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استخدام التقهًة احلديثة يف تعلًم اللغة العربًة وتعلمها  

 ونشرها وأثره يف التىاصل احلضاري

6 

تعد ايًػ١ ايعسب١ٝ أقدّ ايًػات اؿ١ٝ ع٢ً ٚد٘ ا٭زض، ٚ ع٢ً اخت٬ف بني ايباسجني سٍٛ  املًدـ

عُس ٖرٙ ايًػ١؛ ٫ لد غهّا يف إٔ ايعسب١ٝ اييت ْطتددَٗا ايّٝٛ أَكت َا ٜصٜد ع٢ً أيـ ٚضتُا١٥ 

: عؿعٗا إىل إٔ ٜسخ اهلل ا٭زض َٚٔ عًٝٗا، قاٍ تعاىل-  ضبشاْ٘ ٚتعاىل–ض١ٓ، ٚقد تهّؿٌ اهلل  

{َٕ ُ٘ َيَشاِؾُعٛ َّْا َي َِٚإ َٓا ايرِِّنَس  َْصَِّي  ُٔ َِْش َّا  َٚٓر عؿٛز اإلض٬ّ ا٭ٚىل اْتػست ايعسب١ٝ  (9:اؿذس) {ِإ

يف َععِ أزدا٤ املعُٛز٠ ٚبًػت َا بًػ٘ اإلض٬ّ ٚازتبطت عٝا٠ املطًُني ؾأؾبشت يػ١ ايعًِ 

يكد اضتطاعت ايًػ١ ايعسب١ٝ إٔ . ٚا٭دب ٚايطٝاض١ ٚاؿكاز٠ ؾك٬ّ عٔ نْٛٗا يػ١ ايدٜٔ ٚايعباد٠

تطتٛعب اؿكازات املدتًؿ١؛ ايعسب١ٝ، ٚايؿازض١ٝ، ٚايْٝٛا١ْٝ، ٚاشلٓد١ٜ، املعاؾس٠ شلا يف ذيو 

ايٛقت، ٚ إٔ ػعٌ َٓٗا سكاز٠ ٚاسد٠، عامل١ٝ املٓصع، إْطا١ْٝ ايس١ٜ٩، ٚذيو ٭ٍٚ َّس٠ يف ايتازٜذ، 

َٚع تػرل ، ؾؿٞ ظٌ ايكسإٓ ايهسِٜ أؾبشت ايًػ١ ايعسب١ٝ يػ١ عامل١ٝ، ٚايًػ١ ا٭ّ يب٬د نجرل٠

إٕ ايًػ١ يٝطت ٚعا٤ يًُعازف  (2009املٓاعٞ،). ايعسٚف احملٝط١ بٗا َٔ إٓ ٯخس مل تؿكد قسٚزتٗا

ْبٌٝ، )ؾشطب ٚيهٓٗا ايكدز ا٫دتُاعٞ يإلْطإ ؼٌُ ٖٜٛت٘ ْٚػأت٘ ٚعكًٝت٘ ٚقدزات٘ َٚٝٛي٘ 

، ٚملا ناْت ايًػ١ َٔ ٖرا املٓطًل قٛز املٓع١َٛ ايؿهس١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ؾكد أقش٢ (276، عدد 2001

دٚزٖا َتعاظُّا يف عؿس ايتكٓٝات اؿدٜج١، ٚيريو ٚدبت ايعٓا١ٜ بٗا ٚبتطٜٛسٖا، ست٢ ٜهٕٛ شلا 

. َٛط٧ قدّ يف ايعامل املعاؾس يبٓا٤ سكاز٠ اإلض٬ّ املستكب١، ٚجيد ايكاز٨ ايعسبٞ بػٝت٘ بًػت٘

 يف ايب٬د ايعسب١ٝ –إلًٝص١ٜ ٚؾسْط١ٝ - ٚست٢ ٜتكًـ طػٝإ ايًػات ايػسب١ٝ ع٢ً اـؿٛف 

ٚاإلض١َٝ٬ ، َٔ املأٍَٛ إٔ ت٪دٟ ايعٓا١ٜ بايًػ١ ايعسب١ٝ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ إىل تػذٝع ايذلمج١ 

ٚايتعسٜب ٚتطٜٛس بسفٝات ايذلمج١ اٯي١ٝ، َع َا ٜٛاشٟ ذيو َٔ ٚقع املؿطًشات ٚتأيٝـ 

املعادِ املتدؿؿ١ ٚايتأيٝـ يف ايًػ١ يتٝطرلٖا ٚتبطٝط قٛاعدٖا ايًػ١ٜٛ ٚا٫دتٗاد يف إخكاعٗا 

يتبك٢ ايًػ١ ايعسب١ٝ ق١ٜٛ نُا ناْت، قادز٠ دا٥ُّا  ( 288-238، 2001ْبٌٝ،  )يًتشًٌٝ اؿاضٛبٞ 

ثسا٤ املب٢ٓ ٚغ٢ٓ اإلَهاْات عٝح  «ع٢ً اضتٝعاب املعطٝات ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ اؿدٜج١، إذ ٖٞ َٔ

بسْاَر ا٭َِ املتشد٠ ) تكدّ ٖٞ ذاتٗا ؾسؾ١ ْادز٠ يٛيٛز عؿس املعًَٛات١ٝ ٚنجاؾ١ املعسؾ١ باقتداز

(.  173، 2002اإلمنا٥ٞ، 
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 :مقدمة

تعتدل ايًػ١ َؿتاح ا٫ْؿتاح ع٢ً اٯخس ٚسًك١ ايتٛاؾٌ َع٘ سٝح أؾبح تعًُّٗا ساد١ ًَش١ يف اؿٝا٠ 

املعاؾس٠ اييت تػٗد ثٛز٠ َعًَٛات١ٝ نبرل٠ ْتٝذ١ ايتكدّ يف ا٫تؿا٫ت ، ًٜٚصّ شلرٙ ايًػ١ بساَر تع١ًُٝٝ 

َتُٝص٠ ٜتِ تدزٜطٗا باضتدداّ ايتهٓٛيٛدٝا اؿدٜج١ املتطٛز٠ ، أَا تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ يػرل ايٓاطكني بػرلٖا 

ؾٝػٗد شلا ايهجرل بأْٗا ْادش١ إىل سد نبرل ؾإضٗاَاتٗا يف ْػس ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ايعامل قط اسذلاّ 

ٚتكدٜس ايهجرل َٔ املٗتُني بٗرا اجملاٍ، َٔ خ٬ٍ تأيٝـ َٓاٖر سدٜج١ َٚدزٚض١ بدق١ تت٤٬ّ َع ايجكاؾ١ 

ٚتعد ايًػ١ ايعسب١ٝ أقدّ ايًػات اؿ١ٝ ع٢ً ٚد٘ ا٭زض، ٚ ع٢ً اخت٬ف بني  (2009املٓاعٞ،)ايعسب١ٝ اإلض١َٝ٬ 

ايباسجني سٍٛ عُس ٖرٙ ايًػ١؛ ٫ لد غهّا يف إٔ ايعسب١ٝ اييت ْطتددَٗا ايّٝٛ أَكت َا ٜصٜد ع٢ً أيـ 

َّا }: عؿعٗا إىل إٔ ٜسخ اهلل ا٭زض َٚٔ عًٝٗا، قاٍ تعاىل- ضبشاْ٘ ٚتعاىل– ٚضتُا١٥ ض١ٓ، ٚقد تهّؿٌ اهلل   ِإ

َٕ ُ٘ َيَشاِؾُعٛ َّا َي َِٚإ َٓا ايرِِّنَس  َْصَِّي  ُٔ (. 9:اؿذس) {َِْش

َٚٓر عؿٛز اإلض٬ّ ا٭ٚىل اْتػست ايعسب١ٝ يف َععِ أزدا٤ املعُٛز٠ ٚبًػت َا بًػ٘ اإلض٬ّ ٚازتبطت عٝا٠ 

يكد اضتطاعت . املطًُني ؾأؾبشت يػ١ ايعًِ ٚا٭دب ٚايطٝاض١ ٚاؿكاز٠ ؾك٬ّ عٔ نْٛٗا يػ١ ايدٜٔ ٚايعباد٠

ايًػ١ ايعسب١ٝ إٔ تطتٛعب اؿكازات املدتًؿ١؛ ايعسب١ٝ، ٚايؿازض١ٝ، ٚايْٝٛا١ْٝ، ٚاشلٓد١ٜ، املعاؾس٠ شلا يف ذيو 

ايٛقت، ٚ إٔ ػعٌ َٓٗا سكاز٠ ٚاسد٠، عامل١ٝ املٓصع، إْطا١ْٝ ايس١ٜ٩، ٚذيو ٭ٍٚ َّس٠ يف ايتازٜذ، ؾؿٞ ظٌ 

َٚع تػرل ايعسٚف احملٝط١ بٗا َٔ ، ايكسإٓ ايهسِٜ أؾبشت ايًػ١ ايعسب١ٝ يػ١ عامل١ٝ، ٚايًػ١ ا٭ّ يب٬د نجرل٠

(. 2009املٓاعٞ،) .إٓ ٯخس مل تؿكد قسٚزتٗا

إٕ ايًػ١ يٝطت ٚعا٤ يًُعازف ؾشطب ٚيهٓٗا ايكدز ا٫دتُاعٞ يإلْطإ ؼٌُ ٖٜٛت٘ ْٚػأت٘ ٚعكًٝت٘ 

 ٚملا ناْت ايًػ١ َٔ ٖرا املٓطًل قٛز املٓع١َٛ ايؿهس١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ،(276، عدد 2001ْبٌٝ، ) ٚقدزات٘ َٚٝٛي٘

ؾكد أقش٢ دٚزٖا َتعاظُّا يف عؿس ايتكٓٝات اؿدٜج١، ٚيريو ٚدبت ايعٓا١ٜ بٗا ٚبتطٜٛسٖا، ست٢ ٜهٕٛ شلا 

ٚست٢ ٜتكًـ . َٛط٧ قدّ يف ايعامل املعاؾس يبٓا٤ سكاز٠ اإلض٬ّ املستكب١، ٚجيد ايكاز٨ ايعسبٞ بػٝت٘ بًػت٘

 يف ايب٬د ايعسب١ٝ ٚاإلض١َٝ٬ ، َٔ املأٍَٛ إٔ –إلًٝص١ٜ ٚؾسْط١ٝ - طػٝإ ايًػات ايػسب١ٝ ع٢ً اـؿٛف 

ت٪دٟ ايعٓا١ٜ بايًػ١ ايعسب١ٝ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ إىل تػذٝع ايذلمج١ ٚايتعسٜب ٚتطٜٛس بسفٝات ايذلمج١ اٯي١ٝ، 

َع َا ٜٛاشٟ ذيو َٔ ٚقع املؿطًشات ٚتأيٝـ املعادِ املتدؿؿ١ ٚايتأيٝـ يف ايًػ١ يتٝطرلٖا ٚتبطٝط 

يتبك٢ ايًػ١ ايعسب١ٝ (  288-238، 2001 ْبٌٝ، )قٛاعدٖا ايًػ١ٜٛ ٚا٫دتٗاد يف إخكاعٗا يًتشًٌٝ اؿاضٛبٞ 

ثسا٤ املب٢ٓ ٚغ٢ٓ  «ق١ٜٛ نُا ناْت، قادز٠ دا٥ُّا ع٢ً اضتٝعاب املعطٝات ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ اؿدٜج١، إذ ٖٞ َٔ

بسْاَر ا٭َِ ) اإلَهاْات عٝح تكدّ ٖٞ ذاتٗا ؾسؾ١ ْادز٠ يٛيٛز عؿس املعًَٛات١ٝ ٚنجاؾ١ املعسؾ١ باقتداز

ٚيهٓٗا ؼتاز ٫ضتجُاز إَهاْٝاتٗا اشلا١ً٥ َٔ مجٝع ايٓٛاسٞ ايٓش١ٜٛ . (173، 2002املتشد٠ اإلمنا٥ٞ، 

ٚيتشكٝل ٖرا ايدٚز ناْت ٖرٙ ايٛزق١ ايع١ًُٝ  ( 59، 2000أبٛ ايعصّ،)ٚايؿسؾ١ٝ ٚايؿٛت١ٝ ٚايد٫ي١ٝ ٚايتعبرل١ٜ
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ٚاييت تتٓاٍٚ اضتدداّ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٗا ْٚػسٖا ٚأثسٙ يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ؛ 

َٔ خ٬ٍ اضتدداّ تك١ٝٓ ايتعًِٝ املدلَر ٚايتعًِ ايراتٞ، ٚاضتدداّ تك١ٝٓ اؿاضٛب، ٚاضتدداّ تك١ٝٓ 

 . ا٫تؿاٍ اؾُاٖرلٟ، ٚاضتدداّ تك١ٝٓ اإلع٬ّ ايسقُٞ

ٚشلرا َٛقٛع ععِٝ ا٭ثس ع٢ً ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚإتكاْٗا ٚاْتػازٖا ٚتعًُٝٗا يًعسب ٚغرل ايعسب ٚغرل 

ايٓاطكني بٗا، ٖٚٛ َٛقٛع تكين إع٬َٞ يف إٓ ٚاسد ، إذ َٔ املُهٔ إٔ تكّٛ ايتكٓٝات بػهٌ أندل ٚأؾكٌ 

 ٚمتهني عا١َ املػاٖدٜٔ ٚاملتؿؿشني يًتكٓٝات اؿدٜج١ .يتشكٝل ايعدٜد َٔ اـدَات ٚايؿٛا٥د يًػ١ ايعسب١ٝ

َٔ ا٫ط٬ع عًٝٗا،  ٚبريو متهٔ ٖرٙ ايتكٓٝات َٔ تكدِٜ ؾٛز٠ ٚاقش١ عٔ ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ اإلض١َٝ٬ ٚعٔ 

. إضٗاَاتٗا اؿكٝك١ٝ يف ايؿهس اإلْطاْٞ، ٚيف ؼكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ ْٚػس ايًػ١ ايعسب١ٝ

َٔ ٖٓا ٚدب ع٢ً ايكا٥ُني ع٢ً تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٗا يف ايعامل ايعسبٞ ٚاإلض٬َٞ ايًشام بسنب 

ايتكدّ ٚايتطٛز يف َٝدإ تعًِ ايًػات ٚتعًُٝٗا ، سٝح غٗد قؿصات ٖا١ً٥ ٚٚاضع١ يف ٖرا ايطبٌٝ بدأت بتؿعٌٝ 

كتدل ايًػات ، ثِ ايتعًِ ايراتٞ أٚ املدلَر ، ؾايدلاَر ايطُع١ٝ ٚايبؿس١ٜ املتها١ًَ ، ٚاضتدداّ اؿاضٛب يف 

 ثِ نإ ايدٚز يػبهات ا٫ْذلْت َٚا تكدَ٘ َٔ خدَات ٖا١ً٥ (.130ّ ، 1981ايعسبٞ ، )تعًِٝ ايًػات ٚتعًُٗا 

. يف تعًِ ايًػ١ ْٚػسٖا ٚؼكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ

إٕ ؾعٛد سكاز٠ ثِ امطاطٗا قؿ١ تتهسز عٓد نٌ ايػعٛب ٚا٭َِ، ٖٚٛ َستبط عاد٠ بعٛاٌَ ايك٠ٛ، 

  .ضٛا٤ ناْت ؾهس١ٜ أٚ ع١ًُٝ أٚ عطهس١ٜ أٚ تٓع١ُٝٝ، ٚغرلٖا نجرل

ٚإٕ ْٗك١ ايعسب١ٝ ئ تتأت٢ إ٫ بٓٗك١ سكاز١ٜ ع١ًُٝ ق١ٜٛ تعٝدٖا يطابل عٗدٖا، نُا سدَخ عٓدَا  

َٚٔ ٖرٙ  (2009ض٣ًٛ محاد٠،  )أعادت ْٗك١ إضسا٥ٌٝ ايع١ًُٝ اؿدٜج١ ايًػ١ ايعدل١ٜ يًُشاؾٌ ايع١ًُٝ 

ايعٛاٌَ ايتؿٛم يف تك١ٝٓ ا٫تؿاٍ ؾتك١ٝٓ اإلع٬ّ ٚا٫تؿاٍ، َٓر ايكدّ، مل تأت َٔ ؾساؽ ، ٚإمنا ْتٝذ١ دٗٛد 

اإلْطإ ايد٩ٚب يتطٜٛس َٗازات ا٫تؿاٍ يدٜ٘ َٓر إٔ ظٗس أٍٚ ػُع بػسٟ ضع٢ أؾسادٙ إىل ايبشح عٔ أؾكٌ 

ايطبٌ ٚأضًٗٗا يف تبادٍ املعًَٛات ٚسؿعٗا، ٚقد قطِ عًُا٤ ا٫تؿاٍ تازٜذ اإلْطإ ا٫تؿايٞ املعًَٛاتٞ إىل 

أزبع١ عؿٛز، اْت٢ٗ نٌ ٚاسد َٓٗا بجٛز٠ اؾتتشت ايعؿس ايرٟ ت٬ٙ، ٚأغدقت ع٢ً ايكا٥ُني بتًو ايجٛز٠ ق٠ٛ 

. إىل سني ظٗٛز ق٠ٛ اتؿاي١ٝ َٓاؾط١# ايطٝاض١ٝ ٚايؿهس١ٜ$َكاؾ١ َهٓتِٗ َٔ ايطٝطس٠ 

ٚيكد أندت ايدزاضات ٚا٭عاخ اؿدٜج١ إٔ ايجٛز٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ يف غكٝٗا ايتكين ٚاملعًَٛاتٞ تعد ؾسؾ١ 

سكٝك١ٝ يٮ١َ ايعسب١ٝ يًٓٗك١ ٚاضتدزاى َا ؾاتٗا يف ايًشام بايسنب اؿكازٟ اؿدٜح، ؾكد ؾازت 

