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 شكر وتقديــــــــــر
 

َلػ ا افل ػل علػمت  ػن  زت ان ي، ن   ذم اظت  كافضل  كاحإسانفاضت   ليق جبالفه كعظنتػه. ك
ن ك قبّلغ ػن اػ، كقرفد ػن اػن لعلػمت افػ ر نت، َػالةن قضلػل ف ػن اػن اضتن ػنت، م  ال نػ  عدػ  ، افرس 

علػػمت ساػػ  ، يف اضتيػػنة كعدػػ  اظتنػػنت. ك افالػػور لكالن كل ػػ ان ، لقصػػمت افغنيػػنت مػػ  رتيػػ  اطتػػ ات
 فداػػ عدػػ  لف يّاػػر ا، عػػه علػػل  مػػ  ذؾتػػنز عتػػ   ا  ركسػػ  كعلػػمت مػػن مػػ   كفػػت ، ككػػرٔف عونػػه، قوفيضػػه

ككننػن  ػ  سػ   ، ن ِف  ريػق افدلػلكعلمت قضلُّله علل  عوافػ لي  كػرنتش  ػضّ ، كفر ج اعتل، كذّف  افصدب
ػػ  كعاػػنو كقتػػن مػػ  رسػػ ن ع عنػػنؽ ذاد افػػ   ػػل  ِف  يلػػ  سيػػند اف راسػػي  مػػ  قالػػوي  كدعػػنو َك

              ة قػػػػػػنفل  رلسػػػػػػنن  ػػػػػػنؼتنن لعتػػػػػػ  عػػػػػػ ٓف ؽتػػػػػػ  قػػػػػػر  علػػػػػػمت يػػػػػػ يوننزادم ا مثػػػػػػ   كنػػػػػػ  اػػػػػػن ماػػػػػػ  
 ..  ورا فونن. أمي ثم أمي ثم أمي ثم أبي

ا افبزػػ  كنػػن للدنيػػ ظ عدظػػيل افضلػػ  كافالػػور كافدرفػػنف عدػػ  ا سػػبزننه كقدػػنُف يف ذؾتػػنز  ػػ   
افػ م  إبراىيمـيطـذىر اور اداألسـاذذ ادـد ؛ ذُف اظتالرؼ علمت ا  ركسػ  : كذ را ه عنفصورة اظتر وة
. كمػػ   يػػ  افدػػوف ِف دكف افضينػػ  كآرائػػه، كذر ػػنداقه، كقو ي نقػػه، ك  ػػ   ، م زػػا افوثػػ  مػػ  كقتػػه

اظتػوُف افضػ ير لف يالػضيه  ػضنو  سنئال، ضور رغل متنعبه افصزي  فلا  ق منن عنف راس  ؿتو ا فل 
  .ال يغندر سضنن ك كت يه عا    اصت او كيثيبه ا  ر ذف  نو ا

افػػػ م  ادــد اور د ــد اد ذســي ىويــديكنػػن ياػػرٓف كيالػػرفا لف اسػػار كػػ  عرفػػنف عنصتنيػػػ  ذُف    
  ك  ػػ   ننَػػزن كمو  ػػن عتػػ ا افدنػػ   دػػ  ا ذفػػ  ، عوقتػػه ك َف يب ػػ  علػػل، لفػػندٓف عدلنػػه افضػػيل
 يف مي اف سا نقه.

اكرة عػػػ كر ل ؽتػػػ  َف قاػػػدضا افػػػ ، مػػػ  مػػػ  ِف يػػػ  افدػػػوف كػػػ    كنػػػن لز ػػػل  ػػػنفل افالػػػور ذُف    
    فو ا ل ا عا    اصت او .. لَ قنئل زمالئل  لب   ورا فول.، عنفالور

كياػّ   ، ننفدػنن  كلف كتدلػه علنػنن ، ك تنمنن لسنؿ ا افدلل افض ير لف يووف   ا افدن   نفصنن فو ه 
 .  ِف عه  ريضنن ذُف اصت  

                                                      



 

 إىــــــــــداء
 

ك رزهتن يف ظالـ اف  ر علمت سراج  َ دت ن م  لكراؽ افص  ذُف م  ن رت عنر ن يف لداو رسنف 
 عال فتور لك كل  ا م 

 أمي حفظهذ اهلل
 ذُف م  علنا لف ا عننؿ افوب ة ال قتل ذال عنفص  كافد نت  كاحإَرار

 واددي حفظو اهلل
 ؿتو اضتلل كسنن قا  اوة خباوةذُف ز رة اضتينة اف  سنرت مدل 

 اهلل خيراً  جزآكنــــــور  زوجاي
 ك نَ  "لنس ػػ م تصر ػػ يػػػػػػػػ ف" عنشتهذُف ذ ود كل لل كلَ قنئل رتيدن ك  

 ذُف ك  م  ق كرٓف يف ظ ر افغيب دعنو متص  فلاننو
 ذُف ك   نفب علل كعنس  ع  اضتضيض 

 ل  م ذترة   ا اصت  
 
 

 ــــــــــاللبـــــــــــــــ
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 مقدمة  
نفػب كػنف سػبب ن احإناػنف عاػلوكه ق اي  يف افا وات ا   ة سول اظتالوالت افبيئي  افػ  كيف افغ   

 ؽتػن كثػف اصت ػود افدنظتيػ  فتوػنكز  ػ   اظتالػوالت كذكتػند سلػوؿ عتػن، اظتدندم فلبيئ  كف ظنم ن كقوازنػه
 ع  قالوي  ا نظن  كافتالريدنت كافضوانش اظتو    انفظ  علمت افبيئ  كعلمت موارد ن افابيدي .

فػػ ف افتػػ اـ افضػػرد اػػن يوػػوف مر دػػه اطتػػوؼ مػػ  ، فضػػل ظػػ  افضػػوانش افصػػنرم  فلزضػػنظ علػػمت افبيئػػ    
افدضػنب افػػ م عغينعػػه حتيػ  سػػلوكينت احإناػػنف غتػػ دا عػ  افصػػواب كيتدنمػػ  مػ  عيئتػػه عوػػ  ع كانيػػ  

فض  لدرؾ اجملتن  اف كِف لف افابي  ا ؾت  فتزضيق افغنينت افبيئيػ  اظت الػودة  ػو قدػ ي   ف ا، ك ال 
فلووو ذُف مؤسانق ن افرتعوي  كم  ن اظت رس  فتؤدم دكر ػن افضنعػ  سلوكينت ا فراد عنفرتعي  كافتدليل كا

مػػػ   ػػػالؿ قلػػػنش اظتوضػػػوعنت كافضلػػػنين افبيئػػػ  يف افوتػػػب اظت رسػػػي  عػػػ  ، يف اضتضػػػنظ علػػػمت افبيئػػػ 
 ؼتتلف اظتراس  افتدليني .

 نـاال تنػػكاف كفيػػ  يف افاػػ وات ا  ػػ ة علػػمت ضػػركرة  احإقلينيػػ فضػػ  لكػػ ت افد يػػ  مػػ  اظتػػؤدترات    
ا مػر افػ م يتالػػب قلػنش افوتػب مض ومػنت كقينػػن ، عنفرتعيػ  افبيئيػ  يف اظت ػن ج افتدلينيػػ  اظت رسػي 

ك نَػػػ  اظترسلػػػ  احإعت ائيػػػ  علػػػمت ، عػػػ  افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  كقدلين ػػػن فل ن ػػػئ  يف ؼتتلػػػف اظتراسػػػ  افتدلينيػػػ 
 .مرسل  قنع ي  ك ل ا سنس يف قووي    صي  افاض  كقد ي  سلوكينقه اعتبنر ن
 سػوؿ افبيئػ  كاحإقلينيػ ت اصت ائر اناالقػن مػ  مالػنركت ن يف افد يػ  مػ  اظتػؤدترات اف كفيػ  فض  سد    

ذُف اال تنػػػنـ عنفرتعيػػػ  افبيئيػػػػ  يف اظت ػػػن ج افتدلينيػػػػ  كقلػػػنش قلػػػنين كموضػػػػوعنت افبيئػػػ  يف افوتػػػػب 
فيػػػه اظتالػػػرع  كمػػػ   ػػػ   افوتػػػب كتػػػنب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  يف افاػػػور االعتػػػ ائل افػػػ م ضػػػن ، اظت رسػػػي 

ك ػػو مػػن سػػيووف ػتػػ  ا تنػػنـ يف  ػػػ   ، اظت رسػػل يف اصت ائػػر افد يػػ  مػػ  اظتوضػػوعنت كافضػػيل افبيئيػػػ 
كذتنني  فصوؿ قوزعت ، اف راس  اف  استوت علمت فص  دت ي م ق نكؿ فيه افبنس  ذ ونفي  اف راس 
الريدل لرعد  فصوؿ  ػنو علمت عنعش قلن  افبنب ا كؿ اظتوسـو عػػػ افبيئ  يف ضوو افرتاث افضض ل افت

، لمن افثنٓف  نو موسومن عنفرتعي  افبيئيػ  يف اظت رسػ ، افضص  ا كؿ موسومن عنفبيئ  يف اظت ظوم  اف كفي 
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ك نو افضص  افراع  عد واف افبيئ  مػ  ، سش كنف افضص  افثنف  مد ونن عنفبيئ  يف افتالري  اصت ائرم يف
 م ظور اظتالرع اظت رسل عنصت ائر.

