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صوعإلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت
من لاػماث
ص .غﺒضهللا غلي الػؿحري

(*)

حامػت امللو زالض

امللخص
َضَ ٝظا البدض بلى الخٗغٖ ٝلى صْع ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماثْ ،جٓٞحر مٗلٓماث ظضًضة ل٩ل
مً الض اؾحن ْاإلا ّ
ٗىُحن خٓ ٫الٓ٢اًت مً ألاػماثْ ،طل ٪مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً،
ع
ْالخٗغٖ ٝلى ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث ،باإلياٞت بلى ظج٘ ْجدلُل آعاء الضاعؾحن لئلٖالم
خٓ ٫مؿإلت الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث٢ْ .ض جم اؾخسضم اإلاىهج الٓنٟي اإلاؿخ لٓن ٠صْع ؤلاٖالم الجضًض ألامجي،
ّ
ْٖجل مسر اظخجاع لبُان عؤي املجخج٘ اإلاخٗل ٤بإَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماثْ .جم اؾخسضام
اإلاىهج الٓنٟي الخدلُل لخدلُل هخاثج اإلاسر الاظخجاع ٢ْ .ض جم اؾخسضام الاؾدباهت للٖٓ ٝٓ٢لى عؤي الضاعؾحن
ْاإلا ّ
ٗىُحن خٓ ٫صْع ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماثْ .مً ؤَم هخاثج البدض :ؤن ؤٞغاص ُٖىت البدض
مٓا٣ٞحن بضعظت ٦بحرة بك٩ل ٖام ُٞجا ًسو جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً ،خُض بل ٜمخٓؾِ مٓا٣ٞتهم ما بحن)1.08
مً ْ ،(3.11ؤن ؤٞغاص ُٖىت البدض مٓا٣ٞحن بضعظت ٦بحرة بك٩ل ٖام بكإن ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت
مً ألاػماث ،خُض بل ٜمخٓؾِ مٓا٣ٞتهم ما بحن ) 5.99مً ٦ ،(3.11جا ؤْصخى الباخض ببٌٗ الخٓنُاث.
الهلماث املفخاخُت - :إلاغلم الجضًض  ،الﻮقاًت من لاػماث ،الخﻮغُت ،لاػماث.

)*( ؤؾخاط مؿاٖض ب٣ؿم ؤلاٖالم ْالاجها٧ - ٫لُت الٗلٓم ؤلاوؿاهُت بجامٗت اإلال ٪زالض  -ؤبها  -اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت
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The Role of the new Media in raising Awareness
and Crisis Prevention
Dr.Abdullah Ali Alassiri )*(
King Khalid University

Abstract
The aim of the current research is to identify the role of new media in crisis prevention, and to provide new
information to both scholars and stakeholders on crisis prevention, by identifying the impact of new media on
security, and the importance of new media in awareness and prevention of crises, in addition to collecting and
analyzing the media's views on crisis prevention, A descriptive survey method was used to describe the role of
the new media security, and a social survey to show the opinion of the community on the importance of new
media in awareness and prevention of crises, and the analytical descriptive approach was used to analyze the
results of the social survey, and the questionnaire was used to identify the opinion of scholars and concerned
about the role of media In the new awareness and prevention of crises, the most important results of the
research are the following: Respondents generally agreed with the new media on the security impact, with an
average of (4.18 out of 5.00). The respondents generally agreed with the role of the new media in raising
awareness and preventing crisis. Their approval is between (3.99 out of 5.00), and the researcher presented
some recommendations.

Keywords: new media, crisis prevention, media awareness.

(*) Abdullah Ali Alassiri, Assistant Professor, Media and communications Department, King Khalid University, Abha,
Saudi Arabia.
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٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .غﺒضهللا غلي الػؿحري  ،صوعإلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث

املﻘضمت:
بن جُٓع ؤلاٖالم زل ٤ما ٌُؿمى باإلٖالم ألامجيْ ،الظي ٌؿاَم ف وكغ ألامً ْالخٟاّ ٖلُّ ف املجخج٘ مً زال٫
ْؾاثل ؤلاٖالم املسخلٟتْ ،ف ْل َظا الخُٓع ؤنبذ َىا ٥جإزحر لئلٖالم ٖلى الججِٓع ْالغؤي الٗامْ ،الظي ًج ً٨مً
زاللّ اؾخسضام ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت باألػماث املسخلٟت ؾٓاء ؤ٧اهذ ؤػماث ؤمىُت ،ؤْ ا٢خهاصًت ،ؤْ ؾُاؾُت ،ؤْ
اظخجاُٖت.
ْ٢ض اخخل ؤلاٖالم الجضًض ْْؾاثل الخٓانل الاظخجاع صْ ًعا ً
٦بحرا ف خُاة الٟغص ْاملجخج٘؛ لظل٧ ٪اهذ الضعاؾاث
ؤلاٖالمُت السانت بالخُٖٓت الاظخجاُٖت باألػماث ْالٓ٢اًت مجها بداظت بلى ؤلازغاء باإلاٗلٓماث.
ل٣ض ٖاوى الٗالم مً ّ
الخبضالث الؿُاؾُتْ ،الهغاٖاثْ ،اإلاىاػٖاث الٗؿ٨غٍتً ْ ،
ؤًًا جدٓالث الضًج٣غاَُتْٖ ،لى
ؤزغ طلٌِٗ ٪ل املجخج٘ بخُٓع ؾغَ٘ ،خُض الخٓاع ْال٨ٟغ الؿُاسخي ًخإزغان بالٗضًض مً اإلا ّ
خٛحراثْ ،الٗٓإلات جإحي ٖلى

عؤؽ جل ٪اإلا ّ
خٛحراثْ ،ؤلاعَاب اإلاىدكغ صْ ًلُا ،الىْ ،ِٟآزاع الاخخباؽ الخغاعيْ ،الجزاٖاث اإلاىدكغة بٗضة مىاَ ٤خٓ٫
الٗالم ،بن طل ٪الؿِىاعٍٓ اإلا ّ
ٗ٣ض ٢ض بضؤ مىظ وكإة الىٓام الٗالمي م ّ
خٗضص ألاَغاْ ،ٝختى جهًت الضْ ٫آلاؾٍُٓت
بجٓاظِت الٛغب)ؤبٓ ٖامٓص.(0105 ،
ّ
بن ْؾاثل ؤلاٖالم ْاإلااؾؿاث ؤلاٖالمُت ججاعؽ صْعَا باملجخجْ٘ ،لظلً ٪خٗظع ٖلُىا مٗغٞت جاعٍسّ ْإنالح الٓي٘
الغاًَ ْالخيبا بسُِ جُٓعٍ ً
هٓغا لبٗضٍ ًٖ الىُا ١الاظخجاع ْ ،الا٢خهاصيْ ،الخ٣جيْ ،الش٣اف الغْح ْال٨ٟغي
باملجخج٘ ْالظي ٌٗجل بّ ؤلاٖالمْ ،لظل٣ٞ ٪ض ظاءجخلّ ٪
الخٛحراث مجخجٗت ؾٓ ًٍا)زًٓع.(0118 ،
حٛحراث ْْ ً
ْل٣ض ِْغ هٕٓ ظضًض مً ؤلاٖالم ْ ً
خٛحراث ٖضة مجهاّ :
٣ٞا إلا ّ
٣ٞا إلاا خضر ف الٗالم مً ّ
حٛحراث ا٢خهاصًت،
ْإٖالمُتْ ،ز٣اُٞتْ ،ؾُاؾُتْ ،ل٣ض ُؾم َي َظا الىٕٓ باإلٖالم الجضًضً ْ،
هٓغا الؾخدضازّ مً ْؾاثل ؤلاٖالم ال٣ضًجت
الخ٣لُضًتْ ،التي ال ٚجى ٖجها ختى ٖهغها َظاْ ،ال ٞاثضة مً بلٛائها مً مجخجٗاجىا )ناص.(00: 9 ،0101 ،١
َْٗغ ٝالكجغي ) (0108ؤلاٖالم الجضًض بإهّ :اإلآا ٘٢ؤلال٨ترْهُت التي ؤؾؿذ لخج٨حن ألاشسام مً الخٗبحر ًٖ
ؤهٟؿِمْ ،مكاع٦ت ؤ٩ٞاعَم ْججاعبهم ْز٣اٞتهم م٘ مً خٓلِمٞ ،هي جغبِ بحن ألاشسام ؤصخاب الاَخجاماث
اإلاكتر٦تْ ،حٗخبر مٓا ٘٢الخٓانل الاظخجاع مجىجٗاث اٞترايُت جج ً٨مؿخسضمحها مً مكاع٦ت ألا٩ٞاع ْالاَخجاماث
ْٖجل ٖال٢اث ظضًضة.
٦جا ؾاٖضث مٓا ٘٢الخٓانل الاظخجاع ٖ ،لى جٍُٓغ مىٓٓمت الٗال٢اث الاظخج َّ
اُٖت بحن ألاشسامْ ،الججاٖاث،
٩اهُت ْالؼم َّ
الخُ٣ض بالخٓاظؼ اإلا َّ
ْالكٗٓب ،صْن ُّ
اهُتْ ،ؤجاخذ ٦ظل ٪الخٓانل الٟٓعي اإلاباقغْ ،جضاْ ٫اإلاٗلٓماث بإ٢ل
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َّ
ؤؾاؾُت ال ًج ً٨الاؾخٛىاء ٖجها ؤْ ججاَلِا٢ْ ،ض ْظضث قب٩اث
ظِض ْبإ٢ل ج٩الُ ٠مج٨ىت؛ مجا ظٗلِا ؤصْاث
ً
ب٢باال ً
٦بحرا مً ظجُ٘ ٞئاث املجخج٘ ،زانت الكبابٞ ،هي زضماث حؿجذ لِم بدباص ٫آلاعاء
الخٓانل الاظخجاع
ْألا٩ٞاع م٘ آلازغًًٍ ْ ،
ؤًًا إلاىا٢كت الً٣اًا الاظخج َّ
اُٖتْ ،حؿجذ لؤلشسام بالخٗامل م٘ آلازغًٍَْ ،ظٍ اإلاؼاًا ال
َّ
الخ٣لُضًت )(Jain , Gupta& Anand , 2012
ًج ً٨جٓٞحرَا مً زالْ ٫ؾاثِ الاجها٫
َّ
الٟغوؿُت ) (semiocast.comف ًٓهُٓ  0100م ؤن ٖضص مؿخسضمي جٍٓتر ف
ْ٦كٟذ صعاؾت وكغتها الكغ٦ت
َّ
الؿٗٓ َّصًت ججاْػ  01ملُٓن مؿخسضمْ ،ؤن مضًىت الغٍاى ٢ض اخخلذ اإلاغ٦ؼ الٗاقغ ٖاإلا اُا٧ ،إ٦ثر اإلاضن التي ًخم وكغ
الخدضًشاث مً ؾ٩اجها ٖبر مٓا ٘٢الخٓانل الاظخجاع .
ا
بًجابُا ف املجخج٘
ْل٣ض ؤقاع الٗضًض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت بلى ؤن قب٨ت الخٓانل الاظخجاع ًج ً٨ؤن جاصي صْ ًعا
مً زال ٫جىجُت قب٨ت الٗال٢اث الاظخج َّ
اُٖت بحن ألاشسام ْلِا جإزحر ٦بحر ف الٓ٢اًت مً ألاػماث )(Beaudoin, 2008
٦جا ؤن مٓا ٘٢الخٓانل الاظخجاع ججج٘ بحن الكباب الظًً لضحهم اَخجاماث ْؤوكُت مكتر٦ت ؤْ الظًً ًغٚبٓن ف
اؾخ٨كا ٝمهالر ْؤوكُت ؤزغٔ) .( Zarrella,2010
َّ
َّ
الٗؿ٨غٍت،
الٗ٣اثضًتْ ،
بياٞت بلى ػٍاصة الخدضًاث التي جٓاظّ ألامً ال٨ٟغي لضٔ ألاشسامٞ ،ججها الخغْب
َّ
الا٢خهاصًت ْالاظخج َّ
َّ
اُٖت
الىٟؿُتْ ،ؤلاٖالم َُّتَْٟ ،غة اإلاٗلٓماثْ ،وكٓء الججاٖاث اإلاخُغٞت ْؤلاعَاب ْالٓغْٝ
ْ
ً ً
َّ
َّ
خُ٣ُ٣ت لؤلمً ال٨ٟغي لضٔ املجخجٗاث الاؾالم َُّت ْؤن لِا صْعا َاما ف الخُٖٓت
الؿُاؾُتْ ،التي ججشل جدضًاث
ْ
ْالٓ٢اًت مً ألاػماث )الجخجي.(0113 ،
ْإلاا ٧ان ؤلاٖالم ْْؾاثل الخٓانل الاظخجاع جلٗب صْ ًعا ً
٦بحرا ف خُاة الٟغص ْاملجخج٘ ظاءث ٨ٞغة البدض بهضٝ
الخٗغٖ ٝلى جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامًْ ،الخٗغٖ ٝلى ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث،
ْٖغى بٌٗ الؿبل التي ًج ً٨ؤن حؿاٖض ف الٓ٢اًت مً ألاػماث.
مكهلت الﺒدث:
َّ
الٗغبُت الؿٗٓ َّصًت ف  07هٓٞجبر 0107م لهججاث بل٨ترْ َّهُت بضؤث
حٗغيذ اإلآا ٘٢الخٓ٩م َُّت ْالكغ٧اث ف اإلاجل٨ت
ف البرمجُاث السبِشت مً هٕٓ ٞحرْؽ قجٗٓن ) (0بجدٓ البُاهاث املسؼهت ف ؤظِؼة الخاؾب آلال ْ ،الؿُُغة ٖلحها،
ْمى٘ حكُٛلِآ٧،هّ مهججا بهٓعة جج٨ىّ مً مسر بُاهاث ألا٢غام الهلبت ْالخد٨م بدكُٛل ألاظِؼةْ ،مً الهٗب
ُّ
حٗ٣بّ ْجدضًض مهضع ببُالّ ل٣ضعجّ ٖلى الخسٟي صازل ؤهٓجت الدكُٛل ،مجا حؿبب ف زؿاثغ ٞاصختْ،مً زم ج٩لٟت
اصًت ٦بحرة؛ لظا َّ
م َّ
البض مً يغْعة اجبإ ؤًٞل اإلاجاعؾاث ْالؿبل الٓ َّ
٢اثُت ٖىض الخٗامل م٘ ؤظِؼة الخاؾب آلال
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ْجُبُ٣اتها املسخلٟت ف مسخل ٠الُ٣اٖاث ْألاٖجا ٫لخْ ٟٔخجاًت البُاهاث ْألاهٓجت مً الازترا٢اث ؤلال٨ترْ َّهُت
املخخجلتْ ،الخٗاْن لل٨ك ًٖ ٠ؤْلئ ٪اإلاخُٟلحن الٗكٓاثُحن ّ
للخض مً خاالث اؾخٛالْْ ٫ؾاثل ؤلاٖالمْ ،اؾخسضام
ِ
الغ٢ابت الهلبت بل٨ترْ اهُاٖ ،بر ٢ىٓاث م ّ
خسههت ل٩ل ما ًشحر الغٍبت ْالك ،٪بكغٍ ؤن جٓ٩ن َظٍ الغ٢ابت بُض هسبت
ِ
ؤمُىت جخدلى باألزال ١الٟايلت٦ ،جا حكحر ؤلاخهاثُاث خٓ ٫مٗضالث اؾخسضام الكباب لكب٩اث الخٓانل الاظخجاع
الٗغبُت الؿٗٓ َّصًت ،زهٓ ً
َّ
َّ
ف الضْ٫
نا ؤجها ف اػصًاص ٦بحرَْ ،ظا الاؾخسضام ؾالح طْ
الٗغبُت ٖجٓماْ ،ف اإلاجل٨ت
خضًً ،ؤخضَجا بًجابي ْآلازغ ؾلبي.
٦جا جم الاَالٕ ٖلى بٌٗ ّ
الضع َ
َّ
اؾاث ْمجها صعاؾت الضْعي ) (0101التي َضٞذ بلى ُّ
الؿلبُت
الخٗغٖ ٝلى الخإزحراث
ِ
ّ
الضازلُت لضٔ اإلآاَىحن٦ ،جا بُيذ الضع َ
َّ
اؾت ؤن اؾخسضام
إلآا ٘٢الخٓانل الاظخجاع ٖلى مؿخٓٔ الٓع بالً٣اًا
ِ
الؿلبُت ،بال ؤهّ ؤؾِم ف جٓانل اإلآاَىحن م٘ بًِٗم البٌَّٗ ْ ،
َّ
الؾُجا
مٓا ٘٢الخٓانل الاظخجاع عٚم بٌٗ آزاعٍ