املعًَٛات ٚتكٓٝاتٗا املتطٛز٠ بطسع١ َر١ًٖ أضاع اجملتُعات املتكد١َ ٚأْػطتٗا املتٓٛع١ ضٛا٤ يف ا٫قتؿاد أٚ 

 (.427، 1994ْبٌٝ،  )ايطٝاض١ أٚ ا٭َٔ أٚ غرلٖا



 

135 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

 استخدام التقهًة احلديثة يف تعلًم اللغة العربًة وتعلمها ونشرها وأثره يف التىاصل احلضاري
 

 زلرل عبد ايسمحٔ ايػُرلٟ/ د 

 

 : مشكلة البحث

 .َد٣ اضتدداّ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٗا ْٚػسٖا ٚأثسٙ يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ

: تساؤالت البحث

 َا أثس اضتدداّ تك١ٝٓ اؿاضٛب يف تعًِٝ  ايًػ١ ايعسب١ٝ  املدلَر ٚايتعًِ ايراتٞ يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ؟

َا أثس اضتدداّ تك١ٝٓ اؿاضٛب يف ايذلمج١ ٚايتعسٜب يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ؟  

َا أثس اضتدداّ تك١ٝٓ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ اؾُاٖرل١ٜ يف ا٫زتكا٤ بايًػ١ ايعسب١ٝ ايؿؿش٢ يف ايتٛاؾٌ 

اؿكازٟ؟  

َا أثس اضتدداّ تك١ٝٓ غبه١ ا٫ْذلْت ٚاإلع٬ّ ايسقُٞ يف ْػس عًّٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايتٛاؾٌ اؿكازٟ؟  

بٝإ أْٛاع ايتكٓٝات اؿدٜج١ اييت ضاُٖت يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٗا ْٚػسٖا تٛقٝح :أٖداف ايبشح

 .دٚز ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٗا ْٚػسٖا َٚد٣ أثس ذيو يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ

ن١ًُ ايتك١ٝٓ أٚ ايتكا١ْ تكابٌ ن١ًُ ايتهٓٛيٛدٝا اييت ميهٔ إٔ ْعسؾٗا بإجياش بأْٗا عًِ : املؿّٗٛ ايتك١ٝٓ

أضًٛب عًُٞ قدد ٜطتددّ يػسض َعني، َجٌ تك١ٝٓ اؿاضٛب، : ايتطبٝل، ٚؼٌُ اٯٕ َع٢ٓ آخس ٖٚٛ أْ٘

: بأْٗا أَا ايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ ؾكد عسؾت(29-5، 1987ايؿٛاف،  ).ٚتك١ٝٓ ايطباع١ ٚتك١ٝٓ ا٫تؿا٫ت، إخل

َٓش٢ٓ ْعاَٞ يتؿُِٝ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ٚتٓؿٝرٖا ٚتكٛميٗا، تبعّا ٭ٖداف قدد٠ ْابع١ َٔ ْتا٥ر ا٭عاخ 

يف فاٍ ايتعًِٝ ٚا٫تؿاٍ ايبػسٟ َطتدد١َ املٛازد ايبػس١ٜ ٚغرل ايبػس١ٜ َٔ أدٌ إنطاب ايتعًِٝ َصٜدّا 

َعاؾ١ املعًَٛات إيهذلّْٚٝا ، أٚ : بأْٗا  بُٝٓا تعّسف تك١ٝٓ املعًَٛات  (19ٖـ ، 1422اؿ١ًٝ ، ) َٔ ايؿاع١ًٝ

بٛاضط١ زضا٥ٌ إيهذل١ْٝٚ ٚتػٌُ املعاؾ١ ْكٌ ٚؽصٜٔ ٚتؿٓٝـ ٚاؿؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات ، ٚتك١ٝٓ املعًَٛات 

 . تسنص بؿؿ١ خاؾ١ ع٢ً اضتدداّ ا٭دٗص٠ ٚايدلفٝات يتٓؿٝر املٗاّ ايطابك١ يٝطتؿٝد َٓٗا ايؿسد ٚاجملتُع

ٚا٫ْذلْت ،  (WAN)ٚايػبهات ايٛاضع١ (LAN)اضتدداّ اؿاضٛب ٚغبهات٘ احمل١ًٝ : نُا تعّسف بأْٗا 

ٚطسم املعًَٛات ايطسٜع١ َٔ أدٌ مجع املعًَٛات ْٚػسٖا ، َٚعاؾتٗا ،  (WEB)ٚغبه١ ايٓطٝر ايعامل١ٝ 

( . 130ٖـ ، 1424غشات١ ، ٚايٓذاز ، )ٚؽصٜٓٗا ٚاضذلداعٗا 

إداز٠ تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٗا يف ق٤ٛ : ٚيف ق٤ٛ ذيو ميهٔ تعسٜـ تك١ٝٓ تعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ بأْٗا 

َٔ أدٌ إنطاب املتعًُني َٗازات ايًػ١ ايعسب١ٝ ؛يتشكٝل  بسفٝات تع١ًُٝٝ َٚكسزات إيهذل١ْٝٚ ْػط١ 

ايتٛاؾٌ ايًػٟٛ ايبٓا٤ ، ٚايتعاٌَ َع ايعؿس َٚتػرلات٘، ٚؼكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ ْٚػس ايًػ١ ايعسب١ٝ 

. (ّ 2007ايصٖساْٞ ، )  
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َٚٔ ثِ ؾإٕ ايتك١ٝٓ تعين أنجس َٔ فسد اضتدداّ ا٭دٗص٠ ٚاٯ٫ت ، ؾٗٞ طسٜك١ يف ايتؿهرل ، ؾك٬ّ عٔ 

أْٗا َٓٗر يف ايعٌُ ، ٚأضًٛب يف سٌ املػه٬ت ٜعتُد يف ذيو ع٢ً اتباع كطط َٓٗذٞ ، ٚأضًٛب عًُٞ 

. َٓعِ، ٜتهٕٛ َٔ عٓاؾس نجرل٠ َتداخ١ً َٚتؿاع١ً بكؿد ؼكٝل أٖداف قدد٠ 

. اضتدداّ تك١ٝٓ اؿاضٛب يف تعًِٝ  ايًػ١ ايعسب١ٝ  املدلَر ٚايتعًِ ايراتٞ ٚأثسٙ يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ

تتُٝص َعازف ايعؿس بتكدُٗا ايهبرل،  َهٓت إْطإ ٖرا ايعؿس َٔ ت١ُٝٓ  َٗازات ٚ قدزات، َٚٛاقـ، ٚ 

 ٚأَاّ تكدِ املعازف ايع١ًُٝ ايّٝٛ، أؾبح املٗتُٕٛ بػإٔ   .طسا٥ل يًتؿهرل ، َٚٔ ايتهٝـ املطتُس َع قٝط٘

ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٝٗا ْٚػسٖا ٜدعٕٛ إىل قسٚز٠ ت١ُٝٓ قدزات ايتعًِ ٚ ايتكِٜٛ ايراتٝني، ٚايعٌُ ع٢ً تٛؾرل 

ظسٚف ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ اييت تتٓاضب َع ايتهٓٛيٛدٝا اؿدٜج١ ، ست٢ جيعًٛا ْػاطِٗ ايتعًُٝٞ ٜطرل يف ٖرا 

ٖٛ أسد أضايٝب  ايتعًِ ايراتٞ  إٕ ٜتعًِ املتعًِ نٝـ ٜتعًِ، ا٫ػاٙ ، ؾايتعًِ ايؿعاٍ يف عامل ايّٝٛ ٖٛ إٔ

 ٚ   بدشلا،  ٚ ٜؿبح ٖٛ احملٛز ايتعًِ اييت ٜكّٛ ؾٝٗا املتعًِ بايدٚز ا٭ندل يف اؿؿٍٛ ع٢ً املعازف ٚ املؿاِٖٝ،

( 1997. ايػسبٝين )ٖٛ ٜؿٝد املتعًِ ٚ ٜؿبح دص٤ا َٔ غدؿٝت٘، يهْٛ٘ بات أَسا َستبطا ظُٝع سٛاض٘ 

ٚايبداٜات ايٓعس١ٜ اؿكٝك١ٝ شلرا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ ٜسدعٗا بعض ايدازضني إىل عٗد ضكساط ايْٝٛاْٞ َٔ 

ٚايرٟ نإ ٜكٛد قدث٘ ؾٝ٘ خط٠ٛ خط٠ٛ مٛ ؼكٝل  (اؿٛاز ايطكساطٞ )خ٬ٍ سٛازٙ ايرٟ عسف بازل٘ 

بٌ ٜٚسدع٘ آخسٕٚ إىل َا قبٌ ضكساط ايْٝٛاْٞ ٫ٚ غو إٔ ايتعًِٝ املدلَر َدٜٔ بايدزد١ ، اشلدف املسػ٢

ٚايرٟ ْػس زضايت٘ عٔ ايتعًِ ٚايتعًِٝ .  ايعامل ا٭َرلنٞ ضهٓس'ا٭ٚىل إىل عًُا٤ ايٓؿظ ٚايتذسٜب خؿٛؾا

َبتد٥ا عٗدا ددٜدا يف ايتعًِٝ املدلَر ٚايرٟ ٜؿٝد بايدزد١ ا٭ٚىل َٔ ا٫غذلاط اإلدسا٥ٞ يف عًِ ايٓؿظ 

ُٜهاؾأ ٚتعصش إدابت٘ ٜٚطتُس بٗرٙ ، سٝح ٜع٢ٓ بٓػاط املتعًِ ٧ٜٝٗٚ ي٘ ايعسٚف يهٞ ٜعٌُ ٚبعد إٔ ٜعٌُ 

ا٭ب ايسٚسٞ  (ضهٓس)ٚبايتايٞ ٜعد ايعامل ا٭َسٜهٞ ، ايطًط١ َٔ اـطٛات ست٢ حيكل أغساض ايتعًِ املطًٛب١

٫ بطبب آيٝات٘ ؾشطب بٌ بطبب ْعس١ٜ ايتعصٜص يف ايتعًِٝ املدلَر اييت ْكًٗا َٔ َٝدإ  (يًتعًِٝ املدلَر )

 ؾُُت أٍٚ آي١ 19ٚيف بدا١ٜ ايعػسٜٓات َٔ ايكسٕ  (1,2 ابٛزدإ، عدد )عًِ ايٓؿظ ٚاملدابس إىل َٝدإ ايتعًِٝ

ّٓؿظ ا٭َسٜهٞ  "Perssy ضٝدْٞ بسٜطٞ" تع١ًُٝٝ اضتددَت يًّتعًِٝ ٚقٝاع دزد١ ايّتشؿٌٝ ع٢ً ٜد عامل اي

ٍّٛ يبدا١ٜ ا٫ٖتُاّ بايّتعًِٝ املدلَر  ُٜعد ٖرا ا٫نتػاف ْكط١ ؼ ٚايّتعًِٝ املدلَر ٖٛ  (87، 2002شٜتٕٛ،)ٚ

طسٜك١ سدٜج١ يف ايّتعًِٝ ٚايّتدزٜب ت٪نِّد ع٢ً ايّتعًِ ايّراتٞ يًّطايب ٚتعتُد ع٢ً َبدأ ا٫ضتذاب١ ٚايّتعصٜص 

ٚتهٕٛ املٛاد ٚاملٛاقٝع ايّدزاض١ٝ ؾٝٗا َكّط١ُ إىل ضًط١ً خطٛات ؾػرل٠ َتتابع١ تتدزز بايّطايب َٔ ا٭َٛز 

أٚ ٖٛ أسد اجملا٫ت ايّس٥ٝط١ٝ .  (314، 1958عاقٌ،)ايّط١ًٗ إىل ايّؿعب١ َٚٔ ايبطٝط إىل ا٭نجس تعكّٝدا 

يتطبٝل َباد٨ ايّتعًِ، ٖٚٛ أضًٛب ٜعتُد ع٢ً اضتدداّ أضًٛب ايّتعًِٝ ايؿسدٟ، ٚايّتػر١ٜ املستّد٠ ايؿٛز١ٜ َٔ 

 (.346، 2005ازْٛؾٜٛتٝر،  )َؿدز آخس غرل املعًِّ بػسض ؼطني نؿا٠٤ ع١ًُٝ ايتعًِّ ايؿسدٟ 
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تعًِ َٗاز٠ يؿع١ٝ أٚ أعُاٍ سسن١ٝ ٚؾكّا يدلْاَر َعد ضًؿّا ٚبػهٌ ): عسؾ٘  َعذِ عًِ ايٓؿظ بأْ٘ ٚ

)(دقٝل بٛاضط١ اٯي١ أٚ بدْٚٗا، ٜٚتُٝص ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًِ مبعسؾ١ ايٓتا٥ر ٚبايتايٞ ايتعصٜص ؾٛزّا عاقٌ،  

تعًِ ٜطتددّ يف نتاب أٚ آي١ تع١ًُٝٝ ):  بأْ٘(Good)، ٚيف قاَٛع ايذلب١ٝ اؿدٜح عسؾ٘ نٛد (88، 1977

ملطاعد٠ املتعًِ ع٢ً بًٛؽ َطت٣ٛ َٔ ا٭دا٤، ٜٚػتٌُ ع٢ً خطٛات ؾػرل٠ ٚأدٛب١ داٖص٠ ؽدل املتعًِ 

)(باإلداب١ ٜٚطرل املتعًِ بايدلْاَر سطب قدزت٘ اـاؾ١ ٚدا٤ يف تعسٜـ ايْٝٛطهٛ  (26، ايعدد 2006سطني  

طسٜك١ يًتعًِ ٚددت نٓعاّ تعًُٝٞ ز٥ٝطٞ أٚ ثاْٟٛ ؽتـ ببٓا٤ َاد٠ ايتعًِ بؿٛز٠ ): يًتعًِٝ املدلَر بأْ٘

)(َطبك١، ٚ تعتُد ع٢ً ؼدٜد ا٭ٖداف ايتع١ًُٝٝ بؿٛز٠ دقٝك١ ؾايتعًِٝ املدلَر ذا  (، ايعدد2006سطني،  

طسٜك١ َٔ ايتعًِٝ ايؿسدٟ عٝح ٜعٌُ ؾٝ٘ نٌ َتعًِ مبؿسدٙ يرا ؾٗٛ تعًِٝ ذاتٞ تؿاؽ ؾٝ٘ املاد٠ ايتع١ًُٝٝ 

ُٜطًب َٔ املتعًُني اإلداب١ عٓ٘ . يف خطٛات ؾػرل٠ َٚتط١ًًٝ تٓتٗٞ نٌ خط٠ٛ بط٪اٍ 

ّٓػاط يف ايّتعًِ سٍٛ املتعًِّ ايرٟ ٜتشٌُ نٌ املط٪ٚي١ٝ، سٝح ٜٛد٘ ايدلْاَر املتعًِ عٓدَا  ٜستهص اي

ُٜعد ايهتاب املدلَر َٔ أبطط  (76، 2002شٜتٕٛ،،)  خيط٧ يف إسد٣ إدابات٘ قبٌ اْتكاي٘ إىل اإلطاز ايرٟ ًٜٝ٘ ٚ

ُٜعد  ايٛضا٥ٌ املطتع١ًُ يف تكدِٜ ايدلاَر ،ٜٚتِ تؿُِٝ املاد٠ ايع١ًُٝ بػهٌ ٚسدات ؾػرل٠ نٌ َٓٗا بإطاز، ٚ

اإلطاز ايٛسد٠ ا٭ضاض١ٝ ايؿػس٣ يًدلْاَر ، ٚنٌ ٚسد٠ ٖٞ ؾكس٠ تع١ًُٝٝ تعتُد ع٢ً ايؿكسات ايطابك١ 

 ايطًٝػٞ،  -170-168، 2005ؾسز،  ):ٜكّٛ ايّتعًِٝ املدلَر ع٢ً عد٠ َباد٨ ٖٞ َا ًٜٞٚ( 87، 2002شٜتٕٛ،)

   (218، 2004قُد،- 31، 2008

 .ؼدٜد ايّطًٛى ايٓٗا٥ٞ ،ٚؼًٌٝ امل١ُٗ ايّتع١ًُٝٝ إىل َهْٛاتٗا ايؿسع١ٝ -1

 .تك١ٜٛ ايّتػر١ٜ ايّسادع١ ايؿٛز١ٜ ٚتعصٜصٖا -2

 .ايّطسع١ ايّرات١ٝ يف ايّتعًِ -3

 .ا٫ضتذاب١ ايؿاع١ً ٚاملػازن١ اإلجياب١ٝ -4

 (. تكٓني ايدلاَر)ػسٜب املٛاد املدلف١ ٚتطٜٛسٖا  -5

 .ايّتكِٜٛ ايّراتٞ يًُتعًِّ -6

 .ا٭ٖداف ايّطًٛن١ٝ اـاّؾ١ -7

 .إثاز٠ زغب١ املتعًِ ٚؼدٜدٖا ٚدًب اْتباٖ٘ بػهٌ دا٥ِ -8

َّـ املاّد٠ َع قدزات املتعًِّ -9  . ُته

. اضتدداّ َٛاد تع١ًُٝٝ َدلف١ -10

،2222ؾسز، ) : ٜٚكطِ ايتعًِٝ املدلَر إىل أزبع أْٛاع ز٥ٝط١ٝ َٔ ايدلف١ ٖٞ َا ًٜٞ 222-

،2222ايطًٝػٞ،ض١َ٬، 222.) 
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 ٚتطتددّ يف فاٍ ايتعًِٝ املٗين ايرٟ ٜعتُد ع٢ً اٯ٫ت ٚايتذٗٝصات احملان١ٝ  :ايدلف١ املاتٝه١ٝ- أ 

 .بسف١ َٗاز٠ قٝاد٠ ايطٝاز٠ ،ثِ تدزٜطٗا باضتعُاٍ ايطٝاز٠ اؿكٝك١ٝ أٚ آي١ قٝاد٠ قانٝ٘ شلا  :َجٌ