وض  افبيئػ  يف اظتػ  ج افتدلينػل فلن رسػ  االعت ائيػ  اصت ائريػ  لرعدػ  بػنب افثػنٓف اظتوسػـو عػػػػكقلػن  اف  
ك ػػنو افضصػػ  افاػػندس عد ػػواف ، زتػػ  افضصػػ  اطتػػنمس ع ػػواف اظت رسػػ  احإعت ائيػػ  يف اصت ائػػر، فصػػوؿ

ف موسػػومن لمػػن افضصػػ  افاػػنع  فضػػ  كػػن، افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف افوتػػنب اظت رسػػل ظت  ػػنج افتدلػػيل احإعتػػ ائل
كزتػػ  افضصػػ  افثػػنم  ع ػػواف عػػرض كحتليػػ  كم نقالػػ  ، عد ػػواف احإ ػػراوات اظت  ويػػ  فل راسػػ  اظتي انيػػ 

 اف تنئج.
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 . إشكذدية اددراسة:1
  م ػػ  ك ػػ  احإناػػنف علػػمت ك ػػه  ػػ   ا رض ك ػػو يدتنػػ  يف ذ ػػبنع سن نقػػه علػػمت افبيئػػ  اياػػ      
ق  ق ر ت افدالق  افتنرمتي  عش احإنانف كعيئتػه يف مراسػ  متتنفيػ  فوػ  م  ػن قضنعػ  دائػل عػش ك ، عه

 ػ   اظتراسػ  افتنرمتيػ  اطتنػس كافػ  عػ لت ارسلػ  اصتنػ  ، ع نَر ثالث  ل احإنانف كافدلػل كافبيئػ 
ضرار ل ػػ ا مث مرسلػػ  اف راعػػ  كاالسػػت، مث مرسلػػ  اسػػتئ نس اضتيػػواف كافرعػػل، مث مرسلػػ  افصػػي  كافضػػ ل
 مرسل  افتض ـ افتو وفو ل.

فبان   اف النط افبالرم آن اؾ ، كَف يو  ق ث  احإنانف علمت افبيئ  يف اظتراس  ا رع  ا كُف كب ا    
ذال لف اظترسلػ  ، ل كافضػ رة علػمت حتنػ  ا نالػا  افبالػري اال تنػنعكق رة افبيئػ  علػمت موا  ػ  افالػب 
قدرؼ قدنظنن ماتنرا علمت اظتػوارد افابيديػ  كقدػ ين عػنرزا فنناػنف اضت يث  كاف  قديال ن افبالري  افيـو 

كجتاػ  ذفػ  يف ا فتػنط ، علمت عيئته حتت  ػدنر  مانفػب افتضػ ـ كافرقػل كقالػيي  اضتلػنرة  اظتدنَػرة
افاػػػلوكي  افػػػ  اختػػػ  ن احإناػػػنف فتػػػ  عػػػية كافػػػ  دتثلػػػت يف زيػػػندة ذنتػػػنج ا الت كافاػػػل  كاسػػػت  اؼ 

كفػوؽ ذفػ  ، عغيػ  قلبيػ  متالبػنت ا عػ اد افاػونني  اظتت ايػ ة، كفي  كموارد افانقػ اظتوارد افابيدي  كا 
فػػػػ ف افتوسػػػػ  يف اسػػػػت  اـ اظتبيػػػػ ات اضتالػػػػري  كاظتػػػػواد افويننكيػػػػ  قاػػػػبب يف فاػػػػند افبيئػػػػ  كاسػػػػت ضند 

 موارد ن.
فػػ ف اضتػػ ي  كتػػرم عػػ  ا ػػتالؿ ، كذف كننػػت عالقػػ  احإناػػنف عنفبيئػػ  فياػػت عنضت يثػػ  كنػػن قبػػش    

 ػػػػ   افدالقػػػػ  عاػػػػبب قػػػػ    احإناػػػػنف افاػػػػنئة كاصتػػػػنئر يف اسػػػػتغالؿ افبيئػػػػ  مػػػػ   ػػػػالؿ سػػػػلوكينقه 
افػػ م يدتػػ  سػػر اسػػتنراري  قػػ رة افبيئػػ  افابيديػػ  علػػمت ، كؽتنرسػػنقه اظتضاػػ ة جتػػن  افبيئػػ  كقػػوازف نظنم ػػن

 كرغػػل ذفػػ  فػػػ ف، ذعنفػػ  اضتيػػنة علػػػمت ا رض دكف مالػػوالت دتػػس اضتيػػػنة افبالػػري  كهتػػ د اسػػػتنرار ن
 ؽتػػن يتاػػبب ، احإناػػنف ي فدػػه  نوسػػه افػػراع  كافػػ  ل ذُف حتنيػػ  موونػػنت افبيئػػ  افابيديػػ  مػػن ال قاػػق

يف ظ ور افد ي  مػ  اظتالػوالت افبيئيػ  افػ  اندواػت آثنر ػن افاػلبي  علػمت نوعيػ  سينقػه يف سنضػر  
 كماتضبله.
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  دكف مراعػػػػنة لثػػػػر يف فػػػػرض سػػػػيارقه علػػػػمت افابيدػػػػ اصتالػػػػد فضػػػػ  كػػػػنف فرغبػػػػ  احإناػػػػنف اصتنػتػػػػ  ك   
الستين ػػػنت ا رض مػػػن سػػػبب يف ك   ػػػن كعو  ػػػن علػػػمت افوفػػػنو اتالبػػػنت اظت ي ػػػ  اضت يثػػػ  كلَػػػب  
احإناػػػنف نتيوػػػ  فػػػ ف  م ػػػ دا اوا  ػػػ  لزمػػػنت َػػػزي  كعيئيػػػ   اػػػ ة كالػػػ  كقلػػػوث مصػػػندر اظتيػػػن   

تصػػػزر كنضػػػل افغػػػ او كافتلػػػوث عن شتػػػ ة افويننكيػػػ  كاظتبيػػػ ات اضتالػػػري  كافغبػػػنر اف ػػػوكم كمالػػػول  اف
ك ػرؼ افرتعػ  كانضػراض عدػػا افونئ ػنت اضتيػ  كاؿتصػنر افغنعػػنت كظ ػور افضوػوات يف  بضػػ  ا كزكف 

 كاالستبنس اضترارم.   
فضػػ  عػػنت مػػ  افلػػركرم قو يػػه اال تنػػنـ عضلػػنين افبيئػػ  كاضتضػػنظ علػػمت قواز ػػن مػػ   ػػ  ل ػػونؿ    

ه ؼتتلػػػف دكؿ افدػػػنَف فضلػػػنين ك ػػػ ا مػػػن ظ ػػػر يف اال تنػػػنـ افوبػػػ  افػػػ م لع قػػػ، افتػػػ  ور كاالسػػػت  اؼ
فلبيئػ  افبالػري  كافػ م  اظتتزػ ةستو وَف افاوي ي  مؤدتر ا مػل  اندض  ع 1972سي  كيف س   ، بيئ اف

 ػػ   ، لكػػ  علػػمت لف زتنيػػ  افبيئػػ  ال نتوػػ  لف قتزضػػق يف ظػػ  االكتضػػنو عاػػ  افضػػوانش كافتالػػريدنت
ا َف قاػت   ذُف كعػل قػنـ ك ذدراؾ يصػ  ذذ، ا   ة ف ل َف قد  قضل عتزضيق ا غراض اظتر ػوة م  ػن

كال يتزضػق ذفػ  ذال عػػ  ، ذُف ضػن  احإناػنف كيػرت ل ذُف سػػلوؾ اكتػنيب فنعػ  جتػن  افبيئػػ  كنظنم ػن 
 ريق افتوعي  افبيئي  فاونف افدػنَف عوػ  فئػنهتل كحت يػ  كقوضػي  ا دكار اظت و ػ  عوػ  فػرد مػ  ل ػ  

ك ػو افػوعل كاحإدراؾ افػ م ال نتوػ  لف يتزضػق ، ض ػنزتنيػ  افبيئػ  كاضتػ  مػ  افتصػرفنت اصتػنئرة يف س
 ك  ا من يدرؼ عنفرتعي  افبيئي .، ذال عرتعيته افضرد عيئين دا   اظت رس  ك نر  ن

ذف قرسيخ كقدليل افضيل كافالوكينت افبيئي  ف ل ا فراد فػ  يتزضػق عصػورة فدنفػ  مػن َف يػتل ذدراج    
فو ػػود عالقػػ  ستنيػػ  عػػش احإناػػنف كعيئتػػه مػػ    ػػ  كعػػش قلػػنين افبيئػػ  يف اظت ػػن ج  افتدلينيػػ  كذفػػ  

فنفرتعيػ   ػل نالػنط ذناػنٓف يبػ ل عرعنيػ  افضػرد م ػ  افصػغر كماػنع قه ، افرتعي  كافبيئ  مػ    ػ  ل ػرل
مػػ   ػػالؿ ذكاػػنعه اظتدػػنرؼ  -عيئتػػه -علػػمت اف نػػو افاػػليل افػػ م يؤ لػػه فلتوافػػق مػػ  كسػػ  مديالػػته

فبيئػػ  كمووننهتػػن كعتػػ ا ظ ػػرت افػػ عوة اظتلزػػ  ذُف ذدراج قلػػنين كاظت ػػنرات كاالجتن ػػنت اظت نسػػب  جتػػن  ا
ػػػػن اظترسلػػػػ  االعت ائيػػػػ   فنال تنػػػػنـ، افبيئػػػػ  يف اظت ػػػػن ج افتدلينيػػػػ  يف ؼتتلػػػػف اظتراسػػػػ  افتدلينيػػػػ   صَو
فنعتػ ؼ مػ  ، عنفاضوف  اظتبورة لَب  يالػو  مػ  ال  ضػركرين مػ  مػ ا   افت نيػ  افبيئيػ  يف اجملتنػ 
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   عنظت رسػػ  كمتنعدػػ  مراسػػ  افتدلػػيل اظت تلضػػ  فالفتزػػنؽيضتصػػر علػػمت هتيئػػ  ا  ضػػنؿ افرتعيػػ  كافتدلػػيل ال 
عػػ  لَػػب   اعتػػ ؼ مػػ   ػػ   افدنليػػ   ػػو ذعػػ اد ا  ضػػنؿ فيصػػبزوا قػػندري  علػػمت افتدػػنية كافتػػ قلل 

عػ  افتدلػيل يف  اظتتزػ ةك ػ ا مػن لكػ   قضريػر ا مػل ، كافتضن ل م  عيئنهتل افػ  قتاػل عػنفتغ  كافتاػور
ف اضتػػػندم كافدالػػػري  سيػػػ  لعتػػػ  لف احإناػػػنف عالػػو  عػػػنـ كافاضػػػ  عالػػػو   ػػػنص يدتػػػ  ثػػػركة افضػػر 

ػتػػور افدنليػػ  افتدلينيػػ   عنعتبػػنر اضتضيضػػل فلنوتنػػ  كفػػ ف  كتػػب اف ظػػر ذفيػػه  االسػػتثننراظتاػػتضب  ك 
 كػتور عنلينت افرتعي  اظتضصودة.

