألاو٫ ًمخل٪ َظٍ الخ٣ىُاث َو

ت والدؿلُت وآلازغ ال ٣ًضع ٖلى الىنى٫ بليها بد٨م ْغوٞه الاظخماُٖت . ٧ىؾُلت للمٗٞغ

ٖاصة ما ٩ًىن مً )مً مهضع واخض ( ال٩لماث والهىع وألانىاث)ث َى شخيء ٌؿهل ه٣ل شخيء بن الىؾُِ في لٛت الاجهاال

   (.ٖاصة ما ٩ًىن اإلاخل٣ي) بلى مهضع آزغ( اإلاغؾل 

المُت الجضًضة  المُت زانت الىؾاثِ ؤلٖا اصة ججظع اؾخسضاماجىا للىؾاثِ ؤلٖا بطا ٞما ط٦غهاٍ ؾاب٣ا ًا٦ض مً طل٪ ٍػ

، وطل٪ إلاا جخمخ٘ ... (ون الخٟاٖلي ٖالي الض٢ت، ؤلاطاٖت الغ٢مُت، الصخُٟت الال٨تروهُت، ؤلاهترهِذ٧الهاج٠ الخلىي، الخلٟؼي )

. بها مً ص٢ت ٖالُت في الخهمُم واؾخسضام الىؾاثِ اإلاخٗضصة

ت مً اإلاماعؾاث جسهها هي ٧ىؾاثِ بٖالم مً ظهت وجدض اؾخسضاماث  المُت الجضًضة َغخذ مجمٖى ٞالىؾاثِ ؤلٖا

ت مً الخٛحراث ٖلى مؿخىي ٢ىالب ج٣ضًم الجمهىع لها  المُت الخضًشت َغخذ مجمٖى مً ظهت زاهُت؛ ٞالىؾاثِ ؤلٖا

ا، ٣ٞض ٞغيذ الخدىالث الٗاإلاُت الخ٨ىىلىظُت  المي الظي لم ٌٗض بك٩له الؿاب٤ ٦ما وهٖى اإلاًمىن ؤو اإلاىخج ؤلٖا

المُت لخ٣ضًم  ت يٍٛى ٖلى الىؾاثِ ؤلٖا ت َاثلت واخخىاء مجمٕى الاجهالُت و٦ظا الا٢خهاصًت مجمٖى ألاًٞل بؿٖغ

٤ ٖال٢ت الجماَحر بىؾاثِ  ىا جإحي الًٟت ألازغي، وهي مجمٕى اإلاماعؾاث اإلاُغوخت ٞو باث الجماَحر لخلبُتها، َو ٚع

الم الخضًشت ؤًً اهخهى ٖهغ الخل٣ي الؿلبي، وناع ٧ل جل٤ جٟاٖلُا .  ؤلٖا

م م٩اهتها َغخذ مؿخجضاث ٞيها ٣ٞض ؤنبذ ٧ل ؤٞغاص اإلاجخم٘ ًمل٩ىن في وؿبت ٖالُت منهم  ؤلاهترهِذ في البُىث ألجها بٚغ

المُت ألازغي، ٞمً زاللها هخاب٘ ؤلاطاٖت  ا لب٣ُت الىؾاثِ ؤلٖا ٧ان ؤ٦ثر ما زضمها وعٞ٘ مً وؿبت جًُٟلها،اخخىاَئ

ل الصخ٠ الال٨تروهُت ألانل و٦ظا اليسخ ؤلال٨تروهُت للصخ٠ الىع٢ُت،  ختى ؤهىا الغ٢مُت والًٟاثُاث وه٣ىم بخجًز

ىن ٧ىؾُلت بٖالمُت مهم؛ ٌؿخُٟض مً الىاخُت الخ٣ىُت مً  هجغي الاجهاالث الهاجُٟت مً زاللها ؤًًا، وؤنبذ الخلٍٟؼ

ظا لُداٞٔ ٖلى م٩اهخه مً تهضًضاث ب٣ُت الىؾاثِ  محزاث الخٟاٖلُت والض٢ت الٗالُت في الخهمُم وظىصة الكاقت، َو

الم ٢بل ىن ٖالي الض٢ت الخٟاٖلي وهٓام  ألازغي بٗض ؤن ٧ان ؾُض وؾاثل ؤلٖا وألابٗاص  HDمجيء ؤلاهترهِذ، ٞالخلٍٟؼ

ض ؤن ًىن٠ بالخًاعي واإلاخ٣ضم     .الشالزُت ؤنبذ مُلب ٧ل بِذ ًٍغ

                                                           

 (.7-6)، ص ص، ( 2006، (04)إذاعات الدول العربية، ع رللة احتاد : تونس)، "اإلعالم الجديد مقاربة تواصلية"الصادق احلمامي،  1 
 .10/12/2011، تاريخ االطالع 2007دتوز  7األحد  www.annabaa.org، نشر يف "مصطلحات الوسائط اإلعالمية"شبكة النبأ، 2 

منشورة، جامعة احلاج  غًن ماجستًن رسالة: باتنة)،"األلعاب االلكترونية عبر الوسائط اإلعالمية الجديدة وتأثيرىا في الطفل الجزائري":فاطمة مهال 3 
 .57، ص (  2012،2011اإلعالم واالتصال،  خلضر، قسم
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الصخُٟت ٦ظل٪ لم جىٗؼ٫ ًٖ َظٍ الخُىعاث، بل ؾٗذ بلى بًجاص م٩اهت جىاؾبها في ٖهغ ج٨ىىلىظُا الاجها٫ 

الن ٞيها وؤؾالُب الُباٖت واليسخ ؤلال٨تروهُت وختى الصخ٠ ؤلال٨تروهُت، واإلاٗلىماث، ٞاؾخدضزذ وظضصث ؤؾالُب  ؤلٖا

الم الجضًض  ت َظٍ الخُىعاث في ْل الخ٨ىىلىظُا زانت، إلاىاظهت ما ٌٗٝغ باإٖل غخذ ٞيها مهً ظضًضة ٞغيتها مجمٖى َو

.  وأخاٞت اإلاىاًَ

ت التي نىٗذ لىٟؿها اؾم     المُت "  لظهُتالهىاجف ا" صون ؤن هيسخى الهىاج٠ الخلٍى الهضماظها م٘ ب٣ُت الىؾاثِ ؤلٖا

الجضًضة، ٞإنبدذ هاٞظتها وقاقتها التي ال جخٗضي بً٘ ؾىدُمتراث جٟخذ ؤبىاب الٗالم ؤمامىا ٖلى مهغاُٖه وجى٣لىا 

المُت الجضًضة ًٖ بًٗها ألن ؤؾاؽ  للخجى٫ ُٞه و٦إهه بحن ؤناب٘ الُضًً، ومً طل٪ ًهٗب ٖلُىا ٞهل الىؾاثِ ؤلٖا

 .بحن زهاثهها ُٞما بُنها" الاهضماط " ًىىهتها َى مبضؤ و ٞٗل وظىصَا و ٥

الم ؤن م٘: الجضًض ؤلاعالم ؾماث-2 الم م٘ ًدكابه الجضًض ؤلٖا  مً ٖىه بالٗضًض ًخمحز ؤهه بال ظىاهبه، بٌٗ في ال٣ضًم ؤلٖا

ت في مىخه٠ ال٣غن اإلااضخي و بضاًت ال٣غن الخاصي و  الخهاةو و اإلاحزاثو الؿماث التي ؤخضزتها الخُىعاث اإلادؿاٖع

ً و  ا ًم٨ً التيالٗكٍغ :  ًإحي بما بًجاَػ

و هي ال٣ضعة ٖلى جباص٫ ألاصواع بحن مغؾل الغؾالت الاجهالُت ومؿخ٣بلها بط ًخدى٫ مً ًخٗامل : Interactivity الخـاعلُت-ؤ

ؿخ٣بل اإلاٗلىماث في الى٢ذ طاجه، م٘ وؾاثل الاجها٫ الخضًشت م وحٗجى ن مجغص مخل٣ي ؾلبي بلى مكاع٥ مخٟاٖل ًغؾل َو

ى ما  Linearاهتهاء ٨ٞغة الاجها٫ الخُي  Interactivityالخٟاٖلُت  ؤو الاجها٫ في اججاٍ واخض مً اإلاغؾل بلى اإلالخ٣ي َو

٧ان ًدؿم به الاجها٫ الجمعي والجماَحري والش٣افي اٖخماصا ٖلى وؾاثل الاجها٫ الجماَحري الخ٣لُضًت، وؤنبذ الاجها٫ 

ت في الخإر ٩ىن ل٩ل َٝغ ٞيها ال٣ضعة والخٍغ ًغ ٖلى ٖملُت في اججاَحن جدباص٫ ُٞه ؤَغاٝ ٖملُت الاجها٫ ألاصواع، ٍو

   .الاجها٫ في الى٢ذ واإلا٩ان الظي ًىاؾبه وبالضعظت التي ًغاَا

ً : Variety الخىىع-ب الم والاجها٫ وحٗضصَا واعجٟإ ال٣ضعة ٖلى الخسٍؼ م٘ جُىع اإلاؿخدضزاث الخ٣ىُت في مجا٫ ؤلٖا

غث للمخل٣ي ازخُاعاث في ٖىانغ الٗملُت الاجها٫ Varietyوؤلاجاخت للمدخىي الاجهالي، ؤصي طل٪ بلى الخىٕى  ًت، التي ٞو

٠ُ ٖملُت الاجها٫ بما ًخ٤ٟ م٘ خاظاجه وصواٞٗه لالجها٫، وجمشل طل٪ في جىٕى في ؤق٩ا٫ الاجها٫ اإلاخاخت و  ؤ٦بر لخْى

   .جىٕى اإلادخىي الظي ًسخاٍع ٖلى اإلاىا٢٘ اإلاسخلٟت اإلاىدكغة ٖلى قب٨ت الاهترهذ

ت-ط ٞلم حٗض وؾاثل الاجها٫ حٗخمض ٖلى مساَبت الجماَحر ٞدؿب في عؾاثل ٖامت، بل : Demessification الالحماَحًر

ؤضخذ مً بم٩اهُاتها جىظُه عؾاثلها ومًامُنها بلى ٞغص بُٗىه حؿتهضٞه بغؾاثلها ؤو بلى ظماٖت ؤو ٞئت مُٗىت جبٗا 

.  ٖا لخاظت مؿخ٣بلهاالَخماماتها وخاظاتها الخانت، ٞسغظذ بظل٪ مً هُا١ الٗمىمُت بلى زهىنُت الغؾالت جب

                                                           

، ص، (1999ديسمرب -، أكتوبر(2)،ع(28)رللة عامل الفكر، م: الكويت)، "عولمة اإلعالم ومستقبل النظام اإلعالمي العربي": زلمد شومان 1 
(161.) 

، ص، (2010جهاز إذاعة وتلفزيون اخلليج، : الرياض)، "الوسائط التقنية الحديثة وأثرىا على اإلعالم المرئي والمسموع ":رحيمة الطيب عيساين 2 
(32.) 
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الم والاجها٫ الخىاظؼ الؼماهُت ٦ما ؤلٛذ الخىاظؼ اإلا٩اهُت، بط ًخم : immediacy الـىعٍت-ص ؤلٛذ ج٨ىىلىظُا ؤلٖا

الاجها٫ بك٩ل ٞىعي بٌٟ الىٓغ ًٖ م٩ان اإلاغؾل ؤو اإلاؿخ٣بل، بدُض ال جلخٔ ٖىض اجهال٪ بداؾب في الهحن ؤه٪ 

  .نا٫ بداؾب في مضًيخ٪ و٦ظل٪ الخا٫ م٘ الهاج٠ الى٣ا٫ اؾخٛغ٢ذ و٢خا ؤَى٫ مما لى ٧ان الاث

حٗجي ؤن َىا٥ وؾاثل اجهالُت ٦شحرة ًم٨ً إلاؿخسضمها الاؾخٟاصة منها في الاجها٫ مً ؤي : Mobility اللابلُت الخغهُت-و

مؼوص بُابٗت، ٦ما م٩ان، زم ه٣لها بلى آزغ خغ٦خه مشل الهاج٠ الى٣ا٫ والخلُٟىن اإلاضمج في ؾاٖت الُض وخاؾب آلي ه٣ا٫ 

   .حٗجي بم٩اهُت ه٣ل اإلاٗلىماث مً م٩ان بلى آزغ ب٩ل ٌؿغ وؾهىلت

 م٘ مغوع الى٢ذ، ومً  :وؾاةل ؤلاعالم الجضًض -3
ً
 وجضازال

ً
 وهمىا

ً
ا الم الجضًض وؤصواجه، وهي جؼصاص جىٖى حٗضصث وؾاثل ؤلٖا

   :الىؾاةلَظٍ 

و هي ٖباعة ًٖ مىا٢٘ شخهُت جيكغ ٦خاباث و م٣االث و ختى حسجُالث ُٞضًى، ًمل٨ها  :blogsاإلاضوهاث الالىتروهُت  -أ

ش  ٣ا لخاٍع ت و ز٣اُٞت، و هي جيكغ مًامُنها و جغجبها جغجِبا ٦غوهىلىظُا ٞو ٚالبا ؤٞغاص، ؤو ماؾؿاث و َُئاث بٖالمُت و ججاٍع

هٓغا لىجاخها و ٢ضعتها ٖلى الخٗبحر ًٖ مُالب و جُلٗاث "و  .اوكائها، و ًم٨ً لل٣غاء الخٟاٖل مٗها و الخٗل٤ُ و الى٣ض

الٟئاث اإلاهكمت حكهض اإلاضوهاث جؼاًضا َاثال في ٖضصَا و ٖضص مؿخٗمليها، ٞمشال ونل ٖضص اإلاضوهاث بةًغان بلى ما ٣ًاعب 

". ؤل٠ مضوهت 0 ؤل٠ مضوهت   وفي مهغ ما ٣ًاعب  50 

و هي مىا٢٘ للخىانل الاظخماعي بحن اإلاؿخٗملحن، و إل٢امت  :Social Networking Sitesمىاكع الكبياث الاحخماعُت -ب

ا  ، الظي ًبلٜ ٖضص myspaceالظي ٌٗض ؤ٦بر،ماي ؾباٌـ  Facebook ٞاٌؿبى٥"الٗال٢اث الاظخماُٖت، و مً ؤقهَغ

تر 00 مؿخٗملُه  ؾخسضمي بلٜ ٖضص م، و.الخ.....LinkedInلُى٨ضان ، Flickerٞل٨ُغ   twitterملُىن مؿخٗمل، جٍى

ا   0 ملُىن مؿخسضم في ظىان   .5 الِٟؿبى٥ في الٗالم الٗغبي  اصة ٢ضَع باإلااثت ًٖ الٟترة طاتها مً ٖام  50، بٍؼ

تر الُىم ؤ٦ثر مً ملُىوي مؿخسضم وكِ في اإلاى٣ُت 0 0 وبىا٢٘ زالزت ؤيٗاٝ مىظ ظىان    0  ، بِىما ٌؿخسضم جٍى

ض ٖلى     .ن شخو في الٗالم الٗغبي قب٨ت لُى٨ضانمالَي  باإلياٞت بلى طل٪ ٌؿخسضم ما ًٍؼ

و هي ٖباعة ًٖ جُب٣ُاث و بغمجُاث اجهالُت جٟاٖلُت حؿمذ للمؿخٗمل  :chat room مىخضًاث اإلاداصزت الالىتروهُت -ج

ً في الى٢ذ الخ٣ُ٣ي اإلاتزامً  اث ألازباع، و ٚٝغ الضعصقت، و التراؾل : مشل synchroniqueبالخىانل م٘ آلازٍغ مجمٖى

ض الال٨ترووي asynchronique و في الى٢ذ الالجؼامجي  skypeالٟىعي،  و بغمجُاث الؿ٩اًب    .مشل مىخضًاث الى٣اف و البًر

ت :sites  video sharing مىاكع بث الـُضًى -ص  ؤو مغثُت  و هي مىا٢٘ جدُذ بم٩اهُت بض م٣اَ٘ ُٞضًى مؿمٖى

podcasting  ًو ًم٨ً ختى جدمُلها و مكاَضتها، و َىا٥ ٖضة مىا٢٘ مكهىعة ظضا، لضعظت ؤجها ؤنبدذ جبُ٘ م٣اَ٘ م ،

                                                           

 1مركز البحوث و الدراسات جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، ط : الرياض)، "األمنية الستخدام الشباب لإلنترنت اآلثار ":علي بن عبد اهلل عسًني1  
 (.23)، ص، ( 2004،

: عٌن مليلة)، دراسة ميدانية، القنوات الفضائية وتأثيراتها على القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب الجزائري(: وآخرون)شطاح زلمد، 2 
 (.100)، ص، (2002دار اذلدى، 

ادللتقى : بسكرة)سائل االتصال اجلديدة وأثرىا على ثقافة ادلستعملٌن،، و"وسائل االتصال الجديدة وأثرىا على ثقافة المستعملين: إبراىيم بعزيز3 
 (.2010نوفمرب  29و 28جامعة زلمد خيضر، يومي "وسائل اإلعالم واجملتمع:"الوطين

،منشور (2012،جوان 4كلية ديب لإلدارة احلكومية،اإلصدار : اإلمارات العربية ادلتحدة) تقرير اإلعالم االجتماعي العربي4 
 .11/01/2013تاريخ االطالع   ،  http://www.arabsocialmediareport.comبـ

http://www.arabsocialmediareport.com/
http://www.arabsocialmediareport.com/
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الم، بل و ختى َظٍ ألازحرة ج٣ىم ببض بغامجها ٖبر َظٍ اإلاىا٢٘، و هظ٦غ منها  ، youtubeًىجُىب "مًامُنها لىؾاثل ؤلٖا

 ".myvideoماي ُٞضًى 

ت ا -و ت، ل٨ً ٌكاع٥ في مدخىاَا و ًدغع مًمىجها  :لدؿاَمُتاإلاىاكع ؤلازباٍع و هي مىا٢٘ قبيهت ظضا بالصخ٠ ؤلازباٍع

ىن و هاقُىن خ٣ى٢ُىن و َىاة إلاهىت الصخاٞت، و مً  مىاَىىن ٖاصًىن، مً مسخل٠ ألاما٦ً، و َم في الٛالب مخُٖى

ا مى٢٘   .ال٩ىعي ohmynewsؤقهَغ

غ الجماعي  -م غ مًمىجها  wikiو هي مىا٢٘ حٗخمض ٖلى بغمجُاث  :participatory sitesمىاكع الخدٍغ التي حؿمذ بخدٍغ

ت  ا مىؾٖى ٨ُبُضًا "بك٩ل ظماعي، ًدُذ بم٩اهُت الخٗضًل و الخى٣ُذ، و ؤقهَغ    ."Wikipediaٍو

ىوي الخٟاٖلي، ومىا٢٘  ه٣الت مخٗضصة الىؾاثِ باإلياٞت بلى الهىاج٠ ا٫ التي جى٣ل ؤلاطاٖاث الغ٢مُت، والبض الخلٍٟؼ

ت، وخغ٦ت الُحران، والخغاثِ الغ٢مُت،  الاهترهذ، واإلاىؾ٣ُى، وم٣اَ٘ الُٟضًى، واإلاخاظغة باألؾهم، وألاخىا٫ الجٍى

اث الغؾاثل الىهُت والىؾاثِ اإلاخٗضصة   .ومجمٖى

ت في عو -زالشا : ع ؤلاعالم الجضًضالاجهاٌ الصخصخي ومضازله الىٍٓغ

ال ػاع  بى٫  ؤظغاَا الضعاؾت التي هخاثج ْهغث ٖىضما ألاعبُٗىاث مىخه٠ في ْهغ ٢ض الصخصخي الاجها٫ بضعاؾت الاَخمام ٧ان

 The personal  :ٖىىاهه ٧اجؼ م٘ ٦خاب في 955 ٖام  هخاثجها ْهغث و ٧امل، ٣ٖض إلاضة اؾخمغث و 5 9  ٖام في ُٞلض

influence: the part played by people in the flow of Mass communication   

 الاجها٫ ؤنبذ ومىه .اإلاهىُت الٗمىمُت الجمُٗاث و واإلاغا٦ؼ الجامٗاث في الصخصخي الاجها٫ بضعاؾت الاَخمام اؾخمغ و

 اٞترى ٢ض و .الكهحرة بدىثها مً بدشا اجسظجه التيAlto Palo  ألخى بالى مضعؾت مشل اجهالُت إلاضاعؽ بق٩الُت الصخصخي

 هٕى ٖلى ج٣ىم ؤن ًم٨ً ٖال٢ت ألي الصخهُت الضعظت ؤن Miller مُلغو Berger بغحغو Steinberg ؾخِىبرغ ؤمشا٫ باخشىن 

حن، بحن اإلاخباصلت بالغؾاثل الخيبا في حؿخسضم التي اإلاكتر٦ت اإلاٗلىماث مً  بضعاؾت الاَخمام جؼاًض الخحن طل٪ مىظ و الُٞغ

  . الصخصخي الاجها٫

ت  ً في َظا اإلاجا٫ وخاو٫ ٧ل منهم بًجاص مضازل هٍٓغ الم الجضًض بمسخل٠ نُٛه ْهغ الٗضًض مً اإلاىٍٓغ وبٗض ْهىع ؤلٖا

جىُل٤ منها صعاؾت مٓاَغ وآزاع َظٍ اإلادضزاث والىؾاثِ الغ٢مُت، ومً ؤَم َظٍ اإلاضازل مضزل هُٛغوبىهتي و الىمىطط 

ً ، مضزل هغوؾبيالاجهالي الجضًض لضي  بىجلغ عئٍت وباؿلً  لالٖالم الجضًض ،عئٍت ماهىؿُدلمضزل ، صًــ واٍو

الم الجضًض، وؿُضلغ ، مضزل وػغوؾحن  . مضزل الخالت الاهخ٣الُت لئلٖالملٟهم ؤلٖا

الم   وفي صعاؾدىا َظٍ اؾخسضمىا الىمىطط الاجهالي الجضًض لضي ٦غوؾبي ، خُض ٣ٌٗض م٣اعهت زالزُت مدؿلؿلت بحن ؤلٖا

الجضًض وال٣ضًم مً زال٫ الىماطط الاجهالُت ال٨الؾ٨ُُت، ابخضاء مً ؤو٫ همىطط اجهالي بحن البكغ ختى بحن ٚحر بجي 

                                                           

، ( 3)رللة اإلذاعات العربية، ع : تونس)، "دور وسائل اإلعالم الجديدة في تحول المتلقي إلى مرسل و ظهور صحافة المواطن":إبراىيم بعزيز 1 
 (.48)، ص (2011

 (.7)، ص،  (2012جامعة اجللفة  6دراسات و أحباث العدد  :اجلزائر )اتصالية، ، مقاربة"األسري االتصال": سعدي وحيدة2  
، (2007 ،2ادلفتوحة، ع العربية األكادميية رللة: الدمنارك)،  "دراسة في مداخلو النظرية وخصائصو العامة: اإلعالم الجديد"عباس مصطفى صادق، 3 

 (.175)ص 
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ى اجها٫ لِـ بداظت بلى  Communications  Interpersonal البكغ مً ؤخُاء الظي ٧ان مً هٕى الاجها٫ الصخصخي َو

.  ج٨ىىلىظُت ل٩ي ًخم، وله خالخان جمحزاهه وؾاثل

الم الجضًض، ًخمحز   ٞغصاهُت الغؾاثل بط ًم٨ً ؤن جهل في و٢ذ واخض بلى ٖضص ٚحر مدضوص مً بٞبدؿب ٦غوؾبي ؤلٖا

البكغ، و٦ظل٪ ٧ل واخض مً َاالء البكغ له هٟـ صعظت الؿُُغة وهٟـ صعظت ؤلاؾهام اإلاخباص٫ في َظٍ الغؾالت، وبٗباعة 

حن اإلاظ٧ىعًٍ، الصخصخي والجمعي، بضون ؤن ًدمل الهٟاث الؿالبت ٞيهما، ؤزغي ٞة الم الجضًض، ًخمحز ًٖ الىٖى ن ؤلٖا

ٞال ًىظض ما ًمى٘ ؤي واخض مً بباٙل عؾالت مُٗىت والخىانل م٘ شخو آزغ، ٦ما ال ًم٨ً مى٘ ؤي شخو مً بباٙل 

    .عؾالت لجمٕى مً الىاؽ وجسهُو مدخىي الغؾالت ل٩ل ٞغص ٖلى خضة

: مً الاجهاٌ اإلاىاحهي اإلاباقغ ئلى الاجهاٌ الىؾُُي اإلاباقغ-2

٤ وؾُِ بضال مً ه٣لها وظها لىظه الاجها٫ الىؾُُي ، وه٣هض   َى ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ مكاع٦ت وه٣ل الغؾاثل ًٖ ٍَغ

٤ مىا٢٘ الكب٩اث الاظخماُٖت وجدضًضا مى٢٘  الظي " الٟاٌؿبى٥"باالجها٫ الىؾُُي في َظٍ الىع٢ت الاجها٫ ًٖ ٍَغ

. ٌٗخبر ٧ىؾُِ لى٣ل الغؾاثل بحن اإلاخٟاٖلحن في الًٟاء الاٞتراضخي

ً الهضا٢اث، خُض     الم الجضًض بمسخل٠ ؤصواجه ومسغظاجه في وؾهلذ الكب٩اث الاظخماُٖت مً ج٩ٍى خُض ؾاَم ؤلٖا

ً الهضا٢اث والٟغيُت ألاؾاؾُت ا٫،ججم٘ الكب٩اث بحن الهضا٢اث الىا٢ُٗت والهضا٢اث الاٞترايُت  حي جخىا٦ب م٘ ج٩ٍى

. ٞل٣ض هجخذ الكب٩اث الاظخماُٖت في الجم٘ بحن ؤأخاب الاَخماماث ٖبر الًٟاء اإلاٗلىماحي ، هي مكاع٦ت الاَخماماث

م٨ً جبلىعَا في جإؾِـ عؤؽ ما٫ اظخماعي ًم٨ً ؤن ًدُذ ؤلام٩اهُت لٟغم  وبم٩اهُت جُٟٗل َظٍ الهضا٢اث واعصة ٍو

٦ما ؤجها جدُذ ٞغنت للخىانل لِـ ٣ِٞ في بَاع الؿُا٢اث . ١ الىا٢عي والؿُا١ الاٞتراضخي جخإعجر مضاَا بحن الؿُا

  .اإلادلُت ول٨ً ٖلي الهُٗض الٗالمي 

ًدضر الاجها٫ الصخصخي خُىما ًخهل ازىان ؤو ؤ٦ثر م٘ بًٗهم البٌٗ ٖاصة في ظى ٚحر عؾمي، لخباص٫ اإلاٗلىماث ولخل 

حن عثِؿحن َمااإلاك٨الث ولخدضًض الخهىعاث ًٖ الىٟـ  كمل الاجها٫ الصخصخي هٖى ً، َو الاجها٫ الشىاجي : وآلازٍغ

اث نٛحرة . والاجها٫ في مجمٖى

كمل الاجها٫ الشىاجي  ؿخ٣بل . ٖاصة اإلاداصزت بحن شخهحن ٦ما ًدهل بحن ألانض٢اء dyadicَو اع ًغؾل َو و في َظا ؤلَا

 ٖلى الهىث والغئٍت في ه٣ل َظٍ الغؾاثل٧ل مً ؤلازىحن عؾاثل مً زال٫ اللٛت اللُٟٓت واللٛت ٚحر اللٟٓي
ً
. ة مٗخمضا

ت ٧ل َٝغ منهما بٓغوٝ   إلاٗٞغ
ً
ل هٓغا ىا ًخد٤٣ للمخهل ؤ٦بر ٢ضع مً الخٟاٖل وعظ٘ الهضي، ٦ما ٣ًل الدكَى َو

ض همها ٦ما ًٍغ .  الاجها٫ ولضًه الٟغنت للخإ٦ض مً ونى٫ الغؾالت ٞو

اث الهٛحرة التي ال جذ  ٢الثل جخد٤٣ للمكاع٥ ٞغنت الاجها٫ والخٟاٖل م٘ وفي الاجها٫ مً زال٫ اإلاجمٖى
ً
ٖضي ؤٞغاصا

ت  . ؤًٖاء اإلاجمٖى
ً
ت مً اإلاغؾلحن واإلاؿخ٣بلحن في آن واخض، ٞةن ٖملُت الاجها٫ جهبذ ؤ٦ثر ح٣ُٗضا  لىظىص مجمٖى

ً
وهٓغا

ل ٖلى الغؾاثل ضم الىيىح وػٍاصة الدكَى ض ٞغنت الاعجبا٥ ٖو . مً الاجها٫ الشىاجي، ٦ما جٍؼ

                                                           

 (.176)ادلرجع السابق، ص  1 
2
 George Rodman.(2009) : mass media in a changing world, New York : McGraw ,p 07..  

منشور ( 2012مارس ،ادلركز العريب ألحباث الفضاء االلكرتوين ) ،"يدولوجيا إلى الميثودولوجيااإلنظرية الشبكات االجتماعية من ":وليد رشاد زكي 3 
 .06/03/2012تاريخ االطالع   www.accr.coبـ
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في حُٛحر همِ الٗال٢اث الاظخماُٖت بحن الكباب وكغ في أخُٟت الغؤي  َاج٠ الى٣ا٫إل للغؤي ًٖ جإزحر ظهاػ ا٫وفي اؾخِ

ل٨ىه ٌٛحر  ،يغوعة ٞهى ًداٞٔ ٖلى مؿخىي الٗال٢اث الاظخماُٖت َاج٠ الى٣ا٫وظض ؤن بٌٗ الُلبت اٖخبروا ا٫ ،ألاعصهُت

، مما ٢ض ًاصي بلى َاج٠ الى٣ا٫الاجها٫ ؤو اؾخسضام الغؾاثل في ا٫ في اإلا٣ابل ؤؾلىب الٗال٢ت وطل٪ بخىظُه الٗال٢ت ٖبر

٢ض  َاج٠ الى٣ا٫ومً الىاخُت ألازغي ٞةن ا٫ ،٢لت الخىانل الاظخماعي بحن ؤٞغاص الُٗىت والظي ًى٨ٗـ ٖلى اإلاجخم٘ ٩٦ل

َاج٠ ؾخُإل ؤن ا٫وط٦غ في طاث الا، ٖؼػ الخهىنُت لضي ؤٞغاص ألاؾغة لُِٗل ٧ل ٞغص ٞيها م٘ هٟؿه ولِـ م٘ الٗاثلت

ت ٢ض ٢طخى ٖلى ظمالُاث الهضا٢ت الى٣ا٫    .والٗال٢اث الاظخماُٖت اإلاىٖى

 َاج٠ الى٣ا٫ا٫ؤَمُت صواٞ٘ اؾخسضام  َاج٠ الى٣ا٫ا٫ٖبر خى٫ الاجهاالث  Scott Campbellوؤ٦ض بدض البروٞؿىع 

 ألاٞغاص ؤنوالخإزحر الاظخماعي لخ٣ىُت الاجها٫ الجضًضة  التي لم جٟغ١ بحن الاجها٫ الصخصخي والاجها٫ الٗام خُض 

ً ب٨ٗـ همىطط الاجهاالث الخ٣لُضًت التي  الى٣ا٫ ؤظهؼةٌؿخسضمىن  للمٗلىماث ومماعؾت َىاًاتهم والاجها٫ م٘ آلازٍغ

اث الغؾالت  ؤ٦ضث الميٖلى حٗغى الٟغص إلادخٍى   .ةؤلٖا

الم الجضًضة ؤصث ل٣ض ؼة بيٗاٝ بلى ؤصي ظضًض وا٢٘ بًجاص بلى وؾاثل ؤلٖا ً، م٘ الخي للخىانل اإلاُل ٍٚغ  قاقت ألن آلازٍغ

م لضًىا جسل٤ ال٨مبُىجغ ظا الخاعجي، الٗالم مً واإلا٩اوي يالؼمان الا٢تراب َو  ه٣ل ًٖ بالعجؼ اإلاكاَض لضي ًترظم ما َو

مي ٞال٣غب ظماعي، مى٠٢ بلى الٟغصي اإلاى٠٢ الًٟاء ؤلال٨ترووي  زال٫ مً ول٨ً اإلا٩اوي، الٟغاٙ زال٫ مً ًخم وال َو

Cyberspaceى  الخٟاٖل زال٫ مً ولِـ ال٨مبُىجغ ، قاقت زال٫ مً اٞتراضخي بك٩ل اإلا٣ابالث ُٞه جدضر ًٞاء ؛ َو

   .الخ٣ُ٣ي اإلا٩اوي

 عً" لٟٔ بحن ما الٟغ١  َى الىؾاثِ الاجهالُت الجضًضةو الاجها٫ ٖبر  الاجها٫ الصخصخي اإلاباقغ بحن الخ٣ُ٣ي الٟاع١  بن

اإلاجخم٘، ٞاالجها٫  ؤٞغاص بحن الاظخماُٖت الٗال٢اث مدىع  َى الظي الاجهالي، اليكاٍ ؤصاء ًسو ُٞما "بعض عً"و "كغب

-الؼماوي :والخٟاٖل والاجها٫ اإلا٩اوي، :ال٣غب" هُا١ فى ًضوع  ؤلاوؿاهُت الاظخماُٖت الٗال٢اث ًد٤٣ و ًضٖم الظي الصخصخي

 الال :البٗض" هُا١ فى ُٞضوع  ؤلال٨تروهُت الاظخماُٖت الٗال٢اث ًد٤٣ الىؾُُي الجضًض الظي  الاجها٫ اليكاٍ ؤما ،"اإلا٩اوي

. ػماوي الال :والخٟاٖل والاجها٫ م٩اوي،

: الخـاعلُت في الاجهاٌ بحن اإلاباقغة و الاؿترايُت -3

ٟاث ٖضة زالنتها ذ الخٟاٖلُت بخٍٗغ ؤجها ؾمت الجها٫ جباصلي طي اججاَحن بحن اإلاغؾل واإلاؿخ٣بل بك٩ل جؼامجي ؤو ٚحر  ٖٞغ

جؼامجي ، ٞاألو٫ ٩ًىن ؤلاعؾا٫ والاؾخ٣با٫ ُٞه في الى٢ذ هٟؿه ٦ما في مىا٢٘ الضعصقت ؾىاء ٧ان في نىعة ٦خابُت،نىجُت 

تؤو مغثُت، ؤما ٚحر التزامجي ًخإزغ ؤلاعؾا٫ ُٞه ًٖ الاؾخ٣با٫ ٦ما في اإلاىخضي . اث الخىاٍع

و في الاجها٫ ٚحر التزامجي ًم٨ً للٟغص ؤن ٌٗض٫ و ًغاظ٘ الغؾالت الاجهالُت ؤ٦ثر مً مغة ٢بل بعؾالها بلى الُٝغ آلازغ، 

به و َظٍ اإلاحزة ال جىظض في الاجها٫ الصخصخي . ختى جهل بالك٩ل و اإلاٗجى الظي ًٚغ

                                                           

حبث : األردن)،"األردنيةك كنموذج لطلبة الجامعات الرسمية الخليوي على طلبة جامعة اليرمو اآلثار االجتماعية والثقافية للهاتف":عادل زيادات1  
 (.17)ص،، (جامعة الًنموك قسم الصحافة واإلعالمغًن منشور، 

2
 Scott W. Campbell,   "Mobil Communication and the Public Sphere: linking Patterns of Use to Civic and 

Political Engagement"(Canada, paper presented at the 58thAnnual International Communication Association 

Conference, Montreal, , May 22-26,2008). 

 2001،مركز معلومات ادلرأة و الطفل: البحرين)، "المعلوماتية عصر فى المجتمعات اإلسالمية فى االجتماعية العالقات منظومة":حسن زلمد نويب 3 
 (.12)، ص، (
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ظهؼة ال٨مبُىجغ بال٨خابت والهىث والهىعة، والتي جىلضث و ًم٨ىىا ٖبر قب٨ت ؤلاهترهذ الاجها٫ والخساَب الصخصخي ٖبر ؤ

ٖنها ٨ٞغة الىؾاثِ اإلاخٗضصة، ٞكب٨ت ؤلاهترهذ آلان مجا٫ وكِ للبض والاؾخ٣با٫ زىاجي الخٟاٖل، ٩ٞل مكتر٥ ًم٨ىه 

اٖلُت الىؾاثِ اإلاخٗضصة،  ٨ظا جإ٦ض وظىص ٞو  ؤلاعؾا٫ والاؾخ٣با٫، َو

مىا٢٘ الكب٩اث الاظخماُٖت وججؿُضَا ال٣ىي إلاٟهىم اإلاجخم٘ الاٞتراضخي ؤنبذ لخضماث اإلاخٗضصة التي ؤجاختها ٦ما ؤن ا

ألاٞغاص ًماعؾىن مً زاللها مسخل٠ ألاصواع ألامغ الظي صٞٗهم بلى الاهضماط بك٩ل ٦بحر في َظا اإلاجخم٘ الاٞتراضخي وبالخالي 

ًغ في حك٨ُل اإلاجخمٗاث الاٞترايُت وبالخالي ٩ٞان للكب٩اث الاظخماُٖت ٖلى الاهترهِذ صوع ٦ب. الاوسخاب مً اإلاجخم٘ اإلااصي

ه وونىال بلى  بغوػ الٗال٢اث الاظخماُٖت الاٞترايُت التي جسخل٠ ًٖ هٓحرتها في الىا٢٘ بْضءا مً َبُٗت الاجها٫ وهٖى

  .البِئت التي جيكإ ٞيها َظٍ الٗال٢اث واإلاجخم٘ الظي جخٟاٖل يمً ٦ُاهه

 

:  زالنت

الم الجضًضة     ؾاَمذ في الخض مً ُٖىب الاجها٫ الصخصخي اإلاباقغ وؤُٖذ صٞٗا في النهاًت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن وؾاثل ؤلٖا

ىن اؾخسضاماجه في مجاالث مُٗىت، ل٨ً في  الم الخ٣لُضًت مً أخاٞت وعاصًى و جلٍٟؼ له زانت بٗض ؤن خهغث وؾاثل ؤلٖا

الم الجضًض ؤنبذ باإلم٩ان اؾخٛال ٫ زهاثهه الجُضة إلًها٫ مدخىي اجهالي مهما ٧ان مًمىهه و بلى ْل الىؾاثِ ؤلٖا

ت ؤزغي اهخ٣ل َظا الاجها٫ مً  ت في آن واخض ،َظا مً ظهت و مً ػاٍو ضَا و بالهبٛت الٟغصًت ؤو الجماَحًر ؤي ظهت هٍغ

. الىؾاثِ بَاع وا٢عي خ٣ُ٣ي بلى بِئت اٞترايُت  ٞغيتها َظٍ الىؾاثل ؾاَمذ في ْهىع مكا٧ل ٦شحرة ولضتها َظٍ

 

 :كاةمت اإلاغاحع

م -  . ال٣غآن ال٨ٍغ
 .(005 صاع السخاب،: ال٣اَغة)، "جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجهاٌ و مؿخلبل نىاعت الصخاؿت: "مدمىص ٖلم الضًً - 
ا على ؤلاعالم اإلاغتي واإلاؿمىع: "عخُمت الُُب ِٖؿاوي -  اى)، "الىؾاةِ الخلىُت الخضًشت وأزَغ ظهاػ بطاٖت : الٍغ

ىن الخلُج،  (. 0 0 وجلٍٟؼ

 .008 (ٖالم ال٨خب الخضًض لليكغ و الخىػَ٘ بعبض :ألاعصن) ،"والاجهاٌ ؤلاعالم مضزل ئلى:" عخُمت الُُب ِٖؿاوي - 
 (.995 ،( )صاع آع للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، ٍ:ٖمان")الاجهاٌ وؤلاعالم في اإلاجخمعاث اإلاعانغة:"نالر ؤبى بنب٘ -5
صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘، ٍ : ألاعصن) ،"ؤلاعالم الجضًض اإلاـاَُم والىؾاةل والخُبُلاث: "ناص١ٖباؽ مهُٟى  -6

  ، 008 .)
ت وزهاةهه العامت: ؤلاعالم الجضًض" :ٖباؽ مهُٟى ناص١ -7  ألا٧اصًمُت مجلت: الضهماع٥) ،"صعاؾت في مضازله الىٍٓغ

 (.2007 ، اإلاٟخىخت، ٕ الٗغبُت
 (.006 ، ( 0)مجلت اجداص بطاٖاث الضو٫ الٗغبُت،ٕ : جىوـ)، "ؤلاعالم الجضًض ملاعبت جىانلُت: "الهاص١ الخمامي -8

                                                           

 منشورة، جامعة احلاج خلضر، غًن ماجستًن رسالة: باتنة)،"استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيره في العالقات االجتماعية": مرمي نرميان نومار1  
 .77 ، ص( 2012،2011واالتصال، اإلعالم قسم
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إل 007 جمىػ  7ألاخض  www.annabaa.org، وكغ في  "مهُلخاث الىؾاةِ ؤلاعالمُت: "قب٨ت الىبإ -9 ش الَا ، جاٍع

 0/  / 0  . 
ا في الُـل الجؼاةغي  ألالعاب الالىتروهُت عبر الىؾاةِ ؤلاعالمُت:"ٞاَمت َما٫ -0   عؾالت: باجىت)،"الجضًضة وجأزحَر

الم والاجها٫،  ميكىعة، ظامٗت الخاط لخًغ، ٢ؿم ٚحر ماظؿخحر  (.   0 ،  0 ؤلٖا

ذ)، "عىإلات ؤلاعالم ومؿخلبل الىٓام ؤلاعالمي العغبي: "مدمض قىمان -   ، ( )،ٕ(8 )مجلت ٖالم ال٨ٟغ، م: ال٩ٍى

(. 999 صٌؿمبر -ؤ٦خىبغ
مىُت الؾخسضام الكباب لإلهترهذ آلازاع :"بً ٖبض هللا ٖؿحري ٖلي  -  

ٔ
اى)، "الا مغ٦ؼ البدىر و الضعاؾاث ظامٗت : الٍغ

 (.  00 ،  ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت، ٍ 
اللىىاث الـًاةُت وجأزحراتها على اللُم الاحخماعُت والشلاؿُت والؿلىهُت لضي الكباب (: "وآزغون)قُاح مدمض،  -  

 .( 00 صاع الهضي، : ٖحن ملُلت)، "عي، صعاؾت مُضاهُتالجؼاب

ؼ -   ا على زلاؿت اإلاؿخعملحن: "ببغاَُم بٍٗؼ ا ٖلى "وؾاةل الاجهاٌ الجضًضة وأزَغ ، وؾاثل الاجها٫ الجضًضة وؤزَغ

جي: بؿ٨غة)ز٣اٞت اإلاؿخٗملحن، الم واإلاجخم٘:"اإلالخ٣ى الَى مبر  9 و 8 ظامٗت مدمض زًُغ، ًىمي "وؾاثل ؤلٖا (. 0 0 هٞى

ؼ -5   مجلت : جىوـ)، "صوع وؾاةل ؤلاعالم الجضًضة في جدٌى اإلاخللي ئلى مغؾل و ْهىع صخاؿت اإلاىاًَ:"ببغاَُم بٍٗؼ

(.   0 ، (  )ؤلاطاٖاث الٗغبُت، ٕ 

غ ؤلاعالم الاحخماعي العغبي" -6  ، (  0 ، ظىان  ٧لُت صبي لئلصاعة الخ٩ىمُت، ؤلانضاع : ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة) "جلٍغ

إل ،   http://www.arabsocialmediareport.comميكىع بـ ش الَا .   0 / 0/  جاٍع

 .(  0 ظامٗت الجلٟت  6صعاؾاث و ؤبدار الٗضص  :لجؼاثغا )،"اجهالُت ألاؾغي، ملاعبت الاجهاٌ: "ؾٗضي وخُضة -7  

ت الكبياث الاحخماعُت مً الاًضولىحُا ئلى اإلاُشىصولىحُا: ولُض عقاص ػ٧ي -8   اإلاغ٦ؼ الٗغبي ألبدار الًٟاء ) ،هٍٓغ

إل   www.accr.coميكىع بـ(   0 الال٨ترووي ،ماعؽ  ش الَا  .  0 / 06/0جاٍع

اصاث -9   ن هىمىطج لُلبت الجامعاث الخلُىي على َلبت حامعت الحرمى آلازاع الاحخماعُت والشلاؿُت للهاجف:"ٖاص٫ ٍػ

المبدض ٚحر ميكىع، : ألاعصن)،"ألاعصهُتالغؾمُت   (.ظامٗت الحرمى٥ ٢ؿم الصخاٞت وؤلٖا
ً)، "اإلاعلىماجُت عهغ فى ؤلاؾالمُت اإلاجخمعاث فى الاحخماعُت العالكاث مىٓىمت:" خؿً مدمض هىبي -0  مغ٦ؼ : البدٍغ

(.   00 ،مٗلىماث اإلاغؤة و الُٟل
مان هىماع -21 م هٍغ  ماظؿخحر عؾالت: باجىت)،"اؾخسضام مىاكع الكبياث الاحخماعُت وجأزحٍر في العالكاث الاحخماعُت: "مٍغ

الم ٢ؿم ميكىعة، ظامٗت الخاط لخًغ، ٚحر  .(   0 ،  0 والاجها٫، ؤلٖا
   - George Rodman.(2009) : mass media in a changing world, New York : McGraw. 
  - Scott W. Campbell,   "Mobil Communication and the Public Sphere: linking Patterns of Use to Civic and 

Political Engagement"(Canada, paper presented at the 58thAnnual International Communication Association 

Conference, Montreal, , May 22-26,2008). 
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اإلاـاَُم الؿىؾُىلىحُت عىض بُحر بىعصًى 

 اإلاٛغب ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي وباخض،/ظمُل خمضاوي .ص

 

: ملخو

اإلا٣اعبت الهغاُٖت ؤو ما ٌؿمى  مً ؤَم الؿىؾُىلىظُحن الٟغوؿُحن الظًً جمشلىا( Pierre Bourdieu) بُحر بىعصًىٌٗض 

ئت . باإلا٣اعبت اإلااع٦ؿُت الجضًضة في صعاؾت الٓىاَغ اإلاجخمُٗت ٞهما وجٟؿحرا و٢ض ٖٝغ َظا الباخض بمىا٠٢ خُاجُت ظٍغ

وشجاٖت وناعمت؛ هٓغا العجباَه بىا٢ٗه اإلاجخمعي اعجباَا وز٣ُا، وبًماهه الغاسخ بٟلؿٟت الخُٛحر الجضلي في ه٣ض اإلاجخم٘ 

طر اؾخالبهاللُبر خه ٞو الهابِخىؽ، والخ٣ل، والغؤؾما٫، : ٦ما ؤٚجى الخ٣ل الؿىؾُىلىجي بمٟاَُم ٖضة، منها.الي وحٍٗغ

يُت ت الخ٩ٍى . والٗى٠ الغمؼي، والىعزت، وبٖاصة ؤلاهخاط،  والخمحز، والبيٍُى

الغؤؾما٫  -الٗى٠ الغمؼي  -ًؼالخم -الخ٣ل -الهابِخىؽ -الؿىؾُىلىظُا، بيُت اإلاجخم٘، الٟاٖل الٟغصي:اليلماث اإلاـخاخُت 

ت  -بٖاصة ؤلاهخاط -الٗى٠ الغمؼي  -الغؤؾما٫ الا٢خهاصي، الغؤؾما٫ اللٛىي  -الغؤؾما٫ الغمؼي -الش٣افي الىعزت، البيٍُى

يُت، الٟهم والخٟؿحر . الخ٩ٍى

 

: ملضمت

ت مً  الؿىؾُىلىظُا اإلاٗانغة( مPierre Bourdieu( )1903-2002)بُحر بىعصًىؤٚجى الباخض الٟغوسخي     بمجمٖى

اإلاهُلخاث واإلاٟاَُم ؤلاظغاثُت التي الًم٨ً ججاوػَا ؤزىاء مماعؾت البدض الؿىؾُىلىجي، ؤو م٣اعبت الٓىاَغ اإلاجخمُٗت 

ت، مشل ت وجُب٣ُا وعٍئ ت هٍٓغ الٗى٠ الغمؼي، وبٖاصة ؤلاهخاط، والخ٣ل الاظخماعي، والهابِخىؽ، : والش٣اُٞت والتربٍى

يُت، واإلاضي الخُىي، والخماًؼ، وؾى١ الخحراث الاظخماُٖتوالغؤؾما٫  الش٣افي، والبيُىي  ... ة الخ٩ٍى

ت  ومً ظهت ؤزغي، ٌٗض بُحر بىعصًى مً ؤَم ممشلي اإلا٣اعبت الهغاُٖت طاث الخىظه اإلااع٦سخي، و٦ظل٪ مً ؤَم عواص البيٍُى

يُت  ُت، بحن   ( Structuralisme constructiviste)الخ٩ٍى الظًً ظمٗىا بحن الٟهم والخٟؿحر، بحن الظاجُت واإلاىيٖى

خه الؿىؾُىلىظُت ٖلى صعاؾت اإلاجخم٘ باٖخباٍع ... اإلاا٦غو واإلا٨ُغو، بحن الخخمُت والٟاٖلُت ٖالوة ٖلى طل٪، جيبجي هٍٓغ

الضوع الظي ج٣ىم به  ًٞاء للهغإ واإلاىاٞؿت والهُمىت، م٘ جدلُل جغاجبُت  مسخل٠ الُب٣اث الاظخماُٖت،  و جبُان

اإلاماعؾاث الش٣اُٞت صازل الهغإ الظي ًدضر بحن َظٍ الُب٣اث الاظخماُٖت بك٩ل وإ ؤو ٚحر وإ، زم  اؾخجالء 

 .ال٨ُُٟت التي حُٗض بها اإلاضعؾت بهخاط الالمؿاواة اإلاجخمُٗت، وبٖاصة الُب٣اث الاظخماُٖت هٟؿها

، ما جهىع بُحر بىعصًى للؿىؾُىلىظُا؟ وما 
ً
ت والخُب٣ُُت؟ وما بطا اإلاىهجُت التي جمشلها في م٣اعباجه الؿىؾُىلىظُت الىٍٓغ

ؤَم اإلاٟاَُم الؿىؾُىلىظُت التي اٖخمض ٖليها في بىاء ؤبدازه اإلاجخمُٗت؟ و٠ُ٦ ًغبِ الهابِخىؽ بحن الٟغص باإلاجخم٘ ؟ 

ىا َظا  . جل٨م هي ؤَم ألاؾئلت التي ؾٝى هداو٫ ؤلاظابت ٖنها في مىيٖى

: مـهىم الؿىؾُىلىحُا: ٌاإلابدث ألاو

                                                           
 .18:م، ص1986عبد السالم بنعبد العايل، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ادلغرب، الطبعة األوىل سنة : ، ترمجة"الرمز والسلطة: "بيًن بورديو - 1
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ى مً َب٣ت اظخماُٖت  ً، َو ٌٗض بُحر بىعصًى مً ؤَم الؿىؾُىلىظُحن الٟغوؿُحن اإلالتزمحن في مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ

و٢ض ؤل٠ ؤ٦ثر مً . ٖمالُت ٖاصًت، ًدمل عئٍت ماع٦ؿُت ه٣ضًت ظضًضة، حٗغي وا٢٘ الهُمىت والؿلُت والخمغ٦ؼ الُب٣ي

٣ت التي ٌُٗض بها اإلاجخم٘ بهخاط التراجبُت الُب٣ُت . م٣ا٫ ؤعبٗحن ٦خابا، وؤ٦ثر مً ماثت و٢ض اههب اَخمامه ٦شحرا ٖلى الٍُغ

ت، بض٫ الدكضًض ٖلى الٗىامل الا٢خهاصًت التي  ٧اهذ لها ؤَمُت مٗخبرة في  هٟؿها، بالتر٦حز ٖلى الٗىامل الش٣اُٞت والغمٍؼ

ٗجي َظا ؤن الؿىؾُىلىجي. اإلا٣اعبت اإلااع٦ؿُت ال٨الؾ٨ُُت ا ٖىض بىعصًى هي ؾىؾُىلىظُا ٖلمُت اهخ٣اصًت ، حؿعى بلى َو

ت وا٢٘ الهُمىت وال٣ىة والىٟىط، واهخ٣اص اإلاجخم٘ اللُبرالي اإلاٗانغ الظي ًخمحزبالٓلم والالمؿاواة ونغإ الخ٣ى٫  حٍٗغ

١ اإلاؿ٩ىث بمٗجى ؤن الؿىؾُىلىظُا هي ؤصاة ٞٗالت للى٣ض الجظعي، و٦ك٠ اإلاًمغ ، واؾدىُا. والُب٣اث الاظخماُٖت

طر لٗبت الخىاٞـ والهُمىت، ٧الٗال٢ت الترابُُت اإلاىظىصة  بحن الىجاح اإلاضعسخي وألانل الاظخماعي  -مشال -ٖىه، ٞو

بل بن الخ٣ل الٗلمي َى ؤًًا . والغؤؾما٫ الش٣افي الظي جغزه ألاؾغة، بٗض ؤن ٧ان َظا الىجاح مغجبُا بالظ٧اء الىعاسي

، وجد٤ُ٣ الؿب٤ (ظاثؼة هىبل)٤٢ ألاعباح، والخهى٫ ٖلى الجىاثؼ اإلااصًت واإلاالُت مجا٫ للخىاٞـ والؿُُغة والؿعي لخذ

.  الٗلمي، والٟٓغ باإلاجض والكهغة

ُت، واؾخٗما٫ اإلاىاهج ال٨مُت  وجخد٤٣ ٖلمُت الؿىؾُىلىظُا بالتر٦حز ٖلى الٟغيُاث، والاهُال١ مً اإلاٟاَُم اإلاىيٖى

ؤما بطا اجسظث الؿىؾُىلىظُا . والخإعجر بحن مىهجُتي الٟهم والخٟؿحر مٗا وال٨ُُٟت للخد٤٣ مً الىخاثج اإلاخىنلت بليها،

. الخضًض ًٖ ؾىؾُىلىظُا ٖلمُت -آهظا٥  -َبُٗت ؾُاؾُت، ٞالًم٨ً

ٖالوة ٖلى طل٪، ًغي بُحر بىعصًى ؤن مىيٕى الؿىؾُىلىظُا َى صعاؾت خ٣ى٫ الخىاٞـ والهغإ والهُمىت لِـ ٖلى 

ٗجي َظا ؤن بُحر بىعصًى ًىُل٤ مً ؾىؾُىلىظُا ه٣ضًت . اإلاجا٫ الٗلمي هٟؿهنُٗض الُب٣اث ٣ِٞ، بل ختى في  َو

ومً هاخُت ؤزغي، ًُغح بىعصًى مُخاؾىؾُىلىظُا ؤو ؾىؾُىلىظُا الؿىؾُىلىظُا، مً زال٫ . نغاُٖت ؤو م٣اعبت نغاُٖت

ؽ والهغإ والهُمىت، بإن ؤلاقاعة بلى يغوعة خُاص ٖالم الاظخمإ ٖىضما ًبدض في مك٩لت مجخمُٗت ما ٢ىامها الخىاٝ

ومً زم، ٞالؿىؾُىلىظُا الخ٣ُ٣ُت هي ؾىؾُىلىظُا اإلاًمغ .٩ًىن واُٖا بمى٢ٗه الاظخماعي والا٢خهاصي والش٣افي

. واإلاؿ٩ىث ٖىه

ً والٗلماء الغواص ؤمشا٫بُحر بىعصًىَظا، و٢ض جإزغ  ت مً اإلا٨ٍٟغ ت والخُب٣ُُت، بمجمٖى  ماهـ: ، في جهىعاجه الىٍٓغ

( Émile Durkheim)ئمُل صوعواًم،و(الغأؾماٌ( )Karl Marx)وواٌع ماعهـ،(البعض الغمؼي ( )Max Weber)ؿُبر

ت( )Mauss) ماعؾُل مىؽو (Claude Lévi-Strauss)وولىص لُـي قتروؽ، (الخـؿحر الؿببي) ومىعَـ ،(البيٍُى

ٌ و( Maurice Merleau-Ponty)محرلىبىهتي  وؿُخجيكخاًً، (الـُىىمُىىلىحُا وؿىغة الجؿض الخام( )Husserl)َىؾغ

(, Wittgenstein ()الُبُعت)باؾياٌ، و(Pascal( )كىاعض الـاعلحن اإلاجخمعُحن  .)

لُه، جخمحز  الؿىؾُىلىظُا ٖىض بُحر بىعصًى بالُاب٘ الٗلمي اإلاى٣ُي، والابخٗاص ٖما َى ؾُاسخي وبًضًىلىجي، وصعاؾت ٖو

٤ م٣اعبا ث ٖلمُت ص٣ُ٢ت وناعمت، صون بصزا٫ ماَى شخصخي وؾُاسخي في البدض الٗلمي ٗجي َظا ؤن . الٗى٠ الغمؼي ٞو َو

ٌ :" ٫وفي َظا الهضص، ٣ًى. بىعصًى ًضٖى بلى جإؾِـ ؾىؾُىلىظُا ٖلمُت الًم٨ً  لٗلم الاظخمإ ؤن ٣ًىم بال بطا ٞع

الم الاظخمإ، لِـ له مهمت ٌسخغ لها . الُلب الاظخماعي الظي ًلخمـ وؾاثل إليٟاء اإلاكغوُٖت وؤصواث للخدٍغٌ ٖو

اًت اهخضب مً ؤظلها، اللهم جل٪ التي ًٟغيها ٖلُه مى٤ُ بدشه   ."واٚل

                                                           
1
 - Pierre Bourdieu, Choses dites, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun »,  1987,p 229 . 
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يُت، ( Habitus) الهابِخىؽ ومً زم، حٗجى الؿىؾُىلىظُا بضعاؾت ت ج٩ٍى الظي ًغبِ الٟٗل ببيُت اإلاجخم٘ في بَاع بيٍُى

. حُٗي ألاَمُت ال٨بري للٟاٖل والبيُت اإلاجخمُٗت ٖلى خض ؾىاء

ظل ظهىصٍ إلعؾاء ؾىؾُىلىظُا الىٓام الخٗلُمي، وؾىؾُىلىظُا اإلاُضان الش٣افي ؤو  بىعصًى َظا، و٢ض ٦غؽ   

هم الٗى٠ الغم ػي، وجدلُل الهغإ اإلاجخمعي في ٖال٢خه بٗال٢اث ال٣ىي وآلالُاث اإلاخد٨مت في ؾىؾُىلىظُا اإلاش٣ٟحن، ٞو

ُت ٤ عئٍت ٖلمُت مىيٖى ومٟاص جهىعٍ ؤن اللٗبت الاظخماُٖت ، مهما ٧ان الخ٣ل واإلاجا٫ الظي جماعؽ ُٞه، . جُىعَا، ٞو

٤ الخيكئت  و٢ض ؤنبدذ َظٍ آلالُاث  مخجظعة لضي. مغجبُت بألُاث بيُت الخىاٞـ والهُمىت والهغإ ألاٞغاص ًٖ ٍَغ

٣ت ٚحر واُٖت ٦هابِخىؽ مُٗاعي  اصة بهخاط َظٍ . الاظخماُٖت ، ُٞيخجىجها بضوعَم بٍُغ ومً زم، حٗض اإلاضعؾت ًٞاء إٖل

ب٣ت مؿُُغة ٖليها، خُض ٌؿاَم الىٓام التربىي في مماعؾت الٗى٠  الالمؿاواة الىاججت ًٖ وظىص َب٣ت مؿُُغة، َو

الخٔ ؤن آلُاث الخىاٞـ والؿُُغة جيخ٣ل مً ظُل بلى آزغ. مُٗحن اإلاغجبُحن باإلاضعؾتالغمؼي يض الٟاٖلحن اإلاجذ ومً . ٍو

ُت ، ؤو مجخمٗاث بضون ؾلُت ؤو َُمىت  لظل٪، . زم، ٞىدً الوٗٝغ مجخمٗاث بضون جغاجبُت َب٣ُت ؤو ظيؿُت ؤو هٖى

ُت للخ٣ى٫ اإلاجخمُٗت ٞهضٝ الؿىؾُىلىظُا ٖىض بىعصًى َى جدلُل آلُاث الؿُُغة التي جخد٨م في البن ؤما . ًاث اإلاىيٖى

٣ت ٚحر واُٖت لظل٪، الٌك٩لىن خ٣ُ٣ت وا٢ُٗت ًم٨ً ؤن .الٟاٖلىن اإلاجخمُٗىن، ٞهم مجغص مىٟظًً آللُت الؿُُغة بٍُغ

ومً زم، ٌُٗض َاالء ألاٞغاص ؤلاهخاط الُب٣ي هٟؿه، ٖبر الهابِخىؽ الظي ٌٗجي مجمٕى . ٌؿخ٨كٟها الؿىؾُىلىجي

ول٨ً ٠ُ٦ ًم٨ً ال٣ى٫، م٘ بىعصًى،  بإن ألاٞغاص . لتي ًمخل٨ها الٟغص إلاىاظهت ويُٗاث مٟاظئت ؤو ظضًضةؤلاؾتراجُجُاث ا

٣ت ٚحر واُٖت ٞهظا الخ٨م ٚحر أخُذ، والضلُل ٖلى طل٪ ؤن َاالء ٣ًىمىن . ًيخجىن ؤق٩اال مسخلٟت مً الهُمىت بٍُغ

. ٧ل ؤق٩ا٫ الؿلُت والهُمىتباخخجاظاث اظخماُٖت وؾُاؾُت حٗبر ًٖ مى٢ٟهم الىاعي والغاٌٞ ٫

ُمىتها -ٖلى ؾبُل الخمشُل -وبطا ؤزظها  لظل٪، ٣ٞض ْهغث .الهابِخىؽ الظ٧ىعي، ٞةن اليؿاء واُٖاث بؿلُت الظ٧ىعة َو

ً في ق٩ل اخخجاظاث ناعزت، و٢ض قاع٥ ٞيها الغظا٫ بلى ظاهب اليؿاء  خغ٧اث وؿاثُت مخٗضصة مىظ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

ومً هاخُت ؤزغي، الج٣خهغ  اإلاجخمٗاث ٖلى بٖاصة . عاًٞحن ل٩ل ؤق٩ا٫ الهُمىت الظ٧ىعٍت مضاٞٗحن ًٖ خ٣ى٢هً، و

٢ض حٛحرث  -آلان -ٞىيُٗت اإلاغؤة . ؤلاهخاط الُب٣ي هٟؿه ٞدؿب، بل حؿعى ب٫ الخُىع والخُٛحر والخ٣ضم وجد٤ُ٣ الاػصَاع

اث ؤ٦ثر  م٣اعهت بالغظل ب، ًٖ َُمىت ألاهىزت التي  بل ًم٨ً الخضًض، في. بك٩ل ٦بحر، بط جمخٗذ بدٍغ اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

ت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت في خحن، ؤنبذ الغظل ٖغيت البُالت . اؾخىلذ ٖلى مسخل٠ الامخُاػاث واإلاىانب ؤلاصاٍع

. والتهمِل والاهؼواء وؤلا٢هاء

: اإلاىهجُت الؿىؾُىلىحُت: اإلابدث الشاوي

، في ؤبدازه الؿىؾُىلىظُت، اإلا٣اعبت اإلااع٦ؿُت طاث ألاؾاؽ الجضلي، ٖلى ؤؾاؽ ؤن الخىاٞـ و الهغإ بُحر بىعصًىًدبجى  

ُٟخان ؤؾاؾِخان للمجخم٘ ل٨ً َظا . ومً زم، ًغجبِ بىعصًى باإلا٣اعبت الهغاُٖت التي حؿدىض بلى الخدلُالث اإلااع٦ؿُت . ْو

ُت ألانلُت، ٢بل ؤن ًخدضصا الهغإ والخىاٞـ ًدك٨الن ، ٢بل ٧ل شخيء، في مسخل٠ الخ٣ى ٫ والًٟاءاث اإلاجخمُٗت الٟٖغ

ومً زم، جخمحز َظٍ الخ٣ى٫ بىظىص جٟاوث َب٣ي واظخماعي زام، ووظىص . ٖلى نُٗض اإلاجخم٘ اإلاا٦غوؾىؾُىلىجي

ً ٖليهم ً ومؿٍُُغ ٢اثما ٖلى نغإ الُب٣اث  -خؿب اإلا٣اعبت اإلااع٦ؿُت -وبخٗبحر آزغ، بطا ٧ان اإلاجخم٘ . مؿٍُُغ

ُت، ٢بل ؤن ًخدى٫  -بُحر بىعصًىخؿب  -جماُٖت، ٞةن َظا الهغإالاط ًاءاث مجخمُٗت ٖٞغ ًدك٩ل ؤوال يمً خ٣ى٫ ٞو

. بلى ْاَغة اظخماُٖت ٖامت
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ت الٟٗل التي جغجبِ بمٟهىم الهابِخىؽ ببحر بىعصًىَظا، و٢ض بلىع  ت .هٍٓغ بمٗجى ؤن الٟاٖلحن اإلاجخمُٗحن ًُىعون مجمٖى

٣ت ٚحر واُٖت، بُٛت الخ٠ُ٨ م٘ يغوعاث الٗالم مً ؤلاؾتراجُجُاث التي ًخم ٤ الخيكئت الاظخماُٖت، بٍُغ زلىجها ًٖ ٍَغ

غاٝ والخبراث : ؤي.الاظخماعي ت مً اإلاىا٠٢ واإلاىاعص واإلا٨دؿباث وال٣ُم والٗاصاث وألٖا بن الهابِخىؽ ٖباعة ًٖ مجمٖى

٤ الخيكئت الا ا ًٖ ٍَغ ٣ت القٗىعٍت، بُٛت اؾخضماظها والخجاعب واإلاٗاًحر التي ٩ًىن الٟغص ٢ض اؾخًمَغ ظخماُٖت، بٍُغ

وبهظا، ٩ًىن الهابِخىؽ وؾُُا بحن الٟٗل واإلاجخم٘، ؤو . ؤزىاء مىاظهت الىيُٗاث الهٗبت واإلا٣ٗضة في الٗالم الاظخماعي

لى الظي ًخىؾِ الظاث ؤو ألاها واإلاجخم٘ باإلاٟهىم الؿ٩ُىلىجي . بمشابت ألاها ألٖا

َى بمشابت ألاٞٗا٫ ٚحر الىاُٖت التي ًهضع ٖنها ألاٞغاص اإلاجخمُٗىن ؤزىاء ج٨ُٟهم وجإ٢لمهم ٖالوة ٖلى طل٪، ٞالهابِخىؽ    

جي( Jean Piaget) حان بُاحُهم٘ اإلاجخم٘ ممازلت واؾدُٗابا ، ٦ما ٣ًى٫  وبهظا، ًىخض الهابِخىؽ بحن . في مىٓىعٍ الخ٩ٍى

، والًغوعة ت الٟغص واإلاجخم٘، بحن الٟٗل والبيُت، والظاث واإلاىيٕى ... والخٍغ

يُت ت الخ٩ٍى  Structuralisme constructiviste » ou »)وجإؾِؿا ٖلى ما ؾب٤، ًدبجى بُحر بىعصًى البيٍُى

« constructivisme structuraliste )٤ بحن الٟٗل والبيُت، ؤو ًجم٘ بحن .  ٖلى اإلاؿخىي الؿىؾُىلىجي بمٗجى ؤهه ًٞى

ً ًازغ في آلازغ ٩ٞل واخض. صوع الٟاٖل اإلاجخمعي وبيُت اإلاجخم٘ بمٗجى ؤن َىا٥ جٟاٖال وجمازال بحن . مً َظًً الٗىهٍغ

ت ٤ بحن الخهىع الضوع٧اًمي . الٟاٖل واإلاجخم٘، ؤو جٟاٖال بحن الٟهم والخٟؿحر، بحن الًغوعة والخٍغ وبهظا، ٩ًىن ٢ض ٞو

جم٘ في الخإزحر في ألاٞغاص ؾلبا ؤو الًى٨غ بُحر بىعصًى ؤَمُت اإلاج: ؤي.الخٟؿحري، والخهىع ؤلاوؿاوي الظاحي ٖىض ما٦ـ ُٞبر

ا ٖلى الٟاٖلحن اإلاجخمُٗحن وفي الى٢ذ هٟؿه، ًشبذ ؤن لئلوؿان  . بًجابا؛ ألن زمت يغوعة ؤو خخمُت مجخمُٗت جماعؽ جإزحَر

ت التي حٗخبر ؤلاوؿان هخاط بيُاث و٢ى.صوعا مهما في حُٛحر اإلاجخم٘ وزل٣ه وببضاٖه اٖض وبهظا، ٩ًىن بىعصًى ٢ض جإزغ بالبيٍُى

وبظل٪، ًخجاوػ بىعصًى زىاثُت . وفي الى٢ذ هٟؿه، جإزغ بما٦ـ ُٞبر الظي ٌٗخبر ؤلاوؿان ٞاٖال وباهُا للمجخم٘. خخمُت

ُت، وزىاثُت اإلا٨ُغو واإلاا٦غو، وزدىاثُت الٟٗل والبيُت، م٘ جد٨ُم الهابِخىؽ في ٧ل َظٍ الشىاثُاث باٖخباٍع  الظاجُت واإلاىيٖى

  .ٖىهغا وؾُُا وظامٗا ومىخضا

: اإلاـاَُم الؿىؾُىلىحُت: اإلابدث الشالث

 ٠ ت مً اإلاٟاَُم الؿىؾُىلىظُت في ؤبدازه وصعاؾاجه و٦خبه، و٢ض ٧ان لها جإزحر في ٦شحر مً  بُحر بىعصًىْو مجمٖى

مىيها  م مً ح٣ُٗضَا ٚو اث واإلاضاعؽ الؿىؾُىلىظُت اإلاٗانغة، ٖلى الٚغ : ومً بحن َظٍ اإلاٟاَُم هظ٦غ ما ًلي.  الىٍٓغ

ٌ  اإلاُلب : ئعاصة ؤلاهخاج: ألاو

م ، خُىما ع٦ؼ اَخمامه الؿىؾُىلىجي ٖلى الىٓام  بُحر بىعصًىل٣ض جىاو٫  مٟهىم بٖاصة ؤلاهخاط بالخدلُل والضعاؾت والخ٣ٍى

، مىظ ؾىىاث (ئعاة ؤلاهخاج)، في ٦خابهما ( Jean-Claude Passeron)التربىي الٟغوسخي م٘ نض٣ًه ظان ٧لىص باؾغون

.  ، بط ٧اهذ َظٍ الٟترة مغخلت الخُىع والاػصَاع الٗلمي واإلانهجي لؿىؾُىلىظُا التربُت الؿخحن مً ال٣غن اإلااضخي

                                                           
1
 - Bourdieu (Pierre), Questions de sociologie, édition originale de Minuit, Paris, 1984, Cérès 

Productions Tunis, 1993. 
2
 -Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les héritiers : les étudiants et la culture, Paris, 

Les Éditions de Minuit, coll. « Grands documents » (n
o
 18), 1964, 183 p. 