  . ٜٓشؿس اضتعُاشلا يف فاٍ ايؿٓاع١ ٜٚتِ ايتعًِٝ ؾٝ٘ مبطاعد٠ اؿاضٛب:ايدلف١ اٯي١ٝ– ة 

ايدلف١ أَا  ٚميج٬ٕ أِٖ ا٭ضايٝب اضتعُا٫ّ يف ايتعًِٝ؛ ف:ايدلف١ اـط١ٝ ٚايدلف١ املتػعب١– ط،د 

 ٚيف ٖرا ايٓٛع َٔ ايّتعًِٝ  اـط١ٝ ؾٝتِ تستٝب املاد٠ ؾٝٗا َٔ ايطٌٗ إىل ايؿعب ٚ َٔ ايبطٝط إىل املسنب

 .املدلَر ٫ ٜطُح يًُتعًِ إ٫ باضتذاب١ ٚاسد٠ ٚغايبّا َا ٜطتددّ يف تعًِ املٗازات أٚاملعاْٞ يًُكسزات

ايدلف١ املتػعب١ ؾٝتِ ؾٝٗا تكدِٜ ؾكس٠ أٚ ؾكستني ، ثِ ٜطسح ض٪اٍ ي٘ ع٬ق١ بايؿكس٠ املعطا٠ ، تًٝ٘ عد٠  ٚأَا 

اقذلاسات ٚع٢ً املتعًِ اختٝاز اإلداب١ ايؿشٝش١، ؾإذا ناْت اإلداب١ ؾشٝش١ ٜٓتكٌ إىل إطاز آخس ٚإٕ 

ناْت خطأ ٜٛد٘ إىل إطاز ؾسعٞ ٜط٢ُ اإلطاز ايع٬دٞ ٜٚتِ تطبٝل ايتعًِٝ املدلَر يف عد٠ فا٫ت َٓٗا 

اجملاٍ ايدزاضٞ ع٢ً كتًـ املطتٜٛات ايتع١ًُٝٝ بدا١ٜ َٔ ايتعًِٝ ا٫بتدا٥ٞ َسّٚزا باملتٛضط ٚايجاْٟٛ  

. ٚؾ٫ّٛ إىل ايتعًِٝ اؾاَعٞ

٫ خيتًـ ايتعًِٝ عٔ بعد عٔ ايٓعاّ املأيٛف يف  ٖٚٛ  اجملاٍ اجملاٚز يًُذاٍ ايدزاضٞ ايتعًِٝ عٔ بعد ٚ

َكُٕٛ ايعًِ ٚاملعسؾ١، أٚ َكُٕٛ املٗازات َٚكاؾد ايذلب١ٝ، ٚإمنا خيتًـ يف خؿا٥ؿ٘ اييت ٖٞ ٚيٝد٠ بعد 

املتعًِ عٔ امل٪ضط١ ايتع١ًُٝٝ، ٚاؿاد١ إىل تٛظٝـ ايتهٓٛيٛدٝا اؿدٜج١ مبطاعد٠ طايب ايعًِ يف ايتعًِٝ 

  (  76، 2002شٜتٕٛ، ).ايراتٞ

أضًٛب ٜعتُد ع٢ً ْػاط املتعًِ ، سٝح ميس َٔ خ٬ي٘ ببعض املٛاقـ :  ايتعًِ ايراتٞ ٖٛ َٚؿّٗٛ

ٜٚطتٗدف . ايتع١ًُٝٝ، ٜٚهتطب َعازف ٚ َٗازات ٚ ٫َٛٝ مما ٜتٛاؾل َع ضسعت٘ ٚ إٜكاع٘، ٚ قدزات٘ اـاؾ١ 

إقؿا٤ َؿادز ايؿػٌ ٚ اإلسباط املدتًؿ١ عٓد املتعًُني، ٚ اعتُاد طسقِٗ اـاؾ١ يف ايتعًِ، ٚ : ايتعًِ ايراتٞ

( 1997ايػسبٝين،  ). تبين تعًِٝ تكّٛ ؾٝ٘ املسدٚد١ٜ اعتُادا ع٢ً َٓذصات املتعًِ ٚ فٗٛدات٘ اـاؾ١

: ٜٚتُٝص ايتعًِٝ املدلَر باملُٝصات اٯت١ٝ

. إٔ ٜٓطذِ َع َكتكٝات املٛاد ايدزاض١ٝ ٚ احملٝط ٚ ايبٝت ٚ ايػدـ: ايٛاقع١ٝ مبع٢ٓ .1

. إٔ ٜطاٍ كتًـ ا٭ْػط١ َٔ دٕٚ إؾساط ٚ ٫ تؿسٜط: ايتٛاشٕ مبع٢ٓ .2

 (.1997ايػسبٝين،  ) يًطٛاز٨  ٚقع ايدلف١ َع تسى ٖاَؼ: املس١ْٚ مبع٢ٓ .3

، ٚقد ٚزد يف تٛؾٝات نجرل َٔ امل٪متسات ٚاؾٗات املع١ٝٓ بػإٔ ايتعًِٝ بتطبٝل ْعاّ ايتعًِٝ املدلَر

ع٢ً قسٚز٠ ايكٝاّ باضتدداّ ايتكٓٝات " تعًِ يتهٕٛ"يف تكسٜسٖا  (ايْٝٛطهٛ)ذيو تٛؾٝات ؾ١ٓ اددازؾٛز 

اؾدٜد٠ أثٓا٤ ؽطٝط ا٭ْع١ُ ايذلب١ٜٛ َٔ أدٌ إٔ تتهاٌَ دُٝعّا يف ع١ًُٝ َٛسد٠ ٚؾ٫ّٛ إىل اضتدداّ 

(. 1975ايك٬، )أؾكٌ طسٜك١ يًٛضا٥ٌ ٚاملؿادز 
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ٜٚعد اضتدداّ ايتعًِٝ املدلَر ٚيف َكد١َ ذيو تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ يًٓاطكني بٗا ٚغرل ايٓاطكني، ٚع٢ً 

كتًـ غسا٥ح ٚؾ٦ات اجملتُع ٜعد َٔ ايٛادبات ا٭ضاض١ٝ ع٢ً املٗتُني بػإٔ تعًِٝ ْٚػس ايًػ١ ايعسب١ٝ ضٛا٤ 

يٝتشكل ايتعًِٝ ٚايٓػس يف سدٙ ا٭د٢ْ ع٢ً ا٭قٌ يف َساسً٘ ا٭ٚىل ٚبريو ميهٔ . ناْٛا أؾسادا أٚ َ٪ضطات

ٚقد . إٔ ٜهٕٛ يًتعًِٝ املدلَر دٚز ٫ ٜطتٗإ ب٘ يف تعًِٝ ْٚػس ايًػ١ ايعسب١ٝ يتشكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ

. أندت امل٪متسات ٚايٓدٚات ٚايدزاضات ايهجرل٠ ع٢ً ذيو

 . اضتدداّ تك١ٝٓ اؿاضٛب يف ايذلمج١ ٚايتعسٜب ٚأثسٙ يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ

 َٚٓٗا اضِ  ا٭ؾٌ يف تط١ُٝ اؿاضٛب تسمج١ يه١ًُ نُبٝٛتس ٖٚٞ يؿع١ إلًٝص١ٜ َػتك١ َٔ ايؿعٌ

(.  146ايؿت٬ٟٚ، ) ملع٢ٓ ساضب أٚ عّداد  ؾاعٌ

ٚحيٌُ ظٗٛز اؿاضٛب يف َٝدإ ايتعًِٝ بازق١ أٌَ ددٜد٠ مٛ ؼطني تعًِٝ ايًػ١ ،ٚقد ظٗس ذيو ع٢ً 

مما ٜتٝح .ٖٚٛ بسْاَر يف فاٍ ايتعًِٝ ناؾ١ ميهٔ َٔ خ٬ي٘ تكدِٜ املعًَٛات ٚؽصٜٓٗا  أتهٓطٕٛ" ٜد

(. 87، 2002شٜتٕٛ، )ايؿسف أَاّ املتعًِ يٝهػـ بٓؿط٘ سًٍٛ َطاي١ َٔ املطا٥ٌ ،أٚ ايتٛؾٌُّ يٓتٝذ١ َٔ ايٓتا٥ر

ٚقد خدّ اؿاضٛب ايًػ١ عٔ طسٜل تكدمي٘ يًُتعًِ ؾٛز٠ دراب١ ٚأضًٛب َػٛم ،نُا ميهٔ يًػ١ أّٜكا إٔ 

،أٟ عسض   ؽدَ٘ ؾت٧ٝٗ املتعًُني ٫ضتدداَ٘ بتكُني َٓاٖر ايًػ١ ايعسب١ٝ مبا ْطُٝ٘ ايجكاؾ١ اؿاضٛب١ٝ

بعض املعًَٛات عٔ اؿاضٛب ٚتطٛزٙ ٚاضتدداَات٘ ، بٛؾؿ٘ إسد٣ ايتكٓٝات اييت نإ شلا دٚز نبرل يف 

(. 73عبد اإلي٘، ف )تطٜٛس ناؾ١ قطاعات اجملتُع يف دزٚع ايتعبرل ٚايكسا٠٤ ٚاإل٤٬َ ٚغرلٖا 

ٚاملتتبع ٫ضتدداَات اؿاضٛب ًٜشغ َد٣ ايع٬ق١ ايٛثٝك١ بني ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاضتدداَات اؿاضٛب، ٚيٝظ 

أدٍ ع٢ً ذيو َٔ اٖتُاّ عًُا٤ ايًػ١ مبشاٚي١ تطدرل ايًػ١ ايعسب١ٝ ـد١َ ٖرٙ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١، ؾٗٞ متتاش 

غؿا٥ـ ؾسٜد٠ تطاعد ع٢ً بسفتٗا آيّٝا، ٚبػهٌ ٜٓدز ٚدٛدٙ يف يػات أخس٣، ؾا٫ْتعاّ ايؿٛتٞ يف ايًػ١ 

ايعسب١ٝ ٚايع٬ق١ ايدقٝك١ بني طسٜك١ نتابتٗا ْٚطكٗا ٜدٍ ع٢ً قاب١ًٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ يًُعاؾ١ اٯي١ٝ بػهٌ 

(.  221ّ ، ف1999اشلسؽ، ). عاّ، ٚتٛيٝد ايه٬ّ ٚمتٝٝصٙ آيّٝا بؿٛز٠ خاؾ١

 تطبٝكات اؿاضٛب يف َٚٔ ا٭دٚاز ايس٥ٝط١ يًشاضٛب يف ْػس ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚؼكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ

نريو َا ٜعسف بايذلمج١ ٚايتعسٜب ٖٚٛ َا ضٓتشدخ ايتعًِٝ املٓتعِ ٚايتعًِٝ املدلَر نُا أغسْا آْؿا، ٚ

 .عٔ دٚز اؿاضٛب ؾُٝٗا ٖٓا

.  ْكٌ َعاْٞ ْـ َٔ يػ١ إىل يػ١ أخس٣ َع َساعا٠ ايدق١ ٚا٭ضًٛب:  ايذلمج١ تعين باختؿاز

. ايعسب١ٝ ؾٛؽ ايه١ًُ بؿٝػ١ عسب١ٝ عٓد ْكًٗا بًؿعٗا ا٭دٓيب إىل ايًػ١: ٚايتعسٜب ٜعين

: دٚز اؿاضٛب يف تعسٜب ايعًّٛ ٜتُجٌ أُٖٗا يف اٯتٞف

اؾٗٛد ايهبرل٠ يبٓا٤ ؾسح يػ١ ع١ًُٝ عسب١ٝ تهٕٛ زنٝص٠ جملتُع عًُٞ سكازٟ َػسم،  .1

 .ٜدعُ٘ يطإ عسبٞ قِٜٛ



 

140 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

 استخدام التقهًة احلديثة يف تعلًم اللغة العربًة وتعلمها ونشرها وأثره يف التىاصل احلضاري
 

 زلرل عبد ايسمحٔ ايػُرلٟ/ د 

يف ايعدٜد َٔ ايعٛاؾِ ايعسب١ٝ، يتتٛىل ؼكٝل أٖداف ٚخدَات " فاَع ايًػ١ ايعسب١ٝ"إْػا٤  .2

َعادِ ع١ًُٝ َٚذلمجات َٚ٪يؿات : ألصت٘ ٖرٙ اجملاَع َٔ َٚا .عدٜد٠ يًػ١ ايعسب١ٝ ٚأتباعٗا

ٌُ َٔ عكبات ٚأخطا٤ ٚضًبٝات  .َع أْٗا مل ؽ

َٔ ايعسب١ٝ ٚإيٝٗا سٝح أؾبشت يف َتٓاٍٚ ايٝد، ٚإٕ اضتُساز ايٓذاسات بٗا، " ايذلمج١ اٯي١ٝ" .3

 1986كتاز، ). ٚقاٚي١ تٛؾس ايدق١ ٚاملؿداق١ٝ، يهٔ ذيو َا ٜصاٍ ٜطتًصّ املصٜد َٔ اؾٗد

:  ٚأَا دٚز اؿاضٛب يف ايذلمج١ ؾٝتُجٌ أُٖٗا يف اٯتٞ(7-18

  .املطا١ُٖ يف َٝدإ إسؿا٤ املؿسدات ايٛازد٠ يف ايٓؿٛف أٚ املدْٚات .1

إقاؾ١ اضتدداَات دزاض١ ايؿٝؼ ٚايب٢ٓ ٚنجرل َٔ اؾٛاْب ايؿٛز١ٜ يًػ١،   .2

 .بطبب َا اَتاشت ب٘ َٔ ضسع١ ٚقدز٠ ؽص١ٜٝٓ

 .إقاؾ١ إَها١ْٝ بٓا٤ ايبٓٛى ايًػ١ٜٛ أٚ بٓٛى املعطٝات ايًػ١ٜٛ أٚ ا٫ؾط٬س١ٝ .3

أٚ " بٓو يًُعًَٛات ايًػ١ٜٛ"، أٟ "ايرخرل٠ ايًػ١ٜٛ ايعسب١ٝ"إلاش َػسٚع  .4

اؿاز ؾاحل، ) "ايكاَٛع اؾاَع يٮيؿاظ ايعسب١ٝ املطتع١ًُ قدميّا أٚ سدٜجّا"

: ٚع١ًُٝ ايذلمج١ ميهٔ إٔ ًْدؿٗا يف عًُٝتني أضاضٝتني  (95-131، 1984

. ايتعبرل عٔ احملت٣ٛ ٚا٭ضًٛب بًػ١ أخس٣: ٚايجاْٞ. ؾِٗ ايٓـ ا٭ؾًٞ : ا٭ٍٚ

: ٖٚٓاى ث٬ث١ أضايٝب كتًؿ١ يف ايذلمج١ اٯي١ٝ ٖٞ 

. ايذلمج١ اٯي١ٝ َع ؼسٜس ٫سل ، أٟ َسادع١ بػس١ٜ بعد ايذلمج١ اٯي١ٝ-أ

ايذلمج١ َع ايتشسٜس ايطابل،  مبع٢ٓ إٔ اإلْطإ حيسز ايٓـ املساد تسمجت٘  أٟ أْٓا ْعدٍ ايٓـ -ة

. اؿاضٛب " ٜؿُٗ٘"عٝح ٜطتطٝع إٔ 

ايذلمج١ ايتشاٚز١ٜ ٖٚٞ َجاٍ يًتعإٚ بني اؿاضٛب ٚبني املذلدِ ايبػسٟ ٜٚعسف أسٝاْا - عـ

ؾإذا أغهٌ ع٢ً اؿاضٛب غ٤ٞ أٚ ٫سغ املذلدِ ايرٟ ٜتابع . بايذلمج١ اٯي١ٝ مبعا١ْٚ اإلْطإ

ع١ًُٝ ايذلمج١ ع٢ً غاغ١ املسقاب َػه١ً َا تدخٌ بؿٛز كتًؿ١، سطب ْٛع اإلغهاٍ ايٛازد يف 

ايع١ًُٝ ٖٚٓا ٜأتٞ أٜكا دٚز بٓٛى املؿطًشات اٯي١ٝ، ٚنريو َا ٜعسف مبٓطل ايٓؿٛف أٚ 

َعاجل ايهًُات، سٝح لد إٔ عددا َٔ بساَر تٓطٝل ايٓؿٛف تٛؾس إَهاْات أخس٣ َؿٝد٠ يًهاتب 

:  ٚاملذلدِ، َٔ أُٖا َا ًٜٞ 

ؾشُٝٓا ٜٓتٗٞ املذلدِ ٜأتٞ بايدلْاَر املرنٛز ٜٚسادع آيٝا إذا َا ناْت ٖٓاى : ايتدقٝل اإل٥٬َٞ -1

بٌ إٕ بعكٗا ٜكّٛ بايتٓبٝ٘ إىل ا٭خطا٤ اإل١ٝ٥٬َ أثٓا٤ ايهتاب١ . أخطا٤ إ١ٝ٥٬َ ؾٝؿششٗا 

. ٚتكدّ املكذلسات يًتؿٜٛب إذا طًبٓا َٓٗا ذيو
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ٜتٛؾس َع نجرل َٔ بساَر تٓطٝل ايٓؿٛف املهٓص اٯيٞ سٝح ٜكدّ يًهاتب : َعذِ املذلادؾات  -2

 .ٚاملذلدِ املسادؾات يٝدتاز ا٭ؾح أٚ ا٭ْطب َٓٗا

تتٛؾس سايٝا يبعض ايًػات بساَر ساضٛب١ٝ يًُسادع١ أٚ ايتؿشٝح : ايتدقٝل ايٓشٟٛ ٚا٭ضًٛبٞ -3

ايٓشٟٛ ٚا٭ضًٛبٞ  ، سٝح ٜٓب٘ ايدلْاَر املذلدِ أٚ ايهاتب إىل ا٭خطا٤ ايٓش١ٜٛ ٚا٭ضًٛب١ٝ، بٌ 