فبيئػػػ  كاضتضػػػنظ علي ػػػن ككػػػنف  وػػػ ا لكفػػػت ؼتتلػػػف دكؿ كسوومػػػنت افدػػػنَف لقتيػػػ  كبػػػ ة فضلػػػنين ا     
      افرتكيػػػ  كبػػػ ا يف افد يػػػ  مػػػ  اظتػػػؤدترات افدنظتيػػػ  كاليػػػ  علػػػمت قلػػػي  افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  اناالقػػػن مػػػ  اظتبػػػ ل

فض  لَب  ي ظر ذُف افرتعي  علمت ل ن افابي  افضؤف اف م يالو  ػتنكف   –افتدلل فلدية يف افبيئ   –
د نوعيػ  سيػنة احإناػنف كذفػ  ع كاػنب افضػرد افضػيل افبيئيػ  فل الص م  اظتالوالت افبيئيػ  افػ  هتػ 

احإكتنعي  كقوضي  اظتضن يل اف  هت ؼ ذُف ق ني  اظت نرات افالزم  فض ل افدالقنت اف  قػرع  احإناػنف 
 كاجتن نقه ؿتو افبيئ  اف  يدية في ن كيتضنعػ  مد ػن سلوكينقهكقد ي  ، كثضنفته كعيئته افابيدي  اضتيوي 

 لمت اختنذ افضرارات افبيئي  ككض  قننوف ي ظل سلوكه فينن يتدلق اانئ  افبيئ  .كمانع قه ع
سيػ  قضػ ـ اظت ػن ج افتدلينيػ  ملػنونن قدلينيػن مالػزونن ، افدالق  عش افرتعي  كافبيئ  عالق  كثيضػ     

ك ػػػػ ا مػػػػن  دػػػ  ا  ػػػػ  عنظتػػػػ    افبيئػػػل يف قصػػػػنيل اظت ػػػػن ج ، ادلومػػػنت عيئيػػػػ  مالوعػػػػ  ا تننعيػػػن 
اسػػي  مالبػػن م نػػن فتزضيػػق ل ػػ اؼ افرتعيػػ  يف انفظػػ  علػػمت افبيئػػ  كزتنيت ػػن كاضتضػػنظ علػػمت قػػوازف اف ر 

 اف ظنـ افبيئل. 
زتنيػػػ  افبيئػػػ ( يف اظت ػػػن ج ، اظتػػػوارد افبيئيػػػ ، افتلػػػوث افبيئػػػل، فتلػػػنش قلػػػنين افبيئػػػ )اف ظنـ افبيئػػػل    

كنػػن ،  ل ػػ  جتويػػ  ذ ػػنر اضتيػػنةافتدلينيػػ  قاػػنع  علػػمت اكتاػػنب م ػػنرات ضتػػ  اظتالػػوالت افبيئػػ  مػػ  
قرسخ يف افضرد م ظوم  م  افضيل اف  قانع  يف قالوي  سلوؾ عيئل مػ ظل ياػوم عالقتػه مػ  عيئتػه 

 كيو   ن قو ي ن سلينن ان يوض  اضتضنظ علمت افبيئ .
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فضػػػ  ازداد اال تنػػػنـ افدػػػنظتل عػػػ دراج قلػػػنين افبيئػػػ  ضػػػن  اظت ػػػن ج افتدلينيػػػ  لك مػػػن يدػػػرؼ عنفرتعيػػػ      
ن م  ق اي  مالوالت افبيئ  مػ  قلػوث اظتيػن  كاعتػواو كافرتعػ  كاسػت  اؼ اظتػوارد افابيديػ  ، فبيئي ا  صَو

سػالمته ك كا تثنث افغنعنت كافلوضنو كاف سػنـ كغ  ػن مػ  اظتالػوالت افػ   ػ دت َػز  احإناػنف 
كقػػ  ، ا مػػر افػػ م  دػػ  مػػ  افرتعيػػ  افبيئيػػ  مالبػػن ملزػػن مػػ  ل ػػ  جتػػنكز  ػػ ا افوضػػ  عوػػ  قدضي اقػػه

ػػػينت مػػػؤدتر ، عضػػػ ت افد يػػػ  مػػػ  اظتػػػؤدترات افدنظتيػػػ  سػػػوؿ افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  سػػػتو وَف لفوػػػنف مػػػ  قَو
مث قػػال  مػػؤدتر افتدلػػيل ، ضػػركرة ذعػػ اد عػرامج فلرتعيػػ  افبيئيػػ  فوػػ  مراسػ  افتدلػػيل 1972عنفاػوي  عػػنـ 

يػػػ  ذعػػػ اد ـ كافػػػ م لكػػػ  علػػػمت لقت 1977افبيئػػػل كافػػػ م عضػػػ  يف قبلياػػػل عنالحتػػػند افاػػػوفي  عػػػنـ 
ـ لندضػ  مػؤدتر موسػوو افػ م ركػ  علػمت 1987كيف ، ذسرتاقيوينت فلرتعي  افبيئي  كق ني  افوعل افبيئل

      فيتلػػػ   ليػػػن لقتيػػػ  افرتعيػػػ  كافتدلػػػيل افبيئػػػل، لقتيػػػ  قد يػػػ  افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  مػػػ   ػػػالؿ اظت ػػػن ج اف راسػػػي 
  ن. يف قد ي  افالوكينت افالبي  جتن  افبيئ  كاظتانقت  يف زتنيت

          يػػػػ  كافتدلػػػػيل افبيئػػػػل ا تننمػػػػن  نَػػػػنكاصت ائػػػػر علػػػػمت غػػػػرار عػػػػنقل دكؿ افدػػػػنَف  لكفػػػػت افرتعيػػػػ  افبيئ     
         يف ذفػػػػػػ  يؤكػػػػػػ  اظتيثػػػػػػنؽ، يف افاػػػػػػ وات ا  ػػػػػػ ة افػػػػػػ  عرفػػػػػػت ق ايػػػػػػ ا كبػػػػػػ ا فلنالػػػػػػوالت افبيئيػػػػػػ 

غرافيػػ  كافبالػػري  كمدرفػػ  اػػي  " كتػػب لف يدنػػ  علػػمت دتتػػش افدالقػػ  عػػش اظت رسػػ  كافبيئػػ  اصت افػػو ا: 
ك علػػػػمت ذفػػػػ  اظت زػػػػػمت قػػػػ  ب م ػػػػن ج اظت رسػػػػػ  ا سنسػػػػي  عػػػػػنـ ، ل" اال تنػػػػػنعافابيدػػػػل كافواقػػػػ  

كجتدػػ  مػػ  ذقنسػػ  افضػػرص فلتالميػػ  فالقصػػنؿ اظتبن ػػر عنفوسػػ  فلتدػػرؼ علػػمت ؼتتلػػف  1980/1981
ػػ  فلتلنيػػ  مػػ  ف ػػل كذدراؾ لقتيػػ  زت نيػػ  افبيئػػ  كانفظػػ   وانػػب اضتيػػنة كدراسػػت ن دراسػػ   ػػنمل  فَر

افلغػ  ،   ذدمػنج مبػندا افرتعيػ  افبيئيػ  يف ؼتتلػف اظتػواد اف راسػي  ) دراسػ  افوسػ     ك  وػ ا، علي ن
كنن لف مالركع احإَالح افرتعوم افػ م عن ػر  كزيػر افرتعيػ  ،  افرتعي  افض ي (، افرتعي  احإسالمي ، افدرعي 

يئل يف اظت ظوم  افرتعوي  مدت ا لف افرتعي  افبيئي   ل فرع ا سبق ع  عوزي  ق  لك  علمت لقتي  افبد  افب
مػػ  فػػركع اظتدرفػػ  افػػ  كتػػب لف ق ػػ رج يف اظتاػػنر اف راسػػل عصػػضت ن مػػندة قاػػن ل يف ق الػػئ  اظتػػوا   
كقرسػػيخ ثضنفػػػ  عيئيػػ  يف عضػػػوؿ افتالميػػ  كدتويػػػ  ل مػػ  اكتاػػػنب مدػػنرؼ كقاػػػوير كضػػنوات ضػػػركري  

 ػػ ا افتو ػػه افبيئػػل يف اظت ظومػػ  افرتعويػػ  ي ػػ رج ضػػن  سينسػػ  ، لفلزضػػنظ علػػمت سػػالم  اػػي  افبيئػػ
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انضتػػػنح اظت رسػػػ  علػػػمت اضتيػػػنة كليلػػػن ضػػػن  ذسػػػرتاقيوي  افتو يػػػ  افبيػػػ اغو ل عنعتبنر ػػػن كاسػػػ ا مػػػ  
 .1ا قانب افثالث  اف  ي كر سوعتن احإَالح افرتعوم