ادلغرب، الطبعة الثانية سنة  دة، الدار البيضاء،ي، مطبعة النجاح اجلد3، سلسلة التكوين الرتبوي، العددأىمية سوسيولوجيا التربية: خالد ادلًن وآخرون - 3
 .16-15:م، ص1995

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Passeron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Passeron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_H%C3%A9ritiers_%28sociologie%29
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م٨ً ال٣ى٫ بإن     َما اللظان ؤُُٖا والصة زاهُت لؿىؾُىلىظُت التربُت، و٢ض اهُل٣ا مً  ولىص باؾغونو بُحر بىعصًىٍو

غظ٘ َظا . ٞغيُت ؾىؾُىلىظُت ؤؾاؾُت، جخمشل في ٧ىن اإلاخٗلمحن الًمل٩ىن الخّٓى هٟؿها في جد٤ُ٣ الىجاح اإلاضعسخي ٍو

ومً زم، ٣ٞض . سخي هٟؿهصازل الٟهل الضعاالازخالٝ بلى التراجبُت الاظخماُٖت، والخٟاوث الُب٣ي، ووظىص ٞىاع١ ٞغصًت 

ؤن الش٣اٞت التي ًخل٣اَا اإلاخٗلم في : ٢اصث ألابدار الؿىؾُىلىظُت وؤلاخهاثُت بىعصًى وباؾغون بلى اؾخيخاط ؤؾاسخي َى

ُت ؤو هؼحهت ومداًضة، بل هي ز٣اٞت ماصلجت حٗبر ًٖ ز٣اٞت الهُمىت و  اإلاضعؾت الٟغوؿُت الغؤؾمالُت لِؿذ ز٣اٞت مىيٖى

غا للمخٗلم، بل بصماظا له في اإلاجخم٘ في بَاع ز٣اٞت . متز٣اٞت الُب٣ت الخا٥ ومً زم، ٞلِؿذ الخيكئت الاظخماُٖت  جدٍغ

٤ الانُٟاء .الخىا٤ٞ والخُب٘ والاهًباٍ اإلاجخمعي وبالخالي، حُٗض لىا اإلاضعؾت بهخاط الُب٣اث الاظخماُٖت هٟؿها ًٖ ٍَغ

. جماُٖت بامخُاػومً زم، ٞهي مضعؾت الالمؿاواة الاط. والاهخ٣اء والاهخساب

ذ مىخى مهما في ؾىىاث الؿخحن بلى ٚاًت ؾىىاث الؿبٗحن مً  ٗجي َظا ٧له ؤن ؾىؾُىلىظُا التربُت الى٣ضًت ٢ض ٖٞغ َو

ت والخُب٤ُ، ؤو بحن  ً، ٣ٞض اجسظث بٗضا ٖلمُا ؤ٦ثر مما َى ؾُاسخي، بٗض ؤن جىؾٗذ الهىة بحن الىٍٓغ ال٣غن الٗكٍغ

ت واإلاجخم٘، والؾُم ا بٗض جدى٫ اإلاضعؾت الغؤؾمالُت بلى  ًٞاء للمىاٞؿت والخُاخً والهغاٖاث اإلااؾؿت التربٍى

الاظخماُٖت والُب٣ُت، ؤو جدىلها بلى ماؾؿت َحراعقُت ؤو جغاجبُت َب٣ُت، جىٗضم ٞيها الٗضالت الاظخماُٖت الخ٣ُ٣ُت، 

، خُض ٩ًىن الٟكل وؤلازٟا١ مأ٫ ؤبىاء ا في خحن، . لُب٣اث الكٗبُتوحُٛب ٞيها اإلاؿاواة ٖلى مؿخىي الٟغم والخّٓى

ؤنبدذ مضعؾت ٞاع٢ُت بامخُاػ، ؤو مضعؾت لالهخ٣اء : ؤي.٩ًىن الىجاح خل٠ُ ؤبىاء الُب٣اث الٛىُت وؤبىاء الُب٣ت الخا٦مت

. والانُٟاء الُب٣ي والخمحز الاظخماعي

٤ ج٣ؿُم الم" مً ٨ٞغة ؤؾاؾُت هيباؾغون و بىعصًىوللخىيُذ ؤ٦ثر، ًىُل٤     وهي . ظخم٘ بلى َب٣اثؤن اإلاضعؾت حٗمل ٞو

ٟا٫ ، ومىظ البضاًت.بظل٪ ج٨غؽ بٖاصة ؤلاهخاط واإلاداٞٓت ٖلى الىي٘ ال٣اثم الظي ؤهخجها ٢بل  -وجبٗا لهظا، ٞةن ألَا

ً ؤمام اإلاضعؾت والش٣اٞت -ولىظهم اإلاضعؾت ً في الغؤؾما٫ الش٣افي : ؤي. ٚحر مدؿاٍو ت )ٚحر مدؿاٍو ؤي امخال٥ اإلاهاعاث اللٍٛى

ُٟتها(.حؿهل ٖملُت الخىانل التربىي  اإلاالثمت التي ٞهي جٟغى مُٗاعا ز٣اُٞا  -بٖاصة ؤلاهخاط -ول٩ي جداٞٔ اإلاضعؾت ٖلى ْو

ت مىه في ألاؾغ والُب٣اث الكٗبُت خحن في ألاؾغ البىعظىاٍػ ى ؤ٢غب بلى اللٛت والش٣اٞت الؿاٍع ا مُٗىا، َو بن َظا .ولٍٛى

، والظي َى لهالر الُب٣اث اإلاؿُُغة ًاصي بلى زل٤ هٕى مً الىٓام ال٣ُمي اإلاؿدبًُ بٗم٤: ؤي( .Ethos)ؤلاًخىؽ

ب الخٗؿ٠ الش٣افي اإلاٟغوى مً  ٤ الٗمل التربىي الظي ٌؿعى ؤؾاؾا لدكٍغ الاؾخٗضاص ؤو ألابِخىؽ لضي ألاٞغاص ًٖ ٍَغ

. ٢بل الجماٖت اإلاؿُُغة

ت وج٩امال بحن ز٣اٞت ٞئخه    ت ٌِٗل اؾخمغاٍع ظا ٌٗجي ؤن َٟل الٟئت البىعظىاٍػ وز٣اٞت مضعؾخه، مما ٌؿهل ٖلُه ٖملُت  َو

. ومً زمت، ًهبذ وعٍشا للىٓام اإلاضعسخي. الخىا٤ٞ، بن لم ٨ًً مؿب٣ا مخىا٣ٞا

بت وبُٗضة .ؤما َٟل الُب٣ت الضهُا، ٞهى ٌِٗل ٢ُُٗت بحن ز٣اٞت ٞئخه وز٣اٞت مضعؾخه مما ًجٗل َظٍ ألازحرة ٍٚغ

اؾب ز٣اٞخه، و ًخٗلم َغاث٤  ظضًضة في الخ٨ٟحر واللٛت ول٩ي ًخىا٤ٞ صعاؾُا مٗها، ٖلُه ؤن ًخسلو مً  عو .ٖىه

. ، ؤوال بٗملُت الاهدال٫ مً الش٣اٞت، زم زاهُا بٗملُت اإلاشا٢ٟت(Perrnoud) بحرهىؤن ًمغ، خؿب حٗبحر : ؤي.والؿلى٥
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لى الٗمىم، ٞةن ؤَغوخت  ب٣ت جىضر ؤن ألاَضاٝ الًمىُت للمضعؾت جسضم الخ٩امل بُنها وبحن الِ باؾغونو بىعصًىٖو

في خحن، بن اوٗضام الخ٩امل بحن اإلاضعؾت والُب٣ت الضهُا، . اإلاؿُُغة، مما ًجٗل ؤبىاء َظٍ ألازحرة ؤَٟاال هاجخحن صعاؾُا

  ."جبٗا لؤلَضاٝ هٟؿها، ًجٗل الٟكل الضعاسخي ًدهض ضخاًاٍ يمً ؤبىائها

ٗجي َظا ؤن الؿاا٫ الظي ع٦ؼث ٖلُه ؾىؾُىلىظُا التربُت، في ؾىىاث الؿخحن، َى ؾاا٫ الالمؿاواة اإلاضعؾُت التي  َو

ح٨ٗـ الالمؿاواة الُب٣ُت والاظخماُٖت، وح٨ٗـ مضي ازخالٝ ؤبىاء الُب٣اث الٗمالُت ًٖ ؤبىاء الُب٣اث اإلادٓىَت، 

ل الظي ًغجاصٍ ؤبً ت، والخٗلُم ال٣هحر الظي ٩ًىن مً خٔ ؤبىاء وازخالٝ اإلاؿخىي الخٗلُمي الٍُى اء الُب٣اث اإلادْٓى

ً ٖلى خض ؾىاء  لظا، ٌٛلب الى٣ض اإلااع٦سخي الجضًض ٖلى .الُب٣اث الضهُا، والؾُما ؤبىاء الُب٣اث الٗمالُت وؤبىاء اإلاهاظٍغ

ا في ؾىت . َظٍ الؿىؾُىلىظُا الؿخِىُت م؛ بؿبب اإلاضعؾت 1968والضلُل ٖلى طل٪ الشىعة الٗاعمت التي اقخٗل ؤواَع

ت الخٗلُم، وجد٤ُ٣ . مضعؾت َب٣ُت بامخُاػ -ٞٗال -الغؤؾمالُت التي ٧اهذ  ومً زم، ٣ٞض ٧ان الخل  ًخمشل في صم٣َغ

اإلاؿاواة الاظخماُٖت الكاملت، والخض مً الٟىاع١ الُب٣ُت واإلاجخمُٗت، ومى٘ مماعؾت الٗى٠ الغمؼي يض اإلاخٗلمحن ، 

. ح لجمُ٘ اإلاخٗلمحن بضون جمُحز ؤو اهخ٣اء ؤو انُٟاءوزل٤ مضعؾت مىخضة جد٤٣ الىجا

لُه، ًم٨ً اٖخباع صعاؾاث بىعصًى ه٣ضا للضعاؾاث ال٨الؾ٨ُُت خى٫ ؾىؾُىلىظُا التربُت، بط اٖخمضث ٖلى اإلا٣اعبت  ٖو

اإلااع٦ؿُت الجضًضة في صعاؾت اإلاضعؾت الٟغوؿُت بهٟت زانت، واإلاضعؾت الغؤؾمالُت بهٟت ٖامت،  ٖلى ؤؾاؽ ؤن 

. اإلاضعؾت ًٞاء للخىاٞـ والهُمىت والهغإ الُب٣ي واإلاجخمعي

ت بٖاصة ؤلاهخاط ٖىض  ٖلى ماَى جغبىي ٣ِٞ، بل اَخم ٦ظل٪ بضعاؾت بٖاصة بهخاط الهُمىت  بُحر بىعصًىولم ج٣خهغ هٍٓغ

.  (La Domination masculine/الهُمىت الظ٧ىعٍت)الظ٧ىعٍت في اإلاجخم٘ ال٣باثلي الخ٣لُضي بالجؼاثغ، في ٦خابه ال٣ُم 

: العىف الغمؼي : اإلاُلب الشاوي

ان  اتي : مً اإلاٗلىم ؤن الٗى٠ هٖى ا، وعىف ؿحًز ًٍى ً ظؿضًا وماصًا ٖو مهظب عىف عمؼي ٩ًىن بةلخا١ الًغع باآلزٍغ

٤ الؿب، وال٣ظٝ، . اللٛت، والهُمىت، وؤلاًضًىلىظُاث الؿاثضة، وألا٩ٞاع اإلاخضاولت٩ًىن بىاؾُت  ٩ىن ؤًًا ًٖ ٍَغ ٍو

الم، والٗى٠ الظَجي ه بُحر بىعصًى ب٣ىله. والكخم،  والضًً، وؤلٖا الٗى٠ الغمؼي َى ٖباعة ًٖ ٖى٠ ل٠ُُ :" لظا، ٌٗٞغ

ى ٚحر مغجي باليؿبت لطخاًاٍ ؤهٟؿهم،  حر مدؿىؽ، َو ظب، ٚو ت ٖو ى ٖى٠ ًماعؽ ٖبر الُغاث٤ والىؾاثل الغمٍؼ َو

تراٝ، ؤو ٖلى الخضوص : ؤي.الخالهت  لى وظه الخهىم ٖبر ٖملُت الخٗٝغ والٖا ت ، ٖو ٖبر الخىانل، وجل٣حن اإلاٗٞغ

  ."ال٣هىي للمكاٖغ والخمُمُاث

لُه، ًغجبِ الٗى٠ الغمؼي بالؿلُت والهُمىت والخ٣ل  اإلاجخمعي ت مً اإلااؾؿاث  بمٗجى ؤن الضولت جماعؽ،. ٖو ٖبر مجمٖى

ُت  الم، والضًً، والتربُت، والًٟ، والصخاٞت) الغؾمُت والكٖغ ا يض ألاٞغاص والجماٖاث...(ؤلٖا ٗجي َظا ؤن . ، ٖىٟا عمٍؼ َو

ا  ظا الٗى٠ ؤ٦ثر زُىعة مً الٗى٠ . يض ألاٞغاص( violence symbolique)اإلاجخم٘ الخا٦م واإلاؿُُغ  ًماعؽ ٖىٟا عمٍؼ َو

ًم٨ً ؤن ًد٤٣ الٗى٠ الغمؼي هخاثج ؤخؿً ٢ُاؾا بلى ما ًد٣٣ه الٗى٠ :" بُحر بىعصًىوفي َظا، ٣ًى٫ . اإلااصي الجؿضي

٫ َظٍ ألاق٩ا٫ اللُُٟت مً بن ؤخض ؤ٦بر مٓاَغ الى٣و في اإلااع٦ؿُت َى ؤجها لم جٟغص م٩اها إلاض...الؿُاسخي والبىلِسخي،

والٗى٠ الغمؼي َى طل٪ الك٩ل مً الٗى٠ الظي ًماعؽ ٖلى ...الٗى٠ التي هي ٞاٖلت ومازغة ختى في اإلاجا٫ الا٢خهاصي

                                                           
1
 - Pierre Bourdieu, La Domination masculine, Paris, Le Seuil, 1998, coll. Liber, 134 p. 

2
 -Pierre Bourdieu, La domination masculine, p:88. 

3
 -Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant, Réponses : pour une anthropologie réflexive, Paris, Seuil, 

1992,pp:141-143. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Domination_masculine
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Reproduction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_domination_masculine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%AFc_Wacquant


 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

107 

 

ولهظٍ اإلاؿإلت هخاثج ٦بحرة ٖلى الى٣اف ال٨ٟغي الضاثغ خى٫ ما بطا ٧اهذ الؿلُت .ٞاٖل اظخماعي ما بمىا٣ٞخه وجىاَئه

ب في َظٍ الىيُٗت اإلاٟغويت ٖلُهجىبش٤ مً جدذ، وخى٫ م وبهُٛت ؤزغي، .ا بطا ٧ان الصخو الخاي٘ للؿُُغة ًٚغ

م ىن ؤلا٦غاَاث اإلاؿلُت ٖليهم، َو  -ختى في الخاالث التي ٩ًىهىن ٞيها زايٗحن لخخمُاث -ٞةن الٟاٖلحن الاظخماُٖحن ٌٗٞغ

ا مً الخدضًض وؤلا٦غاٍ ولٗل مٟٗى٫ الهُمىت بهما ًىبش٤ مً َظٍ . ٌؿاَمىن في بهخاط اإلاٟٗى٫ الظي ًماعؽ ٖليهم هٖى

. الخٟاٖالث والخىاػهاث بحن اإلادضصاث الخخمُت و٦ُُٟاث بصعا٦ها

تراٝ به ٦ٗى٠    ٞاهُال٢ا مً ٧ىهىا ...َىا٥ ٢ضع مً ؤلاه٩اع في الخٗٝغ ٖلى الٗى٠ الظي ًماعؽ ٖلى اإلاغء م٘ ٖضم الٖا

واإلاؿلماث التي جٟغى هٟؿها ٖلُىا بخل٣اثُت وؾهىلت، وال ج٩اص هىلض في ٖالم اظخماعي، ٞةهىا هخ٣بل ٖضصا مً البضحهُاث 

ولظل٪، ٞةن جدلُل ٦ُُٟاث ج٣بلىا الخل٣اجي لآلعاء واإلاٗخ٣ضاث اإلاخضاولت في ٖاإلاىا الاظخماعي، َى ألاؾاؽ .جخُلب جل٣ُىا

ت وا٢ُٗت خى٫ الؿُُغة وخى٫ الؿُاؾت ُت والبيُاث وطل٪ بؿبب الخىا٤ٞ اإلاباقغ بحن البيُاث ا.الخ٣ُ٣ي لىٍٓغ إلاىيٖى

  ."بن مً بحن ٧ل ؤق٩ا٫ ؤلا٢ىإ الهامذ والؿغي هي جل٪ التي جخم ب٩ل بؿاَت بٟٗل الىٓام الٗاصي لؤلقُاء.الظَىُت

الخٔ ؤن الٗى٠ الغمؼي ؤ٦ثر زُىعة مً باقي ؤهىإ الٗى٠ اإلااصي والؿلُىي؛ ألهه ٖى٠ ٖاص وبؿُِ والقٗىعي،     ٍو

ت مً الخخمُاث  ٖلى ؤهه -مجخمُٗا -والٌٗتٝر به  ٖى٠، بل حٗىص ٖلُه الىاؽ، و٢بلىا به ماصامىا زايٗحن إلاجمٖى

ؿها في وا٢٘ خُاتهم ٗملىن ٖلى ج٨َغ اث اإلاجخمُٗت التي جخد٨م ٞيهم، َو ٌ ؤو . والجبًر ومً زم، الهغي لضي الىاؽ ؤي ٞع

م مً زُىعجه وآزاٍع الخُحرة هٟؿُا ومجخمُٗا  م٣اومت لهظا الٗى٠ اإلاٗىىي والغمؼي، بل ٌٗخبروهه ٞٗال ٖاصًا، ٖلى الٚغ

وؤ٦ثر مً َظا لم ٌكغ ٧اع٫ ماع٦ـ بلى َظا الىٕى مً الٗى٠، بل ا٦خٟى بالٗى٠ الُب٣ي ، . وز٣اُٞا وؾُاؾُا وا٢خهاصًا

م مً وظىص َظا الٗى٠ ٖلى الهُٗض الا٢خهاصي . ٖلى الٚغ

ىن باٖخباٍع ؤصاة بٖال بُحر بىعصًىؤي٠ بلى طل٪، ٣ٞض ع٦ؼ     مُت زُحرة جماعؽ الٗى٠ يض اإلاىاَىحن، بط ٖلى الخلٍٟؼ

الم لخد٤ُ٣ مهالخها وؤَضاٞها وؤعباخها ومً زم، ًخالٖب . ج٣ضم لهم ما حكتهُه الؿلُت اإلاهُمىت التي حؿخٛل وؾاثل ؤلٖا

يكغ بُنهم بًضًىلىظُت الضولت اإلاهُمىت، وؤ٩ٞاع الُب٣ت الخا٦مت ىن ب٣ٗى٫ الىاؽ، ٍو ظا حهضص . الخلٍٟؼ اٞت الش٤ -ٞٗال -َو

ىُب٤ َظا الخ٨م هٟؿه ٖلى الصخاٞت التي ناعث مً الىؾاثل الخُحرة التي حكاع٥ .  والًٟ والضًم٣غاَُت الخ٣ُ٣ُت ٍو

ً . الٟئاث الخا٦مت في مماعؾت الٗى٠ الغمؼي يض آلازٍغ

ظخماُٖت ، وفي ألازحر، ًيخج الٗى٠ الغمؼي ًٖ ازخالٝ ؤهماٍ الغؤؾما٫ لضي الٟاٖلحن اإلاجخمُٗحن بازخالٝ مىا٢ٗهم الا

ووظىص َب٣اث اظخماُٖت مؿُُغة ومؿُُغة ٖليها، وازخالٝ مهالر ألاٞغاص والجماٖاث مً خ٣ل بلى آزغ، ووظىص 

ب٣ي بحن الجماٖاث . جٟاوث اظخماعي َو

: مـهىم الخمحز:  اإلاُلب الشالث

 La Distinction. Critique sociale /الى٣ض الاظخماعي للخ٨م: الخمحز)٦خابا جدذ ٖىىان  979 ؾىت  بُحر بىعصًىؤل٠    

du jugement )ٗض َظا ال٨خاب مً ؤًٞل  ٖكغة ٦خب . ، خُض ٣ًضم مىٓىعا ؾىؾُىلىظُا لؤلطوا١ وؤؾالُب الخُاة َو

ً، خؿب جهي٠ُ الجمُٗت الٗاإلاُت للؿىؾُىلىظُا غ٦ؼ ال٨خاب ٖلى ألاٞغاص اإلاجخمُٗحن . ٖلم الاظخمإ في ال٣غن الٗكٍغ ٍو

ىن يمً ًاءاث مجخمُٗت مسخلٟت، خى٫ مىا٢٘ الؿُُغة والخٓىة والخمحز الاظخماعي والُب٣ي،  الظًً ًخهاٖع خ٣ى٫ ٞو

                                                           
1

- Pierre Bourdieu, Sur la télévision suivi de L'emprise du journalisme, Paris, Liber, coll. « Raisons 

d'agir », 1996, 95 p 
2
 - Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit, 1979, 

670 p. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sur_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Distinction._Critique_sociale_du_jugement
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ت، . مً زال٫ ما ًمل٩ىهه مً عؤؾما٫ ا٢خهاصي وز٣افي بط جبضؤ الازخالٞاث مً ق٩لها ال٠ًُٗ هدى الازخالٞاث الجظٍع

ٗجي .هُت اإلاجخم٘ مً ؤظل الازخالٝ والخمحزومً زم، ٌٗبر ال٨خاب ًٖ الهغإ بحن ألاٞغاص صازل ب. ٞاالزخالٞاث الُب٣ُت َو

اح ٖنهم   ً بما باالزخالٝ ٖنهم، وبما باالهٍؼ َظا ل٩ي ٩ًىن ؤلاوؿان مٗغوٞا في خ٣ل مجخمعي ما، ٞالبض ؤن ًخمحز ًٖ آلازٍغ

ا واظخماُٖا ا وعمٍؼ ويت، بك٩ل ومً زم، ٞاالَخمام بالم. بمٗجى ؤن َىا٥ زىاثُت الخىا٤ٞ والخمحز. ز٣اُٞا وا٢خهاصًا ولٍٛى

ا، وصلُل ٖلى ٞغاصة ألاؾلىب الصخصخي بت في الخمحز ز٣اُٞا واظخماُٖا وعمٍؼ .  َؿخحري، صلُل ٖلى الٚغ

بن ؤطوا١ الىاؽ ح٨ٗـ َبُٗت : ؤي. ؤن ؤهماٍ الخُاة وؤؾالُبها جسخل٠ خؿب مىا٢٘ الىاؽ الاظخماُٖت بىعصًىو٢ض ؤزبذ 

.  ومً زم، ٞالهابِخىؽ وؾُِ بحن جل٪ اإلاماعؾاث واإلاىا٢٘ اإلاجخمُٗت. ويُٗتهم اإلاجخمُٗت

ىُاء ن ب٩ل ماَى يغوعي وؤؾاسخي ٞالٗما٫ حهخمى. وللخمشُل، ٣ٞض صعؽ بىعصًى َبُٗت الخٛظًت واإلاالبـ ٖىض الٗما٫ وألٚا

وبالخالي، ٞمالبؿهم ٖمالُت زكىت، و حٛظًتهم طاث َاب٘ مًمىوي، . في خُاتهم؛ بؿبب خاظتهم بلى الغؤؾما٫ الا٢خهاصي

. ٦ما ؤن طو٢هم الٟجي والجمالي الًسغط ًٖ الُاب٘ الىا٢عي اإلالتزم. وج٩ىن صؾمت مً ظهت ؤزغي .جدؿم بال٨م مً ظهت

ىُاء  خإه٣ىن في مالبؿهم وحٛظًتهم، بالتر٦حز الىاعي ٖلى الىٕى ال٨ُٟي، والحهمهم ال٨م في في خحن، ًغ٦ؼ ألٚا ٖلى الك٩ل، ٍو

ضي وؾُمُاجي وجسُُلي -ٞىُا وظمالُا -وحهخمىن ٦ظل٪ . طل٪ .  بماَى ججٍغ

ٗجي َظا ؤن ألاطوا١ وؤؾالُب الخُاة جسخل٠ مً َب٣ت اظخماُٖت بلى ؤزغي، خؿب َبُٗت الغؤؾما٫ اإلاىعور، و خؿب َو

.  الخ٣ل الظي جيخمي بلُه ٧ل ٞئت اظخماُٖت

: مـهىم الهابِخىؽ: اإلاُلب الغابع

٣ت في الىظىص، ؤو . صالالث ٞلؿُٟت وؾىؾُىلىظُت مسخلٟت (habitus) آلابِخىؽؤو  الهابخىؽًخسظ مهُلر  ٗجي ٍَغ َو

ٗجي َظا ؤن الهابِخىؽ ز٣اٞت، وخًاعة، و همِ  مً ؤهماٍ الىظىص  .اإلآهغ الٗام، ؤو الؼي، ؤو خالت طَىُت ؤو ٣ٖلُت َو

. والِٗل والخًىع في الٗالم

، وزانت ( hexis)ٞالؾٟت الُىهاهُحن بمٟهىم ٢ضًما ٖىض ا٫( Habitus) آلابِخىؽؤو  الهابِخىؽو٢ض اؾخٗمل مهُلر 

ٌ ، وَُؼل؛ ومً بٗضَم أعؾُى، وؾلغاٍو أؿالَىن ٖىض  بُض ؤن مهُلر ...  ئمُل صوعواًم، وماهـ ؿُبر، وَىؾغ

(hexis ) الهابِخىؽ٢ض اؾدبض٫، ببان الٗهىع الىؾُى، بمهُلر(habitus ) ٣ت للضاللت ٖلى الخالت ؤو الىيُٗت ؤو ٍَغ

. الِٗل

الظي اؾخٗمل ( Thomas d'Aquin)َىماؽ أهحن مهُلر الهابِخىؽ مً اإلا٨ٟغ الؿ٩ىالجي بُحر بىعصًى ؤزظ  َظا، و٢ض 

( Erwin Panofsky)ئعؿحن باهىؿؿيي اؾخلهمه ؤًًا مً  ، و٢ض(الهُىؿِـ)مهُلر َابِخىؽ لترظمت اإلاٟهىم ألاعؾُي 

ومً زم، ٞالهابِخىؽ َى الخُبُ٘ الاظخماعي في مجخم٘ . جدضر ًٖ ظمالُاث الاججاٍ اإلاضعسخي في الٗهىع الىؾُى الظي

ي اإلاخٗالي ، ٌؿخُُ٘ الٟغص ٖبٍر ؤن ًخدغ٥ في الٗالم اإلاجخمعي، بُٛت ٞهمه ج٣لُضي، ؤو َى بمشابت هٓام مً ؤلاًخىؽ ال٣ُم

٣ت مكتر٦ت م٘ الُب٣اث الاظخماُٖت ألازغي التي ٌِٗل مٗها ٣خه الخانت، ؤو بٍُغ . بٍُغ

                                                           
م، 2013، ترمجة زلمد عثمان ، الشبكة العربية لألحباث والنشر ، بًنوت، لبنان، الطبعة الثانية "المفاىيم األساسية: علم االجتماع": جون سكوت - 1

 .42:ص

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d%27Aquin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erwin_Panofsky
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ت . و٢ض ع٦ؼ بىعصًى ٖلى بيُت الهابِخىؽ الضازلُت ، وم٩ىهاجه، ووُْٟخه ٞمً خُض البيُت، ًخ٩ىن الهابِخىؽ مً مجمٖى

ومً زم، ٌؿاٖض الهابِخىؽ الظي . مً اإلاُى٫، والخهىعاث، واإلاٗخ٣ضاث، وؤلاصعا٧اث، وعئي الٗالم، ومباصيء الخهي٠ُ

.   جم٘ واؾدُٗابه بك٩ل ظُض٨ًدؿبه الٟغص في ألاؾغة واإلاضعؾت ٖلى جمشل اإلاج

ت (الُٟىلت واإلاغا٣َت)َظا، وج٣ىم الخجمٗاث ألاولُت  . ؾً الغقض، بضوعَام في بىاء الهابِخىؽ)، والخجمٗاث الشاهٍى

ؿخُُ٘ ألاٞغاص ٖبر َظا الغؤؾما٫ الاظخماعي اإلادهل ٖلُه، بٟٗل الخيكئت الاظخماُٖت، ؤن ًسل٣ىا َابِخىؽ الُب٣ت  َو

(un habitus de classe) اث والؿلى٦ُاث اإلاكتر٦ت ت مً ألاٞٗا٫ والخهٞغ وبظل٪، ٩ًىن . ؛ بؿبب حكاع٦هم في مجمٖى

ت ى الظي ًخد٨م في جىظهاتهم  ال٣ُمُت وألازال٢ُت واإلاُٗاٍع بهه : ؤي. الهابِخىؽ َى مهضع ؤٞٗا٫ ألاٞغاص اإلاجخمُٗحن، َو

لى الؿ٩ُىلىجي لخجاعبهم  الخايغة في الٗالم مً َىا، ٞالهابِخىؽ َى بمازت ٢الب مُٗاعي وؤزالقي و. بمشابت ألاها ألٖا

للصخهُت الٟغصًت، بل َى بمشابت يغوعة ؤو خخمُت جخد٨م في ؤٞٗا٫ ؤلاوؿان، ُٞما ًسو َىاًخه، وز٣اٞخه، وجغبِخه، 

مله، وحٛظًخه، واؾتهال٦ه ... ٖو

بضو ؤن مهُلر الهابِخىؽ مهُلر ٚامٌ وم٣ٗض، بط ٣ًهض به بُحر بىعصًى  نا٫ اإلاترسخت في صازل ٣ٖى٫ بٌٗ الخ" ٍو

ت مً الاؾخٗضاصاث ؤو اإلال٩اث الضاثمت التي ٩ًىن الٟغص ٢ض .   "البكغ وؤظؿاصَم ومً َىا، ٞالهابِخىؽ بمشابت مجمٖى

ت مً اإلاُى٫ والاججاَاث واإلاىا٠٢ . ا٦دؿبها  ؤو جُب٘ ٖليها ٖبر الخيكئت الاظخماُٖت وبالخالي، ٞاالؾخٗضاصاث هي مجمٖى

٠ َظٍ اإلاخٗل٣ت بالخ٠ ُت لىظىصَم، وجْى ٦حر وؤلاصعا٥ وؤلاخؿاؽ، ِٞؿدبُنها ألاٞغاص خؿب ْغوٞهم اإلاىيٖى

٣ت القٗىعٍت اث والؿلى٦ُاث واإلا٨دؿباث . الاؾخٗضاصاث بٍُغ وجخمشل َظٍ الاؾخٗضاصاث اإلاؿخًمغة في ال٣ُم والخهٞغ

ُت والظَىُت ت مً البجى اإلاٗغ. اإلاٗٞغ ٗجي َظا ؤن الهابِخىؽ ٖباعة ًٖ مجمٖى خم بهخاظها في َو ُٞت وؤلاصعا٦ُت اإلاؿخضمجت، ٍو

ٗاص بهخاط َظٍ البِئت مً زال٫ ٢ضعة الهابِخىؽ ٖلى الخىلُض. بِئت اظخماُٖت مدضصة . َو

لُه، ال٣ًخهغ الهابِخىؽ ٖلى جىظهاث ألاٞغاص وجهىعاتهم ومل٩اتهم الصخهُت ٞدؿب، بل ًخجاوػ طل٪ بلى  ٖو

ومً زم، ًازغ الهابِخىؽ في ألاٞٗا٫ الُىمُت، . وؤلاصعا٥ والخ٣ضًغ واإلاماعؾت ؤهماٍ الخ٨ٟحر: الاؾخٗضاصاث الجمُٗت، مشل

اصاث الاؾتهال٥، وؤو٢اث الٟغاٙ ُت ...٧الخظو١، واإلاالبـ، وألازار، والًٟ، ٖو ومً َىا، ٞالهابِخىؽ هخاط ْغوٞه اإلاىيٖى

.  طاتها

لُه،  ت  ؿالهابِخىؽٖو ت مخىٖى ت الٟىُت التي ًلخ٣ُها مً الخىظهاث اإلاؿخمغة والم" بمشابت مجمٖى َاعاث وؤق٩ا٫ مً اإلاٗٞغ

ُت مُٗىت م٨ً ؤن جتراوح َظٍ مً ؤق٩ا٫ الؿلى٥ الجؿضي، .الىاؽ ببؿاَت مً مٗاقغة ؤهاؽ مً ز٣اٞاث وز٣اٞاث ٖٞغ ٍو

والخضًض، وؤلاًماءة، واإلالبـ وألازال١ الاظخماُٖت، مً زال٫ مجاالث اإلاهاعاث اإلادغ٦ت والٗملُت بلى ؤهىإ مُٗىت مً 

ت والظا٦غة اإلاترا٦مت "  .اإلاٗٞغ

ت مً اإلاىاعص التي ججٗله ٢اصعا ٖلى بصماظها، خُىما ًخٟاٖل م٘ بيُت اإلاجخم٘،  ، ٨ًدؿب الٟغص ؤو الٟاٖل الظاحي مجمٖى
ً
بطا

بن زمت ججاوؿا وجُاب٣ا وجمازال بحن البيُت الظاجُت والبيُت اإلاجخمُٗت اللخحن : ؤي. بىاؾُت ٖملُت الاؾدُٗاب الخاعجي

ب بحن الخىُٓم الاظخماعي :" حىن ؾىىثوفي َظا، ٣ًى٫ . ٦م ٞيهما الهابِخىؽ ًخذ ؤ٦ض بىعصًى الخُاب٤ والخجاوـ ال٣ٍغ

                                                           
، االجتماع اجمللة العربية لعلم ، "إضافات،(سوسيولوجيا بيير بورديو قراءة في: الثقافي الجسد والطبقة ورأس المال ) ":حسين إبراىيم عبد العظيم - 1

 .2011صيف ،  15العدد 
 .42:، ص"المفاىيم األساسية: علم االجتماع: "جون سكوت - 2
 .42:نفسو، ص: جون سكوت - 3
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٤ ما ٌؿمُه باالؾدُٗاب .وصًىام٨ُُاث الٗالم الخاعجي والترجِباث اإلاجؿمت الضازلُت لؤلٞغاص غي ؤن َظا ًإحي ًٖ ٍَغ ٍو

ت .الخاعجي بذ الٗىامل البكٍغ تها ًٖ ول٣ض ؤزظث ؤو اؾخٖى ج ٖلى مضاع الؿىحن ؤهىإ ألامىع التي جدخاط بلى مٗٞغ بالخضٍع

. بِئتها الخاعظُت الاظخماُٖت واإلااصًت ختى ًم٨نها اإلاكاع٦ت بىجاح في مجاالث مُٗىت مً مماعؾاتها الاظخماُٖت

ت الٟىُت ختى جهبذ في مٗٓمها َبُٗت زاهُت ت مً اإلاىاعص .جترسخ َظٍ اإلاٗٞغ غ مجمٖى ال٩امىت في الك٩ل الظي بجها جٞى

خماص ٖليها ٧لما ا٢خًذ الٓغوٝ "   .ٌؿمُه بىعصًى باإلاسُُاث الخىلُضًت التي ًم٨ً الٖا

ومً َىا، لِـ الهابِخىؽ مجغص جمشل ؤو بصماط ٖاص وبؿُِ،  ًيبجي ٖلى مماعؾاث ج٣لُضًت ؤؾاؾها الخ٨غاع والخىمُِ 

٦ما ؤن الهابِخىؽ َى . والخُب٤ُ آلالي، بل َى  بصماط ببضاعي  ًخجاوػ اإلامازلت بلى الاؾدُٗاب ومىاظهت ويُٗاث ظضًضة

وفي الى٢ذ هٟؿه، َى بمشابت ؤٞٗا٫ مدغ٦ت . ٕ الٗالم اإلاجخمعي اإلاىيىعيبمشابت بيُاث زايٗت لٗامل الخ٠ُ٨ والخـإ٢لم م

ت ًخًمً : ؤي.لبيُت اإلاجخم٘، ؤو بمشابت مماعؾاث ظضًضة تهضٝ بلى خل مك٨الث الىا٢٘ اإلاىيىعي، وججاوػ خخمُاجه الجبًر

.  الهابِخىؽ الخُب٘ باإلاجخم٘ مً ظهت، والخد٨م ُٞه بالٟٗل الٟغصي ؤلابضاعي مً ظهت ؤزغي 

ت مً الخُِ وؤلاؾتراجُجُاث، خُىما ًىاظه ويُٗاث مجخمُٗت ظضًضة،  ٗجي َظا ؤن الٟغص ٌؿخُُ٘ ؤن ًىلض مجمٖى َو

ٗجي َظا ؤن . مشل الظي ٌؿخٗمل لٛخه ألام، ٞةهه ٌؿخُُ٘ مً زال٫ ٢ىاٖض مدضصة ؤن ًىلض ظمال المخىاَُت الٗضص َو

٧ل بؾتراجُجُاجه ومىاعصٍ وزُُه، خُىما ًجابه ويُٗاث بن الٟغص ٌؿخٗمل : ؤي.الهابِخىؽ َى مىلض ببضاعي وجُب٣ُي

٣ت ٚحر واُٖت ٣ت واُٖت، وبما بٍُغ ٤ . مجخمُٗت ظضًضة، بما بٍُغ خهٝغ ٞو ومً زم، ال٠٣ً م٨خٝى ألاًضي، بل ًجتهض ٍو

٤ الخيكئت الاظخماُٖت اإلاؿخمغة ؤو التي اهخ٣لذ بلُه مً آلا ا ؾاب٣ا ، ًٖ ٍَغ ًال٣ىاٖض واإلاٗاًحر التي اؾخًمَغ . زٍغ

اث، مً زال٫ التر٦حز ٖلى ( E.Durkheim)ئمُل صوعواًموبطا ٧ان  ًضعؽ الٓىاَغ اإلاجخمُٗت ٖلى ؤجها ؤقُاء ومىيٖى

ًضعؽ الظواث الٟاٖلت التي جازغ في اإلاجخم٘ مً زال٫ اإلاٗاوي واإلا٣انض التي جغجبِ بها ؤٞٗالهم  ماهـ ؿُبراإلاجخم٘ ، ٞةن 

ٗجي َظا ؤن زمت زىاثُت ا. الؿلى٦ُت ُتَو ا خالت مهُىٗت . لظاجُت واإلاىيٖى ٗخبَر ٌ بُحر بىعصًى َظٍ الشىاثُت ، َو بِىما ًٞغ

ت ت مً اإلاٟاَُم الؿىؾُىلىظُت، منها.ومكَى ٗجي َظا . مهُلر الهابِخىؽ: لظا، ًداو٫ الجم٘ بُنهما بخىلُض مجمٖى َو

ُت وألاصواع الٟغصًت الظاجُت التي  ومً زم، . جدمل مٗجى ؤو صاللت ؤو م٣هضًت مااإلاٟهىم الضمج بحن البجى اإلاجخمُٗت اإلاىيٖى

ت مً الاؾخٗضاصاث ونىع الؿلى٥ التي ًخمشلها ألاٞغاص ؤزىاء الخٟاٖل م٘ اإلاجخم٘ ٨ٗـ اإلاٟهىم . ٞالهابِخىؽ َى مجمٖى َو

. مسخل٠ ألاويإ التي ٌكٛلها الىاؽ في مجخمٗهم

ت مً .الٟغصًتومً زم، ٞالهابِخىؽ بمشابت وؾُِ بحن البيُت اإلاجخمُٗت واإلاماعؾت  وؤ٦ثر مً َظا، ٞالهابِخىؽ مجمٖى

الاؾخٗضاصاث الجؿضًت والظَىُت الىاججت ًٖ الخيكئت الاظخماُٖت للٟغص التي ججٗل مىه ٞاٖال اظخماُٖا صازل خ٣ل ؤو 

بمٗجى ؤن الهابِخىؽ ًخجاوػ الخٗاعى اإلاىظىص بحن الىعي والالوعي، ُٞىخض بحن الٟٗل اإلاجخمعي . مجا٫ اظخماعي مٗحن

ٗبر ًٖ اهٟخاح الظاث ٖلى اإلاجخم٘ الخاعجيو ت ؤو . البيُت اإلاجخمُٗت، َو وفي الى٢ذ هٟؿه، ًدُل ٖلى زًٕى الظاث للجبًر

. اإلاازغاث اإلاجخمُٗت الخاعظُت

٣ت  الهابِخىؽ ُٞما مطخى،لم ٨ًً ٠ُ اإلا٨دؿباث الؿاب٣ت بٍُغ ؾىي جإ٢لم وج٠ُ٨ ٖاصًحن وبؿُُحن م٘ ألاويإ،  بخْى

٣ت ببضاُٖت زال٢ت، بةًجاص الخلى٫ الىاظٗت إلاسخل٠ الىيُٗاث  -لُىما -آلُت، بل ًم٨ً  ؤن ًخد٤٣ الهابِخىؽ بٍُغ

                                                           
1

 - Pierre Bourdieu: Question de sociologie,Minuit,1984. 
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ت مً اإلاماعؾاث الجضًضة التي جخالءم م٘ . اإلا٣ٗضة والهٗبت واإلاغ٦بت ٗجي َظا ؤن الهابِخىؽ ٌؿمذ للٟغص بخىلُض مجمٖى َو

. ٥ ٢ىي وصًىامي، ًخسظ َابٗا جُب٣ُُاومً َىا، ٞالهابِخىؽ بمشابت مدغ. الٗالم اإلاجخمعي الظي ٌِٗل ُٞه

ت وألاٞٗا٫ الخغة ٖلى خض ؾىاء ومً َىا، لِـ الهابِخىؽ جُبٗا . ؤي٠ بلى طل٪، ٞالهابِخىؽ هخاط البيُاث الجبًر

وبالخالي، . وحك٩ل َظٍ ألاخ٩ام وؿ٣ا ؤو هٓاما. اظخماُٖا ٖاصًا، بل َى مدغ٥ إلاماعؾاث مجخمُٗت ظضًضة المخىاَُت الٗضص

وال٣ًخهغ الهابِخىؽ ٖلى ماَى ٞغصي، بل ًخٗضي طل٪ بلى . ؽ مهضع وخضة ألا٩ٞاع وألاٞٗا٫ لضي الٟغصٞالهابِخى

ٗجي َظا وظىص ؤهماٍ مسخلٟت مً الخ٨ٟحر وؤلاخؿاؽ والٗمل ، . الجماٖاث اإلاجخمُٗت التي حِٗل الخُبٗاث هٟؿها َو

مت ؤخ٩امه، و٢ابلُت ه٣لها مً ٞغص بلى ومً زهاثو الهابِخىؽ ؤًًا صًمى. يمً َب٣ت اظخماُٖت واخضة ومخجاوؿت

. آزغ، ومً ظُل بلى آزغ، ومً ظماٖت بلى ؤزغي 

ُٟي، وحهخمىن بالًٟ اإلالتزم . وللخمشُل بد٣ل الٗمل، ًغجبِ َابِخىؽ الٗما٫ باإلاُٟض والًغوعي  ومً زم، ٞلباؾهم ْو

٩ىن ؤ٧لهم صؾما ومكبٗا. الىا٢عي خمحز َظا .لهابِخىؽ الٗماليلهم همِ خُاة مكتر٦ت حك٩ل ما ٌؿمى با: ؤي. ٍو ٍو

ض، وخب الًٟ . الهابِخىؽ ًٖ باقي الهابِخىؾاث ألازغي مًمىها وق٨ال في خحن، ٣ًىم َابِخىؽ البىعظىاػي ٖلى الخجٍغ

. الجمُل، والبدض ًٖ الجضًض مً اإلاىيت

لى الظي ًىظه وج٨ملت إلاا ؾب٤، ٌٗجي الهابُىؽ مبضؤ الٟٗل لضي ألاٞغاص صازل الٗالم اإلاجخمعي، ؤو َى  بمشاب ة ألاها ألٖا

٣ت القٗىعٍت، ؤو َى وؿ٤ مً الاؾخٗضاصاث واإلال٩اث وال٣ُم وألا٩ٞاع واإلاىا٠٢  ؾلى٥ ألاٞغاص صازل اإلادُِ اإلاجخمعي بٍُغ

وؤ٦ثر مً َظا، . والاججاَاث التي جُب٘ ٖليها الٟغص في اإلاجخم٘، بُٛت الخمشل بها ؤزىاء مىاظهت اإلاىا٠٢ والىيُٗاث اإلاسخلٟت

اث . لظي ًىظه ؾلى٥  الٟغص ؤزىاء مىاظهت ويُٗت ٢ضًمت ؤو ظضًضةٞهى ا لظا، ٌٗخبر الهابِخىؽ مىخج الؿى٦ُاث والخهٞغ

َى بمازت مىظه إلااَى ٨ٞغي : ؤي.وألا٩ٞاع والٗىا٠َ وال٣ُم التي ًمخل٨ها الٟغص ؤزىاء الخٟاٖل م٘ مى٠٢ مجمخعي مٗحن

ُت  ؤما.وطَجي، وماَى وظضاوي و٢ُمي، وماَى ٞٗلي وؾلى٧ي مى٢ٗه ٞهى الىؾِ بحن الٗال٢اث اإلاجخمُٗت اإلاىيٖى

والؿلى٦ُاث الٟغصًت، ؤو َى خل٣ت ونل بحن بيُت اإلاجخم٘ والٟٗل الٟغصي، ؤو  َى بمشابت اؾدبُان للماعؾاث الٟغصًت 

ُت لى الٗمىم، ًخ٩ىن الهابِخىؽ مً ق٣ى١ زىاثُت . والكغوٍ اإلاىيٖى اٖل : ٖو ٞغصي ومجخمعي، طاحي ومىيىعي، ٞو

  .مىٟٗلو

غجبِ الهابِخىؽ بغؤؾما٫ مٗحن، ٧الغؤؾما٫ اإلااصي، ؤوالغؤؾما٫ الش٣افي، ؤوالغؤؾما٫ الاظخماعي، ؤوالغؤؾما٫ الغمؼي  . ٍو

ولِـ الهغإ الُب٣ي َى الىخُض الظي ًخد٨م في الُب٣اث الاظخماُٖت، بل ٩ًىن الٗى٠ الغمؼي ؤًًا ٖامال مً ٖىامل 

. الهغإ وؤق٩اله

ب٣ت اإلاش٣ٟحن، : اظخماُٖت َابِخىؽ زام، وعؤؾما٫ مٗحن، وخ٣ل مٗحن، مشلومً زم، ٞل٩ل َب٣ت  َب٣ت الٗما٫، َو

ىُاء ب٣ت ألٚا ب٣ت ال٣ٟغاء، َو ٗجي َظا ؤن الهابِخىؽ ًغجبِ مً ظهت بالٟٗل وبيُت اإلاجخم٘...َو ومً ظهت ؤزغي، ٣ًترن . َو

... بالغؤؾما٫ والخمحز الجيسخي ؤو الش٣افي ؤو الا٢خهاصي ؤو اإلاجخمعي

: في الخ٣ُ٣ت، واٖخماصا ٖلى الهابِخىؽ، ًم٨ً حُٗحن مٓاَغ الخمحز الاظخماعي بال خضوص ختى في الؿلى٥ الُىمي للٟغص فيو

، واإلااؾؿت، والبِذ ، واإلاصخي، والجلىؽ، والىىم، والٗمل، و ال٣ُم، وؤلاج٨ُُذ، واإلاؿ٨ً، و همِ الِٗل،  الكإع

بلخ …ة ، والهىاًاثوالؿٟغ، و٢ًاء ؤو٢اث الٟغاٙ، والدؿى١، والضعاؽ
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: مـهىم الخلل:  اإلاُلب الخامـ

ت مً الخ٣ى٫  بُحر بىعصًىًغي   بمٗجى ؤن ( .Champs)ؤن الٗالم اإلاجخمعي، في مجخمٗاجىا اإلاٗانغة، م٣ؿم بلى مجمٖى

ُت، مشل ت مً الخ٣ى٫ والًٟاءاث اإلاجخمُٗت الٟٖغ الخ٣ل الٟجي، والخ٣ل : ج٣ؿُم الٗمل في مجخمٗىا ؤوظض مجمٖى

اضخي، والخ٣ل الضًجي ... الؿُاسخي، والخ٣ل الا٢خهاصي، والخ٣ل الش٣افي، والخ٣ل التربىي، والخ٣ل الٍغ

خمحز ٧ل خ٣ل ًٞاجي باؾخ٣اللُت وؿبُت ًٖ اإلاجخم٘ ٩٦ل    وجخمحز َظٍ الًٟاءاث بالتراجبُت الُب٣ُت والاظخماُٖت، . ٍو

ت، والهغإ خى٫ مىا٢٘ الؿلُت  وباقخضاص الهغإ الضًىامي والخىاٞـ الكضًض بحن ألاٞغاص خى٫  الامخُاػاث اإلااصًت واإلاٗىٍى

٩ىن الهغإ في ٧ل خ٣ل خى٫ مهالر مكتر٦ت . والهُمىت، خؿب َبُٗت الغؤؾما٫ الظي ًمل٨ه ٧ل ٞغص صازل اإلاجخم٘ ٍو

ت مً ال٣ىاٖض ، مشل. ؤو مهالر زانت ب٩ل ٞغص ٖلى خضة سً٘ الخ٣ل إلاجمٖى م الهغإ اإلادخضم بحن الجُل ال٣ضي: ٍو

. ومً زم، ًسً٘ الخ٣ل إلاى٤ُ الخىاٞـ والهغإ والهُمىت والِٗل اإلاكتر٥. والجُل الجضًض

: مـهىم الغأؾماٌ: اإلاُلب الؿاصؽ

ت ٢ىامه  واٌع ماعهـبطا ٧ان  ت والبرولُخاٍع ًغي ؤن ؤؾاؽ الهغإ بحن الُب٣اث الاظخماُٖت، والؾُما بحن البىعظىاٍػ

الغؤؾما٫ الا٢خهاصي، ٞبُحر بىعصًى، ٖلى ٚغاع ما٦ـ ُٞبر، ًغي ؤن الهغإ الًخسظ صاثما َابٗا ا٢خهاصًا، ٣ٞض ٩ًىن 

٪ مجخمٗاجىا ا. نغاٖا ز٣اُٞا الغؤؾما٫ الش٣افي والغؤؾما٫ : إلاٗانغة َماومً زم، ٞشمت عؤؾماالن مهمان في جدٍغ

. الا٢خهاصي

: وبىاء ٖلى ما ؾب٤، ٣ٞض خضص بُحر بىعصًى ؤعبٗت  ؤهماٍ مسخلٟت مً الغؤؾما٫ الظي ًمل٨ه الٟاٖل اإلاجخمعي، وهي

دضص صزله الل: الغأؾماٌ الاكخهاصي غنض زغواجه وممخل٩اجه، ٍو َغي َى الظي ٣ًِـ مىاعص الٟغص اإلااصًت واإلاالُت، ٍو

. والؿىىي 

الضبلىماث والكهاصاث الٗلمُت واإلاهىُت، واإلاىخىط الش٣افي مً : ٣ًِـ مىاعص الٟغص الش٣اُٞت، مشل :الغأؾماٌ الشلافي

ُت ومهىُت  ىُت، وما ًمل٨ه مً مهاعاث و٦ٟاءاث ومىاَب و٢ضعاث مٗٞغ م٣االث و٦خب وصعاؾاث وؤٖما٫ ببضاُٖت وز٣اُٞت ٞو

ُت في مجا٫ الش٣اٞت . وخٞغ

 ٌ٣ًِـ ما ًمل٨ه الٟغص مً ٖال٢اث اظخماُٖت ومٗاٝع ونضا٢اث، حٗىص بلى ط٧اثه الاظخماعي  :عأؾماٌ الاحخماعيا

ت مً نال ث الغخم وال٣غابت والهضا٢ت والؼمالت . الظي ٌؿدشمٍغ لغبِ مجمٖى

  خًمً الغؤؾما٫ الا٢خهاصي، والغؤؾما٫ الش٣افي، والغؤؾما٫ الاظخماعي، وبهظ :الغأؾماٌ الغمؼي ٌ ألاهماٍ ًخمحز ٍو

ً . الٟغص مجخمُٗا ًٖ باقي ألاٞغاص آلازٍغ

؛ ألن بهظا الغؤؾما٫  بالغأؾماٌ اللؼىي ، ؾماٍ (ؤؾئلت الؿىؾُىلىظُا)عؤؾماال آزغ في ٦خابه  بُحر بىعصًىو٢ض ؤياٝ 

الُت وز٣اُٞت وبالخالي، حؿخُٟض مً الؿلُت ومً امخُاػاث ماصًت وم. حؿخُُ٘ ظماٖت ما ؤن جٟغى هٟؿها وبهُتها ووظىصَا

ت وؤ٦ثر مً َظا، ٞمً ًمخل٪ الغؤؾما٫ اللٛىي ألاظىبي في الضو٫ الٗغبُت ، ٞةهه ٌؿخُُ٘ ؤن ًدٓى بم٩اهت ز٣اُٞت . وعمٍؼ

ٌٗجي الغؤؾما٫ اللٛىي الخد٨م في آلُاث حك٩ل ألاؾٗاع :"  بىعصًىوفي َظا الؿُا١، ٣ًى٫ . وا٢خهاصًت ٦بري في اإلاجخم٘

ت ، و٦ظا ال٣ضعة ٖلى  ، وال٣ضعة ٖلى اؾخسالم ( ؤي الغؤؾما٫)ظٗل ٢ىاهحن حك٩ل ألاؾٗاع حٗمل لهالر ناخبه اللٍٛى

بن ؤي ٖملُت جٟاٖل، وؤي ٖملُت جىانل لٛىي، ولى بحن شخهحن ؤو بحن نض٣ًحن ؤو بحن َٟل . ٞاثٌ ال٣ُمت الىىعي
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ب٣ى صوما جدذ عخمت ونض٣ًخه، وازخهاع، بن ٧ل ٖملُاث الخىانل اللٛىي هي ؤهىإ مً ألاؾىا١ الهٛغي التي ث

"  .البيُاث ؤلاظمالُت

ٗجي َظا ؤن الغؾمإ٫ اللٛىي زاي٘ بضوعٍ ل٣ُم الهُمىت والخىاٞـ والهغإ، وله ٖال٢ت ظضلُت بباقي ألاهماٍ ألازغي  َو

. مً الغؤؾما٫ الغمؼي 

ى  بُض ؤن بىعصًى ٌٌٛ الُٝغ ًٖ عؤؾما٫ آزغ ؤ٦ثر ؤَمُت، في مجخمٗاجىا ؤلاؾالمُت،  مً ألاهماٍ الخمؿت اإلاظ٧ىعة َو

وبالخالي، ٞإخؿً ججاعة . ، ٞهى الغؤؾما٫ اإلاهم لئلوؿان، بطا جمل٨ه ؤلاوؿان عبذ الضهُا وآلازغةالغأؾماٌ اللُمي أو الضًجي

ٗل الخحرًيبػي ؤن ٌؿعى بليها الٟغص ظاَضا هي  . الخجاعة م٘ هللا في مجا٫ الٗباصة والخضًً وؤلاخؿان ٞو

لُه، ٌؿخُُ٘ الٟغص بهظٍ اإلاىاعص الغؤؾمالُت اإلاسخلٟت  ت)ٖو ؤن ( الا٢خهاصًت، والش٣اُٞت، والاظخماُٖت، والش٣اُٞت، واللٍٛى

ؤَمُت في مجخمٗاجىا اإلاٗانغة الا٢خهاصي والش٣افي َما ؤ٦ثر : ًد٤٣ ؤعباخا ومىاٞ٘ مجخمُٗت، والؾُما ؤن الغؤؾمالحن

جٗل ٧ل خ٣ل مجالي ًٞاء . خؿب بُحر بىعصًى خد٨مان في ؤٞٗا٫ ألاٞغاص، ٍو ما اللظان ٌك٨الن بيُت اإلاجخم٘، ٍو َو

 .للخىاٞـ والهغإ والخُاخً الاظخماعي والُب٣ي

 

 :زاجمت

، بإن      ظُحن اإلالتزمحن بالخهىع اإلااع٦سخي في مً ؤَم الؿىؾُىلى بُحر بىعصًىوزالنت ال٣ى٫، ًدبحن لىا، مما ؾب٤ ط٦ٍغ

ت ؾىؾُىلىظُت للمجخم٘ في يىء اإلا٣اعبت الهغاُٖت. ه٣ض الؿُاؾت الغؤؾمالُت ومً ظهت . و٢ض اوكٛل بخ٣ضًم هٍٓغ

ؤزغي، ؤُٖى ؤَمُت ٦بري لضعاؾت الُب٣اث اإلاجخمُٗت، وجدلُل التراجبُت الُب٣ُت والاظخماُٖت، واؾخجالء صوع الش٣اٞت في 

ا ًٞاء للخىاٞـ والخُاخً والهغإ والالمؿاواة َظا الهغإ  اإلاجخمعي والُب٣ي، م٘ التر٦حز ٖلى اإلاضعؾت باٖخباَع

. الاظخماُٖت والُب٣ُت

طر ماؾؿاجه ؤلاًضًىلىظُت  بُحر بىعصًىومً زم، ٣ٞض اجسظ  الؿىؾُىلىظُا ؤصاة لى٣ض الٗالم اللُبرالي الجضًض، ٞو

ُت،  مشلال٣اثمت ٖلى الهُمىت والؿُُغة وبزًإ آلا ً، ٖلى ؤؾاؽ ؤن ماؾؿاث الضولت الكٖغ الم، : زٍغ اإلاضعؾت، وؤلٖا

ً ا مً الٗى٠ الغمؼي ججاٍ آلازٍغ . والصخاٞت، والضًً،  جماعؽ هٖى

يُت، مً زال٫ الجم٘ بحن الٟٗل وبيُت اإلاجخم٘، وججاوػ  بُحر بىعصًىٖالوة ٖلى طل٪، ٣ٞض جمشل   ت الخ٩ٍى اإلاىهجُت البيٍُى

ت مً الشىاثُا ت مً اإلاٟاَُم . ث التي ؤزًٗذ مىهجُا للهابِخىؽمجمٖى ٠ بُحر بىعصًى مجمٖى ومً زم، ٣ٞض ْو

ل، والؾُما الهابِخىؽ، والخ٣ل،  واإلاهُلخاث الؿىؾُىلىظُت، ماػالذ في خاظت بلى ؾبر ، وجىيُذ، وجى٣ُذ، وجإٍو

ا مً اإلاٟاَُم ؤلاق٩الُت ألازغي  حَر  .والٗى٠ الغمؼي، والخمحز، ٚو

: اإلاغاحع  كاةمت 

ٖبض الؿالم بىٗبض الٗالي، صاع جىب٣ا٫ لليكغ، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، الُبٗت : ، جغظمت"الغمؼ والؿلُت:" بُحر بىعصًى- 

 .م986 ألاولى ؾىت 

                                                           

دراسة ميدانية على عينة من األسر المستخدمة لشبكة اإلنترنت   -الثورة المعلوماتية والتنشئة االجتماعية ":زلمود عبدالعليم زلمد سليمان( 1)
 .م2015، رسالة ماجستًن غًن منشورة، كلية اآلداب، جامعة سوىاج، "بمدينة سوىاج
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، جغظمت مدمض ٖشمان ، الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار واليكغ ، بحروث، "اإلاـاَُم ألاؾاؾُت: علم الاحخماع:" ظىن ؾ٩ىث - 

. م  0 ًت لبىان، الُبٗت الشان

ً التربىي، الٗضص"أَمُت ؾىؾُىلىحُا التربُت:" زالض اإلاحر وآزغون -  صة، الضاع ي، مُبٗت الىجاح الجض ، ؾلؿلت الخ٩ٍى

. م995 البًُاء، اإلاٛغب، الُبٗت الشاهُت ؾىت 

، "،ئياؿاث( بىعصًىكغاءة في ؾىؾُىلىحُا بُحر : الشلافي الجؿض والُبلت وعأؽ اإلااٌ):" خؿجي ببغاَُم ٖبض الُٗٓم - 

 .  0 ، ن٠ُ  5 الاظخمإ، الٗضص  اإلاجلت الٗغبُت لٗلم

5-Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron : Les héritiers : les étudiants et la culture, Paris, Les Éditions de 

Minuit, coll. « Grands documents » (no 18), 1964. 

6-Pierre Bourdieu : La Distinction. Critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit, 1979. 

7-Pierre Bourdieu: Question de sociologie, Minuit, 1984. 

8-Pierre Bourdieu : Choses dites, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun »,  1987. 

9-Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant : Réponses : pour une anthropologie réflexive, Paris, Seuil,  1992. 

10-Pierre Bourdieu : Sur la télévision suivi de L'emprise du journalisme, Paris, Liber, coll. « Raisons d'agir », 

 1996. 

11-Pierre Bourdieu : La Domination masculine, Paris, Le Seuil, 1998, coll. Liber. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_H%C3%A9ritiers_%28sociologie%29
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الللم الىـسخي لضي مغضخى الـكل  اليلىي 

غة "  لجغاخت وأمغاى الىلى صعاؾت خالت مغضخى الـكل اليلىي اإلاترصصًً على مؿدكـى الجٍؼ

غة -  2013صٌؿمبر  -ؿبراًغ: في الـترة  -الؿىصان -والًت الجٍؼ

غة،الؿىصان /ئزالم مدمض عبض الغخمً.ص حامعت الجٍؼ

 

: ملخو 

بلى الخٗٝغ ٖلى مؿخىي ال٣ل٤ الىٟسخى لضي مغضخى الٟكل ال٩لىي اإلاترصصًً ٖلى مؿدكٟى  َضؿذ َظٍ الضعاؾت   

غة لجغاخت وؤمغاى ال٨لى في الٟترة مً ٞبراًغ م ، ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ماثت مغ ًٌ، اؾخسضمذ  0  صٌؿمبر  -الجٍؼ

ملذ ٖلي اؾخماعة البُاهاث الاولُت التي الباخشت  في َظٍ  الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي، وجم جُب٤ُ ؤصواث الضعاؾت التي اقذ

لل٣ل٤ اإلا٣جن ٖلى البِئت الؿىصاهُت، جم بٗضَا جدلُل البُاهاث  ملُاؽ جاًلغجًمىذ مخٛحراث الضعاؾت، بلى ظاهب 

وظىص ٞغو١ في مؿخىي :، و٢ض جمشلذ ؤَم هخاثج الضعاؾت في(SPSS)بىاؾُت ببرهامج الخؼمت الاخهاثُت للٗلىم الاظخماُٖت

 للىٕى ال٣ل٤ لض
ً
،وظىص ٞغو١ في مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل ال٩لىي ( لهالر الاهار) ي مغضخى الٟكل ال٩لىي جبٗا

ت مً)جبٗا للٗمغ  إلاؿخىي الخٗلُم (9 -0 للٟئت الٗمٍغ
ً
، وظىص ٞغو١ في مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل ال٩لىي جبٗا

  للخالت الؼواظُت ،وظىص ٞغو١ في مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل ا٫(ظامعي: لهالر)
ً
: لهالر)٧لىي جبٗا

 للؿ٨ً (ٚحرمتزوط
ً
 جبٗا

ً
( الٍغ٠:لهالر )،َظا باإلياٞت الى وظىص ٞغو١ في مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل ال٩لىي جبٗا

ُت   لٗض مغاث الٛؿُل الاؾبٖى
ً
( مغاث  :لهالر )وؤزحرا  وظىص ٞغو١ في مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل ال٩لىي جبٗا

. لضعاؾت الى ظملت جىنُاث وم٣ترخاثو٢ض زلهذ ا

 .الٟكل ال٩لىي  ال٣ل٤ الىٟسخي،:اليلماث اإلاـخاخُت 

 

: ملضمت 

م٘ جُىع الخُاة وج٣ضم الٗهغ ناع ؤلاوؿان ٌٗاوي مً اإلاكا٧ل وألاخضار الخُاجُت الًاُٚت ٞإنبذ الخىجغ الىٟسخي      

 للٗهغ الخالي وال٣ل٤ و٦ثرة الاهٟٗاالث والكٗىع بال٣ل٤ ؾمت مً ؾماث الٗهغ م٘ 
ً
خباع بإن ال٣ل٤ لِـ ولُضا الازظ في الٖا

بال ؤن .بل ًم٨ً جدب٘ ٦شحر مً خاالث ال٣ل٤ في الاػمىت الؿاب٣ت خُض اإلاٗاهاة مً اإلاغى والجٕى والخغوب وال٩ىاعر

ب  الاَخمام به جؼاًض في الاوهت الازحرة، بط جم جسهُو الٗضًض مً اإلاغا٦ؼ اإلالخ٣ت بالجامٗاث  ومغا٦ؼ البدىر للخضٍع

. واظغاء الضعاؾاث البدشُت  في اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت

الظي  ًدضر في مىا٠٢ الخى٢٘ مشل ال٣ل٤ اإلاخٗل٤ )و٢ض ؤقاعث الٗضًض مً الضعاؾاث والبدىر ؤن لل٣ل٤ اإلاىيىعي    

ت َامت، ٞهى ٌؿاٖض ٖلى جيكُِ اإلاغا٦ؼ الٗهبُت الٗلُا ٞتز( بالىجاح في ٖمل ظضًض ؤو امخدان اث٠ خٍُى ًض ٢ىة التر٦حز ْو

ؤما ال٣ل٤ الٗهابي  ٞهى خالت جىجغ قامل ومؿخمغ هدُجت جى٢٘ تهضًض زُغ ٞٗلي .والخمُحز واجساط ال٣غاعاث وخل اإلاك٨الث

إحي ال٣ل٤ الشاهىي ٦ٗغى مً اٖغى الايُغاباث الىٟؿُت ألازغي  ا .ؤو عمؼي، ٍو ٗخبر ال٣ل٤ ؤ٦ثر ٞئاث الٗهاب قُٖى َو
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وؤن ؾً   : وؤن وؿبت الانابت به مً الاهار للظ٧ىع حٗاص٫ .يُغاباث الٗهابُتمً ؤلا% 0 -0 بط ًبلٜ خىالي 

  .الايُغاب ٖاصة ج٩ىن في بضاًت ؾً الغقض

ف الللم : حعٍغ

ال٣ل٤ قٗىع ٖام ٚامٌ ٚحر ؾاع بالخىظـ والخٝى والخدٟؼ والخىجغ مصخىب ٖاصة ببٌٗ الٗالماث الجؿمُت زانت " 

اصة وكاٍ الجهاػ الٗهبي الالبعاصي ت  ٍػ ًإحي في هىباث جخ٨غع في هٟـ الٟغص مشل الكٗىع بال٤ًُ في الخىٟـ، ؤو ؾٖغ

  ".الخ...هبًاث ال٣لب،ؤو الهضإ، ؤو ٦ثرة الخغ٦ت

، ؤو تهضًض ٚحر مٗلىم اإلاهضع م٘ قٗىع بالخىجغ "ؤو ؤن ال٣ل٤     قٗىع ٖام بالخكُت، ؤو ان َىا٥ مهِبت وق٨ُت الى٢ٕى

 خ٣ُ٣ُا، ل٨ً الٟغص الظي ٌٗاوي مً ال٣ل٤ والكضة،٦ما ًخًمً ال٣ل٤ اؾخجابت 
ً
ت مبالٛا ًٞيها إلاىا٠٢ الجمشل زُغا مَٟغ

 ومىا٠٢ جهٗب مىاظهتها
ً
 ملخا

ً
 ٦ما لى ٧اهذ جمشل زُغا

ً
.  "ٌؿخجُب لها ٚالبا

: اإلادياث الدصخُهُت اليُغاب الللم العام

٩ي الدصخُصخي والاخهاجي الغاب٘ لخهي٠ُ الايُغاباث الىٟؿُت، ًهى٠  لل٣ل٤ ٧الخالي    للضلُل الامٍغ
ً
٣ا : ٞو

اط قضًض  . ؤ  ٖضًضة الج٣ل ًٖ ( جى٢٘ بصعا٧ي)٢ل٤ واهٖؼ
ً
ًضوع خى٫ ٖضص مً الاخضار ؤو اليكاَاث ٌؿخمغ خضوزه اًاما

 .ؾخت ؤقهغ

اظه وث . ب  .وجٍغًجض الصخو نٗىبت بالٛت في الؿُُغة ٖلى اهٖؼ

اط بشالزت . ط غاى الؿخت آلاجُت -ٖلى ألا٢ل -ًغجبِ ال٣ل٤ والاهٖؼ  :مً ألٖا

ت/   . ملل ؤو قٗىع بال٤ًُ  و٢ض ٌكٗغ الصخو ٦إهه ٖلى خاٞت الهاٍو

ا١ مً ؤ٢ل مجهىص ًبظله/   . ؾهىلت الكٗىع بالخٗب والاَع

. نٗىبت التر٦حز واصعا٥ ال٣ٗل و٦إهه ٢ض انبذ زالي/  

ت وؾهىلت /  . الاؾدشاعةؾٖغ

. الكٗىع بكض ًٖلي وجىجغ/ 5

  .اإلاٗاهاة مً نىعة ؤو ا٦ثر مً ايُغاباث الىىم/ 6

ت.  ص غاى الجؿمُت اإلاهاخبت بلى مٗاهاة ب٧لُى٨ُت ملخْى . ؤن ًاصي ال٣ل٤ واوكٛا٫ البا٫ ؤو ألٖا

الٛضة الضع٢ُت،  ؤال٩ًىن الايُغاب هدُجت مباقغة لخٗاَي صواء ؤو ماصة مسضعة ؤو مغى ظؿمي مشل ٍٞغ وكاٍ. ٌ

  .والا٣ًخهغ ْهىعٍ ٖلى ٞتراث الانابت بإيُغاب وظضاوي  ؤوطَاوي

                                                           
 .1989،، القاىرة"الصحة النفسية "حامد عبد السالم زىران،1
 .1998،جنلو ادلصريةاأل، القاىرة ، مكتبة "المعاصرالطب النفسي  "،محد عكاشةأ2
 .1994،داب، الكويتاآل، حوليات كلية "الدراسة التطورية للقلق"،محد زلمد عبد اخلالق أ3
. 2006 ،جنلو ادلصريةأل، القاىرة مكتبة ا"االضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية"، زلمد حسن غاًل4
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: ألاعغاى الاولُىىُت للللم الىـسخي

غاى ؤلا٧لُى٨ُت لل٣ل٤ في الخالي  : ًم٨ً خهغ ألٖا

: الللم الخاص/  

: فيأعغايه وجخلخو    

ت  ًٓهغ الخىجغ الكضًض وال٣ل٤ الخاص مصخىب ب٨ثرة: خالت الخىؾ الخاص. ؤ ضم ال٣ضعة ٖلى الاؾخ٣غاع م٘ ؾٖغ الخغ٦ت ٖو

٘ ٚحر اإلاترابِ  . الخىٟـ وال٨الم الؿَغ

ؤَم ما ًمحز َظٍ الخالت َى ٖضم الخغ٦ت والؿ٩ىن اإلاؿخمغ م٘ ج٣لو الًٗالث والاعججاٝ م٘ : خالت الغعب الخاصة. ب

غ ،ال ٌؿخُُ٘ اإلاٍغٌ بُٖاء مٗلىماث واُٞت ًٖ خالخه بل ؤحي ٍؼ  ما ْهىع ٖغ١ باعص ٚو
ً
 ال ٌٗٝغ اإلا٩ان والؼمان و٦شحرا

ً
اها

  .ًخٗغى َظا الؿ٩ىن الخغ٧ي بلى اهضٞإ مٟاجئ ًجغي ؤزىاٍ صون َضي

بضو : أعُاء الللم الخاص. ط هاب بإع١ قضًض لٗضة ؤًام ٍو لت ًهِب الٟغص بظهاص ظؿُم ٍو ٖىضما ٌؿخمغ ال٣ل٤ إلاضة ٍَى

حر مىٟٗل م٘ الخبل  ٚو
ً
 صون ٖاَٟت وقاخبا

ً
٣ت ؤجىماج٨ُُت بُُئت وؤَم ممحزاث َظٍ الىظه ظامضا ص الظَجي والؿحر بٍُغ

لت صون قٟاء ٞهىا  ىضما ٌؿمغ ال٣ل٤ الخاص وإلاضة ٍَى  لل٣ٗا٢حر اإلاىىمت ٖو
ً
الخالت َى ألاع١ الخاص الظي ال ٌؿخجُب ؤخُاها

. ًخٗغى اإلاٍغٌ إلاا ٌؿمى بال٣ل٤ اإلاؼمً

 :الللم اإلاؼمً/  

ى مغخلت جالُت مً الانابتجيخج مً  لت صون ٖالط، ومً ؤَم اٖغايه وَو : ماًلي عالماجهزال٫ اؾخمغاع ال٣ل٤ إلاضة ٍَى

: أعغاى حؿمُت

 بط ؤن ظمُ٘ ؤظهؼة الجؿم مخهلت وجخٛظي بالجهاػ الٗهبي الالبعاصي والظي ًدغ٦ه 
ً
ا غاى قُٖى وهي ؤ٦ثر ألٖا

ت  ِٞك٩ى اإلاٍغٌ مً الجهاػ ال٣لبي الهُبىزالمىؽ اإلاخهل بمغا٦ؼ الاهٟٗا٫،خُض جخازغ ظمُ٘ ؤظهؼة الجؿم الخكٍى

. الضوعي، الجهاػ الهًمي، الجهاػ الخىٟسخي، الجهاػ الًٗلي، الجهاػ البىلي الخىاؾلي،ظهاػ الٛضص الهماء، الجلض

غاى الجؿمُت اإلاخمشلت في  غاٝ جهبب الٗغ١ واعحٗاف الُضًً،اعجٟإ يِٛ الضم، ايُغاباث :ٞخٓهغ الٖا بغوصة ألَا

ت يغباث ال٣ل ب، اليكاٍ الخغ٧ي الؼاثض، الضوعان والٛشُان وال٣يء، ايُغاباث في الىىم،نضإ، ٣ٞضان اإلاٗضة،ؾٖغ

الكهُت للُٗام، هىباث الكٗىع ب٤ًُ الهضع،ألاخالم اإلاؼعجت وال٩ىابِـ، الؤلػماث الٗهبُت مشل مو ألاناب٘ و٢ًم 

٘ ٖىض الغ ؼ الغؤؽ وال٨خ٠ وبٌٗ الايُغاباث الجؿضًت مشل ال٣ظٝ الؿَغ اٞغ َو ت ٖىض ألْا ظا٫ واه٣ُإ الضوعة الكهٍغ

. اليؿاء

 :أعغاى هـؿُت

،الخىجغ، التهُج الٗهبي، ي٠ٗ ال٣ضعة ٖلى التر٦حز، ٣ٞضان الكهُت لال٧ل،ايُغاباث الىىم، ٖضم     وجخمشل في الخٝى