. ٚقد ٜكذلح بعض ايتؿٜٛبات املُه١ٓ

قك١ٝ : أؾبشت ايًػ١ ايعسب١ٝ أَاّ ؼدٜات نجرل٠ َٓٗا  ٚيف ظٌ ا٫ْؿتاح ايجكايف ، ٚايتكدّ ايتكين 

ايرٚبإ بني ايًػات َٔ خ٬ٍ ا٫ْذلْت ٚٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ ا٭خس٣، ٚقا٫ٚت ايتػسٜب املطتُس٠، ٖرا باإلقاؾ١ 

   .إىل قعـ ا٭دا٤ ايػٟٛ يد٣ املتعًُني ايرٟ ٜٓرز بأش١َ خطرل٠ تٛاد٘ تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٗا

ٚأَاّ تًو ايتشدٜات بسشت اؿاد١ إىل إعاد٠ ايٓعس يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٗا ْٚػسٖا، ٚايتؿهرل يف 

اضتدداّ َداخٌ تع١ًُٝٝ سدٜج١ تتٓاضب ٚزٚح ايعؿس، ٚتككٞ ع٢ً املػه٬ت اييت ٜعاْٞ َٓٗا تعًِٝ ايًػ١ 

ايعسب١ٝ، سٝح مبا ٜتطل َع طبٝع١ ايًػ١ ايعسب١ٝ، ٚطبٝع١ عًُٝيت تعًُٗا ٚتعًُٝٗا، َٚع ْتا٥ر ايبشٛخ 

ٚايدزاضات يف فاٍ ايعًّٛ املتداخ١ً، َٚا ٜٓاضبٗا َٔ طسا٥ل ايتدزٜظ اييت تتٝح يًُتعًِ ممازض١ ايًػ١ 

.  ٚاضتدداَٗا

املدخٌ ايٛظٝؿٞ، ٚاملدخٌ ايتهاًَٞ، ٚاملدخٌ ا٫تؿايٞ، ٚاملدخٌ :َٚٔ املداخٌ امل١ُٗ يف ٖرا اـؿٛف 

ا٫ْتكا٥ٞ ، ٚاملدخٌ املٗازٟ ، ٚقد سعٝت تًو املداخٌ بدزاضات َعُك١ أدسٜت يف عدد َٔ ايبًدإ ايعسب١ٝ 

ٚسدٜجّا . أندت ؾاعًٝتٗا يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٗا ،ٚدعت إىل اإلؾاد٠ َٔ تًو املداخٌ تؿُُّٝا ٚتٓؿٝرّا

ؾكد ظٗس املدخٌ ايتكين يف تعًِٝ ايًػات بٛؾؿ٘ اػاٖا ؾسض ْؿط٘ بك٠ٛ تٓاضبّا َع زٚح ايعؿس َٚتطًبات٘ ، 

ٖٚٛ َا تػرل إيٝ٘ ٖرٙ ايٛزق١ نتك١ٝٓ َٔ ايتكٓٝات اؿدٜج١ املطتدد١َ يف تعًِ ٚتعًِٝ ْٚطس ايًػ١ ايعسب١ٝ 

 (ّ 2007ايصٖساْٞ، ).يتشكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ

اضتدداّ تك١ٝٓ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ اؾُاٖرل١ٜ يف ا٫زتكا٤ بايًػ١ ايعسب١ٝ ايؿؿش٢ ٚأثسٙ يف ايتٛاؾٌ 

ا٫تؿاٍ ع١ًُٝ ٜكّٛ بٗا ايػدـ يف ظسف َا،  :ٖٓاى عد٠ تعسٜؿات ي٬تؿاٍ َٚٓٗا ايتعسٜـ اٯتٞ: اؿكازٟ

بٓكٌ زضاي١ َا، ؼٌُ املعًَٛات، أٚ اٯزا٤، أٚ ا٫ػاٖات، أٚ املػاعس، إىل اٯخسٜٔ، عٔ طسٜل ايسَٛش، يتشكٝل 

 .أٖداف َع١ٓٝ

  :ٚي٬تؿاٍ عد٠ َطتٜٛات يع١ًُٝ ا٫تؿاٍ ٖٞ

  .بني ايػدـ ْٚؿط٘  :٫تؿاٍ ايراتٞا

 .بني غدـ ٚآخس  :ا٫تؿاٍ ايػدؿٞ

  .بني فُٛع١ َٔ ا٭ؾساد  :ا٫تؿاٍ اؾُعٞ 
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  .بني ؾسد ٚفُٛع١ نبرل٠ َٔ ا٭ؾساد  :ا٫تؿاٍ ايعاّ 

ايػدؿٞ َجٌ  ٖٚٛ اتؿاٍ جيُع بعض خؿا٥ـ ا٫تؿاٍ اؾُاٖرلٟ ٚا٫تؿاٍ  :ا٫تؿاٍ ايٛضطٞ 

   .ايدا٥س٠ ايتًؿص١ْٜٝٛ املػًك١

ايؿشٝؿ١،اجمل١ً، اإلذاع١، )ٖٚٛ ايرٟ ٜتِ باضتدداّ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ اؾُاٖرل١ٜ  :ا٫تؿاٍ اؾُاٖرلٟ

.ايتًؿصٜٕٛ، . ٜٚؿٌ إىل مجٗٛز عسٜض، َتبأٜ ا٫ػاٖات ٚاملطتٜٛات، ٚا٭ؾساد غرل َعسٚؾني يًكا٥ِ  (.

با٫تؿاٍ، تؿًِٗ ايسضاي١ يف ْؿظ ايًشع١، ٚبطسع١ ؾا٥ك١، َع َكدز٠ ع٢ً خًل زأٟ عاّ، ٚع٢ً ت١ُٝٓ 

اػاٖات ٚأمناط َٔ ايطًٛى غرل َٛدٛد٠ أؾ٬ّ، ٚاملكدز٠ ع٢ً ْكٌ ا٭ؾهاز ٚاملعازف ٚايذلؾٝ٘، ٚا٫تؿاٍ 

 .اؾُاٖرلٟ ٖٛ ايتط١ُٝ ايع١ًُٝ يإلع٬ّ

 يكد ناْت نجرل َٔ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ تعتكد ٚا١ُٖ إٔ اؾُٗٛز ٜؿِٗ زضا٥ًٗا، يف سني إٔ ايعهظ ٖٛ 

ايٛقٛح ، ٚايدق١، :ٚعًٝ٘ ؾُُٗا  اختًؿت يػ١ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ؾإْٗا ؽكع ؿكٝك١ بطٝط١ ٖٚٞ. ايؿشٝح

 (. 159 ، ف1991ايعٝاقٞ، )ٚاملباغس٠

تطٜٛس َا : ، سكل ؾٛا٥د مج١ يًُٛاطٔ ايعسبٞ، ْرنس َٓ٘ يف داْب ايًػ١ٚيإلع٬ّ ايعسبٞ تازخيّٝا

. اؾطًح ع٢ً تطُٝت٘ ايًػ١ ايجايج١، ايًػ١ ايؿشاؾ١ٝ ٚاإلذاع١ٝ اييت ؾازت يػ١ َػذلن١ يًتؿاِٖ بني ايعسب

نُا أْ٘ َّهٔ، زغِ ضًطٜٛت٘ ٚزغِ ايتٓاؾس يف املٛاقـ ايطٝاض١ٝ بني ا٭ْع١ُ اييت ٚظؿت ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ يف 

َعازنٗا ايب١ٝٓٝ، َٔ شٜاد٠ ايتعازف ٚايتكازب بني ايػعٛب ٚبايتأنٝد، ؾإٕ اإلع٬ّ ايسقُٞ اؿايٞ عُل أنجس 

َٔ ؾسف اإلط٬ع بؿٛز٠ أؾكٌ ع٢ً ايٛاقع ايعسبٞ، ٚقسب بني ايػعٛب ايعسب١ٝ بؿٛز٠ نبرل٠ ٚشاد َٔ ايتؿاعٌ 

ٚقد ٜهٕٛ يريو آثاز بعٝد٠ املد٣ ٫ ْطتطٝع إٔ ْػرل إيٝٗا مبعصٍ عٔ ايجٛز٠ . بني أؾسادٖا عدل ا٫ْذلْت

ٚقد أظٗست ايدزاضات ٚايبشٛخ املٝدا١ْٝ اييت  ايسق١ُٝ اييت أطاست أغٝا٤ تكًٝد١ٜ ناْت َطًُات يف املاقٞ

أدسٜت يف فاٍ أ١ُٖٝ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ اؾُاٖرلٟ َٚد٣ تأثرلٖا يف ع١ًُٝ ايتجكٝـ ٚايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ إٔ 

% 83اإلْطإ ٜتعًِ  % 11َٔ خ٬ٍ ساض١ ايبؿس ٚ  % 20َٔ خ٬ٍ ساض١ ايطُع ٜٚترنس   % 50مما ٜطُع ٚ  مما  

. ٜطُع ٜٚساٙ  َٔ خ٬ٍ ٖرٙ اإلسؿا١ٝ٥ لد إٔ ايتًؿصٜٕٛ ٖٛ ايٛض١ًٝ ا٭ق٣ٛ ٚا٭نجس تأثرلّا ع٢ً املػاٖد .

يريو ٫بد َٔ ايٓٗٛض بٛضا٥ٌ ا٫تؿاٍ اؾُاٖرلٟ مجٝعٗا ٚخاؾ١ يف ْػس يػ١ عسب١ٝ ؾؿش٢ َٛسد ٠ 

 ( 2006بًػٝح،)تعٌُ ع٢ً تك١ٜٛ ايسٚابط ايك١َٝٛ بني ايب٬د ايعسب١ٝ 

ٚإىل داْب اؿدٜح عٔ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ بػهٌ عاّ ؾٗٓاى َا خيتـ مبذاٍ ايتعًِٝ َٚٓ٘ 

 :تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ، سٝح ٜٛدد ٖٓاى ْٛعإ ُٖا

ٜٚتِ اإلزضاٍ ؾٝ٘ عٓ٘ طسٜل غبه١ خاؾ١ باؾاَع١ ٚامل٪ضط١ ايذلب١ٜٛ : ايتًؿصٜٕٛ ذٚ ايدا٥س٠ املػًك١ -1

 (.  213، 2005حيٞ، )
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ٖٚٛ عباز٠ عٔ قطات إزضاٍ تًؿص١ْٜٝٛ َٛدٛد٠ يف ايبًد ايٛاسد : ايتًؿصٜٕٛ ذٚ ايدا٥س٠ املؿتٛس١ -2

نايتًؿصٜٕٛ ايعسبٞ َج٬، تٓكٌ أدٗص٠ ا٫ضتكباٍ املٛدٛد٠ يف املٓاشٍ َٔ احملطات َا تبج٘ َٔ بساَر 

 (.65-64 1986، ايطًٛب ) تًؿص١ْٜٝٛ إىل املػاٖدٜٔ

ٚاملِٗ ٖٓا ٖٛ  ايتأنٝد ع٢ً إَها١ْٝ قٝاّ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ اؾُاٖرلٟ دٚزٖا يف ْػس ايًػ١ ٚتعًُٝٗا 

ٚؼكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ َٔ خ٬ٍ ايسضاي١ اإلع١َٝ٬،  ؾايسضاي١ ٖٞ ايٛض١ًٝ يف ع١ًُٝ ا٫تؿاٍ أٚ 

با٭سس٣ ٖٞ ايًػ١ ٚبدْٚٗا ٫ ميهٔ ؼكٝل ا٫تؿاٍ اؾُاٖرلٟ، ٚمبا إٔ ايهًُات يٝطت َؿطًشات داَد٠ 

ٚإمنا ٖٞ بايذلنٝب ايًػٟٛ ٚا٫ضتدداّ تؿبح ْابك١ باؿٝا٠، ٚؼٌُ َعاْٞ ٚد٫٫ت يريو تكع ع٢ً عاتل 

ٚإٔ ٜكع يف اؿطبإ قك١ٝ ، اإلع٬َٞ أٚ زدٌ اإلع٬ّ َط٪ٚي١ٝ إٔ ٜعٞ بدق١ أ١ُٖٝ أضًٛب ا٫تؿاٍ ايًػٟٛ

. ؾِٗ اؾُٗٛز ايعاّ َٔ ٖٓا تعٗس أ١ُٖٝ ايًػ١ نأِٖ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ اؾُاٖرلٟ 

ٚتعدل عٔ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ، إٕ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ اؾُاٖرل١ٜ أْػأت يػ١ ددٜد٠ ؽتًـ عٔ يػ١ ا٭دب ٚايعًِ

ببطاطتٗا ٚٚقٛسٗا يريو اختًؿت اٯزا٤ سٛشلا ؾٗٞ عٓد ايبعض سدثّا يػّٜٛا ددٜدّا ٜتٓاضب َع َتطًبات 

. ٚعٓد ايبعض اٯخس تػهٌ خطسّا ع٢ً ايًػ١، ايػازع ايَٝٛٞ . َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَس ؾإٕ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ .

اؾُاٖرلٟ اضتطاعت إٔ تطٛع ايًػ١ ٚػعًٗا أنجس َس١ْٚ سٝح اضتٛيدت أيؿاظّا َٚؿطًشات ددٜد٠ 

 ٚإٔ َٚستهصات٘، أضط٘ ي٘ سكازٟ ؾٔ اإلع٬ّ إٔ ٚاقشّا أؾبح يكد( 2006بًػٝح، ). ؾاسبت ايٓٗك١ ايكا١ُ٥

١ٜ ايتٛؾٌٝ عٌُ يف ا٭ضاض١ٝ ا٭دا٠ ٭ْٗا ايتهٓٛيٛد١ٝ؛ اإلع٬ّ ٚضا٥ٌ سًكات َكد١َ يف تأتٞ ددٜد٠ يػ١ يػت٘

اإلع٬َٞ، يريو ؾإٕ ايًػ١ عاٌَ َِٗ يف ؾاع١ًٝ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ اؾُاٖرل١ٜ، ؾإذا نإ ٖدف اإلع٬ّ 

ٚايتٛاؾٌ َعٗا ٚايتأثرل ؾٝٗا ٚاىل تٛسٝد َػاعسٖا، ؾإٕ ، اؾُاٖرلٟ ٖٛ ايٛؾٍٛ إىل مجٝع قطاعات اجملتُع

ٚبكدز َا . ايًػ١ ٖٞ ايطبٌٝ ا٭ٍٚ يًٛؾٍٛ إىل اشلدف؛ ٭ْٗا تػهٌ سًك١ أضاض١ٝ َٔ سًكات ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ

تهٕٛ ٖرٙ ايًػ١ َؿ١َٛٗ َٔ قبٌ اؾُٝع ؾإٕ ايسابط١ بني اإلع٬ّ ٚاجملتُع تتشكل ع٢ً مٛ خيدّ عًُٝات 

ايت١ُٝٓ بأغهاشلا ناؾ١ أَا ع٢ً ايؿعٝد ايكَٛٞ ؾإٕ يػ١ اإلع٬ّ ايؿؿش٢ املبطط١ ٚاملػذلن١ ٖٞ ايًػ١ 

ايٛضط اييت ٫ بد شلا؛ يتعُِٝ اإلع٬ّ ٚتأثرلٙ يهٞ ٜكّٛ بدٚزٙ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ يف ع١ًُٝ ايتٛاؾٌ بني 

. اؾُاٖرل ايعسب١ٝ

إٕ ٚدٛد يػ١ إع١َٝ٬ بعٝد٠ عٔ ايعا١َٝ ٖٞ اييت تػهٌ اؾُاٖرل١ٜ اييت ٜٓػدٖا اإلع٬ّ ايعسبٞ ٭ْٗا 

ايٛض١ًٝ مٛ تٛسٝد املػاعس َٚٔ خ٬شلا ميهٔ إٔ ْتذاٚش سدٚد ايكطس ايٛاسد ٚؾ٫ٛ إىل ايك١َٝٛ يًتعبرل عٔ 

َتطًبات اؾُاٖرل ٚآَاشلِ ٚآ٫َِٗ َٔ َػسم ايٛطٔ ايعسبٞ إىل َػسب٘ يريو َٔ ٚادب اإلع٬ّ ايعسبٞ إٔ 

ٜطع٢ إىل تأضٝظ ٚتسضٝذ يػ١ إع١َٝ٬ شلا تأثرلٖا ايهبرل ع٢ً ايٓاع ٚؼكل تٛاؾ٬ّ سكٝكّٝا ٜٓبض بسٚح 

ايػعب ٖٞ ؾؿش٢ َٚعدل٠ إذا أسطٔ اضتدداَٗا ٖٚٞ ايًػ١ اإلع١َٝ٬ ا٭ٚضع اْتػازّا ٭ْٗا َؿ١َٛٗ َٔ قبٌ 
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ايٓاطكني بٗرٙ ايًػ١ ايك١َٝٛ اييت جيب إٔ تبك٢ يػ١ سكاز١ٜ ٚعؿس١ٜ ٚتتُاغ٢ َع ايتطٛز ايتكين اؿاؾٌ 

. يف كتًـ اجملا٫ت

إٕ ٚاقع ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايعسب١ٝ تعد ايًػ١ ا٭ٚىل يف ايكؿ١ اؾٓٛب١ٝ 

، ٜتكٗكس إىل (َٔ خ٬ٍ اؿٛاز ٚاإلْتاز ايؿهسٟ)يًبشس املتٛضط، غرل إٔ ٚاقعٗا ع٢ً َطت٣ٛ املُازض١ ايؿع١ًٝ

َٚع تٓاَٞ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ ٚضع١ ! 10ًَٕٛٝآخس ايطًِ يتأتٞ بعد ايًػ١ ايْٝٛا١ْٝ اييت ٫ ٜتهًُٗا إ٫ سٛايٞ 

اْتػازٖا،ٚنجس٠ اإلقباٍ عًٝٗا، ٫ٚضُٝا َٓٗا ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ املس١ٝ٥، اشداد ايتٛدظ َٔ َػب١ ؼٍٛ ٖرٙ 