ين افبيئػػ  كػػنفتوازف افبيئػػل ذف افت ػػنمل اظت يػػف ظتالػػوالت افتػػ  ور افبيئػػل فػػرض ضػػركرة ذعاػػنو قلػػن   
لقتيػ  كبػ ة   كنػن ، كمالوالت افتلوث افبيئل كقر ي  است  اـ اظتػوارد افابيديػ  افبيئيػ  كزتنيػ  افبيئيػ 

يدرض ف ف   م  نج افتدليل يف اظترسل  احإعت ائي  علمت اعتبنر لف     اظترسل  مػ  اظتراسػ  ا سنسػي  
 من نتي  احإقالع م  قانؤؿ رئيال  و: اف  ق  ا علي ن عضي  اظتراس  افالسض .   و

 اداسذؤل ادرئيسي:
 من  ل قلنين افبيئ  اف  يالتن  علي ن كتنب افرتعي  اظت ني  فلاور احإعت ائل يف اظت رس  اصت ائري ؟   

 اداسذؤالت ادفردية:
 ؟افرتعي  اظت ني  فلاور احإعت ائل يف اظت رس  اصت ائري  من  ل َورة اف ظنـ افبيئل يف كتنب .1
 افرتعي  اظت ني  يف اظت رس  اصت ائري  ؟ من  ل مالوالت افتلوث افبيئل اف  يتلن  ن  كتنب .2
       مػػػػن  ػػػػل ل ػػػػونؿ اسػػػػتدننؿ اظتػػػػوارد افبيئيػػػػ  افابيديػػػػ  يف كتػػػػنب افرتعيػػػػ  اظت نيػػػػ  فلاػػػػور احإعتػػػػ ائل  .3

 يف اظت رس  اصت ائري  ؟
 نيػػػ  يف افاػػػور احإعتػػػ ائل يف اظت رسػػػ  افرتعيػػػ  اظت بول اظتتدلػػػق يننيػػػ  افبيئػػػ  يف كتػػػنمػػػن  ػػػو اتػػػ .4

 اصت ائري ؟
 . أس ذب اخايذر ادموضوع:2
عض ر مػن قوػوف   ػنؾ لسػبنب قػ ف  افبنسػ  ظتدنصتػ  ، كو  ي  ا تننعل ال ي الق م  افص ف    

 عغي  افوالف ع  لسرار ن كلسبنان كافدالقنت اف  قرع  عي  ن.، ل ل افضلنين اف  يري  دراست ن
ػػن كلنػػه يت ػػنكؿ ، لقتيػػ   ػػ ا ا  ػػ ، سػػبنب افػػ  دفدت ػػن ف راسػػ   ػػ ا اظتوضػػوعكفدػػ  لعػػرز ا    صَو

 قلي  م ن  ك ل قلي  افبيئ  ا تلف  وانب ن.

                                                             
 102، 101، ص 2009. اصت ائر:دار افضصب  فل الر، ذَالح افرتعي  يف اصت ائر ر نننت كاؾتنزاتر،ع  عوزي . ػ عوعو 1
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ػن يف مرسلػ  ، كنن لف م  عش ا سبنب اف  دفدت ن عت   اف راس    م ل لقتي  افتدلػيل كافرتعيػ   صَو
    كغػػػرس قػػػػيل اضتضػػػػنظ ، فبيئيػػػ  فػػػػ ل ا فػػػػرادافتدلػػػيل احإعتػػػػ ائل يف قدػػػ ي  افاػػػػلوكينت ك االجتن ػػػػنت ا

 علمت افبيئ  يف نضوس اف ةو م   افصغر.
      عتػػػ   ا سػػػبنب كغ  ػػػن كػػػنف العػػػ  مػػػ  افتاػػػرؽ عتػػػ   اف راسػػػ  قصػػػ  افتدػػػرؼ علػػػمت قلػػػنين افبيئػػػ    

 اف  قلن  ن  اظت  ج افتدلينل فلنرسل  احإعت ائي  يف اظت ظوم  افرتعوي  عنصت ائر .
 اسة:.أىمية اددر 3
لضػزت قلػػي  افبيئػ  كمالػػوالهتن مػ  اظتواضػػي  اظت نػ  افػػ  عػ لت قاػػرح كعضػوة يف ا كنػػ  ا  ػػ ة     

     عاػػػػبب ق ايػػػػ   ػػػػ   اظتالػػػػوالت كنػػػػن كنوعػػػػن كاندوػػػػنس  اورهتػػػػن ، علػػػػمت افاػػػػنس  افدنظتيػػػػ  كافو  يػػػػ 
افبيئػ  مالبػن ؽتن كتد  م  ضػركرة اال تنػنـ عتدػ ي  سػلوكينت احإناػنف كاجتن نقػه ؿتػو ، علمت احإنانف

ملزن ك و مػن قاػدمت ذفيػه اظت ػن ج افتدلينيػ  كافوتػب اظت رسػي  يف اظت رسػ  اصت ائريػ  كمػ   ػ ا اظت الػق  
ال عػػ  مػػ  قاػػلي  افلػػوو علػػمت ق ػػنكؿ افضلػػنين كاظتوضػػوعنت افبيئيػػ  افػػ  قلػػن ت ن كتػػب افرتعيػػ   كػنف

 اظت ني  يف اظت رس  االعت ائي  عنصت ائر.
يف ق ػنكؿ عدػا ،   يف افتاػرؽ ذُف لقتيػ  اظتػ  ج افتدلينػل فلاػور احإعتػ ائلكنن قونػ  لقتيػ  اف راسػ   

ػػػن ، كزتنيػػػ  افبيئػػػ ، كاسػػػت  اـ اظتػػػوارد افبيئيػػػ ، كافتلػػػوث افبيئػػػل، قلػػػنين افبيئػػػ  كنف ظػػػنـ افبيئػػػل      صَو
لػػ  علػػمت اعتبػػنر لف  ػػ   اظترس، كلف  ػػ   اظترسلػػ  قدتػػ  مػػ  اظتراسػػ  افرئياػػي  يف اضتيػػنة افتدلينيػػ  فلضػػرد

كمػ  مث فػ ف ع ػنو   صػي  اظتػتدلل ع ػنوا متوازنػن كقلضي ػه ، قدت  افضنع ة ا سنسػي  يف افاػلل افتدلينػل
 قيل كمبندا افالوؾ انفظ علمت افبيئ  يب ل م  اظتراس  افتدليني  اظتبورة يف سينقه. 

ض مػػ  يف علػػل كدتثػػ   ػػ   اف راسػػ  يف  ػػضي ن اف ظػػرم كاظتيػػ آف ذضػػنف  علنيػػ  فل راسػػنت افضليلػػ  اظت  
فيوػػوف مر دػػن نتوػػ  فلالبػػ  االسػػتضندة م ػػه يف قضػػ ٔف دراسػػنت ، ا تنػػنع افبيئػػ  يف اصتنمدػػ  اصت ائريػػ 

 ل رل قدنًف عدا افضلنين اف  َف قالنل ن     اف راس .
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 .أىداف اددراسة:  4
ػػػػوؿ ذفي ػػػػن          كياػػػػدمت افبنسػػػػ  ، فوػػػ  دراسػػػػ  علنيػػػػ  ل ػػػػ اؼ ياػػػػدمت افبنسػػػ  ذُف حتضيض ػػػػن كافَو

 م   الؿ     اف راس  ذُف حتضيق ا   اؼ افتنفي :
 افرتعي  اظت ني  فلاور احإعت ائل يف اظت رس  اصت ائري . افتدرؼ علمت َورة اف ظنـ افبيئل يف كتنب .1
 ؟ي  اظت ني  يف اظت رس  اصت ائري افرتع افتدرؼ علمت مالوالت افتلوث افبيئل اف  يتلن  ن  كتنب .2
افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػور احإعتػ ائل  وارد افبيئيػ  افابيديػ  يف كتػنبافتدػرؼ علػمت ل ػونؿ اسػتدننؿ اظتػ .3

 يف اظت رس  اصت ائري  ؟
افرتعي  اظت ني  يف افاور احإعتػ ائل يف اظت رسػ   افتدرؼ علمت اتول اظتتدلق ينني  افبيئ  يف كتنب .5

 اصت ائري ؟
 . مفذىيم اددراسة :5
 . قضذيذ اد يئة:1.5 

 . : اضتظْوػػػػػػػػلفضلػػػػػػػػي  يف اظتدوػػػػػػػػل افوسػػػػػػػػي  علػػػػػػػػمت ل ػػػػػػػػنكرد مض ػػػػػػػػـو اـــــــــ ادقضــــــــية د ــــــــة: 
ػػػػػػي  ظ ماػػػػػػ ف ه يظت ػػػػػػنزلعظ في ػػػػػػن كقظدػػػػػػرلضظ علػػػػػػمت افضنضػػػػػػل لك افضظلػػػػػػنة فلبزػػػػػػ ن كافضلْصػػػػػػ    .ك افضللن

ػػػػػػػي  ظ ) يف اظت اػػػػػػػق ( : قػػػػػػػوؿه موػػػػػػػو فه مػػػػػػػ  موضػػػػػػػوع كػتنػػػػػػػوؿ لتتنػػػػػػػ  افصاػػػػػػػ ؽل كافوػػػػػػػ بل  ك افضللن
 . 1قلنين : صتن ف اقه. كيلصن ُّ للف يووفل موضوعنن فل     . كا

ػػػػي نت كقلللػػػنينكقػػػ  كرد مض ػػػـو افضلػػػػي  يف مدوػػػل افلغػػػ  افدرعيػػػػ  اظتدنَػػػر علػػػمت ل ػػػػن:    رتػػػ  قللن
ػػػّي   -:ماػػػ ف ، موضػػػوع : ػػػّي  افضلاػػػاي ّي   -، ك  ي ػػػ  قلن  -قلللػػػنين افاػػػنع  يف افدػػػنَف -، افضلن