ت الاؾدشاعة، الخٝى الكضًض  ت وؾٖغ " ؿىبُااٌ"الاؾخ٣غاع والكٗىع باوٗضام ألامل والغاخت الىٟؿُت، الخؿاؾُت اإلاَٟغ

                                                                                                                                                                                           
 .2006 ،القاىرة مكتبة االجنلو ادلصرية، "النفسية والعقلية والسلوكيةاالضطرابات "،  زلمد حسن غاًل1
 .1986،ربية القاىرة ع،دار النهضة ال" القلق وعالقتو بالشخصية في مرحلة المراىقة" ،كمال إبراىيم مرسي/ 2
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مت  م اإلاغى، ٖضم ال٣ضعة ٖلى جغ٦حز الاهدباٍ، ؤلاخؿاؽ الضاثم بخى٢٘ الهٍؼ ،الا٦خئاب وال٤ًُ وجَى ول٨ىه ال ٌٗلم مهضٍع

بت في الهغوب مً مىاظهت اإلاىا٠٢، الهُاط والك٪ والاعجُاب والترصص في اجساط  والعجؼ،ٖضم الش٣ت والُمإهِىت، الٚغ

غاى الىٟؿُت جاصي بلى جضَىع ٢ضعة الٟغص ٖلى ال٣غاع،الدكائم والاوكٛا٫ بإزُاء الم اضخي وبُبُٗت الخا٫ َظٍ ألٖا

. الاهجاػ والٗمل ٦ما جازغ في الخىا٤ٞ الاظخماعي واإلانهي

ت ،٦ما ؤهه   في ألامغاى الًٍٗى
ً
ت ٖال٢ت ٨ٖؿُت ٞمً اإلام٨ً ؤن ٩ًىن ال٣ل٤ ؾببا ٞالٗال٢ت بحن ال٣ل٤ وألامغاى الًٍٗى

٘.ًم٨ً ؤن ٩ًىن هدُجت ٖنها مخى٘ َو جبر مغى الٟكل ال٩لىي َى ؤخض ألامغاى اإلاؼمىت والتي ٢ض ٣ًٟض ٞيها اإلاٍغٌ ٖمله ٍو

ت الخغ٦ت العجباَه بالٗالط وما٦ُىاث الٛؿُل لظل٪ جٓهغ ٖلى اإلاهاب بٞغاػاث هٟؿُت مشل ال٣ل٤ .  ًٖ الؿٟغ وخٍغ

. والا٦خئاب والخٝى و زلل اإلاؼاط

ً الجهاػ البىلي : جىٍى

ًخم ه٣ل البى٫ الى اإلاشاهت . ال٩لُخان، الخالبان، اإلاشاهت البىلُت، الاخلُل ؤو ٢ىاة مجغي البى٫ : مً ًخ٩ىن الجهاػ البىلي 

. بىاؾُت الخالبحن ومً زم ًُغح للخاعط بىاؾُت الاخلُل

: الىلى

 مً وػن الجؿم ،ج٣ٗان جدذ الخاظب%( 0,5)ال٨لى ٖباعة ًٖ اًٖاء نٛحرة   حكبه خبت الٟانىلُا  والحك٩ل ا٦ثر مً 

اصة ماج٩ىن ال٩لُت الُمجى ؤزٌٟ ب٣لُل مً ال٩لُت الِؿغي لىظىص ال٨بض في جل٪  الخاظؼ بلى ظاهبي الٗمىص ال٣ٟغي، ٖو

جدُِ بال٩لُت زالر َب٣اث مً .اإلاى٣ُت،جخازم ال٩لُت الُمجى الىعٍض الاظٝى الؿٟلي، بِىما جخازم الِؿغي ألابهغ البُجي

كُت مً الضازل للخاعط ٌ ظٍ الٚا كُت َو ت:يألٚا ت، اإلادٟٓت الضَىُت، اللٟاٞت ال٩لٍى .  اإلادٟٓت ال٩لٍى

اةف الىلى : ْو

غخها للخاعط،ومً ؤَم   فى الخٟاّ ٖلى الخىاػن الُبُعي لجؿم الاوؿان ٖبر جى٣ُخه مً اإلاىاص الًاعة َو
ً
جلٗب  صوعا َاما

اةف : ال٨لى ماًلي ْو

ؤي الاؾخدباب وطل٪ بالؿُُغة ٖلى جغ٦ُب الضم  اإلاؿاٖضة في الخٟاّ ٖلى الشباث الظاحي للبِئت الضازلُت للجؿم* 

٤ ألا٧ل والكغب والخىٟـ . ووضخه وبػالت الٗضًض مً اإلاىاص الًاعة التي جضزل الجؿم ًٖ ٍَغ

. جسلُو الجؿم مً اإلااء وألامالح الؼاثضة واإلاىاص الًاعة* 

. بٖاصة اإلاىاص التي ًدخاظها الجؿم والتي جغشر مً الضم والجلى٧ىػ واإلااء * 

م *  ىحن)اإلاؿاٖضة في الؿُُغة ٖلى يِٛ الضم بةٞغاػ بهٍؼ (. الٍغ

. جىُٓم التر٦ُب ال٨ُمُاجي لبالػما الضم بُغح الؼاثض مً اإلاىاص بٗض ٞهله مً الضم* 

". ص"الاقترا٥ في جيكُِ ُٞخامحن * 

: الـكل اليلىي 

اث٠ ظؿم  ى٣ؿم بلى َى خضور ٢هىع في ٖمل ال٩لُت ووْاثٟها مما ًاصي الي ازخال٫ ٖام في ْو : هىعحنالاوؿان، ٍو

: الـكل اليلىي الخاص/ 1

                                                           
 .1995،ار ،طرابس، دار جامعة عمر ادلخت"عضاء العاماألعلم وظائف  "،عبد اهلل عبد الرمحن زايد،عبد الرمحن خوجلي1
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خُىع زال٫ اًام ؤو اؾابُ٘ اخُاها،ًالخٔ ُٞه ه٣و في ٦مُت البى٫     ت،ٍو ُٟت ال٩لٍى ًخمحز بخضَىع خاص ٖاصة في الْى

ت هدُجت ؤؾباب ٖضًضة ٢ض الج٩ىن لل٨لي ٖال٢ت بها، ومً خؿً الخٔ اهه ًم٨ً في  ،ًٓهغ َظا الىٕى بؿٖغ بك٩ل ملخّى

الظها .  ٦شحر مً ألاخُان الى٢اًت مً َظٍ ألاؾباب ؤٖو

: ألاعغاى والعالماث

هاب بالٛشُان وبالخ٣ُا بحن خحن وآزغ         ٣ٟض الكهُت ٍو  ٍو
ً
جُا ٌكٗغ اإلاٍغٌ بال٠ًٗ الٗام وج٣ل ٢ابلُخه للٗمل جضٍع

.  ٢لت بٞغاػ البى٫ ؤو جى٢ٟه،والدؿمم البىلي: في ألاعغاىهدُجت  العجٟإ وؿبت اإلاىاص الؿامت ، وجخمشل ؤَم 

: الـكل اليلىي اإلاؼمً/ 2

ت،بط ًخدُم في مٗٓم الخاالث َىا ٖضص ٦بحر مً الىٟغون وال ٨ًٟي الباقي ل٣ُام ال٩لُت بٗملها  ُٟت ال٩لٍى َى جضَىع في الْى

ت) (.  الىٟغون ٖباعة ًٖ وخضة بزغاظُت ص٣ُ٢ت، ًىظض خىالي ملُىن هٟغون في ال٩لُت البكٍغ

: ألاعغاى والعالماث

الهضإ، ي٠ٗ ٖام وه٣و في الُا٢ت الجؿمُت، ٣ٞغ الضم،ؤو اعجٟإ في اٖخال٫ الصخت، نٗىبت الخىٟـ، الٛشُان، 

اثُت هاب الخسخي، الايُغاباث ال٣لبُت الٖى . يِٛ الضم، اٖخال٫ الٗٓام، اٖخال٫ الٖا

 
ً
و٢ض اهدكغ مغى الٟكل ال٩لىي في ٧ل ؤهداء الٗالم بك٩ل واؾ٘ خُض جتزاًض ؤٖضاص اإلاهابحن بهظا اإلاغى  اإلاؼمً ًىما

غ اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي لجغاخت وؤمغاى ال٨لى للٗام بٗض ًىم، ٝو  لخ٣اٍع
ً
اصة في ٖضص اإلاغضخى 2011ي الؿىصان وو٣ٞا ، ؤن َىا٥ ٍػ

اصة في ٖضص اإلاغا٦ؼ بلٜ ( 4521) غ الؿىىي )مغ٦ًؼا ( 56)مٍغٌ جبٗها ٍػ (.  الخ٣ٍغ

اًت الصر اصة الجدىاؾب م٘ التزاًض اإلاًُغص في ٖضص اإلاغضخى،بلى ظاهب ٣ٞغ زضماث الٖغ ًت ألاولُت، والاعجٟإ وهي ٍػ

ت واإلاٗالجت،وا٢خهاع زضماث الٗالط اإلاجاوي ٖلى الخاالث الُاعثت ٣ِٞ، بلى ظاهب ؤن مٓلت  البأَ في ؤؾٗاع ألاصٍو

الخإمحن الهخي ال حكمل ألاٞغاص ٚحر الٗاملحن ؤو الٗاملحن بمهً خغة،جازغ ٧ل جل٪ الٓغوٝ ٖلى الخىاػن الىٟسخي 

ناب بهظا اإلاغى ٢ض ٌٗاوي مً جضَىع خالخه الصخُت والىٟؿُت،مما ًى٨ٗـ ؾلًبا ٖلى والاظخماعي  للمٍغٌ،بط ؤن الم

 إلادضوصًت خغ٦خه واعجباَه بم٨ُىاث الٛؿُل،٧ل َظٍ 
ً
ؤصاثه الضعاسخي ؤو اإلانهي ،٦ما ًاصي بلى ٖؼ٫ اإلاٍغٌ اظخماُٖا

الظي ًى٨ٗـ ؾلًبا ٖلى  ٞاٖلُت ألاويإ الًاُٚت التي ٌِٗكها اإلاٍغٌ ٢ض جٟا٢م مً خضة ال٣ل٤ والخىجغ لضحهالصخيء 

. الخُت الٗالظُت وهجاخها

دت اإلاغضخى اإلاهابحن بالٟكل ال٩لىي ،٦ما     جإحي ؤَمُت َظٍ الضعاؾت بما جل٣ُه مً يىء ٖلى مىيٕى ال٣ل٤ لضي قٍغ

ت الضوع اإلاُلىب ججاٍ َاالء  ٤ الهخي مً زال٫ مٗٞغ اإلاغضخى حٗخبر طاث ؤَمُت لؤلزهاثُحن الىٟؿُحن ول٩ل ؤًٖاء الٍٟغ

. والاَخمام بصختهم الىٟؿُت والٗىامل اإلاازغة ٞيها ٖبر جُٟٗل بغامج الاعقاص والخىظُه الىٟسخي

: أَضاؾ الضعاؾت  

 للىٕى.  
ً
. صعاؾت الٟغو١ في مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل ال٩لىي جبٗا

                                                           
 .1996،،دار الكتب العربية، اجمللد الثاين"مبادي الطب الباطني وممارستو"،محد قميحة أحسان 1
 .م2011، نوفمرب إدارة المعاومات والبحوث والتدريبالتقرير السنوي للمركز القومي جلراحة وأمراض الكلى، 2
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 للٗمغ.  
ً
. صعاؾت الٟغو١ في مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل ال٩لىي جبٗا

 للمؿخىي الخٗلُميصعاؾت ال٠.  
ً
. عو١ في مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل ال٩لىي جبٗا

 للخالت الؼواظُت.  
ً
. صعاؾت الٟغو١ في مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل ال٩لىي جبٗا

 للؿ٨ً . 5
ً
. صعاؾت الٟغو١ في مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل ال٩لىي جبٗا

 لٗضص مغاث الٛؿُل في الاؾبٕىصعاؾت الٟغو١ في مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل ا٫. 6
ً
. ٧لىي جبٗا

:  خضوص الضعاؾت

: الخضوص اإلاياهُت

غة مضًىت وصمضوي مدلُت مضوي ال٨بري      ٦ما جدض بالُٗىت ( الؿىصان)جدض َظٍ الضعاؾت بالخضوص الجٛغاُٞت لىالًت الجٍؼ

غة ألمغاى وظغاخت ال٨لى . اإلاسخاعة مً مغضخى الٟكل ال٩لىي بمؿدكٟى الجٍؼ

:  ص الؼماهُتالخضو -

. م  0 م، صٌؿمبر   0 الٟترة الؼمىُت للضعاؾت مً ٞبراًغ 

:  مىهج الضعاؾت

الخدلُل ال٣اثم ٖلى الضعاؾت اإلاُضاهُت والظي ب٣ىم بضعاؾت الٗال٢اث اإلاىظىصة بحن الٓىاَغ  اإلاىهج الىنـيَى      

ى مً ؤ٦ثر مىاهج البدض اؾخسضاما واهدكاًعا . اإلاسخلٟت َو

:  مجخمع الضعاؾت

غة ألمغاى وظغاخت ال٨لى بىصمضوي الظي ٌؿخ٣بل     ًخمشل مجخم٘ الضعاؾت في مغضخى ال٨لى اإلاترصصًً ٖلى مؿدكٟى الجٍؼ

. اإلاغضخى مً ٧اٞت مدلُاث الىالًت 

: عُىت الضعاؾت

غة ألمغاى وظغاخت ال٨لى ( 00 )ج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً     جم مً مغضخى الٟكل ال٩لىي اإلاترصصًً ٖلى مؿدكٟى الجٍؼ

 في الٟترة مً ٞبراًغ 
ً
م ٖكىاثُا . م  0 صٌؿمبر  -م  0 ازخُاَع

:  أصواث الضعاؾت

مؿخىي  -الخالت الؼواظُت -اإلاؿخىي الخٗلُمي -الىٕى  -الٗمغ)وحكمل مخٛحراث الضعاؾت : اؾخماعة البُاهاث ألاولُت. ؤ

(.ٖضص مغاث الٛؿُل -الضزل الكهغي   

:على البِئت الؿىصاهُتملُاؽ  جاًلىع للللم الىـسخي اإلاعضٌ . ب  

ى ٣ًِـ مؿخىي ال٣ل٤ الظي ٌٗاهُه مدمض أخمض ػالي ومهُـى ؿهمي الٓاَغ ٧ل مً  ازخباع جاًلىع للللما٢خبـ     َو

اث والازخباع مإزىط  ماع واإلاؿخٍى ى ًهلر لجمُ٘ ألٖا دت َو ٤ ما ٌكٗغون به مً ؤٖغاى ْاَغة ونٍغ ألاٞغاص ًٖ ٍَغ

ذ الظ ٝغ وؤقتهغ باؾمها و٢ض ٢ام 1959ٖام ( j.ATsylor)ي ٢ىيخه واؾخٗملخه ومترظم ًٖ ٢ُاؽ ال٣ل٤ الهٍغ م ٖو

 بةظغاء 
ً
مهُٟى ٞهمي ومدمض ؤخمض ٚالي بترظمت اإلا٣ُاؽ وبٖضاصٍ بهىعجه اإلاؿخسضمت في اللٛت الٗغبُت ٦ما ٢اما ؤًًا
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وحٗضًله ٖلى البِئت الؿىصاهُت الضعاؾت الالػمت ًٖ الازخباع بدُض جإ٦ض لهما زباجه ونض٢ه و٢ض ٢ام بخٗضًل بىىص اإلا٣ُاؽ 

. م1998في ( مدمض أخمض زحر الؿُض)الباخض

لت جصخُذ الازخباع : ٍَغ

   .حُٗى نٟغ صعظت                .ال ًدضر* 

 * 
ً
 .حُٗى صعظخان            .ًدضر ٚالبا

 * 
ً
 .حُٗى زالزت صعظاث           .ًدضر ٦شحرا

 ظضا* 
ً
 .حُٗى ؤعبٗت صعظاث      .ًدضر ٦شحرا

: صعحت مىػعت واآلحي 140مجمىع صعحاث اإلالُاؽ 

٢ل٤ ٖاصي         -نٟغ 

٢ل٤ ز٠ُٟ      70  -5 

مخىؾِ       0   - 7

قضًض   0    -05 

: عغى الىخاةج

 للىىع :(1)حضٌو عكم 
ً
ت لضعحاث الللم ألؿغاص العُىت جبعا . ًىضح جىػَع اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاؿاث اإلاعُاٍع

الاهدغاؾ اإلاعُاعي وؾِ الخؿابي اٌالخىغاع الىىع 

 8 6.8  5.07  58ط٦غ 

  8 .8  7.88    ؤهثى 

  5 .8  5 .0  00 اإلاجمٕى 

 للعمغ(: 2) حضٌو عكم 
ً
ت لضعحاث الللم ألؿغاص العُىت جبعا . ًىضح جىػَع اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاؿاث اإلاعُاٍع

ؤلاهدغاؾ الىؾِ الخؿابي الخىغاع العمغ 

 0-   9      .    5. 79 

 0- 9      .69   .    

 0- 9  9  0.    9.  9 



 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

122 

 

50-59     8.57   .76  

  9.59  67.   5 ٞما ٞى١  60

  5 .8  5 .0  00 اإلاجمٕى 

 ( :3)حضٌو عكم 
ً
ت لضعحاث الللم ألؿغاص العُىت جبعا ًىضح جىػَع اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاؿاث  اإلاعُاٍع

. للمؿخىي الخعلُمي

ؤلاهدغاؾ الىؾِ الخؿابي الخىغاع اإلاؿخىي الخعلُمي 

 7  .9  5 .   8ؤمي 

 0  .8  0 .   6 ؤؾاؽ 

 6.705    .8  6 زاهىي 

  5 .0    .6  0 ظامعي 

  5 .8  5 .0  00 اإلاجمٕى 

ت لضعحاث الللم ألؿغاص العُىت( :4)حضٌو عكم   للخالت  ًىضح جىػَع اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاؿاث  اإلاعُاٍع
ً
جبعا

. الؼواحُت

الاهدغاؾ الىؾِ الخؿابي الخىغاع الخالت الاحخماعُت 

 97 .8   7.8  8 ٚحر متزوط 

  8.58  8.08  60متزوط 

 5.657 00.    مُل٤ 

  5 .8  5 .0  00 اإلاجمٕى 

ت لضعحاث الللم ألؿغاص( :5)حضٌو عكم   للؿىً ًىضح جىػَع اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاؿاث  اإلاعُاٍع
ً
. العُىت جبعا

الاهدغاؿاث الىؾِ الخؿابي الخىغاع الؿىً 

ت   0  .9   8.    ٢6ٍغ
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    .7  9 .8  8 مضًىت 

  8.50  0.58  00 اإلاجمٕى 

 لعضص (: 6)حضٌو عكم 
ً
ت لضعحاث الللم ألؿغاص العُىت جبعا ًىضح جىػَع اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاؿاث  اإلاعُاٍع

. ألاؾبىعمغاث الؼؿُل في 

الاهدغاؿاث الىؾِ الخؿابي الخىغاع مغاث الؼؿُل 

  88  8.9   8.077 

       .78   .797 

 5  .8  8 .0  00 اإلاجمٕى 

: مىاككت الىخاةج

   ٠ بإجها  خالت مً ا٦خما٫ الؿالمت البضهُت وال٣ٗلُت "  مىٓمت الصخت العاإلاُت  خؿبالصخت  ظاء في حٍٗغ

ٞالصخت ٧ل الًخجؼؤ،بط ج٣ىص الانابت باألمغاى " والاظخماُٖت والغوخُت للٟغص لِؿذ مجغص الخلى مً ألامغاى والاناباث

سخي بحن اإلاؼمىت بلى ازخال٫ ألامً الىٟسخي والاظخماعي للمٍغٌ،و٢ض َضٞذ َظٍ الضعاؾت للخٗٝغ ٖلى مؿخىي ال٣ل٤ الى٠

٣ا إلاخٛحراث  ضص مغاث الٛؿُل )مغضخى الٟكل ال٩لىي ٞو ،الٗمغ،الخالت الؼواظُت،مؿخىي الخٗلُم، الؿ٨ً،ٖو الىٕى

ُت (.  ألاؾبٖى

بلى مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل ال٩لىي ،خُض ؤْهغث الىخاثج ؤن الىؾِ (  )حكحر  الىخاثج في ظضو٫ ع٢م   

واهدغاٝ مُٗاعي  25.07،م٣ابل مخىؾِ صعظاث بلٜ 18.181باهدغاٝ مُٗاعي  37.88الخؿابي لضعظاث ؤلاهار بلٜ 

. للظ٧ىع  16.838

ا بط ًمشل خىالي     ى ؤ٦ثر اهدكاًعا بحن  40 -30ٌٗخبر ال٣ل٤ الىٟسخي ؤ٦ثر ؤهىإ الٗهاب قُٖى مً خاالث الٗهاب، َو

حٗبت،بال ؤن مٗضالث ال٣ل٤ جمُل لالهسٟاى ٧لما ؤلاهار ٖىه ٖىض الظ٧ىع،بط ٌٗخبر وؾُلت للهغوب مً ألاويإ اإلااإلات ؤو الم

ولٗل وي٘ اإلاغؤة في .اهدؿغ الًِٛ الخاعجي،ؤوجم٨ً الٟغص مً اؾخسضام خُل الضٞإ بىجاح للخس٠ُٟ مً خضة ال٣ل٤

م  الضو٫ الٗغبُت ٖمىما وفي الؿىصان ٖلى وظه الخهىم ًمهض لٓهىع ال٨شحر مً الًٍٛى الىٟؿُت والاظخماُٖت، وبالٚغ

غاٝ التي ٢ض مً ؤلام جُاػاث الٗضًضة التي جخمخ٘ بها اإلاغؤة في الٗهغ الخالي ،بال ؤجها ماػالذ م٨بلت بالٗاصاث والخ٣الُض والٖا

ج٠٣ ٖاث٣ا ؤمام ٦شحر مً خ٣ى٢ها مشل خ٣ها في الخٗلُم، الٗمل،مما ٣ًىص بضوعٍ بلى ٣ٞغ عنُضَا مً الخبراث الخُاجُت 

، ٖلى ٨ٖـ الغظل الظي بًٟل التي جدُذ لها الخٗامل م٘ اإلاىا٠٢ الخي
ً
اجُت الًاُٚت، مشل ؤلانابت بالٟكل ال٩لىي مشال

زغوظه البا٦غ لالخخ٩ا٥ باإلاجخم٘ الخاعجي وزىيه للخجاعب الخُاجُت وا٦دؿاب الخبراث والخٗلم الاظخماعي ًخ٩ىن لضًه 

ت الجىان ى٨ٗـ طل٪ اًجابا في بىاء الصخهُت وج٣ٍى ب الاهٟٗالُت والىظضاهُت مسؼون ٧افي مً الخبراث الخُاجُت ٍو

 بمسؼوهه مً الخبراث، التي حٗىػ اإلاغؤة ٦شحًرا 
ً
ُت  اإلاسخلٟت ُٞىجر في الخٗامل م٘ الهضماث والاخباَاث متزوصا واإلاٗٞغ
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ا ٖلى ؤٞغاص الاؾغة واإلا٣غبحن ٣ِٞ مما ًجٗلها ؤ٦ثر ٢ابلُت  العجٟإ مٗضالث ال٣ل٤ .ل٤ًُ صاثغتها الاظخماُٖت  وا٢خهاَع

. ؤلانابت بااليُغاباث الٗهابُت اإلاسخلٟتوالخىجغ و 

ت (  )ًىضر ظضو٫ ع٢م      41.21بمخىؾِ خؿابي بلٜ  29-20ؤن ؤٖلى مخىؾِ لضعظاث ال٣ل٤ ٧ان بحن الٟئت الٗمٍغ

، وحٗؼي الباخشت َظٍ الىدُجت بلى ؤن مغى الٟكل ال٩لىي مشله مشل ٧ل الامغاى اإلاؼمىت ًدمل 15.179واهدغاٝ مُٗاعي 

اجه ٦شحر مً ال٣ل٤ والالم والخٝى والخىجغ والُإؽ وال٨أبت ، ٞهى مً الامغاى اإلاهضصة للخُاة  في ٧ل اإلاغاخل للمٍغٌ في َي

ت ،وجمشل  ت َامت في خُاة الٟغص لخؿم الخُاعاث الخُاجُت واجساط ال٣غاعاث اإلاهحًر ت،بال ؤن َىا٥ مغاخل ٖمٍغ الٗمٍغ

ت مً  للمؿخ٣بل الضعاسخي واإلانهي للٟغص، وحٗخبر الانابت بالٟكل ال٩لىي  الى٢ذ الخاؾم في الخسُُِ 29-20اإلاغخلت الٗمٍغ

ت  في َظٍ اإلاغخلت تهضًضا ل٩ل ماْل الٟغص ًسُِ له ؤو ًدلم به مما ًٟا٢م مً قضة ال٣ل٤ والخىجغ في اإلاغخلت الٗمٍغ

. م٣اعهت بالٟئاث ألازغي 

ال٩لىي جبٗا إلاؿخىي الخٗلُم، بط ؤقاعث الىخاثج بلى مؿخىي ال٣ل٤ لضي مغضخى الٟكل (  )حكحر الىخاثج في الجضو٫ ع٢م    

واهدغاٝ مُٗاعي  36.33بلى ؤن ؤٖلى وؾِ خؿابي لضعظاث ال٣ل٤ ٧ان لٟئت الخٗلُم الجامعي بمخىؾِ صعظاث بلٜ 

م مً ؤن اعجٟإ مؿخىي الخٗلُم ًدُذ للمٍغٌ الٟغنت في ؤن ًمخل٪ ٧ل اإلاٗلىماث وألاؾالُب التي  20.251 ٖلى الٚغ

ض مً جٟا٢م ال٣ل٤ ، بط ؤن اإلاٍغٌ ألا٦ثر حؿاٖض في ا غاى، بال ؤن َظٍ اإلاٗاٝع واإلاٗلىماث ٢ض جٍؼ لخٗامل  الىاعي م٘ ألٖا

 بد٣ُ٣ت ؤٖغايه واإلاًاٖٟاث اإلادخملت ووؿب الخٗافي والكٟاء اإلاخى٢ٗت، مما ٢ض ًى٨ٗـ 
ً
ُا أخُا ٩ًىن ؤ٦ثر اإلااما ٖو

 ٖلى جىا٣ٞه واجؼاهه الىٟسخي
ً
إ مؿخىي الخٗلُم ٌٗجي اعجٟإ مؿخىي الُمىح والضاُٞٗت لئلهجاػ بلى ظاهب ؤن اعج٠.ؾلبا

والخسُُِ للغئي اإلاؿخ٣بلُت، ٞخإحي ؤلانابت باإلاغى والتي جاصي ألن ٌُٗض اإلاٍغٌ الىٓغ في ٧ل مازُِ له وؾعى 

. لخد٣ُ٣ه،الصخيء الظي ٣ًىص بضوعٍ العجٟإ مٗضالث ال٣ل٤ لضي اٞغاص َظٍ الٟئت م٣اعهت بالٟئاث ألازغي 

 37.84بلٜ ( ٚحر متزوط)ًىضر ؤن الىؾِ الخؿابي لضعظاث ال٣ل٤ بحن مغضخى  الٟكل ال٩لىي ٞئت ( 4)لجضو٫ ع٢م ا

ٚحر )مما ٌكحر بلى اعجٟإ مٗضالث ال٣ل٤ لضي ٞئت .للمتزوظحن 28.08، م٣ابل وؾِ خؿابي بلٜ  18.397باهدغاٝ مُٗاعي 

(. اإلاتزوظحن

 جل٣ى ؤٖغاى اإلاغى اإلاؼمً بٓاللها الؿا٫   
ً
م، ُٞٓل اإلاٍغٌ ؤؾحرا بت ٖلى ظمُ٘ اإلاغضخى ٖلى ازخالٝ ٞئاتهم واٖماَع

 عبما إلاضي الخُاة بطا لم ًسً٘ لٗملُت ػعٕ لل٨لى، مما ٣ًىص الزخال٫ ٧ل 
ً
ُا إلا٨ُىاث الٛؿُل مغجحن ؤو زالزت مغاث ؤؾبٖى

في ْل ٧ل َظا و٦ما .ػاهه الىٟسخيبغهامجه الخُاحي الؿاب٤،و ًازغ بضوعٍ ٖلى جىا٣ٞه الضعاسخي ؤو اإلانهي والاظخماعي واث

ؤقاعث الىخاثج جلٗب ماؾؿت الؼواط بما جمىده  للمٍغٌ مً مىصة وصٖم هٟسخي ومكاع٦ت وظضاهُت صوعا َاًما في مؿاٖضة 

غ لٟئت  ٤ُ ؤوياٖه م٘ اإلاخٛحراث الخُاجُت الجضًضة، الصخيء الظي الًخٞى اإلاٍغٌ ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ بنابخه ومؿاٖضجه في جٞى

م مً ألاوانغ الاظخماُٖت اإلاخِىت صازل وزاعط ألاؾغة اإلامخضة التي جمحز اإلاجخم٘ الؿىصاوي ،بال ؤن  ٚحر اإلاتزوظحن بالٚغ

ٌ مً  اعجٟإ مؿخىي ال٣ل٤ لضي َظٍ الٟئت عبما ٩ًىن بؿبب الخٝى مً ؤلا٢ضام ٖلى ججغبت الؼواط ؤو الخٝى مً الٞغ

ٌ ؤلا٢ضام ٖلى الاعجباٍ بالم ض مً الٗبء والًِٛ الىٟسخي ٖلُه٢بل الُٝغ الازغ الظي ٢ض  ًٞغ .  ٍعٌ مما ًٍؼ

حكحر الىخاثج ُٞه بلى ؤٖلى وؾِ خؿابى لضعظاث ال٣ل٤ بحن مغضخى الٟكل ال٩لىي جبٗا إلا٩ان الؿ٨ً ٢ض ( 5)ظضو٫ ع٢م 

لؿ٩ان  17.242واهدغاٝ مُٗاعي  28.39لؿ٩ان الٍغ٠، م٣ابل وؾِ خؿابي بلٜ  19.210باهدغاٝ مُٗاعي    31.83بلٜ 

. اإلاضًىت
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حٗؼي الباخشت اعجٟإ مؿخىي ال٣ل٤ بحن اإلاغضخى مً الٍغ٠ بلى ؤن الؿ٨ً في الٍغ٠ ٌٗجي البٗض الجٛغافي ًٖ مغا٦ؼ ٚؿُل 

ال٨لى الغثِؿُت مما ًل٣ي ٖلى اإلاٍغٌ ؤٖباء اياُٞت، ٞالؿ٨ً في الٍغ٠ ٌٗجي ؤن ًيخ٣ل اإلاٍغٌ مغجحن ؤو جالزت مغاث 

ُا إلاغ٦ؼ الٛؿُل بما ًدمله َظا الخى٤ ت وظؿمُت للمٍغٌ،ؤو ؤن جيخ٣ل ٧ل ؤؾغة اإلاٍغٌ ؤؾبٖى ٫ مً ؤٖباء ماصًت ومٗىٍى

بلى اإلاضًىت بال٣غب مً مغ٦ؼ الٛؿُل  ججىبا إلاك٣ت الؿٟغ والاهخ٣ا٫ اإلاخ٨غع للمٍغٌ ( ٦ما ًدضر في ٦شحر مً الخاالث)

 مً الًِٛ والخىجغ الىاظم ًٖ ٣ٞضاهه لٗمله ؤو صعاؾخه وا
ً
ضا لخ٨ٟحر  في مهاصع ظضًضة  الصخيء الظي ًدمل اإلاٍغٌ مٍؼ

ؤما اإلاٍغٌ اإلا٣ُم في اإلاضًىت جمىده َظٍ الخانُت محزة ؤن ًداٞٔ . للضعاؾت والضزل ألٞغاص ؤؾغجه بطا ٧ان َى عب ألاؾغة

ٖلى ب٣ًإ خُاجه الُىمي والخ٠ُ٨ م٘ ويٗه الجضًض بإ٢ل الخؿاثغ ٣ٞض ٌؿخُُ٘ الخٟاّ ٖلى ٖمله ؤو صعاؾخه م٘ التزامه 

. الاؾبىعي ببرهامج الٛؿُل

ا لٗضص مغاث الٛؿُل في ( 6)ظضو٫ ع٢م  ًٗ ًىضر ؤن الىؾِ الخؿابي لضعظاث ال٣ل٤ بحن مغضخى  الٟكل ال٩لىي جب

ا  )لٟئت  14.797باهدغاٝ مُٗاعي  44.78الاؾبٕى ٢ض بلٜ  ًُ واهدغاٝ  28.91م٣ابل  وؾِ خؿابي بلٜ ( مغاث ؤؾبٖى

(. مغجحن في ألاؾبٕى)لٟئت  18.077مُٗاعي 

خماص ٖلى ما٦ُىاث الٛؿُل  بك٩ل مؿخمغ ًترجب ٖلُه ٦شحر مً ؤلاجها٥ الجؿضي     وحٗؼي الباخشت َظٍ الىخاثج بلى ؤن الٖا

وألاع١ وآلاالم الىٟؿُت والجؿضًت اإلاهاخبت لٗملُت الٛؿُل ال٩لىي، بلى ظاهب ألالم الىٟسخي الىاجج مً الخٛحراث 

ت الؿٟغ، الالتزام بىٓام ٚظاجي مدضص، وجدضًض ٦مُت الجؿضًت في ق٩ل ومٓهغ اإلاٍغٌ، ج٣ُُض خغ٦ت الم ٍعٌ وخٍغ

وجخ٨غع اإلاٗاهاة وجخجضص م٘ ٧ل ظلؿت ٣ًطخي .بلى ظاهب الًِٛ الىٟسخي الىاجج ًٖ البدض ًٖ مخبٕر.الؿىاثل في الُىم

ا جٟا٢مذ مٗاهاة ًُ ا١، و٧ل ماػاص مٗض٫ الجلؿاث ؤؾبٖى اإلاٍغٌ مما  ٞيها اإلاٍغٌ ؾاٖاث َىا٫ مً الخىجغ والتر٢ب وؤلاَع

م٣اعهت بمً ًسًٗىن مغاث ؤ٢ل للٛؿُل ٦ما ( مغاث 3)٣ًىص بلى اعجٟإ مٗضالث ال٣ل٤ والخىجغ بحن اإلاغضخى مً ٞئت 

. ؤقاعث الىخاثج

: الخىنُاث

 ؤَمُت وظىص ٧ىاصع هٟؿُت مسخهت بمغا٦ؼ ٖالط مغضخى الٟكل ال٩لىي لخُٟٗل صوع ؤلاعقاص والخىظُه الىٟسخي .

  اًت ٘ الىعي الهخي اإلاجخمعيالاَخمام بالٖغ  .الصخُت ألاولُت مً ؤظل ٞع

  ؤَمُت الخيؿ٤ُ بحن وػاعة الصخت ووػاعة الكئىن الاظخماُٖت بك٩ل ٞٗا٫ ٌؿمذ بخد٤ُ٣ ألامان الا٢خهاصي

 .والاظخماعي إلاغضخى الٟكل ال٩لىي 

 ٪لىي بوكاء وخضاث مخسههت للٗالط الىٟسخي إلاٗالجت آلازاع الىٟؿُت والاظخماُٖت إلاغضخى الٟكل ال. 

 ب ال٩ىاصع الُبُت اإلاسخهت في مغى الٟكل ال٩لىي ختى ًخم٨ىىا مً ج٣ضًم خؼمت ٖالظُت مخ٩املت  .جإَُل وجضٍع

  الخٗاون بحن الٗاملحن في الخ٣ل الُبي والباخشحن ، ومغا٦ؼ ال٣غاع ، لالؾخٟاصة مً هخاثج الضعاؾاث التي ججغي في َظا

 .اإلاجا٫ لىي٘ الخُِ اإلاؿخ٣بلُت

: اإلالترخاث

. بظغاء صعاؾت بدشُت ًٖ آلازاع الىٟؿُت الاظخماُٖت اإلاهاخبت إلاغضخى الٟكل ال٩لىي .  

. بظغاء صعاؾت بدشُت ًٖ صوع ألازهاجي هٟؿه في مؿاٖضة مغضخى الٟكل ال٩لىي .  
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. بظغاء صعاؾت بدشُت ًٖ الخىا٤ٞ الىٟسخي والخىا٤ٞ الاظخماعي إلاغضخى الٟكل ال٩لىي .  

ٟا٫ اإلاهابحن بالٟكل ال٩لىي بظغاء صعاؾت بدشُت ًٖ الًٍٛى .   . الىٟؿُت ألمهاث ألَا

 

: كاةمت اإلاغاحع

غان، -  . 989 ، ال٣اَغة،"الصخت الىـؿُت" خامض ٖبض الؿالم َػ

ت،"الُب الىـسخي اإلاعانغ" ؤخمض ٩ٖاقت ،-  . 998 ، ال٣اَغة ، م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ

ذ،، خىلُاث ٧لُت "الضعاؾت الخُىعٍت للللم" ؤخض مدمض ٖبض الخال٤ ، -  .  99 الاصاب، ال٩ٍى

ت، "الايُغاباث الىـؿُت والعللُت والؿلىهُت" مدمض خؿً ٚاهم، -   . 006 ، ال٣اَغة م٨خبت الاهجلى اإلاهٍغ

. 986 ،صاع النهًت الٛغبُت ال٣اَغة ،" الللم وعالكخه بالصخهُت في مغخلت اإلاغاَلت" ، ٦ما٫ ببغاَُم مغسخي -5

اةف الاعًاء العام"، زىظلي  ٖبض هللا ٖبض الغخمً ػاًض،ٖبض الغخمً-6 ، صاع ظامٗت ٖمغ اإلاسخاع "علم ْو

. 995 ،َغابـ،

.  996 ،صاع ال٨خب الٗغبُت، اإلاجلض الشاوي،"مباصيء الُب الباَجي ومماعؾخه"خؿان ؤخمض ٢مُدت ،-7

غ الؿىىي للمغهؼ اللىمي لجغاخت وأمغاى الىلى"-8 مبر "الخلٍغ ب، هٞى . م  0 ، بصاعة اإلاٗاوماث والبدىر والخضٍع
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 لضي الُـل اللغاءة عاصة ؤلاؾهام ألاؾغي في جىمُت

 حامعت بؿىغة/ؾمحرة وهجً. أ    - 2حامعت الجؼاةغ/ص مدمض عبض الهاصي.أ

 

 : ملخو 

َم﴾ ؤؾاؽ الٗلم والخًاعة، ٞال عجب ؤن ٧اهذ ؤو٫ آًت مً ال٣غآن  -وما جؼا٫ -٧اهذ ال٣غاءة   
َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ًَ ال

 ِباْؾِم َعّبِ
ْ
َغأ

ْ
﴿اك

لم بىابه ٞال٣غاءة ّٗ لمها اإلاُاصًً، ٧ّل  في الخ ّٗ ا ول٨ً ٞدؿب، لظاتها لِـ وح ا لٛحَر ًّ ت وؤَٟالىا َم َبت  نىٝى مً ؤً اإلاٗٞغ

لى آلاباء واإلاغبحن مؿاولُت ملء َظٍ الهٟدت بال٣ُم وألا٩ٞاع والٗلىم  هللا وػٍىت الخُاة الضهُا ًىلضون ٦هٟدٍت بًُاء ٖو

لهم ل٩ُىهىا قبابا  ه وج٣ضمه التي جَا ُّ  مً ؤؾباب ُع٢
ً
الت في اإلاجخم٘ وؾببا ّٗ وخب ال٣غاءة وجىمُت خبها .طوي بهخاظُت ٞ

٘ ومخٛحر،٦ما ًم٨ً لل٣غاءة ؤن حؿاٖض  ا وز٣اُٞا هٓغا إلاا ًدؿم به ٖالم الُىم مً اهٟجاع مٗغفي ؾَغ لضحهم مُلبا جغبٍى

ومً زال٫ َظٍ الىع٢ت .اَٟي وؤلاصعا٧ي والجؿمي الُٟل في ٖملُت الىمى مً ظمُ٘ ظىاهبه وزانت الىمى الاظخماعي وال٘

ت الخضًشت ت   ؾٝى هداو٫ البدض ًٖ ألاؾالُب التربٍى التي جىمي ٖاصة ال٣غاءة لضي الُٟل، ؤو باألخغي  زانت ألاؾٍغ

ت ؤو ًٞ مً زال٫ جدضًض ص٤ُ٢ إلااَُت .٠ُ٦ هجٗل الُٟل مدبا لل٣غاءة ال٣غاءة بمٟهىمها الٗام ومغاخلها التربٍى

٣ي اإلاىاؾب ؤًًاال٣غاء م٘ . ة،ومضي ؤَمُتها لؤلَٟا٫ وؤَمُت ازخُاع ال٨خاب اإلاىاؾب م٘ الى٢ذ اإلاىاؾب واإلا٩ان الٟحًز

ُب ال٣غاءة للُٟل ٟا٫ مً ال٣غاءة.البدض في ؤؾالُب جٚغ .  صون ؤن هيسخى ٖىاث٤ ال٣غاءة ؤو ؤؾباب هٟىع ألَا

 

 :ملضمت

ً شخهِخه مؿخ٣بال،ًٞٗ الخٗلم في ؤصاجه ٞهي لئلوؿان، ٦بري باليؿبت ؤَمُت ال٣غاءة جدخل   ٣ها والش٣اٞت،وج٩ٍى  ٌٛؼو  ٍَغ

ت، مُاصًً ظمُ٘ ثري  ُٞىمي اإلاٗٞغ ،ٍو  ؤبىاب مٟخاح ألجها واإلاخٗت الىجاح جد٤٣ التي اإلا٨دؿبت اإلاهاعاث ؤَم زبراجه،وهي مً ٨ٍٞغ

لى. اإلاسخلٟت واإلاٗاٝع الٗلىم م ٖو الم وؾاثل وقُٕى الخايغ، الٗهغ به ًخمحز الظي الٗلمي الخ٣ضم مً الٚغ الخضًشت  ؤلٖا

ت،ؤو مغثُت ؤو ٧اهذ م٣غوءة اإلاسخلٟت، اصة ٖلى الػالذ ال٣غاءة ٞةن مؿمٖى في زانت لؤلَٟا٫ .الٗمىم وظه ناخبت الٍغ

ا الخٗلُمُتمسخل٠ اإلاغاخل  ت خهُلت ٢ضعاتهم ،وب٦ؿابهم اؾدشاعة وؾاثل ؤَم مً باٖخباَع في .والترا٦ُب اإلاٟغصاث مً لٍٛى

ت البض مً ملئها ول٨ً ًجب مغاٖاة  الى٢ذ هجض الُٟلهٟـ  مشل الىبخت آلازظة في الىمى،ال ًيبػي ان هخٗامل مٗه ٦داٍو

ت له،ألن ل٩ل مغخلت ؾماتها في ؤلا٢با٫ ٖلى ال٣غاءة ٟٞي البضاًت هجض الُٟل قٛٝى لؿمإ ال٣هو  اإلاغخلت الٗمٍغ

٦ما بٗض طل٪ جىطج هٓغجه لل٣غاءة وجخُىع م٘ ج٣ّضمه في الٗمغ ،اإلاهّىعة التي جغوي له والتي ح٨ٗـ ؾلؿلت مً ألاخضار ،

اصة في جدهُل ألابىاء الٗملُت في ؤؾاسخي صوع  ؤن لل٨خاب و للم٨خبت اإلاجزلُت  الىٓغ، وظهاث ازخلٟذ ٞمهما ."الخٗلُمُت والٍؼ

 الىٓامي الخٗلم ؤصواث ؤَم ومً وخضًشا ٢ضًما اإلاٗلىماث مً مهاصع مهما مهضعا ًٓل ٞةهه ال٨خاب حٍٗغ٠ بسهىم

ٓل والظاحي، ت اإلاٗلىماث مهاصع عؤؽ ٖلى ٍو ت الؿمُٗت الىؾاثل ؤًًا حكمل التي اإلاُبٖى (  )"والبهٍغ

                                                           
ادلنظمة ،"نترنت ود راسات أخرىاألاإلستراتيجية العربية الموحدة للمعلومات في عصر "وادلعلومات ،أعمال ادلؤدتر التاسع لإلحتاد العريب للمكتبات (  1)

 . 402، ص 1999العربية للرتبية و الثقافة والعلوم، تونس أكتوبر 
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واإلاُالٗت ٚظاء  للغوح وألاب الظ٧ي َى الظي ٌٗىص ؤبىاءٍ ٖلى اإلاُالٗت مىظ الهٛغ ختى جهبذ لضحهم ٖاصة ال ًم٨ً 

٣ٞض ازبذ ٖلمُا ؤن .لغواًاث والتي ج٩ىن في مخىاو٫ ٢ضعاجه الظَىُتالاؾخٛىاء ٖنها، مً زال٫ قغاء ال٨خب وال٣هو وا

ت للُٟل وجؼوصٍ بالخُا٫ الٗلمي ،وحؿاٖضٍ ٖلى جدؿحن مؿخىاٍ الضعاسخي ،ول٣ض  خ٨ُم بحن اإلاُالٗت جىمي ال٣ضعاث ال٨ٍٟغ

 مما ؤ٦ثر جدب ال٨خب ؤظٗل٪ ؤن ؤؾخُُ٘ لُخجي « ب٣ىله البىه اإلاىظهت حٗالُمه في ال٣غاءة ومهاعة ال٨خاب ٢ضًما ؤَمُت مهغي 

(  )«.وظما٫ عوٖت مً ال٨خب في ما ل٪ ؤبغػ  ؤن اؾخُاٖتي في لُذ و ، ؤم٪ جدب

: مغخلت الُـىلت و زهىنُاتها:أوال   

ف الُـىلت -1 :  حعٍغ

هي مغخلت مدضصة في الؼمً مً ؾً الشاهُت بلى ؾً الشاهُت ٖكغ ؤو ختى الشالض ٖكغ و جى٣ؿم بلى الُٟىلت اإلاب٨غة مً    

و هي التي ( الُٟىلت الشاهُت)زالر بلى زمـ ؾىىاث و التي ًم٨ً للُٟل ٞيها ؤن ًلخد٤ بضوع الخًاهت، و ؤزغي مخمضعؾت 

ث ؾىىاث، و بلى الُٟىلت اإلاخإزغة و هي ؾً ما ٢بل اإلاغا٣َت و ٩ًىن ٖمىما بلٛذ ؾً الضعاؾت ال٣اهىهُت و الظي خضص بـ

الٟترة التي ٣ًًيها ؤلاوؿان في الىمى و الترقي :"وحٗخبر الُٟىلت.مً ؾً الخاصًت ٖكغ بلى ؾً الشالشت ٖكغ ؤخُاها ؤو ؤ٦ثر

ًت و الىٟؿُت، و ٌٗخمض ٞيها الهٛاع ختى ًبلٜ مبلٜ الغاقضًً و ٌٗخمض ٖلى هٟؿه ٝ جضبحر قاوهه و جإمحن خاظاجه الجؿض

ً و ج٩امل في آن واخض     ".ٖلى طوحهم في جإمحن ب٣ائهم و حٛظًتهم و خماًت َظا الب٣اء، ٞهي ٞترة ٢هىع و ي٠ٗ و ج٩ٍى

ف ألاؾغة -2 : حعٍغ

ط بإبىاء وهي هي الجماٖت ؤو الىخضة ألاولُت والتي ج٩ىهذ بمىظب ٣ٖض قغعي و٢اهىوي مً عظل وامغؤة ،َظٍ الٗال٢ت جخى   

اث٠ ت،وا٢خهاصًت:ج٣ىم بٗضة ؤصواع و ْو و٢ض انُلر ٖلماء الاظخمإ ٖلى حؿمُتها باألؾغة الؼوظُت وهي . بُىلىظُت،جغبٍى

ؤنٛغ وخضة ٢غابُت في اإلاجخم٘ جخإل٠ مً الؼوط والؼوظت وؤوالصَما ٚحر اإلاتزوظحن ٌؿ٨ىىن مٗا في مؿ٨ً واخض وج٣ىم 

ت بحن ؤٞغاصَا التزاماث مخباصلت ا ٢خهاصًت و٢اهىهُت ،وهي ْاَغة بوؿاهُت ٖاإلاُت بط زبذ وظىصَا في ٧ل مغاخل جُىع البكٍغ

 (  .)،وحٗخبر الىمِ اإلامحز لؤلؾغة في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ

ـاٌ مً ؾً -2 : ؾىت 12ئلى  6زهاةو الىمى لضي ألَا

خدى٫  مغاخل، بٗضة خُاجه في ؤلاوؿان ًمغ    ٞمغخلت مُٗىت، ومٓاَغ بسهاثو مغخلت٧ل  جخمحز بدُض خا٫، بلى خا٫ مً ٍو

الٟغص، وهي  شخهُت جدك٩ل ٟٞيها ؤَمها لم ج٨ً بن ؤلاوؿان خُاة مغاخل ؤَم مً هي بل الٗاصًت باإلاغخلت لِؿذ الُٟىلت

ت جدخل ًُ : اٖخباعاث منها لٗضة ٦بري  ؤَم

اًت بلى ٞيها الُٟل وخاظت ؤلاوؿان، ٖىض الُٟىلت مغخلت َى٫ - خماص صعظت بلى ًهل ختى الٖغ  مً ؤَى٫  ٞهي الىٟـ، ٖلى الٖا

 .ألازغي  ال٩اثىاث ظمُ٘ ٖىض هٓحراتها

 . والدك٨ُل للخىظُه اإلاغخلت َظٍ في الُٟل ٢ابلُت-

                                                           
 . 69،ص2002-2001، ادلكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،مصر،"تثقيف الطفل بين المكتبة والمتحف ":زلمد، السيد حالوة( 1)

  .16، ص 2008، اجلزائر، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، "سيكولوجية طفل ما قبل المدرسة":فتيحة كركوش (2) 
 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر"(دراسة ميدانية في علم االجتماع الحضري)األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية": القصًن ،عبد القادر( 3) 

 .53،ص 1999بًنوت، لبنان،،



 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

129 

 

ت حجغ ٞهي للمؿخ٣بل، بٖضاص مغخلت ٧ىجها -  بالٗىاًت مغجبِ اإلاجخم٘ مؿخ٣بل ؤن ٦ما ج٣ضمه، ويمان ؤلاوؿان لبىاء الؼاٍو

. اإلاؿخ٣بلُت و زغوجه ٢اصجه ٞهم بإَٟاله،

ٟا٫ - . جؼاًض ٖضص ألَا

لى    م ٖو  وجخإزغ الخالُت اإلاغخلت ٖلى مغخلت جازغ ٩ٞل ، مغاخلها بحن اهٟها٫ ال مؿخمغة وخضة ؤلاوؿان همى ؤن مً الٚغ

 مغخلت مً الٟغص واهخ٣ا٫ ، جضعط في الؿىت ٞهى٫  جخضازل البٌٗ ٦ما بًٗها في جخضازل الىمى ٞمغاخل « الؿاب٣ت باإلاغخلت

ا ولِـ ٩ًىن  مغخلت بلى ًُ ج ا جضٍع ًُ ٣هض.( )» ٞجاث  وهي جهاثُت  لٛاًت ٌؿعى مخهل وحٛحر صاثمت خغ٦ت ": بالىمى ٍو

وال٣ٗلُت  الجؿمُت الىىاحي في اإلاىٓمت اإلاخضازلت اإلاخخابٗت الخٛحراث ٧اٞت »: بإهه الىمى ٦ما ؤن َىا٥ مً ٌٗٝغ.( )"الا٦خما٫

الظاث  م٘ الخىا٤ٞ ؤ٢صخى صعظاث وجد٤ُ٣ الىطج ا٦خما٫ بهضٝ الٟغص ٖلى جُغؤ التي والؿلى٦ُت والاهٟٗالُت والاظخماُٖت

اث مسخلٟت،وؤَم مغخلت هي مغخلت الُٟىلت .( )«واإلاجخم٘ و ًمغ الُٟل في همٍى بٗضة مغاخل ،٩ٞل مغخلت جخمحز بخهٞغ

. بخضاثُت في الضعاؾتؾىت حؿمى بمغخلت الُٟىلت اإلاخىؾُت واإلاخإزغة والتي ج٣ابل اإلاغخلت الا   بلى  6اإلامخضة مً

ت زهاثو همى َظا الُٟل  ٟا٫ التي هي مدىع صعاؾدىا وظب مٗٞغ دت مً ألَا ول٩ي جىمى ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت لهظٍ الكٍغ

 وبم٩اهاجه زهاثهه م٘ جدىاؾب ال ؤو لها، لم ٌؿخٗض لٗملُت الُٟل صٞ٘» :ؤن ٖلى والتربُت الىٟـ ٖلماء ؤ٦ض ٣ٞض لظل٪

ُٟت هٟؿُت في ؤو الاعج٣اء الىمى ألن طل٪ مىه، اإلاغظىة الىخاثج بلى ًاصي ؤنًم٨ً   ال)..(٩٦ل الىٟؿُت  ٖلى مُٗىت ٧ال٣ضعة ْو

اث٠ ٦م بلى بياٞت مجغص لِؿذ مشال ؤلابضإ خإزغ ًازغ ٦ُٟي اعج٣اء هي بل ًخ٣نها التي اإلاهاعاث الُٟل ؤو ًمخل٨ها التي الْى  ٍو

ا، ٩٦ل الىٟسخي بالبىاء ًُ ا،  ظؿم ًُ اومٗٞغ ًُ ا، ووظضاه ًُ ولخم٨حن آلاباء مً ٞهم زهاثو همى ؤبىائهم هدىاو٫  .( )«واظخماٖ

: زهاثو الىمى بالك٩ل الخالي

: زهاةو الىمى الجؿمي والـؿُىلىجي-أ

٣هض بها الخُىعاث التي جُغؤ ٖلى الجؿم مً َى٫ ووػن ،و٢ضعاث ظؿمُت زانت      الخٛحراث التي جدضر و جسخل٠» ٍو

ت الدجم خُض مً ؤوسجخهؤو  الجؿم ؤظؼاء في ا والضعظت والؿٖغ
ً
 وجىاؾب ق٩ل في ألاٞغاص بحن والى٢ذ،وبالخالي حؿبب ٞغو٢

 م٣اعًهت باإلاغاخل بُيء ظؿمي همى مغخلت هي اإلاخإزغة الُٟىلت مغخلت وحٗخبر  (5)«اإلاسخلٟت الىمى مغاخل زال٫ الجؿم ؤظؼاء

ٟا٫ في َظٍ الؿً ًلٗبىن الؿاب٣ت َظا ما ًجٗله في أخت ظُضة بالخالي هجضٍ ٦شحر  ت ،خُض هجض ألَا اليكاٍ والخٍُى

لت صون ؤن ًخٗبىا، كحر لؿاٖاث ٍَى  بًُُئا، خُض ٩ًىن  اإلاخإزغة الُٟىلت مغخلت زال٫ الجؿم همى " ؤن الىٟـ ٖلماء َو

اصة ج٩ىن  ا، بىناث  ـ  بمٗض٫ الُى٫  في الٍؼ  جدؿا٢ِ اإلاغخلت َظٍ وزال٫ ، و اهخٓام ، ببِء الىػن ًؼصاص و٦ظل٪ ؾىىًٍ

هل حجم عؤؽ الُٟل بلى حجم عؤؽ ؤلاوؿان الغاقض ، وجٓهغ ألاؾىان .(6) " الضاثمت ألاؾىان وجٓهغ اللبيُت ألاؾىان ٍو

ضوء خُض ًتزاًض يِٛ الضم  ُغص الىمى الٟؿُىلىجي في اؾخمغاع َو  ًٖ ألاؾىان اللبيُت ، ٍو
ً
الضاثمت لضي الُٟل بضًال

٩ىن مٗض٫ ٞترة ضص الىنالث بُنها ، ٍو ض َى٫ وؾم٪ ألالُاٝ الٗهبُت ٖو ٍؼ دىا٢و مٗض٫ الىبٌ  ٍو الىىم للُٟل في  ٍو

                                                           
.83،ص 1999،عامل الكتب ،القاىرة،5،ط"علم نفس النمو الطفولة والمراىقة"زىران حامد عبد السالم،(   1(  

.13ىـ ،ص1421،اشبيليا للنشر والتوزيع،الرياض ، "علم نفس النمو الطفولة والمراىقة"سليمر ىشام زلمد، ( 2 ( 

.48، ص 2004،دار الفكر، عمان ،"علم نفس النمو"سامي زلمد ملحم، (  3 ( 

.142م ،ص 2003-ىـ 1424،دار الفكر،عمان،"سيكولوجية االبداع عند األطفال،"عفاف أمحد عويس(  4 ( 

.144،صم 1988-ىـ 1408،دار القلم،الصفاة،الكويت،4،ط"دراسات في سيكولوجية النمو"حامد عبد العزيز الفقي،(  5(  

.355ىـ ،ص 1410،مكتبة هتامة،جدة،4،ط"النمو من الطفولة إلى المراىقة"منصور زلمد مجيل عبد السالم،فاروق السيد، ( 6(  



 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

130 

 

 ، وج٩ىن لضي الُٟل ال٣ضعة ٖلى جدمل مؿاولُاث الصخت ( 11)ي َظٍ اإلاغخلت ٖلى مضاع الٗام خىا٫
ً
ؾاٖت ًىمُا

 والخغ٦ت، واليكاٍ ، الخٛظًت ، الجؿمي للُٟل في َظٍ اإلاغخلت جخمشل في الىمى ٖلى جازغ والٗىامل التي . الصخهُت

. الىٓاٞت والى٢اًت مً ألامغاىمشل الىىم و الصخُت والٗاصاث والغاخت،

 :ألاؾغة ًخمشل فيصوع و

ض الُٟل ٖلى الٗاصاث الصخُت الؿلُمت -  .حٍٗى

 .الاَخمام بؿالمت ال٣ىام البضوي للُٟل -

 .الاَخمام بالٛظاء الجُض للُٟل واإلادخىي ٖلى ظمُ٘ الٗىانغ الٛظاثُت اإلاخىاػهت -

اًت الصخُت ألاولُت  -  اث اإلايكُت مً ٢بل مغا٦ؼ الٖغ اؾخ٨ما٫ جُُٗماث الُٟل الُبُت ألاؾاؾُت والجٖغ

. الاَخمام بجىاهب الى٢اًت مً الخىاصر اإلاجزلُت مشل الخغاث٤ -

. الاَخمام بٗاصاث الىىم الؿلُمت مً خُض ازخُاع ألاو٢اث اإلاىاؾبت للىىم -

:  زهاةو الىمى الخغوي -ب 

ٞل في َظٍ اإلاغخلت ال ًدخاط بلى مؿاٖضة مً ٚحٍر في بٌٗ ألامىع مشل اعجضاء اإلاالبـ وجىاو٫ الُٗام، ٦ظل٪ هجض الِ   

كاَض ."ًخٗلم بٌٗ اإلاهاعاث ٧الغؾم وال٣غاءة ومهاعة اللٗب  الالػمت والخغ٦ُت اإلاهاعاث الجؿمُت وحٗلم الؼاثض اليكاٍ َو

ـ، والدؿل٤، ٧الجغي، الٗاصًت اليكاٍ وؤلىان ال٨غة، لٗب :مشل لؤللٗاب  الضعاظت ع٧ىب في ٦ما والخىاػن  الخبل، وهِ والٞغ

 وكاٍ مغخلت بإجها اإلاغخلت َظٍ جمخاػ"ًٓهغ زال٫ َظٍ اإلاغخلت همى الًٗالث ال٨بحرة والهٛحرة خُض .( ) "العجلخحن طاث

خم٨ً الخـ وؤظهؼة الض٣ُ٢ت الًٗالث بحن وجأػعٍت خغ٦ُت مهاعاث ومغخلت ، و واضر ٖى٠ُ خغ٧ي  مً زاللها الُٟل ،ٍو

ما٫ ال٣ُام ببٌٗ ت مهاعة بلى جدخاط التي ألٖا   (  ) " ًضٍو

ً الىٟؿُت الُٟل شخهُت همى في باعًػا صوًعا الخغ٦ُت اإلاهاعاث وحك٩ل  الظاث،لظا ًٖ بًجابُت مٟاَُم و الاظخماُٖت، وج٩ٍى

ما٫بٌٗ  ٖلى و٦ظل٪ والخغ٦ت، اللٗب ؤبىائهم ٖلى وظب ٖلى ألاولُاء حصجُ٘  يغوعة م٘ بىٟؿه، هٟؿه وزضمت اإلاجزلُت ألٖا

اصة .ٞهظا ألامغ ال ًجب ؤن ًضٖى بلى ال٣ل٤ همى اإلاغخلت، مخُلباث مً هي َظٍ اإلاغخلت الؼاثضة في الخغ٦ت ؤن الىالضًً جٟهم ٍٞؼ

. وال٣ٗل( ٫وكاٍ ال٠ُ)٣ٞض ؤ٦ض ٖلماء الىٟـ ؤن َىا٥ اعجباٍ وز٤ُ بحن الخغ٦ت الخغ٦ت َى صلُل ٖلى الُٟىت والظ٧اء،

: زهاةو الىمى العللي-ث

مً مٓاَغ همى َظٍ اإلاغخلت َى الىمى ال٣ٗلي الباعػ، خُض جىمى م٣ضعة الُٟل ٖلى جهي٠ُ ألاقُاء، وهمى اإلاٟاَُم     

إل والخسُل.اإلاجغصة لضًه خٗلم.٦ظل٪ همى بصعا٥ الٗال٢اث وجغ٦حز الاهدباٍ،خب الَا  اإلاهاعاث اإلاغخلت َظٍ في الُٟل ٍو

ؼصاص اإلاهاعاث، و جىمى َظٍ والخؿاب، وال٨خابت ال٣غاءة في ألاؾاؾُت الخٔ.ج٣ضًما ألا٦ثر اإلاىاهج لضعاؾت الُٟل اؾخٗضاص ٍو  ٍو

 اإلاؿخ٣بل، في للخيبا بالخدهُل م٣بىال صلُال ٌٗخبر اإلاغخلت َظٍ في الخدهُل ؤن ٦ما واإلاماعؾت، باليكاٍ الخٗلُم» ؤَمُت َىا

 اإلاغخلت َظٍ جهاًت وفي اإلاجغص، بلى الخسخي ومً اإلا٣ٗض، بلى البؿُِ مً وجخضعط اإلاغخلت، َظٍ زال٫ الُٟل مٟاَُم جىمى ٦ما

                                                           
.210ص ، زىران حامد عبد السالم،مرجع سابق(    1(  

.202نفس ادلرجع ،ص (   2(  
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٣ُت، وال٣ُم اإلاٗاًحر ًخٗلم
ُ
ل
ُ
ؿخُُ٘ الىا٢ض، الخ٨ٟحر ٦ما ًىمى الخ وفي َظٍ الؿً .( )» الٟغصًت الٟغو١ ومالخٓت الخ٣ُُم َو

٤ اهدؿابه للمضعؾت و٦ظل٪  ًؼصاص الُٟل ٞهما لؤلشخام اإلادُُحن به و٦ظل٪ لؤلقُاء ظا عاظ٘ الخخ٩ا٦ه بهم ًٖ ٍَغ َو

الم مشل  مً زال٫ اللٗب م٘ ألانض٢اء، صون ؤن هيسخى اإلاُالٗت التي لها بالٜ ألازغ في َظٍ اإلاغخلت و٦ظل٪ وؾاثل ؤلٖا

إل ؼصاص ٦ظل٪ لضًه خب الَا ىن بالخالي ًؼصاص لضًه ٞهم الظاث ؤ٦ثر ٍو   الخلٍٟؼ

 .للُٟل ال٣ٗلي الىمى في واضر لؤلؾغة بك٩ل والا٢خهاصي الاظخماعي اإلاؿخىي »ال٣ٗلي هجض  الىمى في اإلاازغة ومً الٗىامل   

ٟا٫ والاهٟٗالي، بالىمى الاظخماعي ًغجبِ ال٣ٗلي الىمى ؤن الضعاؾاث وجا٦ض خماصًت ًخمحزون الظًً وألَا  ؾلى٦ُاتهم في بااٖل

ٟا٫ مً ؤ٢ل ج٣ضمهم ال٣ٗلي ٩ًىن  م ؾلى٦ُاتهم في باالؾخ٣اللُت ًدؿمىن  الظًً ألَا وؤؾلىب التربُت ( )«ؾنهم مشل في َو

 ال٣ٗلُت اإلاشحراث له وجدُذ َٟلها حصج٘ التي ٞاألؾغة ؾىاء بالؿلب ؤو باإلًجاب ، للُٟل ال٣ٗلي الىمى ٖلى جإزحر الىالضًت له

اصة ٖلى حٗمل ال٣ٗلي  الىمى اهسٟاى بلى ًاصي الدصجُ٘ ه٣و ؤن ٦ما لضًه، ؤلابضإ همى وبالخالي ال٣ٗلي لُٟلها الىمى ٍػ

خماص ٖلى هٟؿه ٖىض ال٣ُام بإصاء واظباجه اإلاضعؾُت ، وخشه ٖلى . للُٟل ىا ًجب ٖلى ألاولُاء حصجُ٘ الُٟل ٖلى الٖا َو

 .الخ٨ٟحر في خل ما ٌٗتريه مً نٗىباث ٢بل َلب اإلاؿاٖضة مً ال٨باع

: زهاةو الىمى اللؼىي  -ر

في ٖال٢خه ال٨بحرة بالىمى ال٣ٗلي و الاظخماعي والاهٟٗالي ٩ٞلما ج٣ضم الُٟل في الؿً ج٣ضم في جخمشل ؤَمُت الىمى اللٛىي  

٣ت ؾلُمت، ٞاللٛت جدهُله اللٛىي وفي ٢ضعجه ٖلى الخد٨م   م٘ والخساَب الاجها٫ وؾُلت هي في اؾخسضام اللٛت بٍُغ

،ً  ال٨الم ؤن ٨ًدك٠ ٞةهه للُٟل الاظخماعي ألا٤ٞ باحؿإ« و خىله الاجها٫ بمً ٌؿخُُ٘ ل٩ي اللٛت ًخٗلم والُٟل آلازٍغ

مىده لالهخماء للجماٖت َامت وؾُلت ا الا٦دكاٝ َظا ٍو ًٗ ا صاٞ ا ؤن ًخٗلم ٦ما ؤًٞل، بضعظت ًخ٩لم ؤن ًخٗلم ألن ٢ىًٍ ًً  ؤً

ا، م٣بىلت ٚحر ؤهىإ هي وؤلاقاعاث الهغار مشل الاجها٫ مً اإلاكابهت ألاق٩ا٫ ًُ « ٦المه لخدؿحن خاًٞؼا ٠ًًُ مما اظخماٖ
 الا٢خهاصًت والظ٧اء، والبِئت الٗامت، والصخت والجيـ، الؼمجي، الٗمغ»: اللٛىي هجض الىمى في جازغ التي الٗىامل ومً.( )

اث اظخماُٖت  وا٢خهاصًت وز٣اُٞت مغجٟٗت ج٩ىن .( )« للُٟل والاظخماُٖت ٟا٫ الظًً ٌِٗكىن في بِئاث طاث مؿخٍى ٞاأَل

م اللٛىي ؤًٞل  اث ز٣اُٞت واظخماُٖت وا٢خهاصًت مخضهُت ٞغم همَى ٟا٫ الظًً ٌِٗكىن في بِئاث طاث مؿخٍى مً ألَا

 الٟغنت له وؤن ًدُدا الخدضر والخىاع ٖلى الُٟل ٌصجٗا ؤن بك٩ل ظُض البض مً الىالضًً اللٛىي  الىمى ًدضر ول٩ي.