مً زال ٫اإلاىخضًاثْ ،جباص ٫ألاخاصًض ْاإلاىا٢كاث خٓ ٫الً٣اًا املسخلٟت٦ ،جا َضٞذ صعاؾت الكجغي ) (0108بلى
ً
ً
الخٗغٖ ٝلى جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً ألاؾغيْ ،ؤ٦ضث الضعاؾت ٖلى ؤن ْؾاثل ؤلاٖالم الجضًض جازغ جإزحرا ؾلبُا
ٖلى الخٟاٖل الاظخجاع بحن ألاٞغاص صازل ألاؾغة الٓاخضةْ ،جاصي بلى ػٍاصة الٗؼلت الاظخجاُٖت ْزصسهت خُاة ألاٞغاص
صازل ألاؾغة الٓاخضة.
ْمً زال ٫مغاظٗت الضعاؾاث الؿاب٣ت  -ف خضْص ٖلم الباخض -ال جٓظض صعاؾت ٧املت جىاْلذ صْع ؤلاٖالم الجضًض
ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ماثْ ،إهجا جدضزذ بٌٗ ال٨خب ْألابدار ف بَاع ّ
جدضثها ًٖ ؤلاٖالم بك٩ل ٖام ًٖ الضْع
ألاػ
الٓ٢اجي الظي جلٗبّ ْؾاثل ؤلاٖالم ًْٖ ،صْع ؤلاٖالم ف الٓ٢اًت مً الجغٍجت.
ْم٘ ما ججغ بّ الضْ ٫مً ؤػماث ْ ّ
حٛحراث ب٨ثرة ْج٨غاعْ ،ما ًٓ ٠٢الؿحر آلامً للبالص مً ؤػماث مسخلٟت ؾٓاء ٖلى
الؿاخت الاظخجاُٖت ،ؤْ ألامىُت ،ؤْ الا٢خهاصًت٧ ،ان ال بض مً الالخٟاث بلى صْع ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً
ألاػماثً َْٓ ،دىاْلّ البدض الخال مً زال ٫الؿاا ٫الخال :
ما صْع ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث؟
أؾئلت الﺒدث:
ًج ً٨نُاٚت مك٩لت البدض ف الؿاا ٫الغثِـ الخال :
ما صْع ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث؟
ْبخٟغٕ مً الؿاا ٫الغثِـ ٖضص مً ألاؾئلت الخالُت:
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 .0ما جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً؟
 .0ما ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث؟
ﻓغطُاث الﺒدث:
ؾعى َظا البدض بلى الخد ٤٣مً صخت الٟغيُاث الخالُت:
ًٓ .0ظض جإزحر ٦بحر لئلٖالم الجضًض ْألامً.
ًٓ .0ظض لئلٖالم الجضًض صْع َام ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث.
أهضاف الﺒدث:
ؾعى َظا البدض بلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخالُت:
 .0جٓٞحر مٗلٓماث ظضًضة للضاعؾحن ْاإلا ّ
ٗىُحن خٓ ٫الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث مً زال ٫جىاْ ٫صْع ؤلاٖالم
الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث.
 .0بُان ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ْالضْع الظي ًلٗبّ ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث.
 .5ظج٘ ْجدلُل آعاء الضاعؾحن لئلٖالم خٓ ٫مؿإلت الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث.
أهمُت الﺒدث:

أوال :لاهمُت النظغٍت:
ً
جيب٘ ؤَجُت البدض هٓغٍا مجا ًل :
ٌ .0ؿِم َظا البدض ف ْي٘ ؾبل للخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث املسخلٟت مً زالْ ٫ؾاثل ؤلاٖالم الجضًض،
ْالاٖخجاص ٖلى الخُٓع ال٨بحر لٓؾاثل ؤلاٖالم ف الٓ٢اًت مً ألاػماث.

زانُا:لاهمُت الخؼﺒُﻘُت:
ً
جإحي ألاَجُت الخُبُُ٣ت لِظا البدض هٓغا إلؾِام هخاثجِا ُٞجا ًل :
ٌ .0ؿِم َظا البدض ف ؤن ًً٘ مىهجُت ف جُبُ ٤بٌٗ الُغ ١التي حؿاٖض ٖلى اجساط ؤلاٖالم ٓ٧ؾُلت ْ٢اثُت مً
ألاػماث التي جٓاظّ الٟغص ؤْ املجخج٘.
أؾﺒاب ازخُاعالﺒدث:
 .0مضٔ الخاظت بلى بُان صْع ؤلاٖالم ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث.
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 .0مضٔ الخاظت بلى بُان جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً.
ُٚ .5اب الخُٖٓت الاظخجاُٖت بُُٟ٨ت الخٗامل م٘ ألاػماث.
٦ .1ثرة ألاػماث ف املجخجٗاث الٗغبُت ْٖضم اجساط ؾبل ْ٢اثُت ٧اُٞت.
 .3الخاظت بلى الً٣اء ٖلى الخدضًاث ْالهٗٓباث التي جٓاظّ الؿبل الٓ٢اثُت ألامىُت.
خضوص الﺒدث:
ًضْع البدض صازل بَاعٍ اإلآيٓع خٓ ٫ؤعب٘ ه٣اٍ:
 .0بُان صْع ؤلاٖالم الجضًض ف ْ٢اًت الٟغص مً ألاػماث.
 .0بُان ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث.
 .5جُٖٓت املجخج٘ بُُٟ٨ت الخٗامل م٘ ألاػماث ْبُان زُغَا.
 .1بُان ْؾاثل ْؾبل ؤلاٖالم الجضًض ف مٓاظِت ألاػماث.
منهج الﺒدث:
اٖخجض الباخض ف صعاؾخّ ٖلى:

ّ
 املنهج الﻮصفي املؿخي:للخٗغٖ ٝلى جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ألامجيْٖ ،جل مسر اظخجاع لبُان عؤي املجخج٘ اإلاخٗل٤باإلٖالمْ،صْع ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث.
 املنهج الﻮصفي الخدلُلي:لخدلُل هخاثج اإلاسر الاظخجاع بجٓيُٖٓت لبُان ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓتْالٓ٢اًت مً ألاػماث.
مخغحراث الﺒدث:
اقخجل البدض ٖلى اإلاخٛحراث الخالُت:
 املخغحراملؿخﻘل :جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً. املخغحرالخابؼ لاوى :ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث.أصاة الﺒدث:
ف يٓء جدَ ٤ُ٣ض ٝالبدض َْٓ الخٗغٖ ٝلى صْع ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث اؾخسضم
الباخض ألاصاة البدشُت الخالُت:
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اؾدباهت للخٗغٖ ٝلى صْع ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث) بٖضاص الباخض(.
مصؼلحاث الﺒدث:
ُٞجا ًل جٓيُذ لبٌٗ اإلاهُلخاث التي جم اؾخسضامِا ف البدض الخال :
 .1ؤلاٖالم َٓ :جؼٍْض الىاؽ باألزباع ْاإلاٗلٓماث الصخُدت ْالؿلُجت بالخ٣اث ٤اإلآيُٖٓت ْمً صْن جدغٍ ٠لخىٍٓغ
الغؤي الٗام باإلاكا٧ل ْالً٣اًا اإلاُغْخت.

ْ .2ؾاثل ؤلاٖالم :ه الُغ ١ؤْ ال٣ىٓاث التي حؿخسضمِا للخٓانل م٘ الججِٓع اإلا َ
ؿت َهض ٝب٣هض الخإزحر ٖلُّ ؾٓاء
ف ّ
جبجي ٨ٞغة ؤْ حٗضًل ؾلٓ.٥
 .3ؤلاٖالم ألامجي٧ َٓ :ل الغؾاثل ْاإلاٗلٓماث ْألازباع الهاص٢ت التي جهضع ًٖ اإلااؾؿاث ألامىُت بهض ٝالخُٖٓت
ْؤلاعقاص لخد ٤ُ٣الخٗامل ؤلاًجابي بحن الكغَت ْالججاَحر)الخجُمي.(0101 ،
 .4الخُٖٓت ألامىُت :ه مججٖٓت ألاوكُت ْالٟٗالُاث التي جىٓجِا ؤلاصاعة املسخهت )بٖالم ؤمجيْٖ،ال٢اث
ٖامتْ،اجها ٫خٓ٩ميْ،الخُٖٓت ألامىُت( للٓنٓ ٫بلى الججاَحر ًٖ َغٍْ ٤ؾاثل الخٓانل املسخلٟت.
ّ
ّ
 .5الخجالث ؤلاٖالمُت :ه بغامج بصاعٍت ْإٖالمُت ُ
تهض ٝبلى ببغاػ وكاٍ مىٓم ْمسُِ لجِت ما بهضْ ٝوكغ الٓع ،
ْج٣ضًم زضمتْ ،حٗضًل ؾلٓ ،٥ؤْ ٚحر طل ،٪مً زال ٫ؤوكُت اجهالُت مسخلٟت.
ّ
ّ
 .6الخجالث اإلاغْعٍت :ه بغهامج بصاعي ْإٖالمي ٌؿتهض ٝببغاػ وكاٍ مىٓم ْمسُِ ليكغ الٓع اإلاغْعي بحن
مؿخسضمي الُغٍْ ٤اإلاغ٦بت.
لاػاعالنظغي للﺒدث:
أوال :إلاغلم الجضًض ولامن في املجخمؼ:
املؼلب لاوى
إلاغلم الجضًض ولامن
ّ
ّ
الخ٣ضم الخ٨ىٓلٓ ف ْؾاثل ؤلاٖالم ْالاجها ٫الخضًشت ف ٧ل ظٓاهب الخُاةّ ْ ،
ٚحر ف جٓ ّظّ ْوكاٍ
ل٣ض ؤزغ
ال٨شحر مً ؤٞغاص املجخجْ٘ ،مسخل ٠الججاٖاث،ختى ؤنبذ الخٗامل مّٗ ْ ً
اٗ٢ا البض مىّْ ،إقغا ّ٦ف ٧اٞت ألاٖجا٫

َ
ؤنبدذ ْؾاثل ؤلاٖالم بٗهغها الخال ؤخض ؤَم اإلآيٖٓاث التي لِا صْع ْقإن ٦بحر ف
ْألاوكُت التي هٓ٣م بها٣ٞ ،ض
ّ
ُ
ً
ؾُاؾُاْ ،اظخج ً
ً
ً
ا٢خهاصًا ،خُض تهض ٝلخل٣ي
اُٖاْ ،
ؤزباعا مسخلٟت ف قتى املجاالث ْ
مجخجٗاجىا؛ خُض بجها جى٣ل