 . 2افاالـقلي   
 

                                                             
 743،  ص 2004. غتن  افلغ  افدرعي .اظتدول افوسي . افضن رة: موتب  افالركؽ اف كفي ،  1
 1830، ص 2008.مصر: عنَف افوتب، . لزت  ؼتتنر، عنر. مدول افلغ  افدرعي  اظتدنَرة.اجملل  افثنٓف. افابد  ا كُف 2
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عبان   عبنرة قػ كر سػوؿ مض ػـو لك متغػ   :" افضلي ــــ ادقضية اصطالحذ : تعرف ادقضية بأنهذ: 
 . "1لك لكثر

ـــ قضــذيذ اد يئــة:     كيضصػػ  افبنسػػ  اػػن  قلػػ  اظتوضػػوعنت كا فوػػنر اظتتدلضػػ  ااػػ ف  افبيئػػ  اظتتلػػن   ــ
مثػػػػػ  اف ظػػػػػنـ افبيئػػػػػل ، يف كتػػػػػب افرتعيػػػػػ  اظت نيػػػػػ   فلاػػػػػور االعتػػػػػ ائل يف اظت رسػػػػػ  االعت ائيػػػػػ  اصت ائريػػػػػ 

 ك زتني  افبيئ .، كاست  اـ اظتوارد افابيدي ، كمالوالت افتلوث افبيئل
 . اداربية ادمدنية :2.5
قدػرؼ افضػ از افرتعيػ  اظت نيػػ  ع  ػن عنليػ  متدػػ دة اصتوانػب هتػ ؼ ذُف قػػ ريب افػ ةو علػمت افضػػيل      

كفت ظػػيل عالقػػنت ، كاظتدػػنرؼ كاظت ػػنرات افالزمػػ  صتدل ػػل مػػوا  ش مالػػنركش مالػػنرك  دنتضرا يػػ  فدنفػػ 
كم نػػ  افرتعيػػ  اظت نيػػ   ػػل قد يػػ  ، كعالقػػ  ا فػػراد كاجملنوعػػنت عػػنجملتن ، مػػ  عدلػػ ل افػػبداا فػػراد 

 . 2افضيل كافرؤل كاظتدنرؼ كاظت نرات اف  قؤدم ذُف مالنرك  م ني  فنعل 
يػ  اال تننعيدرف ن اظتغريب ع  ن افرتعي  اف  قاػنع  علػمت قوػوي  ذناػنف ماػؤكؿ كفنعػ  يف اضتيػنة     

كعليػه ف  ػن قػؤدم ذُف قد يػ  غتنوعػ  مػ  افاػلوكينت افػ  ، سي  اضتضوؽ كافوا بػنت كافاينسي  م 
كقالػن  عالقػ  افضػرد عػنجملتن  ، هتػ ؼ يف اصػل  اف  نئيػ  ذُف رسػل عالقػ  اظتػوا   عو  ػه كعػن  ري 

 .  3كاصتننع  م  اصتننع ، كعالق  افضرد م  اصتننع 
  كق نيػػػ  ق راقػػػه ،   افضػػػرد يضوقػػػه ككا بنقػػه احإناػػػنني كيدرف ػػن رسػػػتل ع  ػػػن عنليػػػ  هتػػ ؼ ذُف قوعيػػػ    

 احإناػػػػنفكقضػػػ ير ذناػػػػنني  ، كحتنػػػ  اظتاػػػػؤكفي ، كمؤساػػػػنقه، علػػػمت اظتالػػػػنرك  افضدنفػػػ  يف ع ػػػػنو اجملتنػػػ 

                                                             
 142،  ص:ص 2005،ي اال تننعافدنِف فل  م   .موتب  اظتد  ي  اال تننعم ن ج افبز  ىف افدلـو اعرا يل عب  افرزت ، ر ب. . 1

سنسػػل يف ضػػوو قػػيل . زكػػل رمػػ م، مرجتػػمت ك ػتنػػود ػتنػػ ، افرنتياػػل."قضييل ػتتػػول م ػػن ج افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلصػػضوؼ افاػػنع  كافثػػنم  كافتنسػػ  اال 2
 180(: ص 2011، اجملل  افتنس  عالر، افد د افثنٓف)يونيو غتل  اصتنمد  االسالمي اظتوا   ".

 181. اظتر   نضاه: ص 3
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كقتنثػػ  مبػػندا اف نتضرا يػػ  كسضػػوؽ احإناػػنف ، كقوػػوي  اجتن ػػنت اكتنعيػػ  ؿتػػو افػػ ات كؿتػػو ا  ػػري 
 . 1كاظتالنرك  االكتنعي  يف اضتلنرة احإنانني  كاالنضتنح علمت افثضنفنت افدنظتي 

قاػػػت  ؼ قوػػػوي  اظتػػػوا   قووي ػػػن ، مػػػندة قدلينيػػػ  ذسػػػرتاقيوي  يف اظت ػػػن ج اظت رسػػػي  افرتعيػػػ  اظت نيػػػ   
         ػػػػنمال كمتوازنػػػػن فيصػػػػب  موا  ػػػػن كاعيػػػػن كمتالػػػػبدن عال صػػػػيته افو  يػػػػ  كمتضتزػػػػن علػػػػمت افضػػػػيل افدنظتيػػػػ  

كقواعػػػ  ا مػػػ  كافتضنعػػػ  ، كاحإعػػػالـ كاالقصػػػنؿ كافبيئػػػ ، نت اطت منقيػػػ يف غتػػػنالت: اظتوا  ػػػ  كاظتؤساػػػ
 .2اكتنعين م  اي 

 . ادطور االبادائي:3.5
     ك ػػػ ا ، قدلينػػػن ذ بنريػػػن صتنيػػػ  ا  ضػػػنؿ، يدتػػػ  افتدلػػػيل االعتػػػ ائل يف اف ظػػػنـ افرتعػػػوم اصت ائػػػرم 

 ل فلرتعيػػ  افو  يػػ  سيػػ  نصػػت اظتػػندة مػػن  ػػنو يف اف الػػرة افرشتيػػ  فلرتعيػػ  افو  يػػ  يف افضػػننوف افتػػو ي
( سػػ    10( سػػ وات ذُف سػػ  )6: افتدلػيل ذ بػػنرم صتنيػػ  افضتيػنت كافضتيػػنف افبػػنفغش مػػ  افدنػر )12

( فلتالميػػػ  اظتدػػػوقش سونػػػن كننػػػت 02دت يػػػ  مػػػ ة افتػػػ ريس احإف امػػػل سػػػ تش ) ذموننيػػػ كنملػػػ  مػػػ  
 3سنفت ل ق ر ذف 

 . اددراسذت ادسذبقة6 
كظتػن كػنف ،   اضتنفي  افتدرؼ علػمت قلػنين افبيئػ  يف اظتػ  ج افتدلينػل فلاػور احإعتػ ائلهت ؼ اف راس    

اظتوضوع ذك عالق  عنفرتعيػ  افبيئيػ  فضػ  قػنـ افبنسػ  عػنحإ الع علػمت غتنوعػ  مػ  اف راسػنت افاػنعض  
 يف   ا اظتي اف كاف  ندرض ن يف افصضزنت افضندم .

 
 
 

                                                             
كافت نيػ ، .اظترك  افضػومل فلبزػوث افرتعويػ  دكر االدارة اظت رسػي  يف قضديػ  افرتعيػ  اظت نيػ  يف مرسلػ  افتدلػيل قبػ  اصتػنمدل. رسػتل رشتػل، عبػ  اظتنفػ .  1

 27، ص 2004
 49افو  ي ، ص  . اصت ائر: كزارة افرتعي 2004.  واف م ن ج افا   افراعد  م  افتدليل االعت ائل. كزارة افرتعي  افو  ي .  2
 .65، ص2000. اصت ائر:دار اعت ل فلاب ، 3.ط اظتر   يف افتالري  اظت رسل اصت ائرمعب  افرزتنف، ع  سنَف.  - 3
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 . اددراسة األودى: 1.6 
  ك ػنوت  ػ   اف راسػ  عد ػواف كاقػ  افرتعيػ  افبيئيػ  :1 2009 نـذني ن يلـة  دحسن ودراسة بود د اهلل

 يف عراغت ن افتدليني    
كق    فت اف راسػ   -دراس  حتلي  ػتتول يف كتب افاور ا كؿ م  افتدليل ا سنسل  اصت ائرم - 

 افبيئي .ذُف قضييل  م ل قلن  كتب افاور ا كؿ م  افتدليل ا سنسل  وانب افرتعي  
ف ػتتول كتػب افاػور ا كؿ  ضل افتزليلل فَو كاعتن  افبنسثنف يف اف راس  علمت اظت  ج افَو

لمن عي   اف راس  فض  دتثلت يف كتب افاور ، م  افتدليل ا سنسل كذف  يف ذ نر اظت    اظت ظومل
 كتنعن(. 21ا كؿ م  افتدليل ا سنسل يف ؼتتلف اظتواد اف راسي  )

 اف راس  علمت رتل  م  اف تنئج  ل:كق  لسضرت      

قبػػش مػػ   ػػالؿ اف راسػػ  لف اتػػول افبيئػػل يف كتػػب افاػػور ا كؿ مػػ  افتدلػػيل ا سنسػػل يتوػػه  -
 اجتن ن اكتنعين دتنمن ؿتو افبيئ  فينن ع ا ع د عاي    ا م  ا فونر افانفب .