 بةزىجه ٖلى مؿم٘ مىه ختى ال واظخىاب م٣اعهت الُٟل .،وؤن ٣ًضما له هماطط حُٗىه ٖلى طل٪ بك٩ل ؾلُم للخٗبحر
ً
ؾلُبا

ُىع مكاٖغ ال٨غاَُت والٗضواهُت ججاَهم ٦ظل٪ الخٗامل م٘ . جىلض لضًه الكٗىع بالى٣و في ؤٖحن والضًت وبزىجه ٍو

 ًٖ اللجىء بلى اؾخسضام الٗى٠ والكضة والتزمذ في اإلاٗاملت
ً
ٟا٫ بمغوهت بُٗضا .  ألَا

:  زهاةو الىمى الاهـعالي -ج

ًٖ الجى  في الاهٟها٫ وفي َظٍ اإلاغخلت ًجض الُٟل نٗىبت الؿاصؾت باليؿبت للُٟل  ؾً في الابخضاثُت اإلاغخلت جبضؤ   

٩ىن  ٢بل، مً الغويت بلى ًظَب لم ، باألزو بطا ألام ألاؾغي زانت ا مؿخ٣غ ٚحر الؿً َظٍ في ٍو ًُ دخاط اهٟٗال بلى  ٍو

 هدُجت ، الخاعجي بالٗالم الُٟل اجهاالث صاثغة احؿإ »:اإلاغخلت بـ  َظٍ جخمحز .مٗاملخه في والهبر واإلا٩اٞإة والخىان الدصجُ٘

                                                           
1 .269نفس ادلرجع ،ص ( 1 ( 

)  266.2سامي زلمد ملحم،مرجع سابق،ص  (

 .364م ،ص 1983،هتامة،جدة،3،ط"النمو من الطفولة إلى المراىقة"زلمد مجيل منصور، فاروق سيد عبد السالم،  منهم( 3)
 .148،ص ( ت.د)، مكتبة مصر، "سيكولوجية الطفولة والمراىقة "مصطفى فهمي،(4) 
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ضم ، الاهٟٗالُت اَخماماجه جىػَ٘ بلى ًاصي مما باإلاضعؾت، الخدا٢ه ا ٖو  مغخلت اإلاغخلت َظٍ حٗخبر لظا واخض ؤمغ في جغ٦حَز

وجخمحز َظٍ اإلاغخلت . ( )« الاهٟٗالُت الىاخُت مً الهاصثت مغخلت الُٟىلت وحؿمى  ( Emotional Stability) الاهٟٗالي الاؾخ٣غاع

٦ظل٪ بالؿلى٥ اإلاخمغص للُٟل خُض هجضٍ ًخمحز بالٛحرة وبالٗهُان لحري عص ٞٗل ال٨باع ٧ل َظا مً ؤظل ببغاػ اؾخ٣الله 

غي .الظاحي ا َىا٥ ؤن الُٟىلت مجا٫ في الباخشىن  ٍو
ً
 الُٟىلت في ٖنها الُٟىلت اإلاخإزغة في الاهٟٗالُت الخهاثو في ازخالٞ

 : هاخُخحن مً اإلاب٨غة

 م٣ابل في ظضًضة مىبهاث جٓهغ خُض ؤزغي، بلى مغخلت مً جسخل٠ اإلاشحراث ٞهظٍ الاهٟٗا٫، جشحر التي اإلاىبهاث ؤو اإلاشحراث هٕى -

ٟا٫ في مساٝو ؤن طل٪ ومً ؤزغي، ازخٟاء ا....والٓالم الٗالُت، ألانىاث مً ج٩ىن  الؿاب٣ت اإلاغاخل ألَا حَر  وجٓهغ ، ٚو

ا... اللهىم ؤو اإلاضعؾت، ؤو اإلاٗلمحن مً ٧الخٝى مساٝو ؤزغي   . و ٚحَر

ٟا٫ الاهٟٗاالث، َظٍ ًٖ والاؾخجابت الخٗبحر ؤؾلىب -  ؤ٦بر اهٟٗاالتهم بك٩ل ًٖ اإلاخإزغة ٌٗبرون الُٟىلت مغخلت في ٞاأَل

ا
ً
ظا الازخالٝ اإلاب٨غة، الُٟىلت مغخلت مً واجؼاًها اهًباَ  ًٖ هاجًجا ٩ًىن  ؤن مً ؤ٦ثر وحٗلمه الُٟل زبراث احؿإ ًٖ هاجج َو

اصة   ( )» الٟؿُىلىجي الىطج ٍػ

 :اإلاغخلت َظٍ في الاظخماعي الىمى مٓاَغ ؤبغػ  ومً: زهاةو الىمى الاحخماعي -ح

 .منهم الخبراث وا٦دؿاب واججاَاتهم ٢ُمهم ٖلى للخٗٝغ :بال٨باع الاخخ٩ا٥ بلى اإلاُل -

ؼصاص الجماعي، اللٗب بلى اإلاغخلت َظٍ في الُٟل ًمُل :اللٗب - خ٣بل الجماٖت آلعاء الُٟل، ُٞمخشل ٖلى الجماٖت جإزحر ٍو  ٍو

ً ٢غاعاتها، ا٢ه بحن م٩اهخه الاظخماُٖت جد٤ُ٣ الُٟل ًداو٫  اللٗب ٍَغ٤ ٖو  .ٞع

 .والُىاب٘ و ال٨خب والهىع  ألانضاٝ مشل :ألاقُاء لجم٘ اإلاُل -

ٟا٫ مً اٖضصً  ُٞهاص١ نضا٢اجه جخٗضص الُٟل بىمى :الهضا٢ت -  والىمى الؼمجي الٗمغ ج٣اعب في بُنهم ٩ًىن  بدُض ألَا

 .وال٣ضعاث اإلاُى٫  في وحكابه الجؿمي

امت - امت ؾماث جبضؤ :الٖؼ امت وال٣ُاصة ضخامت م٣ىماث ومً الؿاصؾت، ؾً مىظ الٓهىع  في الٖؼ  الجؿمي، البيُان الٖؼ

ت، اليكاٍ وػٍاصة البضن، وأخت  ( ).مدضص ب٣ضع ؤ٢غاهه ًٖ الظ٧اء واعجٟإ الاهٟٗالي، والىطج والخٍُى

 ومؿاٖضة وال٨غم ًٖ ؤلاًشاع اإلاٗبر للؿلى٥ مدضًصا ؤؾاًؾا الاظخماُٖت اإلاؿاولُت همى ٌٗخبر" :الاظخماُٖت اإلاؿاولُت همى -

ٟا٫، ٖىض آلازٍغً  الاظخماُٖت اإلاؿاولُت جدمل منها ًخٗلم زبراث ًدُا ظٗل الُٟل يغوعة الٗلمُت البدىر وجا٦ض ألَا

ؼ آلازٍغً ال٨غم و مؿاٖضة وؾلى٥ ؤلاًشاع وحٗلم ٔ وؤلاعقاص الخىظُه مجغص ٨ًٟي ال خُض لضًه الؿلى٥ َظا وحٍٗؼ . ( )"والٖى

: الخالُت العىانغ بل ًجب ٖلى الىالضًً حصجُ٘   

ُه اإلاخِؿغ صون مبالٛت لؤلَٟا٫ في اإلاجز٫  - حر وؾاثل اللٗب البريء والتٞر .  جٞى

ت لهم  - اث ألاؾٍغ .  لٗب الىالضًً م٘ ؤَٟالهم والخٟاٖل الاظخماعي اإلاؿخمغ مٗهم وؤَمُت ال٣ُام بالخجَز

                                                           
  .275زىران حامد عبد السالم،مرجع سابق، ص ( 1) 
 .271،ص1999،مكتبة األجنلو ادلصرية،القاىرة،4،ط"اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنيننمو "،صادق آمال،أبو حطب فؤاد (2) 
 .240-237م،ص2003،مركز اإلسكندرية للكتاب،اإلسكندرية،3ط،"الطفولة والمراىقة"سيكولوجية النمو"خليل ميخائيل معوض،(3)
 .247زىران حامد عبد السالم،مرجع سابق،ص ( 4) 
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ٟا٫ ؤهٟؿهم ومكاع٦ت ال٨باع ُٞه بإ٢ل ٢ضع مم٨ً مً الخضزل في جدضًضٍ وجىُٓمه - .  حصجُ٘ اللٗب الظي ًىٓمه ألَا

-  
ً
 نالخا

ً
  ظٗل الجى الىٟسخي والاظخماعي للُٟل في اإلاجز٫ ظىا

ً
.  مً الخىجغاث والهغاٖاث  زالُا

الخإ٦ُض ٖلى الخٟاٖل الاظخماعي الٟغصي الظي ٣ًىم به الُٟل طاجه و٦ظل٪ ٖلى الخٟاٖل الجماعي الظي ٣ًىم به الُٟل  -

.  في جٟاٖله م٘ الجماٖت

ال٨باع، وال٠ُٗ  ب٦ؿاب الُٟل اإلاباصت وال٣ُم والٗاصاث الاظخماُٖت اإلا٣بىلت ٧اخترام الىالضًً واإلاٗلمحن وج٣ضًغ -

ٖلى الهٛاع، والغخمت بالًٟٗاء، وبٞكاء الؿالم، وب٦غام ال٠ًُ، وؤلاخؿان بلى الجاع، والدؿامذ والخىاي٘ وؤلاًشاع، 

 .وعٌٞ الٗاصاث الاظخماُٖت الؿِئت ٧الخىابؼ باألل٣اب والخٗهب ال٣بلي وؤلا٢لُمي

 : زهاةو الىمى الضًجي -ر

خطر . (( ول مىلىص ًىلض على الـُغة ؿأبىاٍ يهىصاهه أو ًمجؿاهه أو ًىهغاهه )):٣ًى٫ الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم ٍو

ه ٖلى عبه وصًىه وهبُه و مماعؾت الٗباصاث بهىعة مبؿُت  َظا الجاهب مً زال٫ حٗلم الجاهب ال٣ٗاثضي في حٗٞغ

ً ألا٩ٞاع واإلاٗاًحر الضًيُت للُٟل ،   في ج٩ٍى
ً
٤ الخل٣حن الظي ًلٗب صوعا جُت، ًٖ ٍَغ لخإحي بٗض طل٪ مغخلت اإلاماعؾت وجضٍع

 الضًيُت، في ألامىع  وؤؾاجظجه والضًه الُٟل ُٞىا٢ل اإلاخإزغة، الُٟىلت مغخلت »ٞىجض همى الُٟل الضًجي ًخُىع في.والخُب٤ُ

اث خى٫  ألاؾئلت مً الُٟل ٨ًثر اإلاخىؾُت الُٟىلت مغخلت وفي ٣خى٘ والىالصة، اإلاىث والبٗض، مىيٖى  له ٣ًا٫ مما الُٟل ٍو

اث مىا٢كت في ًبضؤ ؤهه بال بظاباث، مً . ( )«اإلاخإزغة َٟىلخه في َظٍ اإلاىيٖى

لٗب ً في َاًما صوًعا الُٟىلت مغخلت في َظٍ  الخل٣حن ٍو ٟا٫ لضي صًيُت ؤ٩ٞاع ج٩ٍى  َظٍ في الضًجي الىمى ٦ما ًمحز،ألَا

بت الضًيُت الٟغوى بإصاء الُٟل ٣ًىم بدُض اإلاغخلت الىُٟٗت  ،...الٟىػ بٛغى ؤو َضًت مً الىالضًً ؤو في الىجاح في مىه ٚع

 ٖلى ومؿاٖضتهم لهم ال٣ضوة الؿلى٥ هماطط وج٣ضًم الضًً ومباصثه ؤنى٫  ؤبىائهم حٗلُم واظب الىالضًً ٖلى ٣ً٘ ٞةهه لظل٪

 ومداولت َظٍ الخهاثو ٖلى الخٗٝغ واإلاغبحن واإلاٗلمحن ٦ما وكحر بلى ؤهه ًجب ٖلى آلاباء.لضحهم الضًجي الكٗىع  جىمُت

ٟا٫ م٘ الخٗامل ٣ت ، ٖليها بىاءً  ألَا ٟا٫ الخٗامل ألن ٍَغ ٣ت ًٖ جسخل٠ اإلاغخلت َظٍ في م٘ ألَا الٟئاث  م٘ الخٗامل ٍَغ

ت ٞةن وبالخالي ألازغي، خباع في مإزىطة ٚحر ٧اهذ لى مما وحٗلُم ؤًٞل جغبُت ٖلى ٌؿاٖض الخهاثو َظٍ مٗٞغ  .الٖا

: ؿً اللغاءة: زاهُا

: اللغاءة مـهىم 

ٌٗجي في ؤنل الاقخ٣ا١ الجم٘  و ؤلايمام وال٣غاءة ؤخض اإلاهاصع " ق ع أ"ؤظم٘ اإلاعجمُىن الٗغب ٖلى ؤن جغ٦ُب :لؼت 

ال٣غء ،وال٣غاءة ، وال٣غآن ، وؾمي ال٣غآن بظل٪ ألهه ظم٘ :الظي َى مً بابي ٞخذ وههغ ظمُٗا وهي " كغأ " الشالزت لٟٗل 

ُض وآلاًاث والؿىع ، ض والٖى ى مهضع ٧الٟٛغان وال٨ٟغان ،و٢ض وعص لٟٔ ال٣هو والىهي والٖى بًٗها بلى بٌٗ ،َو

ت والٗلم والخحر والهضي وؤلاًمان ،وال٣غاءة في ؤنل ؾىعة الٗل٤ وعصث بمٗجى  ال٣غاءة في الىهىم ال٣ضًمت بمٗاوي اإلاٗٞغ

 ( ). ؾغص الىحي واؾخٓهاع ما هؼ٫ مىه وخٟٓه

                                                           
.240معوض، مرجع سابق،ص  خليل ميخائيل(   1 ( 

2003-ب -دار الغرب للنشر والتوزيع ،د نظرية القراءة،:عبد ادلالك   2  
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ً
 الىظه ٖلى والى٤ُ بها وال٩لماث ، الخغوٝ ٖلى الخٗٝغ ٖلى ال٣ضعة :في ًخمشل البؿُِ بمٗىاٍ ال٣غاءة مٟهىم :انُالخا

 الٟٗلُت الٗملُت بلى ال٣غاءة مً آلالي الجاهب ٣ِٞ ًمشل ًؼا٫ ال ٧ان وبن - بٗض ُٞما جُىع  اإلاٟهىم َظا الصخُذ ،ول٨ً

ً ، مً ٦شحر عؤي في وال٣غاءة ( )"واإلاىا٢كت  الخدلُل زم والغبِ ، والاؾخيخاط والخظ٦غ ؤلاصعا٥ حكمل التي اإلا٣ٗضة ،  "اإلا٨ٍٟغ

 َظٍ ومٗاوي الصخهُت الخبرة بحن الغبِ وجخُلب ُٖيُه، ٍَغ٤ ًٖ ال٣اعت  ًخل٣اَا التي الغمىػ  جٟؿحر حكمل ٣ٖلُت ، ٖملُت

.  الغمىػ 

 للمٗاوي جىيُذ ٖملُت ألاؾاؾُت لها،وهي والىؾُلت الضعاؾت ؤصاة وهي اللٛت ، مهاعاث مً مهاعة  ال٣غاءة: اإلاعجى ؤلاحغاتي

ملُت ٟترى اإلا٨خىبت بالغمىػ  اإلاغجبُت الخ٨ٟحر ٖو  ال٩لماث ٖلى الخٗٝغ :َما ال٣غاءة "· لٗملُت ؤؾاؾُحن ع٦ىحن اإلاٗجى َظا ٍو

هم اإلا٨خىبت ". اإلا٣غوءة اإلااصة ٞو

ت الٗىانغ  "هو ،و٢ض ّٖغٞذ بإجها ٢غاءة نٗىبت ؤو ؾهىلت صعظت هي اإلا٣غوثُت Readability:مـهىم اإلالغوةُت مجمٖى

ت مشلى ،وبضاٞ٘ الاَخمام  ت ٢ّغاء في ٞهمهم للىو اإلا٨خىب ،و٢غاءتهم له بؿٖغ التي ًيبجي ٖليها الىو،والتي جازغ ٖلى مجمٖى

(  )"به

 :ًلي ُٞما بظمالها ًم٨ً ؿىاةض لل٣غاءة:  ؿىاةض اللغاءة

 اإلاؿاٞاث ٖنهم جٟهله ممً الىاؽ مً بٛحٍر ؤلاوؿان جهل ٞهي ، والكٗىب ألاٞغاص بحن الاجها٫ وؾاثل مً وؾُلتحٗخبر  -

. والغماهُت اإلا٩اهُت

ت ؤلاوؿان ٍَغ٤ ؤجها -  .الٗلىم مً الخُاة َظٍ في ًًٍغ وما ًىٟٗه ما إلاٗٞغ

.  وببضاء الخدلُل ٖلى ال٣ضعة ال٣اعت  والخسُل وحُٗي التر٦حز ٖلى ال٣ٗلُت ال٣ضعة جىمي -

ت الاعج٣اء بمؿخىي الخٗبحر ًٖ  - . ألا٩ٞاع،ٞهي جثري خهُلت ؤلاوؿان اللٍٛى

. ٞهي ٚظاء للغوح ومخٗت لل٣ٗل.بمًاء ؤو٢اث الٟغاٙ بما َى هاٞ٘ ومُٟض ومٛظ لل٣ٗل والخُا٫ -

ُت ناصعة ًٖ ٞهم وا٢خىإ - ً ؤخ٩ام مىيٖى  ( ). حؿاَم في ج٩ٍى

ا - همها بٗم٤ وعبُها ببًٗها  وال٣غاءة ٖىض الباخض هي الخهى٫ ٖلى ؤ٩ٞاع للٗمل الخام خُض ٌؿخُُ٘ ببغاَػ ٞو

٣ت مخىاؾ٣ت   ( ).بٍُغ

: أَمُت اللغاءة

 .ألازغي  باإلاىاص الىز٣ُت لهلتها عاؾُت الض اإلاىاص ؤَم مً ال٣غاءة حٗض -

.  الٗالم ؤهداء قتى في الباخشحن وجغبِ الٗلمي، البدض ؤجها جىظه -

                                                           

.30ت ،ص .، دار العاصمة داإلضاءة في أىمية الكتاب والقراءةخالد بن عبد العزيز النصار،  1  
10،ص  1997،دار عمان للطباعة والنشر،عمان األردن ، سس القراءة وفهم المقروء بين النظرية والتطبيقحبيب اهلل،أ  2  
.15.، ص 2002،الطبعة األوىل،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان،األردن، "تشجيع عادة القراءة لدى األطفال ":حسان عبابدة  3  
. 20.، الكتاب األول ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،قسنطينة، اجلزائر،ص "أسس البحث العلمي":سالطنية بلقاسم، حسان اجليالين  4  
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اجه، ومٗخ٣ضاجه الخل٣ي ومؿخىاٍ ؤلاوؿان اججاَاث في جازغ ٞهي للهضم، ؤو للخىمُت وؾُلت ؤجها -  ٣ًغؤ ما خؿب ٖلى وجهٞغ

 .َالًخا ؤو نالًخا بن الخإزغ، ٩ًىن 

 الٗهىع، ٧ل ٌِٗل ؤن ٌؿخُُ٘ ٞال٣اعت  الجٛغاُٞت، الاظخماُٖت،والخضوص والٟىاع١  الؼمىُت، بالٟىانل حٗتٝر ال ؤجها -

 .وألا٢ُاع اإلامال٪ وفي ٧ل

 ؤ٢غؤ ٞإوسخى، الهُجي ؤؾم٘ اإلاشل في ظاء و٢ض الظا٦غة، في الخشبُذ وؾهىلت اللٛت، وؾالمت اإلاغاظٗت، بؿهىلت جخمحز -

غ
ّ
 ( ) ٞإجظ٦

 :اللغاءة مهاصع

 واَخمامه ، جسههه مىيٕى في ؤلاوؿان ًدخاظها التي واإلاغاظ٘ الجامٗت ، ؤو اإلاضعؾت في اإلا٣غعة ال٨خب ومنها :الىخب- 

ا التي وال٨خب  آعاء مً خىاٍ وما ؤظؼاثه لجمُ٘ واؾخ٣هائها للمىيٕى ، بكمىلها ال٨خب وجخمحز الخغة ، لل٣غاءة ًسخاَع

. ومالخٓاث 

 ٖلى ؤخىا٫ اإلاجخم٘ مً خىله وهي ماصة جخهل بدُاة الٟغص الُىمُت خُض جُلٗه :والضوعٍاث واإلاجالث الصخف-2

ً ٖلى والضوعٍاث الصخ٠ واإلاجالث وحؿاٖض .الٗالم مً وظؼء الخُاة م٘ بإهه ؤلاخؿاؽ بلى خاظخه وجغضخي"  اججاَاث ج٩ٍى

 ( )" ال٣غاء لضي مُٗىت مظَبُت ؤو واظخماُٖت ؾُاؾُت

ت وهي :اإلابرمجت الخاؾب أكغام-3  ًدىي  الٛالب في ٦بحرة ، ؾٗت طي واخض ٢غم في ميؿىزت ال٨خب مً مجمٖى

اث اإلاٗاظم ً ًٖ جمخاػ اوهي ألاظؼاء طاث وال٨خب واإلاىؾٖى ت بؿهىلت الؿاب٣حن اإلاهضٍع  مبخٛاٍ؛ بلى ال٣اعت  ونى٫  وؾٖغ

. اإلاؿخسضمت الٗالُت الخ٣ىُت بًٟل

سخل٠ ."ٌٗخبر مً ؤخضر مهاصع ال٣غاءة :ؤلاهترهذ-4 ً ًٖ ٍو  باؾخمغاع، اإلاٗلىماث مخجضص ٧ىهه في ألاولُحن اإلاهضٍع

ى الٟىىن، مخىٕى ٞهى و٦ظل٪ ال١، ٖلى ٦مهضع به الخد٨م ًم٨ً ال طل٪ م٘ َو اث، مٗلىماث ُٞه جسخٟي ٣ٞض ؤلَا  ومىيٖى

ت، جدبض٫ و٢ض  ( )آلالي، الخاؾب بها في اإلاٗمى٫  الخٟٔ وؾاثل بلى ال٣اعت  ًلجإ لم ما بؿٖغ

٣ت وألاصاء والهضٝ، الٛغى خُض مً بُنها ُٞما جسخل٠ لل٣غاءة، ٖضة ج٣ؿُماث َىا٥: أهىاع اللغاءة  و٢ض  ٢ؿمها  .والٍُغ

 :بلى " عالم الىخب واللغاءة واإلاىخباث"في ٦خابه  "مدمض أمحن البنهاوي "

ا ال٣اعت بىٟؿه :  اللغاءة للترؿُه  -  . ٢غاءة الاؾخمخإ ًسخاَع

ً ؤو ؤٞغاص ؤو ماؾؿاث:  اللغاءة للخهٌى على خلاةم مدضصة -  . مشل البدض ًٖ ع٢م َاج٠ في الضلُل،ؤو ٖىاٍو

حن الؿاب٣حن مشل ٦ُُٟت بنالح ُٖب في الؿُاعة :  اللغاءة للـهم  -  . ًجم٘ الىٖى

ال٩اجب، و ًخُلب َظا  َغخها التي ألا٩ٞاع مً ظملت ه٣ض بلى زاللها مً ال٣اعت  ٌٗمض التي ي ال٣غاءةٍو: اللغاءة للىلض   - 

ا  الىٕى مً ال٣غاءة ٢ضعا ٦بحرا مً الخ٨ٟحر والتر٦حز وال٣ضعة ٖلى جدلُل وج٣ُُم  ألا٩ٞاع وهي ؤٖلى صعظاث ال٣غاءة وؤ٦ثَر

. ج٣ضما 

                                                           

.38-37خالد بن عبد العزيز النصار،مرجع سابق،ص   1  
.44نفس ادلرجع،ص    2  

.45نفس ادلرجع،،ص    3  
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:  ال٣غاءة مً خُض الهضٝ بلى "  التربُت اإلاىخبُت في اإلاضعؾت العغبُت:"في ٦خابه "  قعبان زلُـت"و٢ؿم         

م مً اإلاهىُحن بٛغى الخهى٫ ٖلى ؤخضر اإلاٗلىماث في : اللغاءة الىُْـُت  -  حَر باء ٚو مشل ٢غاءة اإلادامحن و ألَا

ٍغ لؤلًٞل .                مجا٫ ٖملهم لخٍُى

. عاءة في خض طاتها تهضٝ بلى مخٗت ال٤:  اللغاءة الخشلُـُت  -    

٣ت مُٟضة :  اللغاءة الترؿيهُت  -     ( .)تهضٝ بلى الدؿلُت وقٛل و٢ذ الٟغاٙ بٍُغ

ُـً    ىا٥ مً ٢ؿمها جبٗا لُبُٗـت ألاصاء وهي ٖلى هٖى : َو

حر بلى حٗمض التي ال٣غاءة وهي:اللغاءة الهامخت   -1   ت ٖلى ال٣ضعة جٞى ؿخٗمل  اإلا٣غوء، وجلخُو والٟهم الؿٖغ َظا َو

 جدٍغ٪ وال َمـ، وال نىث ٞيها لِـ بالُٗىحن، الىٕى مً ال٣غاءة خاؾت البهغ وال٣ٗل ٣ِٞ ،ؤي ؤجها ٢غاءة

في الىيىح وهي  الهامخت ال٣غاءة ؤَمُت جبضؤ وال٩لماث، ألانىاث وباليؿبت لؤلَٟا٫ ؤو الخالمُظ ٞبٗض ان ًخ٣ىىا .للكٟخحن

خا جإزظ٦ما ؤجها  .ال٣غاءة في والٟهم التر٦حز ٖلى الهامخت ال٣غاءة حؿاٖض
ً
ت ال٣غاءة مً ؤ٢ل و٢  . الجهٍغ

ت  -2   ٘ بلى ال٣اعت  ٞيها ٌٗمض التي هي ال٣غاءة:اللغاءة الجهٍغ وهي ٨ٖـ ال٣غاءة الهامخت، ًىظض  ٞيها   باإلا٣غوء نىجه ٞع

٪ للكٟت واللؿان ، وؤخُاها ج٩ىن بهىث ٖا٫ مؿمٕى  مـ وجدٍغ  ال٣غاءة ؤجها ج٣ىمومً مؼاًا َظا الىٕى مً (.  )نىث َو

 ًٖ ٖلى الخٗبحر وحٗىصٍ هٟىؾه في الش٣ت جبض الُٟل،و ٖىض الى٤ُ مهاعاث ٦ما ؤجها جىمي.إلاٗالجتها الى٤ُ ُٖىب ٦ك٠ ٖلى

ٔ وشجاٖت، بجغؤة وؤ٩ٞاٍع وخاظاجه آعاثه ومً ؤَضاٝ ال٣غاءة .وهي مهاعة مُلىبت في الخضَعـ واإلاداماة، ؤلانالح والٖى

ت ب الخلمُظ:الجهٍغ ض ٖلى  وأخت خؿً الى٤ُ ٖلى جضٍع تألاصاء،والخٍٗى  .ال٣غاءة في اإلاىاؾبت الؿٖغ

:  ُٞم٨ً ج٣ؿُمها بلى  الؼغى خُث مً اللغاءة ؤما

عت  -    ال٨خاب  ٌؿخد٣ه ال٣غاءة مً هٕى ؤي ال٣اعت  ًدضص الاؾخ٨كاُٞت،خُض ال٣غاءة بٗض جإحي التي وهي :اللغاءة الؿَغ

٨غة ٗت ال٣غاءة ٞو ؤزغي،وجخمحز بالخهٟذ الٗام لل٨خاب اإلا٣غوء بٛغى  بلى مؿاخت مً ٣ًٟؼ الىٓغ ؤن ٖلى ج٣ىم الؿَغ

اث التي ؾخ٣غؤ ؤو اإلاٛؼي الٗام ؿميها" باعصان"٦ما ٌؿميها .الخٗٝغ ٖلى اإلاىيٖى ا٦دكاٝ " حىعجي" بال٣غاءة الٗاثمت ،َو

ا والخيبا بىماطط الهٗىباث اإلاٗجى الٗام ،خُض حؿمذ بمىذ هٓغة ٖامت ًٖ الىؾاثل ،والخٗىص ٖلى مسخل٠ زهىنُاجه

ت " ( ).التي حٗترى الباخض إل ٖليها في ٦خب ؤزغي، ٌؿخُُ٘ ؤن ٣ًغؤ جل٪ اإلااصة بؿٖغ وال٣اعت الظي ٣ًغؤ ماصة ؾب٤ له الَا

ت، ؾ٩ُىن مؿاٖضا  ا ٢بل طل٪، مما ٌٗجي ؤن اؾخمغاع ال٣غاءة في مدىع مً مداوع اإلاٗٞغ ؤٖلى ب٨شحر مً ٢اعت لم ًسبَر

 ( )"اءة ؤؾٕغ وبهجاػ ؤٖٓمؤؾاؾُا ٖلى ٢غ

ت والهامخت ت ال٣غاءة مؿإلت ال٣غاءة الجهٍغ ألن ال٣اعت اإلابخضت والُٟل الهٛحر ًيبػي ؤن ٣ًغؤ في ..مما ًخهل بؿٖغ

البضاًت بهىث مغجٟ٘،ألن طل٪ مما ٌٗحن ٖلى ج٣ؿُم ال٨الم خؿب مٗىاٍ في ؤصاثىا الهىحي،وفي َظا حٗىص ٖلى إلاذ اإلاٗجى 

ت ا الىدى مً ال٣غاءة ب٣ضع ٧اٝ ًىصر ال٣اعت بالخٗىص ٖلى ال٣غاءة ٞةطا ما خضر هٕى مً الخٗىص ٖلى َظ.بض٢ت وؾٖغ

ت حؿب٤ نىجه بما ًدُذ بحن ؤعب٘ ٧لماث وؾذ ٧لماث  ت ؤ٦بر،خُض ؤن ٖحن ال٣اعت ٢غاءة ظهٍغ اإلاهمىؾت،ألجها جدُذ له ؾٖغ

                                                           
 .102،103ص  2005ة،، مشس ادلعارف مركز الكتاب للنشر ،القاىر"إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعية":زلمد عوض العايدي 1
 . 16،17حسان عبابدة ،مرجع سابق،ص2
  .19.ص. 2009، الكتاب األول ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية قسنطينة،اجلزائر، "أسس البحث العلمي":سالطنية بلقاسم حسان اجليالين   -1
  .44-43الشامية بًنوت، ص،دار القلم دمشق،الّدار 6،ط"مفاىيم وآليات-القراءة المثمرة"عبد الكرمي بّكار، 4
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ا لخهبذ الٗال٢ت زىاثُت بحن الٗحن واإلاش، ؤو بحن البهغ ت ج٣خطخي جىظُه الخىاؽ ٧اٞت وخهَغ وال٣ٗل، وطل٪ ألن  والؿٖغ

 ( )"ال٣غاءة ٖمل ٣ٖلحن ًبضؤ بالىٓغ

يها: اللغاءة العاصًت -2      اث ج٣غؤ ٞو سخاع لل٣غاءة، خضصث التي اإلاىيٖى ه جخهل التي الا٢خباؾاث منها ٍو وهي أو  .بمىيٖى

ت اإلاٗخاصة للباخض،بٛغى ٞهم آلاعاء وألا٩ٞاع التي خضصَا لل٣غاءة في بٌٗ  اإلاغاظ٘، منها ال٣ٟغاث ال٣غاءة بالؿٖغ

. والا٢خباؾاث اإلاُلىبت

ه اإلاخهلت اإلامخاػة وهي ال٣غاءة اإلاخإهُت الىاُٖت لؤلبدار: اللغاءة العمُلت -3     خُض ًغ٦ؼ ٞيها ٖلى ٧ل " بٗم٤ بمىيٖى

ىا ًخُلب ألا مغ وظىص لٟٔ ؤو ٖباعة طاث مٛؼي ؤو ٢ُمت ٖلمُت، لخدضًض ٦ُُٟت الخىنل بلى الىخاثج اإلاُلىب جد٣ُ٣ها ، َو

 ومهاعاجه ز٣اٞخه و٦ظل٪ ال٣اعت، مً ال٩امل الاهدباٍ وهي حؿخلؼم ( )"ال٣لم والىع١ لدسجُل اإلاٗلىمت ٞىع الٗشىع ٖليها 

   .مسخلٟت ؤو٢اث في مخٗضصة مهاعاث ال٣اعت  ٌؿخسضم وؾٝى مجخمٗت،

ت لألؾغة :  -التربُت العللُت-مً الىْاةف التربٍى

هم  جخدمل ألاؾغة ٖلى ٖاج٣ها الضوع ألاَم في حٗلُم ؤبىائها وجش٣ُٟهم ومخابٗتهم في ؤصاء الىاظباث اإلاضعؾُت ٞو

التربُت  بالخالي ٞهي حٛظي ٞيهم .ٞاألؾغة هي التي جدضص مضي ج٣ضم ؤو جإزغ ؤبىائها في اإلاضعؾت.الضعوؽ و٦ظل٪ الاؾخظ٧اع

با مىٓما ٖلى الخ٨ٟحر الصخُذ، و الاؾخضال٫ جغبُت ٣ٖل الُٟل » ال٣ٗلُت التي هي ٖباعة ًٖ به جضٍع ت وجضٍع بخٛظًخه باإلاٗٞغ

الهاص١ والىٓغ البُٗض ختى ٌؿخُُ٘ ؤن ًدؿً بصعا٥ ما ًدُِ به مً اإلاازغاث اإلاسخلٟت،والٓىاَغ اإلاخٗضصة ب٣ضع ما 

٣ت جدبب الُٟل ٝ ًما ٣ًضم له مً ًىاؾب ؾً الُٟل و٢ضعجه ال٣ٗلُت واؾخٗضاصٍ ال٨ٟغي ٖلى ؤن ٩ًىن طل٪ بٍُغ

ا ٣ت جدمله ٖلى الخ٨ٟحر ٞيها،وحكى٢ه بليها،وجشحر اهدباَه هدَى  (  )«مٗلىماث ومٗاٝع وبٍُغ

و٢ضعجه ٖلى اؾخسضامها وصالالتها الش٣اُٞت » الضوع الٟٗا٫ مً زال٫ حٗلُم الُٟل اللٛت  ألاؾغة ٦ما جلٗب

ت اإلاىاؾبت للمىا٠٢ الاظخماُٖت،ٞاؾخسضام  اللٛت وال٣ضعة ٖلى الى٤ُ والخٗبحر وجىنُل ألا٩ٞاع جبضؤ مً والخٗبحراث اللٍٛى

ً في الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاٍع وآعاثه ٍغ للُٟل مً ٞغم الؾخسضامها والخىانل م٘ آلازٍغ ، (  )«ألاؾغة مً زال٫ ما جٞى

غوٞه الاظخماُٖت اإلادُُت به مً ؤَم اإلاازغاث ٖلى الىمى ت لترجِب الُٟل في ألاؾغة ْو  وهجض الٗىامل ألاؾٍغ

. للٟغص اإلامحزة الاظخماُٖت الصخهُت جيكإ الاظخماعي والكٗىع  بالظاث والكٗىع  اللٛت اللٛىي لضي الُٟل ٞبىمى

ا١، ظماٖت بٗضَا ًإحي زم  و٢ىىاث اجها٫ مً وؾاثل ٞيها بما ٖامه بهٟت مجخمٗه وؤزحًرا اإلاسجض زم ٞاإلاضعؾت، الٞغ

ت ت مٗٞغ  الُٟل ًلخ٣ِ بط للُٟل، ألاولى الىمى مغاخل في نىعَا ؤبؿِ في اللٛت خُض جبضؤ. و مغثُت  وم٣غوءة مؿمٖى

، ى ،.. الجملت زم زم ال٩لمت، الخٝغ هِب ٦شحرة بمداوالث ًمغ َظا في َو ٧ل َظا ًخم . مجخمٗه لٛت ٨ًدؿب ختى ًسُئ ٍو

ٟالهم ، بٗض طل٪  ه َب٣ا للمؿخىي الش٣افي مً زال٫ ما ٣ًضمه ألاولُاء مً ٢هو وخىاصر أَل الظي ٌِٗل جؼصاص مٗاٞع

. ُٞه زم  ًبضؤ ٢امىؾه اللٛىي في الخىؾ٘ بخىؾ٘ صاثغة اخخ٩ا٦ه وجٟاٖله في اإلاجخم٘ 

٘ الخإزغ والكٗىع بإهىإ  مسخلٟت مً اإلاازغاث جخٗضي مازغاث البِئت اإلااصًت  ىضما ًخٗلم الُٟل اللٛت ًهبذ ؾَغ ٖو

٫ ٩ًىن مغصوصٍ اللٛىي و الش٣افي في ؤؾلىبه ،ٞالُٟل الظي ًىدضع مً ؤؾغة جدخىي ٖلى م٨خبت و طاث مؿخىي ز٣افي ٖا

                                                           

.    44نفس ادلرجع ص    1  
.102.زلمد عوض العايدي،مرجع سابق ، ص  2  

.309،ص  2001،مكتبة السوادي،جدة،4،ط"تربية األطفال في رحاب االسالم في البيت والروضة"،زلمد حامد الناصر،خولة عبد القادر درويش(  3 ( 

.74،ص  2004، دار الفكر العريب،القاىرة، "للتربيةاألسس االجتماعية "، مسًنة أمحد السيد،(  4 ( 
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غ ٖلى هٟـ الٓغوٝ  ىا حٗخبر ال٣هت ؤَم .الخٗلُمي ؤًٞل وؤخؿً مً الُٟل الظي ًإحي بلى اإلاضعؾت مً ؤؾغة ال جخٞى َو

غ ٞيها الكغوٍ الخالُت  ( ):ٚظاء ٣ٖلي للُٟل ألجها ج٣ضم همىطظا مخ٩امال للخُاة، لظل٪ وظب ؤن جخٞى

ٟا٫ مً خُض اإلاىيٕى و اللٛتؾهىلت ألاؾلىب و  - .  مالءمخه إلاؿخىي ألَا

. ؤن ٩ًىن لها مٛؼي تهظًبي وزل٣ي -

ىُت، ؤو صًيُت - بضاًت    ٞاإلا٨خبت حك٩ل مد٩ا خ٣ُ٣ُا  للُٟل ،خُض حٗض »....ؤن جخهل بمىاؾباث ٖامت ٢ىمُت ؤو َو

 :ومً ؤَضاٞها هجض ( )«ججغبخه م٘ ٖالم ال٨خب

حر اإلاىاص اإلا٨خبُت » - ت)جٞى م ( م٨خب،ومجالث،ومىاص ؾمُٗت بهٍغ ٟا٫ زال٫ مغاخل همَى بما ًخالءم م٘ ؤٖماع ألَا

(  )«اإلاسخلٟت

حر مىاص ووؾاثل اإلاُاٖت و التروٍذ ٧ال٣هو وألاٞالم واإلاؿغخُاث وؤٞالم الغؾىم اإلاخدغ٦ت اإلاىظهت وألالٗاب  - جٞى

 . الخٗلُمُت

خماص ٖلى الىٟـ - ً والكٗىع باإلاؿاولُت والاَخمام بالىٓاٞت  ٚغؽ لضي الُٟل ال٣ُم الٟايلت ٧ااٖل والخٗاون م٘ آلازٍغ

ٞاألؾغة مؿاولت ًٖ حٗلُم ؤبىائها وجش٣ُٟهم ،مً زال٫ ٖملُاث الخيكئت الاظخماُٖت . واؾدشماع و٢ذ الٟغاٙ..والىٓام،

ا ا٫ ٦شحرة ،والتي  جلٗب ،وحٗخبر الىُْٟت الخش٣ُُٟت ؤقمل مً الىُْٟت الخٗلُمُت ألجها حكمل الخٗلُم ٦ٗىهغ مً ٖىانَغ

. صوعا ؤؾاؾُا في حك٨ُل شخهُت الُٟل الظي َى عظل اإلاؿخ٣بل

ً عاصة اللغاءة لضي ألابىاء  :  جىٍى

 ؤلاوؿاهُت الجماٖاث خُاة ًٖ للخٗبحر اإلاجخم٘ َبُٗت وؤْهغتها البكغي، ال٣ٗل ؤهخجها اظخماُٖت حٗخبر اللٛت ْاَغة

 ألا٩ٞاع جدمل التي ألاصاة في خُاة ألامم ٞهي ٢ُمت مً لها ،إلاا اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن الخٟاَم ؤصواث مً وهي. "الٗمغان وم٣خًُاث

غي  اإلاٟاَُم، وجى٣ل  الخٟاَم، بٛغى الاجها٫؛  في مؿخسضميها خاظاث لخلبي اظخماعي وظضث ازترإ بإن اللٛت" عضؽ"ٍو

ٗخبر(  ).ٞيها خُاة ال عمىػٍ  مجغص وجهبذ الٗملُت ٢ُمتها ج٣ٟض َظا وبٛحر  ألازغي  الىمى ؤهىإ قإن للُٟل اللٛىي  الىمى َو

ٟا٫ ًسخل٠ طل٪ ٖلى وبىاء .ٞيها ٌِٗل التي البِئت بها جؼوصٍ التي والخبراث بضازله، الىطج ٢ىي  َما لٗاملحن، مدهلت  في ألَا

م مىظ وٗىمت لضي الُٟل  ٚغؽ َىاًت خب ال٣غاءة بالخالي البض مً  اإلاضعؾت في الخبراث بىٟـ مغوا لى ختى اللٛىي  همَى

ٟا٫ ؤْاٍٞغ مً ال٨خب بالخالي ال ًجضون نٗىبت في  ال٨شحر خىلهم ُٞجضون  ال٣غاءة ، ٖلى حصج٘ بِئت في ٖىضما ًىلضون  ،ٞاأَل

ٟا٫ " بحروؿخحن"الخىانل م٘ مٗلمهم في اإلاضعؾت و٢ض ؤ٦ض ٖلى طل٪  ا في ألَا ت التي جتر٥ آزاَع خُض ع٦ؼ ٖلى اإلاهاعاث اللٍٛى

لى ججغبتهم اإلاضعؾُت ٟا٫ ال٣ٟغاء  ٖو ت نُٜ الخٗبحر وؤؾالُب اؾخسضام اللٛت بحن ألَا ٣هض َىا بالغمىػ اللٍٛى الالخ٣ت ،ٍو

ىُاء خُض ًغي خضًض ؤَٟا٫ الُب٣ت الٗاملت جمشل ظٍ الغمىػ جغجبِ بؿُا٢اث ز٣اُٞت مدضصة ألن "عمىػا ملُضة"وألٚا َو

الُٟل تهضٝ بلى بىاء شخهِخه، وهي جمشل ؤؾلىب  و ز٣اٞت.ؤٞغاص َظٍ الُب٣ت ًلتزمىن بمٗاًحر مُٗىت صون الخضًض ٖنها

                                                           
.76،ص 1996القاىرة،  ،دار االعتصام للطبع  والنشر والتوزيع،"(دراسة نظرية و  تطبيقية)أدب األطفال"علي اذلريف، زلمد ( 1(  
301.،ص1995،السعودية،،الرياض 14،ع "مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية"،سامل زلمد سامل(  2(  

،دار تثقيف للنشر و 4رللة عامل الكتب،عالخدمات المكتبية لألطفال،زلمد عودة عليوي، رلبل الزم مسلم ، (
.507،ص1989التوزيع،الرياض،السعودية، 3(   

.60،ص1998والنشر،عمان،األردن،،دار الفكر للطباعة "تعليم القراءة بين المدرسة والبيت "عدس زلمد عبد الرحيم،  4  
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ىا هجض ؤن الصخ٠  باتهم واخخُاظاتهم َو ٟا٫ الجُضة هي التي جغاعي ٚع ٟا٫ ،وز٣اٞت ألَا الخُاة الؿاثض في مجخم٘ ألَا

ٟا٫ ؤ٦ثر مً ال٨خب ٟا٫ بلى جىمُت مؿخمغة مً ». واإلاجالث هي التي حؿتهىي ألَا ألاؾغة ٦ما جدخاط اإلاُى٫ ال٣غاثُت لضي ألَا

اث زاعط هُا١ ٦خبه  واإلا٨خبت اإلاضعؾُت واإلا٨خبت الٗامت ،وحٗخبر َظٍ الضوعٍاث ؤو٫ ما ًهاصٝ الُٟل مً مُبٖى

م٨ً لهظٍ اإلاهاصع ؤن ججٗله َٟال مدبا لل٣غاءة بطا ؤخؿً جىظيهه   ( )«.الضعاؾُت، ٍو

ض ألابىاء ٖلى ال٣غاءة ٧ان مً الىاظب حر-ولخٍٗى ٟا٫ ٦خب جٞى اإلاجز٫ ختى وبن ٧اهذ ٦خب ٢لُلت ألن ال٨خاب  بم٨خبت ألَا

 اإلاىظهت حٗالُمه في ال٣غاءة ومهاعة ال٨خاب ؤَمُت ٢ضًم مهغي  خ٨ُم بحن الُٟل ،ول٣ض لش٣اٞت باليؿبت ًدخل م٩ان الهضاعة

 مً ال٨خب في ما ل٪ ؤبغػ  ؤن اؾخُاٖتي في لُذ و ، ؤم٪ جدب مما ؤ٦ثر جدب ال٨خب ؤظٗل٪ ؤن ؤؾخُُ٘ لُخجي « ب٣ىله البىه

م٨ً ( )«.وظما٫ عوٖت ٟا٫ ٦خب ج٣ؿُم ٍو  الٗلمُت الخجاعب ٦خب. والهىاًاث ألالٗاب ٦خب. اإلاٗلىماث ٦خب.ال٣هو:بلى ألَا

ت ألا٢غام ؤلال٨تروهُت ال٨خب.اإلابؿُت اصة ال٣غاءة لً جخ٩ىن لضي الُٟل بال بطا قٗغ بىٕى مً اإلاخٗت ٖىضما  .اإلاًَٛى ٖو

 .٣ًغؤ ، ولً ًخإحى َظا بال بطا أخبذ َظٍ ال٣غاءة بىٕى مً الا٦دكاٝ وجىمُت ال٣ٗل

ىا هجض ال٣هت مً ؤخب ألاصبُاث ا اؾتهىاًء  ومً ٢لب الُٟل ، بلى َو  ؤهجر مً اٖخبرث لظل٪ ؛ ُٞه وجإزحًرا ، له ؤ٦ثَر

ت ألاَضاٝ بها لخد٤ُ٣ للمغبحن الاؾخٗاهت ًم٨ً التي التربُت ًبؤؾا٫ ت الهاصٞت في جىظُه  ، التربٍى ٞهي مً ألاؾالُب التربٍى

ٞهى ًداو٫ م٣اعهت هٟؿه بهاالء بالخالي . ألابىاء،ألجها جشحر الاهدباٍ وجى٢ٔ اإلاكاٖغ وججٗل الُٟل ٌِٗل م٘ ؤبُا٫ ال٣هت

ت مشال ال٣هتٞىجض . ٩ًىن له ؤزغ في حٗضًل ؾلى٦ه للُٟل  وبٞهامها ؤلاؾالمُت، ال٣ُٗضة جغؾُش»ؤلاؾالمُت تهضٝ بلى  التربٍى

٣ت  ٖلى وؤخضار ؤشخام مً ٞيها ما حؿاٖض ب٩ل ٞهي الُٟل وبصعا٥ ًدىاؾب مبؿِ ق٤ُ ،وؤؾلىب هامُت مخضعظت بٍُغ

اث ججؿُض ا اإلاٗىٍى  ، بال٣ُٗضة اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل مً ال٨شحر خى٫  الُٟل حؿائالث مً ٦شحر ججُب ٖلى خُت بهىعة وببغاَػ

 (.  )«ٖنها م٣ىٗت قاُٞت ًيخٓغ بظاباث والتي

ت،ألن الُٟل  ت مً بُنها جىمُت مهاعة الاؾخمإ والتي حٗخبر مً ؤَم اإلاهاعاث اللٍٛى وال٣هت جىمي في الُٟل مهاعاث لٍٛى

ت وجىمُت مهاعة ال٨الم لضي .ًى٤ُ ما ٌؿمٗه ٞةطا ٧ان اؾخماٖه ظُضا ٧ان ه٣ُه ظُضا اصة خهُلت الُٟل اللٍٛى ٦ظل٪ ٍػ

٤ُ في ازخُاع ال٣هت اإلاىاؾبت لظل٪ وظب ٖلى اإلاغبي ؤن ًسخاع الُٟل ،وهجاح َظا ألاؾلىب ًخى٠٢ ٖلى مضي ا٫ جٞى

٤ والجظب ؤزبدذ البدىر والضعاؾاث ؤن ٦ما . ال٣هو الهاصٞت إل٦ؿاب ؾلى٥ ؤو حٗضًله، م٘ مغاٖاة ٖىهغ الدكٍى

ٟال٪ هي ؤَم ٖامل مازغ ٖلى عبُهم بال٨خاب؛ ٞهي ؤ٦ثر ؤَمُت مً ال٨م الظي ج٣غئ  ٣ت التي ج٣غؤ بها أَل ٌ لهم، ٞمً الٍُغ

اإلاهم ؤن حصج٘ َٟل٪ ٖلى اإلاكاع٦ت في ؤزىاء ال٣غاءة، وبال ٞةن اؾخٟاصجه مً ال٣غاءة ؾخ٩ىن مدضوصة وؾخ٩ىن قبه 

ا ؾا٦ًىا ًٗ ت لضحهم .مىٗضمت بطا ٧ان مؿخم اث مخ٣ضمت في جىمُت الثروة اللٍٛى  .ألن اإلاكاع٦ت جد٤٣ مؿخٍى

إلااطا ٣ًغؤ؟ ماطا ٣ًغؤ؟  ٠ُ٦ ٣ًغؤ ؟ : اءة وظب حٗلم اإلاهاعاث الخالُت٢بل ؤن هبضؤ في ٖملُت ال٣غ :  مً مهاعاث اللغاءة 

متى ٣ًغؤ ؟  ؤًً ٣ًغؤ ؟  

ت ، اإلاغثُت واإلا٣غوءة بال ان ال٨خاب ًب٣ى في : جىؿحر الىخاب -1 ت في ٖهغها ؾىاء اإلاؿمٖى م مً جىٕى مهاصع اإلاٗٞغ بالٚغ

". بالىخابت العلم كُضوا(" م)٦ما ٢ا٫ الىبي .الُلُٗت

ً ئن به جسلى        هخاب والجلِـ اإلاداصر زحر:    أبى الُُب اإلاخىبيو٢ا٫  
َّ
 ألاصخاب مل

                                                           
. 281مرجع سابق ، ص : مشس الدين  فرحات، (  1 ( 
. 69مرجع سابق،ص: زلمد، السيد حالوة(  2 ( 

. 130، ص 1991،مؤسسة الرسالة،بًنوت،3،ط"أدب األطفال في ضوء اإلسالم":الكيالين، جنيب(  3 ( 
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 ونىاب خىمت مىه اؾخىصعخه          وجىاٌ ئطا ؾغا مـكُا ال                             

ت بدخه ، بدُض جىي٘ ٖليها      غاى ججاٍع ت ال جمشل ل٨ً ما ًجب الخىبُه بلُه َى ؤن َىا٥ ٦خب جال٠ أٚل ً مٍٛغ ٖىاٍو

بن ال٨خاب مشل ال٣مُو ٦شحرا ما ."خ٣ُ٣ت ما في ال٨خاب، ومً هاخُت ؤزغي ٢ض ٩ًىن ال٨خاب ظُضا ل٨ً ٚحر مىظه بلُ٪

ومغة ازغي ٣ٞض ٩ًىن ال٨خاب مالثما ل٪، ل٨ً . ج٩ىن ظىصجه مً مىاؾبخه لالبؿه ، ولِؿذ مً ظىصة ٢ماقه ؤو لىهه

اج٪ ال٣غاثُتماصجه التي ٌكغخها ال جضزل يمً  ٨ظا، ٞهىا٥ ؤؾباب ٦شحرة جضٖىها بلى ٖضم الاؾخعجا٫ في قغاء ...ؤولٍى َو

ه او زمىه،و ؤًا ٧ان ٧اجبه  (. )"ؤي ٦خاب مهما ٧ان مىيٖى

اث ال٨خاب  إل  ٖلى مىيٖى اث ؤوال مً ؤظل الَا إل ٖلى ٞهغؽ اإلاهاصع .بالخالي وظب ٢غاءة ٞهغؽ اإلاىيٖى ٦ظل٪ الَا

ت مؿخىي اإلاٗالجتواإلاغاظ٘ ألجها جض٫ ٖل ٞةَما٫ ."ي َبُٗت مٗالجت اإلااصة التي في ال٨خاب، ٢غاءة بٌٗ الهٟداث إلاٗٞغ

ال٣غاءة الاؾخ٨كاُٞت ؤو الخهٟدُت ٢ض ؤصي بإٖضاص ال جدصخى مً البكغ بلى ؤن ٌكتروا ٦خبا ال حؿخد٤ ال٣غاءة ، ألجها ال 

 ( )"الاؾخٟاصة منها، او ال تهمهم  حؿاوي زمً اإلاضاص الظي ٦خبذ به ،ؤو ان ٌكتروا ٦خبا ال ٌؿخُُٗىن 

الى٢ذ ٧الؿ٠ُ بن لم ج٣ُٗه ٢ُٗ٪ م٣ىلت قهحرة جض٫ ٖلى ؤَمُت الى٢ذ وؤَمُت جىُٓمه : جىؿحر الىكذ لللغاءة-2

، واإلاداٞٓت ٖلُه اصة ما "ٞٗلى ال٣اعت .واؾدشماٍع ؤن ًسخاع ؤو٢اث ال٣غاءة اإلاىاؾبت ،ؤو٢اث اليكاٍ والهٟاء الظَجي ،ٖو

٣ا بضهُا ؤو مكٛىال ج٩ىن في الهبا لُه ؤن ًبخٗض ًٖ ألاو٢اث التي ٩ًىن ٞيها مَغ ح البا٦غ ؤو ٣ٖب الاؾد٣ُاّ مً الىىم ،ٖو

هم ما ٣ًغؤ  ( )"طَىُا ختى ًدؿجى له اؾدُٗاب ٞو

ختى ًخم نٟاء الظًَ وال٣ضعة ٖلى  ًًٟل ؤن ٣ًغؤ ال٣اعت في م٩ان َاصت بُٗضا ًٖ الًىياء: تهُئت حى اللغاءة-3

غ ُٞه الكغوٍ الصخُت الجُضة مً خُض،وج٪ التر٦حز ذ،جخٞى ت) ون بياءجه ظُضة ومٍغ ختى  (صزى٫ الكمـ و ججضص التهٍى

ظا ٩ًىن في اإلاجز٫ .وؤن ٩ًىن م٩ان ال٣غاءة مىٓما وظمُال ختى ٌكٗغ ال٣اعت باالعجُاح والاوكغاح،ًدخٟٔ ال٣اعت بيكاَه َو

ؿخُٟض مىه ألن ؤو حجغة زانت، ؤو في بخضي اإلا٨خباث، ختى  ٌؿخُُ٘ ؤن ًغ٦ؼ َىا٥ اعجباَا وز٣ُا بحن "  ُٞما ٣ًغؤ َو

دت لل٣اعت واإلا٩ان  ام٩اهُت الٟهم والاؾدُٗاب وبحن ألاظىاء وألاويإ التي ججغي ٞيها ٖملُت ال٣غاءة، ٞالىيُٗت ٚحر اإلاٍغ

 (  ). "ٚحر اإلاىاؾب لل٣غاءة، ٣ًلالن مً بم٩اهُت اؾخمغاع ال٣غاءة ، ٦ما ًجٗالن الٟاثضة منها مدضوصة

 :ألاؾغة صازل الخضًشت الىؾاةل اؾخسضام جلىُاث-4

غ في خضًشت ٧ىؾاثل ج٣ىُت ؤلاهترهذ جخمشل في الخاؾىب و ت الٗملُاث جٍُى ُما زام ألابىاء بك٩ل وحٗلُم التربٍى  ًلي ٞو

( 5): ألبغػ الاؾخسضاماث ٖغى

الخلمُظ  مىه ٌؿخُٟض بدُض اإلاهاصع مىز٣ت اإلاٗاٝع مً ٖضًضة ؤهىإ ٖلى جدخىي  مخى٣لت ٦م٨خبت الخاؾىب ٌؿخسضم -

ض - ى مٗحن مىيٕى في البدض ٖىض ما ًٍغ  .منهي ؤو لٛىي  ؤو ٖلمي مسخبر ٖمل ٌٗمل بظل٪ َو

                                                           

.36،ص  2008،دار القلم دمشق،الّدار الشامية بًنوت،6،ط"مفاىيم وآليات-القراءة المثمرة"عبد الكرمي بّكار،  (1)  
.38نفس ادلرجع، ص  (2)  
.101-100مرجع سابق ص:زلمد عوض العايدي  (3)  

26عبد الكرمي بّكار،مرجع سابق، ص  4 
.212-211،ص2000والتوزيع،عمان، األردن،،دار الثقافة والدار العلمية الدولية للنشر  "تربية الموىوبين والمتفوقين"سعيد، حسين العزة،(  5 ( 
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غ ؤلابضإ عوح جىمُت في الخاؾىب ٌؿخسضم - ىب َغ١  وجٍُى هاخُت  مً و٢ضعاجه ٣ٖله وجدضي يالخه ًٖ البدض في اإلاَى

ا ؤوفي اَخماماجه مجاالث في ؤزغي  هاخُت مً وجىمُتها  .هٟؿه في ا٦دكٟها ٢ض ٨ًً لم ؤزغي  اَخماماث لضًه ًسل٤ و٢ض ٚحَر

ـاٌ مً اللغاءة   :أؾباب هـىع ألَا

بت في مهاخبت ال٨خاب ٓم لِـ شر اإلاا٫ ،بل اوٗضام الٚغ وبن .هى٢ً ظمُٗا ان الٗؼوٝ ًٖ ال٣غاءة لضي الؿىاص ألٖا

ا لل٣غاءة ألن ال٣غ ولى بدشخا في ؤؾباب الٗؼوٝ ًٖ ال٣غاءة . اءة مهضع الىعي في اإلاجخمٗاثؤو٫ ؤؾباب جإزغ ألامت َى هجَغ

حر م٣ىٗت مً بُنها : لىظضهاَا ؤؾباب واَُت ٚو

ضم حصجُٗهم ٖلى ال٣غاءة، ٣ِٞ، الضعاؾُت والتر٦حز ٖلى اإلا٣غعاث :مً َغؾ ألاولُاء اللغاءة على عضم الدصجُع -  ٖو

. طل٪ في لهم ٢ضوة َى ٩ًىهىا وؤن

متيعف الهمت  - لبُت مً الىاؽ حكخ٩ي مً  مكاٚل الخُاة وال ًم٨ىه جسهُو و٢ذ لل٣غاءة  ختى : والعٍؼ ٞاأٚل

ازغ الؿهل ٖلى الهٗب.ًىايب ٖليها ظا الهى٠ ًغ٦ً للغاخت ٍو . َو

 مً خا٫ بلى ًىٓغ ؤن ؤلاوؿان ٖلى ُٞيبػي .ًجهل ؤلاوؿان ٖضوما بن :٢ُل و٢ضًما ،وؿىاةضَا اللغاءة كُمت معغؿت عضم -

٤ٞ  الض٢ت وؾٗت وؤ٦ؿبتهم م٩اجهم، وعٞٗذ ال٣غاءة، ٞيهم ؤزغث ٠ُ٦ ٣ًغئون؛لُىٓغ
ُ
(  )ألا

ىه  ٞاإلاغء ،اللغاءة على ٌصجعىن  الظي ألاكغان وحىص عضم - ب٣ٍغ

لت، ال٨خب ٢غاءة مً :اللغاءة بضء عىض نعبت بأمىع  الانُضام-  في الخبرة بلى الاٞخ٣اع ؤو الٟهم، نٗبت وال٨خب الٍُى

يبػي ال٨خب، مً ألاًٞل ازخُاع  وؤن والك٤ُ، الؿلـ ألاؾلىب طاث ال٣هحرة ال٨خب ب٣غاءة ٢غاءجه في ًبخضت ؤن اإلاغء ٖلى ٍو

(  ).ال٨خب مً واإلاىاؾب الىاٞ٘ ازخُاع في الخبرة بإَل ٌؿخٗحن

  ٢ُم لهم ج٣ضم التي:الخلـاػ باإلياؿت ئلى بغامج -
ً
 وؤزال١ ا

َ
  ومٗاٝع

ً
غ ال ا  مً ٦شحرا ٞىجض الاوسجام، ٖىانغ ٞيها جخٞى

  .بلٛت ع٨ُ٦ت ج٣ضم البرامج

ـاٌ مىخباث جىؿحر عضم  ا ألَا الء ؤزماجها ألن َىا٥ ألاخُاء في واهدكاَع  ؤزمان اعجٟإ بحن ٨ٖؿُت ٖال٢ت الؿ٨ىُت ٚو

 .قغائها ٖلى وؤلا٢با٫ ٖام بك٩ل ال٨خب

لت ًٖ ألام ُٚابألن  :ألام للعمل زغوجو اإلاضعؾُت الهاعمت الىاحباث ئياؿت ئلى هثرة  في ًدؿبب اإلاجز٫ ألو٢اث ٍَى

. ًٖ ال٣غاءة واإلاُالٗت الُٟل بٗض

: الخىنُاث

ت لهم - ا ٧اٝ لخامحن ٖضص مً ال٨خب التي جىاؾب ابىاءَم واإلاغخلت الٗمٍغ . جسهُو وؿبت مً مهغوٝ ألاؾغة إلاا ال قهٍغ

حٍر ، ال٣غاءة مهاصع مً مهضع ؤَم َى ال٨خاب ألن. لخإؾِـ م٨خبت مجزلُت ٢ُمت ألاَمُت،  ٚاًت في ؤمغ وجٞى

-ً ت البضاًاث ال٣غاءة ألن ٖاصة ج٩ٍى  بالٗلم اَخمامهم ٧ان ولظا الُبُُٗىن، اإلاغبىن  َم وآلاباء اإلاجز٫، مً الجُضة جبضؤ التربٍى

 
ً
 .لضحهم ٖاصة ال٣غاءة وج٩ىن  ٢ًُت ججاٍ جُىع هٟؿُت ؤبىائهم  في خاؾما ٖامال

                                                           

. 58خالد بن عبد العزيز النصار،مرجع سابق ،ص  (1) 

. 60 نفس ادلرجع،ص (2) 
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ظٍ:الخضعط م٘ الىٟـ بلُه جمُل ما ٢غاءة- زانت باليؿبت  بلُه هٟؿه جمُل ما ٣ًغؤ ال٣اعت  بن خُض البضاًت، ه٣ُت ج٩ىن  َو

ً للُٟل ختى  .طل٪ بٗض ًىُل٤ زم ال٣غاءة، خب ٖلى هٟؿه ًَى

حر- ٟا٫ في مشل ؾنهم ٖكا١ الجى لظل٪ م٘ مجالؿت لل٣غاءة وتهُئت الى٢ذ جٞى . ال٣غاءة زانت ألَا

 .ال٣غاءة اججاَا بًجابُا هدى الىالضًً اججاٍ ٩ًىن  ؤن-

 .الخضًض َظا في الُٟل ٌكغ٧ىا وؤن ، وال٣هو واإلاجالث ال٨خب ًٖ ال٨باع وؤلازىة آلاباء ًخدضر ؤن -

 

 :كاةمت اإلاغاحع

ؤلاؾتراجُجُت العغبُت اإلاىخضة للمعلىماث في عهغ "ؤٖما٫ اإلااجمغ الخاؾ٘ لئلجداص الٗغبي للم٨خباث واإلاٗلىماث ،.  

 .999 اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت و الش٣اٞت والٗلىم، جىوـ ؤ٦خىبغ ،"أزغي الاهترهذ وصعاؾاث 

ت،مهغ،"جشلُف الُـل بحن اإلاىخبت واإلاخدف:"مدمض، الؿُض خالوة.  - 00 ، اإلا٨خب الجامعي الخضًض، ؤلاؾ٨ىضٍع

 00 . 

اث الجامُٗت، "ؾُىىلىحُت َـل ما كبل اإلاضعؾت: "ٞخُدت ٦غ٧ىف.   .008 ، الجؼاثغ، صًىان اإلاُبٖى

، صاع ("صعاؾت مُضاهُت في علم الاحخماع الخًغي )ألاؾغة اإلاخؼحرة في مجخمع اإلاضًىت العغبُت:"ال٣هحر ،ٖبض ال٣اصع.  

، النهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ

. 999 بحروث، لبىان،

غان خامض ٖبض الؿالم،. 5  .999 ،ٖالم ال٨خب ،ال٣اَغة،5،ٍ"علم هــ الىمى الُـىلت واإلاغاَلت"َػ

اى ، "علم هــ الىمى الُـىلت واإلاغاَلت"مسُمغ َكام مدمض، .6  .َـ     ،اقبُلُا لليكغ والخىػَ٘،الٍغ

 . 00 ،صاع ال٨ٟغ، ٖمان ،"علم هــ الىمى"ؾامي مدمض ملخم،. 7

ـ،.8 ـاٌ"ٖٟاٝ ؤخمض َٖى  .م  00 -َـ     ،صاع ال٨ٟغ،ٖمان،"ؾُىىلىحُت الابضاع عىض ألَا

ؼ ال٣ٟي،. 9 ذ، ،ٍ"عاؾاث في ؾُىىلىحُت الىمىص"خامض ٖبض الٍٗؼ  .م 988 -َـ 08  ،صاع ال٣لم،الهٟاة،ال٩ٍى

 .َـ 0   ،م٨خبت تهامت،ظضة، ،ٍ"الىمى مً الُـىلت ئلى اإلاغاَلت"مىهىع مدمض ظمُل ٖبض الؿالم،ٞاعو١ الؿُض، .0 

 .م  98 َامت،ظضة،،ث ،ٍ"الىمى مً الُـىلت ئلى اإلاغاَلت" مدمض ظمُل مىهىع، ٞاعو١ ؾُض ٖبض الؿالم، منهم.   

 ( .ث.ص)، م٨خبت مهغ، "ؾُىىلىحُت الُـىلت واإلاغاَلت"مهُٟى ٞهمي،.  

،م٨خبت ألاهجلى  ،ٍ"همى ؤلاوؿان مً مغخلت الجىحن ئلى مغخلت اإلاؿىحن"،ناص١ آما٫،ؤبى خُب ٞااص.   

ت،ال٣اَغة،  .999 اإلاهٍغ

ت،،م ٍ،"الُـىلت واإلاغاَلت"ؾُىىلىحُت الىمى"زلُل مُساثُل مٗىى،.   ت لل٨خاب،ؤلاؾ٨ىضٍع  .م 00 ع٦ؼ ؤلاؾ٨ىضٍع

ت اللغاءة:"ٖبض اإلاال٪ .5   . 00 -ب -صاع الٛغب لليكغ والخىػَ٘ ،ص ،"هٍٓغ
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ؼ الىهاع، .6   .ث.، صاع الٗانمت ص"ؤلاياءة في أَمُت الىخاب واللغاءة"زالض بً ٖبض الٍٗؼ

ت والخُبُمؤ"خبِب هللا،. 7   . 997 ،صاع ٖمان للُباٖت واليكغ،ٖمان ألاعصن ،"ؾـ اللغاءة وؿهم اإلالغوء بحن الىٍٓغ

ـاٌ:"خؿان ٖبابضة .8   .  00 ،الُبٗت ألاولى،صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘ ،ٖمان،ألاعصن، "حصجُع عاصة اللغاءة لضي ألَا

اث الجامُٗت ،٢ؿىُُىت" أؾـ البدث العلمي:"ؾالَىُت بل٣اؾم، خؿان الجُالوي. 9  ، ، ال٨خاب ألاو٫ ،صًىان اإلاُبٖى

 .الجؼاثغ

، قمـ اإلاٗاٝع مغ٦ؼ ال٨خاب لليكغ "ئعضاص وهخابت البدىر والغؾاةل الجامعُت:"مدمض ٖىى الٗاًضي.  0 

 . 005 ،ال٣اَغة،

اث الجامُٗت  "أؾـ البدث العلمي:"ؾالَىُت بل٣اؾم خؿان الجُالوي  .   ، ال٨خاب ألاو٫ ،صًىان اإلاُبٖى

 .009 ٢ؿىُُىت،الجؼاثغ،

اع،.  
ّ
م ب٩  .،صاع ال٣لم صمك٤،الّضاع الكامُت بحروث6،ٍ"مـاَُم وآلُاث-اللغاءة اإلاشمغة"ٖبض ال٨ٍغ

ـاٌ في عخاب الاؾالم في البِذ والغويت"مدمض خامض الىانغ،زىلت ٖبض ال٣اصع صعوَل،.   ،م٨خبت  ،ٍ"جغبُت ألَا

 .  00 الؿىاصي،ظضة،

 .  00 ، صاع ال٨ٟغ الٗغبي،ال٣اَغة، "ألاؾـ الاحخماعُت للتربُت"، ؾمحرة ؤخمض الؿُض،.  