كاَض ْاإلاؿخج٘ ْالٗجل ٖلى الخإزحر ُّٞ
الٟغص لِا بهٓعة مباقغةْٖ ،لُّ ٞةن لُ٣إ ؤلاٖالم اإلا٣ضعة ٖلى الٓنٓ ٫للج ِ
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ب٩ل ألاؾالُبَْ ،ظا ما ًجحز َظٍ الٓؾاثل ؤلاٖالمُت )الجخجي.(3 ،0111 ،
َْٗخبر ؤلاٖالم الٓؾُلت التي جغبِ بحن مسخل ٠املجخجٗاثْ ،التي حٗجل ٖلى ه٣ل الش٣اٞاث ْاإلاٗلٓماث ُٞجا بُجها،
ً
ْل٣ض قِضث الٟترة ألازحرة جُٓعاث َغؤث ٖلى ْؾاثل ؤلاٖالم ْالاجهاالث مجا ظٗل لئلٖالم صْ ًعا ملخْٓا ف الترابِ بحن
ً
مسخل ٠املجخجٗاث٧ْ ،ان لخل ٪الخُٓعاث آزاعا ؤزغْٔ ،مجها اهدكاع الكاجٗاث التي ٧ان لِا صْع ف حكٍٓ بصعا ٥الٟغص،
ْحُٛحر مٗخ٣ضاث الججاٖاثْ ،طل ٪ؤنبذ ً
ؾببا ف  ٪ٞالخجاؾ ٪صازل املجخج٘ الٓاخض ،خُض بن جل ٪الكاجٗاث مً
ؤبغػ م ّ
ِضصاث ألامً ،باإلياٞت بلى وكغ ألا٧اطًب؛ ْلظل٧ ٪ان مً الًغْعي ْظٓص بٖالم ؤمجي ناصً ١جى٘ اإلاٗلٓماث
ّ
الًاعة مً الٓنٓ ٫بلى ألاٞغاصٓ٩ٍْ ،ن لّ صْع ف خجاًت املجخج٘ مً ؤلاقاٖاث التي جًغ باؾخ٣غاع املجخج٘ ٦جا ظاء ف
ؤٖجا ٫هضْة ؤلاٖالم ألامجي التي هٓجتها ؤ٧اصًجُت هاً ٠الٗغبُت للٗلٓم ألامىُت ٖام 0100م بجضًىت الغٍاى.
َْىا ٥مججٖٓت مً الخ٣ىُاث الخضًشت التي حٗخجض بك٩ل ٦بحر ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذْ ،ف طاث الٓ٢ذ حٗخجض ٖلى
ؤلاٖالم ْْؾاثل اجهالَّْ ،ظا ؤلاٖالم الجضًض ًُ ّ
٣ضم ف مججلّ زالزت زضماث مِجت للجؿخسضم ٦جا ظاء ف اإلاباصعة
الٗلجُت لخٍُٓغ ألاصاء ؤلاٖالمي الجامع :
 .1الخٓانلٓ٩ٍْ:ن بحن شسو ْشسو ،ؤْ الخٓانل بحن ٞغص ْظجاٖت ،ؤْ الخٓانل بحن ظجاٖت ْظجاٖت ؾٓاء
لٛغى شسصخي ؤْ ٖام.
ّ
ّ
 .2الاؾخسضام الخٟاٖل  :بهض ٝالتر ًٖ ُّٞالىٟـ ،ؤْ حٗلم شخيء مٗحن ألٚغاى مسخلٟت ؾٓاء ز٣اُٞت ،ؤْ مجخجُٗت،
ؤْ ؾُاؾُت.
 .3ؤلاٖالم ْاإلاٗلٓماث :باؾخسضام قب٨ت ؤلاهترهذ مً ؤظل وكغ مٗلٓمت ما ؤْ اؾترظإ مٗلٓماث مٗ ُّىت جسل٤
ؾاخاث قاؾٗت مً ألاوكُت ؤلاوؿاهُت ؤْ السانت باإلاٗغٞت.
ْبضؤ ِْٓع مِٟٓم ؤلاٖالم ألامجي ف جهاًاث ال٣غن الٗكغًٍ ،خُض اهدكغ َظا اإلآِٟم بك٩ل ٦بحر ف مجا ٫ؤلاٖالمِْْ ،غ
َظا اإلاهُلر ف مجا ٫ؤلاٖالم اإلاخسهو ف جل ٪الٟترة بضزٓلّ بلى ٧ل اإلاًِ٧ْ ،ان الخٗامل مّٗ ًسخل ٠خؿب الٛغى
مىّ ،مجا َٖج َل ٖلى يّٗ ْ ٠
جٟخذ ظجِٓع ؤلاٖالم ؤْ الٓؾاثل ؤلاٖالمُتْ ،ظٗل ٧ل ٞئت مً الججِٓع لِا ْؾُلت بٖالمُت
َ
مؿخ٣لت؛ لظا ًُُلٖ ٤لُّ مجا ٫ؤلاٖالم اإلاخسهو٢ْ ،ض ٧ان لل٣ىٓاث اإلاخسههت صْع ف اهدكاع َظا اإلآِٟم لججِٓع م ّٗحن،
ْٖجلذ ً
ؤًًا الصخْ ٠ؤلاطاٖت ٖلى وكغ الٓع لججِٓع ٧ل مجهاْ ،بظل ٪ؤنبذ مً الًغْعة مٗغٞت مِٟٓم ْإق٩الُاث َظا
اإلاهُلر “ؤلاٖالم ألامجي”ْ ،ل٣ض ٢ام بالبدض ف طل ٪املجا ٫الٗضًض مً الٗلجاء٧ْ ،ان ل٩ل مجهم حٗغٍ ّٟاإلاؿخ٣ل لئلٖالم
ألامجي ،خُض ازخلٟذ الؼاٍْت التي جىاْ ٫مجها ٧ل باخض َظا اإلآِٟمْ ،مً جل ٪الخٗغٍٟاث):ؤبٓ ٖامٓص.(0119 ،
َ -ىا ٥صعاؾت جغٔ ؤن ؤلاٖالم ألامجي َٓ مجغص ٞغٕ مً ٞغْٕ ؤلاٖالم اإلاخسهو ،خُض الِض ٝمىّ جٓنُل ٧ل ما
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ًسو ألامً ْصْع عظا ٫ألامً بلى الججِٓع ؤْ الُ٣إ اإلاخاب٘ لّ.
 ف صعاؾت ؤزغٔ ججض ؤن ؤلاٖالم ألامجي ً٣خهغ ٖلى ألاوكُت ؤلاٖالمُت التي ًخم بٖضاصَا ف عؾاثل بٖالمُت بٗضالخسُُِ لِآ٩ٍْ ،ن اإلا٣هض مً جل ٪الغؾاثل َٓ التر٦حز ْإبغاػ الضْع ْؤلاهجاػاث التي جدِ٣٣ا ْػاعة الضازلُت ف
بَاع اؾتراجُجُاث ألامً الكاملت.
ُ ََّ
 َْىا ٥صعاؾت جغٔ ؤن ؤلاٖالم ألامجي َٓ الُغٍ٣ت التي جدب٘ ف مجا ٫ؤلاٖالم ،خُض ًخم ٖجل بغامج ْعؾاثل بٖالمُتًٖ عظا ٫ألامً٧ ،البرامج ألامىُت ؤلاطاُٖت ْالخلٟؼٍٓهُتْ ،ألاٞالم الؿِىجاثُت٧ْ ،اهذ َظٍ ه الُغٍ٣ت اإلاباقغة
لليكغ ،ؤما ٖغى الصخ ٠ألزباع ألاخٓا ٫ألامىُت مً مهاصع مٓزٓ ١مجها ٌُٗخبر حٗغٍٚ ٠حر مباقغ.
 ٍْ ٫ٓ٣عؤي آزغ بن مِٟٓم ؤلاٖالم ٢ض احؿ٘ لِكجل الٗضًض مً الْٓاث ٠مجها الخٗلُميْ ،ؤلاعقاصيْ ،لم ًخٓ٠٢ٖىض ألازباع ْ ،ِ٣ٞؤ٦ضث ٖلى يغْعة الاجها ٫بحن زالزت اججاَاث ْه :الكغَتْ ،ؤلاٖالمْ ،الججِٓع.
 َْىا ٥عؤي آزغ ًغٔ ؤن ؤلاٖالم ألامجي َٓ مجغص ه٣ل ألازباع الصخُدت ْالخ٣اث ٤الشابخت بلى الىاؽ ؤْ الججِٓع،خُض حؿاٖضَم جل ٪الخ٣اثْ ٤ألازباع ٖلى ج ًٍٓ٩عؤي ناثب ف مك٩لت م ّ
ُٗىتٓ٩ُٞ ،ن َظا الغؤي هاب٘ مً ٖ٣لُت
ً
الججاَحر ْمُٓلِمَْٗ ،خبر طل ٪صلُال ٖلى ؤن ؤلاٖالم ٌٗجل ٖلى ؤلا٢ىإ باإلاٗلٓماث ْالخ٣اث٤؛ ألن ؤلاٖالمي لم ًً٨
لّ َض ٝم ّ
دضصْ ،اإلاؿاْ ًٖ ٫مهضع جل ٪الخ٣اث ٤ه الجِاث ألامىُت ؾٓاء ٧ان بك٩ل مباقغ ؤْ ٚحر مباقغ.
ً
بن الغؾالت ؤلاٖالمُت لِا ظاهبان ًجب ؤن ًٓ٩ن ٧ل مجهجا مخجاقُا م٘ آلازغ َْجا :ق٩ل الغؾالت ؤلاٖالمُت
ْمًجٓجها ،ؤي ق٩ل الغؾالت الظي ؾِكاَضٍ الججِٓع ًجب ؤن جٓ٩ن مخىاؾبت م٘ مًجٓجها ْال٣ىاة ؤلاٖالمُت التي
ٗغى ٖلحها َظٍ الغؾالت؛ ْطل ٪ختى ًٓ٩ن للغؾالت صْع َاصّ ْ ٝ
ُ
جد ٤٣ما حؿعى ألظلّ ،ؤْ ُ
ؾخ َ
تهض ٝليكغٍ َظٍ
ّ
ازخل ؤخض ع٦جي الغؾالت؛ ٞةن َظا ما ًًِٟٗا ًٍْٗ ٠ؤزغَاْ ،ال ًجٗلِا جهل بلى الججِٓع
الغؾالت ،ؤما بطا
اإلا َ
ؿتهض.ٝ
ْؤنبذ لئلٖالم ألامجي ْْاث ٠مخٗضصة ف املجخجٗاث جسخل ٠بازخالَ ٝبُٗت ٖجل ألاظِؼة ألامىُتْ ،مً جل٪
الْٓاث):٠ؤبٓ ٖامٓص(0119 ،
 ب٢ىإ اإلآاَىحن بإن الجِاث ألامىُت حٗجل ٖلى جد ٤ُ٣الهالر الٗام لِمْ ،ج ًٍٓ٩نٓعة بًجابُت ف ؤطَاجهم ًٖ جل٪الجِاث ألامىُت.
ّ
خض اإلآاَىحن ٖلى اإلاكاع٦ت ْالخ٩اج ٠م٘ الجِاث ألامىُت لخد ٤ُ٣ألامً ،الظي ٌُ ّ
ٗض مً ؤؾاؾُاث ج ًٍٓ٩املجخج٘.
 ظج٘ البُاهاث ؤلاٖالمُت اإلاخسههت ف الىٓاح ألامىُت. -ظٗل ظجُ٘ الجٓاهب ألامىُت جدذ حُُٛت بٖالمُت به ّٟمؿخجغة.
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 الخٗغٍ ٠ب٩اٞت ألاوكُت املسخلٟت التي ُج َّ٣ضم ًٖ َغٍ ٤ؤظِؼة ألامًْ ،التي جضزل يجً بَاع السضماث الخٓ٩مُت
الغؾجُت ْالتي ًدخاظِا اإلآاَىٓنْ ،قغح ؤلاظغاءاث الالػمت لِا.

ُ ََ
 جُٖٓت اإلآاَىحن ب٩ل ظضًض ف ٖالم الجغٍجتْ ،بهٟت زانت الجغاثم التي جغج٨ب ف مجا ٫ؤلال٨ترْهُاثْٚ ،حرَاَ
ؿخدضزتْ ،ؤق٩ا ٫الجغاثم التي بضؤث ف الِٓٓع م ً
ازغاٞ ،اإلٖالم ألامجي ًدمي اإلآاَىحن مجها
مً املجاالث اإلا
بخدهُجهم باإلاٟاَُم ألامىُت.
َ
ّ
جسو ؤمً ْاؾخ٣غاع
 ظٗل ٧ل ما ًُيكغ ف ْؾاثل ؤلاٖالم جدذ ع٢ابت مؿخجغةْ ،زانت ما ًضزل ف جٟانُل ؤمىُتاملجخجٗاث.
املؼلب الشاني
مغاخل لاػمت وصوعإلاغلم في مل مغخلت
بٗض جدلُل بٌٗ الباخشحن لؤلػماث املسخلٟت ْظضْا ؤن ألاػماث ّجخ ٤ٟف مغاخلِا ،خُض ٌُٗخبر ؤن لِا صْعة خُاة
٧ال٩اثىاث الخُتٞ ،خٓلض ألاػمت ،زم ججغ بجغاخل مسخلٟت ف ٞترة هجَٓا ختى جىطج ،زم جيخ٣ل بلى مغخلت الاهدضاع
ْاإلآث؛ لظا ًجب البدض ف مغاخل ألاػمت.
ل٣ض ؤنبذ ؤلاٖالم بٓؾاثلّ اإلاخٗضصة ألاصاة الٟاٖلت للخٟاٖل بحن مت ْالٗضًض مً ؤَغاِٞا٦ ،جا لم ٌَٗض مج ً
٨ىا
ألاػ
الهجذ ؤلاٖالمي ًٖ ؤي ماث مِجا ازخلٟذ ف حججِا ؤْ ّ
ً
خضتهاْٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ،٫ف اإلااضخي ٧ان مج٨ىا للؿلُاث
ؤػ
ف ؤي صْلت ؤن ججخى٘ ًٖ وكغ اإلاٗلٓماث بكإن ؤي ٧اعزت ؤْ ؤػمت ٢ض جدضر ف مدُِ الضْلتْ ،ل٣ض ؤنبذ ججاَل ؤْ
ً
بزٟاء ؤي ؤػمت ف الٗهغ الخال ؤمغا ٚاًت ف الهٗٓبتْ ،بالُب٘ ٞةن صعظت الاَخجام الكٗبي ؾٓاء املخل ْ ،ؤلا٢لُمي،
ْالضْل بإي ؤػمت ًسخل ٠بحن ؤػمت ْؤزغْٔ ،لًٓ ً٨ل الضْع الغثِـ لٓؾاثل ؤلاٖالم ف الخٗغٍ ٠بخل ٪ألاػماث ْالٗجل
ٖلى الخٟاٖل م٘ مجغٍاتها.
ٍْج ً٨جدضًض مغاخل ألاػمت بهٟت ٖامت ُٞجا ًل ):الخضًضي.(0108 ،
 ؤلاٖضاص بض٢ت إلصاعة ألاػماثْ ،طل ٪مً زال ٫ج٣ضًغ حجم ،جإزحرٓ٢ْ ،ة ؤلاٖالم اإلاًاص املخل ؤْ الساع ْٖ ،ضمّ
الخٟغص بةصاعة ألاػمت ٖلى اإلاؿخٓٔ ؤلاٖالمي صْن بزُاع ْمكاع٦ت ظِاث الازخهام التي ه مؿاْلت ًٖ َبُٗت جل٪
ألاػماث.
 ٖضم به٩اع ألاػمت ،ؤي الاٖترا ٝبٓظٓصَاْ ،جٓظُّ الغؾالت ؤلاٖالمُت اإلاىاؾبت ْالصخُدت ْاإلا ّخهلت بخل ٪ألاػمت،ّ
ٖلى ؾبُل اإلاشاُ٢ ٫ام اإلاخدضر الغؾمي ؤْ اإلاؿاْ ٫ؤلاٖالمي بخٓ ٘٢بٌٗ ألاؾئلتْْ ،ي٘ بظاباث مىاؾبت لِا ٢بل
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بضء ؤي ل٣اءاث بٖالمُت ،طل ٪م٘ مغاٖاة ؤن الخهغٍذ ببُاهاث ؤْ مٗلٓماث ال جىُٓي ٖلى صخت لٓؾاثل ؤلاٖالم ،ؤْ
الامخىإ ًٖ ؤلاظابت ًٖ بٌٗ ألاؾئلت ًيخج ٖىّ هخاثج ٚحر مغٓٚب بهاْٖ ،لُّ ٞةن الخ٣صخي ْالبدض ًٖ خلٓ ٫مشلى
ؤْ خلٓ ٫ؤًٞل مً بحن البضاثل التي جٓ٩ن مخاخت َٓ ألاؾاؽ للدؿٍٓت الؿلُجت لؤلػمت.
ّ
حك٩ل جغا٦جا م ً
ٗغُٞا
 الٖٓ ٝٓ٢لى الضعْؽ اإلاؿخٟاصة مً ألاػماث ْطل٢ ٪بل َي ملٟاتهاْ ،طل ٪ألن جل ٪الضعْؽّ
ؾىٓ٩ن ف خاظت بلُّ ف اإلاؿخ٣بل إلآاظِت ؤي ؤػماث ٢ض جيكب ٢بل ؤن جدضر٦ ،جا ؤن طل ٪الترا٦م اإلاٗغف ٌك٩ل
بضْعٍ م ً
غظٗا لخضعٍب ؤلاٖالمُحن ْطل ٪مً ْا ٘٢السبراث اإلا٨دؿبت.
ً
ْجؼصاص مهضاُ٢ت ْؾاثل ؤلاٖالم ؤَجُت بٓظّ زام ؤزىاء ٞترة ألاػماث؛ خُض بن جل ٪الٓؾاثل جدخاط بلى ؤصاء مً
ً
هٕٓ زام ٖلى اإلاؿخٓٔ اإلانهي ،ألازالق ْ ،الَٓجيْ ،طل ٪بهُال٢ا مً بٌٗ الىٓغٍاث ْاإلاضازل التي حٗخجض ٖلى
اإلاؿاْلُت الاظخجاُٖت للٓؾاثل ؤلاٖالمُتْْ ،ظٓب مجاعؾت ؤلاٖالم لضْع اإلاضا ٘ٞالظي ًدمي ٍْضا٧ ًٖ ٘ٞل الٟئاث
صْن اؾخصىاء للٟئاث اإلاِجكت ،بجا ًٓٞغ خ ٤اإلاٗغٞت الكاملت ،اإلاخٗج٣ت٦ْ ،ظل ٪الخٗبحر ًٖ الظاث بدغٍت ً
بُٗضا ًٖ