ا سنسػل سػتويب  قبش م   الؿ اف راس  لف اتول افبيئل يف كتب افاور ا كؿ م  افتدليل -
طتصػػنئل افبيئػػ  اصت ائريػػ  عػػ ر نت متضنكقػػ  ف ػػو يتلػػن  اصتننػػب افابيدػػل فلبيئػػ  اصت ائريػػ  عنف ر ػػ  

 ل فلبيئ  اصت ائري  ع ر   ثنني  كل  ا اصتننب االقتصندم.اال تننعا كُف مث اصتننب 

سنسػػػػػل قبػػػػش مػػػػ   ػػػػالؿ اف راسػػػػ  لف اتػػػػول افبيئػػػػل يف كتػػػػب افاػػػػور ا كؿ مػػػػ  افتدلػػػػيل ا  -
ياتويب طتصنئل اظتتدلنش عنفاور ع ر نت متضنكقػ  سيػ  كتنػ  اصتننػب اظتدػريف عنف ر ػ  ا كُف 

 مث اصتننب اضتازركل كل  ا اصتننب افو  آف.

قبش كػ ف  مػ   ػالؿ افضػراوة افتزليليػ  اظتضنرنػ  افػ  لسػضرت ع  ػن اف راسػ  اضتنفيػ  لف  وانػب  -
ل فلبيئ  يف كتب اال تننعسي  يتنرك  اصتننب ، اضتصلافبيئ  قتوزع علمت كتب افاور كفق م اق 

                                                             
. ا سنسػل  اصت ائػرمكاق  افرتعي  افبيئي  يف عراغت ػن افتدلينيػ : دراسػ  حتليػ  ػتتػول يف كتػب افاػور ا كؿ مػ  افتدلػيل  كنبيل  ننٓف. . ضتا ، عوعب  ا1

 .2009افوتنب ا كؿ. سلال  دراسنت يف افرتعي  كافت ني  افبالري . نمد  فرسنت عبنس،سايف.اصت ائر،
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  اصتننػػب االقتصػػندم يتنركػػ  يف كتػػب افرينضػػينت عي نػػن يتنركػػ  اصتننػػب افابيدػػل ، افرتعيػػ  احإسػػالمي  
 يف كتب افرتعي  افدلني  كافتو وفو ي .

 . اددراسة ادثذنية: 2.6
       افبيئيػػػ  يف افوتػػػنب اظت رسػػػل ك ػػػل دراسػػػ  عد ػػػواف قػػػيل افرتعيػػػ   : 1 2009دراســـة بـــن ققـــة ســـعذد 

كهتػػ ؼ  ػػ   اف راسػػ  ذُف اسػػت بنط ، ) دراسػػ  حتليليػػ  تػػول كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلتدلػػيل ا سنسػػل(
 قيل افرتعي  افبيئي  يف كتب افرتعي  اظت ني .

اعتنػػ ت افبنسثػػػ  يف  ػػ   اف راسػػػ  علػػمت مػػػ  ج حتليػػ  اظتلػػػنوف اػػ ؼ احإ نعػػػ  علػػمت قاػػػنؤالت   
كاست  مت افبنسث  اف ل  كوس ة افاينؽ م   ػالؿ قػراوة ملػنمش كتػب افرتعيػ  اظت نيػ   ،اف راس 

 م  افا   ا كُف ذُف افا   افراعد  اعت ائل.
لت     اف راس  ذُف غتنوع  م  اف تنئج نو   ن يف ا د:  كق  قَو

دلضػػ  عػػنفتدرؼ علػػمت افد نيػ  افوبػػ ة افػػ  راعن ػػن افوتػػنب يف قػػوف  افضػ ر افوػػنيف مػػ  اظتدلومػػنت اظتت -
افصػػػػػزراو ، افالػػػػػوا  ، اصتبػػػػػنؿ، اظتاػػػػػنسنت اطتلػػػػػراو، اظت ػػػػػنظر افابيديػػػػػ ، افريػػػػػف، افبيئػػػػػ  ) اظت ي ػػػػػ 

كحت يػػ  لقتيت ػػن فلونئ ػػنت اضتيػػ  عو ػػه ، اظتاػػنرات كاظتػػوان (، افالػػوارع ، افارقػػنت كا ثػػنر، افدنػػنرات
ن   اب حتت  سص  مدت ة.ك نو ذف  يف كتنيب افا   ا كُف كافثنني  ع، عنـ كاحإنانف  صَو

سػػػدمت اظتالػػػرع اصت ائػػػرم ذُف جتاػػػي  قينػػػ  افتدػػػرؼ علػػػمت افبيئػػػ  كلسػػػبنان يف ملػػػنوف كتػػػنيب افاػػػ    -
      عنظتنئػػػ  سيػػػ  60 ػػػ ا ا  ػػػ  قلػػػن  مالػػػوالت افبيئػػػ  كلسػػػبنان ع اػػػب  قػػػ رت عػػػػػ ، افثنفثػػػ  كافراعدػػػ 

سػلوكينقه افاػلبي  نتيوػ    سصر  ػ   اظتالػوالت يف اصتننػب افػ م نػتج  ػراو قػ  الت احإناػنف ك 
 قلػوث اعتػواو، ت: افتلػوث عنفضننمػ كم  عش     افالوكين، ف ضل افوعل افبيئل كافثضنف  افبيئي  ف يه

لمػػن كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  فضػػ  ، االعتػػ او علػػمت اظتاػػنسنت اطتلػػراو كسنفػػنت افاػػرؽ عضاػػ  ا  ػػونر
ين نػوعش مػ  اظتالػوالت  بيديػ  سيػ    قاػو، عنظتنئػ  40قلن  مالوالت افبيئ  كلسبنان ع اػب  

                                                             
،افدػػػ د غتل  اضتون يف افوتػػػنب اظت رسػػػل: دراسػػػ  حتليليػػػ  تػػػول كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلتدلػػػيل ا سنسػػػل". . سػػػدند، عػػػ  قضػػػ ." قػػػيل افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  1

 158ػػ 143( : ص  2009ا كؿ.)



 تن ي م فل راس افافضص  
    

05 

 

       كافثػػػػنٓف اف ػػػػنقج عػػػػ  سػػػػلوكينت احإناػػػػنف كػػػػنضترائق كسػػػػوادث اظتػػػػركر كافتلػػػػوث ، كػػػػنف الزؿ كاف اكػػػػش
يف سش َف يتارؽ كتنب افا   ا كُف كافثنني  ظتالوالت افبيئ  كق  ػ  ذفػ  ذُف كتػنب افاػ   افثنفثػ  

ن علمت افت رج يف اظتاتول اظتضن ينل  . كافراعد  سَر

      فينػػػن يتدلػػػق الػػػنمش قػػػيل زتنيػػػ  افبيئػػػ  يف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فضػػػ  كػػػنف كتػػػنب افاػػػ   افثننيػػػ    -
عنظتنئ  كدتثلت     افضيل يف ) انفظ  علمت نظنف  افبيػت كاظت رسػ   55.17يف مض م  افوتب ع اب  
الػػػػػنرك  يف عنليػػػػػنت مث قلي ػػػػػن افتدػػػػػنكف كاظت، ذضػػػػػنف  ذُف انفظػػػػػ  علػػػػػمت اظتػػػػػنو، كاظتاػػػػػنسنت اطتلػػػػػراو

اظتنو(.لمن كتنب افاػ   افثنفثػ  فضػ  قػ رت ناػب   استدننؿقر ي  االست الؾ كاالقتصند يف ، افت ظيف
      كمراقبػػػػ  ل  ػػػػ ة احإ ضػػػػنو اظتاػػػػتدنل  ، عنظتنئػػػػ  غتاػػػػ ة يف مونفزػػػػ  اضترائػػػػق 25قػػػػيل زتنيػػػػ  افبيئػػػػ  عػػػػػػ 

كاف ظنفػ  كرعا ػن ، الؾ افو رعػنو ك اظتػنوقر ػي  اسػت ، انفظػ  علػمت افثػركات افابيديػ ، يف اظتؤسانت
ككػ ا كتػنب ، عنحإنتنف. لمن كتنب افا   افراعد  فض  استول ليلن علمت قيل قتدلق عنضتضنظ علمت افبيئ 

 افا   اطتنما  اعت ائل.
 .اددراسة ادثذدثة: 3.6

دة ك ػػل دراسػػ  عد ػػواف افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف ملػػنمش مػػن: 1دراســة جــذبر نصــر ادــدين وطويــل فايحــة 
عت ائيػػ  ػ دراسػػ  حتليلي ػػػ سيػػ  قنمػػن افبػػنسثش عتزليػػ  ػتتػػول كتػػب افرتعيػػ  افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلنرسلػػ  اال

 اظت ني  يف افا وات ا كُف كافثنني  كافثنفث  كافراعد  م  افتدليل احإعت ائل.
كاعتنػػػػ ا افبػػػػنسثش يف  ػػػػ   اف راسػػػػ  علػػػػمت مػػػػ  ج حتليػػػػ  اظتلػػػػنوف مدتنػػػػ ا يف ذفػػػػ  علػػػػمت كسػػػػ ة  
كقػػ  دتثلػػت عي ػػ  اف راسػػ  يف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   ا كُف كافثننيػػ  كافثنفثػػ  ، ضػػوع) افضوػػرة(اظتو 

 كافراعد  م  افتدليل االعت ائل.
 كق   لصت اف راس  ذُف غتنوع  م  اف تنئج  ل:  

 ػػػ استواو كتب افرتعي  اظت ني  م  افتدليل االعت ائل فضلنين افرتعي  افبيئي .
                                                             