إىل َعاٍٚ تٓطـ ايًػ١،ٚتؿطد اضتكا١َ ايًطإ، ٚتٟٗٛ بايرٚم - مبا متًه٘ َٔ ْؿٛذ مجاٖرلٟ–ايٛضا٥ٌ 

٫ضُٝا إذا نإ اؾُٗٛز ٜكبعٕٛ أَاّ دٗاش ايتًؿصٜٕٛ أنجس مما جيًطٕٛ يف أَانٔ . ايًػٟٛ إىل اؿعٝغ

ايعٌُ ٚا٭ضٛام َٚكاعد ايدزاض١، ؾع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ؾإٕ ايت٬َٝر َسس١ً ايدزاض١ ايجا١ْٜٛ ٜهٕٛ ايت٬َٝر قد 

ضاع١ يف املدزض١ ،َٚع إغسا٤ات ايٛض١ًٝ اإلع١َٝ٬ تكِٝ دطسا 15000ضاع١ َػاٖد٠ يف َكابٌ 20000قكٛا 

َٓٝٓا َع ٖ٪٤٫ تتطًٌ َٔ خ٬ي٘ قِٝ َعسؾ١ٝ عدٜد٠،قد ت٪دٟ إىل إشاس١ َا تكدَ٘ املدزض١ أٚ ع٢ً ا٭قٌ 

 .َصامحت٘

ؾايًػ١ يف ايتًؿصٜٕٛ تتعسض َٜٛٝا ملٛدات َٔ ايتػٜٛ٘ ٚايتشسٜـ،ٚايٛاقع إٔ يػ١ ايتًؿصٜٕٛ يف غت٢ 

ايدلاَر ٚا٭ؾ٬ّ ؽذلم سس١َ ايًػ١ اـاؾ١ اييت ٜهْٛٗا نٌ إْطإ يٓؿط٘ ٚتتهٕٛ ؾٝ٘ َٔ خ٬ٍ عا٥ًت٘ 

 (. 159، 1991، ايعٝاقٞ)ٚب٦ٝت٘ ٚٚطٓ٘ 

ٚقد أغازت إسد٣ ايدزاضات اييت ساٚيت زؾد دٚز بعض ايدلاَر اييت تبجٗا بعض اإلذاعات ٚايتًؿصْٜٛات 

ايًٗذ١ ايعا١َٝ ٖٞ ايػايب١ ع٢ً ايدلاَر املٛد١ٗ يًطؿٌ، ًٜٝٗا :ايعسب١ٝ يف تًب١ٝ استٝادات ا٭طؿاٍ إىل إٔ

اضتدداّ شلذ١ ػُع بني ايؿؿش٢ ٚايعا١َٝ،مما ٜػرل إىل إٔ بساَر ا٭طؿاٍ ٫ تطِٗ بدٚزٖا املؿسٚض يف 

،2222اقًٝين، عبد ايععِٝ،)ا٫زتكا٤ باملطت٣ٛ ايًػٟٛ يٮطؿاٍ ٚيف دزاض١ أدسٜت ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايػباب  (222

%45)اؾاَعٞ سٍٛ دٚز ايؿكا٥ٝات ايعسب١ٝ يف ْػس ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ، ذنس ْطب١  َٔ املبشٛثني إٔ ايكٓٛات  ( 

ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ أدت إىل ؽسٜب ايرٚم ايًػٟٛ ايعسبٞ َٔ خ٬ٍ اضتعُاٍ ايعا١َٝ ايؿذ١،َٚطًطٌ ا٭خطا٤ 

 .ايًػ١ٜٛ ايػا٥ـع١ ٚاملتهسز٠، ٚايتٛظٝـ ايط٧ٝ ٭زلا٤ ايدلاَر،إقاؾ١ إىل قعـ َطت٣ٛ َكدَٝٗا

ٚيف ذيو بٝإ ناف ع٢ً إٔ ٚقع ايًػ١ ايعسب١ٝ ع٢ً غاغات ايؿكا٥ٝات ايعسب١ٝ غرل َسٜح ٫ٚ ٜبعح ع٢ً 

ا٭ٌَ إ٫ َا ْدز سٝح لد بني اؿني ٚاٯخس قا٫ٚت تجًر ايؿدٚز يهٓٗا تتطِ بايعسؾ١ٝ ٚتؿتكد عاٌَ 

ا٫ضتُساز َٚٔ أَج١ً ايدلاَر اييت ضاُٖت يف ايتعسٜـ بايهجرل َٔ قكاٜا ايًػ١ ٚا٭دب ايعسبٝني ْرنس 

.بسْاَر اؾتح ٜا زلطِ ،َد١ٜٓ ايكٛاعد ،يػتٓا اؾ١ًُٝ ،نًُات ٚد٫٫ت ،ؾسضإ ايػعس . اخل َٔ ايدلاَر اييت .

ؾايت باملػاٖد ٚدايت يف عس ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚغٛاط٦ٗا اؾ١ًُٝ،ٚيعٌ ٖرٙ املبادزات اـ٬ق١ تطتدعٞ اإلغاد٠ 

ٚايتٜٓٛ٘ ٚتطتٓٗض ُُٖٓا يًُطايب١ مبصٜد َٔ املػازٜع اإلْتاد١ٝ بػسض ضد ايجػسات ٚػاٚش ايٓكا٥ـ ٖٚٛ 
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أَس ٜتطًب تعاؾس اؾٗٛد ايػٝٛز٠ ع٢ً ايًػ١ ايعسب١ٝ ززل١ٝ ناْت أٚ غعب١ٝ إقاؾ١ إىل ايتٓطٝل احملهِ بني 

ايؿكا٥ٝات ايعسب١ٝ ٚتٛسٝد دٗٛدٖا اإلع١َٝ٬ خد١َ يًٗدف املػذلى، ٖٚٛ ايٓٗٛض بايجكاؾ١ ايعسب١ٝ ٚدعًٗا 

 .َٛانب١ يًتش٫ٛت َٚٛاد١ٗ يًتشدٜات اييت ٜؿسقٗا عؿس ايعٛمل١

عا١َ ،سه١َٝٛ ٚخاؾ١ ، قٓا192٠ؾع٢ً ايسغِ َٔ إٔ عدد ايكٓٛات ايؿكا١ٝ٥ ايعسب١ٝ ٜصٜد عٔ

ٚأغًبٗا ض٤ٞ ايتٓؿٝر ٚاإلخساز ٜٚػٝب ؾٝ٘ ا٫ٖتُاّ ، ؾإٕ ايدلاَر اييت ُتكدّ بايؿؿش٢ ق١ًًٝ، َٚتدؿؿ١

ؾإْٗا ، أَا َععِ ايدلاَر ٚاحملتٜٛات ا٭خس٣، ٜٚؿتكد عٓؿس ايتػٜٛل اإلع٬َٞ، ظُايٝات ايًػ١ ايعسب١ٝ

ؾُٝا عدا بعض املطًط٬ت ، أنجس ٬َٝ إىل تٛظٝـ ايعاَٝات احمل١ًٝ ٚايًٗذات املُصٚد١ با٭يؿاظ ا٭دٓب١ٝ

لد إٔ ايعا١َٝ تطسح ٚمتسح ٚتكدّ إىل اؾُٗٛز ع٢ً أْٗا يػ١ ، ٚبعض اؿؿـ اـاؾ١، ٚا٭خباز، ايتازخي١ٝ

ٚايػسٜب إٔ ٖرٙ ايعد٣ٚ تطًًت إىل بعض ايدلاَر ايجكاؾ١ٝ اييت بدأت تٓصع إىل تطعِٝ ْؿطٗا بايعا١َٝ ، ايعؿس

ٚيريو ٫ .ْص٫ٚ عٔ زغب١ اؾُٗٛز ايرٟ نإ َٔ املؿسٚض إٔ ٜستكٞ ٖٛ بٓؿط٘ إىل َطت٣ٛ ؾِٗ ٖرا اـطاب

ْبايؼ إذا قًٓا إٕ تؿؿٝح يػ١ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ أقشت ؾهس٠ غرل َطتطاغ١ يد٣ ايهجرل َٔ ايكا٥ُني ع٢ً اإلع٬ّ 

 .يف ايٛطٔ ايعسبٞ

َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜ٪دٟ ٖذس ايًػ١ إىل ٖذس ايجكاؾ١ ٚايكِٝ املستبط١ بٗا، ٚبريو ٜتأضظ ؾساؽ يػٟٛ 

،2222ي١ًٝ، )ٚثكايف تتدؾل ايًػات ٚايجكاؾات ا٭دٓب١ٝ إىل ٦ًَ٘  22.) 

ٚملٛاد١ٗ عؿس ايهٛنب١ٝ ٚايتؿذس املعسيف املتٓاَٞ يجٛز٠ ا٫تؿا٫ت ٚاملٛاؾ٬ت، ٚايطُا٤ املؿتٛس١، 

نإ ٫بد َٔ ايسدٛع إىل ايًػ١ ايعسب١ٝ بٛؾؿٗا بٛتك١ ا٫ْؿٗاز ايعسبٞ ٚايٛدداْٞ ٚايؿهسٟ ٭١َ عسب١ٝ 

،2222عٝد،)ايًػ١ ايعسب١ٝ ٖٞ اييت تؿٓع ٚسد٠ ايؿهس ٚايعكٌ.ٚاسد٠ 22.)  

ٚاضتعُاٍ ايؿؿش٢ يػ١ يإلع٬ّ يٝظ َطًبا عطرل املٓاٍ، ؾًػ١ اإلع٬ّ ٖٞ ايؿؿش٢ ايط١ًٗ املبطط١ يف 

.َطتٛاٖا ايعًُٞ . ٚاملس١ْٚ ٚايعُل، ٖٚٞ اـؿا٥ـ اييت ػعًٗا تٓبض باؿٝا٠ ٚايذلمج١ ا٭١َٓٝ يًُعاْٞ .

غسف، )ٚا٭ؾهاز، ٚا٫تطاع يٮيؿاظ ٚايتعبرلات اؾدٜد٠، اييت حيهِ بؿ٬سٝتٗا ا٫ضتعُاٍ ٚايرٚم ٚايػٝٛع

( 108-107ؿ،1998

( 250-108،245-107ؿ،1998غسف، - 2008ايػٝذ، ) : مبا ًٜٞٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍٚتتطِ يػ١ 

يػ١ اإلع٬ّ ٖٞ ايًػ١ اييت ؽاطب مجٗٛزّا َػذلنّا ٫ جيُع َٓ٘ أق٣ٛ َٔ ٖرٙ ايًػ١ ايٛاسد٠  -1

 .املػذلن١ ايعا١َ يًب٬د ايعسب١ٝ

 .٫ تعدٚ ايًٗذات إٔ تهٕٛ أدٚات ٚٚضا٥ٌ يًتعبرل ايب٦ٝٞ ايكٝل -2

ايعًُٞ ايتذسٜدٟ، : يػ١ اإلع٬ّ ٖٞ ايؿؿش٢ ايط١ًٗ املٝطس٠ يف َطتٛاٖا ايعًُٞ عٔ املطتٜٛني -3

ٚايترٚم اؾُايٞ، ٖٚرا املطت٣ٛ ايعًُٞ ايؿؿٝح يف ايًػ١ ٜعني ايسدٌ ايعادٟ ع٢ً ايتصٚد بايجكاؾ١ 
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يف َؿَٗٛٗا ايعاّ، ٜٚأخر بٝدٙ إىل فاٍ َٔ ايؿهس أٚضع ٚأزسب ع٢ً سد تعبرل ايدنتٛز بػرل، ٫ٚ 

 .ٜطد ع٢ً املجكـ أٚ ايعامل طسٜك٘ إىل َا ٜٓػدٙ َٔ َعسؾ١ أدٛد ٚخدل٠ أعُل

ايًػ١ املراع١ َطُٛع١ ناْت أّ َس١ٝ٥ تتُٝص بطُات ميهٔ إٔ تهٕٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ خرل َعني شلا  -4

  .أنجس َٔ ايًػات ٚايًٗذات ا٭خس٣ ٚذيو ملا تتُتع ب٘ َٔ زؾٝد َعسيف شاخس

َٚٔ ايؿعب ايتٓب٪ مبطتكبٌ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ املس١ٝ٥ سٝح ٫بد إٔ ٜتِ إعداد 

ايدزاضات اي٬ش١َ سٍٛ ايؿٝؼ اإلع١َٝ٬ اييت ٜٓبػٞ ع٢ً ٚضا٥ٌ إع٬َٓا ايكٝاّ بٗا ٚاييت ميهٔ إٔ 

تدؾع بتطٛز ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ٖرٙ ايٛضا٥ٌ ٫ٚ ٜهؿٞ إٔ ْطًل يؿغ ايعسب١ٝ ع٢ً ٚضا٥ًٓا اإلع١َٝ٬ 

 ( 2008ايػٝذ،):عهِ اؾػساؾٝا ؾكط َٚا ٜدٍ ع٢ً ذيو َا ًٜٞ

أغازت إسد٣ ايدزاضات اييت ساٚيت زؾد بعض ايدلاَر اييت تبجٗا بعض اإلذاعات ٚايتًؿصْٜٛات ايعسب١ٝ - 

ايًٗذ١ ايعا١َٝ ٖٞ ايػايب١ ع٢ً ايدلاَر املٛد١ٗ يًطؿٌ ، ًٜٝٗا اضتدداّ شلذ١ ػُع بني ايؿؿش٢ : إىل إٔ

 .ٚايعا١َٝ، مما ٜػرل إٔ بساَر ا٭طؿاٍ ٫ تٗتِ بدٚزٖا املؿسٚض يف ا٫زتكا٤ باملطت٣ٛ ايًػٟٛ يٮطؿاٍ

يف دزاض١ أدسٜت ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايػباب اؾاَعٝني سٍٛ دٚز ايؿكا٥ٝات يف ْػس ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ، ذنس ْطب١ - 

َٔ املبشٛثني إٔ ايكٓٛات ايؿكا١ٝ٥ أدت إيٞ ؽسٜب ايرٚم ايًػٟٛ ايعسبٞ َٔ خ٬ٍ اضتعُاٍ ايعا١َٝ % 45

ايؿذ١ َٚطًطٌ ا٭خطا٤ ايًػ١ٜٛ ايػا٥ع١ ٚاملتهسز٠ ٚايتٛظٝـ ايط٧ٝ ٭زلا٤ ايدلاَر، إقاؾ١ إىل قعـ 

 .َطت٣ٛ َكدَٝٗا

ٚيهٞ ْبين َطتكب٬ َػسقا ٫بد َٔ ايتعاٌَ َع ايعا١َٝ ظد١ٜ ٚخؿٛؾّا َا ٜط٢ُ بكبط ايتعاٌَ َع 

 ( 114-113 ّ، ف2001بًٝبٌ، ):ايعا١َٝ خؿٛؾّا يف ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ املس١ٝ٥ احمل١ًٝ ٚذيو َٔ خ٬ٍ اٯتٞ

 يف سٝا٠ ا٭َِ ٚاقع ٫ ميهٔ ْهساْ٘ أٚ ايكؿص عًٝ٘، ؾٗٞ يف مجٝع اؿا٫ت متجٌ دص٤ّا َٔ ايعا١َٝإٕ  -

غدؿٝتٗا، بطًبٝاتٗا ٚاجيابٝاتٗا، َع ذيو ٜٓبػٞ يٓا إٔ ْ٪ند سكٝك١ ٖا١َ، ٖٚٞ إٔ ايعا١َٝ ٫ ميهٔ 

 .اعتبازٖا زاؾدّا ٜػرٟ ايعسب١ٝ، بٌ قد تػٛٙ سكٝكتٗا، ٚتكٛض أعُدتٗا ٚأؾٛشلا

 ايٓاس١ٝ ا٫تؿاي١ٝ قد ت٪دٟ دٚزّا قدٚدّا ددّا، ؾكد ت٪دٟ ٚظٝؿتٗا اـاؾ١ بايؿِٗ يف سدٚد َٔايعا١َٝ  -

امل٬سع١ اييت تًٗر بٗا، بٝد أْ٘ ٜتكًـ دٚزٖا نًُا ابتعدْا عٔ َٛطٔ ايًٗذ١ ، ٚست٢ قا٫ٚت ؾُٗٗا ٜعٌ 

ؾعب املٓاٍ، يف سني إذا تعًل ا٭َس بايعسب١ٝ ايؿؿش٢، ؾايكٛاَٝظ اييت ٚددت شلرا ايػسض ميهٔ إٔ تكدّ 

خدَات د١ًًٝ ملٔ ٜسٜد ؾُٗٗا أٚ ايتعُل ؾٝٗا، ٚجيب ايتٓبٝ٘ أٜكّا إىل إٔ تٗرٜب ٚؾكٌ ايعا١َٝ أٚ تسقٝتٗا ٫ 

 .ٜٓبػٞ إٔ ٜتِ إ٫ َٔ يدٕ خبرل بأضساز ايًٗذ١ ٚايًػ١ ايؿؿش٢، نُا جيب يف نٌ َطع٢

إذا ناْت ايعا١َٝ تطتُد أيؿاظٗا َٔ ٜٓابٝع ٫ سؿس شلا، ٚإذا ناْت ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ايطُع١ٝ ٚايبؿس١ٜ  -

تػهٌ املؿدز ا٭ضاضٞ يتداٍٚ ا٭يؿاظ ٚاملؿسدات ، ؾُٔ ا٭ْؿع اضتػ٬ٍ ٖرٙ ايٛضا٥ٌ نٌ ٚاسد٠ سطب 
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طبٝعتٗا، َٔ أدٌ تصٜٚد ايٓاع بسؾٝد يػٟٛ ددٜد ٜطِٗ يف تسق١ٝ شلذاتِٗ أٚ ٜؿشح ْطكِٗ يٮيؿاظ 