ً
ؾُاؾت الهجذ ؤلاٖالمي بػاء مكا٧ل ؤْ ْا ٘٢البٌٗ ،بياٞت بلى جيكُِ الجِاث طاث الهلت للُ٣ام بجؿاْلُاتها
ْْاظباتهاْ ،ال٣ضعة ٖلى جٓ ّؾِ الٗال٢اث بحن ّ
نىإ ال٣غاع ْألاٞغاص٦ْ ،ظل ٪جُٟٗل الخ ٤ف الاجها ٫بجِٟٓمّ
الكامل)الخضًضي.(0108 ،
ل٣ض مغ الخىاْ ٫ؤلاٖالمي لؤلػماث بشالر مغاخل ًلٗب ٞحها ؤلاٖالم صْ ًعا م ً
دضصا ف ٧ل مغخلتْ ،ه ٖلى الىدٓ
آلاحي):مهُٟى.(7 ،0108 ،
 .1مغخلت نكغاملػلﻮماث (جﻘضًغاملﻮقﻒ):
جخجشل اإلاغخلت ألاْلى مً مغاخل الخىاْ ٫ؤلاٖالمي لؤلػماث بخ٣ضًم حجم مٗغف قامل ْمخىٕٓ ٌُٛي الجٓاهب
املسخلٟتٍُ ْ ،ج ّ ً٨اإلا ّ
ّ
الٛىُت ْمخىٖٓت اإلاهاصعْ ،التي جدُذ لّ ؤن
خل٣ي مً الٖٓ ٝٓ٢لى ؤعيُت نلبت مً اإلاٗلٓماث
ِ
ّ
ٗل٣ت بجٓاهب ألاػمت مً خُض ٖىانغَاْ ،ؤؾبابهاْ ،ؤَغاِٞاً ،
بُٗضا ًٖ الخُُٛت الٓنُٟتّ
ًجخل ٪اإلاٗغٞت ال٩اُٞت اإلاخ
ّ
الؿغصًت التي جٓ٣م ٖلى ؤؾلٓب زُابي ْاهٟٗال ْجٓظُهي َْٓ ،ما ٌؿمى بةٖالم الطجُج.
ْ
ٍْج ً٨لل٣اثجحن ٖلى ْؾاثل ؤلاٖالم الخٗبحر ًٖ ؤحهم ْمٓاِٟ٢م مً زال ٫اإلاىٓٓع الظي ّ
ج٣ضم  ُّٞجل ٪الٓؾاثل
ع
للجٗلٓماثْ ،الخ٣اثْ ،٤الٓ٢اجْ٘ ،مً زال ٫هُٖٓت جل ٪اإلاٗلٓماث َْغ ١مٗالجتهاْ ،نُاٚتهاْ ،جغجُبهاْ ،ؤق٩ا٫
ج٣ضًجِا.
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 .2مغخلت جفؿحراملػلﻮماث وجدلُلها (جدلُل املﻮقﻒ):
بطا ٧ان الُاب٘ ؤلازباعي )ؤلاهباجي -اإلاٗلٓماحي( َٓ الؿاثض ف اإلاغخلت ألاْلىّ ،
ٞةن الُاب٘ )الخدلُل  -الخٟؿحري( َٓ
الؿاثض ف َظٍ اإلاغخلت ،بط جٓ٣م ْؾاثل ؤلاٖالم بخدلُل ٖىانغ ألاػمت ْالبدض ف ؤؾبابها ْظظْعَاْ ،م٣اعهتها بإػماث
ؤزغَْٔ ،ىا جٟسر ْؾاثل ؤلاٖالم املجا ٫ؤمام ٧ل ما ٌؿاٖض ٖلى اؾخجالء الخ٣اثْ ٤جٓيُدِا ،ؾٓاء ؤ٧اهذ مٓاص
ً
بًًاخُت مٟؿغة ؤْ جدلُالث ْآعاء السبراء ،بياٞت بلى مٓا ٠٢اإلاؿاْلحن ْناوع ال٣غاع ججاٍ ألاػمت ْاخخٓاء آزاعَا.
ٍْجب ف جل ٪اإلاغخلت التر٦حز ٖلى الخٟؿحر ،الخدلُلْ ،الى٣ض ،هدُجت حٗغى اإلآاًَ ل٨م َاثل مً اإلاٗلٓماث مً
هٓغا بلى ٦ثرة اإلاٗلٓماثّ ،
مهاصع مسخلٟت ْمخىٖٓت ،مجا ٢ض ًاصي بلى حكَٓل طَىّ ً
ل٨ىّ ال ًِٟم ،ال ٌع ْ ،ال ًضع٥
بٗجْ ٤قجٓلُت خ٣ُ٣ت ما ًدضرُٞ ،إحي الخدلُل ْالى٣ض ّ
لُد ٤٣مِجت حٗغٍْ ّٟقغح ما ًدضر لّ ،بط حصخً اإلاٗالجت
الخدلُلُت -الخٟؿحرًت لؤلبٗاص املسخلٟت لؤلػمت )الخًاعٍت ،الىٟؿُت ،الا٢خهاصًت ،الٗؿ٨غٍت( الخُُٛت بجًجٓن ًُثري
مٗغٞت اإلآاًَ بهاَْٗ ،جِٞ ٤جّ لِاٍْ ،دكض خٓ ٫جل ٪الخُُٛت ْ ٔٓ٢قغاثذ ْاؾٗت مِخجت ْمٗىُت باألبٗاص املسخلٟت
ً
لؤلػمتْ ،مً قإن طل ٪ؤن ًجٗل اإلآاًَ م ُّ ً
ضع٧اٞ ،اَجاْ ،مؿخٓ ً
ٖبا ألؾبابها ،جاعٍسِا،
لٗا ٖلى ؤزباع ألاػمت ،م
ْٖٓاملِاْ ،م ً
ؤًًا ّ
دهىا ً
يض ّ
زُاب بٖالمي مسخل ،٠هدُجت ْيٓح ال٨ٟغة ف طَىّ مً زال ٫اإلاٗلٓمت الصخُدت
ؤي
ٍ
ّ
ْالخدلُل الؿلُم٦ ،جا ًجب ٖلى ؤلاٖالم ف جل ٪اإلاغخلت الخجُِض بلى الىخاثج اإلاخٓٗ٢ت لؤلػمت ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ َبُٗت
َظٍ الىخاثج.
 .3املغخلت الﻮقائُت:
ً
خضزا مِجا ًتر ٥آزاعٍ الٗجُ٣ت ٖلى مسخل ٠ظٓاهب الخُاةْ ،إطا ٧اهذ مت ٢ض ازخٟذ ؤْ اهتهذّ ،
ٞةن
حٗخبر ألاػمت
ألاػ
آزاعَا طاث خًٓع ٓ٢يْ ،بالخال ججاعؽ ً
جإزحرا ،لظل ٪ال ًيبػ ؤن جخْٓ ٠٢ؾاثل ؤلاٖالم ٖىض مجغص جٟؿحر ألاػمت
ْالخٗامل م٘ ٖىانغَا ،بل ًجب ؤن ًخسُى الضْع ؤلاٖالمي طل ٪البٗضّ ،
لخ٣ضم جل ٪الٓؾاثل للججاَحر َْغ ١الٓ٢اًت
ْؤؾلٓب الخٗامل م٘ ألاػماث اإلاكابهت.
ْٖلى الغٚم مً ْيٓح صْع ْؾاثل ؤلاٖالم ف ماث ف اإلاغاخل الشالرّ ،
ٞةن جل ٪الٓؾاثل ٢ض جٓاظّ مججٖٓت مً
ألاػ
الٗ٣باث ْاإلاكا٧ل ؤَجِا:
 ّحٗضص الجِاث التي جٓ٣م باألوكُت الاجهالُت ْؤلاٖالمُت ،ما ًاصي بلى اٞخ٣اع الخيؿُُٞ ٤جا بُجهاّ ،
الؾُجا ف ؤلاٖالم
الغؾمي.
ٖ -ىهغ اإلاٟاظإة ْي ِٛالٓ٢ذ الظًً جدؿم بهجا ألاػمتً ،اصًان بلى ٖضم ٢ضعة ْؾاثل ؤلاٖالم ٖلى مٓا٦بت الخضر
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بك٩ل ٓٞعي ،ما ّ
ٌٗغى الججِٓع للٓ ٕٓ٢جدذ جإزحر الكاجٗاث ْالضٖاًت اإلاًاصة ،لظلٌ ٪ؿٓص اجٟاٖ ١ام بحن
ٍ
الباخشحن ف مجا ٫ؤلاٖالم ٖلى يغْعة الخدغ ٥الؿغَ٘ ْوكغ الغؾاثل الخدظًغٍت ف الخُٓ٢ذ اإلاُلٓبْ ،نُاٚت
اإلاٗلٓمت بُغٍ٣ت ْاضخت بؿُُت بُٗضة ًٖ الخُٗ٣ض الٟجي ؤْ الٗباعاث اإلاخسههت التي ال ٌؿخُُ٘ الججِٓع الٗام
اؾدُٗابها.
ْختى ّ
جدْ ٤٣ؾاثل ؤلاٖالم ألاصْاع اإلاُلٓبت مجها مً َِ ٢بل ألاَغا٧ ٝاٞت ٖلى الىدٓ ألامشل ،البض ؤن ًدؿم ألاصاء
بجؼٍض مً اإلاهضاُ٢ت ،مً زال ٫التزامِا بٗضص مً الًٓابِ التي جد٨م صْعَا ف بصاعة ألاػماثْ ،مجها:
ً
 الٟٓعٍت ف ه٣ل ألاػمتْ ،الخٗغٍ ٠بها ْإمضاص الججِٓع بالخ٣اث ٤الخٟهُلُت ؤْال بإْْ ،٫الٗجْ ٤الكجٓ ٫ف حُُٛتظٓاهبها املسخلٟتْ ،يبِ الىٟـ ْالخٗامل بجٓيُٖٓت م٘ ؤظِؼة الغؤي الٗامْ ،الاٖترا ٝباألزُاء التي ٢ض جدضر
ؤزىاء الخُُٛتْ ،الغظٕٓ ْالاٖخجاص ٖلى اإلاهاصع ألانُلت.
 بصعا ٥ؤن جد ٤ُ٣اإلاهضاُ٢ت لضٔ الججاَحر ٖامت بازخال ٝمجاالتها لِـ باألمغ الؿِلْ ،زانت زال ٫ألاػماث التيجُٓ ٫مضتها٦ ،جا ؤن ْظٓص ٢اهٓن للجٗلٓماث ًغجب الخهٖٓ ٫لحها ْجباصلِا ٌُ ّ
ٗض البٓابت الغثِؿت لخد ٤ُ٣بٖالم
ٌؿِم ف مٓاظِت ألاػماثْ ،لِـ بٖالما ًاصي بلى ازخال ١ؤػماث ؤْ التهٍٓل مً بًِٗا.
قﻮاغض ملﻮاحهت ماث لما ّ
خضصها بػع املػنُحن ﺑاصاعة لاػماث:
لاػ
َىا ٥مججٖٓت مً ٓ٢اٖض إلآاظِت ألاػماث ٦جا خ ّضصَا بٌٗ اإلاٗىُحن بةصاعة ألاػماث ٦جا خضصَا )ههغ:(0103 ،
ج٣بل اإلاؿاْلُتْ :ل٨ىّ ال ٌٗجي ّ
 ّج٣بل اللٓم.
 الخٟغٍ ٤بحن ؤلاٖالم الؿلبي ْألاػمت الخُ٣ُ٣تْ،جدضًض الٟٗل ٖلى َظا ألاؾاؽ. اؾخسضام ؤؾالُب البدض الٗلمي ْاؾخُالٕ الغؤيْ ،طل ٪لخدضًض ألاؾلٓب ألامشل للجٓاظِت.ً ً
 ججىُض َغٞا زالشا للخدضر هُابت ٖى.٪ الخٗامل م٘ ْؾاثل ؤلاٖالم بإجهم قغ٧اء ْلِـ ؤٖضاءْ ،ل ً٨بدظع.ّ
 جٓ ٘٢الكْ ٔٓ٩الخ٣اضخي.َ
 مخابٗت ْجدلُل ما ًُيكغ ف ْؾاثل ؤلاٖالم الخ٣لُضي ْالجضًض ًٖ ٢غب. ببغاػ حٗاَْ ،٠اَخجامْ ،جٟاٖل م٘ الخضر ْالىاؽ. -اجسظ ا01٫ؾاٖت ألاْلى بإ٢صخى خض بالجضًت ْالاَخجام.
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 البضء ف بغهامج بصاعة ألاػمت ًٖ َغٍ ٤بىاء ع٧اثؼ ْؤنٓ ٫ؾجٗت اإلااؾؿت.ّ
 ْلُ ً٨الِض ٝصاثجا مً الخىاْ ٫ؤلاٖالمي ٖلى اإلاؿخٍٓاث ٧اٞت ألي ؤػمت مؿاٖضة املجخج٘ ف مٓاظِتها ْالخٛلب ٖلحها،ْٚغؽ ُ٢م الهجٓص ْعْح ألامل ْلِـ ؤلاخباٍ ؤْ ج٣ؿُم ْجٟخِذ املجخج٘.
زانُا :مجاالث لاػماث وصوعإلاغلم في الﻮقاًت منها
املؼلب لاوى
لاػماث غلى مؿخﻮى الفغص والﻮقاًت منها
ل٣ض ظاء ف هضْة “ؤلاٖالم ْألامً” ،مً ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلٓم ألامىُت ؤن الٟغص ٌؿخُٟض مجا ّ
ج٣ضمّ جل٪
ّ
الٓؾاثل ؤلاٖالمُت مً زضماث ْمٗلٓماث ،جخجشل ف عبُّ بجكا٧ل ًْ٢اًا الٗالم مً زال ٫ما جشحرٍ مً ً٢اًا
ّ
ا٢خهاصًت ْاظخج ّ
اُٖتْ ،جٓانلّ م٘ مسخل ٠اإلااؾؿاث ْاإلآاَىحنْ ،بالخال حٗخبر ْؾاثل ؤلاٖالم ْؾُلت لغ ٘ٞؤنٓاث
مً ال نٓث لِم ،مً زالٖ ٫غى ً٢اًا الكٗب َْجٓمّ ،باإلياٞت لخُٖٓت املجخج٘ ْخجاًخّ مً الٓٓاَغ ال ّ
ؿلبُت
التي ًٓاظِِا ،مشل :م٩اٞدت الؿغ٢ت ،التهغٍب ،الغقٓة ،الازخالؽْ ،املسضعاث.
طل٢ْ ٪ض جىاْلذ الىضْة صْع ؤلاٖالم ف بض ْوكغ البدٓر ْالخجاعب الٗلجُت ،طل ٪بلى ظاهب الازتراٖاث
ْالا٦دكاٞاث٦ ،جا ًج ً٨جباصْ ٫ظِاث الىٓغ ْاإلاىاْغاث الؿُاؾُت بحن ألاَغا ٝمً زالْ ٫ؾاثل ؤلاٖالم ْزهٓ ً
نا
ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع لى٣ل اإلاٗلٓماث ْألا٩ٞاعْ ،جباص ٫السبراث ْالخىٕٓ الش٣اف  ،مجا ٌؿاَم ف بزغاء ٖ٫ٓ٣
اإلاؿخ٣بلحنٍْ ،ىمي ظٓصة الغؤي الٗام ٍْض ّٗٞلؤلمامْ ،مً َىا ًؼصاص حجم اإلاٗغٞت لضٔ اإلاكاَضًً مجا ًضٖم هُٖٓت
ّ
الؿُاؾُت ،بدُض ًخم اؾخٛالْ ٫ؾاثل
اإلاٗغٞت ْالش٣اٞت املجخجُٗت .مً ظِت ؤزغٔ حؿاَم ْؾاثل ؤلاٖالم ف الخجالث
ّ
الاجهاْ ٫الخٓانل بحن ألاخؼاب الؿُاؾُت ْالخٓ٩مت م٘ الكٗب زهٓ ً
نا ف ٞترة الاهخساباث.
ؤلاٖالم لًجان ٖجلُت
ً
٦جا حؿاَم ْؾاثل ؤلاٖالم ؤًًا ف ٖجلُت الخىجُت املجخجُٗت مً زال ٫جٍُٓغ الجاهب الخٗلُمي ْاإلاٗغف .
٦جا جىاْلذ ً
ؤًًا اهدكاع ْؾاثل ؤلاٖالم ْجإزحرَا ف خُاة ألاٞغاص ْالججاٖاثْ ،ؤنبدذ ججاعؽ صْع الخٓظُّ
ْج ًٍٓ٩اإلآاْ ٠٢الاججاَاث ،خُض اٖخبر البٌٗ بإن ؤلاٖالم ْاخضة مً ْؾاثل التربُت ْج ًٍٓ٩اإلآاْْ ،٠٢ؾُلت مً
ً
ْؾاثل الخيكئت الاظخجاُٖت هٓغا إلاا ججلَ ٪ظٍ الٓؾاثل مً ٓ٢ة ف الخإزحر ٖلى ألاٞغاص مً ظِتْ ،مً ظِت ؤزغٔ ما
ججل ّ٨مً ْؾاثل ج٣ىُت ْٞىُتْ ،جٓانل مباقغ ْٚحر مباقغ م٘ اإلاؿخ٣بلحن لِاْ ،ل٣ض ػاص جإزحر جل ٪الٓؾاثل ؤلاٖالمُت
ّ
الخ٣ضم الخ٨ىٓلٓ ْاإلاٗلٓماحي ْالًٟاء اإلاٟخٓح ،مجا ؾاَم ف مجاعؾت
بك٩ل ملٟذ للىٓغ ف َظا الٗهغ ،بؿبب
ْؾاثل ؤلاٖالم لضْعَا ف الخٓظُّ ْمساَبت ٧ل اإلاؿخٍٓاث مً قغاثذ املجخج٘.
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ُ
ْ٢ض ط٦غ ف الىضْة ما ججاعؾّ ْؾاثل ؤلاٖالم مً صْع مِم ف جش ٠ُ٣ألاٞغاص ْجؼٍْضَم بكتى اإلاٗلٓماث ْف
مسخل ٠الخسههاث مً زال ٫اإلآايُ٘ ْالبرامج التي جُغخِاْ ،جىا٢كِا ،بل ؤنبدذ َىا٢ ٥ىٓاث مخسههت ف
اَخجام الججاَحر ،مجا ؤجاح للج ّ
خل٣ي ازخُاع ما ًىاؾبّ مً جسهو ْمً اَخجاماثٞ ،ىجض ٢ىٓاث حٗلُجُت٢ ،ىٓاث
ّ
عٍايُت ،ا٢خهاصًت ،ؾُاؾُت٢ ،ىٓاث لؤلَٟاْٚ ،٫حرَا مً ال٣ىٓاث الخٗلُجُت ْالخشُُٟ٣ت ،خُض ًخج٧ ً٨ل شسو
مً ازخُاع ما ًىاؾبّ مً بغامج جشحر اَخجاماجّّ ْ ،
جلبي اخخُاظاجّ.