ناػػنني  غتلػػ  افدلػػـو احإ. نصػػر افػػ ي ،  ػػنعر ك فتيزػػ ،  وي ."افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف ملػػنمش مػػندة افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلنرسلػػ  االعت ائيػػ  :دراسػػ  حتليليػػ ".  1
 (.2010. افد د ا كؿ) ي اال تننعك 
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اضػػي  افبيئيػػ  اظتت نكفػػ  يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  مػػ  افتدلػػيل احإعتػػ ائل افػػ م ماػػه احإَػػالح ػػػػ لعػػرز اظتو 
موضػػوع اف ظنفػػ  عػػ ك  قينػػ  مث قلي ػػن افتلػػوث كاظتاػػنسنت اطتلػػراو مث افتالػػو  مػػركرا عننفظػػ  علػػمت 

 ك    اظتواضي  قتالوـ م  عنر افتلني  .، اظتنو
مػػ  افوػػوارث قلي ػػن اف ظنفػػ  كاظتاػػنسنت ، فلتلػػوث عػػ ك  قينػػ  ػػػػػ ا تنػػنـ كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  اعتػػ ائل

 كاف ضنينت كا كسنخ ع ضس اف ر  .، اطتلراو
  ػػػػ ا تنػنـ كتػب افاػ   افراعدػػ  مػ  افتدلػيل االعتػ ائل اوضػػوعنت قتدلػق عنف ضنيػنت كافضننمػ   كافتلػػوث

 مث ي د اضتضنظ علمت افبيئ  كاظتانسنت اطتلراو .
  اظت ني  عدلن فضلػنين اظتتدلضػ  عنفبيئػ  اليػ  كافو  يػ  كلقتلػت ليلػن قلػنين قدلػق ػػػ لقتلت كتب افرتعي

 عبدا اظت ن ق اطتنَ  مث  افتصزر .
 .اددراسة ادرابعة: 4.6

ك ل دراس  عد واف افرتعي  افبيئي  يف افوسػ  اظت رسػل اصت ائػرم دراسػ  مي انيػ  : 1دراسة يخلف نجذة
اسػػػ  فتوضػػػي   لف ماػػػ ف  افبيئػػػ  كمالػػػوالهتن قلػػػي  كماػػػؤكفي  كقػػػ   ػػػ فت  ػػػ   اف ر ، ا ي ػػػ  قنظتػػػ 

ك ػػل قلػػي  سػػلوكي  قوام ػػن قرعيػػ  افضػػرد م ػػ  َػػغر  كقدويػػ   مػػ   ػػالؿ عنليػػ  افتدلػػيل علػػمت ، اصتنيػػ 
  كنػػن دعػت اف راسػ  ذُف قدنػيل مػندة افرتعيػػ  افبيئيػ  كنػ  ج كمضػرر دراسػػل ،  افتدنمػ  افاػليل مػ  عيئتػه
 يف رتي  اظتراس  افتدليني .

انالضػػت  ػػ   اف راسػػ  مػػ  قاػػنؤؿ رئياػػل مضػػند : مػػن  ػػل لعدػػند افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف افوسػػ  اظت رسػػل  
 اصت ائرم؟

 كاف م ق  رج حتته عدا افتانؤالت افضرعي  ك ل :
 ػػػػ من  ل لعدند افرتعي  افبيئي  يف اظتضررات اظت رسي  ؟
 ػػػ من  ل لعدند افرتعي  افبيئي  يف اف الن نت اظت رسي ؟

                                                             
 55، ص مر   سنعق. نصر اف ي ،  نعر ك فتيز ،  وي . 1
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 من م ل جتنكب افوس  اظت رسل م  لعدند افرتعي  افبيئي  ؟ ػػػ
 ػػػ من  ل مدوقنت افرتعي  افبيئي  يف افوس  اظت رسل اصت ائرم؟
 ػػػ من  ل آفنؽ افرتعي  افبيئي  يف افوس  اظت رسل اصت ائرم؟

ػػػضل      سػػػػل ف راسػػػػ  لعدػػػند افرتعيػػػػ  افبيئيػػػ  يف افوسػػػػ  اظت ر ، كاعتنػػػ ت اف راسػػػػ  علػػػمت اظتػػػػ  ج افَو
فلتضصػػػػل افدلنػػػل سػػػػوؿ ، كنػػػن اسػػػت  مت افبنسثػػػػ  حتليػػػ  اظتلػػػنوف،  اصت ائػػػرم كعالقت ػػػن افرتاعايػػػػ 

ف كحتلي  كقضا  اظتدػ  افصػري  عتػن ، ماتول اظتواد اظتوتوع  كحتويل ن م  َضت ن افوني  ا ؼ َك
افوسػػ   كوتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  ككتػػب دراسػػ ،  يف افوتػػب اظت رسػػي  فلاػػور افثػػنٓف يف افتدلػػيل ا سنسػػل

 ككتب افرتعي    احإسالمي . 
ذضػػنف  ذُف ، كقػػ  ل ريػػت اف راسػػ  علػػمت غتنوعػػ  مػػ  اظتاػػؤكفش يف رتديػػ  زتنيػػ  افبيئػػ  فواليػػ  قنظتػػ   

 قلنيػػ  100كنػػن ا تيػػنر عي ػػ  ؽتثلػػ  مػػ  ،  مػػ يرم اظت رسػػتش االعتػػ ائيتش اػػ دقش مػػ  قبػػ  افبنسثػػ 
 السظ .كاست  مت افبنسث  االستبينف ك اظتضنعل  كاظت

 كق   لصت اف راس  ذُف غتنوع  م  اف تنئج نو   ن يف من يلل:  
عاريضػ     ػنوت افثػنٓف مػ  افتدلػيل ا سنسػل فلاػور اظت رسػي  اظتضػررات يف افبيئيػ  افرتعيػ  لعدػند ذف .1

  افتالميػ  كسنكفػت ماػنع ة ا سيػنف عدػا يف افتزليػ  ك افتلضػش علػمت قضػـو ذعالميػ  كالسػيوي 
 قػ ر قػ مت سػش يف .فلبيئػػػػػػػػػػ  افابيديػ  ا كفيػ  كاظتوونػنت كافد نَػر افبيئيػ  ن يلعنظتضػ احإظتػنـ علػمت
 كافثضنفيػ  يػ اال تننع اصتوانػب عػ    ئػل عديػ  كعالػو ، كآثنر ػن افبيئيػ  اظتالػوالت مػ  ضػئي 

 ع نَػر ن مػ  كقضنعلػه عالقتػه عرت ي  قان  قيل ذكتنعي  كعلورة ك لق .اظت تلض  كسن نقه فلنوتن 
 زتنيت ػن  ػرؽ يف عػنفتضو  فػه قاػن  افػ  اف   يػ  اظت ػنرات افباي  كاكتاػنعه  ول ن يف ننهتنكموو 

يننت ن  .افي كي  دكف اظت نرات َك
    كاالنضدنفيػ  اصتوانػب افضينيػ  ق نيػ  علػمت فركػ ت، اظت رسػي  اف الػن نت يف افبيئيػ  افرتعيػ  لعدػند .2

 عيئػت ل يف اظتتنسػ  افباػيا  ظتوونػنت افبيئيػ كا افد نَػر عدػا مػ  افتدنم  ظت نرات اكتانال مث كم 
 .افبيئي  افد نَر عدا ع  افبايا  كافاازي  اظتدنرؼ فبدا اكتانال كل  ا، الي 
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 عوػ  اف تػنئج عواػت، اظت رسػل افوس  يف افبيئي  افرتعي  لعدند م  افتالمي  جتنكب م ل كع   .3
 .افبيئي  كاظتدلومنت قررت  اظتدنرؼ يف، اظتدرفي  كاظت ركنت فلنوتابنت افتالمي  قضدي  كع ـ
 . اددراسة ادخذمسة : 5.6

كاقػػ  افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف مضػػررات افدلػػـو فتالميػػ  افصػػضوؼ افدليػػن عنظترسلػػ   :1دراســة ســعد ادقحطــذني
كق    فت اف راس  ذُف حت ي   وانب افرتعي  افبيئي  اف  ي بغل ق نكعتن يف مضػررات افدلػـو ، االعت ائي 
فصػػضوؼ افدليػػػن عنظترسلػػ  احإعت ائيػػػ  كحت يػػ   وانػػب افرتعيػػػ  افبيئيػػ  اظتتلػػػن   فدليػػن يف قلػػػ  فتالميػػ  ا
 اظتضررات .

ػػػضل افتزليلػػػػل يف  ػػػ   اف راسػػػ  كقػػػػنـ افبنسػػػ  عب ػػػنو قنئنػػػػ     كقػػػ  اسػػػت  ـ افبنسػػػػ  اظتػػػ  ج افَو
عت ائيػػ  كقػػ  فتز يػػ   وانػػب افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف مضػػررات افدلػػـو فتالميػػ  افصػػضوؼ افدليػػن عنظترسلػػ  احإ

      حتضػػػق افبنسػػػ  مػػػ  َػػػ ق ن عػػػ   ريػػػق عرضػػػػ ن علػػػمت غتنوعػػػ  مػػػ  اونػػػش مث ق كػػػ  مػػػ  ثبنهتػػػػن 
    كقػػػ  قوونػػػت افضنئنػػػ  يف َػػػورهتن اف  نئيػػػ  ، عػػػ   ريػػػق ذعػػػندة افتزليػػػ  كاسػػػت  اـ مدندفػػػ   وفاػػػ 

مالػوالت ، لك ػ   اصتوانػب   ػل اف ظػنـ افبيئػ، م  لرعد   وانب ي تنل ذفي ن ست كلرعدوف ع صػرا
كاسػػت  ـ افبنسػػ  عانقػػ  حتليػػ  ػتتػػول مضػػررات افدلػػـو ، زتنيػػ  افبيئػػ ، اظتػػوارد افبيئيػػ ، افتلػػوث افبيئػػل