 .ايعا١َٝ ذات ا٭ؾٍٛ ايعسب١ٝ

٫ٚ ْٓط٢ نُا ٜٓط٢ ايهجرلٕٚ إٔ اضتدداّ ايًػ١ ايعسب١ٝ يف ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ٜكتؿس يف ايككاٜا ايٓش١ٜٛ 

ٚنًٗا َعازف ثكاؾ١ٝ ميهٔ إٔ تعني . ٚا٭ضًٛب١ٝ ٜٚٓطٕٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ ذاخس٠ نجرلّا بايػعس ٚايٓجس ٚا٭دب

املكدّ ايتًؿصْٜٛٞ يف تكدِٜ ايدلاَر ؾك٬ّ عٔ أُٖٝتٗا يف ايكؿـ اإلخباز١ٜ سٝح ميهٔ ا٫قتباع َٔ ايكسإٓ 

 .ايهسِٜ ٚاؿدٜح ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚايػعس ايعسبٞ عٓد بٓا٤ تكسٜس أٚ قؿ١ إخباز١ٜ ذات طابع دزاَٞ تػٜٛكٞ

إٕ ٖٓاى ايعدٜد َٔ املٗازات اييت تؿًح يبعض ايدلاَر ايتًؿص١ْٜٝٛ، نايدلاَر : ٚبايتايٞ ميهٔ إٔ ْكٍٛ

اؿٛاز١ٜ ذات ايطابع ايجكايف ٚايؿين ٚبايتايٞ قد ٫ متاز إىل ايعا١َٝ، ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ زدّا عًُّٝا ع٢ً ايرٜٔ 

إذ إٔ مبكداز ايذلاخ املعسيف . إٕ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايؿؿش٢ يف اجملاٍ ايٓشٟٛ ؾكط ٚيف ْػسات ا٭خباز: ٜكٛيٕٛ

َٚٔ تًو املٗازات . ايرٟ ؼع٢ ب٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ إٔ ْؿسد َٗازات ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚآدابٗا سطب طبٝع١ ايدلْاَر

اييت ٜٓبػٞ إٔ ٜكّٛ بٗا اإلع٬َٞ خؿٛؾّا يف ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ املس١ٝ٥، َٚٔ ٖٓا ميهٔ يإلع٬َٞ إٔ ٜكّٛ َٔ 

(  25-23ّ، 2006اشلاسلٞ، ) .خ٬ٍ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٚٗازاتٗا بايٛظٝؿ١ ايذلب١ٜٛ ع٢ً أنٌُ ٚد٘

ٚيهٞ ْبين َطتكب٬ّ شاخسّا يًػ١ ايعسب١ٝ ٫بد إٔ ٜهٕٛ ُّٖا إض٬َّٝا قبٌ إٔ ٜهٕٛ ُّٖا عسبّٝا ، نُا أْٓا 

متاز إلدسا٤ ايعدٜد َٔ ايدزاضات يف إَها١ْٝ تٛظٝـ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ مجٝع دٛاْبٗا ٚإٔ ْٛظـ ايدلاَر 

ايتًؿص١ْٜٝٛ يف ٚضا٥ٌ إع٬َٓا مبا ٜكتكٞ طبٝع١ ٖرٙ ايدلاَر ٚايًػ١ اييت ميهٔ إٔ تٛظـ بٗا، ؾك٬ّ عٔ 

ايتدزٜب ايعًُٞ املٓتعِ يإلع٬َٝني ٖٚرا َٔ غأْ٘ إٔ ٜطِٗ يف ايت١ُٝٓ ايًػ١ٜٛ ٚتأخر ٚضا٥ٌ إع٬َٓا املس١ٝ٥ 

 (2008ايػٝذ،) .ايسٜاد٠ يف ا٫تؿاٍ ايدٚيٞ عدل ايتُطو بايًػ١ ايعسب١ٝ ثكاؾّٝا َٚٓٗذّٝا ٚضًٛنّٝا ٚسكازّٜا

 :اضتدداّ تك١ٝٓ غبه١ ا٫ْذلْت ٚاإلع٬ّ ايسقُٞ يف ْػس عًّٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚأثسٙ يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ

أٚيت اؿكاز٠ ايعسب١ٝ ع٢ً َد٣ تازخيٗا عٓا١ٜ ؾا٥ك١ يًهتاب باعتبازٙ َؿتاسّا يًُعسؾ١ ٚٚض١ًٝ يًتعًِٝ، 

ؾتأضطت يف كتًـ بكاع ايب٬د ايعسب١ٝ غسقّا ٚغسبّا َهتبات عاَس٠ ٚتٓاؾظ أؾشاب ايؿهس ٚايعًِ ٚأٌٖ 

ايسٜاض١ ٚايطًط١ يف مجع ايهتب ٚإْػا٤ املهتبات ٚؾتشٗا أَاّ ط٬ب ايعًِ، ٚقد بًػت ا٭١َ ايعسب١ٝ يف ايعٓا١ٜ 

بايهتب َا مل تػٗد ايبػس١ٜ ي٘ َج٬ّٝ، ؾهإ ا٫ستؿا٤ بايهتاب١ ٚايتأيٝـ ٚاإلبداع أضاع تكدّ ا٭١َ ٚتطٛزٖا 

. ٚقد ضذٌ ذيو امل٪زخٕٛ ٚٚثكٛٙ ٚغٗد ب٘ ايدازضٕٛ ٚاملطتػسقٕٛ، ْٖٚٛٛا ب٘. ٚبٓا٤ سكازتٗا ايعع١ُٝ

ٚاعتدلٚٙ أضاضّا بٓٝت عًٝ٘ اؿكاز٠ اؿدٜج١ ٚايجٛزات ايع١ًُٝ املعاؾس٠ . (1933،222أيهطٓدز ضٝبتؿٝتؼ، )

،2222تٛبٞ،) ٚإذا نإ ٖرا َاقٞ ا٭١َ ايعسب١ٝ اإلض١َٝ٬، ؾإْٗا أقشت ايّٝٛ يف ساٍ َٔ ايتدًـ عٔ (22

ايسنب اؿكازٟ ايعاملٞ ٚايتأخس عٔ َٛانب١ ايتطٛزات ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ املر١ًٖ، ؾؿاز َٔ املًح ايعٌُ ع٢ً 

اضتدزاى َا ؾاتٗا يتطذلد َهاْتٗا ٚتٛانب عؿسٖا ٚتطتػٌ ايؿسؾ١ اييت تتٝشٗا املبتهسات ايتك١ٝٓ، خاؾ١ 

. ايجٛز٠ ايسق١ُٝ، يف تدازى اـًٌ ٚتكًٝـ اشل٠ٛ اييت تؿؿًٗا عٔ ا٭َِ ايسا٥د٠
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غٗد ايعؿس اؿدٜح اطساد املدذلعات ٚتٛاتس ا٫نتػاؾات ايع١ًُٝ املستبط١ بتطٛز َؿادز ايجكاؾ١ َٓر 

اخذلاع املطبع١ اييت َهٓت َٔ ػاٚش عا٥ل ْػس املعازف ٚايعًّٛ ٚإتاستٗا يكاعد٠ عسٜك١ َٔ ايٓاع، إىل ايجٛز٠ 

ثٛز٠ املعًَٛات ٚا٫تؿا٫ت ٚايٓػس : املر١ًٖ اييت تؿٛم يف قٛتٗا ٚتأثرلٖا ظٗٛز ايطباع١، ٖٚٞ ايجٛز٠ ايسق١ُٝ

ٚأثس نٌ ذيو يف املؿّٗٛ ايتكًٝدٟ يًُهتبات، ٚبسشت  (اإلْذلْٝت)اإليهذلْٚٞ ٚايػبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات 

تؿٛزات ددٜد٠ ٚطسم سدٜج١ َتطٛز٠ ي٬ضتؿاد٠ َٔ أٚع١ٝ املعسؾ١ متجًت يف اضتػ٬ٍ تكٓٝات اؿاضٛب 

. ٚا٫تؿا٫ت يف ؽطٞ سٛادص ايصَٔ ٚاملهإ ٚسدٚد ايكدز٠ ايبػس١ٜ يف ايبشح ٚا٫ضتكؿا٤ ٚايتشًٌٝ

ٖٞ غبه١ نبرل٠ َٔ اؿٛاضٝب َتؿ٬ّ بعكٗا ببعض بٛاضط١  َٚٚٔ ٖرٙ املدذلعات غبه١ اإلْذلْت

(. 176، ف 2000اشلسؽ، )بستٛن٫ٛت ٚأْٛاع زبط َتعدد٠، 

 ٚغبه١  ٚتعين عامل١ٝ International،ذات أؾٌ إلًٝصٟ تتهٕٛ َٔ َؿسدتني Interent ٚن١ًُ إْذلْٝت 

(  145، ف2007عبٛد، )ٚبٗرا ٜهٕٛ َع٢ٓ تط١ُٝ إْذلْٝت ايػبه١ ايدٚي١ٝ 

ٚمتٓح ايّٝٛ  غبه١ ا٫ْذلْت ؾسؾ١ ا٫تؿاٍ املباغس ٚمتهٔ َٔ ايٛؾٍٛ إىل قٛاعد ايبٝاْات ْٚؿٛف 

َٚكا٫ت اجمل٬ت، ٚتكازٜس ايبشٛخ ، ٚاملسادع املدتًؿ١ ٚغرل ذيو َٔ ايٛثا٥ل ٚاملطبٛعات املتٓٛع١ اييت تكدَٗا 

(  135 ، 2004قُد ٚآخسٕٚ، )املهتبات ع٢ً ناؾ١ أْٛاعٗا املٓتػس٠ يف َععِ أما٤ ايعامل  

ّٝا تهُٔ يف ايتُسٜٔ ٚاملُازض١، ٚاؿؿٍٛ ع٢ً بساَر تع١ًُٝٝ عت١، ٚسٌ املػه٬ت  ؾا٫ضتؿاد٠ َٓٗا تعًُٝ

ٚمما ٜٓبػٞ ع٢ً (125، 2003ضعاد٠ ٚآخسٕٚ،  )ايع١ًُٝ َٚعسؾ١ َا تٛؾٌ إيٝ٘ ايعًِ يف اجملا٫ت اؿٝات١ٝ 

( 371-2007،370ؾسز، )املٗتُني اضتدداّ ايػبه١ اييت تٛؾس ايعدٜد َٔ ايؿسف بطسٜك١ ممتع١ 

َٚٔ ايككاٜا ا٭ضاض١ٝ اييت تكدَٗا غبه١ ا٫ْذلْت يف ْػس ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚؼكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ 

املهتبات ايسق١ُٝ مما ٜٛدب إجياد ٖرٙ املهتبات ملا شلا َٔ دٚز نبرل يف اإلغعاع اؿكازٟ يٮ١َ، سٝح ميهٔ 

يهٌ زاغب يف أٟ َٓطك١ َٔ ايعامل ٚبايًػات ايعامل١ٝ املتاس١ إٔ حيؿٌ بطٗٛي١ ٜٚطس املعًَٛات ٚاملعازف 

ٚايٓؿٛف ٚايٛثا٥ل، نُا ضتُهٔ ٖرٙ املهتب١ َٔ متتني ايتٛاؾٌ بني ايباسجني ايعسب ٚاملطًُني ٚاملٗتُني 

بايذلاخ ٚايؿهس ايعسبٞ اإلض٬َٞ، َٔ ا٭قطاز املدتًؿ١ يف كتًـ ايتدؿؿات، ٚبني املجكؿني ٚايكسا٤ ع٢ً 

ٚد٘ ايعُّٛ، ٚبريو ضتطِٗ املهتب١ ايسق١ُٝ يف إجياد زٚابط ثكاؾ١ٝ َت١ٓٝ بني ايب٬د ايعسب١ٝ ٚاإلض١َٝ٬، 

ٚبٓا٤ ؾكا٤ عسبٞ إض٬َٞ ؾهسٟ ٚعًُٞ ع٢ً ايػبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات ثِ ع٢ً ايطسٜل ايطسٜع يًُعًَٛات 

دٝتظ )عٓدَا تتذاٚش ايعٛا٥ل ايتك١ٝٓ ٚايؿهس١ٜ اييت ؼٍٛ دٕٚ اْط٬قٗا سايّٝا - ايرٟ ضٝدًؿٗا َطتكب٬ّ 

، 1988،ّ149  .)

ٚضتُهٔ املهتب١ ايسق١ُٝ أخرلّا َٔ ايتعسٜـ باؿكاز٠ ٚايؿهس ٚايجكاؾ١ ايعسب١ٝ يف ايعامل بأضسٙ بتٛدٗٗا 

يصا٥سٜٗا بًػاتِٗ ٚعًُٗا ع٢ً إبساش ايؿٛز٠ اؿكٝك١ٝ يًؿهس ايعسبٞ اإلض٬َٞ ايٓرل اـ٬م يف كتًـ 
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ػًٝات٘، نُا ضتشؿغ يًجكاؾ١ ايعسب١ٝ َهاْتٗا بني ْعرلاتٗا يف ايعامل يف ٖرا ايعؿس ايرٟ ت٪ٍٚ ؾٝ٘ 

. ايجكاؾات ٚايًػات امل١ًُٗ إىل ا٫قُش٬ٍ ٚا٫ْكساض

ٚتػٗد ايطاس١ ايعامل١ٝ سايّٝا َٓاؾط١ ساد٠ ٚق١َُٛ بني ايجكاؾات ٚاؿكازات ٚايًػات ٫ضتػ٬ٍ ٖرٙ 

ايتكٓٝات ٚغػٌ اؿٝص ا٭ٚؾس َٔ اجملاٍ ايسقُٞ ايرٟ تتٝش٘ املعًَٛات١ٝ، ٚيعٌ أد٢ً َجاٍ ع٢ً ذيو دزاض١ 

َهتب١ ٚخصا١ْ ٚط١ٝٓ ٚداَع١ٝ َٔ كتًـ أما٤  39 إسؿا١ٝ٥ أدستٗا َٓع١ُ ايْٝٛطهٛ ٚغازنت ؾٝٗا

َٓٗا ث٬خ بًدإ إض١َٝ٬ يٝظ بٝٓٗا )َٔ املهتبات املػازن١ يف اإلسؿا٤  % 48ايعامل، ٚتدلش ٖرٙ ايدزاض١ إٔ

٫  % 52 قتٜٛاتٗا ايذلاث١ٝ َكابٌ تعٌُ يف َػازٜع زق١ُٓ (أٟ دٚي١ عسب١ٝ ٖٚٞ إٜسإ ٚأْدْٚٝطٝا َٚايٝصٜا

َٔ ٖرٙ املػازٜع  % 42 شايت أغًبٝتٗا يف طٛز اإلعداد ٚايتؿهرل يف ٚقع كططات َٔ ٖرا ايٓٛع، نُا إٔ

إقاؾ١ إىل ذيو تطع٢ ايدٍٚ املدتًؿ١ يدعِ  (ؾازَايٛف، ايسق١ُٓ ٚايؿٝا١ْ) 1996-1995 ٚقعت يف ض١ٓ

ثكاؾتٗا ٚؾهسٖا ٚسكازتٗا ع٢ً ايػبه١ ايعامل١ٝ، بإسداخ َٛاقع إيهذل١ْٝٚ تكِ تساثٗا ٚخ٬ؾ١ ؾهسٖا 

. ٚثكاؾتٗا؛ َٔ َؿادز ٚٚثا٥ل َٚسادع َٚٛضٛعات َٚعادِ . َٚٛاد زلع١ٝ بؿس١ٜ َٔ ؾٛز ٚأؾ٬ّ ٚتطذ٬ٝت .

،2222بسْاَر ا٭َِ املتشد٠ اإلمنا٥ٞ،)ؾٛت١ٝ َٚٛضٝك١ٝ 22 .)

ٜٚهُٔ أ١ُٖٝ املهتب١ ايسق١ُٝ يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ ْٚػس ايًػ١ ايعسب١ٝ بٓػس دزاضات عٔ تازٜذ ا٭١َ 

ٚسكازتٗا ٚؾهسٖا ٚإضٗاَٗا يف اؿكاز٠ ايعامل١ٝ ٚإبساش خ٬ؾ١ أعُاٍ املؿهسٜٔ ايعسب ٚايباسجني املطًُني يف 

اجملا٫ت ايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٭دب١ٝ يف املاقٞ ٚاؿاقس، ٚمتهني عا١َ َتؿؿشٞ ايػبه١ ايعامل١ٝ 

يًُعًَٛات َٔ ا٫ط٬ع عًٝٗا بًػات كتًؿ١ ع٢ً أضاع اختٝاز يػات ايؿ٦ات ا٭نجس اضتعُا٫ّ يًػبه١ 

. ايعامل١ٝ يًُعًَٛات ٚع٢ً زأضٗا اإللًٝص١ٜ ٚايؿ١ٝٓٝ ٚاإلضبا١ْٝ ٚايسٚض١ٝ ٚايؿسْط١ٝ . ٚبريو متهٔ ٖرٙ .

َٔ تكدِٜ ؾٛز٠ ٚاقش١ عٔ ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ اإلض١َٝ٬ - َباغس٠ ٚدٕٚ ٚضا٥ط - املهتب١ ايسق١ُٝ ايعسب١ٝ 

 .ٚعٔ إضٗاَاتٗا اؿكٝك١ٝ يف ايؿهس اإلْطاْٞ

ٚيعٌ ايعٓا١ٜ باملعسؾ١ ٚتداٍٚ املعًَٛات أسد أِٖ َداخٌ ٖرٙ ايٓٗك١ املستكب١، ٚتعد املهتب١ يف طًٝع١ 

. ايٛضا٥ٌ املعتُد٠ يتشكٝل ٖرا اشلدف، إذ ٖٞ ٚعا٤ املعازف مبا ٜتٛؾس ؾٝٗا َٔ نتب ٚٚثا٥ل ْٚؿٛف . نُا .