٦جا ؤن ؤلاٖالم ٌؿاَم ف ه٣ل الترار بلى ألاظُا ٫ال٣اصمت مً زال ٫بض الُ٣م ْالٗاصاث ْج٣الُض املجخج٘ التي ٧اهذ
ؾاثضة ٖىض آلاباء ْألاظضاصْ ،حٗجل ْؾاثل ؤلاٖالم ٖلى حٗجُ ٤الهالث الاظخجاُٖت ْجىجُتها ًٖ َغٍ ٤ما ٌؿمى
باالجها ٫الاظخجاع ْ ،طل ٪بالخٓانل بحن ألاٞغاص م٘ بًِٗم البٌَْٗ ،ظا ًدهل ٖىضما جٓ٣م ْؾاثل ؤلاٖالم،
ْزانت الصخ ٠بى٣ل ألازباع الاظخجاُٖت الُٓمُت ،مشل :ؤزباع ألاٞغاح ،الُٓٞاثْٚ ،حرَا مً ألازباع الاظخجاُٖت التي
ججـ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ْالاظخجاُٖت بحن ؤٞغاص املجخج٘ الٓاخض.
املؼلب الشاني
لاػماث غلى مؿخﻮى املجخمؼ والﻮقاًت منها
ً
بن ؤلاٖالم بهٓعٍ املسخلٟت ًلٗب صْ ًعا ً
٦بحرا ف خُاجىا بل ْف حكُ٨ل الغؤي الٗامْ ،زانت ٖىضما جٓ٩ن الهٓعة
ٚحر ْاضخت بال٣ضع الظي ًدُذ لىا ؤزض ٢غاع جدضًض عئٍخّ ،ؤلاٖالم ؤصاة زُحرةْ ،ؤزغَا ال ً٩اص ًُس َٟى ْال ًى٨غْ ،لظا لم
جْ ً٨لُضة ٖهغ مً الٗهٓع ،بل اؾخسضمذ ً
ج٣غٍبا مىظ ال٣ضمْ ،إطا حؿاءلىا ًٖ صْع ؤلاٖالم ف املجخجْ٘ ،ما ٌؿخُُ٘
ؤن ٌؿِم بّ ؤلاٖالم ف بىاء املجخج٘ ْجٍُٓغٍٞ ،ةن ؤلاظابت ؤ٦بر ْؤْؾ٘ مً ؤن جدخٓحها ٖباعة مدضصْ ،طل ٪ألن املجخج٘ -
ؤؾاؾا ٖلى الاجها ٫بحن ؤٞغاصٍ ْظجاٖاجّ٧ْ ،ل اجها ٫بحن البكغ ًدجل ف زىاًاٍ ً
ً
يغبا ؤْ
٧ل مجخج٘ بوؿاوي– ًٓ٣م
ُ
يغْ ًبا مً ؤلاٖالمْ .ال ق ٪ؤن ؤلاٖالم بطا اؾخ٨جل مٓ٣ماجّ ْْؾاثلّ الصخُدت ْؤ ْخ ِؿ ًَ اؾخسضامّ ْجٓظحهّ ف مجخج٘
ما٧ ،ان ٓ٢ة صاٗٞت ٦برٔ للبىاء ْالخُٓع ْالجهٓى باملجخج٘ ،خُض بن الشٓعة ؤلاٖالمُت ؤْ ج٨ىٓلٓظُا ؤلاٖالم التي
ٌكِضَا الٗالم ٢ض ٢لبذ ٧ل اإلآاػًٍ ْؤيخى ؤلاٖالم ع٦حزة ؤؾاؾُت ف بىاء الضْلت بل باث ٌٗخبر مً مٓ٣ماث ْعمٓػ
الؿُاصة الَٓىُتْ ،الخ٣ىُاث الخضًشتْ ،ألن ؤلاٖالم ؤصاة ٞاٖلت ْمىٓٓمت مخ٩املتٞ ،ال بض مً جُٟٗل ؤصاثّ لترؾُش بىاء
الضْلت ْجغؾُش الشٓابذ الَٓىُت لضحها ْلضٔ مٓاَىحهاُ ْ ،ح ّ
ٗض ْؾاثل ؤلاٖالم اإلاغثُت ْاإلاؿجٖٓت ْاإلا٣غْءة م ً
هضعا مِجا
مً مهاصع الخٓظُّ ْالخش ٠ُ٣ف ؤي مجخجْ٘ ،ه طاث جإزحر ٦بحر ف ظجاَحر اإلا ّ
خل٣حن املسخلٟحن ،اإلاخباًىحن ف
ُ
٨ؿبها ؤَجُتها ف ٖجلُت بىاء
اَخجاماتهمْ ،جٓظِاتهمْ ،مؿخٍٓاتهم ال٨ٟغٍتْ ،ألا٧اصًجُتْ ،الاظخجاُٖتَْ ،ظا ما ً ِ
ؿاَجت ف حكُ٨ل مالمذ املجخجٗاثْ ،إطا ٧ان صْع ْؾاثل
املجخجٗاثٍْ ،ج ً٨الؼٖم بإجها ؤخض الٗىانغ ألاؾاؾُت ف اإلا ِ
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ؤلاٖالم ف ؤي بِئت مجخجُٗت ّ
ًخدضص باألزغ الظي حؿخُُ٘ ؤن جدضزّ ٞحهاٞ ،جً اإلاج ً٨ؤن ّ
ه٣ؿم ْؾاثل ؤلاٖالم باٖخباع
ً
ً
جإزحرَا ف املجخجٗاث بلى ٢ؿجحن٢ :ؿم مازغ ْٞاٖل٢ْ ،ؿم ٚحر مازغ ْٚحر ٞاٖل ٢ض ًٓ٩ن ؾلبُا ؤْ بًجابُا ٦جا ظاء ف
اإلااججغ الضْل الؿاصؽ للضًج٣غاَُاث الجضًضة)ؤ٧اصًجُت هاً ٠الٗغبُت للٗلٓم ألامىُت.(0111 ،
الخٛحر ف املجخجٗاث ْل ً٨ف البضاًت البض مً الخجُحز بحن مِٟٓمي ّ
ّ
الخٛحر ْالخُٛحرٞ ،األْ٫
٧ان لئلٖالم صْع ٦بحر ف
ّ
ًظَب بلى الخدّٓ ْ ٫
الخبض ٫الخل٣اجي ٚحر املسُِ لّ ْالظي الحٗغ ٝهخاثجّ بال ٖىض ِْٖٓ٢اْ ،بالخال ٞالخدٓالث ف
الْٓاثْ ٠ألاصْاع ْالُ٣م ْٚحرَا ؾٓاء ؤ٧اهذ ؾُاؾُت ،اظخجاُٖت ،ا٢خهاصًت،ؤم ز٣اُٞت ٢ض جٓ٩ن ؾلبُت ؤْ بًجابُت،
ما ًدجل ألاٞغاص ْاملجخجٗاث الٟاٖلت ْالخٍُٓت ٖلى الُ٣ام بجداْالث حٗؼٍؼ للخدٓالث ؤلاًجابُتْ ،الخسُُِ لٗجلُاث
حُٛحر ف الخاالث التي ًٓ٩ن ٞحها الٓاً ٘٢
ؾلبُاْٖ ،لى َظا ًٓ٩ن الخُٛحر ٖباعة ًٖ وؿ ٤مىٓم مً الجِٓص البكغٍت
للخهضي للٓاٚ ٘٢حر اإلاغٓٚب  ُّٞبإق٩الّ املسخلٟت ،ما ٌٗجي ؤن الخُٛحر َٓ عص ٗٞل ٖلى ظاهب مً ْاَغة َبُُٗت ف
خُاة املجخجٗاث جاصي بلى مُُٗاث ؾلبُت ه خهُلت جٟاٖالث ٖكٓاثُت إلآ٩هاث الخُاة البكغٍتْ ،بالخال ٞةهّ ٌؿعى
بلى جد ٤ُ٣مهالر املجخج٘ مً زال ٫بعؾاء هٓم ظضًضة ْؤق٩ا ٫ظضًضة مً الٗال٢اث ،بجا ًخٓا ٤ٞم٘ جُلٗاث
املجخج٘ ْعٚباجّ ف مٓا٦بت الخُٓعاث التي حكِضَا البِئت ؤلا٢لُجُت ْالضْلُتْ ،طل ٪لً ًخم بال ٖبر م٩اٞدت الُٓ٣ص
ً
خضصاث ال٣اثجت ْإ التها ْالخإزحر ٞحهاْ ،جخسظ جل ٪امل ّ
ْامل ّ
خضصاث ْالُٓ٣ص ؤق٩اال مسخلٟت؛ ٣ٞض جٓ٩ن) :نالر-0980 ،
ػ
(0990
 .0ؤهٓجت ؾُاؾُت اؾدبضاصًت ب٩ل ما جدخٓي ٖلُّ الىٓم الاؾدبضاصًت مً حُِٛب للجٟاَُم الؿُاؾُت اإلاٗانغة
لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان.
ّ
 .0مىٓٓماث ز٣اُٞت ٚحر مؿدىحرة ،الجخٓاٞغ ٞحها ٢ضعاث جج٨جها مً جُٟٗل ٖىانغ ز٣اُٞت بًجابُت ف مغظُٗاتها
الخاعٍسُت ،ؤْ بوٛالِ٢ا ٖلى طاتها بك٩ل الًٓ٩ن بج٣ضْعَا الخٟاٖل م٘ ز٣اٞاث ٞاٖلت ً
اَىا.
ع
ً
 .5ؤْيإ ا٢خهاصًت عا٦ضة لم جخذ لؤلٞغاص خُاة ٦غٍجت ،ؤْ مؿخٓٔ مٗحن مً الغٞاَُتًٞ ،ال ًٖ ؾٓء السضماث
ْٚحرَا.
ّ
ُ
ّ
 .1خُاة اظخجاُٖت جخد٨م بها ز٣اٞت ؾاثضة جىُٓي ٖلى ج٣الُض ْؤٖغا ٝبالُت ،ج ِدض مً ٢ضعاث ؤلاوؿان ٖلى ؤلابضإ،
ً
ٞاعيت ٖلُّ ؤهٓ ً
اٖا مسخلٟت مً الٓناًت.
ْجدغمّ مً الاؾخجخإ بدغٍخّ،
ّ
ً
ُ
بن جل ٪اإلاٗٓ٢اث ْامل ّ
خضصاث حك٩ل جدضًاث مهحرًت ج ٠٣خاثال ؤمام مجاعؾت املجخج٘ إلوؿاهِخّْ ،ج ِد ّض مً
ّ
الخسل ٠ؤبغػ ؾجاث جل ٪املجخجٗاث ،بك٩ل ُح َ
ٛخا٫
ؤصْاعٍ الٟاٖلت ف جج٨حن املجخج٘ مً الخُٓع ،ما ًجٗل الججٓص ْ
ً
 ُّٞظجُ٘ نٓع ؤلابضإ الٟغصًت التي جِٓغ بحن آْهت ْؤزغٔ ٖلى ٢لتهاًٞ ،ال ًٖ بظباع الٟغص ٖلى الازخباء زل٠
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ظجاٖاث ؤْ مىٓٓماث ؤْ ماؾؿاث م ّ
ُٗىت لًجان اؾخ٣غاع مِٗكخّ ؤْ لخجاًت هٟؿّ مً التهضًضاث التي ًخٗغى لِا،
ّ
ٖهُت ٖلى الخُٛحر بلى ظاهب ما جخٓاٞغ ٖلُّ َظٍ الججاٖاث ؤْ
ألامغ الظي ًٓ٣ص بلى جٍٓ٣ت َظٍ اإلاىٓٓماث ٍْجٗلِا
اإلااؾؿاث ؤْ اإلاىٓٓماث مً ٢ضعاث صٞاُٖت طاجُت بد٨م ٞاٖلُت جإزحرَا ف اإلاىٓٓمت الاظخجاُٖت؛ ْلظلٞ ٪ةن الخُٛحر
ّ
لِـ ؤم ًغا ّ
َُ ًىا بطا لم جخٓاٞغ قغَّْ اإلآيُٖٓت ،مخجشلت بش٣اٞت الخُٛحر)نالر.(0990-0980 ،
َْىا ٥الٗضًض مً ألاػماث التي جٓاظّ املجخج٘ ْلئلٖالم صْع ٞحها ؤال ْه الجغٍجت ْاملسضعاثٞ .جً الُبُع ؤن ججغ
املجخجٗاث بإػماث مخىٖٓتْٖ ،ل ـى الضْل ـت ؤن حٗجل ٖل ـى بصاعة األػمت بٖالم ًُاَْٗ ،خبر طلــ ٪مً ؤزُغ ْؤص ١األصْاع التي
ًًُل٘ بها اإلٖ ـالم األمجيْ ،طلــ ٪إلاا ًدُِ باألػمت مً مٗلٓماث ٦شحرةْ ،ص٣ُ٢تْ ،زُحرة ٖ ،ـالْة ٖلى ؤجها مخىامُت،
ّ
ْمجؾاعٖتْ ،مجناٖضة ْمِضصة الؾخ٣غاع املجخجْ٘ ،إن اإلٖ ـالم لضًّ ظجِٓعٍ الــظي ًجشل ُ٢اٖ ـاث ٖغًٍت مجابٗت
٫ؤلخضارْ ،مابحن الؿُُغة ٖل ـى اإلاٗلٓماث ؤْ البٓح بها ج٨جً زُٓعة األػمت  ٞـي بؿِ األمً ْالاؾخ٣غاع ؤْ اهٟالث،
َىا ً٨جً هجاح اإلٖ ـالم األمجي ؤْ ٞكلّ  ٞـي بصاعة األػمتْٖ ،ل ـم بصاعة األػماث َـ ـٓ ؤخض الٗلٓم ؤلاوؿاهُت ا٫خصًشت التي
اػصاصث ؤَجُتها ف ٖهغها الخايغ )الكٗالن.(0110 ،
ئحغاءاث املنهجُت للﺒدث:

منهج الﺒدث:
ً
اهُال٢ا مً مٓيٕٓ البدض ْألاَضا ٝالتي خضصث؛ جم اؾخسضم اإلاىهج الٓنٟي اإلاؿخ لخد ٤ُ٣ؤَضاْ ّٞؤلاظابت
ًٖ ؤؾئلخّْ ،اإلاىهج الٓنٟي َٓ طل ٪اإلاىهج الظي ٌٗخجض ٖلى ص اؾت الٓاَغة ٦جا ه ف الٓاْ ،٘٢حهخم بٓنِٟا ْ ً
نٟا
ع
ً
ص٣ُ٢اَْٗ ،بر ًٖ جل ٪الٓاَغة ٦جا ْ ً
ُٟ٦ا؛ ٞالخٗبحر الُٟ٨ي ًه ٠الٓاَغة ٍْٓضر زهاثهِا ،ؤما الخٗبحر ال٨مي

ُُٗٞي ْ ً
نٟا ع٢ج ًُا إلا٣ضاع الٓاَغة ؤْ حججِا ْصعظت اعجباَِا بالٓٓاَغ ألازغٔ)ٖشجان.(11 :15 ،0993 ،
أصاة الﺒدث:

ُ
ً
بىاء ٖلى َبُٗت البُاهاث اإلاغاص ظجِٗا ْٖلى اإلاىهج اإلاؿخسضم الظي اج ِب َ٘ ف البدض؛ اؾخسضم البدض الاؾدباهّ
٧إصاة لجج٘ بُاهاث البدض.
ّ
ْ٢ض جم جهجُم الاؾدباهت ْٖغيِا ف نٓعتها ألاْلُت ٖلى مججٖٓت مً املخ٨جحن مً املسخهحن ف مٓيٕٓ البدض،
ْ٢ض ؤبضْا مالخٓاث ّ
ُ٢جت خٓ ٫الاؾخبُانْ ،مداْعٍ٣ْٞ ،غاجّْ ،جم الاؾخٟاصة مً جل ٪اإلاالخٓاث ف نُاٚت الاؾدباهت
ف نٓعتها الجهاثُت ،خُض جٓ٩هذ الاؾدباهت مً ٖضص )٣ٞ (08غة ،جِ٣ـ مخٛحراث البدضْ ،م٣ؿجت ٖلى مدٓعًٍ ٖلى
الىدٓ الخال :
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٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو -ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـواﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
املﺠﻠ
اﻟﻤ
ص .غﺒضهللا غلي الػؿحري  ،صوعإلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث

ً
املحﻮع لاوىِ٣ٍْ :ـ جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامًْ ،جٓ٩ن مً ٖضص )ٖ (05باعة ،بٗض ؤن ٧اهذ )ْ (01طلَ ٪ب٣ا
ّ
لخٗضًالث ْمالخٓاث الؿاصة املخ٨جحن.
املحﻮعالشانيِ٣ٍْ :ـ صْع ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث ْجٓ٩ن مً ٖضص )ٖ (03باعة ،بٗض ؤن ٧اهذ
ً
ّ
)ٖ (01باعة ْطلَ ٪ب٣ا لخٗضًالث ْمالخٓاث الؿاصة املخ٨جحن.
أ .زﺒاث الاؾدﺒانت:
جم ازخاع ُٖىت اؾخُالُٖت ٖضصَا )ً (53
ٞغصاْٖ ،لى بُاهاتها جم خؿاب الهضْ ١الشباث لالؾدباهت ٧الخال :
 .1نخائج الشﺒاث ملحﻮع(جأزحرإلاغلم الجضًض غلى لامن):
حضوى ()1نخائج مػامل لغونﺒار ألفا لشﺒاث ملحﻮعجأزحرإلاغلم الجضًض غلى لامن
الػﺒاعة
0
0
5
1
3
1
7

قُمت ألفائطا خظف الػنصغ
الػﺒاعة
قُمت ألفائطا خظف الػنصغ
1,910
8
1,903
1,910
9
1,901
1,917
01
1,900
1,911
00
1,910
1,910
00
1,911
1,951
05
1,911
1,913
الشﺒاث الػام ملحﻮعجأزحرإلاغلم الجضًض غلى لامن ()1,914

جبحن مً الجضْ (0) ٫الؿاب ٤ؤن زباث مدٓع جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً بلْ (1,901) ٜه صعظت زباث مغجٟٗت،
٦جا جبحن ؤن ظجُ٘ مٟغصاث املخٓع مؿاَجتها مغجٟٗت ف زباث املخٓع ماٖضا ال٣ٟغجحن )ٞ (05 ،0دظِٞجا ًغ ٘ٞالشباث بلى
ً
) (1,951 ،1,903بضال ًٖ )ْ (1,901بجا ؤن َظٍ الضعظت ٢غٍبت مً الضعظت اإلآظٓصة مً الشباث ٞةن خظ ٝال٣ٟغجحن
لِـ لّ جإزحر ٦بحر.
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 .2نخائج الشﺒاث ملحﻮع(أهمُت إلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث):
حضوى ()2نخائج مػامل لغونﺒار ألفا لشﺒاث
ملحﻮع(أهمُت إلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث)
الػﺒاعة

قُمت ألفا

الػﺒاعة

ئطا خظف الػنصغ

قُمت ألفا
ئطا خظف الػنصغ

0

1,900

9

1,901

0

1,900

01

1,901

5

1,901

00

1,901

1

1.909

00

1,908

3

1,907

05

1,907

1

1,900

01

1,905

7

1,900

03

1,909

8

1,905

-

-

الشﺒاث الػام ملحﻮعأهمُت إلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث ()1,926

جبحن مً الجضْ (0) ٫الؿاب ٤ؤن زباث مدٓع ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث بل(1.901) ٜ
ْه صعظت زباث مغجٟٗت ٦جا جبحن ؤن ظجُ٘ مٟغصاث املخٓع مؿاَجتها مغجٟٗت ف زباث املخٓع ما ٖضا ال٣ٟغجان )،00
ً
ٞ (05دظِٞجا ًغ ٘ٞالشباث بلى ) (1.907 ،1.908بضال ًٖ )ْ (1.901بجا ؤن َظٍ الضعظت ٢غٍبت مً الضعظت اإلآظٓصة مً
الشباث ٞةن خظ ٝال٣ٟغجحن لِـ لّ جإزحر ٦بحر.
ب .الصضق الظاهغي للؾدﺒانت:
ّ
ّ
للخد ٤٣مً جج ّخ٘ الاؾدباهت مً نضْ ١اَغي مالثم للخُبُُٖ ٤غ َ
يذ الاؾدباهت ٖلى ) (3مد٨جحنْ ،الظًً ؤبضْا
ِ
مالخٓاث ّ
ُ٢جت ؾاٖضث ف بٖضاص الاؾدباهّ ف نٓعتها الجهاثُت.
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو -ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .غﺒضهللا غلي الػؿحري  ،صوعإلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث

 .1صضق الاحؿاق الضازلي ملحﻮع(جأزحرإلاغلم الجضًض غلى لامن):
حضوى ()3نخائج الصضق الﺒنائي لػﺒاعاث ملحﻮعجأزحرإلاغلم الجضًض غلى لامن
مػامل الاعجﺒاغ

مػامل

املصحح

الاعجﺒاغ ﺑاملحﻮع

0

1,101

**1,119

8

0

1,131

**1,313

9

1,808

5

1,119

**1,118

01

1,710

**1,701

1

1,781

**1,801

00

1,805

**1,817

3

1,883

**1,915

00

1,800

**1,810

1

1,739

**1,798

05

1,300

**1,171

7

1,817

**1,851

-

-

-

الػﺒاعة

الػﺒاعة

مػامل

مػامل الاعجﺒاغ

الاعجﺒاغ املصحح

ﺑاملحﻮع

1,791

**1,810
**1,831

ًلخظ ** صاى غنض مؿخﻮى الضاللت ( )1,11ﻓأقل.
ّ
جبحن مً هخاثج ظضْ (5) ٫جج ّخ٘ ٖباعاث املخٓع بهض ١بىاجي مغج ،ٟ٘خُض ظاءث مٗامالث الاعجباٍ لخل ٪الٗباعاث
م٘ مدٓعَا صالت ٖىض مؿخٓٔ )٦ (1,10جا ؤن ظجُ٘ ُ٢م مٗامالث الاعجباٍ اإلا ّ
صدخت لِظٍ الٗباعاث ظاءث مٓظبت
ْجغاْخذ بحن ).(1,883)ْ (1,101
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 .2صضق الاحؿاق الضازلي ملحﻮعأهمُت إلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث:
حضوى ()4نخائج الصضق الﺒنائي لػﺒاعاث ملحﻮعأهمُت إلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث
مػامل الاعجﺒاغ

مػامل الاعجﺒاغ

املصحح

ﺑاملحﻮع

0

1,713

**1,770

9

0

1,700

**1,730

01

1,311

5

1,770

**1,791

00

1,701

**1,733

1

1,701

**1,711

00

1,191

**1,771

3

1,771

**1,805

05

1,107

**1,185

1

1,110

**1,705

01

1,101

**1,170

7

1,757

**1,715

03

1,701

**1,771

8

1,385

**1,150

-

-

-

الػﺒاعة

الػﺒاعة

مػامل الاعجﺒاغ

مػامل الاعجﺒاغ

املصحح

ﺑاملحﻮع

1,850

**1,810
**1,107

ًلخظ ** صاى غنض مؿخﻮى الضاللت ( )1,11ﻓأقل.
ّ
جبحن مً هخاثج ظضْ (1) ٫جج ّخ٘ ٖباعاث املخٓع بهض ١بىاجي مغج ،ٟ٘خُض ظاءث مٗامالث الاعجباٍ لخل ٪الٗباعاث
م٘ مدٓعَا صالت ٖىض مؿخٓٔ )٦ (1,10جا ؤن ظجُ٘ ُ٢م مٗامالث الاعجباٍ اإلا ّ
صدخت لِظٍ الٗباعاث ظاءث مٓظبت
ْجغاْخذ بحن ).(1,850)ْ (1,107
لاؾالُب املػالجت إلاخصائُت:
إلاٗالجت البُاهاث ؤلاخهاثُت جم اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخهاثُت الخالُت:
 .0جم اؾخسضام مٗامل الاعجباٍ بحرؾٓن ) (Pearsonلخؿاب نض ١الاحؿا ١الضازل ألصاة البدض.
 .0جم اؾخسضام مٗامل ٦غْهبار ؤلٟا ) (Cronbach's alphaلخؿاب الشباث ألصاة البدض.
 .5جم اؾخسضام اإلاخٓؾِ الخؿابيْ ،الاهدغا ٝاإلاُٗاعي ،لخؿاب صعظت اؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت البدض ٖلى ٖباعاث
ْمداْع البدض.
 .1جم اؾخسضام اإلاخٓؾِ اإلآػْن خؿب الجضْ ٫الخال :
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الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
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حضوى ( )5اؾخجاﺑاث الػُنت وصعحت الاؾخجاﺑت
الاؾخجاﺑت

أو اﻓق بكضة

أو اﻓق

مداًض

ال أو اﻓق

ال أو اﻓق ئػلقا

الضعحت

5

4

3

2

1

 .3جم جٟؿحر اإلاخٓ ّؾُاث الخؿابُت الؾخجاباث ؤٞغاص ُٖىت البدض ،مً زال ٫خؿاب َٓ ٫الٟئت ٧الخال  :خؿاب
اإلاضٔ )ْ ،(1=0-3ج٣ؿُجّ ٖلى ٖضص زالًا اإلاُ٣اؽ ؤي )ْ (1,8 =3/1بٗض الخهٖٓ ٫لى َٓ ٫الٟئت جم بياٞتها
أل٢ل ُ٢جت ف املﻘُاؽ لما ًلي:

ً
مً ) (0,11بلى )ٌ (0,81كحر بلى ال ؤْا ٤ٞبَال٢ا.
مً ) (0,80بلى )ٌ (0,11كحر بلى ال ؤْا.٤ٞ
مً ) (0,10بلى )ٌ (5,11كحر بلى مداًض.
مً ) (5,10بلى )ٌ (1,01كحر بلى ؤْا.٤ٞ
مً ) (1,00بلى )ٌ (3,11كحر بلى ؤْا ٤ٞبكضة.

نخائج إلاحاﺑت غلى أؾئلت الﺒدث:

إلاحاﺑت غن الؿإاى لاوى :ما جأزحرإلاغلم الجضًض غلى لامن؟
لئلظابت ًٖ الؿااْ ٫الخٗغٖ ٝلى جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً ٢ام الباخض بدؿاب الخ٨غاعاث ،اليؿب اإلائٍٓت،
اإلاخٓؾُاث الخؿابُتْ ،الاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍتْ ،الغجب الؾخجاباث مٟغصاث البدض ٖلى ٖباعاث مدٓع جإزحر ؤلاٖالم
الجضًض ٖلى ألامًْ ،ظاءث الىخاثج ٧الخال :
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حضوى ()6املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت والغجب الؾخجاﺑاث مفغصاث الﺒدث
غلى غﺒاعاث مدﻮعجأزحرإلاغلم الجضًض غلى لامن
م
01
8
7
5
0
9
00
3
1
1
05
01
0
03
00

الػﺒاعة
ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً
باب بزباث الظاث.
ؤلاٖالم الجضًض لّ جإزحر ٦بحر ٖلى ؤ٩ٞاع ْمٗخ٣ضاث
اإلآاَىحن ؤزىاء ألاػماث.
ؤلاٖالم الجضًض ًطسم مً حجم ْجإزحر ألاػماث.
ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاٖض ف خل ألاػماث.
ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاٖض ف وكغ ألاػماث.
ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً
باب الخٓاظض ف ألاػمت.
ال٨شحر مً اإلآاَىحن ال ٌٗخجضْن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ف
جججُ٘ اإلاٗلٓماث ؤزىاء ألاػماث.
ؤزىاء ألاػماث ًؼصاص ب٢با ٫الىاؽ ٖلى ؤلاٖالم الجضًض
إلاٗغٞت الخ٣اث.٤
ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاٖض بضعظت ٦بحرة ف وكغ الكاجٗاث
ؤزىاء ألاػماث.
ؤزىاء ألاػماث ًؼصاص ب٢با ٫الىاؽ ٖلى ؤلاٖالم الجضًض
للخٗلُٖ ٤لى ألاخضار.
ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً
باب اإلاكاع٦ت م٘ آلازغًٍ ف الغؤي.
ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً
باب ٢لت ج٩لٟخّ اإلااصًت.
ؤلاٖالم الجضًض ً
ٚالبا ما ًهى٘ ألاػماث.
ؾع اإلآاَىحن هدٓ اإلاكاع٦ت ف ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء
ً
ألاػماث عٚبت مجهم ؤن ًٓ٩هٓا مكاع٦حن ْلِؿٓا مخٟغظحن.
ال٨شحر مً اإلآاَىحن ًج٨شٓن ْ٢ذ ؤَٓ ٫ؤمام ؤلاٖالم
الجضًض ف ٞترة ألاػماث.
املخﻮؾؽ الػام