ـاٌ"ٖلي الهغفي، مدمض.5  ت و  جُبُلُت)أصب ألَا خهام للُب٘  واليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة، ("صعاؾت هٍٓغ . 996 ،صاع الٖا

اى ،الؿٗىصًت،  ،ٕ"مجلت حامعت ؤلامام مدمض بً ؾعىص ؤلاؾالمُت "ؾالم مدمض ؾالم،.6   .995 ،الٍغ

،صاع جش٠ُ٣ لليكغ و  مجلت ٖالم ال٨خب،ٕ،"الخضماث اإلاىخبُت لألَـاٌ"مجبل الػم مؿلم ،مدمض ٖىصة ٖلُىي، .7 

اى،الؿٗىصًت، . 989 الخىػَ٘،الٍغ

 .998 ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ،ٖمان،ألاعصن،"حعلُم اللغاءة بحن اإلاضعؾت والبِذ"ٖضؽ مدمض ٖبض الغخُم، . 8 

ـاٌ في يىء ؤلاؾال:"ال٨ُالوي، هجُب.9   . 99 ،ماؾؿت الغؾالت،بحروث، ،ٍ"مأصب ألَا

اع،. 0 
ّ
م ب٩  . 008 ،صاع ال٣لم صمك٤،الّضاع الكامُت بحروث،6،ٍ"مـاَُم وآلُاث -اللغاءة اإلاشمغة"ٖبض ال٨ٍغ

ىبحن واإلاخـىكحن"ؾُٗض، خؿجي الٗؼة،.   ،صاع الش٣اٞت والضاع الٗلمُت الضولُت لليكغ والخىػَ٘،ٖمان، " جغبُت اإلاَى

 .000 ألاعصن،
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اب ؤلالىترووي الجضًض على الكباب اإلاؿلم  جأزحر حغاةم ؤلاَع

" في عهض وؾاةِ ؤلاعالم الجضًض"

غان،الجؼاةغ /كاصة عاؿُت.أ حامعت َو

 

: ملخو 

٠ُ اإلاٗلىماث     لٗل مً ؤبغػ ؾماث الٗهغ الخضًض ٚلىب الُاب٘ ؤلال٨ترووي و اإلاٗلىماحي، و اهدكاع اؾخسضام وجْى

بهٟت ال٨تروهُت، و حؿلُما بإن َظا الىٕى مً الخُىع له ما له مً الؿلبُاث ٦ما له ما له مً ؤلاًجابُاث، زانت م٘ 

اصة اؾخسضامها مً ٞئت الكباب اب ؤلال٨ترووي، َظا ألازحر َى آلازغ جإزغ و ؤمام َظا الخِ. ٍػ وع ْهغ ؤًًا ما ٌؿمى باإلَع

ا مؿتهضٞا الكباب بالضعظت ألاولى ٦هضٝ عثِسخي ؤخُاها و ٦جؿغ لخىُٟظ و ججؿُض  بهظٍ الخ٨ىىلىظُا  ؤعاص ؤن ًازغ ٖبَر

 .ؤ٩ٞاع مُٗىت

اب، ل٨ً وظب و مً الىاخُت ال٣اهىهُت الخإ٦ُض ٖلى ؤن الكباب مؿتهضٝ ٖبر وؾاثِ  حن مً ؤلاَع الم الجضًض مً هٖى ؤلٖا

ت لِـ لها ؤي مٗجى و ٖاصة جازغ في الكباب  اب باإلاٟهىم الٗام اإلاىخٓم في ق٩ل ظماٖاث و بمغظُٗت صًيُت مخُٞغ ؤلاَع

اب بمٟهىم الٛؼو الش٣افي الٛغبي و التي ٖاصة ما جازغ في الكباب ٖبر وكغ اإلاىا٢٘ ؤلاباخُت و التر ج بإ٩ٞاع صًيُت، ؤو ؤلاَع ٍو

. لؤل٩ٞاع الٛغبُت التي لم ًىو ٖليها صًيىا الخى٠ُ

ت و ؤمان  ابُت اإلاىدكغة بهىعة ؤ٦بر في ٖهغ اإلاٗلىماجُت، إلاا جخمحز به مً ؾٖغ اب ؤلال٨ترووي ؤخض الاؾالُب ؤلاَع و ٌٗخبر ؤلاَع

ت و ُٚاب آلازاع و ٢لت الخ٩ال٠ُ، بلى ٚحر طل٪ مً الؿماث التي محزث ألاق٩ا٫ الخ٣لُضًت ابُحن و ؾٍغ . و ال٣ضًمت لئلَع

و ؤمام َظٍ الخُىعة ؤلال٨تروهُت اإلاؿتهضٞت لكبابىا الُىم، وظب ٖلى نىإ ال٣غاع و بالخٗاون م٘ مسخل٠ الٟاٖلحن مً 

ىُت مد٨مت، و َى ما صٞ٘ بىا بلى  اب بسُت َو ظمُٗاث و مش٣ٟحن و عظا٫ صًً و ؤؾاجظة الخهضي لهظا الىٕى مً ؤلاَع

، و مً زم الىٓغ في الىؾاثل اإلاؿخٗملت بُٛت الخهضي لها ؤو مداولت حصخُو الضاء با٫ هٓغ بلى مدل الضاء و ؾببه و آزاٍع

.  الخ٣لُل منها

الم الجضًض، الٗالم الٗغبي، الخ٨ىىلىظُا، الش٣اٞت، اإلاغظُٗت : اليلماث اإلاـخاخُت اب ؤلال٨ترووي، الكباب، ؤلٖا ؤلاَع

. الضًيُت

: ملضمت

الم، ٦ما ال ًم٨ً به٩اع  ال ًم٨ً به٩اع ما جىنل بلُه الٗلم الخضًض مً ج٨ىىلىظُا ٖلمُت و ع٢مُت ال ؾُما ج٨ىىلىظُا ؤلٖا

الم زانت الجضًضة منها ٞإنبذ الخضًض ًٖ ألامً ؤلال٨ترووي . زُىعة ما جغجبه ٖملُت ؤلاؾخٗما٫ الٗكىاجي لىؾاثل ؤلٖا

وهُت، بضلُل حٗغى الٗضًض مً قباب الُىم لٗملُاث ٢غنىت و ازترا١ و جغوٍج خضزا ؤَم مً الخضًض ًٖ اإلاؼاًا ؤلال٨تر

اب ؤلال٨ترووي .مما نٗب ٖلى ٖملُت خماًت زهىنُاث قبابىا. أل٩ٞاع جإحي بُغ٢ت ؤو بإزغي  و َى ما ًهُلر ٖلُه باإلَع

ا١ ٖبر ٞئت الكباب الظي انبذ حهضص ؤمً صو٫ و قٗىب بإ٦ملها هدُجت ما حؿخٗمله مً وؾاثل مسخلٟت ٢هض ؤلازتر

الم ؤمغا خخمُا ال مٟغ مىه إلاا جٟغيه الخدضًاث (. الٟئت ألا٦ثر اؾخٗماال لهظٍ الىؾاثل) و ًب٣ى اؾخٗما٫ وؾاثل ؤلٖا

اب ؤلال٨ترووي، ال ؾُما مً  ض ًهٗب مً مإمىعٍت ججىب زُىعة ؤلاَع ؤلا٢خهاصًت و ؤلاظخماُٖت و الش٣اُٞت مما ًٍؼ
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الم بمسخل٠ ؤهىاٖها مً الجاهبحن ال٣ٗاثضي و الضًجي ب صلُل جؼاًض اهدكاع ؤ٩ٞاع جضٖى للخُٝغ باؾخٗما٫ َظٍ وؾاثل ؤلٖا

تر)بًماًالث و قب٩اث الخىانل ؤلاظخماعي  ...(... الُىجىب)و اإلاىا٢٘ ...( ٞاٌؿبى٥ و جٍى

: الخالُت الخُت و بُٛت مٗالجت َظا اإلاىيٕى هدب٘

: الخُت

  ٌ اع اإلاٟاَُمي:اإلابدث ألاو اب لئلٖالم و  ؤلَا ؤلاَع

  الم الجضًض : اإلاُلب ألاو٫ وؾاثِ ؤلٖا

 اب ؤلال٨ترووي و زهاثهه : اإلاُلبالشاوي مٟهىم ؤلاَع

 اب ؤلال٨ترووي :اإلابدث الشاوي جدضًاث ؤلاَع

  اب ؤلال٨ترووي ٖلى الكباب : اإلاُلباألو٫ جإزحر ؤلاَع

 اب ؤلال٨ترووي : اإلاُلبالشاوي ؾبل م٩اٞدت ؤلاَع

: الؿاب٣ت بخدلُل ٖلمي ؤ٧اصًمي ٦ما ًلي و ؾدىداو٫ الخ٣ُض بالخُت الشىاثُت

 ٌ اب : اإلابدث ألاو اع اإلاـاَُمي لإلعالم و ؤلاَع ؤلَا

ال ًم٨ً في الى٢ذ الخالي الِٗل في ٖالم جُػى ٖلُه ٧ل ؤهىإ الخ٨ىىلىظُا و اإلاٗلىماجُت والغ٢مىت، بما ٞيها وؾاثِ 

الم الجضًض  اب ، ختى ؤنبدذ َظٍ ألازحرة حؿخٗمل ٥(اإلاُلب ألاو٫ )ؤلٖا ضاء ؤو ما ًهُلر ٖلُه ؤلاَع ؾالح لضي بٌٗ ألٖا

(. اإلاُلي الشاوي)ؤلال٨ترووي 

 ٌ وؾاةِ ؤلاعالم الجضًض :اإلاُلب ألاو

الم طعوة مً ألاَمُت والخُىعة في طاث الى٢ذ، إلاا له مً جإزحر بالٜ في جإلُب الغؤي الٗام م٘ ؤو يض ما  ل٣ض بلٜ ؤلٖا

مً حٗضًل ؤو جدٍغ٠ ختى ٖلى الشىابذ في ال٣ُم الاظخماُٖت واإلاٗخ٣ضاث ًدضر مً مؿخجضاث ؤو مخٛحراث، ؤو ما ًُغؤ 

ت واإلاىاهج الضًيُت واإلاٟاَُم اإلاسخلٟت اإلاخٗل٣ت بكاون الخُاة ؤلاوؿاهُت، في قتى ب٣إ ألاعى التي ونل بليها  ال٨ٍٟغ

الم . ؤلٖا

الم ؤلال٨ترووي بك٩ل زام ٢ض ؤزظ بالذ هامي وق٩ل طل٪ ْاَغة بٖالمُت بن الاَخمام باالهترهذ بك٩ل ٖام وباإٖل

المي ا٢غب الن ٩ًىن مل٩ا للجمُ٘ وفي مخىاو٫  ظضًضة مغجبُت بشىعة ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث والاجهاالث، ٞإنبذ اإلاكهض ؤلٖا

ت في الىنى٫ بلى ؤ٦بر ٖضص مً ال٣غاء، وبإ٢ل ج٩ال٠ُ، بظل٪ ج٩ىن الصخاٞت ؤلال٨تروهُت ٢ض  الجمُ٘، وؤ٦ثر اهدكاعا وؾٖغ

وؤبغػث الخُىعاث الالمخىاَُت في الىؾاثِ الخ٣ىُت الخضًشت، . ا ٖضًضة وؤنبدذ ؤؾهل وا٢غب إلاخىاو٫ اإلاهخمحنٞخدذ آٞا١

ا بم٩اهاث ضخمت للىؾاثل التي اؾخٟاصث مً اؾخسضاماتها  ال ؾُما ألا٢ماع الهىاُٖت، الخاؾباث ؤلال٨تروهُت و ٚحَر

. ؾىاء ٧اهذ وؾاثل بٖالمُت ٦الؾ٨ُُت ؤو ظضًضة

ٌ الـغع  ف ؤلاعالم الجضًض: ألاو  :حعٍغ

الم الجضًض َى الٗملُت الاجهالُت الىاججت مً اهضماط   :ٖىانغ زالزت ؤلٖا

الم الجضًض  -  الم الجضًض هجض ؤهه ًُل٤ ٖلى ؤلٖا ال٨مبُىجغ، الكب٩اث، الىؾاثِ اإلاخٗضصة، و مً بحن مغاصٞاث ؤلٖا

  :الٗضًض مً اإلاؿمُاث واإلاهُلخاث ومنها
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الم الغ٢مي، ؤلا -  الم الكب٩ي الخي ٖلى زٍُى ؤلٖا ٖالم الخٟاٖلي، بٖالم اإلاٗلىماث، بٖالم الىؾاثِ اإلاخٗضصة، ؤلٖا

الم الؿُبرووي(Online Media) الاجها٫ الم الدكُٗبي(Cyber Media ) ، ؤلٖا  1.، وؤلٖا

 :وؾاةل ؤلاعالم الجضًض: الـغع الشاوي

 وهمى
ً
ا الم الجضًض وؤصواجه، وهي جؼصاص جىٖى  م٘ مغوع الى٢ذ، ومً َظٍ الىؾاثلحٗضصث وؾاثل ؤلٖا

ً
 وجضازال

ً
  :ا

ىهُت الخٟاٖلُت، وال٩ابل الغ٢مي، والصخاٞت ؤلال٨تروهُت، ومىخضًاث الخىاع، واإلاضوهاث، واإلاىا٢٘  اإلادُاث الخلٍٟؼ

ت، ومىا٢٘ الكب٩اث الاظخماُٖت، وم٣اَ٘ الُٟضًى، وؤلاطاٖاث الغ٢مُت، وقب٩اث اإلاجذ م٘ الصخهُت واإلااؾؿاجُت والخجاٍع

ا حَر ضًت، ٚو اث البًر   .الاٞترايُت، واإلاجمٖى

ىوي الخٟاٖلي، ومىا٢٘ الاهترهذ، واإلاىؾ٣ُى،  باإلياٞت بلى الهىاج٠ الجىالت التي جى٣ل ؤلاطاٖاث الغ٢مُت، والبض الخلٍٟؼ

اث الغؾا ت، وخغ٦ت الُحران، والخغاثِ الغ٢مُت، ومجمٖى ثل الىهُت وم٣اَ٘ الُٟضًى، واإلاخاظغة باألؾهم، وألاخىا٫ الجٍى

  .والىؾاثِ اإلاخٗضصة

 زهاةو ؤلاعالم الجضًض: الـغع الشالث

الم الجضًض بالٗضًض مً الخهاثو ومنها      :ًخمحز ؤلٖا

خُض ًدباص٫ ال٣اثم باالجها٫ واإلاخل٣ي ألاصواع، وج٩ىن مماعؾت الاجها٫ زىاثُت الاججاٍ وجباصلُت، ولِؿذ في  :الخٟاٖلُت

حناججاٍ ؤخاصي، بل ٩ًىن َىا٥   .خىاع بحن الُٞغ

  :الالجؼامىُت
ً
 ؤو مغؾال

ً
٧ان مؿخ٣بال

ً
  .وهي بم٩اهُت الخٟاٖل م٘ الٗملُت الاجهالُت في الى٢ذ اإلاىاؾب للٟغص، ؾىاءا

ً: اإلاكاع٦ت والاهدكاع  ًغؾل عؾالخه بلى آلازٍغ
ً
الم الجضًض ل٩ل شخو ًمخل٪ ؤصواث بؿُُت ؤن ٩ًىن هاقغا   .ًدُذ ؤلٖا

م٨ً ه٣ل الىؾاثل الجضًضة بدُض جهاخب اإلاخل٣ي واإلاغؾل، مشل الخاؾب اإلاخى٣ل، وخاؾب خُض ي :الخغ٦ت واإلاغوهت

  .الاهترهذ، والهاج٠ الجىا٫، وألاظهؼة ال٨ُٟت، باالؾخٟاصة مً الكب٩اث الالؾل٨ُت

  .خُض ؤنبدذ بِئت الاجها٫ بِئت ٖاإلاُت، جخسُى خىاظؼ الؼمان واإلا٩ان والغ٢ابت :ال٩ىهُت

الم الجضًض ًخم اؾخسضام ٧ل وؾاثل الاجها٫، مشل الىهىم، والهىث، والهىعة الشابخت،  في :اهضماط الىؾاثِ ؤلٖا

 .بلخ....والهىعة اإلاخدغ٦ت، والغؾىم البُاهُت زىاثُت وزالزُت ألابٗاص،

الم الجضًض ٣ًىم بٗمل ٞاٖل في ازخُاع اإلادخىي، والخٟاٖل م٘ :الاهدباٍ والتر٦حز  ألن اإلاخل٣ي في وؾاثل ؤلٖا
ً
ٌ، ٞةهه ًخمحز هٓغا

 
ً
 وؾُدُا

ً
 ؾلبُا

ً
الم الخ٣لُضي الظي ٩ًىن ٖاصة   .بضعظت ٖالُت مً الاهدباٍ والتر٦حز، بسالٝ الخٗغى لىؾاثل ؤلٖا

ً والخٟٔ ً وخٟٔ الغؾاثل الاجهالُت واؾترظاٖها، ٦جؼء مً ٢ضعاث وزهاثو  :الخسٍؼ خُض ٌؿهل ٖلى اإلاخل٣ي جسٍغ

 .الىؾُلت بظاتها

                                                           
، تاريخ /http://www.saudimediaeducation.org: فهد ابن عبد الرمحان الشميمري، الرتبية اإلعالمية، كتاب منشور على ادلوقع1

 .2015-06-12التصفح 

http://www.saudimediaeducation.org/
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الم الجضًضحضٌو جىيُحي و ُٞما ًلي    :ًبحن وؿب اؾخسضام مسخل٠ وؾاثِ ؤلٖا

 

اب ؤلالىترووي و زهاةهه : اإلاُلب الشاوي : مـهىم ؤلاَع

 ٌ اب ؤلالىترووي: الـغع ألاو اب َى ما ٌٗٝغ لضي :مـهىم ؤلاَع اب ؤن ؤلاَع ال٨شحر مىا ٌٗخ٣ض ؤهه و بمجغص ط٦غ مهُلر ؤلاَع

اب اإلاىظىص في ق٩ل ظماٖاث  ت بإ٩ٞاع و مغظُٗت صًيُت مُٗىت لِـ لها ٖامت الىاؽ، ؤي ؤلاَع ممىهجت طاث ٢ُاصة مًبَى

اب ؤلاصاعي "ل٨ً وؿم٘ ٦شحرا ًٖ مهُلخاث مشل .ؤي اهخماء اب الُغكاث"، "ؤلاَع ، ُٞيؿب اإلاٗجى لخُىعة الٟٗل و "ئَع

اب في خض طاجه . لِـ لئلَع

اب ؤلالىتروويو ٢بل حٍٗغ٠  اب الظي ٖٝغ ٦شحرا مً الجض٫ لٗضم وظىص حٍٗغ٠  ؤلاَع وظب الخلمُذ ؤوال إلاهُلر ؤلاَع

. ٢اهىوي ًغضخي الجمُ٘

اب: أوال اب ؾُاؾُا وؤ٧اصًمُا،بال ؤن اإلاسخهحن :مـهىم ؤلاَع م مً الاَخمام ال٨بحر في الؿىىاث ألازحرة بٓاَغة ؤلاَع بالٚغ

ٗىصؾبب طل٪ في ظؼثه ألا٦بر بلى الازخالٝ الخانل خى٫ لم ًخم٨ىىا مً ؤلاجٟا١ ٖلى حٍٗغ٠ واخض لهظٍ الٓاَغة، َو

ً ؤلازخالٝ في اإلاىُل٣اث والخلُٟاث التي هجض ٞيها٧ل مهخم  جهىع الٓاَغة وؤؾباب وكىئهاو٦ُُٟت الخٗامل مٗها ٖو

ض الىنى٫ بلُه،حٗامالمً َظ ٌ الٓاَغة مخإزغبيكإجه وبُئخه ومى٢ٗه ووُْٟخه واإلا٩ان الظي ًىٓغمىه بلى َظٍ الٓاَغة و ًٍغ

ٌٗاوي مٟهىم و .بما ٖالظا ؤوامخضاصا بل وعبما حصجُٗا لها،الزخالٝ مىُل٣اث ومهالر ألاٞغاص و اإلاغا٦ؼ والجماٖاث والضو٫ 

                                                           
 .2014 ،، رللة حقوق اإلنسان"فعالية أدوات ووسائط اإلعالم الجديد في التعريف بالقانون الدولي اإلنساني "رحيمة الطيب عيساين، 1
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اب مً ؤػمت الخٗضص ابُت ْاَغة م٣ٗضة و ٌٛلب ٖليها الُاب٘ ؤلاَع ظا ل٩ىن الٓاَغة ؤلاَع ، ولِـ الصر في الخٗاٍع٠ َو

.   الض٢ت ونٗىبت الًبِ الؿُاسخي الظي ًدؿم بضوعٍ بٗضم

     ٠ اب وزانت ٖلى مؿخىي الخهىعوالٟهم والخٍٗغ   .ولهظاًجب مىظالبضاًت جىدي الخظع في الخٗاَي م٘ مٟهىم ؤلاَع

ت مً الخٗاٍع٠ مً باب ؤزظ نىعة ولىلم ج٨ً ص٣ُ٢ت خى٫ اإلاٟهىم  في يىء َظٍ اإلا٣ضمت اإلاىظؼة ؾيخىلى ٖغى مجمٖى

ابي ومداولت الخغوط بخٗغ ُتؤلاَع   .٠ً ؤ٦ثر ٢بىال وؤ٦ثرمىيٖى

اب ئهؿـىعص ؤلاهجلحزي بط ظاء في ٢امىؽ  ٠ بهٟت زانت لخد٤ُ٣ ؤٚغاى " بإن ؤلاَع اؾخسضام الٗى٠ والخسٍى

ُاهُت ؤما ".ؾُاؾُت اب بإهه طل٪اإلاىؾىعت البًر ب،ؤو الٗى٠ الظي الًم٨ً "٣ٞض اٖخبرث ؤلاَع الاؾخسضام اإلاىخٓم للٖغ

و٢ض ٢غع مجم٘ اللٛت الٗغبُت في معجمه  ".ع،ؤوألاشخام لخد٤ُ٣ َضٝ ؾُاسخيالخ٨هً به يض الخ٩ىماث والجمهى

اب لخد٤ُ٣ ؤَضاٞهم الؿُاؾُت ابُحن ون٠ ًُل٤ ٖلى الظًً ٌؿل٩ىن ؾبُل الٗى٠ وؤلاَع  5.الىؾُِ ؤن ؤلاَع

ذ  الىاخُت الانُالخُتمً  ابٖٞغ و ٧ل ٞٗل مً ؤٞٗا٫ الٗى٠ ؤ"  998 لؿىت  ؤلاجـاكُت العغبُت إلاياؿدت ؤلاَع

ب بحن الىاؽ ؤو  التهضًض به ؤًا ٧اهذ ؤٚغايه ؤو بىاٖشه ٣ً٘ جىُٟظا إلاكغوٕ بظغامي ٞغصي ؤو ظماعي وحهضٝ بلى بل٣اء الٖغ

تهم ؤو ؤمنهم للخُغ ؤو بلخا١ الًغع بالٟئت ؤو بإخض اإلاغا٤ٞ ؤو ألامال٥ الٗامت ؤو  جغوَٗهم بةًظائهم ؤو حٍٗغٌ خُاتهم ؤو خٍغ

ىُت للخُغالخانت ؤو اخخاللها ؤو ؤلاؽ مت  6".جُالء ٖليها ؤو حٍٗغٌ ؤخض اإلاىاعص الَى ذ هٟـ ؤلاجٟا٢ُت الجٍغ و٢ض ٖٞغ

ابُت بإجها اًاَا ؤو : "ؤلاَع ابي في ؤي مً الضو٫ اإلاخٗا٢ضة ؤو ٖلى ٖع مت ؤو قغوٕ ٞيها جغج٨ب جىُٟظا لٛغى بَع ؤي ظٍغ

". ممخل٩اتها ؤو مهالخها ٌٗا٢ب ٖليها ٢اهىجها الضازلي

اب ًم٨ً حٍٗغ٠اهُال٢ا مما ؾب٤  الٗضوان الظي ًماعؾه ؤٞغاص ؤو ظماٖاث ؤو صو٫ بُٛا ٖلى ؤلاوؿان :" ٦ما ًلي ؤلاَع

ب بحن الىاؽ ؤو ( صًىه و ٣ٖله و ٖغيه و ماله) ٠ وألاطي والتهضًض وال٣خل بٛحر خ٤ وحهضٝ بلى بل٣اء الٖغ كمل الخسٍى َو

تهم ؤو ؤمنهم ؤو ؤخىالهم للخ ". َغجغوَٗهم بةًظائهم ؤو حٍٗغٌ ؤو خٍغ

 

 

                                                           
عصام عبد الفتاح عبد السميع : د، أنظر يف ذلك (اإلجتاه الشكلي، ادلادي، الشخصي) ظهرت ىناك عدة اجتاىات لتعريف اإلرىاب و اجلرمية اإلرىابية  1

 .75، صفحة 2008مطر، اجلرمية اإلرىابية، دار اجلامعة اجلديدة 
القرآن الكرمي و بالضبط يف سورة األنفال واليت تعين اإلفزاع يف شأن العدو و اخلوف يف " الرىبة"لإلرىاب مفهوم خاص يف الشريعة اإلسالمية إذ ظهر لفظ 2

" واضمم إليك جناحك من الرىب: "و الرىبة و اخلشوع، كما ظهرت مفردات الرىبة مبعىن اخلوف و الرعب يف عدة مواضع من القرآن الكرمي كقولو تعاىل
، ومبعىن الردع يف قولو -سورة األنبياء "-إنهم يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغبا و رىبا:" قولو تعاىل ، و مبعىن اخلشية و تقوى اهلل يف-، سورة القصص

 ".و أعدوا لهمم استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترىبون بو عدو اهلل و عدوكم و آخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم:" تعاىل
 2006 -الرياض -، مذكرة ماجستًن، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية(دراسة مقارنة) ز الرىائن و عقوبتو منصور بن مقعد خالد الربيعان، احتجا3

 .32صفحة 
الفرنسي يعين اإلرىاب دون  غًن صحيحة، كون ادلصطلح" terrorisme" جتدر اإلشارة إىل أن ترمجة الرىبة ادلقرتنة باإلحرتام يف اللغة العربية مع كلمة 4

. باإلحرتاماقرتانو 
. 61، صفحة 2008عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر، اجلرمية اإلرىابية، دار اجلامعة اجلديدة  5
.  1998من اإلتفاقية العربية دلكافحة اإلرىاب لسنة ( الفقرة الثانية)أنظر ادلادة األوىل  6
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اب ؤلالىترووي: زاهُا ف ؤلاَع : حعٍغ

ا باؾخسضام الىؾاثل ؤلال٨تروهُت الهاصعة ًٖ  ٠ ؤو التهضًض ماصًا ؤو مٗىٍى اب ؤلال٨ترووي َى الٗضوان ؤو الخسٍى ؤلاَع

الؿلمي الضو٫ ؤو الجماٖاث ؤو ألاٞغاص ٖبر الًٟاء ؤلال٨ترووي، ؤو ؤن ٩ًىن َضٞا بظل٪ الٗضوان با ًازغ ٖلى الاؾخسضام 

ً، ؤو َى ال٣ُام بمهاظمت هٓم .  له اب ؤلال٨ترووي َى اؾخسضام الخ٣ىُاث الغ٢مُت إلزاٞت و بزًإ آلازٍغ لظا ٞاإلَع

٠ُ ؤو التهضًض ماصًا ؤو . اإلاٗلىماث ٖلى زلُٟت صواٞ٘ ؾُاؾُت ؤو ٖغ٢ُت ؤو صًيُت و بهٟت ٖامت َى الٗضوان ؤو الخسٍى

ا باؾخسضام الىؾاثل ؤلال٨تروهُت  الهاصع مً الضو٫ ؤو الجماٖاث ؤو ألاٞغاص ٖلى صًىه، ؤو هٟؿه ؤو ٖغيه ؤو ٖغ٢ه ؤو مٗىٍى

ٗت ؤلاؾالمُت   .٣ٖله ؤو ماله بٛحر خ٤ بكتى ؤنىاٞه و نىع ؤلاٞؿاص في ألاعى التي ٖىه الكَغ

اب ؤلالىتروويو ٢ض ٌٗٝغ  ا باؾخسضام الى: ٖلى ؤهه ؤلاَع ا ؤومٗىىًٍ ًً ٠ ؤوالتهضًض ماص ؾاثل الٗضوان ؤوالخسٍى

٣له،ؤوماله،بٛحرخ٤ بكتى  غيه،ؤٖو ؤلال٨تروهُت الهاصعمً الضو٫ ؤوالجماٖاث ؤو ألاٞغاص ٖلى ؤلاوؿان صًىه،ؤوهٟؿه،ؤٖو

  .نىع ؤلاٞؿاص في ألاعى

اب ألاهترهِذ،  اب ؤلال٨ترووي مً زال٫ التهضًضاث التي ًهىٗها، ؤولهما بَع الظي حهضٝ بلى بلخا١ و جإحي زُىعة ؤلاَع

سو الًغع باألٞغاص  ىما ًخمٗبروكغ الٟحروؾاث،والخالٖب باإلاٗلىماث ٖبرؤلاهترهذ ؤما آلازغ،ٞهٍى ؤوباإلامخل٩اث،َو

ىماونٟه    ".الكب٨تالؿىصاء" -باٌاؾخسضام ؤلاهترهذ ٧ىؾُِ لالجها٫،َو

اب ؤلالىترووي: الـغع الشاوي : زهاةو ؤلاَع

اب بك٩ل ٖام في ه٣اٍ ٕ اب ؤلال٨ترووي جسخل٠ زهاثهه م٘ ؤلاَع صًضة و جدكابه مٗه في ه٣اٍ ؤزغي، ل٨ً بن ؤلاَع

ا ُٞما ًلي : الُاب٘ ؤلال٨ترووي و اإلاٗلىماحي و الخ٨ىىلىجي ٌُٗيها َظٍ الخهاثو الخانت هداو٫ بًجاَػ

مت بضلُل مماعؾخه  - اب ؤلال٨ترووي ٖمىما مٗضوم باٖخباٍع ال ًتر٥ ؤي آزاع جض٫ ٖلى مغج٨ب الجٍغ بن ألازغ ال٣اهىوي لئلَع

 .مً ه٣ُت بُٗضة ٚحر مٗغوٞت لها بك٩ل مجهى٫ و

اب الٗاصي الظي  - مت بل٨تروهُا ٩ًىن صاعؾا لها و مً طوي ؤلازخهام في مجا٫ اإلاٗلىماجُت ٨ٖـ ؤلاَع بن مغج٨ب الجٍغ

ابي  .ًم٨ً مماعؾخه صون مغاٖاة مهاعاث ؤلاَع

اب  - مت ًم٨ً إلاؿخٗملها ؤن ٣ًطخي ٖلى ٧ل ألاصلت طاث الهلت باإلَع ت مغج٨ب الجٍغ ؤلال٨ترووي ٞهي في خالت مٗٞغ

 .لِؿذ ؤصلت ماصًت باإلاٗجى الخ٣ُ٣ي ب٣ضع ما هي ؤصلت ؾهلت اإلادى و ال٣ًاء ٖليها

اب ؤلال٨ترووي بلى حٗاون ٖضة ؤشخام ٢هض جد٤ُ٣ الهضٝ و َى اؾتهضاٝ ٞئاث مُٗىت ٧الكباب في  - ًدخاط ؤلاَع

ىُتهم و ٖغيهم  .صًنهم و َو

اب ؤلال٨ترووي ًهٗب ط - صا ٖلى ألاظهؼة ال٣ًاثُت و ألامىُت مخابٗت مغج٨بي َظٍ الجغاثم، هٓغا لخضازت اؾخٗما٫ ؤلاَع

 .زانت و ؤن الٗضًض مً الضو٫ لم ججغمها بٗض هٓغا لُبُٗتها ؤلال٨تروهُت الهٗبت

                                                           
. 2013ادلركز العريب ألحباث الفضاء اإللكرتوين، ، "اإلرىاب اإللكتروني، نمط جديد و تحديات مختلفة "عادل عبد الصادق، 1
 .، موقع األلوكة"مكافحة اإلرىاب اإللكتروني، ضرورة بشرية و فريضة شرعية"بن حيى الطاىر ناعوس،  2
بكلية العلوم ملتقى علمي ، "(اإلرىاب اإللكتروني و طرق مواجهتو)دور اآلليات الحديثة للحد من الجرائم المستحدثة  "أيسر زلمد عطية، 3

 .2014اإلسرتاتيجية، عمان، 
.  2011، مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات اإلسرتاتيجية "دور اإلعالم الجديد في انتشار ظاىرة اإلرىاب "رضوى عمار، 4
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اب ؤلال٨ترووي ٖابغ للخضوص و ًم٨ً الخد٨م به مً ه٣ُت  - ؾهىلت اؾتهضاٝ ؤي ٞئت ٧اهذ في ؤي بلض ج٣ًُ باٖخباع ؤلاَع

 .واخضة

اب ؤلالىترووي: الشاوياإلابدث  : جدضًاث ؤلاَع

الم الجضًض مً بًجابُاث ٌؿخُٟض بها ؤلاوؿان بهٟت ٖامت والكباب بهٟت زانت ب٣ضع ما لها مً  ب٣ضع ما لىؾاثِ ؤلٖا

ُب ٖلُه  ابُحن، بط جازغ بك٩ل زُحر و َع ، مما وظب (اإلاُلب ألاو٫ )ؾلبُاث جٓهغ ظلُا في اؾخسضامها مً َٝغ ؤلاَع

(. اإلاُلب الشاوي)قإهه ؤن همى٘ و هدض مً َظا الامخضاص  اجساط ٧ل ما مً

 ٌ اب ؤلالىترووي على الكباب: اإلاُلباألو : جأزحر ؤلاَع

ابُحن بك٩ل ٖام و اإلاٗغوٞت بالىؾاثل الخ٣لُضًت ٦إزظ  اب ؤلال٨ترووي ًٖ الىؾاثل اإلاٗغوٞت لضي ؤلاَع جسخل٠ وؾاثل ؤلاَع

تو الم اثً و ال٣غنىت و الهجماث ؤلاهخداٍع ُب و ال٣خلالَغ ل٨ً و م٘ ؤن الٗهغ الخالي . جٟجغاث بلى ٚحر طل٪ مً وؾاثل التَر

٤ اؾخٗماله مسخل٠ الىؾاثل  اب ؤن ًخماشخى م٘ َظا الخُىع ٞو ٚلب ٖلُه الُاب٘ اإلاٗلىماحي و ؤلال٨ترووي ٌؿعى ؤلاَع

 :اإلاٗلىماجُت هبرػَا ٧اآلحي

ض ؤلالىترووي :  البًر

ض ؤلال٨تروويًم٨ً ؤن ٌؿتهضٝ الكاب اإلاؿلم ٖبر الب ٣خحن مسخلٟخحن، الاولى ٖبر بٚغاءاث الٛغب بيكغ نىع جسضف  ٍع بٍُغ

اث مسههت و ٣ِٞ لٟئت الكباب بُٛت ظلب اَخمامه و لٟذ الاهدباٍ ٦ما ؤهه . الخُاء ؤو بغؾاثل ٢هحرة ؤو ختى ُٞضًَى

ابُحن باإلاٗجى ؤما الشاهُت ٞذ. ًهل الخض بلى بٚغاءاث مالُت ٢هض ؾهىلت اإلاؿاؽ ب٣ُٗضة الكاب اإلاؿلم ٧ىن ٖبر ؤلاَع

ت و التروٍج لها ٖلى ألا٢ل بُٛت الؿعي هدى ظلب الخإًُض و الخٗا٠َ  م اإلاخُٞغ الخ٣ُ٣ي ٢هض وكغ مباصئهم و ؤ٩ٞاَع

م و جباص٫ اإلاٗلىماث ابُحن ؤهٟؿهم إلًها٫ ؤ٩ٞاَع ض ؤلال٨ترووي ًم٨ً ان ٌؿخٗمل و ٣ِٞ بحن ؤلاَع م، ٦ما ؤن البًر  .أل٩ٞاَع

ت ٦إخض و ٌؿخٗمل  ً و مٗلىماتهم الؿٍغ إل ٖلى مُُٗاث آلازٍغ ض ؤلال٨ترووي ؤًًا ٢هض الخجؿـ و ؤلَا ابُىن البًر ؤلاَع

ًٖ  -ظل ظالله  -ههى هللا  ٖملُاتهم ٢هض اؾتهضاٝ الٟئاث التي لها ٢ابلُت و اؾخجابت، و مً الىاخُت الضًيُت ٞل٣ض

خ٪ خغماتهم، ٟٞي الخضًض   { و ال ججؿؿىا}: الخجؿـ، ٣ٞا٫ ؾبداهه إل ٖلى ؤؾغاع الىاؽ َو ٗت ؤلاؾالمُت ًٖ الَا وجهذ الكَغ

ض   {ن اجبعذ عىعاث اإلاؿلمحن أؿؿضتهم أو هضث أن جـؿضَمئهً ئ}: ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه و ؾلم ٢ا٫ و ٌٗخبر ازترا١ البًر

ض الال٨تروهحن ٦ما حٗخبر َخ٪ لخغماتهم  ؤلال٨ترووي َى زغ١ لخهىنُت َظٍ الٟئت التي حٗخبر ألا٦ثر اؾخٗماال للبًر

ت، والىبي نلى هللا ٖلُه و ؾلم ٣ًى٫  .   {وال جدؿؿىا وال ججؿؿىا}: وججؿـ ٖلى مٗلىماتهم و مُُٗاتهم الؿٍغ

خضاء  ٗت ؤلاؾالمُت هجض ؤجها ٢ض ٦ٟلذ خٟٔ الخ٣ى١ و البُاهاث الصخهُت لئلوؿان وخغمذ الٖا ٞبالغظٕى للكَغ

ً ومٗلىماتهم ٖبر ازترا١ عؾا ابُحن الظًً ٌٗخضون ٖلى ؤؾغاع و مُُٗاث آلازٍغ ضًت ٖليها بٛحر خ٤، وؤن ؤلاَع ثلهم البًر

غي الغاصٕ لهم، لظا وظب مً الىاخُت ألازال٢ُت  ؤلال٨تروهُت آزمىن إلاسالٟت ؤمغ الكإع الخ٨ُم ومؿخد٣ىن لل٣ٗاب الخٍٗؼ

ٗخىا ؤلاؾالمُت زانت ٞئت الكباب، بضلُل ؤن َظا ألامغ مما  و الضًيُت ؤن هيكغ مضي زُىعة َظا الٟٗل اؾدىاصا لكَغ

مه و ٗت ٖلى جدٍغ ضم اؾخ٣غث الكَغ ً ٖو الىهي ٖىه، و٢ض جًاٞغث ههىم ال٨خاب والؿىت ٖلى خٟٔ خ٣ى١ آلازٍغ

                                                           
.  12: سورة احلجرات ، اآلية 1
(.  596رياض الصاحلينباب النهي عن التجسس، ص: انظر. )إسناده صحيح: ، وقال عنو النووي( 4888)رواه أبو داود ، حديث رقم  2
  (.1684)، مالك اجلامع ( 2/539)، أمحد ( 2563)، مسلم الرب والصلة واآلداب ( 5717)البخاري األدب  3
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ض ؤلال٨ترووي إلاا ُٞه مً يُإ للخ٣ى١ واٖخضاء ٖلى زهىنُاث  م مسترقي البًر اهتها٦ها، بل ٢ض جىاصث الضو٫ بلى ججٍغ

ابُت والٗضوان ٖلى  م، والؾُما بطا ٧ان طل٪ الؾخٛاللها في الجغاثم ؤلاَع ً وؤؾغاَع   .آلازٍغًآلازٍغ

:  قبياث الخىانل ؤلاحخماعي

تر، حٗخبر مً الكب٩اث ألا٦ثر اؾخٗماال و جضاوال  بن قب٩اث الخىانل ؤلاظخماعي اإلاخمشلت ؤؾاؾا في الٟاٌؿبى٥ و الخٍى

ختى مً ٞئت ال٣هغ، ختى ونل الخض بلى وكغ ؤ٩ٞاع و مٗلىماث لِـ لها ؤي مغظ٘ ؤو ؤماهت ٖلمُت ؤو ؤؾاؽ صًجي ؤو ٖلمي 

ت ال ًىدبه لها و ًار ت و قبه مدٞغ ت وكغث ٖلى نٟدت الٟاٌؿبى٥ مدٞغ ط بها ٦ما ظاءث، ٞالٗضًض مً ألاخاصًض الىبٍى

و باٖخباع ؤن ٞئت الكباب هي ألا٦ثر جضاوال لهظٍ الهٟداث ٞؿهل بك٩ل ٦بحر ٖلى . اإلاؿلم زانت الٟئاث الؿهلت ؤلازترا١

م في ٢ىإ ال ٨ٌٗـ خ٣ي ابُحن ٖملُت وكغ ؤ٩ٞاَع ٢تهم مشل اؾخٗما٫ ؤصلت جضٖىا للجهاص، و اؾخٛال٫ الهغإ الُاثٟي ؤلاَع

ؤًًا ؾهل للٛغب وكغ الٗضًض مً الهىع و التروٍج للٗضًض مً  اإلاىا٢٘ ؤلاباخُت ٖبر الٟاٌؿبى٥ التي ٞٗال . و ال٣ٗاثضي

الهاث و جمـ بال٣ُم و اإلاشل الٗلُا التي ؤحى بها صًيىا الخى٠ُ ٨ٞم مً الكباب عاخىا ضخاًا َظٍ ؤلار جغا٢اث و ؤلٖا

. التروٍجاث

ابُحن ًلجاون في بٌٗ ألاخُان بلى اؾخٗما٫ ؤؾماء مؿخٗاعة ٢هض الخإزحر ٖلى ٞئت الكباب و  ؤ٦ثر مً طل٪ ٞةن ؤلاَع

م تراى ؤو بٞكاء ؤؾغاَع   طل٪ مً زال٫ التهضًض باإلاىث و اؾتهضاٝ ألا٢اعب في خالت ٖضم الاؾخجابت لآلعاء ؤو مداولت ؤلٖا

: صمحر اإلاىاكعئوكاء و ث

ًم٨ً اؾخٗما٫ اإلاىا٢٘ لٛغيحن مسخلٟحن، بما باؾخدضار مىا٢٘ جًلُل و جغوٍج و اؾخٛال٫ مىا٢٘ ؤزغي، ؤو ٖبر 

ابُىن بةوكاء وجهمُم مىا٢٘ لهم ٖلى قب٨ت اإلاٗلىماث  اؾخٗمالها لل٣غنىت و الخضمحر، ٞاألولى ٣ًىم ٖلى ؤؾاؾها ؤلاَع

م والضٕ وة بلى مباصئهم، بل حٗلُم الُغ١ والىؾاثل التي حؿاٖض ٖلى ال٣ُام بالٗملُاث الٗاإلاُت ؤلاهترهذ ليكغ ؤ٩ٞاَع

ض ؤلال٨ترووي،  غ١ ازترا١ البًر ابُت، ٣ٞض ؤوكئذ مىا٢٘ لخٗلُم نىاٖت اإلاخٟجغاث، و٦ُُٟت ازترا١ وجضمحر اإلاىا٢٘، َو ؤلاَع

حر طل٪ ٣ت وكغ الٟحروؾاث ٚو ٍغ ع ؤلازهاثُاث بلى ؤهه حؿعى الجهاث و حصخي. و٦ُُٟت الضزى٫ ٖلى اإلاىا٢٘ اإلاذجىبت، َو

الغؾمُت، واإلااؾؿاث، والكغ٧اث، وختى ألاٞغاص بلى بًجاص مىا٢٘ لهم ختى ونل ٖضص اإلاىا٢٘ ٖلى ؤلاهترهذ في قهغ ؤ٦خىبغ 

. ملُىن مى٢٘  م بلى ؤ٦ثر مً 000 

 ؤلاهترهذ،وهي ٖملُت قب٨ت الخانت ببرامج الغمىػ  و الغثِؿت البُاهاث حؿٍغب ٍَغ٤ ًٖ جخم ؤلال٨ترووي الازترا١ ٖملُت بن   

 ؤَمُت ال ٞالبٗض الجٛغافي اإلاىا٢٘ ٞيها ازتر٢ذ التي الضولت في اإلاستر١  وظىصشخو بلى الخاظت صون  الٗالم في م٩ان ؤي مً جخم

ًخه٠ به بٗض بؿبب الخ٣ُٗض الظي  ج٨دك٠ لم الازترا٢اث مً ٦بحرة وؿبت والجؼا٫ ؤلال٨تروهُت الازترا٢اث مً الخض في له

  .هٓام حكُٛل الخاؾب آلالي

ا و ًخ٤ٟ ؤَل الٗلم ٖلى ؤن قب٨ت ؤلاهترهذ مً وؾاثل الاجهاالث الخضًشت  بن َظا الخهٝغ مدغم صًىا و ؤزال٢ا و ٖٞغ

ٗت في بًها٫ اإلاٗلىماث الىاؾٗت مً خُض الاهدكاع وؾهىلت الىنى٫ بليها وهي بن اؾخٛلذ في الخحر والضٖىة بلى هللا  الؿَغ

ًً هللا في ؤن٣إ ألاعى مً ٢بل ألاٞغاص واإلااؾؿاث ؤلاؾالمُت اإلاسخلٟت، ٞال ق٪ ؤجها مً الجهاص في ؾبُل هللا ووكغ ص

                                                           
 ."إللكتروني، حكمها في اإلسالم و طرق مكافحتهاوسائل اإلرىاب ا "عبد الرمان بن عبد اهلل السند،1
 .2011كتابات  ،"اإلرىاب اإللكتروني و خطره من بعض الملثمين في مواقع التواصل اإلجتماعي"أنظر فاتح اخلفاجي،  2
 ."وسائل اإلرىاب اإللكتروني، حكمها في اإلسالم و طرق مكافحتها"عبد الرمان بن عبد اهلل السند، 3
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ا لهظا الٛغى الخحرو لظا وظب ٖلى الكباب اإلاماعؾحن لهظٍ  جب ٖلى اإلاؿلمحن اؾخٛاللها وحسخحَر بالبُان واللؿان ٍو

م، ؤم ا اإلاىا٢٘ الٟاؾضة اإلاسلت واإلاًغة ب٣ٗاثض اإلاؿلمحن مً زال٫ الكب٩اث اؾخٛاللها ُٞما ًىٟ٘ الىاؽ و ال ًًَغ

الخلبِـ والدك٨ُ٪ واإلاًغة بإزال٢هم ٦ظل٪ مً زال٫ ما ٌٗغى ٞيها مً الضٖىة بلى الٟؿاص وجِؿحر َغ٢ه وحٗلُم 

ب ؤن َظا مً ؤٖٓم اإلاى٨غاث التي ًج... الىاقئت لهظٍ ألامىع، وجغبُتهم ٖليها مً زال٫ ما ٌٗغى ٞيها ب الخهضي لها ٞال ٍع

٤ ٢ىاٖض به٩اع اإلاى٨غ التي ظاء بها الىو مً ال٨خاب والؿىت ا ٞو . وبه٩اَع

ُت مخهلت  و ًم٨ً ؤًًا اؾخٗما٫ اإلاىا٢٘ بُٛت الخضمحر، ؤي الضزى٫ ٚحر اإلاكغوٕ ٖلى ه٣ُت اعجباٍ ؤؾاؾُت ؤو ٖٞغ

ا ( PC–Server)باإلهترهذ مً زال٫ هٓام آلي  ًُ ت هٓم مترابُت قب٨ ب ه٣ُت الاجها٫ ؤو ( Intranet)ؤو مجمٖى بهضٝ جسٍغ

.  الىٓام

وهًٓغا إلاا ؤنبدذ الىؾاثل الال٨تروهُت ججلب ؤعباخا َاثلت، ٞإنبذ مً الُبُعي اؾخٛاللها ختى و بن ٧اهذ لها ايغاع،    

ٖٓم ٞاإلاخٛحراث الخ٣ىُت وبإلاام اإلاستر١ بالشٛغاث في الخُب٣ُاث والتي بىِذ في مٗٓمها ٖلى ؤؾاؽ الخهمُم اإلاٟخىح لم

ؾىاء ٧ان طل٪ في م٩ىهاث ه٣ُت الاجها٫ ؤو الىٓم ؤو الكب٨ت ؤو البرمجت، ظٗلذ الخُلىلت صون  (Open source) ألاظؼاء

بت في الازترا١  ابُت ًضزل مً يمً ٖملها ومؿاولُاتها الٚغ الازترا٢اث نٗبت ظًضا، بياٞت بلى ؤن َىا٥ مىٓماث بَع

.  اث مً ؤلام٩اهاث وال٣ضعاث ما لِـ لضي ألاٞغاصوجضمحر اإلاىا٢٘ ومً اإلاٗلىم ؤن لضي اإلااؾـ

ب ٖلى ج٣ىُاث بزترا١ الخاؾب آلالي  ابُىن بال٣غانىت بما إلهجاػ ؤَضاٞهم ؤو لؿبُل الخضٍع ؿخٗحن ؤلاَع َو

(Hackers ) ٘ت اإلاٗلىماث بؿهىلت، وطل٪ عاظ ت والصخهُت وازترا١ الخهىنُت وؾٍغ ألظل الخىنل بلى اإلاٗلىماث الؿٍغ

مت اإلاٗلىماجُت وؾبل اعج٩ابهابلى ؤن الخِ .  وع اإلاظَل في ٖالم الخاؾب آلالي ًصخبه ج٣ضم ؤٖٓم في الجٍغ

ت مً الاشخام الظًً   (Attacks – Hackers – Trackers)و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن ٢غانىت اإلاٗلىماث  َم مجمٖى

تهم  ًمخل٩ىن زبرة ٖم٣ُت في مُضان ج٣ىُت اإلاٗلىماجُت وجدلُل الكُٟغاث البرمجُت ولهم ال٣ضعة ٖلى اؾخٛال٫ مٗٞغ

 .( )الٗم٣ُت باللٛاث البرمجُت وهٓم اإلاٗلىماث لخجاوػ هٓم الخماًت الامىُت لكب٩اث اإلاٗلىماث 

ض تهضٝ ٖملُت الضزى٫ ٚحر اإلاكغوٕ التي ث ض مً اإلاٗلىماث والبُاهاث التي جٍؼ ماعؾها َظٍ الٟئت بلى البدض ًٖ مٍؼ

بُت ؤو  غاى جسٍغ تها بهظٍ الىٓم م٘ جلمـ زٟاًاَا اإلادٓىعة ، و٢ض جهاخب اوكُتها وظىص هُت مبِخت أٚل حجم مٗٞغ

غاى ال٩امىت وعاء الاهتها٧اث التي جماعؾها  اثُت واإلاى٣ُُت لخد٤ُ٣ ألٚا . ٖلى هٓام الكب٨تحسخحر مىاعصَا الٟحًز

الم  و مٗإن الى٢ذ الخالي ؤنبذ مٗلىماحي و ال ًم٨ً بإي خا٫ مً ألاخىا٫ مماعؾت الخُاة الُىمُت بضون وؾاثِ ؤلٖا

الجضًض، زانت م٘ جؼاًض حجم اإلاٗلىماث اإلاىدكغة ٖلى ؾاخت الاهترهِذ وجهاٖض ٢ُمتها بىنٟها مهضعا مهما في ظمُ٘ 

لى َظا الاؾاؽ باجذ . اإلاجاالث ٖملُت الازترا١ التي ٣ًىم بها ٢غنان اإلاٗلىماث في الى٢ذ الغاًَ جدؿم بؿىء ٢هض ٖو

ؤ٦ثر مً طل٪ و باإلاىاػاة م٘ ؤن ؤلاخهاثُاث حكحر بلى ؤن . وحٗمض اًظاء ب٣ُت اإلاؿخسضمحن الظي ٣ًُمىن في البِئت الكب٩اجُت
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ابُحن ٦ما اقغها الٟئت ألا٦ثر اؾخٗماال للمىا٢٘ ؤلال٨تروهُت و الكب٨ت الٗى٨بىجُت هي فئ ة الكباب التي انبدذ َضٞا لئلَع

.   ؾاب٣ا

ت  ابُحن بازترا١ آلاالٝ مً ؤظهؼة الخاؾىب للخجؿـ ٖلى مؿخسضميها مً الكباب، و مٗٞغ ٣ًىم ال٣غانىت ؤلاَع

ُت و الؿُاؾُت و ؤلا٢خهاصًت، زانت الٟئاث الؿهلت  جىظهاتهم بُٛت اؾخضعاظهم بإ٩ٞاع جدىاؾب و مُىالتهم اإلاٗٞغ

ابحن ؤو بُٛت الخجؿـ ٖلى مٗلىماث طاث َاب٘ ؾغي ؤو ؤمجي  اصة وكاَهم ؤلاَع ؤلانُُاص، بما ألَضاٝ مالُت بدخت لٍؼ

ابُت باؾتهضاٝ ماؾؿاث الضولُت ؤو الىٓاع ٖبر ظؿغ الكباب اإلاؿخٗمل لؤلهترهُتن ؤو و  م ؤلاَع ًسضمهم لخجؿُض ؤ٩ٞاَع

اصة الضٖم بخجىُض ٞئت الكباب بخٛظًذ ت ٧الجهاص و ؤلاهخداع٦هضٝ زالض ٍػ . َم بإ٩ٞاع ٣ٖاثضًت و ٨ٍٞغ

ب البُاهاث الغثِؿت والغمىػ الخانت ببرامج قب٨ت ؤلاهترهذ، وهي  ٤ حؿٍغ و جخم ٖلُت ؤلازترا١ ؤلال٨ترووي ًٖ ٍَغ

ٖملُت جخم مً ؤي م٩ان في الٗالم صون الخاظت بلى وظىص شخو اإلاستر١ في الضولت التي ازتر٢ذ ٞيها اإلاىا٢٘ ٞالبٗض 

ظٛغافي ال ؤَمُت له في الخض مً الازترا٢اث ؤلال٨تروهُت وال جؼا٫ وؿبت ٦بحرة مً الازترا٢اث لم ج٨دك٠ بٗض بؿبب ا٫

.  الخ٣ُٗض الظي ًخه٠ به هٓام حكُٛل الخاؾب آلالي 

مً ظهاػ الخاؾىب ( mails-e)بن مً الىؾاثل اإلاؿخسضمت لخضمحر اإلاىا٢٘ ضخ مئاث آلاالٝ مً الغؾاثل ؤلال٨تروهُت 

يُت للمى٢٘،  ٞدك٩ل َظٍ ال٨مُت الهاثلت مً الغؾاثل الخام باإلاضمغ بلى اإلاى٢٘ اإلاؿتهضٝ للخإزحر ٖلى الؿٗت الخسٍؼ

ا ًاصي في النهاًت بلى جٟجحر اإلاى٢٘ الٗامل ٖلى الكب٨ت وحكخِذ البُاهاث واإلاٗلىماث اإلاسؼهت في اإلاى٢٘ ٞخيخ٣ل بلى 
ً
ؤلال٨تروهُت يُٛ

ؿغ، والخهى٫ ٖلى ٧ل ما ًدخاظه مً ؤع٢ام ومٗلىماث ظهاػ الم ت الخجى٫ في اإلاى٢٘ اإلاؿتهضٝ بؿهىلت َو ٖخضي، ؤو جم٨ىه مً خٍغ

.  وبُاهاث زانت باإلاى٢٘ اإلاٗخضي ٖلُه

: ألالعاب ؤلالىتروهُت

جهغ و ٣ِٞ م٘ جؼاًض اهدكاع ألالٗاب ؤلال٨تروهُت التي ؤنبدذ حؿتهىي ٧ل ٞئاث اإلاجخم٘ بٗضما ٧اهذ في الؿاب٤ ج٤

ابُىن عؾاثلهم بهٟت ٚحر مباقغة بٗغى ؤلٗاب ٢خا٫ جدؿً ٞيها نىعة  ٟا٫، ٞةهه و ٖبر َظٍ ألالٗاب ًمغع ؤلاَع ٞئت ألَا

ابُحن، ُٞخٛظي مؿخٗمل َظٍ ألالٗاب بإ٩ٞاع مؿخىعصة بك٩ل ال ًلٟذ ؤلاهدباٍ، زانت م٘ ي٠ٗ الغ٢ابت مً َٝغ  ؤلاَع

. الضو٫ 

الم لهظٍ  صاٖل، وونلذ بلى الٗضًض مً *-الخُىعة بٗض اؾخٗماَا مازغا مً َٝغ جىُٓمو ٢ض هبهذ وؾاثل ؤلٖا

. الٟئاث بما ٞيها الكباب ظاءث في ق٩ل ٖملُاث ا٢خخا٫ و مٗاع٥ بها ٖباعاث وخغ٧اث و ؤلٟاّ ظهاصًت

اب: اإلاُلب الشاوي : ؾبل مياؿدت ؤلاَع

اب ؤلال٨ترووي وظب ٖلى ألا٢ل مٗٝغ ة الاؾباب التي مً قإجها ؾهلذ ٖملُت ٢بل الخٗٝغ ٖلى ؾبل م٩اٞدت ؤلاَع

ُٟها ٦جاهب و٢اجي، و اٖخباعا ؤن ؤلاؾتهضاٝ ٩ًىن ٖاصة ٖبر جضمحر و بوكاء  اؾتهضاٝ الكباب، و َظا بُٛت جٟاصحها و جْى

: و٢ٕى َظٍ اإلاماعؾاث أؾباباإلاىا٢٘ هبرػ ؤَم 
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ا  اب اإلاٗلىماحي مىيٖى ت مً َىا٥ ٦شحر مً الٗىامل التي ججٗل مً ْاَغة الاَع ق٣ُا وؾالخا مىاؾبا ًمخل٪ مجمٖى

ابُت اإلاىدكغة ٖلى ٖمىم ع٢ٗت البؿُُت  ا ٌؿخإزغ باَخمام ال٨شحر مً الٟئاث الاَع ضة التي ججٗل مىه مىيٖى اإلامحزاث الٍٟغ

: وحكمل َظٍ اإلامحزاث ما ًإحي 

غ َظٍ الشٛغاث  جدخىي هٓم اإلاٗلىماث ٖلى سٛغاث مٗلىماجُت مىظىصة في(:Vulnerability) كابلُت الازتراق تها وجٞى مٗماٍع

اث مسخلٟت  بُت بمؿخٍى ابُحن ا٦ثر مً ٞغنت مىاؾبت الؾخٛاللها في الدؿلل للبجى الخدخُت ، ومماعؾت ٖملُاث جسٍغ . لئلَع

ت الغ٢مُت للمؿخسضم : (A nonymity) ػُاب الخضوص ضم ويىح الهٍى ان ُٚاب الخضوص اإلا٩اهُت ًٖ الًٟاء اإلاٗلىماحي ٖو

ً في ب تها بُٗضا ًٖ اهٓاع اإلاؿخَى ابُت التي حؿعى بلى حُٛب ٍَى ًئخه اإلاٟخىخت ٌٗض محزة مهمت حؿخإزغ باَخمام الٟئاث الاَع

. الؿلُت واإلاجخم٘

اب اإلاٗلىماحي ٞغنت زمُىت لالٖالن ًٖ اوكُتها ب: جىؾُع عكعت الاَخمام غ لالَع ن الؿمت الٗىإلاُت لكب٩اث اإلاٗلىماث جٞى

ض مً ٢ضعتها  والٟٓغ باَخماماث متزاًضة ٖلى ع٢ٗت ٖىإلاُت واؾٗت جخجاوػ خضوص الؿلُت او اإلاجخم٘ الظي ج٣ُم ُٞه ما ًٍؼ

ه بك٩ل ملمىؽ  . الخإزحًر

ان جىاٞغ الاصواث اإلاٗلىماجُت ٖلى قب٨ت الاهترهِذ و٢ُام ٢غانىت اإلاٗلىماث بٟ٪ الكٟغاث : الؿهىلت وجضوي اليلـت

غ ٖضصا ضخما مً الىٓم والبرمجت والىؽ ابُحن اؾخٛاللها في جىظُه يغباث مىظٗت البرمجُت ًٞى اثل التي ًم٨ً لالَع

ل ضخمت.  لخهىمهم بؿهىلت . ومً صون الخاظت الى مهاصع جمٍى

ابُت مً صون الخاظت الى : ُٚاب الٗىهغ اإلااصي للمساَغة ان ٢ضعة ٢غانىت اإلاٗلىماث ٖلى مماعؾت الاوكُت الاَع

اب  الاخخ٩ا٥ بسهىمهم او حٍٗغٌ الىٟـ إلاساَغ مباقغة ض مً الاَخمام بهظا الجاهب مً ٖملُاث الاَع . ًٍؼ

ان جىاٞغ ٖىانغ الخبرة بخ٣ىُاث اإلاٗلىماث لضي ٠َُ واؾ٘ مً مؿخسضمي الخىاؾِب م٘ : جغاهم الخبرة اإلاعلىماجُت

ت ٦بحرة مً اإلاىا٢٘ اإلاىدكغة ٖلى الاهتروي لى مجمٖى غ اإلاهاعاث ٖو ث باث جىاٞغ ٦م ٦بحر مً اإلاٗلىماث التي حؿاَم بخٍُى

اصة الاَخمام بهظا اإلاُضان . ٌك٩ل ٖامال خاؾما في ٍػ

خماص ٖلى ٞخذ مسخل٠ اإلاىا٢٘ و الخؿاباث بهٟت مجاهُت، و ٖضم ؤلاؾدىاص الزخهانُحن ازىاء ٖملُت  ؤلٖا

ت في ؤ٦ثر مً خؿاب، و ٢ض .الٟخذ تها و ج٨غاع َظٍ ال٩لماث الؿٍغ ابُحن مٗٞغ ت ؾهلت ًم٨ً لئلَع واؾخسضام ٧لماث ؾٍغ

ً بكٍغ الدسجُل لضي  خظعث ت لآلزٍغ الم مً وظىص مىا٢٘ ًخم مً زاللها الخجؿـ ٖلى ال٩لماث الؿٍغ وؾاثل ؤلٖا

، و بمجغص الدسجُل ُٞبُُٗا ٌؿخسضم اإلاسجل ٧لمت ؾغ ؾب٤ و ؤن اؾخٗملها في خؿاب ٢ضًم ؤو ؾاعي  خؿابهم

َظا ألازحر ٌٗغى ٧لمت ؾٍغ إلاً ًُلبها  اإلاٟٗى٫، و بظل٪ جهبذ ٧لمت الؿغ الخانت به مٗغوٞت لضي اإلاى٢٘ اإلاسجل، و

ً . بضون ٖلمه، ةو حؿخمغ الٗملُت م٘ آلازٍغ

ض مً الشٛغاث ألامىُت ُٞه،  ٖضم ال٣ُام بالخدضًض اإلاؿخمغ لىٓام الدكُٛل والظي ًخم في ٦شحر مً ألاخُان ا٦دكاٝ اإلاٍؼ

ا الكغ٥ ؿخضعي يغوعة ال٣ُام بؿض جل٪ الشٛغاث مً زال٫ ملٟاث بغمجُت جهضَع اث اإلاىخجت لها إلاى٘ اإلاسغبحن مً َو

ضم الخدضًض اإلاؿخمغ لهظٍ البرامج .الاؾخٟاصة منها ضم وي٘ بغامج خماًت ٧اُٞت لخماًت اإلاى٢٘ مً الازترا١ ؤو الخضمحر ٖو ٖو

. والتي حٗمل ٖلى الخىبُه ٖىض وظىص خالت ازترا١ للمى٢٘
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ضم ال٣ُام بيسخ ٢اٖضة البُاهاث للملٟاث واإلاجلض( Backup)ٖضم ال٣ُام باليسخ الاخخُاَي للمى٢٘  اث اإلاىظىصة ُٞه، ٖو

ضم بم٩اهُت اؾترظاٖها، ولظل٪ جبرػ ؤَمُت وظىص وسخت  اإلاىظىصة باإلاى٢٘ مما ٌٗغى ظمُ٘ اإلاٗلىماث في اإلاى٢٘ للًُإ ٖو

ٗض ٖام  اجه زانت م٘ جٟا٢م مك٩لت الازترا٢اث في آلاوهت ألازحرة، َو ىام  م مً ؤ٦ثر 00 اخخُاَُت للمى٢٘ ومدخٍى ألٖا

ض مً الشٛغاث ألامىُت في ؤهٓمت الدكُٛل والبرامج  ا، ٣ٞض جًاٖٟذ خاالث الازترا١ والخضمحر بؿبب ا٦دكاٝ اإلاٍؼ
ً
ازترا٢

. اإلاؿخسضمت في مؼوصاث ؤلاهترهذ واهدكاع ٦شحر مً الٟحروؾاث

ابُت الخ٣ىُت في ْل الٗىإلات الش٣اُٞت، جدضًاث ٦بحرة في مىاظهتها  مت ؤلاَع  ألؾالُب وجىاظه الجٍغ
ً
وم٩اٞدتها، هٓغا

ٗت، . الخ٣ىُت التي حؿخسضمها مً هاخُت، وجىٕى ؤق٩الها وحٗضصَا مً هاخُت ؤزغي  ت وؾَغ ٞخل٪ الجغاثم ٦شحرة ومخىٖى

 
ً
 زُحرا

ً
 ألامىُت، مما ًجٗل َظٍ الجغاثم جمشل تهضًضا

ً
وحكمل ٧اٞت هىاحي الخُاة الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت وؤًًا

.  إلاجخم٘ والش٣اٞتألمً الٟغص وا

ومً َىا هجض ؤهه ال ًىظض خل ظظعي ًىصر به للى٢اًت مً ظغاثم الخاؾب آلالي بإق٩الها اإلاسخلٟت، ٨ٞما ؾب٤ ؤن 

عؤًىا، ٞةن ظغاثم الخاؾب آلالي وؤلاهترهذ جدىٕى ؤق٩الها وجخٗضص ؤؾالُب بعج٩ابها وجٓهغ في ٧ل ًىم ؤؾالُب ظضًضة بدؿب 

ُبت، في ٧اٞت الىؾاثل وألاؾالُب الاجهاالث الخضًشت، بال ؤهه ًجب وي٘ الخُىع الخ٣جي الظي ًدضر  ت َع بؿٖغ

ا ومؿئىلُاث الضزى٫ بلى هٓم اإلاٗلىماث، ٦ما ًجب وي٘ زُت  بؾتراجُجُت ؤمىُت قاملت لىٓم اإلاٗلىماث جدضص ٖىانَغ

ا ومغاظٗتها بهٟت صوعٍت . َىاعت ص٣ُ٢ت وازخباَع

ت البُاهاث ظغاثم ؤلاهترهذ مً ا و ؤمام ما جمحٍز لخُىعة ٖلى ؤمً الٟغص واإلاجخم٘، وبسانت ما ًخٗل٤ بدٍغ

ا حَر  ٖلى الىٟـ والٗغى واإلاا٫ ٚو
ً
. واإلاٗلىماث الخانت ب٩ل ٞغص ؤو ماؾؿت، وزانت ؤن جل٪ الجغاثم جمشل اٖخضاءا

آزاع اظخماُٖت  و٦ظل٪ ما جمشله َظٍ الجغاثم مً تهضًض لؤلمً ال٣ىمي للمجخمٗاث ٖلى مؿخىي الٗالم، ما ًدب٘ طل٪ مً

 ٖلى خُاة وؤمً واؾخ٣غاع ألاؾغة 
ً
وز٣اُٞت وا٢خهاصًت ؾلبُت، وبسانت ؤن َىا٥ بٌٗ مً َظٍ الجغاثم جمشل اٖخضاءا

واإلاجخم٘، ألن مً بحن الجغاثم التي جغج٨ب في َظا الكإن ما ٌٗغى جل٪ ألاؾغ ؤو اإلاجخمٗاث إلاك٨الث اظخماُٖت بالٛت 

 ؤجها جمـ ؤٖغاى 
ً
اث التي ٢ض الخُىعة، زهىنا َظٍ ألاؾغ، ؤو الدكهحر ببٌٗ ؤٞغاصَا، و٦ظل٪ بض الهىع واإلاىيٖى

 ما جاصي بلى الاهٟها٫ ؤو الُال١ في ٦شحر مً ألاخُان
ً
.  جدؿبب في الخ٨ٟ٪ ألاؾغي، والخالٞاث الٗاثلُت، والتي ٚالبا

الُبها ووؾاثلها ختى و م٘ جؼاًض زُىعة َظٍ الجغاثم، وظب ٖلى الجهاث الىنُت بمسخل٠ ؾلُاتها ؤن جُىع ؤؽ

ُبت للخُىع  ت الَغ ًم٨نها الخٗامل م٘ ظغاثم زىعة اإلاٗلىماث الخضًشت و حؿخدضر وؾاثل ظضًضة جخماشخى و الؿٖغ

حر ج٣لُضي، ختى ًم٨نها ؤن ج٠٣ ؤمام جدضًاث  اإلاٗلىماحي، ومىاظهت جل٪ الجغاثم ؤلال٨تروهُت بإؾلىب ٖلمي مخُىع ٚو

 ظضًضة، وظلب ٖهغ الٗىإلات الش٣اُٞت وج٨ىىلىظُا 
ً
الاجهاالث واإلاٗلىماث، وطل٪ في ْل الخ٣ضم الخ٣جي الظي ٞخذ آٞا٢ا

مٗه مك٨الث ومساَغ ظضًضة لم ه٨ً وؿم٘ ٖنها مً ٢بل، لظل٪ ٞةن لم وؿخُ٘ ؤن هىاظهه َظٍ اإلاساَغ والتهضًضاث 

ؤن هُىع ماؾؿاجىا وؤهٓمخىا، واإلاك٨الث الىاظمت ًٖ َظٍ الشىعة اإلاٗلىماجُت، وهخٗامل مٗها ب٨ٟاءة ٖالُت وا٢خضاع، و

 وجهبذ بظل٪ خُاجىا الاظخماُٖت والش٣اُٞت والا٢خهاصًت، بل وؤلاؾتراجُجُت 
ً
ٞةن ؤمىىا الاظخماعي وال٣ىمي ؾ٩ُىن مهضصا

في زُغ ٦بحر، لظل٪ ًجب وي٘ البرامج وألاؾالُب والُغ١ الخضًشت الٟٗالت للخٗامل م٘ َظا الىا٢٘ الجضًض الظي ٞغى 

. اص واإلاجخمٗاث ٖلى مؿخىي الٗالم ٧لههٟؿه ٖلى ألاٞغ

                                                           
 2006، رللة تواصل، ترمجة رضوان كاظم عزيز، "غزو قراصنة الكومبيوتر" براين كًنيز ،1
 .2004، ، بًنوت ، مركز دراسات الوحدة ، سلسلة كتب ادلستقبل العريب "العرب واإلعالم الفضائي"عبد الرمحن عزي، 2
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اب ؤلال٨ترووي َى ٖضم جدضًض الٟئت اإلاؿتهضٞت بالضعظت  و لٗل مً ؤبغػ الىؾاثل الٟٗالت للخٛلب ٖلى مساَغ ؤلاَع

ألاولى ٖبر اخهاثُاث ظاصة، و الخٗٝغ ٖلى اإلاىا٢٘ ألا٦ثر اؾخٗماال مً َظٍ الٟئت، ٖلى الكاب اإلاؿلم ؤن ال ٌؿخضعط بلى 

ىب ٞيها، زانت اإلاىا٢٘  ما ًمـ ٣ُٖضجه، ٞال٨شحر مً الكباب طَب ضخُت ٢غنىت بؿبب مخابٗخه إلاىا٢٘ ٚحر مٖغ

.  ؤلاباخُت

ابي، و ٢ض ٖٝغ َاالء  و بمجغص ؤن ًمـ الكاب في صًىه و ٣ُٖضجه ٞةن ازترا٢ه و اؾخٛالله َى ؤؾهل قحئ ٖلى ؤلاَع

حن ه٣ُت ي٠ٗ الكباب ٨ٞشٟىا مً هجماتهم ؤلال٨ترو هُت بٗضما ماعؾىا ٖملُاث في طاث الؿُا١، ختى ؤنبدىا اإلاخُٞغ

لظل٪ ٞةن نُاٚت زُت مد٨مت لخجاوػ واخخىاء . ٌؿخٗملىا الٟخُاث ٦ُٗم و ألازُغ َى اؾخٗما٫ الٟخُاث اإلاذجباث

اب اإلاٗلىماحي لِؿذ باإلاهمت الؿهلت ول٨ً ًبضو ا٦ثر ٢بىال َى ام٩اهُت الخ٣لُل مً اإلاسا َغ اإلادخملت الخإزحراث اإلادخملت لالَع

. التي ٢ض جيخج ًٖ التهضًضاث اإلاٗلىماجُت الى خضوص الضهُا ومىه جٟا٢م اإلاساَغ الى صاثغة واؾٗت

اث اب اإلاٗلىماحي بلى ٖضة مؿخٍى م٨ً ج٣ؿُم اإلاىهج الامشل للخ٣لُل مً مساَغ الاَع :  ٍو

 ٌ ىُت :  اإلاؿخىي ألاو : خماًت البجى الخدخُت الَى

ىُت مً ٖملُاث الازترا١ اإلاٗلىماحي او الهجماث وحٗالج مً زال٫ َظا اإلاؿخى    ي مؿإلت خماًت هٓم البجى الخدخُت الَى

م٨ً ج٣ؿُم َظا اإلاؿخىي بلى ٖضة  اإلاٗلىماجُت التي ٢ض ًيكإ منها جضمحر او اجالٝ الظؼاء ٦بحرة مً َظٍ اإلاىٓىماث ٍو

:  زُىاث

( : مٗالجت مؿإلت ٢ابلُت الازترا١ ٖبر ما ًإحي:ولى ألاالخُىة )

ىُت واضخت اإلاٗالم ومد٨مت للخ٣لُل مً ام٩اهُت ازترا١ الىٓم اإلاٗلىماجُت  - . نُاٚت ؾُاؾاث امىُت َو

ىُت وجدضًض  - بظغاء ج٣ُُم مؿخمغ ل٣ابلُت الازترا١ مً مداولت مخسههحن بمداولت ازترا١ قب٩اث اإلاٗلىماث الَى

. الشٛغاث اإلاىظىصة ٞيها والؿعي إلاٗالجتها 

ب ال٩ىاصع اإلاٗلىماحي - ة والاعج٣اء بمؿخىي مهاعاتها بمُضان الامً اإلاٗلىماحي وحٗم٤ُ الىعي بمؿإلت الامً والخيبه الى جضٍع

ا ال٨بحرة   .مساََغ

اصة مؿخىي  - اٖاصة جهمُم هٓم الكب٩اث اإلاٗلىماجُت في يىء الخ٣ضم الخانل بخ٣ىُاث الامً اإلاٗلىماحي التي جًمً ٍػ

 .٠٦ الهجماث اإلادخملت 

٠٦ الهجماث اإلاٗلىماجُت لضي ٧ىاصع الىٓم اإلاٗلىماجُت مً زال٫ مًاَاة اصاء الكب٩اث الاعج٣اء ب٣ضعاث الغص و -

 .وجدضًض مىا٢٘ الشٛغاث اإلاىظىصة ٖلى الكب٨ت ومٗالجتها( Simulation)اإلاٗلىماجُت بخُب٤ُ ؤؾلىب اإلادا٧اة 

 :ًإحيالاعج٣اء باالمً اإلاٗلىماحي للىٓم اإلاٗلىماجُت مً زال٫ جبجي ما : الخُىة الشاهُت 

ٖؼ٫ اإلاىاعص اإلاٗلىماجُت بالٛت الاَمُت ًٖ هٓم الكب٩اث اإلادلُت وقب٨ت الاهترهِذ لًمان خماًتها مً ٖملُاث  -

. الازترا١

                                                           
 2006، رللة تواصل، ترمجة رضوان كاظم عزيز،"غزو قراصنة الكومبيوتر" براين كًنيز ،1
 .، رللة كلية اآلداب"اإلرىاب المعلوماتي "كرمية شايف جرب زلمود، 2
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. اؾخسضام ج٣ىُاث مخ٣ضمت لدكٟحر اإلاٗلىماث ومٗالجتها بدُض ال ًم٨ً الىنى٫ اليها  -

٠ُ ج٣ىُاث مخ٣ضمت لخماًت الىٓم اإلاٗلىماجُت مشل الجضعان  - ت وبغمجُاث م٩اٞدت الٟحروؾاث والضًضان جْى الىاٍع

 .اإلاٗلىماجُت

نُاٚت ؾُاؾاث امىُت مد٨مت لًمان ؤمً هٓم اإلاٗلىماث، ٢اصع ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الؿُاؾاث اإلاٗخمضة ٖلى مؿخىي  -

ىُت وجخ٩امل مٗها   .البجى الخدخُت الَى

اثُت لؤلصواث اإلاٗلىماجُت :  اإلاؿخىي الشاوي  الخماًت الٟحًز

: منها هٓم اإلاٗلىماث مً زال٫جخإل٠ 

. بصاعة خؿاباث مؿخسضمي الكب٨ت و٧لماث الٗبىع التي ًهلىن بىاؾُتها بلى ٢ىاٖض بُاهاجه  -

ل بالضزى٫  - . جدضًض ؤَغ الضزى٫ ًٖ بٗض ونُاٚت خضوص واضخت للخسٍى

حر بغمجُاث خماًت الىٓام مً الخإزحراث الًاعة بالٟاًغوؾاث والضًضان -  .جٞى

 .للمىاعص اإلاٗلىماجُت وخٟٓها في ؤما٦ً آمىت تهُئت وسخ اخخُاَُت -

 .ازخُاع الخُب٣ُاث البرمجُت اإلاىاؾبت لخاالث الاؾخسضام اإلاسخلٟت -

اب  جىفي زُِ ظاَؼة لخجاوػ ألاػماث التي ٢ض حٗه٠ بالىٓام اإلاٗلىماحي ؤمام الخُىعة التي ٌك٩لها ؤلاَع

ن وظب بزغ طل٪ الخدضي له ب٩اٞت ألاق٩ا٫ و بخيؿ٤ُ م٘ ؤلال٨ترووي للكاب اإلاؿلم ٦ما جم جىيُده في اإلاُلبحن ألاولي

المُحن و اإلاش٣ٟحن و عظا٫ الضًً و ال٣اهىن و مسخل٠ ( الكباب)مسخل٠ الٟاٖلحن مً ؾلُاث ٖلُا و الٟئت اإلاؿتهضٞت  و ؤلٖا

ؾخدضار و ٢ض جىبهذ ٖضة صو٫ ٖغبُت لهظٍ الخُىعة ؤًً ٖملذ ٖلى ج٨ش٠ُ الجهىص با. الجمُٗاث طاث الهلت باإلاىيٕى

اب ٗاث مً قإجها ؤن ج٣م٘ و جخهضي لهظا الىٕى مً ؤلاَع .  وفي م٣ضمتها ٧ل مً اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، ألاعصن. حكَغ

: زاجمت

الم الجضًض للنهىى بجُل ناٖض جمشل ُٞه  في الى٢ذ الظي حؿعى ُٞه مجخمٗاجىا الٗغبُت اؾخٛال٫ وؾاثِ ؤلٖا

اب مً هٕى زام ٌؿخٗمل َظٍ الىؾاثِ ٦ؿالح مما وؿبت الكباب خهت الاؾض، هجض ؤهٟؿىا و ١ بل طل٪ مهضصًً بةَع

اب ؤلال٨ترووي ٖبر ألامً ؤلال٨ترووي، ججىبا ألي اؾتهضاٝ ؤمجي و ٣ٖاثضي  وظب ٖلى ألامت ؤلاؾالمُت مداعبت ما ٌؿمى باإلَع

. و ٨ٞغي 

صعظت الاولى اجبإ الجاهب ٞمً زال٫ ؤلاخهاثُاث الىاعصة في َظا البدض، ٞةن ججىب َظا الاؾتهضاٝ ًخمشل با٫

ىُت قاملت و مد٨مت وظضًت، م٘  ٤ زُت َو الم الجضًض في ظاهبه ؤلاًجابي، و طل٪ ٞو الى٢اجي، و اؾخٗما٫ وؾاثِ ؤلٖا

ت و الخ٨ىىلىظُا و  اجبإ ٖىهغ َام و َى الغ٢ابت الضوعٍت و اإلاؿخمغة، زانت و ؤهان وِٗل في ٖالم ًُػى ٖلُه َاب٘ الؿٖغ

اػصًاص ؾبل ال٣غنىت التي ال ج٩ل٠ ماصًا و ًهٗب اجبإ آلازاع، م٘ جإزغ الٗضًض مً الضو٫ ٞغى ٢ىاهحن باإلاىاػاة م٘ طل٪ 

مت ؤلال٨تروهُت . مً قإجها ؤن ججغم الجٍغ

: كاةمت اإلاغاحع

م -  ٟت ال٣غآن ال٨ٍغ ت الكٍغ . والؿىت الىبٍى
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 : ، ٦خاب ميكىع ٖلى اإلاى٢٘"التربُت ؤلاعالمُت"ٞهض ابً ٖبض الغخمان الكمُمغي،  - 

http://www.saudimediaeducation.org/ ،

مت قافي ظبر مدمىص، -  اب اإلاعلىماحي" ٦ٍغ . ، مجلت ٧لُت آلاصاب"ؤلاَع

ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ، ، مجلت آٞا١ ا٢خهاصًت ، صولت "الازتراكاث ؤلالىتروهُت زُغ هُف هىاحهه"مىػة اإلاؼعوعي، - 

. 000 الٗضص الخاؾ٘ ، ؾبخمبر 

اب ؤلالىترووي و زٍُغ مً بعٌ اإلالشمحن في مىاكع الخىانل ؤلاحخماعي"ٞاجذ الخٟاجي،  -5 .   0 ٦خاباث ، "ؤلاَع

اب ؤلالىترووي، خىمها في ؤلاؾالم و َغق مياؿدتها" ٖبض الغمان بً ٖبض هللا الؿىض، -6 . "وؾاةل ؤلاَع

ت و ؿٍغًت قغعُت"، لُاَغ هاٖىؽبً ًخى ا -7 اب ؤلالىترووي، يغوعة بكٍغ . ، مى٢٘ ألالى٦ت"مياؿدت ؤلاَع

اب ؤلالىترووي و َغق مىاحهخه)صوع آلالُاث الخضًشت للخض مً الجغاةم اإلاؿخدضزت "ؤٌؿغ مدمض ُُٖت،  -8 ، ("ؤلاَع

.     0 ملخ٣ى ٖلمي ب٩لُت الٗلىم ؤلاؾتراجُجُت، ٖمان، 

اب صوع "، عيىي ٖماع -9 ، مغ٦ؼ ال٩اق٠ للمخابٗت و الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت "ؤلاعالم الجضًض في اهدكاع ْاَغة ؤلاَع

 0   .