أْٗا زنٝص٠ أضاض١ٝ يف انتطاب املعسؾ١، ساقس٠ يف مجٝع َساسًٗا َٔ ايٓؿاذ إىل املعًَٛات إىل تٓعُٝٗا ثِ 

،2222بسْاَر ا٭َِ املتشد٠ اإلمنا٥ٞ،)اضتد٬ؾٗا ٚتطبٝكٗا ٚاْتٗا٤ بتٛيٝد املعازف اؾدٜد٠  22 . ) 

ٚيعٌ ٖرٙ ا٭ضباب اييت ذنسْاٖا ٚغرلٖا ٖٞ اييت دؾعت ايدٍٚ ايعسب١ٝ إىل اعتباز إْػا٤ َهتب١ زق١ُٝ 

عسب١ٝ قُٔ املػسٚعات ا٭ضاض١ٝ يًت١ُٝٓ ايبػس١ٜ يريو أقش٢ قسٚزّٜا ايتؿهرل ظد١ٜ ٚايعٌُ بطسع١ 

ايعسب١ٝ ايسق١ُٝ إىل ايٛدٛد يتعٌُ ع٢ً ايٓٗٛض بهؿا٠٤ ٚاقتداز  (أٚ املهتبات)إلخساز َػسٚع ٖرٙ املهتب١ 

(. 2002فًظ ايٛشزا٤ ايعسب، ) بايجكاؾ١ ٚايؿهس ايعسبٝني
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ؾايًطإ ٚايًػ١ اييت ٖٞ أدا٠ ايتؿاِٖ ٚايتٛاؾٌ، ٖٚٞ ٚعا٤ ايؿهس ٚقايب٘ اؿٞ، َٚا ْساٙ ايّٝٛ ٖٛ طػٝإ 

َٔ  (%88)ايجكاؾ١ ايػسب١ٝ؛ سٝح تػهٌ ايًػ١ ْطب١ عاي١ٝ َٔ اإلضٗاّ يف ْكًٗا، ٫ٚ أدٍ ع٢ً ذيو َٔ إٔ 

ٜٛشع ع٢ً باقٞ ايًػات  (%1)بايؿسْط١ٝ، ٚ (%2)با٭ملا١ْٝ، ٚ (%9)َعطٝات اإلْذلْت بايًػ١ اإللًٝص١ٜ، ٚ

( 2010ايػشٛد،)

ٚمل تعد املٓاؾط١ َتعًك١ مبذسد ايٓػس ع٢ً ايػبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات ٚإْػا٤ املٛاقع ايهجرل٠ ايعا١َ 

 (اؾذلاق١ٝ)ٚاملتدؿؿ١ اييت تٗدف إىل ْػس املعسؾ١ ايعا١َ، بٌ ػاٚش ا٭َس ذيو إىل إْػا٤ َهتبات زق١ُٝ 

ٖٚٞ َٛاقع ع١ًُٝ َٛثك١ ايكؿد َٓٗا ػُٝع ايٓؿٛف ٚايٛثا٥ل ع٢ً اخت٬ف  (  103، 2001ْبٌٝ عًٞ، )

أغهاشلا ٚتستٝبٗا ٚؾل ْعِ َع١ٓٝ يتٛؾرلٖا يًُتؿؿشني املٗتُني، َتٓٛع١ َٚتدؿؿ١ َٚتها١ًَ َٚستبط١ 

َٚٔ املهتبات ايعامل١ٝ ايسا٥د٠ يف ٖرا اجملاٍ ايتؿهرل يف ٖرا املػسٚع مبػازن١ ضبع . ؾُٝا بٝٓٗا بسٚابط تػعب١ٝ

َ٪ضطات ٖٞ املهتب١ ايٛط١ٝٓ ايؿسْط١ٝ ٚٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚا٫تؿاٍ ايؿسْط١ٝ ٚاملهتب١ ايٛط١ٝٓ جملًظ ايٓعاّ 

بايٝابإ، َٚهتب١ ايهْٛػسع ا٭َسٜه١ٝ ٚاملهتب١ ايٛط١ٝٓ ايهٓد١ٜ، ٚاملهتب١ ا٭ملا١ْٝ ٚاملهتب١ ايدلٜطا١ْٝ ٚداز 

ٚاْكُت إيٝٗا ٫سكّا املهتبات ايٛط١ٝٓ بهٌ َٔ ضٜٛطسا ٚايدلتػاٍ ٚإضباْٝا . احملؿٛظات ايطُع١ٝ بإٜطايٝا

ٚميهٔ ا٫ط٬ع . ٚمجٗٛز١ٜ ايتػٝو ٚاملهتب١ املًه١ٝ ٭يبرل ا٭ٍٚ ببًذٝها َٚٓع١ُ ايْٝٛطهٛ بؿؿ١ َساقب

. www.konobid.nl/gabriel: ع٢ً َعطٝات املػسٚع يف املٛقع ايتايٞ

ايرٟ ٚقع أضاض٘ قاد٠ ايدٍٚ ايطبع ا٭نجس تؿٓٝعّا يف   دٕٚ إٔ ْػؿٌ اإلغاز٠ إىل َػسٚع املهتب١ ايه١ْٝٛ

ع٢ً - أٟ ايؿهس ايػسبٞ - ٚايرٟ ٜكدّ ؾهس ٖرٙ ايدٍٚ  1995 ايعامل قُٔ َػسٚع اجملتُع املعًَٛاتٞ ض١ٓ

  (ايطعٝدٟ، امل٪متس ايعًُٞ ا٭ٍٚ ايًػ١ ايعسب١ٝ دطس ايتٛاؾٌ اؿكازٟ )أضاع نْٛ٘ ؾهسّا نّْٛٝا 

ٚمل ٜكتؿس ا٭َس ع٢ً ذيو بٌ عًُت َسانص ايبشح ٚايتدطٝط يف ايدٍٚ املتكد١َ ع٢ً ٚقع َػازٜع 

َهتبات زق١ُٝ سٍٛ ايٛطٔ ايعسبٞ غسق٘ ٚغسب٘ يتكِ ايهتب ٚاجمل٬ت ٚاؾسا٥د خاؾ١ ايٓادز َٓٗا، ٚتدلش 

خطٛز٠ ٖرٙ املهتبات يف نْٛٗا تكدّ تساخ ا٭١َ ٚؾهسٖا سطب تؿٛزات ايػسب اييت ػاْب يف ايػايب ا٭عِ 

ايرٟ  املهتب١ ايسق١ُٝ يًػسم ا٭ٚضط ٚسلاٍ إؾسٜكٝا" َٚٔ مناذز ٖرٙ املهتبات َػسٚع . ايدق١ ٚاإلْؿاف

، ٚايرٟ ٜطتٗدف إْػا٤ قاعد٠ بٝاْات سٍٛ سلاٍ إؾسٜكٝا 2000 تٓذصٙ داَع١ ٖايٞ ا٭ملا١ْٝ َٓر أنتٛبس

ٖهرا ؾازت ايػبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات نُا قاٍ أسد ايباسجني نتابّا عاملّٝا بًػات َتعدد٠ . ٚايػسم ا٭ٚضط

، 2002د٫ْٚٞ،)ٜهتب٘ اؾُٝع ٜٚكس٩ْٚ٘ ٚتبشح ؾٝ٘ نٌ أ١َ عٔ َهإ تٓػس ؾٝٗا ؾهسٖا غدؿٝتٗا ٖٜٚٛتٗا 

ٚتبعّا شلرٙ املعطٝات ؾإٕ ايتؿهرل يف تأضٝظ َهتب١ عسب١ٝ زق١ُٝ أٚ َهتبات عا١َ َٚتدؿؿ١ أقش٢ ( 3ايعدد

تطٛز تكٓٝات املعًَٛات عكب اخذلاع ٚزٚاز ٚضا٥ٌ ايتدصٜٔ  :أٚشلا :أَسّا ًَشّا ٚقسٚزّٜا اْط٬قّا َٔ ث٬ث١ أَٛز

خاؾ١ ا٭قساف ايًٝصز١ٜ بطعتٗا اشلا١ً٥ ٚظٗٛز ا٭ٚع١ٝ املكس٠٤ٚ آيّٝا نايهتاب اإليهذلْٚٞ، ٚتطٛز غبهات 

، َٚا ٜتٝش٘ نٌ ذيو َٔ قدز٠ ٖا١ً٥ ع٢ً سؿغ املعًَٛات ٚضسع١ تداٚشلا يف أغهاشلا (اإلْذلْٝت)املعًَٛات 

http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad38/Bout11.htm#_ftn12
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad38/Bout11.htm#_ftn12
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/Adad38/Bout11.htm#_ftn12


 

151 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

 استخدام التقهًة احلديثة يف تعلًم اللغة العربًة وتعلمها ونشرها وأثره يف التىاصل احلضاري
 

 زلرل عبد ايسمحٔ ايػُرلٟ/ د 

. املدتًؿ١ َٔ ْؿٛف ٚؾٛز داَد٠ ٚؾٛز َتشسن١ ٚأؾٛات . يريو ضازعت ايدٍٚ ٚاؿهَٛات ٚامل٪ضطات .

ْؿٛف، ٚؾٛز، ٚٚثا٥ل، ٚأؾٛات، )إلْػا٤ َسانص ٚفُعات َٚهتبات زق١ُٝ تعٌُ ع٢ً زق١ُٓ املٛاد املعسؾ١ٝ 

. (ٚؾٛز َتشسن١

اقتؿاد ايتهايٝـ ايهجرل٠ يف بٓا٤ - بؿكٌ تكٓٝات ايٓػس ايسقُٞ - إتاس١ املهتب١ ايسق١ُٝ  :ثاْٝٗا

املهتبات ايتكًٝد١ٜ ٚتأثٝجٗا ٚؾٝا١ْ قتٜٛاتٗا، ٚايتكًٌٝ َٔ اؿاد١ يًددلا٤ املهتبٝني، ٚقاعات املطايع١ 

ايهبرل٠ ٚتكدِٜ اـدَات املعًَٛات١ٝ يًذُٝع مما ضٝ٪دٟ إىل ؽؿٝض ايتهايٝـ ٚؼطني آي١ٝ ايتداٍٚ 

ٚضٗٛي١ ايتشدٜح ٚايتٛد٘ بايتهايٝـ يًتذٗٝصات اإليهذل١ْٝٚ ٚاؿٛاضب، إقاؾ١ إىل تًب١ٝ زغبات ذٟٚ 

اؿادات اـاؾ١ ناملهؿٛؾني ٚايؿِ ٚايبهِ ٚاملعاقني، سٝح متهٔ ايٛضا٥ط اإليهذل١ْٝٚ َٔ تٛؾرل طسم 

٫ٚ ٜعين ٖرا ايتطٛز ايتكين اختؿا٤ املهتبات ايتكًٝد١ٜ يف املد٣ املتٛضط . اإلط٬ع ع٢ً ايبٝاْات املٓاضب١ شلِ

بٌ اتطاعّا يف خدَات املهتبات ايسق١ُٝ ٚاٖتُاَّا أنجس - بايٓطب١ يًب٬د ايعسب١ٝ ع٢ً ٚد٘ اـؿٛف - 

بٗا، ٚؼ٫ّٛ يف ٚظا٥ـ املهتبات َٔ فسد تٛؾرل خد١َ اإلط٬ع ع٢ً ايهتب ٚاحملؿٛظات بػهٌ عاّ إىل إٔ 

تؿبح دٚز طبع ْٚػس إيهذلْٚٞ 

ساٍ ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ يف ايٛقت اؿاقس ع٢ً ايػبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات ٚاتطاَٗا بايكعـ  :ثايجٗا

ٚايكؿٛز ٚاْط٬قٗا َٔ َبادزات َتؿسق١ ٭ؾساد أٚ َ٪ضطات قدٚد٠، ٚعٌُ نٌ طسف يف عصي١ عٔ اٯخس َٔ 

َٚٔ ْاس١ٝ املكاَني ايجكاؾ١ٝ ٚايؿهس١ٜ ٬ٜسغ . دٕٚ تٓطٝل أٚ ٚقع اضذلاتٝذ١ٝ َٛسد٠ أٚ َٓعٛز سلٛيٞ

قعـ ايسؾٝد املعسيف املٛثل بطسٜك١ ع١ًُٝ، ٚغًب١ املٛقٛعات ايعا١َ ضٛا٤ ايذلاث١ٝ أٚ اإلخباز١ٜ ايتش١ًًٝٝ 

ؾٗٓاى نِ ٖا٥ٌ َٔ ايهتب . يٮسداخ ٚق١ً املكاَني ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ، ؾك٬ّ عٔ تدْٞ ايك١ُٝ ايع١ًُٝ

ايتأيٝؿات ٚاملتٕٛ ايػعس١ٜ ايذلاث١ٝ يف َٛاقع عدٜد٠ ساؾ١ً با٭خطا٤ املطبع١ٝ ٚايع١ًُٝ مما جيعًٗا َٛد١ٗ 

يًكسا٤ اشلٛا٠ دٕٚ ايدازضني ٚطًب١ ايعًِ ٚاملتدؿؿني، ٚملا نإ غايب َطتعًُٞ ايػبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات 

يف ايٛقت اؿاقس بايٛطٔ ايعسبٞ َٔ ايطًب١ ٚايت٬َٝر ٚا٭نادميٝني ذٟٚ اؿادات املاض١ يًُكاَني املٛثك١ 

بطسٜك١ ع١ًُٝ ٚاملتُٝص٠ با٭ؾاي١، ؾإٕ أعُاٍ ايٓػس ايسا٥ذ١ اٯٕ ع٢ً ايػبه١ تؿبح غرل ذات َع٢ٓ أٚ 

 ( .146، 90، عدد 2003ايطعٝدٟ، ).ؾا٥د٠

ٚعًٝ٘ ؾإٕ غبه١ ا٫ْذلْت تعد تك١ٝٓ زق١ُٝ يٝطت باشل١ٓٝ تتطًب برٍ نٌ اؾٗٛد املُه١ٓ يف تعًِٝ ايًػ١ 

 .ايعسب١ٝ ْٚػسٖا ٚؼكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ
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النتائج والتوصيات

:  نتائج البحث

أ١ُٖٝ اضتدداّ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ يف ايتعًِٝ املدلَر ٚايتعًِ ايراتٞ يتعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ  .1

ْٚػسٖا يتشكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ  

قسٚز٠ اضتدداّ تك١ٝٓ اؿاضٛب يف ايذلمج١ ٚايتعسٜب يتعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ْٚػسٖا يتشكٝل  .2

.  ايتٛاؾٌ اؿكازٟ

اضتدداّ تك١ٝٓ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ اؾُاٖرل١ٜ يف ا٫زتكا٤ بايًػ١ ايعسب١ٝ ايؿؿش٢ يف يػ١ اإلع٬ّ  .3

.  يتعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ْٚػسٖا يتشكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ

 .اضتدداّ تك١ٝٓ غبه١ ا٫ْذلْت يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ْٚػسٖا يتشكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ .4

 . يًػ١ ايعسب١ٝ قدز٠ ع٢ً َٛانب١ ايتطٛز املعسيف ٚايتكين يًشكاز٠ املعاؾس٠ .5

 .أ١ُٖٝ فاَع ايًػ١ ايعسب١ٝ يف اإلضٗاّ بايبشٛخ ايع١ًُٝ يف ٚضا٥ٌ إع٬َٓا احمل١ًٝ .6

  .ؾاع١ًٝ ايسضاي١ اإلع١َٝ٬ يًؿكا٥ٝات ايعسب١ٝ مبا خيدّ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٜٚطِٗ يف ا٫زتكا٤ بٗا .7

دٚز إْتاز املؿطًشات ايعسب١ٝ ٚتسٚجيٗا إع٬َٝا ٚاملتابع١ املطتُس٠ ٭ْػط١ اجملاَع ايًػ١ٜٛ  .8

. َٚسانص ايتعسٜب

 .إَها١ْٝ ْكٌ ايٛعٞ بايًػ١ َٔ َطت٣ٛ ايٓدب١ إىل َطت٣ٛ اؾُاٖرل .9

 .دٚز َ٪متسات َٓاٖر ايًػ١ ايعسب١ٝ ملٛانب١ ايتطٛزات ايتك١ٝٓ ٚا٫ضتؿاد٠ َٓٗا .10

 

:  توصيات البحث

ايعٓا١ٜ باضتدداّ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ يف ايتعًِٝ املدلَر ٚايتعًِ ايراتٞ ٚتٝطرل تعًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ  .1

 .ْٚػسٖا ٫ٚضُٝا غرل ايٓاطكني بٗا

 . ا٫ضتؿاد٠ َٔ تك١ٝٓ اؿاضٛب ٚإجياد بساَر ذات دٛد٠ عاي١ٝ يف ايذلمج١ ٚايتعسٜب .2

اؿسف ع٢ً اضتدداّ ايًػ١ ايعسب١ٝ ايبطٝط١ ٚا٫زتكا٤ املطتُس املتدزز يف اضتدداّ ايؿؿش٢  .3

 .يف ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ اؾُاٖرلٟ

 . تٛظٝـ غبه١ ا٫ْذلْت ٚاإلع٬ّ ايسقُٞ يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ْٚػسٖا .4

 .تػذٝع فاَع ايًػ١ ايعسب١ٝ يف اإلضٗاّ بايبشٛخ ايع١ًُٝ يف ٚضا٥ٌ إع٬َٓا احمل١ًٝ .5

  .اضتػ٬ٍ ايسضاي١ اإلع١َٝ٬ يًؿكا٥ٝات ايعسب١ٝ مبا خيدّ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٜٚطِٗ يف ا٫زتكا٤ بٗا .6
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إْتاز املؿطًشات ايعسب١ٝ ٚتسٚجيٗا إع٬َٝا ٚاملتابع١ املطتُس٠ ٭ْػط١ اجملاَع ايًػ١ٜٛ َٚسانص  .7

. ايتعسٜب

 .قسٚز٠ ايتٓطٝل بني املٗتُني يف دؾع ايًػ١ ايعسب١ٝ بايكٝاّ بدٚزٖا يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ .8