* صعحت املخﻮؾؽ الحؿابي من (.)5.11

500

املخﻮؾؽ
الحؿابي*

الاندغاف
املػُاعي

صعحت
املﻮ اﻓﻘت

الترجِب

1.50

1.110

ؤْا ٤ٞبكضة

0

1.51

1.381

ؤْا ٤ٞبكضة

0

1.08
1.07
1.00

1.331
1.373
1.318

ؤْا ٤ٞبكضة
ؤْا ٤ٞبكضة
ؤْا ٤ٞبكضة

5
1
3

1.00

1.159

ؤْا ٤ٞبكضة

1

1.07

1.100

ؤْا٤ٞ

7

1.03

1.131

ؤْا٤ٞ

8

1.01

1.399

ؤْا٤ٞ

9

1.01

1.111

ؤْا٤ٞ

9م

1.01

1.119

ؤْا٤ٞ

9م

1.00

1.118

ؤْا٤ٞ

01

1.00

1.119

ؤْا٤ٞ

01م

1.19

1.711

ؤْا٤ٞ

00

1.10

1.715

ؤْا٤ٞ

00

4.18

1.422

أو اﻓق

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .غﺒضهللا غلي الػؿحري  ،صوعإلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث

ﺑاؾخﻘغاء الجضوى الؿاﺑق ًدﺒحن ما ًلي:
أوال :ؤٞغاص ُٖىت البدض مٓا٣ٞحن بضعظت ٦بحرة بك٩ل ٖام خٓ ٫جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً ،خُض بل ٜمخٓؾِ
مٓا٣ٞتهم ٖلى مدٓع جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً ) 1.08مً  َْٓ ،(3.11اإلاخٓؾِ الظي ً ٘٣ف الٟئت الغابٗت مً
ٞئاث اإلاُ٣اؽ السجاسخي مً )ْ ،(1.01-5.11التي جبحن ؤن زُاع مٓا٣ٞت ؤٞغاص البدض هدٓ جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى
ألامً حكحر بلى )ؤْا (٤ٞف ؤصاة البدض.
زانُاً :دبحن مً الجضْ ٫الؿاب ٤ؤن َىا ٥جٓا ٤ٞف آعاء ؤٞغاص البدض هدٓ جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً ،خُض
جغاْخذ مخٓؾُاث مٓا٣ٞتهم ٖلى ٖباعاث مدٓع جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً ما بحن ) 1.10بلى ْ ،(1.50ه
مخٓؾُاث ج ٘٣ف الٟئاث الغابٗت ْالسامؿت مً ٞئاث البدضْ ،التي جٓضر ؤن صعظت مٓا٣ٞت ؤٞغاص ُٖىت البدض هدٓ
جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً حكحر بلى )ؤْا /٤ٞؤْا ٤ٞبكضة( ٖلى الخٓال .
زالشا :جبحن ؤن ؤٞغاص ُٖىت البدض مٓا٣ٞحن بكضة ٖلى ) (1مً الٗباعاث التي جِ٣ـ جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً،
خُض ؤن اؾخجابت ؤٞغاص البدض ٖلى َظٍ الٗباعاث ظاءث ف الٟئت السامؿت التي جٓضر ؤن جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى
ألامً ٌكحر بلى )مٓا ٤ٞبكضة(٢ْ ،ض ٢ام الباخض بترجِب َظٍ الٗباعاث خؿب صعظت اإلآا٣ٞت ٖلى الىدٓ الخال :
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (01ه )ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً باب بزباث الظاث( ،ف اإلاغجبت
)ألاْلى( مً خُض اإلآا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحرَا بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.50مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (8ه )ؤلاٖالم الجضًض لّ جإزحر ٦بحر ٖلى ؤ٩ٞاع ْمٗخ٣ضاث اإلآاَىحن ؤزىاء ألاػماث( ،ف اإلاغجبت
)الشاهُت( مً خُض اإلآا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحرَا بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.51مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (7ه )ؤلاٖالم الجضًض ًطسم مً حجم ْجإزحر ألاػماث( ،ف اإلاغجبت )الشالشت( مً خُض اإلآا٣ٞت
ٖلى صعظت جإزحرَا بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.08مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (5ه )ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاٖض ف خل ألاػماث( ،ف اإلاغجبت )الغابٗت( مً خُض اإلآا٣ٞت ٖلى
صعظت جإزحرَا بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.07مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (0ه )ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاٖض ف وكغ ألاػماث( ،ف اإلاغجبت )السامؿت( مً خُض اإلآا٣ٞت ٖلى
صعظت جإزحرَا بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.00مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (9ه )ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً باب الخٓاظض ف ألاػمت( ،ف اإلاغجبت
)الؿاصؾت( مً خُض اإلآا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحرَا بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.00مً .(3.11
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عابػا:جبحن ؤن ؤٞغاص ُٖىت البدض مٓا٣ٞحن ٖلى بُ٣ت الٗباعاث التي جِ٣ـ جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً ،خُض ؤن
اؾخجابت ؤٞغاص البدض ٖلى َظٍ الٗباعاث ظاءث ف الٟئت الغابٗت التي جٓضر ؤن جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً ٌكحر
بلى )مٓا٢ْ ،(٤ٞض ٢ام الباخض بترجِب َظٍ الٗباعاث خؿب صعظت اإلآا٣ٞت ٖلى الىدٓ الخال :
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (00ه )ال٨شحر مً اإلآاَىحن ال ٌٗخجضْن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ف جججُ٘ اإلاٗلٓماث ؤزىاء
ألاػماث( ،ف اإلاغجبت )الؿابٗت( مً خُض اإلآا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحرَا بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.07مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (3ه )ؤزىاء ألاػماث ًؼصاص ب٢با ٫الىاؽ ٖلى ؤلاٖالم الجضًض إلاٗغٞت الخ٣اث ،(٤ف اإلاغجبت
)الشامىت( مً خُض اإلآا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحرَا بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.03مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (1ه )ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاٖض بضعظت ٦بحرة ف وكغ الكاجٗاث ؤزىاء ألاػماث( ْالٗباعة ع٢م )(1
ْه )ؤزىاء ألاػماث ًؼصاص ب٢با ٫الىاؽ ٖلى ؤلاٖالم الجضًض للخٗلُٖ ٤لى ألاخضار( ْالٗباعة ع٢م )ْ (05ه )ب٢با٫
اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً باب اإلاكاع٦ت م٘ آلازغًٍ ف الغؤي( ،ف اإلاغجبت )الخاؾٗت( مً خُض
اإلآا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحرَا بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.01مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (01ه )ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً باب ٢لت ج٩لٟخّ اإلااصًت( ْالٗباعة
ع٢م )ْ (0ه )ؤلاٖالم الجضًض ً
ٚالبا ما ًهى٘ ألاػماث( ،ف اإلاغجبت )الٗاقغة( مً خُض اإلآا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحرَا
بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.00مً .(3.11
ً
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (03ه )ؾع اإلآاَىحن هدٓ اإلاكاع٦ت ف ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث عٚبت مجهم ؤن ًٓ٩هٓا
مكاع٦حن ْلِؿٓا مخٟغظحن( ،ف اإلاغجبت )ؤلاخضٔ ٖكغة( مً خُض اإلآا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحرَا بجخٓؾِ م٣ضاعٍ )1.19
مً .(3.11
ً
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (00ه )ال٨شحر مً اإلآاَىحن ًج٨شٓن ْ٢خا ؤَٓ ٫ؤمام ؤلاٖالم الجضًض ف ٞترة ألاػماث( ،ف
اإلاغجبت )الازيخا ٖكغة( مً خُض اإلآا٣ٞت ٖلى صعظت جإزحرَا بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.10مً .(3.11
إلاحاﺑت غن الؿإاى الشاني :ما أهمُتإلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث؟
لئلظابت ًٖ الؿااْ ٫الخٗغٖ ٝلى ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث ٢ام الباخض بدؿاب
الخ٨غاعاث ،اليؿب اإلائٍٓت ،اإلاخٓؾُاث الخؿابُتْ ،الاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍتْ ،الغجب الؾخجاباث مٟغصاث البدض ٖلى
ٖباعاث مدٓع ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماثْ ،ظاءث الىخاثج ٧الخال :
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو -ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .غﺒضهللا غلي الػؿحري  ،صوعإلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث

حضوى ()7املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت والغجب الؾخجاﺑاث مفغصاث الﺒدث
غلى غﺒاعاث مدﻮعصوعإلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث
م
8
1
5
3
7
0
01
0
00
1

الػﺒاعة
ؤلاٖالم الجضًض لّ جإزحر ٦بحر ٖلى ؤ٩ٞاع
ْمٗخ٣ضاث اإلآاَىحن ؤزىاء ألاػماث.
ؤزىاء ألاػماث ًؼصاص ب٢با ٫الىاؽ ٖلى ؤلاٖالم
الجضًض للخٗلُٖ ٤لى ألاخضار.
ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاٖض ف خل ألاػماث.
ؤزىاء ألاػماث ًؼصاص ب٢با ٫الىاؽ ٖلى ؤلاٖالم
الجضًض إلاٗغٞت الخ٣اث.٤
ؤلاٖالم الجضًض ًطسم مً حجم ْجإزحر ألاػماث.
ؤلاٖالم الجضًض ً
ٚالبا ما ًهى٘ ألاػماث.
ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث
مً باب ٢لت ج٩لٟخّ اإلااصًت.
ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاٖض ف وكغ ألاػماث.
ً
ال٨شحر مً اإلآاَىحن ًج٨شٓن ْ٢خا ؤَٓ ٫ؤمام
ؤلاٖالم الجضًض ف ٞترة ألاػماث.
ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاَم بضعظت ٦بحرة ف وكغ
الكاجٗاث ؤزىاء ألاػماث.

املخﻮؾؽ

الاندغاف

صعحت

الحؿابي*

املػُاعي

املﻮ اﻓﻘت

1.11

1.310

ؤْا ٤ٞبكضة

0

1.10

1.311

ؤْا ٤ٞبكضة

0

1.57

1.300

ؤْا ٤ٞبكضة

5

1.55

1.350

ؤْا ٤ٞبكضة

1

1.50

1.301

ؤْا ٤ٞبكضة

3

1.50

1.310

ؤْا ٤ٞبكضة

1

1.09

1.150

ؤْا٤ٞ

7

1.05

1.339

ؤْا٤ٞ

8

1.00

1.119

ؤْا٤ٞ

9

1.19

1.105

ؤْا٤ٞ

01

الترجِب

ؾع اإلآاَىحن ف للجكاع٦ت ف ؤلاٖالم الجضًض
03

ؤزىاء ألاػماث عٚبت مجهم ؤن ًٓ٩هٓا مكاع٦حن

1.10

1.318

ؤْا٤ٞ

00

ْلِـ مخٟغظحن.
05

ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث
مً باب اإلاكاع٦ت م٘ آلازغًٍ ف الغؤي.
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5.89

1.701

ؤْا٤ٞ
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الػﺒاعة

م
01

ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث
مً باب بزباث الظاث.
ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث

9

مً باب الخٓاظض ف ألاػمت.

00

ال٨شحر مً اإلآاَىحن ال ٌٗخجضْن ٖلى ؤلاٖالم
الجضًض ف جججُ٘ اإلاٗلٓماث ؤزىاء ألاػماث.
املخﻮؾؽ الػام

املخﻮؾؽ

الاندغاف

صعحت

الحؿابي*

املػُاعي

املﻮ اﻓﻘت

5.11

1.783

ؤْا٤ٞ

05

5.00

1.700

مداًض

01

0.19

1.807

مداًض

03

3.99

1.549

الترجِب

أو اﻓق

* صعحت املخﻮؾؽ الحؿابي من (.)5.11
ﺑاؾخﻘغاء الجضوى الؿاﺑق ًدﺒحن ما ًلي:
أوال :ؤٞغاص ُٖىتالبدض مٓا٣ٞحن بضعظت ٦بحرة بك٩ل ٖام ٖلى ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً
ألاػماث ،خُض بل ٜمخٓؾِ مٓا٣ٞتهم ٖلى مدٓع ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث ) 5.99مً
 َْٓ ،(3.11اإلاخٓؾِ الظي ً ٘٣ف الٟئت الغابٗت مً ٞئاث اإلاُ٣اؽ السجاسخي مً )ْ ،(1.01-5.11التي جبحن ؤن زُاع
مٓا٣ٞت ؤٞغاص البدض هدٓ ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث حكحر بلى )ؤْا (٤ٞف ؤصاة البدض.
ً
زانُاً :دبحن مً الجضْ ٫الؿاب ٤ؤن َىا ٥جباًىا ف آعاء ؤٞغاص البدض هدٓ ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت
ْالٓ٢اًت مً ألاػماث ،خُض جغاْخذ مخٓؾُاث مٓا٣ٞتهم ٖلى ٖباعاث مدٓع ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت
مً ألاػماث ما بحن ) 0.19بلى ْ ،(1.11ه مخٓؾُاث ج ٘٣ف الٟئاث الشالشت ْالغابٗت ْالسامؿت مً ٞئاث البدضْ ،التي
جٓضر ؤن صعظت مٓا٣ٞت ؤٞغاص ُٖىت البدض هدٓ ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث حكحر بلى
)مداًض /ؤْا /٤ٞؤْا ٤ٞبكضة( ٖلى الخٓال .
زالشا:جبحن ؤن ؤٞغاص ُٖىت البدض مٓا٣ٞحن بكضة ٖلى ) (1مً الٗباعاث التي جِ٣ـ ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف
الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث ،خُض ؤن اؾخجابت ؤٞغاص البدض ٖلى َظٍ الٗباعاث ظاءث ف الٟئت السامؿت التي جٓضر
ؤن ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث ٌكحر بلى )مٓا ٤ٞبكضة(٢ْ ،ض ٢ام الباخض بترجِب َظٍ
الٗباعاث خؿب صعظت اإلآا٣ٞت ٖلى الىدٓ الخال :

501

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
ً٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى -
الػكغوﻷونل -ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـ واﻟﻌﺪد ا
جلض اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟﻤاملﺠﻠﺪ
ص .غﺒضهللا غلي الػؿحري  ،صوعإلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث

ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (8ه )ؤلاٖالم الجضًض لّ جإزحر ٦بحر ٖلى ؤ٩ٞاع ْمٗخ٣ضاث اإلآاَىحن ؤزىاء ألاػماث( ،ف اإلاغجبت
)ألاْلى( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.11مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (1ه )ؤزىاء ألاػماث ًؼصاص ب٢با ٫الىاؽ ٖلى ؤلاٖالم الجضًض للخٗلُٖ ٤لى ألاخضار( ،ف اإلاغجبت
)الشاهُت( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.10مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (5ه )ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاٖض ف خل ألاػماث( ،ف اإلاغجبت )الشالشت( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت
ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.57مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (3ه ) :ؤزىاء ألاػماث ًؼصاص ب٢با ٫الىاؽ ٖلى ؤلاٖالم الجضًض إلاٗغٞت الخ٣اث ،(٤ف اإلاغجبت
)الغابٗت( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.55مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (7ه )ؤلاٖالم الجضًض ًطسم مً حجم ْجإزحر ألاػماث( ،ف اإلاغجبت )السامؿت( مً خُض صعظت
اإلآا٣ٞت ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.50مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (0ه )ؤلاٖالم الجضًض ً
ٚالبا ما ًهى٘ ألاػماث( ،ف اإلاغجبت )الؿاصؾت( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت
ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.50مً .(3.11
عابػا:جبحن ؤن ؤٞغاص ُٖىت البدض مٓا٣ٞحن ٖلى ٖضص ) (7مً الٗباعاث التي جِ٣ـ ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت
ْالٓ٢اًت مً ألاػماث ،خُض ؤن اؾخجابت ؤٞغاص البدض ٖلى َظٍ الٗباعاث ظاءث ف الٟئت الغابٗت التي جٓضر ؤن ؤَجُت
ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث ٌكحر بلى )مٓا٢ْ ،(٤ٞض ٢ام الباخض بترجِب َظٍ الٗباعاث خؿب صعظت
اإلآا٣ٞت ٖلى الىدٓ الخال :
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (01ه )ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً باب ٢لت ج٩لٟخّ اإلااصًت( ،ف
اإلاغجبت )الؿابٗت( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.09مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (0ه ) :ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاٖض ف وكغ ألاػماث( ،ف اإلاغجبت )الشامىت( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت
ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.05مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (00ه ) :ال٨شحر مً اإلآاَىحن ًج٨شٓن ْ٢ذ ؤَٓ ٫ؤمام ؤلاٖالم الجضًض ف ٞترة ألاػماث( ،ف
اإلاغجبت )الخاؾٗت( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.00مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (1ه ) :ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاَم بضعظت ٦بحرة ف وكغ الكاجٗاث ؤزىاء ألاػماث( ،ف اإلاغجبت
)الٗاقغة( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.19مً .(3.11
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ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (03ه ) :ؾع اإلآاَىحن ف للجكاع٦ت ف ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث عٚبت مجهم ؤن ًٓ٩هٓا
مكاع٦حن ْلِـ مخٟغظحن( ،ف اإلاغجبت )ؤلاخضٔ ٖكغة( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 1.10مً
.(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (05ه ) :ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً باب اإلاكاع٦ت م٘ آلازغًٍ ف
الغؤي( ،ف اإلاغجبت )الازيخا ٖكغة( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 5.89مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (01ه ) :ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً باب بزباث الظاث( ،ف اإلاغجبت
)الشالض ٖكغة( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 5.11مً .(3.11
زامؿا :جبحن ؤن ؤٞغاص ُٖىت البدض مداًضًً ف مٓا٣ٞتهم هدٓ ) (0مً الٗباعاث التي جِ٣ـ ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض
ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث ،خُض ؤن اؾخجابت ؤٞغاص البدض ٖلى َظٍ الٗباعاث ظاءث ف الٟئت الشالشت التي جٓضر
ؤن ؤَجُت ؤلاٖالم الجضًض ف الخُٖٓت ْالٓ٢اًت مً ألاػماث ٌكحر بلى )مداًض(٢ْ ،ض ٢ام الباخض بترجِب َظٍ الٗباعاث
خؿب صعظت اإلآا٣ٞت ٖلى الىدٓ الخال :
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (9ه ) :ب٢با ٫اإلآاَىحن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً باب الخٓاظض ف ألاػمت( ،ف اإلاغجبت
)الغاب٘ ٖكغة( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 5.00مً .(3.11
ظاءث الٗباعة ع٢م )ْ (00ه ) :ال٨شحر مً اإلآاَىحن ال ٌٗخجضْن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ف جججُ٘ اإلاٗلٓماث ؤزىاء
ألاػماث( ،ف اإلاغجبت )السامـ ٖكغة( مً خُض صعظت اإلآا٣ٞت ٖلحها بجخٓؾِ م٣ضاعٍ ) 0.19مً .(3.11
نخائج الضعاؾت:
مجا ؾبً ٤ج ً٨جلسُو هخاثج البدض ُٞجا ًل :
ً
 ؾع اإلآاَىٓن للجكاع٦ت ف ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث عٚبت مجهم ؤن ًٓ٩هٓا مكاع٦حن ْلِؿٓا مخٟغظحن. ؤلاٖالم الجضًض لّ جإزحر ٦بحر ٖلى الىٓاح ألامىُت. ال حؿخُُ٘ الجِاث ألامىُت مِجا بلٛذ ؾُُغتها مً الخد٨م ف ؤلاٖالم الجضًض. ؤلاٖالم الجضًض ٌؿاَم بضعظت ٦بحرة ف وكغ الكاجٗاث ؤزىاء ألاػماث. ؤنبذ ؤلاٖالم الجضًض مً اإلاٗٓ٢اث ألامىُت ف بصاعة ألاػماث. الجِاث ألامىُت حؿخٗحن باإلٖالم الجضًض ف عص الكاجٗاث ؤزىاء ألاػماث.ً
 -ال٨شحر مً اإلآاَىحن ًج٨شٓن ْ٢خا ؤَٓ ٫ؤمام ؤلاٖالم الجضًض ف ٞترة ألاػماث.
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ص .غﺒضهللا غلي الػؿحري  ،صوعإلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث

 ألاػماث التي ال ًدىاْلِا ؤلاٖالم ًٓ٩ن مً الؿِل خلِا. ال٨شحر مً اإلآاَىحن ال ٌٗخجضْن ٖلى ؤلاٖالم الجضًض ف جججُ٘ اإلاٗلٓماث ؤزىاء ألاػماث.ُ َ ّ
ط ِسم مً حجم ْجإزحر ألاػماث.
 ؤلاٖالم الجضًض ً ب٢با ٫اإلآاَىحن هدٓ ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً باب ٢لت ج٩لٟخّ اإلااصًت. ؤلاٖالم الجضًض لّ جإزحر ٦بحر ٖلى ؤ٩ٞاع ْمٗخ٣ضاث اإلآاَىحن ؤزىاء ألاػماث. ب٢با ٫اإلآاَىحن هدٓ ؤلاٖالم الجضًض ؤزىاء ألاػماث مً باب الخٓاظض ف ألاػمت.املحﻮعالخامـ :الخﻮصُاث والﺒدﻮر املﻘترخت:
أوال :الخﻮصُاث:
ف يٓء ما جم اؾخٗغايّ مً ؤصبُاث ْما جٓنل بلُّ البدض مً هخاثج ًج ً٨ج٣ضًم الخٓنُاث الخالُت:
 جٓٞحر زبراء ألاػمت ٢بل ْ٢ذ ؾاب ٤مً ؤظل بىاء ٖال٢اث الش٣ت اإلاُلٓبت ْاجساط ال٣غاع اإلاىاؾب. الخضعٍب ٖلى الخُُ٣م اإلاٗلٓماحي ْاإلآٟ٢ي بك٩ل مىاؾب ْٓٞعيُُٟ٦ ،ت الخٗامل م٘ الكاجٗاثْ ،جُُ٣م الٓا٘٢ْاإلآاعص اإلاخاخت.
ّ
 صٖم ْحؿُِل وكٓء عْابِ ؤْ خل٣اث جيؿُٚ ٤حر عؾجُت جلخ٣ي ٞحها الخض٣ٞاث اإلاٗلٓماجُت ْال ؾُجا جل ٪التيًُٓعَا اإلآاَىٓن.
 خكض اإلاؿاٖضة الساعظُت ْجيؿُ ٤ظِٓصَا بلى مىُ٣ت مت ،ؾٓاء ٧اهذ م ّ٣ضمت مً الجِل ؤْ مىٓجاث اظخجاُٖت
ألاػ
ؤْ زاعظُت ؤْ صْْ ،٫إن لم جخالءم ؤٖجالِم م٘ َُا٧ل الؿُُغة ْالُ٣اصة اإلا ّخبٗت.
ّ
 ؤَجُت حٗلم ال٣اصة ُُٟ٦ت الٗجل م٘ ؤلاٖالمْ ،إصاعة ؤلاٖالم ) ،(MediaManageلظا ًيبػ ؤن ًٓضر ال٣اصة بلى ؤًًًخجّ املجخج٘ ،م٘ ج٣ضًم ؤلاَاع الظي ّ
ًغسخ ج٨ٟحر ْؤٗٞا ٫ألاٞغاص ٖلى ؤعى الٓا.٘٢
 جضعٍب ال٣اصة ْإ٦ؿابهم اإلاِاعاث السانت بةصاعة ألاػمت ْزهاثو الؿلٓ ٥ؤلاوؿاوي اإلاىاؾب.-

جٓٞحر مؿخلؼماث الصخت الاظخجاُٖت ْف م٣ضمتها اإلآاعصْ ،الخضعٍب ٖلى ؾِىاعٍَٓاث ألاػمت.
بوكاء مغا٦ؼ ٖجلُاث م ّ
خ٣ضمت مُِإة ألن جإزظ ػمام اإلاباصعة ف خاالث ألاػماث.
ضعب ً
الٗجل م٘ ؤلاٖالم ْالاجها ٫الٟٗاْ ،٫ازخُاع مخدضر عؾمي م َّ
ظُضا ْٖال اإلاهضاُ٢ت إلعؾا ٫عؾاثل مٓزٓ٢ت،
ّ
مؿخجغة ،نغٍدتْْ،اُٗ٢ت ،للخٛلب ٖلى الكاجٗاث.
جدضر ألاػماث بؿغٖت؛ لظا ًيبػ ؤن جٓ٩ن الاؾخجابت ً
ٞىُا ْإٖالم ًُا ٓٞعٍت ْؾغَٗت.
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قائمت املغاحؼ الػغبُت ولاحنبُت
ؤبٓ ٖامٓص ،دمحم ؾٗض ).(0119إلاغلم لامجي املفهﻮم ..الﻮظائﻒ ..الاقهالُاث ،ظامٗت خلٓان ،مهغ.
ؤبٓ ٖامٓص ،دمحم ؾٗض ).(0105الػلقاث الضولُت املػاصغة،صاع ال٨ٟغ الجامع  ،مهغ.
ؤلاٖالم ألامجي الٗغبي ً٢اًاٍ ْمك٨الجّ ) (0110ؤ٧اصًجُت هاً ٠الٗغبُت للٗلٓم ألامىُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث ْالبدٓر،
الغٍاىْ”.ؾاثل ؤلاٖالم” ،مٓ ٘٢الُٓوؿ ،ٓ٩عاظ٘.http://ar.unesco.org/partnerships/medias :
ؤلاٖالم ْألامً ) (0111أماصًمُت ناًﻒ الػغبُت للػلﻮم لامنُت ،مغ٦ؼ البدٓر ْالضعاؾاث ،الغٍاى.
اإلاباصعة الٗلمﯿة لخُٓیغ ألاصاء ؤلاٖالمي الجامع  ،ؤلاٖالم الجضًض ،جُٓع ألاصاء ْالٓؾُلت الُُْٟٓت.
بٓصًٟان ،ؤهضعْ) .(0111صْع ْؾاثل ؤلاٖالم ف بىاء الضًج٣غاَُت ْحٗؼٍؼَا ،ف اإلااججغ الضْل الؿاصؽ للضًج٣غاَُاث
الجضًضة ْاإلاؿخٗاصة “ﺑناء الﻘضعة في ؾبُل جدﻘُق الضًمﻘغاػُت والؿلم والخﻘضم الاحخماعي” الٓع٢ت ع٢م
 ،01الضْختُ٢ ،غ  09ؤ٦خٓبغ 0-هٓٞجبر.
الخجُمي ،ظجاٖ ٫بض الخ ) (0101ؤلاٖالم ألامجي ْيغْعة جٍُٓغ ؤصاثّ ،صحُفت الجؼٍغة ،ماؾؿت الجؼٍغة للصخاٞت
ْالُباٖت ْاليكغ ،الغٍاى ،عاظ٘http://www.al-jazirah.com/2016/20160207/rj2.htm :
الجخجيٖ ،ل بً ٞاًؼ ).(0111إلاغلم لامجي والﻮقاًت من الجغٍمت ،مغلؼ الضعاؾاث والﺒدﻮر ،ؤ٧اصًجُت هاً٠
الٗغبُت للٗلٓم ألامىُت ،الغٍاى.
الجخجيٖ ،ل بً ٞاًؼ .( 0113 ) .مغا٦ؼ البدٓر ْصْعَا ف الخهضي إلاِضصاث ألامً ،مغلؼ الضعاؾاث والﺒدﻮر ،ألامً
ال٨ٟغي ،073-091 ،ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلٓم ألامىُت ،الغٍاى ،اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت.
الخضًضي ،مجى ) (0107إلاغلم ومﻮاحهت لاػماث ،ظغٍضة ٞ 07 ،03ٕ ،Arab Media & Societyبراًغ.
زًٓع ،ؤصًب )(0118إلاغلم الػغبي غلى أﺑﻮاب الﻘغن الحاصي والػكغٍن ،ؾلؿلت اإلا٨خبت ؤلاٖالمُت ،0ٍ ،صمك.٤
الضْعي ،دمحم هانغ ) .(0101الخأزحراث الؿلﺒُت ملﻮ اقؼ الخﻮاصل الاحخماعي غلى مؿخﻮى الﻮعي ﺑالﻘظاًا الضازلُت:
صعاؾت مُضانُت،عؾالت ماظؿخحر ميكٓعة٧،لُت آلاصاب ،ظامٗت بٛضاص :بٛضاص.
الكٗالنِٞ ،ض اخجض ) .( 0110ئصاعةاألػماثاالؾؿﻮاملغاخلﻮاأللُـاث،ا٧اصًجُت هاً ٠للٗلٓم ألامىُت ،الغٍاى.
الكجغي ،دمحم ) .(0108جإزحر ؤلاٖالم الجضًض ٖلى ألامً ألاؾغي،املجلت إلالنترونُت الكاملت ،الٗضص ).(1
ناصٖ ،١باؽ ) .(0118إلاغلم الجضًض -املفاهُﻢ والﻮؾائل  -والخؼﺒُﻘاث ،صاع الكغ ١لليكغ ْالخٓػَٖ٘ ،جان.
نالر ،ؾلُجان) .(0990-0980ؤلاٖالم ْالخُٓع الضًج٣غاَي ف مهغ ،املإجمغ الؿنﻮي لاوى للﺒاخشحن الكﺒاب:
الخؼﻮع الؿُاسخي في مصغ  ،0990-1982دمحم نٟي الضًً زغبٓف )مدغع( ،مغ٦ؼ البدٓر ْالضعاؾاث
الؿُاؾُت٧ ،لُت الا٢خهاص ْالٗلٓم الؿُاؾُت ،ظامٗت ال٣اَغة.0991 ،
نالحٖ ،بض الخجُض ) (0105إلاغلم وإصاعة لاػماث ،ماؾؿت َُبت لليكغ ْالخٓػَ٘.
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الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .غﺒضهللا غلي الػؿحري  ،صوعإلاغلم الجضًض في الخﻮغُت والﻮقاًت من لاػماث

ٖشجانٖ ،بض الغخجً ؤخجض ) (0993مناهج الﺒدث الػلمي وػغق لخاﺑت الغؾائل الجامػُت ،صاع ظامٗت بٞغٍُ٣ا
الٗاإلاُت لليكغ ،السغَٓم.
مهُٟىٍَٓ ،ضا ) (0108صوع إلاغلم قﺒل و أزناء وبػض لاػماث والصغاغاث املؿلحت،Arab Media & Society ،
الٗضص .03
ههغْ ،ؾام ) .(0103مهضاُ٢ت ْؾاثل ؤلاٖالم اإلاهغٍت الخٓ٩مُت ْالسانت ؤزىاء ألاػماث صعاؾت خالت ألػمت ْباء
بهٟلٓهؼا السىاػٍغ.
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