ف باللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي" عخُمت الُُب ِٖؿاوي، -0  ، مجلت "ؿعالُت أصواث ووؾاةِ ؤلاعالم الجضًض في الخعٍغ

.   0 خ٣ى١ ؤلاوؿان 

اب، الؿُاؾت الضولُت، مغهؼ ألاَغام للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُتؤلاهترهذ وجهضًغ " زالض خىٟي مدمض، -   ، "ؤلاَع

. 005 ال٣اَغة، 

ؼ ،  -   ؼ،" ػؼو كغانىت الىىمبُىجغ"بغاًً ٦حًر  006 ، مجلت جىانل، جغظمت عيىان ٧اْم ٍٖؼ

ابُت" ،ٖهام ٖبض الٟخاح ٖبض الؿمُ٘ مُغ -   مت ؤلاَع . 008 ، صاع الجامٗت الجضًضة "الجٍغ

اب ؤلالىترووي" ،الهاص١ ٖاص٫ ٖبض -   ، همِ ظضًض و جدضًاث مسخلٟت، اإلاغ٦ؼ الٗغبي ألبدار الًٟاء "ؤلاَع

.   0 ؤلال٨ترووي، 

  00 ، بحروث ، مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة ، ؾلؿلت ٦خب اإلاؿخ٣بل الٗغبي، " والاعالم الـًاتي" ، ٖبض الغخمً ٖؼي  -5 

اب في اللاهىن اٌ" َُبي مدمض ألامحن، -6  م ؤلاَع غان، "صوليججٍغ .   0 ، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، ظامٗت َو

اةً و علىبخه " ،مىهىع بً م٣ٗض زالض الغبُٗان -7   ، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت ها٠ً "(صعاؾت ملاعهت) اخخجاػ الَغ

اى -الٗغبُت للٗلىم ألامىُت . 006  -الٍغ

اةً في اللاهىن الضولي"ٖاُٞت ٢اصة،  -8  غ"أزظ الَغ  .  0 ،  ان ، مظ٦غة ماظؿخحر، ظامٗت َو
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مت الالىتروهُت هخاج أحهؼة و مىاكع جىانل احخماعي  الجٍغ

غ مجلت أنىاث الكماٌ،الجؼاةغ /بىمامي العباؽ.أ عةِـ جدٍغ

 

: ملخو 

مت الال٨تروهُت ٦ٓاَغة ظضًضة ٖلى اإلاجخمٗاث الخضًشت ،وهي خؿب ال٨شحر     جدىاو٫ َظٍ الىع٢ت البدشُت مٟهىم الجٍغ

الم ع٢مىت  مً الباخشحن هخاط َبُعي لئلٞغاػاث الؿلبُت التي اهخجها الخُىع الخ٨ىىلىجي الهاثل في مجا٫ الاجهاالث ٖو

ت . اإلاجخمٗاث وال٨ُاهاث البكٍغ

ومً جل٪ الغئي جم . ٥ ؤلاٞغاػاث ازخلٟذ الغئي وحٗضصث الاظتهاصاث للخض مً ْاَغة ؤلاظغام الال٨تروويوفي زًم جل   

ا هخاط ؤظهؼة ومٗضاث بل٨تروهُت جتراوح مابحن الخهمُم اإلاٛكىف ًٖ ٢هض ألمىع الخجؿـ  جىاو٫ الٓاَغة باٖخباَع

باإلياٞت بلى ؤن بٌٗ .وب في الخهيُ٘ والخهمُموالاؾخٗالم وؤظهؼة الجدمل َظا ال٣هض ب٣ضع ماهي ؤظهؼة حٗترحها عي

مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ٧الٟاٌؿبى٥ وظىظل لها ًض في خضور بٌٗ ظغاثم اإلاٗلىماجُت وطل٪ مً زال٫ جىعَها في 

ت ال َضٝ مً وعائها ٚحر الغبذ  الخالٖب ببُاهاث اإلاؿخسضمحن واإلاخاظغة بها ؤو ال٣ُام باإلقهاع لبرامج وبغمجُاث مكبَى

و٢ض ا٦خُٟىا بمٗالجت مبدثي ألاظهؼة و اإلاىا٢٘ ٖلى ؤن ٌؿخ٨مل البدض بالخُغ١ بلى مبدض البرامج و البرمجُاث و . اصي الم

مت الال٨تروهُت ا بلى اعج٩اب الجٍغ . ٠ُ٦ ًاصي جىاَٞغ

: ملضمت 

ع ألامغ لُهبذ و ًدك٩ل في و مجغمي ألاهترهذ في ق٩ل الهؼ٫ و اإلاؼاح و الدؿلُت ،بلى ؤن جُى" الهاهغػ " ل٣ض ٧اهذ بضاًت    

ت الكبابُت ألجها ؤ٦ثر اخخ٩ا٧ا بٗالم ألاهترهذ و .نىعة بظغامُت بدخت و ٩ًاص ٣ًخهغ ألامغ في َظا اإلاجا٫ ٖلى الٟئاث الٗمٍغ

٩ًاص ًإزظ " ع٢مي"قب٩اث الاجها٫، و ؤ٦ثر جُلٗا و قٟٛا ب٩ل ما َى ظضًض ، و َى ما ٌٗجي ؤهىا  الُىم بهضص والصة ظُل 

و لٗل ٚلبت وؿبت الى٢ذ اإلاؿتهل٪ ؤمام قاقاث الهاج٠ الى٣ا٫ و الخاؾىب و .٧اٍع و ؾلى٦ُاجه  مً ألاهترهذاٚلب ؤٝ

ٟا٫ الال٨تروهُت، هي التي خخمذ ٖلُىا بَال١  اللىخاث الال٨تروهُت و الىؾاثل الغ٢مُت ألازغي، بما ٞيها الٗاب ألَا

 . ٖىُت بهظٍ الدؿمُاثٖلى الٟئت الم" ؤو ظُل ألاهترهذ"الجُل الغ٢مي "مهُلخاث 

ا الؿلبُت ٖلى ألاٞغاص و  مت الال٨تروهُت و جدب٘ ٖىا٢بها و آزاَع ت إلاٗالجت الجٍغ ل٣ض ناعث الخاظت ؤ٦ثر مً  ملخت و يغوٍع

اإلاجخمٗاث ، و بهظا الاججاٍ ٞغيذ الٓاَغة هٟؿها ٦إبغػ ق٩ل للٗىإلات الؿِئت، بدُض   جىظبذ الضعاؾت و ؤنبذ البدض 

مت الال٨تروهُت ٩ٞان . ا الجغم اإلاتزاًض ٧ل خحن ٞيها يغوعة خخمه و ٢ض جمذ مداولت الدؿائ٫ ًٖ ؤَم مؿبباث الجٍغ

مت اإلاٗلىماجُت  الدؿائ٫ ألاو٫ ًٖ بم٩اهُت   ؤن ج٩ىن بٌٗ ألاظهؼة و اللىاخ٤ الال٨تروهُت مهممت زهُها العج٩اب الجٍغ

ب جل٪ الاظهؼة التي جدمل ُٖىبا في الخهيُ٘ ، ٦ما َغح ؾىاء حٗل٤ الامغ بالغبذ اإلااصي او الٗمل الخجؿسخي ،ؤو ختى بؿب

مت الال٨تروهُت . الدؿائ٫ ًٖ مضي جىعٍ بٌٗ مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي في خضور الجٍغ

و في َظا البدض جم جىاو٫ ؤلاظابت ًٖ َظٍ الدؿائالث اإلالخت ٖلى ألا٢ل مً وظهت هٓغ بٖالمُت ، جمحزا ًٖ الضعاؾاث    

م نٗىبت الضعاؾت مً الىاخُت ؤلاظغاثُت ، بد٨م ؤجها جدىاو٫ ٞئخحن ًهٗب ،بل ٌؿخدُل ، الخٗامل  ال٣اهىهُت و الخ٣ىُت ٚع

مٗهما باؾخبُان ؤو ؾبر آعاء ؤو ما ٌكبه طل٪ ، و َى ما جم بالٟٗل ل٨ً صون ظضوي ، طل٪ اهه مً الهٗب اهه ٣ًغ ل٪ 

مت الال٨تروهُت مخسُٟت بُبٗها و ٦خىمت هٓغا ٦ما ؤن ى. اإلاجغم بإهه مجغم و ًمىد٪  ؤلاظاباث التي جبدض ٖنها  خُت الجٍغ
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و َظا ألامغ ٢لو مً وؿبت الخٗم٤ في صعاؾت الٓاَغة بك٩ل . لخؿاؾُت اإلاىيٕى و اعجباَه بالؿمٗت و الكٝغ و الازال١ 

ُت  .  ٌُٛي ٧اٞت ظىاهبها اإلاىيٖى

مت الال٨تروهُت ًجب آن جىُل٤ مً ؤلاوؿا ن في خض طاجه، ختى و ان ٦ىا هدىاولها مً و مً زم ٞان مٗالجت مك٩لت الجٍغ

مت  غة الاظهؼة و جىعٍ مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي بد٨م ان الاوؿان َى مً ٠٣ً وعاء الجٍغ باب خضوثها بؿبب ٞو

٣ت مجابهتها  عي اإلاخٗل٤ . الال٨تروهُت و ؤًًا وعاء ٍَغ و َظا ٢بل مىا٢كت وؾاثل الغصٕ و الخدهحن الخ٣جي الٟجي و الدكَغ

مت هٟؿه، بٌٛ الىٓغ ًٖ الىؾُلت التي جدىلذ مً ؾالح هاعي ؤو . هحن و ؤلاظغاءاث الجىاثُتبال٣ىا طل٪ ان مٟهىم الجٍغ

مت الال٨تروهُت مً الٟهم الظي ًغبِ . ؤبٌُ بلى ؤػعاع و بغامج و ؤظهؼة  و مىا٢٘  و للخإ٦ُض ٞةهه جم جىاو٫ مىيٕى الجٍغ

ل٨ترووي و لِـ بالًغوعة اعجباَه بالخاؾىب ٣ِٞ خؿب ما جدىاوله ال٨شحر اإلاىيٕى بإًت ج٣ىُت مخاخت مغجبُت باألظغام الا

مت  .  مً الضعاؾاث ، بمٗجى ؤن الخاؾىب ال ٌك٩ل الىؾُلت الىخُضة العج٩اب الجٍغ

اع البدض اإلانهجي و  ا ٌؿخضعي اؾخدًاع بٌٗ الخُىاث اإلاىهجُت ٦م٣ضماث إَل حَر بن َبُٗت الٗلىم الاظخماُٖت ٚو

. الىٓغي 

الدؿائ٫ ًٖ جٟا٢م ؤػمت ؤمً اإلاٗلىماث و الًغع الالخ٤ به و باإلاجخم٘ " الغ٢مي " ل٣ض ؤنبذ مً خ٤ اإلاىاًَ : ة ؤلاقيالي

ًدك٩ل و لٗل الدؿائ٫ الغثِـ في بق٩الُت َظٍ الضعاؾت . ٩٦ل، و َى ما ًٟغى الدؿائ٫ بةلخاح  خى٫ زُىعة اإلاىيٕى

ا العج٩اب اإلاجغمحن لجغاثمهم ؤلال٨تروهُت ؤن ج٩ىن بٌٗ البرامج و مً زال٫ الدؿائ٫ ًٖ بم٩اهُت  ألاظهؼة حك٩ل صاٞٗا ٢ٍى

مت ؤلال٨تروهُت ْاَغة اجها٫ ٢بل ؤن ج٩ىن  ؟ و َظا ما ؾيؿعى لئلظابت ٖىه في َظا البدض، و في الظًَ صاثما ؤن الجٍغ

. ْاَغة ظغم 

بىن في الىنى٫ بلى الخ٣ُ٣ت ٞما : " أعؾُى ٣ًى٫  :حؿاؤالث الضعاؾت ٖليهم بال ؤن ٌؿإلىا ألاؾئلت بهه ٖلى مً ًٚغ

و لٟهم بق٩الُت البدض جٟغى بٌٗ الدؿائالث اإلاهمت هٟؿها ٖلى الباخض ، خُض حٗض ؤلاظابت ٖنها بمشابت  ."الصخُدت 

:   ؤلاظابت ًٖ بق٩الُت البدض ال٨بري و َظا اؾخٗغاى لبٌٗ َظٍ الدؿائالث

َل طل٪ أخُذ ؟ و َل ما . لجغاثم الال٨تروهُت  بٌٗ جهامُم ؤظهؼة الاجها٫ مٗضة زهُها للجىؾؿت و العج٩اب ا -

 ٣ًا٫ ًٖ الاظهؼة ًيسخب اًًا ٖلى البرامج اإلااطًت ؟

 بٌٗ مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي مخىعَت في اعج٩اب بٌٗ الجغاثم الال٨تروهُت ؟ -

:  أؾباب ازخُاع اإلاىيىع  

غ مى٢٘ :  الجاهب الظاحي-ؤ إل بك٩ل مباقغ في َُئت جدٍغ ؤلال٨ترووي و اإلاخابٗت " ؤنىاث الكما٫ " ٌٗىص طل٪ بلى الَا

باَخمام مؼاًضاث و حٗل٣ُاث ال٨خاب و ال٣غاء ٖلى خض ؾىاء، باإلياٞت الى خضور ال٨شحر مً ٖملُاث ال٣غنىت و الؿغ٢اث 

ت و اهخدا٫ نٟت شخهُاث خضاء ٖلى اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ ألهاؽ طووا اٖخباع و م٩اهت اظخماُٖت   Identity Theft  ألاصبُت و الٖا

ت ، ٢ض جٟطخي لل٨شحر مً ألاطي  ض الال٨ترووي و ال٣ُام بمغاؾالث مكبَى صون بٟٚا٫ ٖملُاث الازترا١ لبٌٗ نىاص٤ً البًر

.  و الًغع 

إلاهخمحن بهظا الكإن ، لٗل ؤلاخهاثُاث التي جغنض زُغ َظٍ الجغاثم ج٨ٟي لخدٟحز الباخشحن و ا:الجاهب اإلاىيىعي -ب 

مت بل٨تروهُت واخضة ٧ل  007 ٣ٞض ؤقاع ألاؾخاط ٖبض الهبىع ٖبض ال٣ىي ؤن  صعاؾت ؤزبدذ  ؾىت  ، ؤهه ٧اهذ  ج٣٘ ظٍغ

 07 وماثخان وؾبٗت آالٝ . ؤل٠ خالت جسو الخدغف باألٞغاص 850زىان، م٘ حسجُل زماوي ماثت و زمؿحن   0زالر 

ا  8 مما حؿبب طل٪ في زؿاثغ ماصًت بلٛذ   زماها و ؤعبٗحن  خالت زانت بالؿُى وؾغ٢ت ألامىا٫، ؤما في . ملُاع صوالع ؾىٍى
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ً الٗغبي ، ٣ٞض جم حسجُل زال٫ الؿىت هٟؿها ماثخحن و ؾبٗت ٖكغ  ؤل٠ ٢ًُت ٢غنىت وؾُى بضولت ؤلاماعاث  7  الَى

اصة ٦بحرة زال٫ ؾىت  .  باإلااثت    بلٛذ زالزا و زالزحن  008 الٗغبُت اإلاخدضة لىخضَا، م٘ ٍػ

مً زال٫ جدب٘ مىيٕى البدض جم الى٢ٝى ٖلى ٖضًض الٟغيُاث التي ج٩ىن ٖملُت جإ٦ُضَا ؤو هٟيها : ؿغيُاث البدث

ٖغيها م٘ الخىبُه بلى ؤجها مسخاعة لخٗبر ًٖ ُٖىت و ٢ض جم ٞغػ َظٍ الٟغيُاث زم . حك٩ل ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت

.             مً البرامج و ألاظهؼة و اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت

مت ؤلال٨تروهُت:   -  .    بٌٗ الٗخاص مهمم ؤنال العج٩اب الجٍغ

. بٌٗ مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي مخىعَت في الجغم ؤلال٨ترووي :   - 

٤: "مىهجُت البدث اإلااصي بلى ال٨ك٠ ًٖ الخ٣ُ٣ت في الٗلىم بىاؾُت َاثٟت مً ال٣ىاٖض الٗامت تهُمً  اإلاىهج َى الٍُغ

ؾ٩ُىن مىاؾبا إلاشل َظٍ اإلاىهج الىنـي الخدلُلي و.   "ٖلى ؾحر ال٣ٗل و جدضص ٖملُاجه ختى ًهل بلى هدُجت مٗلىمت  

و٫ بكغي ًخٗل٤ بإٞغاص و ظماٖاث و الضعاؾاث، طل٪ ؤن ألامغ ًخٗل٤ بٓاَغة مغ٦بت مً ْاَغجحن مخضازلخحن  ، ق٣ها ألا

ق٣ها الشاوي ًمشل ْاَغة ج٣ىُت بما جمشله مً ؤظهؼة و بغامج و ؤصواث ،و ٧ل طل٪ مخضازل و مىضمج في ْاَغة اجها٫ 

.  ٖامت

ؤخض ألاق٩ا٫ الخانت بجم٘ اإلاٗلىماث ًٖ خالت : " اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي بإهه" باهؿتروٌ وؾحزاع"ٌٗٝغ ٧ل مً 

، للخهى٫ ٖلى مٗلىماث ٧اُٞت و ص٣ُ٢ت ًٖ اإلاىيٕى "ٞغصاث والؿلى٦ُاث وؤلاصعا٧اث واإلاكاٖغ الاججاَاثألاٞغاص والم

و ًخمحز اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي باإلاغوهت و الكمىلُت ل٨شحر مً مىاهج البدض ألازغي ، طل٪ ؤهه ال ٨ًخٟي . مدل الضعاؾت

ب٘ اججاَاتها مً زال٫ الُٗىاث الهضُٞت ؤو ال٣هضًت التي بىن٠ الٓاَغة بل ًخُغ١ ؤًًا بلى جدلُلها و قغخها و جذ

   . ًخدضر ٖنها ٦خاب مىهجُت البدض الٗلمي 

بن ازخُاع الانُالح ًخٗحن ؤن ًؼاوط بحن البٗضًً الخ٣جي و البكغي بد٨م ان الٓاَغة مغ٦بت و ججم٘ بحن : جدضًض اإلاـاَُم 

حن ظغي بد٨م الخُىع ج٣اعبهما و اهضماظهما  ؤهىا ؤمام" ما َى ج٣جي و ما َى بكغي ، و َى ما ٌٗجي  ْاَغة ج٣ىُت  حكمل ٖٞغ

ٞخ٣ىم ٖلى اؾخسضام وؾاثل الخ٣ىُـت إلصاعة و جىُٓم و مٗالجت البُاهاث و هي  الخىؾبتؤما . و َما الخىؾبت و الاجها٫

ث بجمُ٘ صالالتها الىاعصة ٞهى ٢اثم ٖلى وؾاثل ج٣ىُت لى٣ل اإلاٗلىما الاجها٫ مغجبُت َىا  بٗلمي الخؿاب و اإلاى٤ُ ، ؤما

 Informationج٣ىُت اإلاٗلىماث :  بك٩ل ناع ٌٗبر ٖىه ب ( الخىؾبت و الاجها٫)و َى ما ٌٗجي ؤهىا ؤمام مُضاهحن َما    ".

Technologie . و َظٍ بٌٗ اإلاٟاجُذ الانُالخُت الىاعصة في البدض  :

                                                           
 ترنتاألنحبث على  ورقة"  الجريمة اإللكترونية والجهود الدولية للحد منها" عبد الصبور عبد القوي علي 1

http://drabdsabor.blogspot.com/2014/01/blog-post_2025.html( le : 11/09/2014 ) 

 .05الكويت ص  ، 1977، وكالة ادلطبوعات ، طبعة ثانية "مناىج البحث العلمي"عبد الرمحن بدوي ، .2
EL AZZOUZI Ali,La cybercriminalité au Maroc, Bishops solution, Casablanca, 2010, p 17

 

عمان 1999دار وائل للنشر ،" -منهجية البحث العلمي ، القواعد و المراحل و التطبيقات ":زلمد عبيدات ، زلمد أبو نصار ، عقلة مبيضٌن . 3
 24ص  -األردن 

 .ترنتاألنورقة حبث على "  اإللكترونية والجهود الدولية للحد منهاالجريمة " عبد الصبور عبد القوي علي 4
http://drabdsabor.blogspot.com/2014/01/blog-post_2025.html 
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مت الالىتروهُت* ت :  الجٍغ مت الؿِبحًر مت اإلاٗلىماجُت ،٧لهـا مغاصٞاث لبًٗها البٌٗ، ؤما   Cyber crimeالجٍغ ؤو الجٍغ

، و هي ال٩لمت التي قإ اؾخسضامها مىظ زمؿِىاث (  Information)مهُلر اإلاٗلىماجُت ٞهى مكخ٤ مً ٧لمت اإلاٗلىماث 

ت  ٠ .  ال٣غن اإلااضخي في مجاالث مسخلٟت و ؾُا٢اث قتى مما ظٗل لها في الاؾخٗما٫ اإلاخضاو٫  مٟاَُم مخىٖى " و ًخمحز حٍٗغ

مت اإلاعلىماجُت باإلاُاَُت بدُض لم ٌؿخ٣غ زبراء ال٣اهىن و الخ٣ىُت ٖلى جشبُذ حٍٗغ٠ ظام٘ و ماو٘ للٓاَغة، بط "  الجٍغ

ت مُٗىت ٢ض حك٩ل ظاهبا مً ازخهانه ؤو مً ٞهمه لها ٟها مً ػاٍو اٞا. ٧ل ًغي حٍٗغ مكخ٣ت مً ٧لمت :  إلاعلىمت لؼٍى

ت التي ًم٨ً ه٣لها ؤو ا٦دؿابها ، ٣ٞض ظاء في اإلاعجم الىؾُِ  ،و صاللتها ٞيها و جضوع "ٖلم" ؤٖلم "بىظه ٖام خى٫ اإلاٗٞغ

.   ؤزبٍر به و ؤٖلم ٞالها ألامغ؛ ظٗله ٌٗلمه:ٞالن بالخبر 

خه   لؿان العغبو في   ٖلم الصخيء   وفي مسخاع الصخاح.الٗلم ه٣ٌُ الجهل و ٖلمذ الصخيء ؤٖلمه ٖلما ٖٞغ

ه ب مً طل٪ بقاعتها في اللٛت الٟغوؿُت بلى ٞدىي ٖملُاث الاجها٫ التي حؿتهضٝ (.ؤٖلمه)الخبر ( اؾخٗمله...)ٖٞغ و ٢ٍغ

 ، ُٟتها في ه٣ل اإلاٗاٝع الم ٖنها و اجساط ْو  . connaissances  ( Transfert de)ه٣ل و جىنُل بقاعة ؤو عؾالت ؤو ؤلٖا

ت و ألاإلااهُت و الغوؾُت حٗجي ٧لمت  الالجُيُت الضالت بدؿب ألانل ٖلى شخيء (  ( Informationواإلاٗلىمت في اللٛت ؤلاهجلحًز

اإلا٣ابل "  Xinxi" ؤي ؤلاباٙل  ؤو الى٣ل ؤو الخىنُل و َى هٟـ ما ٌٗىُه لٟٔ "  Process" لئلباٙل و الخىيُذ ،ؤو ٖلى ٖملُت 

 . 5لها في اللٛت الهِىُت

ها الباخض  ع ًٖ بعاصة آزمت ٣ًغع له ال٣اهىن ٣ٖىبت ؤو ٧ل ٞٗل ٚحر مكغوٕ ناص" ٖلى ؤجها  مدمض عبُض الىعبيو ٌٗٞغ

ا ، و حٗخمض الجغاثم الىاقئت ًٖ الاؾخسضام ٚحر اإلاكغوٕ لكب٨ت الاهترهذ ،ٖلى اإلاٗلىمت بكـ٩ل عثِسخي ، و  جضبحرا اختراٍػ

مت اإلاٗلىماجُت "َظا الظي ؤصي بلى بَال١ مهُلر    6.ٖلى َظا الىٕى مً الجغاثم "الجٍغ

مت اإلاغج٨بت ٖبر الاهترهذ مً آلازاع الؿلبُت التي زلٟتها الخ٣ىُت الٗالُت خُض ؤزظث الٓاَغة ؤلاظغامُت خحزا  و حٗخبر الجٍغ

للضاللت ٖليها ، مً بُنها ظغاثم  ٦7بحرا مً الضعاؾاث مً ؤظل جدضًض مٟهىمها ، مما بهجغ ٖىه وي٘ ٖضة مهُلخذ 

                                                           

دراسة مقارنة في القانون المدني و الشريعة اإلسالمية  -مشكالت المسؤولية المدنية في مواجهة فيروس الحاسب اآللي عزة زلمود أمحد خليل ،  1
.  18ص 1994مقدمة لكلية احلقوق  -سالة دكتورار ،

 .ادلعجم الوسيط  2
  .لد الرابعادلجدار بًنوت للطباعة و النشر ،  -لسان العرب -ابن منظور مجال الدين  3
 .سلتار الصحاح  4

 
* Il n‟existe pas de définition universelle pour le terme cybercriminalité. Celui-ci est utilisé généralement 

pour décrire l'activité cri min elle dans laquelle le système ou le réseau informatique est une partie 

essentielle du crime. 

il est également employé pour décrire des activités criminelles traditionnelles dans les quelles les 

ordinateurs ou les réseaux sont utilisés pour réaliser une activité illicite. Dans le premier cas, les 

technologies sont la cible de l‟attaque. Dans le second, elles en sont le vecteur. 

  

  

 51ص  2000، جويلية  84، رللة الشرطة، تصدر عن ادلديرية العامة لألمن الوطين، العدد  " جرائم الحاسوب وأساليب مواجهتها"كحلوش علي،   6
. 

 .32، دار النهضة العربية القاىرة ص "نترنتاألالجرائم الناشئة عن االستخدام غير المشروع لشبكة  "،عبيد الكعيب  7
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،و ٢ض اه٣ؿم   ، ظغاثم الٛل اإلاٗلىماحي ونىال بلى ظغاثم الاهترهذ*اإلاٗلىماجُت الخاؾب، ظغاثم الخ٣ىُت الٗالُت ، ظغاثم 

ال٣ٟه ال٣اهىوي بلى ؤعبٗت اججاَاث مسخلٟت  هدُجت و ٢ض ؤصي الازخالٝ بلى ٖضم الاجٟا١ ٖلى مهُلر مىخض للضاللت ٖليها 

ا في مجا٫ ي٤ُ ، مما اهجغ ٖىه ٖضم وي٘ حٍٗغ٠ مىخض لهظٍ الٓاَغة ؤلاظغامُت ، وطل٪ زكُت خو ، لظل٪ هجض .  َع

مـت اإلاغج٨بت ٖبر الاهترهذال٣اهىوي ؤن ال٣ٟه  . ٢ض اه٣ؿم بلى ؤعبٗت اججاَاث ج٣ىم ٖلى ؤؾـ مسخلٟت في حٍٗغ٠ الجٍغ

مت  :أوال  ى الخاؾىب  ُٞاإلاا : ٖلى ؤؾاؽ وؾُلت اعج٩اب الجٍغ مت، ؤال َو ٟاث ٖلى وؾُلت اعج٩اب الجٍغ حٗخمض َظٍ الخٍٗغ

مت ؤو بخضي وؾاثل الخ٣ىُت الخضًشت اإلاغجبُت به ، ُٞٗخبر الٟٗل مً ظغاثم الاهترهذ ؤن وؾُلت اع   . ج٩اب الجٍغ

مت ؤًًا  ، مً بُنها حٍٗغ٠ ألاؾخاط  ٟاث اهُل٣ذ مً وؾُلت اعج٩اب الجٍغ  Eslied  و ألاؾخاط  John Forster: و َىا٥ حٍٗغ

ball  ٟاث " ال٨مبُىجغ في اعج٩ابه ٦إصاة عثِؿُت٧ل ٞٗل بظغامي ٌؿخسضم : "اللظان ظاء ُٞه ؤجها و٢ض ال٢ذ َظٍ الخٍٗغ

مت ًجب ؤن ًىهب ٖلى الؿلى٥ اإلا٩ىن لها و لِـ ٣ِٞ ٖلى الىؾُلت التي جم بها ٣ُٞى٫  اهخ٣اصاث ٧ىن حٍٗغ٠ الجٍغ

ا مً الجغاثم اإلا٘:"ؤهه  FandeRson  R_: ألاؾخاط مت  ما ،لىٗخبَر .    "  لىماجُتلِـ إلاجغص ؤن الخاؾب ٢ض اؾخسضم في ظٍغ

والدجت التي اٖخمض ٖليها مىخ٣ضو َظا الخٍٗغ٠ مٟاصَا ؤهه ال ًم٨ً وي٘ حٍٗغ٠ لهظا الىٕى مً الجغاثم صون الغظٕى بلى 

مت ًجب الغظٕى بلى الٗمل ألاؾاسخي اإلا٩ىن لها، ولِـ   5. الٗمل ألاؾاسخي اإلا٩ىن لها  ،ؤي بمٗجى آزغ ل٩ي حٗٝغ الجٍغ

مت، لى٣غ ؤجها  مً  ٣ِٞ بلى الىؾاثل اإلاؿخسضمت لخد٣ُ٣ها و ال ٨ًٟي ؤن وٗخبر مجغص اؾخسضام الخاؾب آلالي في الجٍغ

 . 6. ظغاثم الاهترهذ

ت بخ٣ىُت اإلاٗلىماث  :زاهُا  ٌؿدىض َظا الاججاٍ بلى مُٗاع شخصخي ،والظي ٌؿخىظب ؤن ٩ًىن : ٖلى ؤؾاؽ جىاٞغ اإلاٗٞغ

٨ُت ٖام ٞاٖل َظٍ الجغاثم ملما بخ٣ىُت اإلاٗلىماث ، ومً بحن ٌ ٟاث هجض حٍٗغ٠ وػاعة الٗض٫ ألامٍغ ،  979 طٍ الخٍٗغ

ت ٞىُت بخ٣ىُت الخاؾباث جم٨ىه مً اعج٩ابها مت ؤلاهترهذ بإن ٞاٖلها ًمل٪ مٗٞغ ذ ظٍغ َظا الخٍٗغ٠ ًدهغ . 7التي ٖٞغ

ت بالخ٣ىُت و الخم٨ً منها مت في ؾمت اإلاٗٞغ مت ٖلى شخو ا٫ ،8 الجٍغ ٞاٖل ٣ِٞ ٌٗض و باليؿبت للمجغم ٞةن ا٢خهاع الجٍغ

امل الخم٨ً مً الخ٣ىُت ال  ٖغ مت ،ألن جٞى ٢انغا بط البض مً مغاٖاة ظىاهب ؤزغي في جٟؿحر و جدلُل ٖىامل اعج٩اب الجٍغ

.  ٨ً9ٟي وخضٍ ٦ٗىهغ م٣ى٘ 

                                                           
4.Debray Stéphane –Internet face aux substances illicite – complice de la cybercriminalité ou outil de 

prévention – DESS media électronique et internet – université de Paris 2002-2003 p 08. 

 .43ص  2004، دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية " الجرائم المعلوماتية"زلمد علي العريان ،    2
3
 KURBALIJA Jovan, GELBSTEIN Eduardo, op-cit, p 99, voir CHERNAOUTI-HELI Slange, « 

Comment lutter contre la cybercriminalité ?revue la Science, n° 391, Mais 2010, p 24. 

 

 .20ص ،مصر،، دار النهضة العربية ، القاىرة " نترنتاألالجرائم الناشئة عن االستخدام غير المشروع لشبكة  "،زلمد عبيد الكعيب   4
، رسالة لنيل درجة ادلاجستًن يف القانون، اجلرمية، ختصص القانون اجلنائي والعلوم اجلنائية، كلية احلقوق، جامعة "المعلوماتية  "،قارة آمال   5

 .19، ص  2002اجلزائر،
نت ، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون ، اجلامعة اإلسالمية ، احلاسب و االنرت الحماية القانونية من جرائم المعلوماتيةغازي عبد الرمحن ىيان الرشيد ،   6

 .107ص ،2004يف لبنان ، كلية احلقوق 
 .،مصر، دار النهضة العربية ، القاىرة  "نترنتاألالجرائم الناشئة عن االستخدام غير المشروع لشبكة  "،زلمد عبيد الكعيب   7
 .7ص  ، 2006جوان ،زلاضرة لوكيل اجلمهورية لدى زلكمة باتنة ، رللس قضاء باتنة  ،" جرائم المعلوماتية "،د أحمبورزام   8
 .34ص ،ادلرجع السابق ،زلمد الكعيب   9
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ها : ٖلى ؤؾاؽ همِ الؿلى٥  :زالشا   الباخث ًىُل٤ الخٍٗغ٠ َىا مً همِ الؿلى٥ ؤلاظغامي في خض طاجه  ُٞٗٞغ

Rosenballt  خؿب "  ؤي همِ مً ؤهماٍ الجغاثم اإلاٗغوٝ في ٢اهىن ال٣ٗىباث َاإلاا ٧ان مغجبُا بخ٣ىُت اإلاٗلىماث : " ؤجها

٧ل ؾلى٥ ٚحر مكغوٕ ؤو ٚحر مؿمىح به ُٞما ًخٗل٤ باإلاٗالجت آلالُت : " ؤجها  ككلىف. صفي خحن جغي   Star solrzألاؾخاط 

" .  للبُاهاث ؤو ه٣ل َظٍ البُاهاث

ٟاث  :عابعا  مت اإلاٗلىماجُت التي اٖخبروا ؤجها : صمج الخٍٗغ ٟاث الؿاب٣ت للجٍغ : و ظاء طل٪ بٗض ٖضم الا٢خىإ ب٨ٟاًت الخٍٗغ

مت ٩ًىن الخاؾىب  هي الٟٗل الظي ٌؿخسضم ُٞه الخاؾب آلالي  ٧ىؾُلت ؤو ؤصاة العج٩ابها ؤو ًمشل بٚغاء بظل٪، ؤو ظٍغ

.    هٟؿه ضخُتها

ًمت الال٨تروهُت ال جغجبِ ٧لُت بالخاؾىب لىخضٍ و بهما جغجبِ ؤًًا بإظهؼة و لىاخ٤ ؤزغي ، الجغ: و هسلو ؤزحرا بلى ؤن

٤ اؾخسضام ال٢ِ نىحي إلاؿاٞت جشبذ  مت الخجؿـ الهىحي ًٖ ٍَغ ٟاث ٢ض ؤٟٚلتها، ٞجٍغ عبما ج٩ىن ال٨شحر مً الخٍٗغ

َا مؿخ٣بل الخ٣ىُت ، حك٩ل هه٠ ؤجها للخجؿـ،ؤو اؾخسضام ٧امحرا بذجم الؼع ؤو ؤًت ؤظهؼة ؤزغي ، ٢ض ٨ًك٠ ًٖ

ل اإلااصة الجغمُت و بجمام ٖملُت اإلاٗالجت و  مت و الخاؾىب ٌك٩ل ههٟها آلازغ بٗض ٖملُت الغبِ و ال٣ُام بخجًز الجٍغ

و اإلاا٦ض ؤن ٧ل الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بخدًحر . ٞالخاؾىب ٢ض جىٟظ به بٌٗ الجغاثم بال ؤهه ال جىٟظ به ٧ل الجغاثم . ؤلاعؾا٫ 

م ٟاث الؿاب٣ت ، ؤو الجٍغ ُىت ٖملُت ججاوػتها ؤًًا الخٍٗغ مت و ؤصواث و هُت بظغامُت و مجغم ، جب٣ى َع ة مً مؿغح  للجٍغ

في  Communication في ق٩لها الخ٣جي و الاجها٫   Transmission" ؤلاعؾاٌ" ٖلى ألا٢ل لم حكغ بليها ؤال و هي ٖملُت 

مت المي ، بمٗجى ؤن اإلاجغم ًى٢٘ الجٍغ مت و حكُ٘  ق٩لها ؤلٖا ؤلال٨تروهُت بمجغص يُٛه ٖلى ػع ؤلاعؾا٫ خُض جىدكغ الجٍغ

ٍغ بالكُٕى و الظًٕى و . ٖبر ًٞاء الاهترهذ مت ؤنال ، ألن ألامغ مغجبِ في ظَى و لى لم ٣ًم بظل٪ إلاا ٧اهذ َىا٥ ظٍغ

.   الاهدكاع

ى الازترا١ ،خُض جخمحز َظٍ الٟئت بالخبرة و،   Hackers:الهاهغػ * اإلاهاعة الٗالُت في مجا٫ الخاؾب آلالي  و َم  مدتٞر

ومً َظٍ الٟئت ْهغ ما  ) ( Crackers " الىغاهغػ " ،وهي ؤزُغ ٞئت ، وحٗخبر الٟئت ألا٦ثر اعج٩ابا لجغاثم الخاؾب آلالي بٗض 

مت اإلاىٓمت باؾخسضام الخاؾب آلالي بهىعة ٚحر مكغوٖت  م ال٣اهىن مجغمحن صزالء جم٨ىىا   ٌؿمى بالجٍغ ، و ٢ض اٖخبَر

غاى .مً صزى٫ م٩ان اٞتراضخي ٧ان مً الىاظب ؤن ال ٩ًىهىا ُٞه  ا أٚل والبٌٗ  الخجؿـ ،ل٨ً البٌٗ اؾخٛله ججاٍع

في الٛالب زالزت ؤنىاٝ َا٦غػ الُا٢اث الؿىصاء و َم ألازُغ زم طوي الُا٢اث البًُاء و ؤزحرا  و َم . لؿغ٢ت ألامىا٫

 .الُا٢اث الغماصًت 

ا مً ال٨شحر مً اإلاهُلخاث لم ًخم الخىا٤ٞ ٖلى حٍٗغ٠ مدضص و ظام٘ إلاٟهىمها ؛ٚحر ؤن ٢اهىن  :  اإلاعلىمت* ٦ٛحَر

عهِىا ؤو نىعا "ؤقاع بلى حٍٗغ٠ ٖام للمٗلىمت  بىنٟها    98 ولُى ي 9 الاجهاالث الؿمعي البهغي الٟغوسخي الهاصع في 

عؾالت ما مٗبر "و بإجها "  Sons, images, documents, données ou message"ؤو وزاث٤ ؤو بُاهاث ؤو عؾاثل مً ؤي هٕى 

                                                           

 .109 -108ص  ،غازي عبد الرمحن ، ادلرجع السابق   1
2
، ورشة عمل تطوير التشريعات يف رلال مكافحة اجلرائم االلكرتونية ، ىيئة تنظيم " صور الجرائم االلكترونية و اتجاىات تبويبها"يونس عرب ،   

 .7ص ، 2006بريل أ 04-02االتصاالت ، سلطنة عمان من 
3 Chawki Mohamed ، Essai sur la notion de cybercriminalité – juillet 2006 – p 2. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3
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ها ٧اجاال بإجها   ٖنها بك٩ل ًجٗلها ٢ابلت للى٣ل ؤو ؤلاباٙل للٛحر  ت ع"و ٌٗٞغ مىػ جىُىي ٖلى بم٩اهُت ؤلاًٞاء عمؼ ؤو مجمٖى

.   "بلى مٗجى

ه زبراء مى٢٘   Data Security:أمً اإلاعلىماث * ؤجها جل٪ الٗملُت التي جخًمً ألامً اإلاٗلىماحي و  IBM، و ٌٗٞغ

زهىنُت الخماًت مغوعا بالخدام الٗىهغ البكغي و الٗملُت  ؤلاظغاثُت و الخ٨ىىلىظُا في ق٩ل ًجىبىا ال٣ىي اإلاسغبت و 

ىب ٞيها .     ألاٞٗا٫ ٚحر اإلاٚغ

الم الجضًض، و هي ٞترة و ًُل٤ ٖلُه ؤًًا ظُل الخاؾىب و الٗهغ الغ١ : Digital Ageالجُل الغكمي  *  مي ؤو ٖهغ ؤلٖا

ش ؤلاوؿاوي  و َى في مًمىهه الٗام ٌٗبر ًٖ جماػط الٗىهغ البكغي بالٗىهغ الخ٣جي بٗىهغ الؼمً مشلما   مً ٖمغ الخاٍع

  .٧ان ٖهغ الهىاٖت في ػمً الشىعة الهىاُٖت 

ه معجم  Aliénation Electronic: الاػتراب الالىترووي*  ٖلى ؤهه جل٪ الخالت التي ٣ًٟض ٞيها " ؿغوسخيالعوؽ اٌ" ، و ٌٗٞغ

غ ٦ُىىهخـه و ٣ٖلـه و خُاجه  خـغاب ال٨ٟغي و ؤلاًضًىلىجي . الٟغص ظَى ا و مىه الٚا ان و َى ؤزَُغ ، و ٢بله  5واٚتراب ألاَو

تراب الخ٨ىىلىجي  َم لظوحهم و ؤما الُىم ٞلٗل اوٗؼا٫ مضمجي الاهترهذ و التزامهم بالهمذ ا لٗاثلي و ٖضم مكاع٦ذ.٧ان الٚا

.  ؤ٢اعبهم و مجخمٗاتهم و خ٩ىماتهم ؤصوى وكاٍ ، ما َى بال هٕى مً ٚؼو ال٨ٟغ ؤلال٨ترووي  لؿاخت ال٨ٟغ البكغي 

ه   Internet Extorsion:الابتزاػ الالىترووي* بإهه ؤزظ شخيء مً شخو بٛحر "  freedictionnary" اللامىؽ الخغٌٗٞغ

، ؤي ؤن ٌسخغ مجغم ألاهترهذ َا٢اجه و ببضاٖاجه العج٩اب ظغم ؾىاء حٗل٤ به شخهُا مً باب الاهخ٣ام ؤو حٗل٤  6 عياٍ

و َىا ًخضزل الجاهب الخ٣جي بدُض حك٩ل وؾاثل الاجها٫ الخضًشت مً . بإهاؽ ًضٞٗىن له م٣ابل جىُٟظٍ إلاا ًُلبىن 

مت الال٨ترووي  .ة خاؾىب و بغامج و قب٩اث، ؤصواث جىُٟظ للجٍغ

َم مجغمى ألاهترهذ و مستر٢ى اإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت و مماعؾى الابتزاػ، لالؾترػا١ : Internet Mercenariesمغجؼكت ألاهترهذ*

" اإلال٣ب بال٣ىام الغوسخي الكهحر "  ؾخاع ؾبُلباوهض" و الغبذ او جد٣ُ٣ا إلاا ٌؿمى بالؿاصًت الال٨تروهُت، و ٌٗخبر الغوسخي

ً ٞاؾُلي ، مً ؤزُغ ال٣غانىت ٟٞي هٟـ الى٢ذ و بمجغص إلاؿت ؤنابٗه ٖلى لىخت اإلاٟاجُذ ، ٌؿخُُ٘ جى٠ُ٢ . اإلابتًز

         .٦7مبُىجغ  ؤل٠ 50.000

و ٣ًهض بها طل٪ الؿلى٥ اإلاىخهج مً ٢بل مجغمي الاهترهذ لخٗظًب و ،   Electronic Sadisme: الؿاصًت الالىتروهُت *   

 . الظي حؿخسضم ُٞه الخ٣ىُت الخضًشت  ألا٦ثر مً طل٪ الخلظط بظل٪ ألاطيبلخا١ ألاطي الىٟسخي و اإلاٗىىي بالطخُت و 

ا  مت ؤلال٨تروهُت هي ٧ل ؾلى٥ بكغي مىدٝغ اعجبِ في مغاخل جىُٟظٍ بالخ٣ىُت الخضًشت مدىال بًاَا مً مؿاَع بن الجٍغ

ا بٛحٍر و بىٟـ ا الؿلبي، و بك٩ل ًلخ٤ ُٞه اإلاجغم يغعا ماصًا و مٗىٍى مت ؤلال٨تروهُت بهظا . ٌؤلاًجابي بلى مؿاَع و الجٍغ

. اإلاٗجى ال جىدهغ في اعجباَها بالخاؾىب ٞدؿب ، بل باعجباَها  ب٩ل ما ؤهخجخه الخ٣ىُت مً وؾاثل و ؤصواث و ؤظهؼة 

                                                           
   15ص 1992الطبعة األوىل دار النهضة العربية القاىرة ،" -المقارنجرائم الحاسب االلكتروني في التشريع  "،ىدى قشوش   1

2 
Pierre Catala« la propriété de l’information » Cité par . F.Toubal .le logiciel- analyse juridique 

FUDUL .L.G.D.J.1986 P 126-127 http://drabdsabor.blogspot.com/2014/01/blog-post_2025.html. 
3
  http://www-01.ibm.com/software/data/security-privacy  

 . 80-79ص 2007دار ىومة ، اجلزائر "-مجتمع اإلعالم و المعلومات ، ماىيتو و خصائصو "عقاب زلمد ،  4
5
  JEAN DUBOIS- .LAROUSSE . LIBRAIRIE LAROUSSE.1987.P34 

6
 http://fr.thefreedictionary.com/extorsion 

7
 http://www.spiegel.de/international/world/under-fire-from-internet-mercenaries-russian-hackers-target-

political-opposition-a-497841.htm ( le : 07/09/2014 ) 

 

http://drabdsabor.blogspot.com/2014/01/blog-post_2025.html
http://www-01.ibm.com/software/data/security-privacy%20:
http://fr.thefreedictionary.com/extorsion1
http://www.spiegel.de/international/world/under-fire-from-internet-mercenaries-russian-hackers-target-political-opposition-a-497841.htm
http://www.spiegel.de/international/world/under-fire-from-internet-mercenaries-russian-hackers-target-political-opposition-a-497841.htm
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مت جدضر  و ٢ض جمذ مداولت ؤلاظابت ٖلى ؾاا٫ ؤلاق٩الُت الغثِـ اهُال٢ا مً ٞغيِخحن ازيخحن ٧اهذ ؤوالَا ؤن الجٍغ

غ بغام مت و جضٞ٘ بلى اعج٩ابها  Malicious Softwareط ماطًت هدُجت جٞى مت الال٨تروهُت . جدٟؼ ٖلى الجٍغ و زاهيها ؤن الجٍغ

ٍغ الؿى١ الال٨تروهُت  غاى "ٚحر اإلاغا٢بت "جغج٨ب هدُجت إلاا جٞى ، مً ٖخاص و ججهحزاث و لىاخ٤ ، بًٗها مٛكىف أٚل

ت و آلازغ لُٗىب حٗتري ٖملُت الخهيُ٘  .  مكبَى

ال٫ جشبُذ ازخُاع البدض، بضا واضخا مجخم٘ البدض، ؤال و َى ٞئت مجغمي اإلاٗلىماجُت مً ظهت، و ٞئت و مً ر    

و ل٣ض ٢مىا ٢ضع اإلاؿخُإ، مً . و لظل٪ ؤٖضصها، بدغم، أخُٟت اؾخبُان قملذ الٟئخحن. ضخاًاَم مً ظهت ؤزغي 

اعؾتهم لهظا الىٕى مً الجغاثم، و ؤعؾلىا بليهم زال٫ الخىانل بمىا٢٘ الخىانل الاظخماعي، و بالخ٣غب ممً إلاؿىا ٞيهم مم

وع٢ت الاؾخبُان، ٦ما خاولىا الاجها٫ ببٌٗ ضخاًا الجغم الابتزاػ ؤلال٨ترووي ل٨ىىا لم هخل٤ ؤًت بظابت ، ال مً اإلاجغمحن و 

م ؤن بٌٗ الطخاًا وا٢ُٗىن و لِؿىا اٞترايُحن ، و َى ألامغ الظي خغمىا مً الخٗم٤ ٝ ي َظٍ ال مً الطخاًا ، ٚع

ىب ، و ل٨ً طل٪ لم ًمىٗىا مً مداولت ج٣ضًم ؤلاظابت ٖلى ؾاا٫ البدض .  الضعاؾت بالك٩ل اإلاُلىب و اإلاٚغ

ًدىاو٫ َظا الجؼء مً البدض ظاهبا جُب٣ُُا خُض جمذ مداولت الاظابت ًٖ ؾاا٫ البدض ، و التي جىُل٤ مً الؿعي 

مت الال٨تروهُت جدضر هدُجت ُٖىب  . و سٛغاث ما هاججت ًٖ ؤزُاء و َٟىاث في ٖملُاث البرمجتإلزباث ؤو هٟي ؤن الجٍغ

Progragrammation    ؤو الخهيُ٘ للٗخاصHardware  . و ما ٣ًا٫ ًٖ الٗخاص و ألاظهؼة ًيسخب ؤًًا ٖلى البرامج

Software ت مً الىمـاطط و التي جمذ ججغبت و جُب٤ُ الب٘. و البرمجُاث ى و آلان ًخىظب مىا٢كت ٧ل طل٪ بؿغص مجمٖى

 . منها في اإلاُضان

اصة في الٗضص و ٚحر مخى٢ٟت ؤًًا ًٖ الًغع الالخ٤  بن ما ؤَلٗىا ٖلُه مً ؤظهؼة ًمشل حك٨ُلت ٦بحرة ٚحر مخى٢ٟت ًٖ الٍؼ

غة . الظي جدؿبب ُٞه ، و اإلاٗبر بالٟٗل ًٖ الجغم الال٨ترووي  و بن مداولت اؾخٗغاى بٌٗ الىماطط ،و هي ٦شحرة و مخٞى

. اى ، في ؾى١ اإلاىا٢٘ الخ٣ىُت ٦برامج و جُب٣ُاث و في ؾى١ ألاظهؼة و الٗخاص في ؤؾىا١ و مدالث الخ٣ىُتفي الىا٢٘ و الاٞتر

مت الالىتروهُت هخاج عخاص مؼكىف : 1اإلابدث  :  الجٍغ

مت الاٞترايُت بالبرامج وال بالضواٞ٘ الىٟؿُت و الاظخماُٖت ٣ِٞ، بهما جخم ٦ظل٪ بىظىص ؤظهؼة و ٖخاص ال   جخم الجٍغ

Hardware  به ُٖىب في الخهيُ٘ ؤو مهمم ؤنال، و ؤخُاها باٖتراٝ الكغ٧اث اإلاهىٗت، للخجؿـ و العج٩اب الجغاثم

 : ؤلال٨تروهُت، و مً َظا الٗخاص

ً اإلاعلىماث :  1اإلاُلب   :ونلت حىؾؿت  لخسٍؼ

ت و ٧ابل لىخت الخد٨م الخام بلىخت اإلاٟاجُذ في الى   ficheو هي ونلت عبِ ال٨تروهُت ًخم جغ٦ُبها بحن اإلاسغػ   خضة اإلاغ٦ٍؼ

ً ٧ل ما ٦خب ٖلى لىخت اإلاٟاجُذ ، خُض  حؿخسضم للخجؿـ ٖلى  ، و مهمت َظٍ الىنلت الال٨تروهُت حسجُل و جسٍؼ

ت ومٟاجُذ اإلالٟاث اإلاكٟغة، و جخم َظٍ الٗملُت ٚالبا في م٣اهي الاهترهذ او  بُاهاث بُا٢اث الاثخمان و ال٩لماث الؿٍغ

 . لٗمىمُت ، خُض ال ًىدبه بليها مٗٓم اإلاؿخسضمحن زضماث الخاؾىب ا
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و ٌؿخٛل ناخب اإلا٣هى زغوط الطخُت لُجٕز جل٪ 

الىنلت و ٌؿخسغط منها ما قاء مً اإلاٗلىماث الهامت 

اإلاسجلت ، زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بإع٢ام خؿاباث بى٨ُت 

و لظل٪ ًىصر . و مهاٝع بل٨تروهُت و بُا٢اث اثخمان 

م٣اهي ألاهترهذ بخ٣ٟض زبراء الخ٣ىُت مؿخسضمي 

الخاؾىب مً الخل٠ ٢بل الاؾخسضام للخإ٦ض مً 

.     ٖضم وظىص َظٍ الىنلت الخُحرة

 

     

:  حهاػ الخهيذ عً بعض : 2اإلاُلب 

و َى ظهاػ خؿاؽ له ال٣ضعة ٖلى الخ٣اٍ الهىث ، الظي ًىظه هدى مهضٍع ٖلى ؤ٦ثر مً زمؿحن مترا و ٌؿخ٣بل الهىث 

بك٩ل ٞاث٤ الى٣اء ، و َى في الخ٣ُ٣ت مىخج ٚحر زاي٘ لغ٢ابت الضولت 

في بلض اإلايكإ  

 

 

و هي ٖاصة ما ج٩ىن الهحن و جاًىان و جاًالهض و بٌٗ بلضان اوعبا 

الكغ٢ُت ؾاب٣ا، و مما ًالخٔ ؤهه ونل بلى الجؼاثغ ل٨ىه ازخٟى مً 

و َى  ظهاػ زُحر .  009  -008 ألاؾىا١ بٗض مضة ٢لُلت في ؾىىاث 

٨ًك٠ زهىنُاث ألاشخام و ًسل٤ ٞخىا ٦شحرة بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ 

 .2 

ؾاٞاث بُٗضة و بخ٣ىُاث مالخ٣جي ػوص الؿى١ ؤلال٨تروهُت بإظهؼة ؤزُغ مً زال٫ الخ٣اَها للهىث مً  بال ؤن الخُىع 

ت و ٦ك٠ زهىنُت ألاٞغاص مضان في ٢اهىها، طل٪ ؤن ألامغ ال ًخى٠٢ ٖىض خض الاخخٟاّ بخل٪ . ٖالُت و الخهيذ إلاٗٞغ

                                               (مجغب. )ع البريء لخل٪ البُاهاث و اإلاٗلىماثالبُاهاث و بهما ًخجاوػَا بلى خض مماعؾت الابتزاػ و الاؾخسضام غي

  :حهاػ جللُض الهىث البكغي : 3اإلاُلب 

ٌؿخسضم ج٨ىىلىظُا نىث مخُىعة ظضا إلادا٧اة وج٣لُض ؤي 

نىث،و الجهاػ مؼوص بٗضة زُاعاث لخُٛحر الهىث، بلى الهىث 

ب في ج٣لُضٍ و بٗضة اث والخد٨م ُٞه خؿب  الظي هٚغ مؿخٍى

بت واإلاٟاظإة ال٨بري ؤن الجهاػ ًم٨ىه ج٣لُض نىث ؤي . الٚغ

٣ِٞ ه٣ىم بخىنُل الجهاػ بالهاج٠ الجىا٫ ؤو الهاج٠ . شخو

ض ج٣لُض نىجه إلاضة  الٗاصي وهجغي اجهاال بالصخو الظي هٍغ

و باإلم٩ان  .ٝ ؾاٖت في هٟـ اإلا٩اإلاتهه٠ ؾاٖت ٧املت ختى و لى ٧اهذ ٖلي ٞتراث مخٟغ٢ت، بط ال ٌكتٍر ؤن ج٩ىن الىو

ض ج٣لُض نىجه، خُض ٣ًىم الجهاػ اإلا٣لض بدسجُل  وي٘ ظهاػ الدسجُل في م٩ان مسٟي و الجلىؽ م٘  الصخو الظي هٍغ

الهىث و بجاخت بم٩اهُت ج٣لُضٍ بلى صعظت ؤهه لى اجهل طل٪ الجهاػ بٗاثلت الطخُت او بهض٣ًه و ج٩لم إلاا ٖٝغ ؤي منهم 

                                                           
   2-XshopX.net (LE / 06/09/2014 

) 
 

 

 

 

 

http://www.blogger.com/profile/03144827949397999448
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خبروا ؤن الطخُت جدضر مٗهم بالٟٗل بد٣ُ٣ت ألامغ و ال ٞغ١ بحن مدا٧اة نىث عظل ؤو امغؤة ؤو َٟل و ٌٗخبر الجهاػ .و اٖل

٨ُت و اإلاالخٔ ؤن الكغ٦ت اإلاؿى٢ت ج٣ضم ؾماٖت حُٛحر الهىث ٦هضًت مجاهُت .ؤ٢ىي وؤخضر ج٨ىىلىظُا الهىجُاث ألامٍغ

.   في خالت قغاء َظا الجهاػ

مت َىا ج٨مً في الاؾذ زضام الؿحئ للخ٨ىىلىظُا ، ٞلى وظضها َظا الجهاػ في خىػة ٞغ٢ت مؿغخُت ؤو ماؾؿت بهخاط و الجٍغ

مت خُىما ٣ً٘ الجهاػ في ًض مجغمحن ٌؿخٛلىهه بؿىء، و لىخسُل  بٖالمي ؤو ما قابه ٞان ألامغ ؾ٩ُىن ٖاصًا، ل٨ً الجٍغ

خُت َالبا ؤن ًغؾلىا له مبلٛا مالُا م٘ مجغما ٢لض بهظا الجهاػ نىث شخو ما زم ٢ام باالجها٫ ٖبر الهاج٠ بإَل الٌ

شخو ؤعؾله بليهم لدؿلم اإلابلٜ الظي َى في خاظت ماؾت بلُه ؤو حؿلُمه مٟاجُذ الؿُاعة ال٣ابٗت في اإلاؿخىصٕ ، ؤو 

 .حؿلُمه ؾلٗت ما مً اإلاسؼن 

و بهىث ناخب البِذ " Interphone "و لىخهىع ؤًًا ؤن ًُغ١ شخو ما باب  مجز٫ ما ٖبر ظغؽ الباب ألاوجىماج٩ُي 

ألا٦ُض ؤن ؤي شخو صازل البِذ ؾيهٕغ بلى ٞخذ الباب و الىدُجت ؤن ٌٗبض اإلاجغمىن .ؤو ختى ؤخض ألا٢اعب اإلادا٧ى نىجه

مت بل٨تروهُت م٨خملت ألاع٧ان. و اللهىم  في بِذ الطخُت .  و الىدُجت ظٍغ

  :حهاػ ججؿـ زالسي ألابعاص CreepyDOL:  4اإلاُلب 

هي ألا٦ثر اؾخٟاصة مً الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي الخانل ، و ٢ض اؾخٟاصث ؤظهؼة  اإلاسابغاث ٦شحرا مً َظا ؤهٓمت الخجؿـ 

ه الُالب  ب٩لُت الخ٣ى١  ، خُض ؤه٤ٟ ٖلُه بً٘ صوالعاث لِؿخُُ٘ بٗض طل٪  Brendan O'connorالجهاػ ، الظي ازتٖر

ض ل٣ُىم باؾخسالم ظمُ٘ اإلاٗلىماث اط ٢ام بازترإ هٓام زُحر . والبُاهاث ٖىه  مغا٢بت حي بإ٦مله ؤو ؤي م٩ان ًٍغ

، مٗخمضا في بىاثه ٖلى بٌٗ الهىاص٤ً ” Creepy Distributed Object Locator“و حٗجي  CreepyDOL للخجؿـ ؤؾماٍ

-Wiالـ البالؾد٨ُُت الهٛحرة و بٌٗ ؤظهؼة الاؾدكٗاع بما في طل٪ 

Fi adapters  ت مً خىاؾِب الهٛحرة  Raspberry Piزم مجمٖى

الدجم التي حٗمل بىٓام لُى٨ـ وال ج٩ل٠ ٧ل واخضة منها ؤ٦ثر مً  

.   صوالًعا 60ؾخحن 

في ٧ىهه هٓام للخجؿـ ًخم جغ٦ُبه مً   Creepy DOLًخمشل 

ت مً الهىاص٤ً اإلاىنىلت بلى وخضة جد٨م لل٣ُاصة و  مجمٖى

غ  الؿُُغة ، خُض َىع الباخض ألامجي اإلاظ٧ىع هٓام لخهٍى

البُاهاث اط ٣ًىم بغنض ما جلخ٣ُه ؤظهؼة الاؾدكٗاع مً خغ٦ت 

بت بما  اإلاغوع الالؾل٨ُت اإلاىبٗشت مً ٧ل ظهاػ الؾل٩ي في مىا٤َ ٢ٍغ

ُت زالزُت  في طل٪ الهىاج٠ الظ٦ُت زم ٣ًىم بخجؿُضَا ٖلى زٍغ

وسخ مً َظٍ الٗلب و ٨ٞغ في اؾخسضامها ٖلى هٟؿه ٟٞىجئ ب٣ضعتها ال٨بحرة ٖلى  0 و ٢ض ٢ام بةهخاط ٖكغ . ألابٗاص

ا حَر زم ٣ًىم الىٓام . الخ٣اٍ ٦م ٦بحر مً اإلاٗلىماث ، و ٌكمل طل٪ بُاهاث الخهٟذ، اإلا٩اإلااث، ٧لماث الؿغ، الغؾاثل، ٚو

ا زم بعؾالها له مً زال٫ زضمت  .  torبخجمُ٘ ٧ل َظٍ البُاهاث و حكٟحَر

غ البُاهاث في بوكاء ملٟاث شخهُت  لؤلشخام الظًً جمذ مغا٢بتهم زم ًً٘  " بغوؿاًالث"بٗض طل٪ ًبضؤ هٓام جهٍى

اتهم زم ؤما٦نهم و ث هم الخ٣ُ٣ُت و ٍَى ُت زالزُت ألابٗاص جبحن وظَى و بهظا ٞةهه ٌك٩ل . خغ٧اتهم م٘ الى٢ذ طل٪ ٖلى زٍغ

                                                           
1

 http://www.XshopX.net   :  )le : 03/09/2014 ) 
 

2 http://www.th3professional.com 
 

http://www.xshopx.net/
http://www.xshopx.net/
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هٓام ججؿـ زُحر ال ًم٨ً ؤلاٞالث مىه، ٞخهىع ؤهه ًم٨ى٪ الخجؿـ ٖلى الجمُ٘ ٣ِٞ بىي٘ نىاص٤ً الاؾدكٗاع 

ت  ، البىاًاث اإلاهمت، صون ؤن حهخم بها ؤخض و ًم٨ً ٦ظل٪ ؤن حؿاٖض في ٦ك٠ ٍَى الهٛحرة في ٧ل م٩ان، اإلا٣اهي، الكىإع

ً في مٓاَغة مشالو ظم٘ بُاهاث الم مت .و ٢ـض اؾخسضمذ مازغا في مىٓىمت الُاثغاث بضون َُاع الخجؿؿُت. ججمهٍغ والجٍغ

غى  َاَىا جخجؿض في ٧ىجها ال ج٨خٟي بخ٣ضًم الهىع و الُٟضًى بل ًجؿضَا َظا الجهاػ اإلاٗض و اإلاؿخسضم للخجؿـ ٖو

. طل٪ اإلادخىي ختى بخ٣ىُت البٗض الشالض

ه :5اإلاُلب   :  للخجؿـوامحرا مجهٍغ

ماطا هيخٓغ مً ٧امحرا بذجم ػع اإلا٠ُٗ ٚحر الخجؿـ ٖلى الىاؽ، 

و ماطا هيخٓغ مً ٧امحرا مشبخت ٖلى ؾىاع ًىي٘ في اإلاٗهم و َى 

ٖباعة ًٖ ٧امحرا بضون مهىع مشلما هي َاثغة بضون َُاع، خُض 

غ ألام٨ىت ال٣ًُت و الٗالُت و الهٗب الىنى٫ بليها و . ج٣ىم بخهٍى

ال٩امحراث اإلاخىاَُت الض٢ت و الدجم ٢ض حؿخسضم في بطا ٧اهذ َظٍ 

ال٨شحر مً ألامىع الٗلمُت و الاؾخ٨كاُٞت ٞةن الاؾخسضام الؿحئ 

للخ٨ىىلىظُا ًدىلها ًٖ مجغي ما نىٗذ ألظله لدؿخسضم في ؤمىع الخجؿـ و اعج٩اب الجغاثم ؤلال٨تروهُت التي لىالَا إلاا 

٨ُت و في َظا ؤلا. جم اعج٩اب ال٨شحر مً َظا الجغم َاع ٢ضم ؤخض الباخشحن في ظامٗت ؾخاهٟىعص بىالًت ٧الُٟىعهُا ألامٍغ

. مكغوٕ عاثض لُاثغة مً صون َُاع ٖلى ق٩ل ؾىاع ط٧ي و ج٣ىم بالخ٣اٍ نىع الؿُلٟي

٘ التي ونلذ بلى جهاًت مؿاب٣ت "  Dixie" اإلاكغوٕ الجضًض و ًضعى  و التي جىٓمها ( Make It Wearable)َى ؤخض اإلاكاَع

٘ الخانت بالخىؾبت (  Intelبهخل) قغ٦ت و َضٞها جىمُت اإلاكاَع

( Christoph Kohstall)ال٨ٟغة َى  ال٣ابلت لالعجضاء،و ناخب 

٨ُت  .الباخض في ظامٗت ؾخاهٟىعص بىالًت ٧الُٟىعهُا ألامٍغ

حٗمل ٦ؿىاع ط٧ي مؼوصة  Nixieمكغوٕ الُاثغة مً صون َُاع 

َال١ ألزظ نىع ب٩امحرا خُض جل٠ خى٫ اإلاٗهم زم ج٣ىم باالن

للمؿخسضمحن زهىنا ؤولئ٪ الظًً ًماعؾىن " ؾُلـي"

ً اياث جخُلب خغ٦ت و مجهىص ٦بحًر مت  1.ٍع وجخجؿض الجٍغ

مؿاع الال٨تروهُت َىا ؤًًا في الاؾخسضام الؿحئ ،خُض ًدى٫ 

 .هاػ٫ َظٍ ال٩امحرا بلى مؿاع آزغ ٢ض ج٨ك٠ ُٞه خغماث الىاؽ مً ٞى١ ؾُىح الم

: أحهؼة الغوجغ الغزُهت و الخُغ ألامجي  :  6اإلاُلب  -1

ٟي مىسٌٟ الشمً في ٧ىجها حؿاَم بك٩ل ٦بحر في جىؾُ٘ ع٢ٗت اهدكاع بغمجُاث البىث هذ   Botnet ٨ًمً زُغ الغوجغ الٍى

و َى زُغ ؤمجي ٦بحر خؿبما ط٦ٍغ . خُض ؤن َظٍ ألاظهؼة حك٩ل قب٩اث ُٞما بُنها جًم ٖكغاث الخىاؾِب اإلاستر٢ت   

و ٨ًمً الخُغ الخ٣ُ٣ي  ٖىض .في ٞٗالُاث ماجمغ ال٣بٗاث الؿىصاء الخام بإمً اإلاٗلىماث   Dan Geerالخبحر ألامجي 

اهُال٢ا مً بمًائها " الغوجغ " خض ًٖ بنضاعاث مُٗىت مً ؤظهؼة في الٗملُت خُض ٣ًىم  َاالء بالب" الها٦غػ " جضزل 

 ً ت ؤلانضاعاث اإلاسخاعة و ًغؾل بلى الطخاًا و َى ألامغ، الظي ًدُذ "بىث هذ"الغ٢مي خُض ًخم ج٩ٍى زام بمجمٖى

ع٧اث الخد٨م بأالٝ ألاظهؼة في ْٝغ وظحز،و اإلاك٩لت هي ؤن طل٪ ال حهضص ألاشخام ٣ِٞ بل ًخجاوػَم ختى بلى الل

مً الكغ٧اث الغاثضة في مجا٫ الكب٩اث مشل قغ٦ت " الغوجغ"اإلاىػٖت الجهاالث ألاهترهذ، لهظا ًىصر بازخُاع ؤظهؼة 

 الكاميرا السوار

 السوار

 

http://4.bp.blogspot.com/-h7Aml0eNYHI/VCpmVXdrKvI/AAAAAAAAHjU/KTdco2UZ_qs/s1600/nixie.jpg
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اث ٖلُا مً الٛل .ل٨ُؿِـ ؤو ؾِؿ٩ى اإلاٗغوٞخحن و اإلاٗغوٝ ؤن اإلاىاٞؿت بحن قغ٧اث الخهيُ٘ ونلذ بلى مؿخٍى

مت مً َٝغ َظٍ الكغ٧اث في . و الخالٖب بها و طل٪ بخسٌُٟ ألاؾٗاعالهىاعي و َظا لتروٍج مىخجاتها  و جخ٨غؽ الجٍغ

ت ما اطا ٧ان الجهاػ  .٧ىجها حٗلم مًاع مىخجها اإلاٛكىف و زُىعجه و ي٠ٗ ظىصجه ،و ل٨نها جهغ ٖلى جغوٍجه   و إلاٗٞغ

: جٓهغ ٖالماث و اقاعاث جض٫ ٖلى طل٪ منها "  البىث هذ" ظؼء مً 

. الخى٠٢ اإلاٟاجئ لىٓام الدكُٛل -

. الانابت اإلاٟاظئت بىٕى مً البرمجُاث الخبِشت -

 .مالخٓت ان الجهاػ انبذ بُُئا ٦خحرا و ٖلى ٚحر اإلاٗخاص -

. ؤن ألايىاء ٖلى اإلاىصم حكحر بلى وكاٍ ٖىض ٖضم الاجها٫ بةهترهذ -

 : اإلاسترق و اإلاعُل للخاؾىب   USB:مـخاح الـ" 7اإلاُلب  -2

ٞدتى ؤولئ٪ الظًً  ال ًمل٩ىن خىاؾِب ججض بدىػتهم َظٍ ألاصاة، و التي  USB: ال ؤخض ُٞىا ٌؿخُُ٘ الاؾخٛىاء ًٖ الـ

نها الؾخسضامها و٢ذ  حؿخسضم لدسجُل اإلاٗلىماث و جسٍؼ

ب ؤن ج٨دك٠ سٛغة ؤمىُت زُحرة طل٪ ؤجها  الخاظت،ل٨ً الٍٛغ

الخماًت و بغامج الهض، و حٗغي٪ لالزترا١ مهما زبدذ ؤهٓمت 

٣ت التي اإلاك٩لت ؤن ألامغ ال ًخٗل٤ بالجه اػ في خض طاجه بل في الٍُغ

و  Karsten Nohl جم٨ً الباخشان ألامىُانو .حٗمل بها َظٍ ألاظهؼة

Jakob Lell مً ا٦دكاٝ ؤزُغ سٛغة ؤمىُت في الـ :USB  بىاؾُت

التي جخد٨م   firmware: ج٣ىُت الهىضؾت ال٨ٗؿُت ٖلى الـ

اث٠ في  َى الىٓام ألاؾاسخي الظي ) USB: الاجها٫ ألاؾاؾُت في الـْو

بغهامج )و ٢ض جم٨ً الباخشان مً بوكاء ( USB:حكخٛل به ٧ل ؤ٫

،خُض مً  USB بـٌؿخٛل َظٍ الشٛغة وؤم٨ً مً زالله ازترا١ ؤي ظهاػ جم ونله " Bad USB"باؾم   Malware( زبِض

ُت ال ًم٨ىه طل٪ ألن ألامغ اإلاؿخدُل ٖلى البرامج اإلاًاصة للٟحروؾاث مً جدضًضٍ ، و ختى ؤ٦ثر زبراء ألامً ا إلاٗلىماحي خٞغ

"   wired"قبه مؿخدُل و٢ض ؤ٦ضث مجلت 

ًخم  USBؤن جهِب الجهاػ ٦ما ًم٨ً للخاؾىب الظي ًدخىي ٖلى َظا البرهامج ؤن ًهِب ٧ل  USB: لخ٣ىُت ، ؤهه ًم٨ً لـ

وؤ٦ض " ال٩ي بىعص "الٟإعة زم  وؤ٦ض بٌٗ الخبراء ؤهه ًم٨ً اؾخٛال٫ َظٍ الشٛغة ٖلى مدغ٧اث ألا٢غام و. ونلها بلُه

ض "و ؤظهؼة "  اليي بىعص"الشٛغة ٖلى مدغ٧اث ألا٢غام و الٟإعة زم اؾخٛال٫ َظٍ بٌٗ الخبراء ؤهه ًم٨ً  . ٦ظل٪"ألاهضع ٍو

٣ت ٖمل الـ بمسخل٠ ؤهىاٖها، لظل٪ ال شخيء ًدمُ٪ مً ازترا١  USB: في خحن ًب٣ى الخل الىخُض اإلا٣ترح َى حُٛحر ٍَغ