 .قسٚز٠ عٌُ اضذلاتٝذ١ٝ عسب١ٝ إض١َٝ٬ ملٛاد١ٗ نٌ َا ٜػٛٙ ٚحيازب ايًػ١ ايعسب١ٝ .9

 .قسٚز٠ إجياد َٝجام غسف َٗين ٜتٛاؾل عًٝ٘ أٌٖ ايًػ١ ٚاإلع٬ّ بكسٚز٠ اؿؿاظ ع٢ً ايعسب١ٝ .10

 

: خامتة البحث

تٓاٚيٓا يف ٖرٙ ايٛزق١ َٛقٛع اضتدداّ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ يف تعًِٝ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتعًُٗا ْٚػسٖا 

ٚأثسٙ يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ، َٔ خ٬ٍ اضتدداّ تك١ٝٓ اؿاضٛب يف تعًِٝ  ايًػ١ ايعسب١ٝ  املدلَر ٚايتعًِ 

ايراتٞ ، ٚاضتدداّ تك١ٝٓ اؿاضٛب يف ايذلمج١ ٚايتعسٜب ، ٚاضتدداّ تك١ٝٓ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ اؾُاٖرل١ٜ يف 

ا٫زتكا٤ بايًػ١ ايعسب١ٝ ايؿؿش٢، ٚاضتدداّ تك١ٝٓ غبه١ ا٫ْذلْت ٚاإلع٬ّ ايسقُٞ يف ْػس عًّٛ ايًػ١ ايعسب١ٝ 

. ٚأثس ذيو نً٘ يف ايتٛاؾٌ اؿكازٟ

َٚع ايتٓاٍٚ غرل املتعُل ملؿسدات٘ ْتٝذ١ تعددٖا ؾٝهتؿٞ َٓ٘ بأْ٘ أٚقـ ع٢ً ٬ََح عا١َ سٍٛ 

أ١ُٖٝ اضتجُاز ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ يف خد١َ ايًػ١ ايعسب١ٝ َٔ سٝح ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚايٓػس، َٚا حيكك٘ ٖرا 

. ا٭َس يف ؼكٝل ايتٛاؾٌ اؿكازٟ بني ا٭١َ ايعسب١ٝ ٚغرلٖا َٔ ا٭َِ

نُا أند ايدٚز املطًٛب َٔ املٗتُني بٗرا ايػإٔ ضٛا٤ ناْٛا أؾسادا أٚ َ٪ضطات أٚ دٍٚ يف ايكٝاّ 

ٚايٓٗٛض بٗرا ايدٚز . بدٚزِٖ يف خد١َ يػ١ ايكسإٓ ٚيػ١ سكاز٠ اإلض٬ّ ٚيػ١ اؿكاز٠ ايكاد١َ يًبػس١ٜ

 .  َط٪ٚي١ٝ اؾُٝع ٚبكدز َا ٜبرٍ َٔ دٗد يف ٖرا املكُاز تهٕٛ ايجُاز ٜاْع١ بإذٕ اهلل



 

154 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

 استخدام التقهًة احلديثة يف تعلًم اللغة العربًة وتعلمها ونشرها وأثره يف التىاصل احلضاري
 

 زلرل عبد ايسمحٔ ايػُرلٟ/ د 

 

املراجع 

  1,2ػذد: يُؾىساد عبيؼخ ديؾك، يغهخ انًؼهى انؼشثٍ- عبيؼخ ديؾك – أعبيخ اثىسداٌ، أصىل انزذسَظ  .1

، َُبَش 169أنكغُذس عُجزفُزؼ، ربسَخ انكزبة، رشعًخ يؾًذ األسَبؤوط، عهغهخ ػبنى انًؼشفخ، ػذد  .2

. 222، ؿ 1993

أًٍَ يؾًذ ػجذ انمبدس انؾُخ، انهغخ انؼشثُخ فٍ وعبئم اإلػالو انًشئُخ، انًإرًش انذونٍ فٍ رطىَش رؼهُى  .3

و، عبيؼخ يبالَظ انؾكىيُخ، كهُخ 2008 َىفًجش،25-23  انهغخ انؼشثُخ، انهغخ انؼشثُخ وانؼىنًخ وعهًب نىعه

.  لغى األدة انؼشثٍ– اِداة 

ثشَبيظ األيى انًزؾذح اإلًَبئٍ، انًكزت اإللهًٍُ نهذول انؼشثُخ، رمشَش انزًُُخ اإلَغبَُخ انؼشثُخ، َؾى  .4

.  2002األسدٌ،  يغزًغ نهًؼشفخ، ػًبٌ

، 2ثؾُش ػجذ انشؽُى انطهىة، انىعبئم انزؼهًُُخ ئػذادهب وطشق اعزخذايهب، داس ئؽُبء انؼهىو، ثُشود، ط .5

  .65-64،  ؿ 1986

، 2002، صُف 3، رشعًخ َغُت غضاوٌ، يغهخ صمبفبد، ػذد «ثىل دوالٍَ، انؾبعىة وانُمذ األدثٍ .6

. رصذس ػٍ كهُخ اِداة، عبيؼخ انجؾشٍَ

، 213 انًؼهىيبرُخ، طشَك انًغزمجم، رشعًخ ػجذ انغالو سضىاٌ، عهغهخ ػبنى انًؼشفخ، ػذد ثُم عُزظ، .7

  1998 يبسط/ هـ 1418 ..149رو انمؼذح و، ؿ

، 1997، غؾذ 219هف، فغش انؼهى انؾذَش، رشعًخ يؾًذ ػصفىس، عهغهخ ػبنى انًؼشف، ػذد  .رىثٍ أ .8

. 90 ؿ

عىدح عؼبدح وآخشوٌ، اعزخذاو اإلَزشَُذ وانؾبعىة فٍ يُذاٌ انزشثُخ وانزؼهُى، انؾشوق  .9

  .125، ؿ 2003، 1،ط)األسدٌ( ػًبٌ

 . ركُىنىعُب انزؼهُى يٍ أعم رًُُخ انزفكُش ثٍُ انمىل وانًًبسعخ (هـ 1422 )انؾُهخ ، يؾًذ يؾًىد  .10

 .18-7، ؿ 1986يؾًىد يخزبس، . د.دوس انؾبعىة فٍ رؼشَت انؼهىو، أ .11

  نًخزهفخ، انزؼهُىاؽم انزمهُذَخ فٍ يشائك انطشانًجشيظ ثذال يٍ انزؼهُى اطشَمخ او عزخذا  ،ؽغٍُض َبس .12

. ألعبعُخانزشثُخ اكهُخ /َبنًدعبيؼخ ، 2006وٌ،نؼؾشدط وانغب، انؼذد انفزؼايغهخ 

  .213، ؿ 2005 ،2صكشَب َؾٍ ، يمذيخ فٍ االرصبل وركُهىعُب انزؼهُى، يكزجخ انؼجُكبٌ، ط .13

 2006 (يبَى)أَبس  28عهطبٌ ثهغُش، وعبئم اإلػالو وانهغخ انؼشثُخ، انىالغ وانًأيىل،  .14

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article4568 

، داس غشَت نهطجبػخ "انًؾبكم وانؾهىل : انًؼبنغخ اِنُخ نهغخ انؼشثُخ " عهىي ؽًبدح ، كزبة ثؼُىاٌ  .15

 .و2009وانُؾش، 

انجشايظ انزُؾُطُخ وانذسايُخ )عىصاٌ الهٍُُ وػضح ػجذ انؼظُى،األًَبط انضمبفُخ وانزشثىَخ وانغهىكُخ .16

 .111،ؿ2002ارؾبد ئراػبد انذول انؼشثُخ،رىَظ 01،اإلراػبد انؼشثُخ،ع(يضبال

 ، انمبهشح ، 1يؼغى انًصطهؾبد انزشثىَخ وانُفغُخ ، ط (هـ1424 )ؽؾبرخ ، ؽغٍ ، وانُغبس ، صَُت  .17

 . انذاس انًصشَخ نهطجبػخ

ػبثذ رىفُك انهبؽًٍ، طشائك رذسَظ يهبساد انهغخ انؼشثُخ وآداثهب نهًشاؽم انذساعُخ، يإعغخ انشعبنخ،  .18

 .25،ؿ23و، ؿ2006ثُشود، 

ػبثذ ؽًذاٌ انهشػ وآخشوٌ، رصًُى انجشيغُبد انزؼهًُُخ وئَزبعهب ورطجُمبرهب انزشثىَخ، داس انًغُشح،  .19

 .176، ؿ 2000، 1ط

 .145، ؿ2007، 1ط) األسدٌ(ؽبسس ػجىد ، انؾبعىة فٍ انزؼهُى، داس وائم، ػًبٌ .20

http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur706
http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur706
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article4568
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، 1998، 2ػجذ انؾبفظ يؾًذ عاليخ، وعبئم االرصبل وانزكُهىعُب فٍ انزؼهُى، داس انفكش األسدٌ، ط .21

 45.ؿ

ػجذ انؼبطٍ ثكشٌ ؽغٍُ ػهٍ انًُبػٍ، االرصبالد ػجش انؾىاعُت فٍ رؼهُى انؼشثُخ نغُش انُبطمٍُ ثهب   .22

هـ 1431 يؾشو 13-11انخشطىو  (دوح اعزخذاو انزمُُبد انؾذَضخ فٍ رؼهُى انهغخ انؼشثُخ نهُبطمٍُ ثغُشهب)

 27هـ انًىافك 1431 يؾشو 11األؽذ :و عهغبد انؼًم انُىو األول2009 دَغًجش 29-27انًىافك 

. و2009دَغًجش 

 .131-95: ، ؿ1984ػجذ انشؽًٍ انؾبط صبنؼ، ركُىنىعُب انهغخ وانزشاس انؼشثٍ انهغىٌ األصُم،  .23

 .250-245و، ؿ1991، داس انغُم ، ثُشود، 1ػجذ انؼضَض ؽشف، انهغخ اإلػاليُخ، ط .24

و، 1999ػجذ انؼضَض ؽشف، نغخ انؾضبسح ورؾذَبد انًغزمجم، انهُئخ انًصشَخ انؼبيخ نهكزبة، انمبهشح،  .25

 .171-170ؿ

 23-22 يغهظ انىصساء انؼشة نالرصبالد وانًؼهىيبد فٍ اعزًبع دوسره انضبَُخ ػؾشح ثذيؾك فٍ .26

. 2002 دَغًجش  

 .108-107،ؿ1998ػجذ انؼضَض ؽشف،اإلػالو اإلعاليٍ وركُىنىعُب االرصبل،داس لجبء انمبهشح ، .27

، ؽزُجُش 4، انغُخ 31، يغهخ فكش وَمذ، ػذد «انهغخ انؼشثُخ وانًؼبنغخ اِنُخ»ػجذ انغٍُ أثى انؼضو،  .28

  59 .، ؿ2000

 .371-370، ؿ 1،2007ػجذ انهطُف ؽغٍُ فشط ، رُفُز انزؼهى، داس انؾبيذ، ػًبٌ ، ط .29

رؼهى انهغبد انؾُخ ورؼهًُهب ثٍُ انُظشَخ وانزطجُك ، نجُبٌ ، يكزجخ  (و 1981)انؼشثٍ ، صالػ ػجذ انؾًُذ  .30

 . نجُبٌ

. ػصبو عهًُبٌ انًىعً،  انضىسح انشلًُخ رضغ اإلػالو انؼشثٍ ػهً يفزشق طشق، ػًبٌ ــ األسدٌ .31

، 2010،"انًغهى ثٍُ انهىَخ اإلعاليُخ وانهىَخ انغبههُخ"ػهٍ ثٍ َبَف انؾؾىد،  .32

http://www.4shared.com/file/vv8XN2-K/_.htm 

 54،ؿ2003 1ػهٍ نُهخ ،انضمبفخ انؼشثُخ وانؾجبة،انذاس انًصشَخ انهجُبَُخ، انمبهشح،ط .33

 .314ؿ،1958، 1ط، داس انؼهى نهًالٍَُ، ػهى انُفظ انزشثىٌ، فبخش ػبلم .34

 .346ؿ، 2005، 3ط، يصش، انذاس انذونُخ نالعزضًبساد انضمبفُخ، عُكىنىعُخ انزؼهى، اسَى فىَزُظ  .35

، (األسدٌ)ػجذ انهطُف ثٍ ؽغٍُ فشط، طشق انزذسَظ فٍ انمشٌ انىاؽذ وانؼؾشٍَ، داس انًغُشح، ػًبٌ  .36

 .170-168، ؿ 2005، 1ط

 31، ؿ2005، 1 فشاط انغهُؾٍ، اعزشارُغُبد انزؼهى وانزؼهُى انُظشَخ وانزطجُك ػبنى انكزت انؾذَضخ، ط .37

، 1997انمبهشح، . انًىدَىالد انزؼهًُُخ ثٍُ انُظشَخ وانزطجُك، يكزجخ األَغهى انًصشَخ. فىصٌ انؾشثٍُُ .38

. 10ؿ

، 2002كًبل ػجذ انؾًُذ صَزىٌ ركُىنىعُب انزؼهُى فٍ ػصش انًؼهىيبد واالرصبل، ػبنى انكزت، انمبهشح،  .39

. 87ؿ 

، 2002كًبل ػجذ انؾًُذ صَزىٌ، ركُىنىعُب انزؼهُى فٍ ػصش انًؼهىيبد واالرصبل، ػبنى انكزت، انمبهشح،  .40

. 87ؿ 

يبسٌ رُشَض فبسيبنىف، رؾمُك ؽىل انشلًُخ وانصُبَخ، االرؾبد انؼبنًٍ نغًؼُبد انًكزجٍُُ ويُظًخ  .41

 http://www.unesco.org/webworld/mdm/survey انُىَغكى،

 .64،ؿ2002 1يؾًذ ئثشاهُى ػُذ،انهىَخ وانمهك واإلثذاع،داس انمبهشح ،انمبهشح،ط .42

 .218 ، ؿ2004 ، 1يؾًذ عبعى يؾًذ ، رفشَذ انزؼهى وانزؼهُى انًغزًش ، داس انضمبفخ ، ط .43

. 29-5، ؿ1987يؾًذ ظبفش انصىاف، انزمُُبد انؾذَضخ وانهغخ انؼشثُخ،  .44

http://www.4shared.com/file/vv8XN2-K/_.htm
http://www.unesco.org/webworld/mdm/survey


 

156 
 

 م2013ديسمبر - العدد الثاني يوليو جامعة الناصرمجلة 

 استخدام التقهًة احلديثة يف تعلًم اللغة العربًة وتعلمها ونشرها وأثره يف التىاصل احلضاري
 

 زلرل عبد ايسمحٔ ايػُرلٟ/ د 

، يشضٍ ثٍ غشو اهلل  ؽغٍ انضهشاٍَ، ئعهبيبد انهغخ واألدة فٍ انجُبء انؾضبسٌ نأليخ اإلعاليُخ .45

. و2007َىفًجش / 30-28هـ  انًىافك 1428/رو انمؼذح/ 20-18انغبيؼخ اإلعاليُخ انؼبنًُخ ثًبنُـضَب، 

، )األسدٌ( يصطفً ػجذ انغًُغ يؾًذ وآخشوٌ، ركُىنىعُب انزؼهُى يفبهُى ورطجُمبد، داس انفكش، ػًبٌ .46

  .135 ، ؿ 1،2004ط

انًهذٌ ثٍ يؾًذ انغؼُذٌ، انزشاس وانزمُُبد انؾذَضخ نهًؼهىيبد، يغهخ انزشاس انؼشثٍ، ارؾبد انكزبة  .47

 .146 .، ؿ203َىَُى / ؽضَشاٌ /هـ 1424، سثُغ اِخش 90عىسَب ػذد  - انؼشة، ديؾك

انًهذٌ ثٍ يؾًذ انغؼُذٌ، انذوس انؾضبسٌ نهًكزجخ انؼشثُخ فٍ انؼصش انشلًٍ، انًإرًش انؼشثٍ األول   .48

. دَشحگبانهغخ انؼشثُخ عغش انزىاصم انؾضبسٌ كهُخ اِداة وانؼهىو اإلَغبَُخ، عبيؼخ اثٍ صهش، أ

انؼشة وػصش انًؼهىيبد، عهغهخ ػبنى انًؼشفخ، َصذسهب انًغهظ انىطٍُ نهضمبفخ وانفُىٌ  َجُم ػهٍ ، .49

. 427 ، ؿ1994أثشَم  ،1414، ؽىال 184واِداة ثذونخ انكىَذ، ػذد 

َجُم ػهٍ، انضمبفخ انؼشثُخ وػصش انًؼهىيبد، سؤَخ يغزمجهخ نهخطبة انضمبفٍ انؼشثٍ، عهغهخ ػبنى انًؼشفخ،  .50

. 2001، دَغًجش، 276ػذد 

َجُم ػهٍ، انضمبفخ انؼشثُخ وػصش انًؼهىيبد، انًغهظ انىطٍُ نهضمبفخ وانفُىٌ واِداة ثبنكىَذ، ضًٍ  .51

 .103 .، ، ؿ2001، دعُجش 276عهغهخ ػبنى انًؼشفخ، ػذد 

. 159 ، ؿ1991َصش انذٍَ انؼُبضٍ،يغبءنخ اإلػالو،انًإعغخ انغضائشَخ نهطجبػخ، انغضائش، .52

، وصاسح 1َىس انذٍَ ثهُجم، االسرمبء ثبنؼشثُخ فٍ وعبئم اإلػالو، كزبة األيخ، انغُخ انؾبدَخ وانؼؾشوٌ، ط .53

 .114-113و، ؿ2001األولبف وانؾإوٌ اإلعاليُخ، انذوؽخ، أكزىثش 

 ، 12انؾبعىة ورؼهى انهغخ انؼشثُخ ، يغهخ انؼهىو اإلَغبَُخ، انؼذد  (و 1999)انهشػ ، ػبَذ ؽًذاٌ  .54

 .انغضائش ، عبيؼخ يُزىسٌ
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