. ال٨ك٠ ًٖ جٟانُل َظٍ الشٛغة ظهاػ٥ في خا٫

:  مىاكع الخىانل الاحخماعي و الخالعب ببُاهاث اإلاؿخسضمحن: اإلابدث الشاوي

ا ، و هي مىا٢٘ عؾمُت ٦ىا  تر و ظىظل و ٚحَر َل مً اإلام٨ً ال٣ى٫ ؤن مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي  ٧الٟاٌؿبى٥ و جٍى

جغوهُت ؟ الجىاب وٗم و َىا٥ ال٨شحر مً ألاصلت الشابخت، وٗم وٗخ٣ض ؤهه مىزى١ بها، حؿ٣ِ ؤًًا في خباثل الجغاثم الال٪

ها،  ٦ما ؤجها  ا مً الخجؿـ ٖلى بُاهاث ػباثنها و ختى بُٗها لجهاث ٢ض ال وٗٞغ حؿخُُ٘ َظٍ اإلاىا٢٘ ال٨بحرة في هٓغها و ٚحَر

الن و ؤلاقهاع الٗاإلاُت ت م٘ قغ٧اث ؤلٖا ت مكبَى .  ًحن ًا٦ضان طل٪ و اإلاشالحن الخا٫. ٢ض جضزل في ن٣ٟاث ججاٍع

http://2.bp.blogspot.com/-CD8IjiPvz6I/U-DJZW-bLKI/AAAAAAAABl4/zPCFbBeeg-o/s1600/USB_Stick.jpg
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: ججؿـ الـاٌؿبىن على الغؾاةل الىهُت للمكترهحن : 1اإلاُلب 

جمل٪ نالخُت الىلىط بلى ال٩امحرا مً ؤظل الخ٣اٍ الهىع وبعؾالها  لؼباثنها ،٦ما جدخاط بلى " الٟاٌؿبى٥ " ال٩ل ٌٗلم  ؤن 

GPS ٦ظل٪ الىنى٫ بلى ظهاث .لخدضًض اإلا٩ان، و٦ظل٪ الىنى٫ بلى اإلا٨ُغوٞىن مً ؤظل حسجُل الغؾاثل الهىجُت

و َظا ٧له ٖاصي هٓغا لًغوعة ...الاجها٫ مً ؤظل الاجها٫ وبعؾا٫ صٖىاث نضا٢ت لؤلنض٢اء مً زال٫ ؤع٢امهم الهاجُٟت

الغؾاةل " جم٨حن الٟاٌؿبى٥ لىٟؿه مً الىلىط بلى  ل٨ً الظي ال ٌؿخُُ٘ ؤخض ٢بىله َى.جىُٟظ جل٪ اإلاُالب الخ٣ىُت

و ٢غاءة الغؾاثل الىهُت ال٣هحرة صون الخاظت بلى  Face book Messengerللؼباثً و جُب٤ُ    Messages" الىهُت

طل٪، و إلاا ؾئلذ بصاعة الٟاٌؿبى٥ مازغا ٖلى طل٪ خاولذ ج٣ضًم بظابت ٚحر م٣ىٗت ٖلى ؾاا٫ في نٟدت اإلاؿاٖضة ٧ان 

 :الي ٧الذ

 Why is the Messenger app requesting permission to Access features  on my Android phone or 

Tablet 1  .؟ 

ألن الخُب٤ُ ًدخاط ؤن  SMSٌؿبى٥ ؤن الخُب٤ُ ًُلب مى٪ الىنى٫ بلى عؾاثل٪ الىهُت ال٣هحرة او ٧ان ظىاب ال٠

لهظا ٞةن .  Face book Messengerبلى الغ٢م الهاجٟي الظي ؤيٟخه في خؿاب٪ ٖلى " هىص الخـعُل"٣ًىم بةعؾا٫ 

و َظا الجىاب ٚحر . و ال شخيء ٚحر طل٪الٟاٌؿبى٥ جدخاط للىنى٫ بلى ٖلبت الغؾاثل الىهُت ال٣هحرة مً ؤظل الخُٟٗل 

َى اؾتهؼاء بظ٧اء اإلاؿخسضمحن ماصام ؤن بعؾا٫ عؾاثل جإ٦ُض الغ٢م الهاجٟي لِـ له ؤًت م٣ى٘، خؿب عؤي الخ٣ىُحن ، و 

.  ٖال٢ت م٘ ججؿـ الٟاٌؿبى٥ ٖلى ٖلبت الغؾاثل الىهُت ال٣هحرة 

 ِٞؿبى٥ ا٫والا٦خٟاء بخهٟذ  Face book Messengerصون جخبُض  لهظا ًًٟل ٖضم اؾخسضام َظا الخُب٤ُ 

Face book ض"ظهؼة مً زال٫ جُب٣ُه أل و إلاا خضر طل٪ في مداولت لخجىب اإلاؿخسضمحن لٗملُت الخجؿـ لجإث ".ألاهضع ٍو

ض " الٟاٌؿبى٥ بلى بلؼام مؿخسضمي  ٖلى يغوعة اؾخسضام َظا الخُب٤ُ خُض ال حؿخُُ٘ الضعصقت ٖلى َاجٟ٪ " ألاهضع ٍو

ٖلىماث وبُٗها للمٗلىحن ؤو ج٣ضًمها لجهاث بال بٗض جخبُض َظا الخُب٤ُ، ختى ًجم٘ الٟاٌؿبى٥ ؤ٦بر ٦م مً الم" ؤهضعو ًض " 

. ؤزغي ال وٗٝغ ٖنها قِئا 

مت جغج٨بها قغ٦ت مهىٗت ، بل ٦ظل٪ َىا٥ مىا٢٘ ٖاإلاُت ؾ٣ُذ في  مت ًغج٨بها شخو ؤو ظٍغ بطا هدً لؿىا ؤمام ظٍغ

مت الال٨تروهُت  مت ٞغصًت مٗؼولت ٣ًتٝر. ْاَغة الجٍغ َا مجغم و حؿ٣ِ ٞيها و زُىعة طل٪ ٦بحرة ، ل٩ىن ألامغ ًخجاوػ ظٍغ

مت ٌٗض ضخاًاَا باإلاالًحن مً مسخل٠ ؤهداء الٗالم ،  ضخُت واخضة و حجم يغعَا ًب٣ى صاثما مدضوصا ،بل بهىا ؤمام ظٍغ

. و َى ألامغ الظي ًد٤٣ ما ٌؿمى بٗىإلات ؤلاظغام الال٨ترووي 

مي على حىحل بالي dleihS suriV  جُبُم ؿحروؽ:  2اإلاُلب   Google Play الَى

dleihS suriV : ىم ؤهه مًاص للٟحروؾاث و الخام بدماًت ألاظهؼة و الهىاج٠ ؤَل٣ه ؤخض ٟت اإلاٖؼ هٕى مً البرامج اإلاٍؼ

الغؾمي ، لُسضٕ ٖكغاث آلاالٝ ، و ٌؿخىلي ٖلى مالًحن "   ”Google playالخ٣ىُحن الىهابحن مؿخٛال مى٢٘ ظىظل 

مت بل٨تر. الضوالعاث وهُت م٨خملت ألاع٧ان ، و اإلاٗغوٝ ؤن جُب٣ُاث الخماًت و ألامان هي و الىهب و الاخخُا٫ الخ٣جي ظٍغ

ا مً اإلاخاظغ ألازغي "  حىحل بالي"  الخُب٣ُاث ألا٦ثر جدمُال في لهظا الؿبب اؾخٛل ؤخض اإلاُىعًٍ ه٣ُت ال٠ًٗ . و ٚحَر

 ؟َظٍ و ؤَل٤ جُب٣ُه اإلاٍؼ٠، خُض ناع في ْٝغ ؤؾبٕى مً ؤٖلى الخُب٣ُاث جدمُال 

                                                           
1 .Site Facebook.com  -section Aide ( le : 11/09/2014 ) 

https://www.facebook.com/help/347452185405260
https://www.facebook.com/help/347452185405260


 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

174 

 

  0صوالعاث، و صون عؾم اقترا٥ قهغي ،٦ما ؤهه ال ًخُلب ؾىي واخض  0و جم التروٍج له ب٣ُمخه التي ال جخجاوػ ؤعبٗت 

ت و ٧ل َظٍ اإلاىانٟاث ٦ُٟلت بإن ججٗل اإلاؿخسضم حهغو٫ بلى ا٢خىاء َظا .م٣ُابِذ ٦مؿاخت، و صون ؤي ؤطي للبُاٍع

ظا ما خهل بالٟٗل م٘ جُب٤ُ  . الخُب٤ُ ؤعبٗت صوالعاث ٖلى لىظى  ، والظي زضٕ اإلاؿخسضمحن لضٞٗهم ihS suriVdleَو

ى"وهاٞظة مىبش٣ت جدمل هٟـ  ، و هي هاٞظة جٓهغ خُىا مُٗلت و ؤزغي جاقغ ٖلى جهاًت اإلاسر  ل٨ً صون خهى٫ "اللٚى

. هجمت 7. جدمُل في ؤ٦ثر مً ؤؾبٕى واخض ٣ِٞ، وخهل ٖلى ج٣ُُم  0 ،000الخُب٤ُ خُم ع٢م ٖكغة . اإلابخػى

ٟت ، و ؤن ا٫ ً  ٧اهذ بًجابُت ظضا، ول٨ً بٗضما ْهغ الٍؼ٠ ٞةن جل٪ الخٗل٣ُاث ٧اهذ ؤًًا مٍؼ ب ؤن حٗل٣ُاث اإلاكتًر ٍٚغ

ت ؤشخام ولِـ ٣ِٞ شخو واخض  . َظٍ الٗملُت الاخخُالُت ٢امذ بها مجمٖى

Google play و ًب٣ى الخل الىخُض  جخدمل اإلاؿاولُت بد٨م ز٣ت الؼباثً ٞيها و ٦ظل٪ الؼبىن ٖلُه ظؼء مً اإلاؿاولُت

ض مً ٖملُاث اإلاغا٢بت و الخى٠ُٓ إلاشل َظٍ البرامج و الخُب٣ُاث التي هي ظغاثم في خ٤ اإلاؿخسضمحن بإي ق٩ل مً  اإلاٍؼ

: و الهىع الخالُت جبحن طل٪ .  ألاق٩ا٫
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 توفر البرنامج على جوجل بالي: 1الشكل 

 مرة أخرىسريان التطبيق مرة و عدم سريانو : 2الشكل 

http://1.bp.blogspot.com/-i3JWYQNJ5NU/U0fGPOIVmnI/AAAAAAAAE_4/o5TXXOvyaW4/s1600/nexusae0_sNYflC7_thumb.png
http://4.bp.blogspot.com/-vq2jP6Lj6D4/U0fGa1YCKCI/AAAAAAAAFAI/fNfEL4BEt8I/s1600/Sans+titre-1.jpg
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 قبل من عنو اإلبالغ بعد جوجل متجر من مسحو تم التطبيق
 المستخدمين

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مىاككت الىخاةج:  4اإلاُلب      

مخهاإلاجغم اإلاٗلىماحي ال ٖىىان ٢اع  ،ٞهى ًبدض صوما ًٖ الشٛغاث ألامىُت ، ؾىاء في البرامج ؤو في الٗخاص و في اللىاخ٤  لجٍغ

مخه ًلجإ بلى البدض ًٖ الشٛغة في  الال٨تروهُت ألازغي ، و َى ما ٌٗجي ؤن اإلاجغم خُىما ال ًجض البرهامج اإلاالثم العج٩اب ظٍغ

ماصي مخمشل في م٩ىهاث الخاؾىب و لىاخ٣ه و ٨٦ُان مٗىىي جهامُم الٗخاص ، والتي ًستر١ ٞيها الىٓام بك٩لُه ٨٦ُان 

.  مخمشل في البرامج و البُاهاث و اإلاُُٗاث

ان  و " الها٦غػ " هٕى  ًدىي ُٖىبا ٚحر م٣هىصة في الخهمُم جسٟي وعاءَا بٌٗ الشٛغاث التي ًدؿلل منها : و الٗخاص هٖى

غ ٧امحراث بذجم ػع ٢مُو ؤو م٠ُٗ و جبإ لٗامت هٕى آزغ مهمم ؤنال العج٩اب مشل َظٍ الجغاثم و بال ٠ُ٦ ٠ً ؾغ جٞى

الىاؽ ، و ٠ُ٦ هٟؿغ وظىص َىاج٠ مدمىلت مٗضة ؤنال للخجؿـ ،ختى و بن ٧ان عوبغث ؾىىصن الجاؾىؽ اإلايك٤ ًٖ 

 تعليقات القراء المزيفة: 4الشكل 

 توفر التطبيق على جوجل بالي: 3الشكل 

http://2.bp.blogspot.com/-roNrkPWnCVo/U0fGbKkOq-I/AAAAAAAAFAU/dIb8QJAU9ps/s1600/nexusae0_gbNd46b.png
http://3.bp.blogspot.com/-i-iAbk5jgNo/U0fGtnzlJhI/AAAAAAAAFAY/oXOPsiJ8oWE/s1600/virus-shield-.png
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ًظ٦غ ؤن َظٍ ألازحرة جخجؿـ ٖلى الٗالم مً زال٫ ٧ل الهىاج٠ ، و بٌٛ الىٓغ ًٖ ٧ىجها مهممت " سخي آي بي :" ؤ٫ 

ؤو ال ، و ٧ل طل٪ ًٟطخي بلى ؤهه لى ٧اهذ مشل َظٍ اإلا٣خيُاث مهممت بك٩ل ٌُٛي اؾخسضاماث ؤظهؼة ألامً و  للخجؿـ

اإلاسابغاث، لىٓغ بلى ألامغ ٖلى ؤهه ؤمغ ٖاصي و صازل في هُا١ الاؾخسضاماث ألامىُت، ل٨ً ؤن ًخجؿـ ال٩ل ٖلى ال٩ل ٞهظ 

.  الظي ال ٣ًبل

ًغب اإلاؿخسضم في ؤبؿِ زهىم ًُ ًاجه و ؤؾغاع خُاجه الصخهُت،و َى ؤمغ ًخجاوػ خضوص اهٟخاح الٗالم ٖلى و بظل٪ 

غاؽ . بًٗه بلى صعظت مٟؿضة الخُاة وصلُل طل٪ ٖملُاث الُال١ الباثً التي جدضر بٗض اه٨كاٝ مؿخىع خٟالث ألٖا

ا في اإلاجخمٗاث اإلاداٞٓت .  بؿبب ٧امحراث الهىاج٠ الى٣الت ٚحر اإلاؿاولت و ٚحَر

٧امحراث الخجؿـ )ة الٟغيُت ألاولى، والتي مٟاصَا ؤن الٗخاص اإلاهمم ؤنال العج٩اب الجغاثم اإلاٗلىماجُت لىىا٢ل آلان هدُج

ت مت ، لىهل بلى (ؤظهؼة الغوجغ الغزُهت) ؤو الظي  حكىبه ُٖىب نىاُٖت ( اإلاجهٍغ ، ًاصي و ٌؿاٖض ؤًًا في اعج٩اب الجٍغ

غ الٗخاص  : بلى اعج٩اب مشل َظٍ الجغاثم اهُال٢ا مً ًاصي بالٟٗل " Hardware " هدُجت و هي ؤن جٞى

و بُٗه لىال وظىص خض ؤصوى مً الغواط، و بالخالي ٖلى  ؤن طل٪ الٗخاص اإلاكبٍى ما ٧ان لُيخج و لِؿخمغ جهيُٗه   :أوال -

و مهما ٨ًً ٖضص م٣خجي َظا الٗخاص ٞةهه ع٢م . ألا٢ل، خض ؤصوى مً الاؾخسضام و لى مً َٝغ مجغمي اإلاٗلىماجُت ٣ِٞ

غ ؤٖضاصا ٦بحرة مً  ىُت ل٩ل صولت، بل ألامغ مخٗل٤ بالؿى١ الٗاإلاُت التي جٞى ٦بحر، بد٨م ؤن ألامغ ال ًخٗل٤ بالؿى١ الَى

و . زانت و ؤن بخهاثُاث جخدضر ًٖ مالًحر مً مؿخسضمي الاهترهذ و الخاؾىب في الٗالم . الظًً ٣ًخىىن َظٍ ألاظهؼة

. الجضو٫ الخالي ًبحن حجم اؾخسضام ألاهترهذ

 :1مؿخسضمى ألاهترهذ على اإلاؿخىي العاإلاي

عضص مؿخسضمي ألاهترهذ  البلض/ اللاعة

 خٌى العالم 

آؾُا  

 أوعوبا

لُا  أؿٍغ

يا  أمٍغ

 أوكُاهىؾُا وأؾترالُا

 الهحن

ملُاع  2.4

ملُىن  1.100

ملُىن  519

ملُىن  167

ملُىن  529

ملُىن  24.3

 ملُىن  565

 

غة بالٟٗل في الؿى١، زانت في الضو٫ الىامُت ،التي حٗاوي مً يــ٠ٗ و ٢هىع ٦بحر في  :زاهُا  - ؤن َظٍ ألاظهؼة مخٞى

ٗاث التي جدضص و جهى٠ و جىٓم ؾى١ َظا الٗخاص  و ٢ض .ؤهٓمت الغ٢ابت ٖلى الاؾخحراص، صون مىا٢كت  مىٓىمت الدكَغ

ت "لؿلع اإلاللضة يعف الغكابت وعزو الشمً وعاء اهدكاع ا"٦كٟذ صعاؾت بٗىىان  ت الخجاٍع نضعث ًٖ الٛٞغ

اى، وازخهذ بىا٢٘ اإلاؿتهل٪ ووُٖه ججاٍ الؿل٘ اإلا٣لضة واإلاٛكىقت، خُض ظاء ٞيها  ؤن خاالث الٛل  الهىاُٖت بالٍغ

اتها أل٦ثر مً ملُاعي وخضة جٟى١  09التي جم ٦كٟها ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي بلٛذ ؤ٦ثر مً حؿٗت  آالٝ خالت، جهل مًبَى

                                                           
 ". نترنتاألحول استخدامات  2013تقرير منظمة األمم المتحدة للعام  "- 1
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لُىن صوالع  ٢7,5ُمتها  م ٣ِٞ،و ٢ض زلهذ الضعاؾت بلى ؤن ي٠ٗ الغ٢ابت ٖلى جضاو٫ الؿل٘   00 وطل٪ في ٖام ، جٍغ

.   ٌٗض ؾببا ؤؾاؾُا في اهدكاع الؿل٘ اإلا٣لضة واإلاٛكىقت

ه ه٣لذ ال٨شحر : زالشا   - ل٣ض جم بالٟٗل اؾخسضام  َظا الٗخاص اإلاهمم ؤنال للجىؾؿت و ل٣ض جم اؾخسضام ٧امحراث مجهٍغ

مً زٟاًا الجغاثم و الخهُٟاث الجؿضًت و ٖملُاث الاؾدىُا١ و الخٗظًب في ؾىعٍا و الٗغا١ و مهغ و في ٦شحر مً 

بن اإلاداججت . جبجى ٖليها ال٨شحر مً اإلاىا٠٢ الؿُاؾُت خُض ؤنبدذ جل٪ الهىع اإلاؿغبت ماصة بٖالمُت .البلضان ألازغي 

غة . ٖلى جد٤٣ هخاثج للٟغيُاث الؿاب٣ت ج٩اص ج٩ىن مى٣ىنت و ٢انغة طل٪ ؤن الىخاثج اإلادهلت جشبذ بالٟٗل وظىص ٞو

Disponibility غة الٗخاص و ألاظهؼة  بغامج ًاصي اؾخسضامها العج٩اب الجغاثم اإلاٗلىماجُت، و هدُجت الٟغيُت جشبذ ؤًًا ٞو

غة للبرامج و الٗخاص ال ًجُب ٖلى الدؿائالث اإلاُغوخت بك٩ل ٧امل و . بمسخل٠ ؤهىاٖها و ؤن ٖملُت بزباث الىظىص و الٞى

مؿخىفى، طل٪ ؤن ألامغ ًخجاوػ مجغص بزباث الىظىص لخل٪ البرامج و ألاظهؼة، لُهل بلى جإ٦ُض و بزباث ٖملُت الاؾخسضام 

مت الال٨تروهُتلخل٪ البرامج و طل٪ الٗخاص ا .  عج٩اب ما ٌؿمى بالجٍغ

مت الال٨تروهُت ؤو  ٢بل مىا٢كت طل٪ ًجب الخإ٦ُض ٖلى ؤن ٞغيُت وظىص ووٞغة ألاظهؼة اإلاهممت ًٖ ٢هض العج٩اب الجٍغ

ؤي ؾى١ الخ٣ىُت الىا٢عي ٦ٗخاص وؤظهؼة " جل٪ التي حٗترحها ُٖىب في الخهيُ٘ مىظىصة بالٟٗل في الؿى١ الاٞترايُت 

ها في بدض ".   Materials and Accessories"ملخ٣اث ال٨تروهُت مسخلٟت و  و ختى بغامج ماطًت ، ؾِخم جىاو٫ مىيٖى

و جىدكغ َظٍ الٓىاَغ بك٩ل زام في صو٫ ؤوعبا الكغ٢ُت . آزغ اط لم ًدؿً جىاو٫ ٧ل طل٪ في َظٍ الىع٢ت البدشُت 

.  ٦إو٦غاهُا و عوؾُا و عوماهُا

٤ الجضو٫ آلاحيو ل٣ض جم ٖلى َظا ألاؾاؽ جهي٠ُ   :  مجغمي َظا الىٕى مً الاججاع خؿب وكاَاتهم ٞو

اليكاٍ ؤلاحغامي  أنىاؾ اإلاجغمحن

Script  Kiddies3*  م ما بحن ؾىت  0 و  5 ًض ٖاملت جتراوح ؤٖماَع

Drops  مدىلى اإلاا٫ الاٞتراضخي بلى ما٫ خ٣ُ٣ي

Mules  وؾُاء و ماظغو الخؿاباث إلاجغمي اإلاٗلىماجُت

Crackers ( black hats )  ( الُا٢اث الؿىصاء)ملخ٣ى الًغع  .مستر٢ى الكب٩اث

Hackers  مت اإلاىٓمت ٢غانىت اإلاٗلىماجُت و مىدؿبى الجٍغ

Spammers  َلبت و بَاعاث مٗلىماجُت إلاًاٖٟت مضازُلهم

بن وي٘ َظا الخ٣ؿُم ألنىاٝ مغوجي البرامج اإلااطًت و ألاظهؼة  اإلاٛكىقت ،و جسهو ٧ل ٞئت بىٕى مً التروٍج ، و 

مت ،ال ٌٗجي، مً الىاخُت اإلاى٣ُُت، ؾىي البُ٘ و البدض ًٖ َامل مً  بالخالي هٕى مً الاججاع  في ؤصواث اعج٩اب الجٍغ

ئطًت و ألاظهؼة مٗغوٞت ، و ختى الٛغى مً اؾخسضامها مٗغوٝ ،و َى الغبذ ، زانت و ؤن ألاؾٗاع مدضصة و البرامج الم

ؤن وظىص ؾى١ ٢اثم بظاجه للبرامج و البرمجُاث اإلااطًت ،  اإلاغجرو . اعج٩اب ظغاثم بل٨تروهُت م٘ ؾب٤ ؤلانغاع و الترنض

ا ، ووظىص ؾماؾغة و ججاع و مٗاًحر  جىاٞؿُت جد٨م َظٍ الؿى١ صون بٖاعة الاَخمام لتر٦ؼ َظٍ الؿى١ في مى٣ُت صون ٚحَر

                                                           
1 ( le : 11/09/2014 ). http://www.alyaum.com/article/2527834     2004  -دراسة ،مركز رعاية ادلستهلك السعودية 
1  Ibid.p.13. 

*SCRIPT KIDDIES :est  un  jeune  adolescent,  pénétrant par effraction  dans  un  système,  après  avoir  

étudié/lu  dans  des  livres  ou  sur Internet quelques documentations de  base  sur le  sujet de la sécurité 

informatique. Le  script kiddie n'a aucune notion de l'éthique d'un hacker,  il agit par  vantardise  auprès  

de  ses  copains,  il  n'est  pas  rare  par  exemple  qu'il demande à "pirater un compte de messagerie 

instantanée".  
 

http://www.alyaum.com/article/25278342
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، ًا٦ض الاؾخسضام ال٨بحر لهظٍ اإلاىخجاث التي ال ؤخض ٌك٪ في اؾخسضامها مشلها مشل باقي الؿل٘ و اإلاىخجاث التي جغوط في 

.  ألاؾىا١ َظا مً ظهت 

ىت ٖلى بزباث    ة التي جم َل ؤن اإلاجغمحن الاٞترايُحن ٌؿخٗملىن بالٟٗل البرامج و ألاظهؼ: مً ظهت ؤزغي هداو٫ البَر

مت ، و مهما مشلذ باقي ألاظهؼة و اللىاخ٤ مً وؿبت  ا ؟ الخاؾىب ظهاػ ًضزل يمً ألاظهؼة التي ط٦غها ؤن الجٍغ ط٦َغ

مت اإلاٗلىماجُت، ًب٣ى َى ألاؾاؽ في جىُٟظ مغاخلها ٦جؼء ؤؾاسخي ؤو ٦جؼء م٨مل و يغوعي ال٦خما٫  اؾخسضامها في الجٍغ

مت ، بمٗجى ؤن الخاؾىب ٖب في َظٍ الخالت لخمغ مىه ٧ل البرامج الجُضة و الخبِشت و ٧ل  اعة ًٖ ظؿغ وخُض ؤع٧ان الجٍغ

بدُض  ؤهه ما مً بغهامج ؤو ملخ٣اث . ؤهىإ الٗخاص اإلاهمم بك٩ل مامً و ملب للٛاًت التي نى٘ مً ؤظلها ؤو ٨ٖـ طل٪

عامج و ل٩ل طل٪ الٗخاص اإلاخىٕى و ٖخاص البض ؤن جمغ ٖلى ظهاػ ال٨مبُىجغ و مً ٚحر وظىص الخاؾىب ال مٗجى ل٩ل جل٪ الب

ذ اؾخٗماالجه و حٗضصث ؤٚغايه و ٚاًاجه .  اإلاخٗضص مهما جىٖى

مت بطا ٚاب ظهاػ  مت ما، ال مٗجى له و ال ًد٤٣ الجٍغ ٞالخ٣اٍ نىع بال٩امحرا الٗاصًت ؤو الخجؿؿُت بيُت اعج٩اب ظٍغ

 ألهه، البرامج و ألاظهؼة زابخا ؤو ال ما بطا ٧ان اؾخسضامو مً َظا ٧له وؿخسلو ؤهه ال صاعي إلزباث . ال٨مبُىجغ ًٖ الٗملُت 

ا مً الؿى١ و َظا ما َى   طل٪ ؤن هٟي اؾخٗما٫ طل٪ مٗىاٍ اإلاىث لخلـ٪ البرامج. بالًغوعة زابذ و ألاظهؼة و َى ازخٟاَئ

.  بمٗجى ؤهىا في خالت هٟي الىٟي الظي ًشبذ الىظىص. ٚحر خانل

وب ًيخمي بلى ؤظهؼة اإلاٗلىماجُت و ختى الخىاؾِب ٞيها ما َى مهمم للخجؿـ بط و٦خإ٦ُض ٖلى الخضلُل ه٣ى٫ ؤن الخاؽ

غ الخ٣ىُت  ؤهه  ها ؾىي زبراء جهيُ٘ الخ٣ىُت و جظ٦غ بٌٗ الخ٣اٍع ت و ال ٌٗٞغ ؤهه مؼوص ب٣ُٗت ال٨تروهُت ٢ض ج٩ىن مجهٍغ

قبهت الال٨تروهُت ، ٨ُٟٞي ، و ختى و بن ٧ان الخاؾىب ؾلُما و لِؿذ به ؤمىع ا٫  ًدخىي ختى ٖلى مٗضن الظَب 

للخضلُل ٖلى اؾخٗما٫ الٗخاص ؤهىا وؿخسضمه بط ال ؤخض ٌؿخُُ٘ ؤن ًىٟي اؾخسضام خاؾىب ؤهخج ؤنال ألظل الاؾخسضام 

ٝى اإلادالث ؤو في مساػن قغ٧اث الخهيُ٘  .  في ؤي م٩ان جىاظض ُٞه ماٖضا  جل٪ التي الػالذ ٖلى ٞع

٢غاع ؤن َظا الاؾخسضام ، ختى و بن ًبضو يئُال ؤو مخىؾُا باليؿبت لٗامت ٞإمغ الاؾخسضام ما٦ض، بال ؤهه ًخىظب ؤلا 

ٟحن و ؤأخاب الاَخماماث و الالتزاماث ألازغي، ٞةهه مغجٟ٘ ظضا لضي ٞئت مجغمي اإلاٗلىماجُت ، و  الىاؽ ٧الُلبت و اإلاْى

غ الى٢ذ لضحهم مً ظهت ، و َى ما زل٤ لضحهم خالت ؤلاصمان ٖلى الاهتر هذ ، و ل٩ىجهم مً ظهت ؤزغي ناعوا َظا بد٨م جٞى

مخسههحن في َظا اإلاجا٫ ،بط لم ٌٗض في ٖاإلاهم الخام ؾىي جضاو٫ ٧ل ما َى ظضًض ،بن ٖلى مؿخىي البرامج ؤو الٗخاص 

و .ؤو ألازباع اإلاخٗل٣ت بالها٦غػ و ما جىنلىا بلُه َم مً ازترا٢اث و ٖملُاث جداًل و ههب بل٨ترووي و جهمُم بغمجُاث

.  بضؤ الظي ما جم الؿعي إلزباجهَظا َى الم

مت الال٨تروهُت هدُجت لالؾخسضام الؿحئ للخ٨ىىلىظُا ٞهظا مٗغوٝ ،بط ب٣ضع ما  و ؤما ُٞما ًخٗل٤ بةم٩اهُت خضور الجٍغ

للخ٨ىىلىظُا مً اًجابُاث جد٤٣ ال٨شحر مً الغاخت للىاؽ ب٣ضع ما َىا٥ مً ؾلبُاث ؤٞؿضث مخٗت الاؾخٟاصة مً 

مت بدؿً هُت و مً َٝغ اإلاؿخسضم هٟؿه بدُض ٣ًىم اإلاجغم الاٞتراضخي ل٨ً ا. الخ٨ىىلىظُا ب ؤن جغج٨ب الجٍغ لٍٛغ

بىهب قغا٥ ؤو ٞش ال٨ترووي ل٣ُ٘ ُٞه الطخُت بٗض جىُٟظٍ ألمغ ج٣جي ؤو هدُجت جدمُله لبرهامج ملٛم ، ٦إن ًضعى 

ض الال٨ترون ت ٧لمت الؿغ للبًر ض الال٨ترووي لخ٣ٍى ٘ الطخُت ٖبر عؾالت ٖبر البًر ي ؤو الًِٛ ٖلى نىعة مخدغ٦ت لدؿَغ

مت يض هٟؿها صون ٖلمها ، و طل٪ . مخهٟذ ألاهترهذ ٖىض ال٣ُام بخل٪ الخُىاث ٞةن الطخُت ج٩ىن ٢ض اعج٨بذ ظٍغ

الىدُجت الخالُت و اإلاخٗل٣ت بمىا٢٘ .بخم٨حن اإلاستر١ مً الضزى٫ الى الخاؾىب و الاؾدُالء ٖلى البُاهاث الصخهُت 

                                                           
1
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، جا٦ض ؤن ال شخيء مًمىن و ؾغي م٘ مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ،مهما ا٦دؿذ بالُاب٘ الغؾمي الخىانل الاظخماعي 

ا " ٦ـاإلاىزى١ ؤو قبه اإلاىزى١ ، و مً زم ًخىظب الخٗامل م٘ مىا٢٘  تر و لُى٨ضن و ظىظل و ٚحَر ب٨شحر مً " الٟاٌؿبى٥ و جٍى

" ظىظل و الٟاٌؿبى٥ " اإلاشاالن اإلاظ٧ىعان اإلاخٗل٣حن بـالخظع طل٪ ؤن َىا٥ ال٨شحر مً الىهب و الاخخُا٫ الال٨ترووي،  و 

ًشبخان بالضلُل مضي جىعٍ  َظًً اإلاى٢ٗحن الهامحن في الخالٖب ببُاهاث الؼباثً و اإلاخاظغة بها ، و ألا٦ثر مً طل٪ الؿماح 

ح و ال٨ؿب ٚحر للهىم الاهترهذ مً الىلىط بلى نٟداتها الغثِؿُت و اؾخسضام ؾمٗت َظٍ اإلاىا٢٘  و ٖاإلاُتها للترب

َل زبىث خالت واخضة ؤو عبما خالخحن خى٫   صزى٫ : ل٨ً مً خ٤ ؤي اخض ؤن ًدؿاء٫ َظا الؿاا٫ اإلاىيىعي . اإلاكغوٕ 

ت بالٟٗل ٌؿمذ لىا بخٗمُم الخالت بما ًُٟض ؤن طل٪ الٟٗل ؤصي بالٟٗل  مى٢٘ ٦جىظل ؤو الٟاٌؿبى٥ في ن٣ٟاث مكبَى

مت بل٨تروهُت ؟ و الجىاب َى ؤهىا بطا هٓغها بلى ٖضم حٗغى َظًً اإلاى٢ٗحن بلى ؤي هٕى مً اإلاؿاءلت  بلى خضور ظٍغ

مت ج٩اص ج٩ىن مىخُٟت ؤما بطا . ال٣اهىهُت ؾىاء مً ٢بل ؤظهؼة الٗضالت ؤو مً ٢بل الهُئاث الٗاإلاُت اإلاسخهت ٞةن قبهت الجٍغ

مت زابخت و م٨خملت ألاع٧ان و ألا٦ثر مً ط٫ .  ٥ ؤجها مىز٣تجم ؤزظ اإلاىيٕى مً ظهت ؤزغي ٞالجٍغ

الخام بالخماًت واإلاًاص للٟحروؾاث َى بغهامج مٍؼ٠ و زابذ بالضلُل ؤهه بغهامج "  Shield Virus" ٞالبرهامج اإلاٍؼ٠

تهم له ٦مى٢٘  مي ،و ٢ض قاع٥ مى٢٘ ظىظل بيؿبت ٦بحرة في زضإ الؼباثً ، طل٪ ؤن ز٣ت الؼباثً و اإلاؿخسضمحن و مٗٞغ َو

  .ةختى مدل ز٤  مدل ز٣ت ،ٚلب صعظت اهسضاٖهم إلاجغص بغهامج ٚحر مٗغوٝ و عبما لِـ

مً مؿخسضمي ظىظل ؾلبذ منهم ؤمىالهم بىظه ٚحر ( ملُىن  60 )ماثت و ؾخحن ملُىن ) و مً َظا الجاهب ٞةن اإلاالًحن 

و ٢لُل الؼباثً ، إلاا ٧ان الامغ خاُْا بهظٍ الاَمُت ، ل٨ً ان  مكغوٕ ، و لى ٧ان ألامغ م٘ مى٢٘ مدلي مدضوص الاؾخسضام

صوالعاث التي صٞٗها ٧ل ػبىن في   0ؾدؿاٙ و ٚحر اإلا٣بى٫ ، طل٪ ؤن ألاعبٗت ًخم طل٪ م٘ مى٢٘ ٖالمي ٞهظا َى ٚحر الم

و َى ع٢م ًهلر ٧ي ٩ًىن مىيٕى . مالًحر صوالع   ٢ض جخدى٫ بٟٗل مالًحن اإلاؿخسضمحن بلى ؤعبٗت " ظىظل بالي " مخجغ

٤ صزل ُٞه ٖامل الىهب و الاخخُا٫   .٢ًُت ًدبٗها جد٤ُ٣ ظىاجي ٧ىهه ٦ؿب ٚحر مكغوٕ ًٖ ٍَغ

مت في خالت الخالٖب ٣ِٞ   و الجضو٫ الخالي ًبحن حجم ألاع٢ام التي جخٗامل بها َظٍ اإلاىا٢٘ ، و َى ما ًا٦ض مىخى الجٍغ

 ً .  ؤل٠ بعجاب ٧ل ًىم ( 9000 )ببُاهاث اإلاعجبحن البالٜ ٖضصَم حؿٗا و ٖكٍغ

 

عضص اإلاؿخسضمحن مىاكع الخىانل الاحخماعي 

 Facebook  1.060 ٞاٌؿبى٥ 

Twiterتر  200        جٍى

 LinkedIn 190 

 Google + 160 

 29,000ؤلاعجاب ٖلى ِٞؿبى٥ ٧ل ًىم 

ملُاع 1.3َلباث البدض ٖلى مدغ٥ ظىظل 

 ملُىن  300 .ٖضص الهىع اإلاغؾلت ٖلى الٟاٌؿبى٥  في الُىم
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تر  ضاث مىظ اهُال١ جٍى  ملُىن  163,000ٖضص الخٍٛغ

الن و ؤلاقهاع " ظىظل بالي"و ما ٣ًا٫ ًٖ  ٣ًا٫ ًٖ الٟاٌؿبى٥ ، بط ؤن اإلاخاظغة في بُاهاث اإلاكتر٦حن و بُٗها لكغ٧اث ؤلٖا

مت بل٨تروهُت مدضصة و ْاَغة اإلاٗالم  و اإلاىيٕى َىا، . ؤو الضٞ٘ بها بلى ؤظهؼة اإلاسابغاث الٗاإلاُت، مً قإهه ؤن ٌك٩ل ظٍغ

مُت ل٩ىهه ًخٗل٤ بمئاث اإلاالًحن مً اإلاؿخسضمحن الظًً ويٗىا ز٣تهم في مشل َظٍ اإلاىا٢٘ ٦ما جم ط٦ٍغ ؾاب٣ا ،٨ًدسخي ألاٍ

.  ، و زاهذ َظٍ اإلاىا٢٘ ز٣تهم ، و َى ما ًضزل في باب زُاهت ألاماهت في ٖٝغ ال٣اهىن 

مت الال٨تروهُت  حصخُها ؾلُما صون بٟٚا٫ الٗىهغ البكغي اإلادؿبب في اإلاك٩لت و  بن ٖملُت حصخُو مؿبباث الجٍغ

الباخض لها ًٖ الخل في هٟـ الى٢ذ ، ج٣ىصها بلى الخض مً جؼاًض ؤلاظغام الال٨ترووي ، الظي ًخى٢٘ ؤٚلب الباخشحن و 

ٖالم اإلاٗلىماجُت ، خُض جخًا٠ٖ ؤٖضاص مؿخسضمي الاهترهذ مً ٖام اإلاهخمحن جؼاًضٍ هدُجت جؼاًض ؤٖضاص اإلاىدؿبحن بلى 

مت الال٨تروهُت في َظا البدض . آلزغ و في اإلا٣ابل جخًا٠ٖ مٗها ؤًًا ؤٖضاص مجغمي اإلاٗلىماجُت  و بطا ٧ان حصخُو الجٍغ

مت جم الخُغ١ بليها ا٢خهغ ٖلى ٖىامل البرامج و ألاظهؼة و اإلاىا٢٘ ٞلِـ مٗىاٍ ؤن ظمُ٘  الٗىامل اإلاخد٨مت في ا٫ .  ظٍغ

و ججب ؤلاقاعة بلى ؤن البدض لم ًدىاو٫ ٧ل البرامج و ٧ل ألاظهؼة و ٧ل اإلاىا٢٘ و بهما ؤ٢خهغ ٖلى ُٖىاث ٣ِٞ إلزباث ما 

مت هي بالٟٗل هخاط بغامج و ؤظهؼة و مىا٢٘ ال٨تروهُت ، صاٞٗت العج٩اب الجغم الال٨ترووي  بن . طَب بلُه، مً ؤن الجٍغ

غ ج٣ىُت جشبذ ؤن الىدُجت الذ ي جشبذ جىعٍ مى٢٘ الٟاٌؿبى٥ هدىاولها بىٕى مً الخدٟٔ بد٨م ؤن ألامغ مخٗل٤ بخ٣اٍع

الٟاٌؿبى٥ ًخاظغ ببُاهاث اإلاؿخسضمحن و ل٨ىه مً الىاخُت الٗلمُت ٞان طل٪ ًبضو ها٢ها ٖلى ٨ٖـ ما َى خانل م٘ 

 .مى٢٘ ظىظل 

مت الالىتروهُت مدهلت العىامل الخالُت وؿم هتي  حت البدثالجٍغ

مت ت الجٍغ مت  اإلاىا٢٘ اإلاكبَى الجٍغ مت ألاظهؼة اإلاٛكىقت  الجٍغ

 ججؿـ ظهاػ Creepy DOL ججؿـ Face book بُ٘ بُاهاث

 Google  ههب و اخخُا٫ ت ظهاػ مدا٧اة الهىث  ئؿؿاص جدلُم الكَغ

ن٣ٟاث 

ت  مكبَى

Google play ججؿـ Nixieههب و اخخُاٌ  ٧امحرا

 ؾغكت بُاهاث USB  INTRUSION ازترا١  

ب مٗلىماث     مىصامCheap Router جسٍغ

 

و ٌكحر بٌٗ الباخشحن بلى ؤن َىا٥ نٗىباث مىهجُت في بخهاء الجغاثم الال٨تروهُت، خُض جإزظ ؤع٢ام الجغاثم 

الال٨تروهُت، بخهاثُا ،نىعا زالر هي الهىعة الخ٣ُ٣ُت لئلظغام و جمشلها الجىذ و الجىاًاث، و جدضص في الؼمان و اإلا٩ان 

ا مىز٤ و مٗغوٝ لضي ؤط َؼة الٗضالت،و زاهيها ألاع٢ام اإلاٗبرة ًٖ ؤلاظغام الٓاَغ ، وهي جل٪ وو٤ٞ حٗضاص الؿ٩ان،و ؤمَغ

خُض جم الخبلُٜ ٖنها بضٖاوي ؤو جبلُٛاث، و ؤزحرا ع٢م ؤلاظغام ال٣اهىوي و ًمشل التي جم الخبلُٜ ٖنها لضي مهالر ألامً 
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َى الغ٢م اإلاٗبر ًٖ " ألاؾىص  الغ٢م" الٟغ١ بحن الغ٢م الخ٣ُ٣ي و الغ٢م الٓاَغي، خُض ٩ًىن طل٪ َى الغ٢م ال٣اهىوي 

مت ؤلال٨تروهُت خضوص البرامج و الٗخاص لىجض ؤن اإلاجغم  ٖضًض الجغاثم الال٨تروهُت و ٢ض ًخجاوػ ألامغ العج٩اب الجٍغ

بت في هٟؿه ًدـ ٞيها باالهدكاء خحن ٣ًهغ هٓاما ج٣ىُا مُٗىا و ًيخهغ لىٟؿه  اإلاٗلىماحي ًمُل بلى طل٪ اهُال٢ا مً ٚع

ؤ٦ثر مىه ٦ٟاءة و ٢ضعة ًخمخ٘ بها " الها٦غػ "  ٖلُه ، و ٢ض ٩ًىن مغص ألامغ بلى وظىص سٛغاث ج٣ىُت حُٗي الٟغنت لدؿلل

و ًخىظب . و طل٪ ال ٌٗجي ؤن بٌٗ اإلاستر٢حن ال ًخمخٗىن ب٣ىة الظ٧اء و الخد٨م و الخٟى١ الخاع١ . اإلاستر١ لظل٪ الىٓام 

"  بـنل ؤن ال جله٤ صوما الهٟت الؿلبُت بالها٦غػ و لِؿذ لهم صوما الىىاًا الؿِئت، طل٪ ؤهىا نغها وؿم٘ و هغي و هذ

الظي ًخضزل إله٣اط ضخُت مً ٖملُت ابتزاػ خ٣ُ٣ي ؤو الخضزل ج٣ىُا لخل مك٩لت خانلت ٖلى الاهترهذ " الها٦غػ ألازالقي 

. لصخو ًُلب مىه اإلاؿاٖضة 

بت في ٢هغ الىٓام ؤ٦ثر مً قهىة : "و ٖلُه ٞةهه ًغي البٌٗ    ؤن الضاٞ٘ بلى اعج٩اب الجغاثم اإلاٗلىماجُت ٌٛلب ٖلُه الٚغ

م مً طل٪ ، ًٓهغ ظلُا  الؿعي بلى جد٤ُ٣ الغبذ   "خهى٫ ٖلى الغبذا٫ ، و ختى و بن ٢ضعها َظا ال٨الم ، ٞةهه ٖلى الٚغ

بت في ٢هغ الىٓام،بال ؤن الضاٞ٘ ألازحر ًخجؿض في وؿبت  ٩ا لجغاثم الخاؾىب ،مً الٚغ اإلااصي ، باٖخباٍع صاٞٗا ؤ٦ثر جدٍغ

اإلاخُٟلحن الضازلحن ٖلى الىٓام و اإلاخجؿضة " * HACKERS"ؤوكُت مغجٟٗت مً ظغاثم الخاؾىب ،زانت ما ٌٗٝغ ب

  . ؾلى٦ُاتهم في ظغاثم الخىانل م٘ ؤهٓمت الخاؾب جدضًضا ًٖ بٗض

ا واخضا ، ٨ٞالَما م٨خملت ألاع٧ان  مت ؤلال٨تروهُت ،ًب٣ى مبضَئ مت الٗاصًت ؤو بالجٍغ مت ،ؾىاء حٗل٣ذ بالجٍغ بن الجٍغ

مت خانلت هي هخاط جىإػ . ؤلانغاع و الترنض خؿب الخٗبحر ال٣اهىويمدضصة اإلاٗالم و جخم م٘ ؾب٤  و لظل٪ ٞةن ٧ل ظٍغ

ً ؤؾاؾحن في الىٟـ َما الٗىهغ اإلااصي الهاٖض و الٗىهغ اإلاٗىىي الىاػ٫  مت جدضر ؤؾاؾا . ٖىهٍغ بمٗجى ؤن الجٍغ

هب اإلاٗىىي و َبٍى مؿخىي ال٣ُم بؿبب ؾُُغة الجاهب اإلااصي و صٞٗه ؤلاوؿان بلى  الجك٘ ، و في اإلا٣ابل ،ي٠ٗ الجا

مت الخ٣لُضًت ، بال . و ألازال١ مت ؤلال٨تروهُت ، و بهما جدىاو٫ الجٍغ و الجضو٫ الخالي  و ختى و بن ٧اهذ ؤع٢امه ال جدىاو٫ الجٍغ

جحن و مً َظٍ اإلااقغاث ؤن اإلاجغمحن في ٧لتي الخا٫. ؤن َىا٥ ماقغاث ٢ض جهلر لُخم بؾ٣اَها ٖلى الجغاثم ؤلال٨تروهُت 

ًبدشىن ًٖ الغبذ و الاؾخدىاط اإلااصي و ٌٗاهىن مك٩لت ؤزال٢ُت خ٣ُ٣ُت ًٓهغ ٞيها ؾ٣ٍى مٟهىم ال٣ُم ألازال٢ُت بك٩ل 

مً %( 7 .  )ؤي بيؿبت ( ؾغ٢ت ٖاصًت   89 )    0 وخضَا سجلذ في الٗام ( الجؼاثغ) ٟٞي والًـت ؾ٠ُُ مشال . واضر

مت      مجمٕى الجغاثم التي بلٛذ  % (  8.  )ؤي بيؿبت ( اٖخضاء 5 9 ) الجغاثم اإلاخٗل٣ت باألزال١ ٣ٞض بلٛذ ؤما . ظٍغ

و َى ما ٌٗجي همى و جهاٖض الجزوة اإلااصًت البدخت التي جسٟي وعاءَا البدض ًٖ جلبُت . مً مجمٕى الجغاثم اإلاظ٧ىعة 

َما باقي الجغاثم ٧االزخُاٝ و زم جدك٩ل بٗض. للخاظاث ٣ِٞ ، و ؤًًا في الجاهب آلازغ ي٠ٗ الىإػ الضًجي و ألازالقي 

خضاءاث ألازغي  خهاب و الٖا .  الٚا

جي لىالًت ؾ٠ُُ ًٖ حسجُل مهالخه الؿىت اإلاى٣ًُت  ًٖ وي٘ ؤلاظغام في الىالًت    0 ٦ك٠ ممشل ؾل٪ ألامً الَى

:  خؿب ما ًىضخه الجضوالن الخالُان 

                                                           

 :ورقة حبث على األنرتنت  ،" العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة" نوري سعدون عبد اهلل ، 1
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=14282 

.1 98،ص 2006،دار الفكر العريب،اإلسكندرية، "الجرائم المعلوماتية "أمحد خليفة ملط ، .2   
3

.Mohamed CHAWKI, op.cit. p. 95 ح 
3
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 : 1هكف الجغاةم اإلاغجىبت على مؿخىي والًت ؾُُف:  01حضٌو 

هىع 

الاعخضاء 

ؾغ كت 

ؾُاعاث 

ؾغكت 

عاصًت 

مت ازخُاؾ  حٍغ

أزالكُت 

مت أزالقاػخهاب ؾغكت باالعخضاء   صعاعة + حٍغ

 5 9  06  9  7   07  89  5 العضص 

 %0 .05 %  . 7 %0.7  %0 .7  %06.8  %0.   %  .8  %

 :  02حضٌو 

كهغ وؿاء عحاٌ اإلاجغمىن 

  6      809 الٗضص 

غان ٦ك٠ مت ؤلال٨تروهُت ؤن  و في والًت َو غان خى٫ الجٍغ مً الجغاثم  %55مؿاو٫ ؤمجي آزغ في ملخ٣ى هٓمه مدامى َو

ؤلال٨تروهُت اإلاسجلت جمـ الجاهب ألازالقي ،خُض ٌٗض الؿب و الكخم و الدكهحر بهىع الطخاًا و بم٣اَ٘ الُٟضًى 

ا ٖبر الاهترهذ ٫ ألاخىا٫ ٌٗبر ًٖ ؤػمت ؤزال١ خ٣ُ٣ُت حٗض ،و َى ؤمغ في ٥  اإلاخٗل٣ت بهم ،مً ؤبغػ اإلاىاص الكاج٘ وكَغ

٢اؾما مكتر٧ا بحن ما ًدضر مً بظغام ج٣لُضي في والًت مً قغ١ البالص و ما ًدضر مً ظغم بل٨ترووي في والًت ؤزغي مً 

.  ٚغبها

ت اإلااصًت و في اإلا٣ابل الؿ٣ٍى ألازالقي ٖىهغان ًالػمان ْاَغحي الجغم ا٫    ج٣لُضي و الجغم و بالخالي، و بما ؤن همى الجٖز

با مً بًٗه البٌٗ و بك٩ل ًىحي بإن الٟغ١ ٩ًاص ٩ًىن ٣ِٞ في بياٞت الٗىهغ  الال٨ترووي، ٞةن ألامغ ٩ًاص ٩ًىن ٢ٍغ

مت الال٨تروهُت ٞاألو٫ ٩ًىن في مخىاوله الؿالح الىاعي ؤو الؿالح ألابٌُ بِىما اإلاجغم في الخالت الخ٣ىُت ًجض . الخ٣جي للجٍغ

متفي مخىاوله ؤظهؼة و ب خضاص بالىٟـ و ج٣مو شخهُت البُل و . عامج و ؤصواث ج٣ىُت ؤزغي لخىُٟظ الجٍغ و ٌٗض ٖامل الٖا

خُض ًمُل مغج٨بى الجغاثم ؤلال٨تروهُت بلى بْهاع . الصخو اإلاخٟى١ و الٟاَم ألمىع الخُاة هي نٟاث الجُل الغ٢مي

صزت ، ٞةن  لضحهم ق٠ٛ آلالت ًداولىن بًجاص ، و جٟى٢هم و مؿخىي اعج٣اء بغاٖتهم لضعظت ؤهه بػاء ْهىع ؤًت ج٣ىُت مؿخذ

ٚالبا ما ًجضون الىؾُلت التي جدُُها، و ًتزاًض قُٕى َظا الضاٞ٘ لضي ٞئت نٛاع الؿً مً مغج٨بي الجغاثم اإلاٗلىماجُت 

ال ؤمام خىاؾبهم الصخهُت ، ٦ما ٣ًى٫ الباخض  في مداولت ل٨ؿغ خىاظؼ  مدمض نالح العاصليالظًً ًمًىن و٢خا ٍَى

مت اإلاىٓمت ٖلى َظا الىجغ الىٟسخي الخؿاؽ، . مً ألهٓمت الخىاؾِب و قب٩اث اإلاٗلىماث ألا اث الجٍغ و ٢ض لٗبذ مجمٖى

ها و ٞغوٖها ؤلاظغامُت َظا و بن .خُض جبضي بعجابها الخاع١ باإلاستر٢حن اإلاهغة و طل٪ الؾخمالتهم و بصماظهم في مسخل٠ ؤطٖع

اب الال٨ترووي و خغوب اإلاٗلىماث صواٞٗه  ٧ان الٟٗل الىاخض ٢ض ٨ٌٗـ صواٞ٘ مخٗضصة و زانت، ٞمدغ٥ ؤوكُت ؤلاَع

ت جدغ٦ها صواٞ٘ اإلاىاٞؿت، و ٢ض جخضازل و حكتر٥  ؾُاؾُت و بًضًىلىظُت ،في خحن ؤن ؤوكُت الاؾدُالء ٖلى ألاؾغاع الخجاٍع

. َظٍ الضواٞ٘ في الٟٗل الىاخض ٞخخماػط صون بم٩اهُت الخٟغ٢ت بُنها

                                                           

 .ملتقى اجلرمية http://www.djazairess.com/eloumma/10012  2010-03-10رللة  األمة العربية يف  -1
 .2014سبتمرب  23وكالة األنباء اجلزائرية ، مكتب الغرب اجلزائري ، يف  2

 

http://www.djazairess.com/eloumma/100121
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ت واإلالخ٣اث لُبضؤ  بن اإلاجغم اإلاٗلىماحي ًم٨ً ؤن ًخجاوػ بدظ٢ه و مهاعجه ٧ل البرامج و جهامُم ألاظهؼة اإلاُٗبت ؤو اإلاكبَى

،اهُال٢ا مً صواٞٗه الىٟؿُت و الاظخماُٖت الاظغامُت خُض حك٩ل جل٪ الضواٞ٘ ٖامال ٦بحرا في الىلىط بلى ٖالم الخىاؾِب 

بط ٚالبا ما ٩ًىن . اإلا٣هىعة ،خؿب ما ًغاٍ َى و مً ٖلى قا٧لخهو الاهترهذ و البدض ًٖ مىٟظ لالهخ٣ام و جد٤ُ٣ الظاث 

و ًضٖم َظٍ ال٨ٟغة وظىص مهىضؾحن ؤ٦ٟاء و زبراء في مجا٫ اإلاٗلىماجُت ال ًخىعٖىن . الضاٞ٘ اإلااصي مً ؤ٢ىي َظٍ الضواٞ٘ 

ا لخضمت مجغمي الاهترهذ و الظًً ٚالبا ما ٩ًىهىن قغ٧اء  في بهخاط بغامج و جهامُم لىؾاثل اجها٫ مً الٗضم  و حسخحَر

ب الؿالح، و ًٓهغ طل٪ ظلُا في ٖملُاث  مٗهم م٣ابل م٩اٞأث ٦بحرة ، مشلما َى خانل م٘ قب٩اث جغوٍج اإلاسضعاث و تهٍغ

ازترا١ اإلاهاٝع ؤلال٨تروهُت و الخهى٫ ٖلى بُاهاث بُا٢اث الاثخمان خُض وظض ؤن زبراء و ٞىُحن ٦باع  مخىعَحن في 

.  لبىى٥ و اإلااؾؿاثٖملُاث الازترا١ لخل٪ ا

و َىا ًىاظهىا مٟهىم آزغ ًجغها  بلى مىا٢كت الاؾخسضام  السخيء لخ٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ، و في َظٍ الخالت ال صاعي 

ألهىا في مىاظهت ؾلى٥ بظغامي هاب٘ مً ؾلى٥ ٖضواوي ق٩لخه ال٨شحر . الؾخٗغاى ما جدضزىا ٖىه في الٟغيُاث الؿاب٣ت 

و ٢ض ط٦غها مً ٢بل ؤن ؾىء اؾخسضام الخ٨ىىلىظُا و حُٛحر مؿاع الخ٣ىُت . ؾُت و الاظخماُٖت مً الٗىامل و الضواٞ٘ الى٠

 ً مً اإلاؿاع ؤلاًجابي بلى اإلاؿاع الؿلبي ٌك٩ل الٗىىان ال٨بحر ل٩ل ؤهىإ الجغاثم ؤلال٨تروهُت و جىضعط جدخه ٧ل الٗىاٍو

.  ة و الاظخماُٖتاإلاخٗل٣ت بالبرامج و ألاظهؼة و اإلاىا٢٘، و ختى الضواٞ٘ الىٟسخي

بن  ؾىء اؾخسضام الخ٣ىُت اإلاخٗل٣ت بالخاؾىب ؤو بالهاج٠ اإلادمى٫ ؤو ب٩ل الخجهحزاث و البرامج التي ًغجبِ ٞيها الؿلى٥ 

مت ال٨بري ، و لظل٪ جم التر٦حز ٖلُه ٦ٟٗل في ؤٚلب الاجٟا٢ُاث و  البكغي الؿلبي بالخ٨ىىلىظُا الخضًشت ًب٣ى َى الجٍغ

مت ؤلال٨تروهُتال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت ب مت اإلاىٓمت و منها الجٍغ و إلاىاظهت ٧ل ؤنىاٝ الاؾخسضام الؿحئ للخ٣ىُت . م٩اٞدت الجٍغ

ألاولى اإلاىهىم ٖليها في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة : اقخملذ و ههذ اجٟا٢ُت  اإلاجلـ ألاوعبي ٖلى َاثٟخحن مً ألاٞٗا٫ 

حر ألاظهؼة ، صام ؤو اؾخحراص ؤو جىػَ٘  الؿاصؾت وحكمل ؤلاهخاط اإلاخٗمض ؤو بُ٘ ؤو قغاء ؤو اؾخش بما في طل٪ مً وؾاثل جٞى

و٦ظل٪ ٧لماث الؿغ ،  5- وألاصواث وبغامج ال٨مبُىجغ بهضٝ اعج٩اب ؤي ٞٗل ظغمي مً ألاٞٗا٫ اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص 

ي ؤي ظؼء مىه بيُت وعمىػ الضزى٫ ؤو ؤًت مُُٗاث مكابهت  بدُض جدُذ ازترا١ هٓام ال٨مبُىجغ ؤو الضزى٫ بلُه ؤو ب٫

  5 -6اعج٩اب ؤي ٞٗل مً ألاٞٗا٫ اإلاىهىم ٖليها في اإلاىاص 

بن ؤي جدغ٥ إلاىاظهت ؤي ؾلى٥ بكغي سخيء ،بٌٛ الىٓغ ًٖ اعجباَه بالخ٣ىُت ؤو ال ، ًجب ؤن ًبضؤ مً ؤلاوؿان في خض 

و بما ؤن . طاجه  ،و ٢ض ؤزبدذ الخجاعب ؤن ؤًت خلى٫ حؿدشجي ؤلاوؿان مً اإلاٗاصلت ؾٝى لً جهل بلى الىدُجت اإلاغظىة 

ُٗت اهُال٢ا مً الىا٢٘ اإلاِٗل ،ٞةن التر٦حز ٖلى البٗض مجخمٗاجىا الٗغبُت لِؿذ في مؿخىي اإلاجابهت الخ٤ هُت و ختى الدكَغ

مت الال٨تروهُت ٢ض ٌٗض مً الخلى٫ اإلاب٨غة و الًٟلى ،التي حؿب٤ ما ًم٨ً ؤن ًهبذ ؤمغا وا٢ٗا  و . الى٢اجي يض الجٍغ

ص ج٩ىن ازال٢ُت ٖىضها ا٦ثر مً لظل٪ ًخىظب صعاؾت ؾبل الى٢اًت ؤ٦ثر مً التر٦حز ٖلى الٓاَغة في خض طاتها، و الى٢اًت ١

:  ٚحرها و طل٪ بخجىب 

ِ : )٢ا٫ حٗالى :  جبع عىعاث الىاؽ و الخجؿـ عليهمث_ 
ًّ ّ
ًَ الٓ  ِم

ً
ِثرا
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َ
ىا احخ
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ْ
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ْ
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 ًأُن 
ْ
م أن

ُ
ِدبُّ أَخُضه ًُ ، أ

ً
م َبْعًا

ُ
ى ًُ ْب َبْع

َ
خ
ْ
ؼ ٌَ َجؿُؿىا َوال 
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َ
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ّ
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ُ
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ّ
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َ
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خا ُْ ِه َم ُِ ْخَم أز

َ
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   )َعِخٌُم 

َبلىا : ) ٢ا٫ حٗالى: كظؾ اإلادهىاث_ 
ْ
 وال جل

ً
 حلضة

َ
م زماهحن ْدهىاِث زمَّ لم ًأجىا بأعبعِت قهضاَء ؿاحِلُضَو

ُ
 اإلا

َ
ظًً ًغمىن

َّ
وال

 وأولئً َُم الـاؾلىن 
ً
 أبضا

ً
  لهم قهاصة

َّ
ظًً جابىا مً بعِض طلً وأنلخىا ؿانَّ   ػـىٌع عخُمئال

َّ
  (ال

                                                           

 .11سورة احلجـرات اآلية   -1
 1سورة النور اآلية   -2
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 مبِىا: )الؿب والكخم_ 
ً
 وئزما

ً
و  .[8ألاخؼاب] )والظًً ًإطون اإلاإمىحن واإلاإمىاث بؼحر ما اهدؿبىا ؿلض اخخملىا بهخاها

 َو )و ال٨ظب و الؼوع ( مخ٤ٟ ٖلُه( ]ؾباب اإلاؿلم ٞؿى١ و٢خاله ٦ٟغ: ) ٣ًى٫ الىبي : الخضًض 
َ
ِمِىحن

ْ
إ

ُ ْ
 اإلا

َ
ون

ُ
ط

ْ
إ ًُ  ًَ ِظً

َّ
َو ال

ا 
ً
ًما ُمِبِى

ْ
ا َو ِئز

ً
اه

َ
ىا ُبْهخ

ُ
َمل

َ
ِض اْخخ

َ
ل

َ
َؿُبىا ؿ

َ
د

ْ
ْحِر َما اه

َ
اِث ِبؼ

َ
ِمى

ْ
إ

ُ ْ
  (اإلا

 مً : ) ٢ا٫ حٗالى :  أول ماٌ الىاؽ بالباَل_ 
ً
لا ام لخأولىا ؿٍغ

ّ
وال جأولىا أمىالىم بِىىم بالباَل وجضلىا بها ئلى الُخي

اؽ باإلزم وأهخم حعلمىن أمىاٌ ا
ّ
  2(لى

و بطا ٧ان ألامغ .  ال ًإمً أخضهم ختى ًدب ألزُه ما ًدب لىـؿه: ٢ا٫ عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه و ؾلم  :  ئطاًت الىاؽ_

ًخٗل٤ َىا بمُٗاع الىص و الخب ٞاهه ًهلر ؤًًا خُىما ه٣لب اإلاٗجى و هً٘ مٟهىم ال٨ٍغ ٖىيا ًٖ مٟهىم الخب لُهحر 

".   ًإمً أخضهم ختى ًىٍغ ألزُه ما ًىٍغ لىـؿهال: " ال٣ى٫ 

٦شحرا ما جاصي الجغاثم الال٨تروهُت بلى ٖملُاث ازخُاٝ و ابتزاػ و مً زم ٢ض ٩ًىن ال٣خل ، ٢ا٫ عؾى٫ :  اللخل و الاعخضاء_ 

. خضًض قٍغ٠. ال ًؼاٌ العبض في ؿسخت مً صًىه ما لم ًهب صًما خغاما:   هللا

ًا أيها الظًً آمىىا ال جضزلىا بُىجا ػحر بُىجىم ختى : )٢ا٫ هللا حٗالى :الىاؽ بؼحر وحه خمالاؾخدىاط على خلىق _ 

، و َى الىظه الٗام الظي جىًىي جدخه ٧ل َظٍ الخ٣ى١ )3جظهغون حؿخأوؿىا وحؿلمىا على أَلها طلىم زحر لىم لعلىم

و ؤما ما ًخٗل٤ بُلب ؤلاطن ٞى٣هض به في َظا اإلاجا٫ ٖملُاث الضزى٫ ٚحر الكغعي . و في ظاهبها الؿلبي ٧ل َظٍ الجغاثم

ض الال٨ترووي و للمىا٢٘  ألابىاب ٞةطا ٧ان صزى٫ البُىث ًخُلب الاؾدئظان و الضزى٫ مً . للخىاؾِب و لهىاص٤ً البًر

ت التي جدٟٔ الىٟـ و . ٠ُ٨ٞ بالضزى٫ و الاؾخدىاط ٖلى زهىنُت الخهىنُاث و ٨َظا جبجى ال٨شحر مً ال٣ُم الخًاٍع

.  اإلاا٫ و الٗغى

: الخالنت 

مً ٧ل ما اؾخٗغيخه الضعاؾت هسلو بلى ؤن جضاٞ٘ الجغاثم الال٨تروهُت، بهما هاجج، و بك٩ل َغصي، ًٖ جضاٞ٘ وجُىع    

مت مايُت ؤًًا بلى ألامام لخٓهغ ٧ل ًىم في . ٢ُٕاٖاث اإلاجخم و بما ؤن الخُىع ماى بلى ألامام صون جى٠٢ ٞةن الجٍغ

بت ؤًًا  .  ق٩ل ظضًض و بُغ١ ووؾاثل ظضًضة و عبما ٍٚغ

يها، َضٞهم  و ًب٣ى م٣ضمى الخلى٫ الخ٣ىُت ؾاٖحن بجض بلى جدب٘ ٧ل هٕى مً ؤهىإ الجغاثم إلاداعبتها و الى٢ٝى في وظه م٣تٞر

مت ؤلال٨تروهُت ؤ٦بر . خماًت اإلاجخمٗاث و الخٟاّ ٖليها مً اإلاٟاؾض زانت في ٖهغها َظا ت ؾهم الجٍغ و اإلاغجر ؤن ؾٖغ

مت ًخم ا٦دكاٞها و الخٗامل مٗها بال و ج٨ك٠  ت ؾهمي الخلى٫ الخ٣ىُت و الخلى٫ الجىاثُت ، بط ما مً ظٍغ ب٨شحر مً ؾٖغ

التي ًٟغيها الخُىع ٚحر اإلاؿبى١ لشىعة الاجهاالث التي لم ٌكهض لها  في الهباح البا٦غ ًٖ ٖضًض الجغاثم اإلاؿخجضة

. الٗالم مشُال 

ل بٗض     ب و الخٚى ا بالخجٍغ غة البرامج اإلادٟؼة ٖلى اعج٩ابها ،خُض ًبضؤ مغج٨بَى مت الال٨تروهُت جدضر بما لٞى بن الجٍغ

غة الٗخاص و الخجهحزاث ب ونىال بلى الابتزاػ ، و بما لٞى التي ال جخُلب عبما حكُٛال م٣ٗضا ، ٦إن ًلخ٣ِ اإلاجغم  بٖاصة الخجٍغ

نىعة ؤو م٣ُ٘ ُٞضًى لصخو مٗحن لُخٟجن ُٞما بٗض في ابتزاٍػ و هُل مغاصٍ مىه ،زانت بطا ٧اهذ الطخُت ؤهثى و مً 

.  مجخم٘ مداٞٔ

                                                           

 .حزاب اآلية األسورة   -1
 .188سورة البقرة اآلية   -2
 .27سورة النور اآلية   -3

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1225#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1225#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1225#docu
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غة البرامج و الخجهحزاث الض    مخه بٌٛ الىٓغ ًٖ ٞو اٞٗت بلى طل٪ خُض ٦ما ًم٨ً للمجغم الاٞتراضخي ؤن ٣ًتٝر ظٍغ

٨ًغؽ و٢خه و ظهضٍ و عبما ختى ماله للبدض و الخى٣ُب إلزباث طاجه في ٢هغ هٓم ألامان و الخماًت مٗخ٣ضا ان اهخهاٍع ٖليها 

اصة و عبما ختى الؿلُت .  و َى في الخ٣ُ٣ت حٗبحر ًٖ ٣ٖض في جغ٦ُبت شخهِخه ال ٚحر . َى الٗٓمت و الٍغ

مت مهما خاعبىاَا في بلضاهىا الٗغبُت و ؤلاؾالمُت ب٣ىة ال٣اهىن و ب٣ىة الخلى٫ الٟىُت و هسلو في الخخام لى٣ى٫ ؤن الجغي 

ٞةهىا لً ه٣طخي ٖليها ألن الٟجىة الخ٨ىىلىظُت ٦بحرة لؿىا ختى في مؿخىي اؾدُٗابها ج٣ىُا و ظىاثُا ، و َظا اهُال٢ا مً 

ُب ناخب  غ لخبراء و ج٣ىُحن، خُض ًظ٦غ الخبحر اإلاٛغبي ؤمحن ٚع ؤن ما زٟي مً ٖالم " مضوهت اإلادتٝر لئلٖالمُاث " ج٣اٍع

الاهترهذ ٧ان ؤٖٓم و ؤٖم٤ ،و ٌكبهىن ٖالم الاهترهذ بالجبل الجلُضي الظي جترب٘ ٢اٖضجه ٖلى مؿاخت ٦بحرة و ٖم٣ُت في 

" و البٌٗ آلازغ ٌؿمُه الضع٥ الٗم٤ُ "   Dark Net" مدُِ ما ،و هي التي جمشل ما ٌؿمى ٖىض الخبراء بالضع٥ اإلآلم

Deep Net  " ُٞه مً الؿى١ الؿىصاء للمخاظغة في ألاؾلخت بلى . ، و َى ٖالم آزغ مليء ب٩ل مىانٟاث الكغ و الجغم

ت للصخهُاث و الخ٩ىماث و  ت بلى الجيـ و الغ١ البكغي و اهتهاء باإلاخاظغة في اإلالٟاث الؿٍغ ًاء البكٍغ اإلاسضعاث و ألٖا

.  و بُ٘ و قغاء بغامج الازترا١ و الجىؾؿت و الخ٨ىىلىظُا الضو٫ 

مت  ماء ٖهاباث الجٍغ زانت في ْل جغصص ؤزباع عؾمُت في بٌٗ البلضان الٛغبُت ، جُٟض ؤن اظخمإ ٢مت بحن ٦باع ٖػ

ًغ مى٣ُُت، ؤلاظغامي جم ٣ٖضٍ ، و ٢ض اٖخبر عظا٫ ألامً َظٍ الكاجٗت ، في البضاًت ،ٙ" جدذ ألاعى"اإلاىٓمت في ٖالم ما 

مت اإلاىٓمت ، جدى٫ صون  ٖلى اٖخباع ؤن الخباًىاث الش٣اُٞت وؤؾباب اإلاىاٞؿت و الهغإ الكضًضًً بحن ٖهاباث الجٍغ

مت مت الٗاإلاُت لدك٨ُل ٞضعالُت إلادترفي الجٍغ ماء الجٍغ  .اظخمإ ٖػ

ا في بغامج مغ٦ؼة و مسخهت جبضؤ با إلاضعؾت و جمغ بالبِذ و جيخهي ٖىض و مً زم ٞيكغ ز٣اٞت الاهترهذ و بض الىعي بمساََغ

ت  غ لىا ال٨شحر مً الجهـض و اإلاا٫ و الى٢ذ ، و َى ما ٌٗجي ؤهىا بهضص حك٨ُل خهاهت ؤزال٢ُت و جغبٍى الجامٗت و اإلاسجض، ًٞى

ا طاجُا و مىاٖت يض َظٍ الؿلى٦ُاث الضزُلت و اإلا٣ٗضة  . و ز٣اُٞت  حك٩ل في مجملها واٖػ

: كاةمت اإلاغاحع 

ت،" الجغاةم اإلاعلىماجُت" ملِ ، ؤخمض زلُٟت-  . 006 ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي،ؤلاؾ٨ىضٍع

. ، صاع بحروث للُباٖت و اليكغ ، اإلاجلض الغاب٘"لؿان العغب"ابً مىٓىع ظما٫ الضًً، - 

اث ، َبٗت زاهُت  "مىاهج البدث العلمي" ٖبض الغخمً بضوي ، -  ذ977 ، و٧الت اإلاُبٖى  .، ال٩ٍى

. ، صاع النهًت الٗغبُت ال٣اَغة" الىاقئت عً الاؾخسضام ػحر اإلاكغوع لكبىت ألاهترهذ الجغاةم" ٖبُض ال٨ٗبي، - 

مكىالث اإلاؿإولُت اإلاضهُت في مىاحهت ؿحروؽ الخاؾب آلالي، صعاؾت ملاعهت في "، ٖؼة مدمىص ؤخمض زلُل   -5

عت ؤلاؾالمُت .  99 ، عؾالت ص٦خىعاٍ، ٧لُت الخ٣ى١ ، "اللاهىن اإلاضوي و الكَغ

.  007 ، صاع َىمت ، الجؼاثغ،"، مجخمع ؤلاعالم و اإلاعلىماث ، ماَُخه و زهاةههب مدمض ٣ٖا -6

، ؤَغوخت لىُل " الخماًت اللاهىهُت مً حغاةم اإلاعلىماجُت، الخاؾب و ألاهترهذ" ٚاػي ٖبض الغخمً َُان الغقُض ، -7

.   00 الض٦خىعاٍ في ال٣اهىن ، الجامٗت ؤلاؾالمُت في لبىان ، ٧لُت الخ٣ى١، 

، صاع "مىهجُت البدث العلمي ، اللىاعض و اإلاغاخل و الخُبُلاث: "مدمض ٖبُضاث ، مدمض ؤبى ههاع ، ٣ٖلت مبًُحن  -8

.  ، ألاعصن999 واثل لليكغ، 
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ان  -9 ت،مهغ، " الجغاةم اإلاعلىماجُت"، مدمض ٖلي الٍٗغ .   00 ، صاع الجامٗت الجضًضة ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .اإلاعجم الىؾُِ -0 

، صاع النهًت الٗغبُت ،  "الجغاةم الىاقئت عً الاؾخسضام ػحر اإلاكغوع لكبىت الاهترهذ" ،ٖبُض ال٨ٗبي مدمض  -  

. ال٣اَغة 

ع اإلالاعن "َضي ٢كىف ،  -   .  99 ،، الُبٗت ألاولى صاع النهًت الٗغبُت ال٣اَغة"حغاةم الخاؾب الالىترووي في الدكَغ

مت ؤلالً" ٖبض الهبىع ٖبض ال٣ىي ٖلي -   وع٢ت بدض ٖلى ألاهترهذ " جغوهُت والجهىص الضولُت للخض منهاالجٍغ

http://drabdsabor.blogspot.com/2014/01/blog-post_2025.html ( le : 11/09/2014 

le : 11/09/2014 ). http://www.alyaum.com/article/2527834 

اًت اإلاؿتهل٪ الؿٗىصًت، صعاؾتمغ٦ؼ   -    . 00 ، ٖع

مت"هىعي ؾٗضون ٖبض هللا،-5  . وع٢ت بدض ٖلى ألاهترهذ،"العىامل الاحخماعُت اإلاإزغة في اعجياب الجٍغ

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=14282- ( le 09/09/2014 ) 

بها" ًىوـ ٖغب ، -5  ٗاث في مجا٫ م٩اٞدت "نىع الجغاةم الالىتروهُت و اججاَاث جبٍى غ الدكَغ ، وعقت ٖمل جٍُى

ل  0، 0الجغاثم الال٨تروهُت ، َُئت جىُٓم الاجهاالث ، ؾلُىت ٖمان مً  . 006 ؤبٍغ

غ مىٓمت " -16  ".خٌى اؾخسضاماث ألاهترهذ 2013ألامم اإلاخدضة للعام جلٍغ

ت ، مىخب الؼغب الجؼاةغي ، في " -17 غ ووالت ألاهباء الجؼاةٍغ  ."2014ع ؾبخمب 23جلٍغ

 ".2010-03-10مجلت  ألامت العغبُت في  "  -18

(le  22/08/2014 )  http://www.djazairess.com/eloumma/10012 --   مت   19ملخ٣ى الجٍغ

20-EL AZZOUZI Ali,La cybercriminalité au Maroc, Bishops solution, Casablanca, 2010.  

21-Chawki Mohamed – Essai sur la notion de cybercriminalité – juillet 2006.  

22-Debray Stéphane –Internet face aux substances illicite – complice de la cybercriminalité ou outil de 

prévention – DESS media électronique et internet – université de Paris 2002-2003. 

23-JEAN DUBOIS- .LAROUSSE . LIBRAIRIE LAROUSSE,1987. 

24  -Pierre Catala« la propriété de l’information » Cité par . F.Toubal .le logiciel- analyse juridique FUDUL 

.L.G.D.J.1986 P 126-127 http://drabdsabor.blogspot.com/2014/01/blog-post_2025.html  juin 2014.  

25-http:// Facebook.com  -section Aide ( le 06/09/2014). 

26-http://fr.thefreedictionary.com/extorsion (le 28/08/2014). 

27-http://www-01.ibm.com/software/data/security-privacy(le : 22/09/2014) 

http://www.alyaum.com/article/252783411
http://www.djazairess.com/eloumma/10012
http://drabdsabor.blogspot.com/2014/01/blog-post_2025.html


 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

187 

 

28-http://www.spiegel.de/international/world/under-fire-from-internet-mercenaries- russian-hackers-

target-political-opposition-a-497841.htm ( le : 07/09/2014) . 

29-XshopX.net (LE / 06/09/2014).  

30 - http://z-wd.blogspot.com/2012/08/What-Botnet-How-to.html( le : 11/09/2014). 
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Retour d’expérience sur les ressorts motivationnels d’un 

« jeu sérieux » auprès des jeunes Tunisiens 

Rym GRIOUI/Ecole doctorale arts et culture, Université de Tunis, doctorante. 

 

Abstract: 

Cet article se propose de mettre en évidence les ressorts motivationnels des « jeux sérieux » à 

partir d‟une expérimentation menée auprès d‟un échantillon d‟étudiants Tunisiens. Pour ce faire 

on a consacré une première partie théorique pour exploiter l‟univers des « jeux sérieux » afin de 

comprendre les avantages de ce média en termes de motivation. En seconde partie, ce papier 

représente un retour d‟expérience sur l‟expérimentation d‟un  « jeu sérieux » intitulé «Adventure 

Ecology, Mission 1: Top Of The World ». La conclusion pointe les apports de cette étude dans la 

visée est d‟utiliser les « jeux sérieux » dans des situations d‟apprentissage formelles et 

informelles. 

Mots clés : Jeux sérieux, motivation, scénario pédagogique, interactivité. 

 

1. Introduction 

Le jeu-vidéo n‟est plus simplement envisagé comme une simple distraction dévorante des 

nouvelles générations. Le succès croissant du jeu-vidéo auprès des jeunes, oblige à repenser cette 

nouvelle technologie. Son potentiel pour l‟apprentissage a fait l‟objet de plusieurs études et se 

traduit par la notion de « jeux sérieux ». Les « jeux sérieux » sont des applications informatiques 

qui utilisent les technologies et les principes ludiques du Jeu Vidéo (3D, flash, immersion, 

interactivité…) à des fins « sérieuses » d‟apprentissage, de formation, de communication ou de 

simulation. Boostés par le succès des jeux « éducatifs », des mondes virtuels et des réseaux 

sociaux, les « jeux sérieux » sont de plus en plus sollicités par des institutions comme l‟armée 

américaine, des sociétés comme IBM, mais aussi les universités, ils ont développé des « jeux 

sérieux » afin de former leurs étudiants à des problématiques spécifiques. En effet les interfaces 

attractives des « jeux sérieux », la possibilité de personnaliser l‟apprentissage et de renforcer  la 

théorie par la pratique… apparaissent comme des caractéristiques intéressantes pour la formation 

et l‟apprentissage. 

Le but de cette contribution est de discerner et d‟analyser ce qui peut faire des « jeux sérieux » 

un support d‟apprentissage motivant permettant les jeunes d‟acquérir de nouvelles 

connaissances. Pour ce faire on va consacrer une première partie théorique de cet article à 

exploiter l‟univers des « jeux sérieux » pour pouvoir comprendre les bénéfices de ce média en 

termes de motivation. En seconde partie, ce papier représente un retour d‟expérience sur 

l‟expérimentation d‟un  « jeu sérieux » intitulé ««Adventure Ecology, Mission 1: Top Of The 

World », proposé auprès des étudiants de l‟institut supérieur d‟informatique (ISI) et de l‟Ecole 

supérieure des communications de Tunis (Sup'Com). 
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2. Cadrage des « jeux sérieux » 

2.1.  La Notion des « jeux sérieux »  

Les « jeux sérieux » sont des applications informatiques issus du marché traditionnel des jeux 

vidéo et combinant des aspects pédagogiques à des aspects ludiques. L‟idée fondamentale de ces 

nouveaux médias est d‟appliquer les principes des jeux vidéo à d‟autres domaines que le 

divertissement. De nombreux auteurs ont tenté de définir le « jeu sérieux », dans le domaine 

informatique on peut citer la définition de « Micheal Zyda » (2003), directeur du laboratoire 

GamePipe, qui définit un « jeu sérieux » par « un défi cérébral joué avec un ordinateur qui utilise 

le divertissement en tant que valeur ajoutée. » On retrouve aussi des approches issues des 

Sciences Psychologiques et de l‟Education, notamment celle de « André Tricot » (1999) qui met 

l‟accent sur le scénario pédagogique. Parmi les acteurs principaux liés au développement des 

« jeux sérieux », on cite « Julien Alvarez » qui a écrit une thèse à ce sujet et qui définit très 

précisément ce nouveau phénomène comme étant une « Application informatique, dont l‟objectif 

est de combiner à la fois des aspects sérieux tels, de manière non exhaustive, l‟enseignement, 

l‟apprentissage, la communication, ou encore l‟information, avec des ressorts ludiques issus du 

jeu vidéo. Cette association doit s‟opérer par l‟implémentation d‟un scénario pédagogique.
1
» 

« Amato » (2007) a définit les «jeux sérieux » comme étant « des jeux vidéo utilitaires, c‟est-à-

dire productifs, dont la conception vise à opérer une transformation chez leurs destinataires allant 

dans le sens d‟une amélioration des compétences (entraînement), de l‟adaptation au milieu 

(traitement des phobies), de la compréhension d‟un phénomène (éducation) ou d‟une plus grande 

adhésion au message véhiculé (promotion, publicité, jeux vidéo idéologiques, dits aussi political 

games.)
2
 » En effet, les « jeux sérieux » sont des utilitaires profitant d‟une part, des technologies 

des jeux vidéo et d‟autre part, des facteurs de motivation issus du game design tels que stimuler 

la compétition, satisfaire la curiosité et relever le défi individuel. Ces applications ont une 

finalité première la formation, l'apprentissage, la communication, l'information, l'amélioration 

des compétences ou encore l‟entraînement dans les milieux institutionnels ou privés, dans les 

domaines de l‟éducation, de la santé, de la sécurité civile, ainsi qu‟à des fins de stratégie de 

communication.  

2.2.  Les atouts du jeu sérieux  

2.2.1. Le jeu sérieux sous-tend « un scénario pédagogique » 

La scénarisation est un processus qui a pour attention de spécifier les événements devant se 

produire dans un cadre donné, qui peut être celui d‟un film, d‟un jeu vidéo, d‟une session 

d‟apprentissage… Dans le domaine des « jeux sérieux », la scénarisation s‟appuie sur un modèle 

qui mélange les données relatives aux mécaniques ludiques avec des objectifs pédagogiques 

spécifiques à la discipline enseignée. 

Plusieurs travaux se sont intéressés à la conception des scénarios pédagogique des « jeux 

sérieux ». Le modèle de (Amory, 2007)
3
 propose de mettre en relation les dimensions suivantes : 

le challenge, l‟aspect narratif et la conversation dans un environnement pertinent, engageant où 

                                                           
1
Alvarez, Julian. (2007). Du jeu vidéo au serious game : Approches culturelle, pragmatique et formelle. [thèse de 

doctorat]. Toulouse : Université Toulouse II; Université Toulouse III.  p9. 
2
 AMATO, Etienne Armand. (2007). Vers une instrumentalisation communicationnelle des jeux vidéo : quelles 

formes de séduction idéologique ou publicitaire ? Colloque international EUTIC 2007 : "Enjeux et usages des 

TIC", 7-10 novembre 2007. 
3
 Amory, A. (2007). Game Object Model Version II: A Theoretical Framework for Educational Game 

Development. Educational Technology Research and Development, 55(1), 51-77. 
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l‟apprenant peut explorer le jeu, de manière à trouver des solutions à des problèmes complexes. 

Quant à (Hodhod, 2009)
1
 suggère un système appelé AEINS (Adaptive Educational Interactive 

Narrative System) basé sur deux niveaux ; un premier niveau pour analyser les actions des 

apprenants et un second niveau pour personnaliser le scénario du jeu. De son côté, (Djaouti, 

2011)
2
 présente le modèle des « briques GamePlay » comme étant un système dont les 

différentes combinaisons semblent correspondre aux différentes règles et objectifs d‟un jeu. En 

outre, grâce à l‟outil de description des jeux pédagogique (LEGADEE) postulé par (Marfisi, 

2012)
3
, les concepteurs peuvent modéliser les scénarios des jeux ainsi que les exporter en fichier 

de description XML. De la même manière, (Marne, 2013)
4
 propose le modèle (MoPPLiq) 

permettant d‟adapter les parcours pédago-ludiques des « jeux sérieux » aux besoins spécifiques 

des apprenants. 

2.2.2. L’interactivité pour susciter l’envie d’apprendre 

L‟interactivité est décrite comme un processus mécanisé ou médiatisé d‟échange entre un 

utilisateur et un appareil. De façon plus générique on peut parler d‟une activité d‟échange entre 

un utilisateur et un système. En effet « dans le domaine des médias électroniques, l‟interactivité 

est un dispositif structurel, conceptuel et technique qui permet à un utilisateur humain de trier, 

d‟accéder, de lire, voire de manipuler partie ou totalités d‟informations disponibles par 

l‟intermédiaire d‟un réseau ou stockées sur un support aujourd‟hui numérique. »
5 

 Mélanie 

Roustan voit que « la pratique du jeu vidéo apparaît comme une activité complexe et multiforme, 

lieu d‟une synergie homme-machine dont la spécificité réside dans l‟interactivité : l‟important 

est que la communication fonctionne entre action sur le jeu en tant que machine et action sur le 

jeu en tant que monde virtuel, dont une portion se donne à voir à l‟écran. Durant le jeu, il y a 

fusion de la sphère opérationnelle et de la sphère symbolique, fusion qui sous entend 

l‟expérience de réalité virtuelle. »
6
 

Dans le cas des « jeux sérieux », l‟interactivité dans le scénario pédagogique suggère la 

participation active de l‟apprenant dans le processus d‟apprentissage. Des activités variées vont 

être proposées à l‟utilisateur le faisant intervenir dans le cadre d‟un objectif pédagogique précis, 

il s‟agit par exemple de faire un exercice, de répondre à un questionnaire d‟évaluation, d‟envoyer 

un message à un tuteur, de faire un jeu, de dessiner, de découvrir un contenu. C‟est à ce niveau 

qu‟intervient tout le potentiel des différents médias : images, sons, animation… 

3. « Jeu sérieux » et motivation 

                                                           
1
 Hodhod R., Kudenko D., &Cairns P.( 2009). AEINS: Adaptive Educational Interactive Narrative System to Teach 

Ethics, In Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED) Workshop on 

Intelligent Educational Games, pp. 79-88. 
2
 Alvarez,J ; Djaouti,D ; Jessel, JP ; Methel, G ;& Molinier, P. "Morphologie des jeux vidéo", Actes du colloque 

"H2PTM'07 (Collaborer, Echanger, Inventer : Expériences de réseaux)", Hammamet, Tunisie, Hermes science, 

ISBN : 978-2-7462-1891-8, Lavoisier, 2007" 
3
 Marfisi-Schottman, I. (2012). Méthodologie, modèles et outils pour la conception de Learning Games. [thèse de 

doctorat en informatique de l‟INSA]. Lyon, France. 
4
 Bertrand Marne, Thibault Carron, Jean-Marc Labat. Modélisation des parcours pédago-ludiques pour l'adaptation 

des jeux sérieux. Christophe Choquet, Philippe Dessus, Marie Lefevre, Julien Broisin, Olivier Catteau, Philippe 

Vidal. 6e Conférence sur les Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain, May 2013, Toulouse, 

France. IRIT Press 2013, pp.55-66, 2013. 

 
5
Lamzet, B ; & SILEM, A.(1997). Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'information et de la 

communication. Paris : Ellipses. p312. 
6
 Roustan, M. (2003). La pratique du jeu vidéo : réalité ou virtualité ? Paris : L‟harmattan. p 46. 
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La motivation est également souvent expliquée en termes de raisons extrinsèques ou intrinsèque 

de choisir de participer. Les motivateurs extrinsèques sont extérieurs à l‟individu comme obtenir 

de l‟argent, des compliments, éviter des conséquences négatives, etc. alors que les motivateurs 

intrinsèques viennent au contraire de l‟intérieur de l‟individu caractérise un engagement libre de 

l‟individu pour ce qu‟une activité lui apporte en elle-même: plaisir, satisfaction, détente, 

curiosité, etc. L‟histoire de la psychologie est riche en théories de la motivation, qui s‟inspire 

toutes d‟une certaine vision de l‟être humain et d‟un paradigme psychologique. Les théories 

béhavioristes accordent surtout de l‟importance à l‟influence extérieure sur le comportement 

plutôt qu‟aux facteurs internes. Les théories cognitives s‟attachent plutôt à rechercher la manière 

de provoquer chez l‟apprenant une motivation intrinsèque. La motivation sert donc ici à créer des 

intentions et à inciter l‟apprenant à agir en se tournant vers un but auquel il pourra attribuer une 

signification. « Thomas Malone » et « Mark Lepper » (1987), qui se sont tout particulièrement 

penchés sur la motivation et le jeu  dans un contexte d‟apprentissage, affirment que la motivation 

est ici intrinsèque par nature, ce qui veut dire qu‟on s‟engage dans un jeu pour le jeu et non pas 

pour recevoir une récompense externe.  

Pour garder le joueur engagé, les « jeux sérieux » déploient un large panel d‟éléments permettant 

de le motiver : Score à atteindre, récompenses disposées à un bon rythme, entretient de 

l‟expérience optimale ou « flow » (Csikszentmihayi)
1
 par le réglage de la variété et de la 

difficulté des situations, par l‟évolution des potentiels d‟interaction, le développement d‟un objet 

ou un projet…. Dans ce sens, Il est possible de citer un certains nombre de caractéristiques que 

l‟on trouve intrinsèquement motivants dans les  « jeux sérieux ». 

3.1. La curiosité et le challenge  

Le challenge et la curiosité fonctionnent de pair et correspondent au processus d‟équilibre de 

Piaget
2
 : confronté à un problème sans solution immédiate, l‟apprenant va chercher une solution 

si elle apparaît à sa portée puisque le contexte sera intéressant en soi. Il est pour cela nécessaire 

de concevoir des tâches qui ne soient ni trop faciles, ni trop difficiles afin d‟éviter l‟ennui ou le 

découragement. Ce challenge, requis pour maintenir l‟engagement du sujet correspond donc à la 

zone de difficulté dans laquelle l‟apprentissage a lieu. 

Ajoutons que la curiosité est considérée comme une conséquence d‟un « conflit conceptuel » et 

peut être créée par le doute, la perplexité, la contradiction, l‟incongruité et la non pertinence. 

Ainsi, le joueur apprenant devrait vivre une expérience de jeu unique, en plus de percevoir un 

sentiment de contrôle et d‟autonomie dans le « jeu sérieux », mais aussi d‟incertitude sur le 

dénouement du jeu, ce qui devrait susciter sa curiosité. 

3.2. Un feed-back bien adapté et clair  

Les « jeux sérieux » se prêtent bien à la création de feed-back immédiats et adaptés à la situation. 

L‟interaction peut être riche d‟enseignements pour l‟apprenant, qui va alors pouvoirs corriger ses 

erreurs et développer de nouveaux plans et stratégies pour poursuivre sa progression. Dans le cas 

d‟un « jeu sérieux », le feed-back peut faire une partie intégrante du scénario, il doit être 

correctement dosés, fréquent, clairs, constructif et encourageant. Le feed-back est également apte 

à renforcer la confiance en lui de l‟apprenant et son désir de persister dans la tâche. L‟anxiété est 

en effet reconnue pour réduire la motivation d‟apprendre: c‟est un facteur inhibiteur qui peut 

                                                           
1
 Csikszentmihalyi, M., Abuhamdeb, S., Nakamura, J., Flow, In Elliot, A. J., Dweck, C. S., Handbook of 

competence and motivation, The Guilford press, New-york, London, 2005, p. 598-608. 
2
 PIAGET, Jean. (1975). L‟équilibration des structures cognitives. Presses Universitaires de France. P 188. 
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faire obstacle à la performance d‟une grande variété de fonctions cognitives dont l‟attention, la 

mémoire, la formation de concept et la résolution de problèmes. 

3.3. Le contrôle 

Le concept du « Contrôle » est central dans de nombreuses théories motivationnelle 

(FENOUILLET, 2009)
1
.Il s‟agit de donner au joueur apprenant le sentiment de «diriger» sa 

progression vers le but d‟apprentissage. Ce sentiment est en effet encouragé par la facilité avec 

laquelle les apprenants peuvent répéter une activité jusqu‟à ce qu‟elle soit maîtrisée. Les « jeux 

sérieux » mettent le pouvoir dans les mains des joueurs, qui maîtrisent l‟évolution de leurs 

apprentissages en fonction de leurs compétences et du nombre de fois où ils ont dû recommencer 

le même parcours, la même activité sans avoir à craindre de jugements négatifs. En effet les jeux 

donnent l‟impression qu‟échouer n„est pas un problème et encouragent les utilisateurs à prendre 

des risques qu‟ils n‟auraient pas osé prendre dans un autre contexte, ce qui ajoute à ce sentiment 

de contrôle. De plus, les joueurs ont tendance à considérer l‟ordinateur comme un partenaire 

d‟apprentissage, appréciant la relation non hiérarchique dans laquelle les rôles d‟enseignant et 

d‟apprenant sont brouillés ou altérés, ce qui permet de s‟échapper des situations d‟apprentissage 

en classe qui ne conviennent pas à tous les apprenants ou de débloquer certains d‟entre eux. 

C‟est donc l‟équilibre entre tous ces motivateurs qui va rendre l‟environnement d‟apprentissage 

intrinsèquement motivant. 

4. Etude expérimentale et résultats 

Le but de cette étude expérimentale est de vérifier si les « jeux sérieux » sont un moyen efficace 

pour stimuler la motivation des jeunes en rendant l‟apprentissage plus ludique. 

4.1. Population d’étude et constitution de l’échantillon 

La population d‟étude concerne les jeunes étudiants qui ont l‟âge entre 18 et 25 ans. La 

recherche sera réalisée auprès d‟un échantillon aléatoire d‟étudiants de l‟institut supérieur 

d‟informatique (ISI) et de l‟Ecole supérieure des communications de Tunis (Sup'Com). 10 

entrevues ont été réalisées, 50 questionnaires d‟évaluation de la qualité motivationnelle ont été 

répondus par l‟échantillon. 

 

Sexe fréquence pourcentage 

Fille 25 50% 

Garçon 25 50% 

Total 50 100% 

Tableau 1 : Répartition des sexes dans l'échantillon 

4.2. Technique de collecte de données 

4.2.1.  Le questionnaire d’évaluation de la qualité « motivationnelle » 

                                                           
1
 Fenouillet, F., Vers une approche intégrative des théories de la motivation, In P., Carré & F., Fenouillet (Ed.), 

Traité de psychologie de la motivation, Paris : Dunod, 2009, p. 305-338.  
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Pour atteindre le but de notre recherche, le questionnaire est apparu comme l'instrument le plus 

convenable afin de mesurer la motivation des joueurs apprenants et connaître leurs opinions 

concernant le « jeu sérieux » étudié. En effet, on a élaboré le questionnaire en nous inspirant des 

travaux proposé par « Rolland Viau »
1
 destinés à connaître l'opinion des apprenants sur «la 

qualité motivationnelle» d‟une activité cognitive. En nous appuyant également sur ce modèle, 

nous avons formulé des questions fermées qui permettent aux jeunes de répondre facilement aux 

énoncés et qui peuvent nous aider à vérifier notre hypothèse de recherche.   

4.2.2. l’entretien semi-directif 

L‟entretien semi-directif a permis de centrer le discours sur les apports motivationnels des « jeux 

sérieux » aux jeunes participants à l‟expérience en apportant une richesse et une précision plus 

grandes dans les informations recueillies, grâce notamment à la puissance évocatrice des 

citations. 

4.3. Matériel 

Tout d‟abord, on tentera de présenter un « jeu sérieux » intitulé « Adventure Ecology, Mission 

1 : Top Of The World », dont on s‟est servi durant la phase d‟expérimentation. En 2005, le jeune 

anglais David de Rothschild a fondé « Adventure Ecology », une organisation qui tente à 

instruire et engager des individus, des communautés et des industries à protéger 

l‟environnement. Avant de partir pour l‟Arctique, David a créé  «Adventure Ecology, Mission 

1
2
 : Top Of The World», un « jeu sérieux » gratuit en accès libre depuis un site Internet, L‟idée 

étant que tous les internautes intéressés puissent y accéder chez eux. Le jeu aide les jeunes à se 

renseigner sur les problèmes d‟environnement, partager leurs expériences, élaborer leurs propres 

projets et suivre les aventures de « Mission 1 ». En effet des internautes du monde entier ont fêté 

l‟arrivée de l‟équipe au pôle Nord, le 27 avril 2006, et ils ont suivi en direct la terrible décision 

de mettre fin à la mission le 8 juin, parce que la glace se fracturait très rapidement.En 2007, le 

magazine « National Geographic »
 3

  a attribué à David de Rothschild les honneurs de 

l' «Explorateur Naissant  »
4
. Maintenant David prépare déjà son prochain voyage, mais cette fois, 

« Adventure Ecology, Mission 2 : Déchets » qui aura pour objectif de souligner l‟impact des 

déchets sur notre planète. Elle le conduira au milieu du l‟océan Pacifique, sur un radeau fait de 

bouteilles en plastique.  

4.4. Procédure  

Dans un premier temps, nous avons testé le questionnaire d‟évaluation de la qualité 

motivationnelle auprès de cinq étudiants pour vérifier la compréhension des énoncés. Nous 

avons demandé aux étudiants de signaler les énoncés ambigus et les mots difficiles en ce qui 

concerne le sens. Ces indications nous ont permis de reformuler quelques énoncés et de 

remplacer quelques mots par d'autres afin d'assurer la compréhension des questions. 

Cinquante étudiants en informatique et en communication ont participé à l‟expérience. Ils ont été 

répartis en quatre groupes. Chaque groupe a participé à deux séances d‟expérimentation. La 

première séance d‟expérimentation était constituée des trois phases suivantes: 

                                                           
1
 VIAU R. (2009). La motivation en contexte scolaire (2 ed.), Bruxelles: De Boeck.  

2
http://missioncontrol.adventureecology.com/ 

3
 National Geographic Society. National Geographic est un magazine mensuel  américaine, créée le 13 janvier 1888 et 

publié par la Elle a pour but le développement et la diffusion de la connaissance géographique. le magazine est traduit dans 

différentes langues, dont le français et l'allemand. 
4 2 http://www.nationalgeographic.com/adventure/news/david-de-rothschild.html 

http://missioncontrol.adventureecology.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Geographic_Society
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/13_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1888
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
http://www.nationalgeographic.com/adventure/news/david-de-rothschild.html
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1- 10 min pour introduire le cadre de l‟expérimentation et remplir les renseignements d‟ordre 

personnel 

2- 90 min pour l‟exploration des quatre premiers thèmes du jeu : Energy, Arcatic Culture, Our 

Climate Change, Land and Water. 

La deuxième séance d‟expérimentation était constituée des trois phases suivantes : 

1- 55 min pour l‟exploration des trois derniers thèmes du jeu : Organisms, Green, You. 

2- 15 min pour remplir l‟échelle de la qualité motivationnelle. 

3. A la fin de la deuxième séance d‟expérimentation on a réalisé dix entretiens semi directifs 

avec dix jeunes afin de savoir leurs opinions concernant cette expérience. 

4.5. Variables et données 

Il nous semble essentiel de vérifier l‟incidence du genre sur les apports motivationnels des « jeux 

sérieux », c‟est pour cette raison on a choisi d‟aborder la variable indépendante du genre afin de 

dégager  les similitudes et les différentiations entre les filles et les garçons. 

4.6. Analyse et Résultats  

Pour l‟étude de la motivation, on a utilisé l‟opération de « tri à plat » qui consiste à déterminer 

comment les avis, de l‟échantillon de l‟étude, concernant la qualité motivationnelle du « jeu 

sérieux » «Adventure Ecology, Mission 1 : Top Of The World» se répartissent sur les différentes 

modalités. Le résultat de cette opération est le « tableau de fréquences » qui peut faire apparaître 

le nombre d'individus dans chaque modalité, la fréquence d'individus par modalité et le 

pourcentage correspondant. 

On a essayé de connaître l'opinion des jeunes sur la « qualité motivationnelle » des activités 

auxquelles ils sont confrontés en jouant « Adventure Ecology, Mission 1 : Top Of The World ». 

On a proposé les énoncés du questionnaire de sorte que ceux-ci correspondent aux 10 conditions 

de la motivation : la clarté, la diversité, la signification, responsabiliser l‟apprenant, représenter 

un défi, l‟interdisciplinarité, correspondre au niveau intellectuel, l‟interactivité, stimuler la 

curiosité, se dérouler sur une période de temps suffisante. Tout au long du questionnaire, les 

jeunes expriment leurs opinions concernant « la qualité motivationnelle » des activités sur une 

échelle comportant trois échelons (un peu, moyennement, très bien). 

4.6.1. Condition 1 : la clarté 

L‟apprenant doit savoir ce qu‟on attend de lui. Ainsi, il ne perdra pas de temps à chercher à 

comprendre ce qu‟il doit faire. Des consignes claires contribuent à réduire l‟anxiété et le doute 

que certains apprenants éprouvent. Des consignes trop vagues entraineraient chez les apprenants 

une baisse d‟attention d‟où perte de motivation envers l‟activité proposée. Plus la consigne sera 

explicite pour l‟apprenant, moins il doutera de la direction à prendre et plus son sentiment de 

capacité de réussite sera fort.  
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En ce qui concerne la condition de la clarté, 52% de l‟échantillon des filles considère les activités 

du jeu « Adventure Ecology » comme moyennement claires alors que 36% d‟étudiantes estiment 

que le jeu été très bien claire. D‟après les entretiens semi directifs, la clarté des activités est dûe à 

la présence du tuteur « toutes les étapes, la démarche ainsi que la navigation dans le jeu ont été 

bien expliqué par les deux tuteurs Bay et Dash. » 

 

On remarque qu‟il y‟a une ressemblance totale entre les filles et les garçons de l‟échantillon au 

niveau de leurs opinions concernant la condition de la clarté du jeu. On note aussi que 12% de 

l‟échantillon des garçons trouve que l‟activité été très peu claire « le jeu n‟était pas claire pour 

moi parce qu‟il est en anglais.» Ainsi on peut dire que la langue anglaise a présenté un obstacle 

pour quelques individus afin de bien comprendre le jeu. 

4.6.2.  Condition 2 : la diversification  

Si l‟activité est composée de plusieurs tâches celles-ci ne doivent pas être répétitives. La 

diversité doit d'abord se retrouver dans le nombre de tâches à accomplir à l'intérieur d'une même 

activité si non, elle est généralement peu motivante aux yeux des apprenants. Une activité doit 

être reliée à d'autres activités, c'est-à-dire qu'elle doit s'inscrire dans une séquence logique. Pour 

que l‟apprenant perçoit la valeur d'une activité, il faut qu'il puisse facilement constater que cette 

dernière est directement reliée à celle qu'il vient d'accomplir et à celle qui suivra.  

 

Le pourcentage accordé à la seconde condition selon l‟échantillon des filles atteint 60% à 

l‟échelon de « très bien »  ce qui permet de juger que les activités du jeu étaient très bien 

la qualité de la clareté pour les filles

3 12,0 12,0 12,0

13 52,0 52,0 64,0

9 36,0 36,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennement

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité de la clareté pour les garçons

3 12,0 12,0 12,0

13 52,0 52,0 64,0

9 36,0 36,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennement

tèrs bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité de la diversification pour les filles

10 40,0 40,0 40,0

15 60,0 60,0 100,0

25 100,0 100,0

moyennement

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé
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diversifiées. L‟une des participante déclare lors de l‟entretien semi-directif « On n‟a pas 

confronté constamment le même type d'activités. » 

 

Le pourcentage accordé à la seconde condition de la diversification, selon l‟échantillon des 

garçons, dépasse 60% à l‟échelon de « très bien ». En même temps on constate l‟absence de 

l‟échelon « peu diversifiées » dans les réponses des filles et des garçons. Les résultats obtenus 

aident à constater que les activités du jeu se caractérisent par la diversification. 

4.6.3. La condition 3: La signification 

Une activité est signifiante pour un apprenant dans la mesure où elle correspond à ses champs 

d'intérêt, s'harmonise avec ses projets personnels et répond à ses préoccupations. Cette condition 

favorise particulièrement la perception qu'a l'apprenant de la valeur qu'il accorde à l'activité. 

Ainsi, plus une activité est signifiante, plus l'apprenant  la juge intéressante et utile. 

 P. Mannoni (1986, p.95) montre qu'une activité peut porter des significations qui poussent 

l'étudiant à être motivé. Il écrit à ce sujet: « Il n'y a pas d'objet pour un sujet que dans la mesure 

où celui- là est susceptible de revêtir une signification quelconque pour celui- ci. »
1 

Le sens 

donné à un apprentissage aide l'apprenant à s'investir en fournissant un effort pour accomplir une 

activité. 

 

60% de l‟échantillon de fille considère également la condition n° 3 comme très significative et 

valorise le thème du jeu. Alors que 8% du même échantillon estime que l‟activité du jeu est peu 

intéressante. 

                                                           
 
 Mannoni, P., (1986) ; Des bons et des mauvais élèves, éd ESF, Paris. 

 

la qualité de la diversification pour les garçons

9 36,0 36,0 36,0

16 64,0 64,0 100,0

25 100,0 100,0

moyennement

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité de la signification selon les filles

2 8,0 8,0 8,0

8 32,0 32,0 40,0

15 60,0 60,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennement

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé
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Le pourcentage des garçons qui croient que le jeu est très signifiant est de 64%. En effet, l‟un des 

jeunes pense que « le jeu améliore la culture générale des jeunes surtout à des sujets scientifiques 

très récents. » D‟autre part 16% du même échantillon voit que le jeu est un peu signifiant. Lors 

de l‟entretien semi-directif, un apprenant dit « je considère le sujet de jeu comme peu signifiant 

pour moi parce qu‟il s‟intéresse au réchauffement climatique en Arctique pas en Tunisie. » 

4.6.4.   La condition 4 : La responsabilité 

La possibilité de faire des choix améliore la perception que l‟apprenant a de sa capacité à 

contrôler ses apprentissages. Une activité risque de devenir démotivante si elle exige de tous les 

apprenants qu‟ils accomplissent les mêmes tâches, au même moment et de la même façon. 

 

Les résultats obtenus pour la condition n°4 montrent que 60% de l‟échantillon des filles voient 

que l‟activité du jeu peut rendre les apprenants moyennement responsables. Alors que 40% du 

même échantillon estiment que l‟activité du jeu peut rendre les apprenants peu responsables. 

Selon une participante ceci est dû au fait que « tous les étudiants ont passé par les mêmes étapes, 

les mêmes rubriques, les mêmes jeux… » 

 

On remarque que la majorité de l‟échantillon des garçons considèrent que le jeu peut rendre les 

apprenants moyennement responsables de leurs apprentissages. On note aussi que 24% du même 

échantillon de garçon estiment que le jeu favorise très bien la responsabilité des étudiants dans 

leurs apprentissages. L‟un des participants déclare « on a eu la possibilité de choisir l‟avatar qui 

me convient le plus et mon genre musical préféré. »  

la qualité de la signification selon les garçons

4 16,0 16,0 16,0

5 20,0 20,0 36,0

16 64,0 64,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennemet

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité de la responsabil ité selon les fi lles

10 40,0 40,0 40,0

15 60,0 60,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyenn

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité de la responsabili té selon les garçons

6 24,0 24,0 24,0

13 52,0 52,0 76,0

6 24,0 24,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennemet

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé
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4.6.5.  La condition 5 : la représentation d’un défi 

Un jeu constitue un défi pour l‟apprenant dans la mesure où il n‟est ni trop facile, ni trop 

difficile. Ainsi, le joueur se désintéresse rapidement d‟un succès qui ne lui a coûté aucun effort 

ou d‟un échec dû à son incapacité à réussir le jeu.  

 

A travers 56% accordé à la condition n° 5, l‟échantillon des filles estime que le jeu représente 

moyennement un défi. Elles voient aussi que « les tuteurs ont joué un rôle déterminant pour nous 

stimuler à relever quelques défis. » 

 

40% de l‟échantillon des garçons voit que les activités du jeu représentent un grand défi, alors 

que 48% du même échantillon juge le jeu comme représentant moyennement un défi. 

4.6.6. La condition 6: l’interdisciplinarité  

Pour amener l‟apprenant à voir la nécessité de maîtriser le jeu, il est souhaitable que les activités 

tiennent compte de la matière des autres disciplines.  

 

68% de l‟échantillon des filles croit que le jeu se caractérise par l‟interdisciplinarité. L‟une des 

filles affirme que « le jeu m‟a poussé à utiliser des connaissances antérieures pour réaliser des 

tâches ou comprendre quelques activités. » 

la qualité de représentation d'un défi selon les fi lles

3 12,0 12,0 12,0

14 56,0 56,0 68,0

8 32,0 32,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennement

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité de représentation d'un défi selon les garçons

3 12,0 12,0 12,0

12 48,0 48,0 60,0

10 40,0 40,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennement

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité d'interdisciplinarité selon les fil les

8 32,0 32,0 32,0

17 68,0 68,0 100,0

25 100,0 100,0

moyennement

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé
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On remarque que les pourcentages recueillis pour la condition n°6 de l‟interdisciplinarité sont 

totalement semblables entre l‟échantillon des filles et des garçons. D‟après l‟entretien semi 

directif, l‟un des membres de l‟échantillon des garçons dit que « le jeu présente un point 

d‟intersection entre les cours d‟anglais, de géographie, de géologie, de science et 

d‟informatique. » 

4.6.7. Condition 7 : Correspondre au niveau intellectuel 

Confronté à un problème sans solution immédiate, l‟apprenant va chercher une solution si elle 

apparaît à sa portée puisque le contexte sera intéressant en soi. Il est pour cela nécessaire de 

concevoir des tâches qui ne soient ni trop faciles, ni trop difficiles afin d‟éviter l‟ennui ou le 

découragement. 

 

On remarque que l‟échantillon des filles accorde un pourcentage considérable 68%  à la 

condition 7, en jugeant le jeu comme moyennement correspondant à leurs niveaux intellectuels. 

 

La majorité de l‟échantillon des garçons estiment que les activités du jeu correspondent 

moyennement à leurs niveaux intellectuels. Alors que 28% du même échantillon des garçons 

juge l‟activité comme correspondant peu à leurs niveaux intellectuels. D‟après l‟entretien semi 

directif l‟un des garçons exprime que « le jeu vise des jeunes qui ont un bon niveau linguistique 

en anglais et une bonne culture générale. » 

la qualité d'interdisciplinarité selon les garçons

8 32,0 32,0 32,0

17 68,0 68,0 100,0

25 100,0 100,0

moyennemt

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité de correspondre au niveau intellectuel  selon les filles

3 12,0 12,0 12,0

17 68,0 68,0 80,0

5 20,0 20,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennement

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité de correspondre au niveau intellectuel  selon les garçons

7 28,0 28,0 28,0

12 48,0 48,0 76,0

6 24,0 24,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennement

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé



 
 
 

 

 
 

    2015 –أهخىبغ     : 12العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

201 

 

4.6.8. Condition 8 : L’interactivité du jeu 

Le terme interactif qualifie les matériels, les programmes ou les conditions d‟exploitation qui 

permettent des actions réciproques avec des utilisateurs ou avec des appareils. En d‟autres 

termes, l‟interactivité est décrite comme un processus mécanisé ou médiatisé d‟échange entre un 

utilisateur et un appareil. 

 

La majorité de l‟échantillon des filles voit que le jeu est moyennement interactive, alors que 28% 

du même échantillon juge le jeu comme peu interactive. 

 

Un faible pourcentage de l‟échantillon des garçons estime que le jeu est peu interactif, alors que 

76% du même échantillon voit que le jeu est très interactif. Ainsi l‟un des participants dit « j‟ai 

bien apprécié, le fait de discuter avec les tuteurs. »  

4.6.9. Condition 9 : Stimuler la curiosité 

La curiosité est considérée comme l‟envie de connaître de nouvelles choses et de dépasser un 

conflit conceptuel. 

  

Un très fort pourcentage de l‟échantillon des filles estime que le jeu a bien stimulé leurs 

curiosités. En effet une participante dit que « plusieurs choses stimulent ma curiosité dans ce 

jeu : le thème traité, les jeux, la réalité de l‟expérience.. » 

la qualité interactive du jeu selon les filles

7 28,0 28,0 28,0

12 48,0 48,0 76,0

6 24,0 24,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennemnt

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité interactive du jeu selon les garçons

1 4,0 4,0 4,0

5 20,0 20,0 24,0

19 76,0 76,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennemt

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité de stimuler la curiosité selon les fi lles

2 8,0 8,0 8,0

7 28,0 28,0 36,0

16 64,0 64,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennement

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé
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De même pour l‟échantillon des garçons, 60% estiment que le jeu stimule très bien leurs 

curiosités. L‟un des participants affirme « le fait de savoir que le jeu est issu d‟une expérience 

réelle stimule encore plus ma curiosité.» 

4.6.10. Condition 10: Se dérouler sur une période suffisante 

Le fait d‟accorder au joueur le temps dont il a besoin, l‟aide à porter un jugement positif sur sa 

capacité à faire ce qui est exigé de lui. Le pousser à agir rapidement ne peut que l‟amener à 

éprouver de l‟insatisfaction et à hésiter à s‟investir dans une autre activité, de peur de ne pas la 

terminer à temps. 

 

60% de l‟échantillon des filles voient que le jeu s‟est déroulé sur une période de temps très 

suffisante, alors que 40% du même échantillon juge la période du temps comme moyennement 

suffisante. On note aussi qu‟aucun individu de l‟échantillon ne voit que le jeu s‟est déroulé sur 

une période de temps peu suffisante. 

 

Concernant l‟échantillon des garçons, 84% estiment que le jeu s‟est déroulé sur une période très 

suffisante du temps, alors qu‟aucun individu de l‟échantillon ne voit que le jeu s‟est déroulé sur 

une période de temps peu suffisante. 

5. Conclusions 

Afin de vérifier si les « jeux sérieux » stimulent la motivation des joueurs apprenant, on s‟est 

penché sur « l‟échelle de la qualité motivationnelle ». Les énoncés du questionnaire ont permis 

de recueillir les opinions des jeunes concernant les 10 conditions de la motivation. On a 

remarqué qu‟il y‟a une ressemblance totale entre les filles et les garçons de l‟échantillon au 

la qualité de stimuler la curiosité selon les garçons

6 24,0 24,0 24,0

4 16,0 16,0 40,0

15 60,0 60,0 100,0

25 100,0 100,0

un peu

moyennement

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité de déroulement sur une période de temps suffisante selon les filles

10 40,0 40,0 40,0

15 60,0 60,0 100,0

25 100,0 100,0

moyennement

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé

la qualité de déroulement sur une période de temps suffisante selon les garçons

4 16,0 16,0 16,0

21 84,0 84,0 100,0

25 100,0 100,0

moyennemet

trés bien

Total

Valide

Fréquence Pour cent

Pourcentage

valide

Pourcentage

cumulé
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niveau de leurs opinions concernant la première condition de la clarté du jeu. La majorité des 

participants voit que l‟activité était moyennement claire. Ainsi durant les séances d‟entretien 

semi-directif, quelques individus ont valorisé le rôle de tuteur à expliquer les activités, d‟autres 

individus ont déclaré qu‟ils ont eu des difficultés à comprendre le jeu parce qu‟il est en anglais. 

En ce qui concerne la seconde condition de la diversité, plus que 60% de l‟échantillon des filles 

et des garçons estiment que le jeu se caractérise par la diversification et qu‟ils ont accompli des 

tâches différentes au sein du jeu. La majorité des individus qui ont participé au jeu le qualifie 

comme très significative. Selon l‟échantillon d‟étude, le jeu traite un sujet récent et important 

pour la culture générale des jeunes, bien qu‟il y‟a d‟autres participants qui ont mentionné que 

l‟activité est peu signifiante pour eux parce qu‟elle est liée à la condition climatique de l‟arctique 

pas celle de la Tunisie. 

La plupart des filles et des garçons de l‟échantillon estiment que le jeu participe moyennement à 

responsabiliser l‟apprenant, en effet les jeunes ont eu la possibilité de faire des choix à travers les 

activités proposés. Aussi les individus de l‟échantillon pensent que le jeu représente 

moyennement un défi et valorisent une autre fois le rôle des tuteurs pour surmonter quelques 

challenges. Un pourcentage majoritaire de jeunes participants au jeu voit que ce dernier est très 

interdisciplinaire même il se situe à l‟intersection de beaucoup de disciplines tels que l‟anglais, la 

géographie, la géologie, la science et l‟informatique. La condition numéro sept de l‟échelle de la 

qualité motivationnelle, indique que le jeu correspond moyennement au niveau intellectuel des 

jeunes. Quelques participants ont déclaré qu‟ils ont eu des difficultés à bien maitriser la langue 

anglaise afin de comprendre le jeu. Au niveau de la huitième condition de la qualité 

motivationnelle, on a noté une différence dans les opinions des jeunes, tandis que les filles 

pensent que le jeu est moyennement interactive, les garçons le juge comme très interactive et 

apprécient les discussions avec les tuteurs. La majorité des membres de l‟échantillon voit que le 

jeu stimule bien leur curiosité, vu que les thèmes du jeu sont issus de l‟expérience réelle. 

Concernant la dernière condition de l‟échelle motivationnelle, la plupart de l‟échantillon se sont 

mit d‟accord sur le fait que le jeu s‟est déroulé sur une période de temps suffisante. 

D‟après ce qu‟on vient de présenter on remarque, d‟une part l‟homogénéité des opinions des 

deux échantillons d‟étude (filles, garçons) au niveau des conditions de la clarté, la 

diversification, la signification, responsabiliser l‟apprenant, représenter un défi, 

l‟interdisciplinarité, correspondre au niveau intellectuel, stimuler la curiosité et se dérouler sur 

une période de temps suffisante. En même temps on a noté une divergence d‟opinions entre les 

filles et les garçons de l‟échantillon concernant la huitième condition de l‟interactivité. D‟autre 

part, on constate qu‟aucune condition de motivation n‟a été décrite comme peu motivante de la 

part de la majorité l‟échantillon de l‟étude. Par conséquent, on peut confirmer que le « jeux 

sérieux » « Adventure Ecology, Mission 1 : Top Of The World» stimulent la motivation des 

jeunes est vraie.  

Nous retiendrons aussi les limites de l‟aspect ludique comme facteur de motivation sur la durée 

totale du jeu. Pour répondre à cette problématique, nous avons prévu de renforcer les 

mécanismes de jeu pour chaque phase de celui-ci (du début de jeu, milieu de jeu et fin de jeu) 

pour favoriser l'adhésion dans le temps et d‟améliorer l‟aspect graphique pour renforcer 

l'immersion.  
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Dysfunction of figurative language comprehension and 

verbal fluency in female schizophrenic patients 
Dr. Shereen A. Mahmoud/, Cairo University, Egypt. 

 

 

ABSTRACT 

Background: Language and communication abnormalities are regarded as cardinal symptoms of 

schizophrenia. Research has indicated that patients with schizophrenia have difficulty in the 

interpretation of metaphors, ironies and proverbs and they demonstrated deficient verbal fluency 

performance across letter and category tasks. The objective of the study is to probe figurative 

language comprehension and verbal fluency in female-only Arabic-speaking schizophrenic 

patients. 

Method: In order to examine this issue, both figurative language comprehension and traditional 

semantic (animal, food) and phonological fluency tasks were completed by individuals with 

schizophrenia (N=50) and healthy controls (N=50). In Figurative Interpretation Test, the subject 

has to choose the meaningful and abstract answer. Fluency performance was measured as the 

total number of correct words generated in 60 seconds.  

Results: Performance on figurative language comprehension and semantic and phonological 

fluency tasks was impaired in female schizophrenia patients compared to controls.  

Conclusion: The results of the present study suggest that the language abnormalities in 

schizophrenia are universal and could serve as a nucleus for further future researches on a greater 

number of participants.  

Keywords: 

Language dysfunction 

Figurative comprehension 

Semantic fluency 

Phonological fluency 

Female schizophrenic 

1. Introduction  

Language dysfunction has correspondingly been of great importance in schizophrenia research. 

Patients with schizophrenia exhibit a wide range of the language-related disorders, including 

speech comprehension, semantic or grammar consistency, verbal fluency, and sentence 

complexity [1]. In addition, language and communication abnormalities, regarded as cardinal 

symptoms of schizophrenia are often illustrated by patients‟ difficulty in interpreting the 

figurative forms of a language [2].  

Evidence of impaired figurative language comprehension was provided using different forms of 

figurative language in a large variety of tasks; an oral interpretation of proverbs [3] metaphors 

and idioms [4] with multiple choice tasks; and irony or/and metaphor comprehension in the 

context of short stories and idioms [5].  
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Although the terms non-literal and figurative language are sometimes used synonymously, the 

term figurative language originally applies only to expression containing “figures of speech” or 

“metaphors” which are not necessarily involved in all non-literal statements [6].  

 

Semantic or category fluency deficits in schizophrenia are well established and are argued to be a 

better trait marker for genetic liability than phonological or letter fluency deficits [7].  

It is not clear whether the results obtained in male schizophrenic patients can be extrapolated to 

female patients with schizophrenia since neurobehavioral laterality indices, i.e. performance on 

motor, sensory and spatial and verbal cognitive tests, were reportedly different in male and 

female schizophrenic patients. Furthermore, a possible gender difference in language 

lateralization may be a factor underlying some of the gender differences in onset and course of 

schizophrenia [8].  

A main feature of schizophrenic language and thought disturbance is concretism, which is the 

inability to understand the meaning of metaphors and proverbs. Schizophrenic patients typically 

understand the literal but not the underlying metaphoric meaning of proverbs and metaphors [9].  

Research has indicated that patients with schizophrenia have difficulty in the interpretation of 

metaphor or irony, but study findings have been inconsistent [10].  

Studies investigating verbal fluency in schizophrenia have found performance on both semantic 

(category) and phonemic (letter) tasks to be reduced relative to that of healthy individuals [11].  

The majority of studies which focused on the examination of language in schizophrenic patients 

were carried out on male only participants or mixed patients of both males and females. 

However, there is quite a few number of studies in which the subjects were only females [12].  

Among the verbal abilities, women exhibit greater flexibility in linguistic tasks. Common 

linguistic skills, in which females have been found to be superior, are verbal fluency, speech 

articulation, grammatical skills, and use of more complex and longer sentences [13].  

As is well-known, gender is an important factor in schizophrenia since differences in age at onset 

and course of schizophrenia between male and female patients are among the most consistent 

findings in schizophrenia research. Compared with men, the onset in women is 4 – 5 years later, 

when a flat peak for the first onset of schizophrenia is seen between 25 and 29 years of age [14]. 

 Several studies of adults indicated that schizophrenia males have more impairment than 

females in neuropsychological performance including language [15]. However, some studies did 

not find significant sex differences in cognition in schizophrenia [16], and still others [17] found 

that females exhibited greater cognitive deficits.  

The aim of the present study is to investigate figurative language comprehension and verbal 

fluency in female-only schizophrenic subjects. The present study is the first of its kind to be 

conducted on schizophrenic patients, whose mother tongue is Arabic, a language considered to 

be one of the most complicated and highly intricate languages worldwide.  

2. Methods 

2.1. Participants and Diagnostic Assessment  

One hundred Arabic-speaking right-handed female participants were included in the study. All 

participants gave written informed consent to participate in the study after all procedures had 

been fully explained.  
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The patients group consisting of 50 schizophrenic women were recruited from the (1) Psychiatric 

Center of the Educational Hospital of Ain Shams University, Cairo, and (2) the Mental Health 

Hospital, Abbassia, Cairo. All patients fulfilled the DSM-IV-TR criteria [18] for schizophrenia, 

paranoid and non-paranoid subtypes. For all patients included in the study, clinicians who treated 

the patients and knew their clinical history used DSM-IV-TR criteria to make a preliminary 

diagnosis of schizophrenia. All diagnoses were confirmed by a senior clinical psychiatrist.  

All schizophrenic patients included in the study were in the phase of clinical stability and had 

been receiving stable oral doses of atypical antipsychotics for at least one month.  

Exclusion criteria included the use of contraconceptive pills, substance abuse or dependence in 

the past 6 months, a history of traumatic brain injury or any other neurological illness, any past 

or present major medical illness that may affect brain structures such as diabetes, 

cerebrovascular disease, etc., and mental retardation.  

The comparison group, 50 healthy participants, consisted of community volunteers with no 

history of psychiatric disease. They had no first degree relatives with a history of psychotic 

episodes.  

All subjects had a full intelligence quotient above 85 in Wechsler Adult Intelligence Scale-

Revised [19], a widely used and well-validated intelligence test.  

The two groups were matched for chronological age, gender, level of formal education and 

handedness. The sociodemographic characteristics of patients with schizophrenia and healthy 

comparison subjects are described in Table 1.  

Table 1 

Sociodemographic and clinical characteristics of 100 subjects with or without schizophrenia 

diagnosis.  

Characteristics Schizophrenia 

patients 

 Healthy Controls   

 (n = 50)  (n = 50)   

 Mean ± SD  Mean ± SD t p 

Age (years) 33.56 ± 6.56   32.16 ± 6.91  1.03 0.30 

Educational level (years) 13.28 ± 1.95   13.54 ± 1.98 -0.66 0.51 

EHI      97 ± 0.05     94.8 ± 0.11 -1.18 0.28 

Full IQ 105.4 ± 11.1  110.6  ± 13.4  1.03 0.19 

Age at the onset of illness 

(years) 

29.18 ± 6.42  - - - 

Duration of illness (years) 

 

 

  4.34 ± 1.81 

 

 

 - 

 

 

- 

 

 

- 
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Trail Making – Part A 

(Seconds) 

Trail Making – Part B 

(Seconds) 

36.89 ± 13.99 

 

   123 ± 89.36 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 N (%)  N (%)   

Gender (female) 50 (100)  50 (100)   

Right handedness 50 (100)  50 (100)   

DSM-IV-TR subtypes      

    Paranoid 25 (50)  -   

    Disorganized 9 (18)  -   

    Undifferentiated  9 (18)  -   

    Residual 7 (14)  -   

SD: Standard Deviation.       

EHI = Edinburgh Handedness Inventory  

P < 0.05 

2.2. Cognitive Assessment  

All psychological tests were conducted individually, using standard administration procedures 

with order counterbalanced across participants.  

The Figurative Interpretation Test comprised 12 items in Arabic, including 4 proverbs, 4 

metaphors and 4 ironies, of which the figurative, non-literal meaning had to be construed by 

choosing 1 out of 3 written statements given in random order. Type 1 answer was meaningful 

and abstract (the only correct choice). Type II answer was highly concretistic. Type III answer 

was inappropriate. Each correct answer was given two scores. Only fully correct (Type I) 

answers were rated (max. 24) [20].  

Typically, two types of verbal fluency tests are used in the clinical assessment [21]; one is 

Phonological or Letter Fluency Task, in which subjects were requested to come up with as many 

words as possible by following certain rules, i.e, the words should start with a certain letter (M), 

and derivates of the same word, names, and non Arabic words should be avoided within a 

designate time (60 seconds).  

The second is the Semantic or Category Task. In the categorical condition, subjects have to name 

as many objects from a specific category (animal, food) as possible in one minute for each 

category. Each fluency task was scored by counting the total number of appropriate responses 

and repeated words were omitted. Current intelligence was estimated with WAIS-R full scale IQ.  

The Trail-Making Test requires subjects to connect a series of numbers in sequential order. The 

dependent measure used for this assessment is the number of seconds that the subject requires in 
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order to complete the task [22]. The Trail-Making Test is used to assess verbal/spatial perception 

and psychomotor speed. Patients have demonstrated poor performance in this task. Thus, it is a 

potentially useful comparison test when studying visual perceptual deficits.  

Finally, the Edinburgh Handedness Inventory [23] was included to measure hand preference. 

This questionnaire consists of 10 items concerning hand preference for specific activities. It 

generates laterality quotient. 

2.3. Data Analysis 

 

Data from the 50 female schizophrenic patients and the 50 healthy controls were analyzed using 

the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Version 17.0 for Windows. The statistical 

significance level was set at P<0.05 (two tailed).  

Two-independent-sample t-test was applied to examine group differences of sociodemographic, 

clinical variables and language tasks.  

3. Results 

3.1. Demographic and Clinical Variables  

 As can be seen in Table 1, the forms of schizophrenia were as follows: paranoid form = 

50%, disorganized = 18%, undifferentiated = 18%, and residual = 14%. There was no significant 

difference in age, education, handedness and intelligence between schizophrenic patients group 

and healthy control group.  

3.2. Language Tasks Performance  

Table 2 summarizes the results. There were statistically significant group effects for all language 

tasks (P < 0.0001), indicating that schizophrenic patients performed worse than the comparison 

group.  

Table 2  

Mean (M) and standard deviation (SD) of the language tasks between patients and controls.  

 SZ Group HC Group t P-Value 

Figurative Interpretation  14.2 ± 4.02 21.8 ± 1.97 -11.93 0.0001 

Semantic Fluency     

   Animal    4.5 ± 1.4   9.4 ± 4.1 -7.47 0.0001 

   Food   5.6 ± 1.5 10.6 ± 3.4 -5.47 0.0001 

   Total Score    9.1 ± 2.9    20 ± 7.5 -4.64 0.001 

Phonological Fluency      

Letter (M)   9.9 ± 4.3 14.7 ± 4.5 -8.05 0.001 

SZ = Schizophrenia      
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HC = Control Group      

P < 0.05     

4. Discussion and Conclusions 

The results of the present study confirm that language dysfunctions in schizophrenic patients are 

observed more frequently in their inability to comprehend figurative language elements, 

including metaphors, ironies and proverbs. They demonstrate deficient verbal fluency 

performance across letter and category tasks, which is quite consistent with past literature. The 

patients‟ language disturbances were characterized by a large number of deferred lexical 

repetitions [24]. There are a number of different cognitive mechanisms that are potentially 

responsible for language dysfunction and which may in turn help explain this result.  

Several studies have explored which clinical factors and cognitive impairments influence 

figurative comprehension. It was shown that the bizarre and idiosyncratic interpretation of 

proverbs was associated with the severity of the schizophrenic‟s thought disorder, but less 

abstract and highly concrete interpretations were associated with several cognitive deficits 

related to attentional processes, executive functioning, planning, working memory, and verbal 

memory [3]. 

The explanation is consistent with the evidences relating metaphor appreciation difficulty to 

symptoms strongly associated with acute schizophrenia such as delusions, but other researchers 

claim an association with negative symptoms. Associated cognitive phenomena in patients with 

schizophrenia are purported to include memory dysfunction [10]. 

Moreover, spoken language of patients with schizophrenia is often characterized by a marked 

bluntness and lack of figurative language elements, which has been attributed to formal thought 

disorder and conceptual disorganization. Research into communication disturbances had 

revealed syntactical and semantic speech abnormalities in Schizophrenia as well as deficits in 

patients‟ pragmatic use of language. The rules of pragmatics involve the capacity to extract the 

figurative meaning of an utterance  Therefore, a speaker and his interlocutor must be able to go 

beyond the literal meaning of a phrase – precisely what many schizophrenia patients‟ so-called 

“concretistic” way of thinking is lacking [25]. 

The comprehension of irony, proverbs, and metaphors in the context of short stories [5] was 

associated with the theory of mind deficit in schizophrenia, but the comprehension of familiar 

metaphors and idioms was associated with linguistic dysfunction, such as impaired syntax [4].  

Linguistic impairments in schizophrenia consistently are evident in tests of semantic 

associations, verbal fluency, and confrontation naming. Explanations for such impairments vary. 

Deficits in tests of semantic associates are attributed to a highly active semantic associative 

network in which many word associates are activated at once, and as a result, inappropriate 

responses are given. It has also been suggested that patients have limited access to semantic 

knowledge because they have a disorganized semantic system that disrupts efficient search of a 

target concept [26].  

It is interesting to note that language functions such as semantic fluency, and related brain 

regions (e.g., Heschl‟s gyrus and the planum temporale), in which sex differences have been 

reported in healthy adults, are aberrant in schizophrenia [27]. 

The effects of estrogen on comprehension of metaphoric speech, word fluency, and verbal ability 

were investigated in women suffering from schizophrenia. The issue of estrogen-dependent 
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neuropsychological performance could be highly relevant because women with schizophrenia 

frequently suffer from hypoestrogenism [12].  

Many aspects of language and conversation involve working memory and attention, and these 

are two processes known to be impaired in schizophrenia. This type of impairment also may 

contribute to some of the patients‟ difficulties in retrieving words or holding a topic in mind 

during conversation. Another possibility is that word production deficits in schizophrenia arise 

from an impaired ability to select an appropriate response from among several competing 

sources of information. Selection refers to the process of retrieving a specific response from 

memory when other responses also would be appropriate [28]. 

Recent structural and functional neuroimaging studies have shown the involvement of brain 

language areas. The activity in left brain language areas was reduced in patients compared to 

controls during language tasks, which included fluency and comprehension [29].  

 

Lateralization in schizophrenia has been shown to correlate with language function. Structural 

and functional lateralization deficits are associated with language dysfunction and may correlate 

with verbal fluency deficits in schizophrenia [30].  

 

Schizophrenia is well-known to be marked by abnormalities in temporoparietal and frontal brain 

regions which are believed to disrupt language functions and higher-order cognitive problems 

that affect language functions, respectively [31]. 

In light of these neuroanatomic abnormalities, it is not surprising that schizophrenia is 

characterized by cognitive dysfunction across a variety of domains making it difficult to 

disentangle the degree to which language or other cognitive problems may be due to thought 

disorder versus impairments in other affected cognitive domains such as frontal/executive 

control, processing speed, information processing, and intellectual functioning [32]. 

To date, much of the research on language abnormalities in schizophrenia has focused on 

functions normally mediated by the left cerebral hemisphere. For instance, it is known that 

patients with schizophrenia find it difficult to process semantic aspects of language 

appropriately; their speech is “disorganized”; they demonstrate reduced comprehensive accuracy 

according to syntax and they do not perform as well as control subjects in word-stem completion 

tasks [33]. This trend in the literature is understandable, given the dominance of the left 

hemisphere for the majority of language functions. Indeed, the recent creation of the term 

“schizophrenia” reflects parallels between the language dysfunction in schizophrenia and that 

exhibited by the group of left hemisphere language disorders known as aphasia [34]. Finally, the 

results of the present study suggest that the language abnormalities in schizophrenia are universal 

and could serve as a nucleus for further future researches on a greater number of participants.  
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Abstract: 

This study attempts to monitor changes in land cover in Ramallah, between the years 1994-2003, 

since the Oslo agreement and the arrival of the Palestinian Authority, was chosen Ramallah 

because of their political status, they are considered the political capital of the Palestinian 

Authority, due dominated Israel to the city of Jerusalem It is the eternal capital of the 

Palestinians, and was found during the study, turning vast areas of agricultural and pastoral land 

to urban land, and shrinking arable land area which led to a decrease in agricultural productivity 

of the land, and the exposure of wildlife at risk because of human activities in the region. 

The use of remote sensing program remote monitoring these changes through the years 

mentioned earlier, based on satellite images, has been shown breadth of territory controlled by 

the Israel area, as well as to increase the number of Israeli settlements in the province and on the 

land of pastoral and agricultural account, and restrictions on communities Palestinian. 

Verification of the accuracy of the data and accuracy of the analysis was used scale  Kappa, And 

it reached the accuracy of this measurement are as follows: Overall Kappa Statistics = 0.8052. 

 

Introduction 

The human used the land since the High quality in all activities, including the housing, 

agriculture, transport, etc., and with the large increase in population in the world has increased 

the use of the land in all the different activities in it, and Palestine have the privacy to increase 

the exploitation of the land by virtue of the natural population increase among the Palestinian 

population, The increase is natural due to Jewish immigration to Palestine in addition to the 

natural increase of the population and longer study area (Ramallah and Al-Bireh) suffer like 

other increased land use it, and is this exploitation in the Arab residential areas and Israeli 

settlements and areas of pastoral and agricultural areas and desert areas. 

A clear change in land use for the benefit of populated areas to agricultural and pastoral lands 

account happened, and turned into agricultural areas or pastoral areas either because of the desert 

climate conditions, residents of the area practiced all activities of Industry, Trade and Labor in 

services in the cities and the practice of agriculture and animal husbandry and work in services in 

villages. 

And the occupation authorities began operations confiscation of Palestinian land in the Ramallah 

governorate, especially vital and strategic territory, allowing the settlers free establishment of 

settlements them under religious arguments and biblical malicious security pretexts, and by 

malicious Israeli plans to Judaize the remainder of Palestine, prevented the Palestinian people 

from enjoying their land and homeland. 

Study problem: 

1. monitor variables in the different land uses. 
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2. shrinking farmland in the study area of natural causes and human. 

3. identify the size of the land confiscated by Israel for different purposes. 

The study area 

Ramallah and Al-Bireh located north of Jerusalem in the center of historic Palestine, the central 

West Bank, Predominantly on the surface of the mountain character of the study area, where 

rises 995 m from the sea surface at the summit of Mount long and spread many of the interior 

plains between the mountains in the province such as Turmus'ayya and  Abu Fallah modulator 

and other Plains lots, Tracking climate Palestine, which is part of the Mediterranean climate (hot, 

dry summer rainy mild winter. 

The total number of the population of the study area approximately (279 730) people, according 

to Palestinian Central Bureau of Statistics in 2007, and made up the province of 75 villages and 

towns, as well as the cities of Ramallah and Al Bireh which the number of inhabitants (27 460) 

and (38 202) people respectively , and the town of Beitunia, which has a population (19 761) 

people, and there are in the province several Palestinian refugee camps are: Amari refugee camp 

and the camp Kaddoura and Jalazoun camp and the camp of  Deir Ammar and the total 

population (16251) people. 

Steps ground monitoring variables 

1. Bring two satellite Land sat TM for the years 1994 -2003 m covering Palestine. 

Satellite image of Ramallah in 1994 

 

Satellite image of Ramallah in 2003 
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Cut work to the province of Ramallah and Al Bireh (the study area) through the provinces in the 

report map, by Erdas program using a tool AOI, the two 1994-2003m, and then get a picture of 

the province of Ramallah and Al Bireh for the year 1994, and the image of another in 2003, as 

evident in the two images. (Rousan, Nayef 2010. P30) 

The work of geometric correction for two after taking control points Ground (GCPS) as the two 

pictures in 2003-1994 m, and these numbers to match each other by connecting the coordinates 

or control points Ground (GCPS)) on the following two pictures, to do the necessary conformity 

and standards, And demarcation in the image of 1994 by GIS SHP File work and one for all the 

demarcation work and Out Complet her, Aaltersam land use in the study area, namely: 

1. Palestinian population centers. 

 2. Israeli settlements. 

3. farmland. 

4. pastoral areas. 

 5. desert areas 

 Image Converter for 1994 after the demarcation of Victor to Rastar, calibration image 1994 with 

a picture of 2003 after the demarcation same SHP File, and make adjustments to the border 

based on variables obtained in 2003 through the demarcation and Monitor the variables that got 

between the two images 1994- 2003 m through visual interpretation, and focus on the built-up 

areas And the work of integrating the two images through Matrix)) 1994-2003, Action 

Classification land use classification for two images, Recode work of the image obtained. (Abdul 

Latif, Karim Hamid. 2012. P512) 

Recode work of the image 
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The integration of the two images work by ((Matrix)) 1994-2003 

 

Work classification for land use (Classification Tools) for two images 
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An estimate of the accuracy (Accuracy Assesment) of the image that came out, after taking 100 

points on the image, and then appear on the satellite image of the moon Spot. Note: 

 The last step in the project was to estimate the precision (Accuracy Assesment), in which a 

problem at work because of the difference in the coordinates of the demarcation process and the 

difficulty of re-demarcation of the beginning of time constraints. (Qahtan, Amin Ali. 2005. P18) 

comparison between the new image with Spot Image to assess the accuracy and through visual 

interpretation and Get on the final table and comment. 

   Reference Data 

    -------------- 

Classified Data Background    Class 1    Class 2    Class 3  

--------------- ---------- ---------- ---------- ----------  

     Background          0          0          0          0  

        Class 1          0        31          0          0  

        Class 2          0          1          5          0  

        Class 3          0          0          3          8  

        Class 4          0          0          4          6  

        Class 5          0          0          2          0  

 

Column Total          0         32         14         14  
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    Reference Data 

    -------------- 

 

Classified Data    Class 4    Class 5  Row Total 

--------------- ---------- ---------- ----------  

     Background          0          0          0 

        Class 1          0          0         31 

        Class 2          2          0          8 

        Class 3          0          0         12 

        Class 4          0          0          11 

        Class 5          4          6          6 

Column Total          6          6         68 

  ----- End of Error Matrix ----- 

ACCURACY TOTALS 

---------------- 

          Class  Reference Classified Number Producers Users 

           Name     Totals     Totals Correct Accuracy Accuracy 

     ---------- ---------- ---------- ------- -------------- 

        Class 0          0          0      0       ---   --- 

        Class 1         32         31     31     96.67% 100.00% 

        Class 2         14          8      6     42.85% 75.00% 

        Class 3         14         12      8     57.14%  66.66% 

        Class 4          6          11      6     100.00%  54.54% 

        Class 5          6          7      6     100.00%  85.71% 

         Totals         72         68     57 

Overall Classification Accuracy =     83.82% 

  ----- End of Accuracy Totals ----- 

KAPPA (K^) STATISTICS 

--------------------- 

Overall Kappa Statistics = 0.8052 

Conditional Kappa for each Category. 

------------------------------------ 
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    Class Name           Kappa 

                                              ----------           ----- 

                                                 Class 0          0.0000 

                                                 Class 1          1.0000 

                                                 Class 2          0.6816 

                                                 Class 3          0.7234 

                                                 Class 4          0.0799 

                                                 Class 5          0.4789 

  ----- End of Kappa Statistics ----- 

Analyze the causes of changes in land cover, according to the results of remote sensing 

program: 

1. decline occurred on agricultural land in the study area for a number of reasons, including 

(1) - natural causes represented by: 

- Fluctuating rainfall and declining quantities from year to year 

- Soil erosion on mountain slopes by torrents of water and wind. 

- Lack of soil fertility and sometimes prone to overheating due to intensive agriculture. 

(2) - Human causes are to: 

- Israel's confiscation of large areas for various purposes, including settlement and bypass roads. 

- Israel's control over groundwater sources. 

- Urban sprawl on farmland as a result of the Arab population increase, especially in the cities in 

the study area in 2003. 

2. shift tracts of farmland to desertification and then to dry desert in 2003. 

3. Some farmland turned into pastoral areas in 2003. 

4. Israeli settlements have expanded at the expense of Arab land in 2003. 

5. Traha agricultural and pastoral land in the desert while the increased acreage. In 2003 

6. In general there is a retreat to the areas of agricultural and pastoral land, while increased 

settlements and desert areas and the area of Palestinian communities space. 

7. Israeli settlement based largely in pastoral areas, and this has political significance are as 

follows: 

1. mountainous territory pastoral in nature. 

2. confiscation of agricultural land and cutting down trees which raises strong reactions from the 

Palestinians. 

3. pastoral areas usually be far away and difficult in transport. 

8. Palestinian communities spread into agricultural areas, and this has a significant population 

that has historically concentrated in areas where water and fertile soil suitable for farming is 
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available, and in recent years has become a focus of the population linked to the availability of 

different services. (Sha'er, Issa. 2004. P23) 

Uses to which many changes occurred - are: (TT): 

1. Lands desert - Israeli settlements. 

2. pastoral lands - Palestinian communities. 

3. agricultural land - Israeli settlements. 

4. agricultural land - Palestinian communities. 

5. pastoral lands - desert areas (the difficulty of extraction). 

6. pastoral lands - agricultural land (because it is difficult to extract a small space). 

7. desert land - the territory of the commonwealth. 

8. desert land - Arab communities. 

Monitoring changes in land relatively expectations 

degree of 

collapse 

Remaining 

part 

Decrease 

space 

Increase the 

space 

Land use 

Highly 65% 35% 0 Farmland 

 

Highly 75% 25% 0 Pastoral land 

 

-- Larger 0 38% Urban land 

 

-- Larger 0 37% Palestinian 

communities 

 

-- Larger 0 40% Israeli settlements 

 

-- Larger 0 2% Desert areas 

 

 

Change in the following situations do not occur: 

 

1. Palestinian communities - Israeli settlements. 

2. Israeli settlements - Palestinian communities. 
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3. desert areas - agricultural areas (over 10 years) in the study area (This is because the time 

period for short). 
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