 فتالمي  افصضوؼ افدلين عنظترسل  احإعت ائي  يف ضوو قنئن   وانب افرتعي  افبيئي  اف    افتَو  ذفي ن.
لت اف راس  ذُف نتنئج دتثلت يف:    كق  قَو
 ب افرتعيػػ  افبيئيػػ  قوػػرارا يف افصػػف افراعػػ  اعتػػ ائل كافصػػف اطتػػنمس  ننػػب كننػػت لكثػػر  وانػػ

 زتني  افبيئ  مث  ننب اظتوارد افبيئي  كيليه  ننب اف ظنـ افبيئل كل  ا  ننب مالوالت افبيئ .
 كننػػت لكثػػر  وانػػب افرتعيػػ  افبيئيػػ  قوػػرارا يف افصػػف افاػػندس احإعتػػ ائل  ننػػب اف ظػػنـ افبيئػػل    

 افبيئي  كيليه  ننب زتني  افبيئ  كل  ا  ننب مالوالت افتلوث افبيئل. مث  ننب اظتوارد

                                                             
. رسػػنف  من اػػت  يف قاػػل اظت ػػن ج ك ػػرؽ "كاقػػ  افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف مضػػررات افدلػػـو فتالميػػ  افصػػضوؼ افدليػػن عنظترسلػػ  االعت ائيػػ ". سػػد ، افضزاػػنٓف. 1

 .1430 .افت ريس. نمد  لـ افضرل.افادودي
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  يو ػػ  عػػ ـ قػػوازف يف قوزيػػ   وانػػب افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف مضػػررات افدلػػـو فتالميػػ  افصػػضوؼ افدليػػن
 عنظترسل  االعت ائي .

   كػػنف لكثػػر  وانػػب افرتعيػػ  قوػػرارا يف افوتػػب غتتندػػه  ػػو  ننػػب اف ظػػنـ افبيئػػل مث  ننػػب زتنيػػ
 فبيئ  كيليه  ننب اظتوارد افبيئي  كل  ا  ننب مالوالت افتلوث افبيئل.ا
ينت كم  لقت ن:    كق مت اف راس  ع دا م  افتَو
  لقتيػػػػ  قلػػػػنش ع نَػػػػر افرتعيػػػػ  افبيئيػػػػ  افػػػػ  كردت يف لداة اف راسػػػػ  كافػػػػ  َف يػػػػتل افتدػػػػرض عتػػػػن     

قر ػػػػػي  ، افو ركمغ ن ياػػػػػلافتلػػػػػوث ، افتلػػػػػوث افاػػػػػندل، علػػػػػمت احإ ػػػػػالؽ ك ػػػػػل :افػػػػػ كرات افغنزيػػػػػ 
 قر ػػػي  اسػػػت الؾ افوقػػػود، االقتصػػػند يف اسػػػت  اـ ا شتػػػ ة افويننكيػػػ ، اسػػػت  اـ اظتبيػػػ ات اضتالػػػري 

 م   الؿ ذضنفت ن ذُف افضصوؿ اظتو ودة عنظتضرر كفق اظت    االن من ل.  كيووف ذف  
 ش يف غتػنؿ زيندة افرتكي  علمت  ننب مالوالت افتلوث افبيئل م   الؿ االسػتدنن  عنظتت صصػ

 افبيئ  فت كي  اظتضررات ان ياتو  م  مالوالت عيئي 
  االسرت ػػند عػػم ر ماػػتو ات افبزػػوث افدلنيػػ  يف غتػػنؿ افرتعيػػ  افبيئيػػ  كا  ػػ  عػػمراو اظت تصػػش  

 يف افرتعي  افبيئي  كيووف ذف  م   الؿ عض  افلضنوات كاف  كات كاظتؤدترات افبيئي .
 . اددراسة ادسذدسة: 6.6

قضػؤف مضػرر ا سيػنو فلصػف ا كؿ قنـ افبنس  ع راس  عد واف :  :1 1999طفى نجوىدراسة مص
كػػنف ،  افثػػننوم يف ضػػوو غتنوعػػ  مػػ  اوػػنت كل ػػ اؼ كػػ  مػػ  افرتعيػػ  افبيئيػػ  كافرتعيػػ  افاػػيووفو ي 

اعت ؼ م  ػن حت يػ  مػ ل قلػن  مضػرر ا سيػنو فلصػف ا كؿ افثػننوم فلنضػن يل افبيئيػ  كافبيوفو يػ  
كقػػػ  ق ػػػنكؿ افبنسػػػ  لداة  1997/1998ضػػػؤف مضػػػرر ا سيػػػنو فلصػػػف ا كؿ ثػػػننوم فلدػػػنـ كق، اصػػػر

حتليػػػ  اتػػػول عدػػػ  قصػػػنيل قنئنػػػ  اظتدػػػني  افبيوفو يػػػ  كافبيئيػػػ  افػػػ  كتػػػب قوافر ػػػن يف مضػػػرر ا سيػػػنو 
كنػػن ا تنػػػت ،  ساػػب نظريػػ  عين يػػه كقػػ رهتن علػػمت ق نيػػ  لسػػػلوب سػػ  اظتالػػوالت ع ػػ  افاػػالب 

                                                             
. مصػػػػػػاضمت، ؾتول."قضػػػػػػؤف مضػػػػػػرر ا سيػػػػػػنو فلصػػػػػػف ا كؿ افثػػػػػػننوم يف ضػػػػػػوو غتنوعػػػػػػ  مػػػػػػ  اوػػػػػػنت كل ػػػػػػ اؼ كػػػػػػ  مػػػػػػ  افرتعيػػػػػػ  افبيئيػػػػػػ  كافرتعيػػػػػػ  1

 (.1999. افضن رة: اعتيئ  اظتصري  افدنم  فلوتنب )52.افد دغتل  علل اف ضسافايووفو ي ".
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م ل قلن  اظت ن ج اف    قصنين ن ظتندة ا سينو علمت حتضيق ل  اؼ افرتعي  افبيئي  اف راس  ادرف  
ضل افتزليلل كق  لسضرت اف راس  علمت اف تنئج افتنفي :  كق  است  ـ افبنس  ا سلوب افَو

  عػػػػ ـ استػػػػواو لم مػػػػ   ػػػػ   افوتػػػػب علػػػػمت ل ػػػػ اؼ عنمػػػػ  فلنضػػػػرر كنػػػػن انػػػػه َف يتدػػػػرض اظتضػػػػرر
 كق ني  االجتن نت االكتنعي  جتن  افبيئ  ف ل افاالب.فأل  اؼ اظتتصل  فتووي  

   علػػػمت افػػػرغل مػػػ  لف ا  ػػػ اؼ احإ رائيػػػ  العػػػ  كاف قوػػػوف مضصػػػل  قضصػػػيال كبػػػ ا يالػػػن  رتيػػػ
     اظتضػػػن يل كاطتػػػ ات افػػػ  لتتػػػوم علي ػػػن اظتضػػػرر ذال لف ا  ػػػ اؼ اظتوضػػػوع  مػػػ  قبػػػ  افػػػوزارة ال قالػػػن 

 يئ  سي  َف قتدرض فآلد:ذال اف ندر م  اظتضن يل اظتتصل  عنفب
مض ـو اف ظنـ  –غتنؿ افبيئ  كاف ظنـ افبيئل كق  لقت  ك  م  ) مض ـو افبيئ  افابيدي  كمووننهتن  .1

 اظتضصود عنفبيئ  افابيدي ( -افبيئل
–غتػػنؿ اظتػػوارد افابيديػػ  افبيئيػػ  كقػػ  لقتػػ  كػػ  مػػ  ) اظتػػوارد افابيديػػ  اظتتوػػ دة كغػػل اظتتوػػ دة  .2

 ي (مصندر افثركات افابيد
-ماػػػببنت ا ػػػتالؿ افتػػػوازف افبيئػػػل–غتػػػنؿ افتػػػوازف افبيئػػػل كقػػػ  لقتػػػ  كػػػ  مػػػ  ) افتػػػوازف افبيئػػػل  .3

 انفظ  علمت افتوازف افبيئل(
كمض ػـو افتلػوث  -غتنؿ اظتالوالت كافضلنين افبيئي  كق  لقت  ك  م  ) مضن يل اظتالػول  افبيئيػ  .4

لسػبنب اظتالػوالت افبيئيػػ   -ول  افتلػػوثا ثػنر اف نجتػػ  عػ  مالػ –كاظتلوثػنت افابيديػ  كغػػ  افابيديػ  
 كم  ن افتلوث كافتصزر(.

 . اددراسة ادسذبعة: 7.6
ك ػػل دراسػػ  عد ػػواف افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف م ن و ػػن افرتعويػػ  ك ػػ فت : 1 1998دراســة بــذحمي ادصــ ير

ل اف راسػػػػ  ذُف اال تنػػػػنـ عنفرتعيػػػػ  افبيئيػػػػ  كذُف حتليػػػػ  اظت ػػػػن ج اف راسػػػػي  يف مػػػػرسل  افتدلػػػػيل ا سنسػػػػ

                                                             
. راعلس:اعتيئػػ  افضوميػػ  فلبزػػ  افدلنػػل 1،.افدػػ د4.ـيػػ  كاحإناػػنني اال تننعغتل  افدلػػـو  راسػػي ".افصػػغ ، عػػنزتل." افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف م ن و ػػن اف .1
(1998.) 
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كاظتتوسػػػ  مث قوضػػػي  دكر اظتدلػػػل يف قػػػ ريس اظتوضػػػوعنت افبيئيػػػػ   مػػػ  سيػػػ  ق رقػػػه علػػػمت افتاػػػػوير 
 كق  سص  افبنس  علمت ع د م  اف تنئج افتنفي :، كاحإَالح كافتو ي  

 . افرتعي  افبيئي  ماؤكفي  رتنعي  قالرتؾ كقتدنكف في ن اظت رس  م  رتي  اظتؤسانت ا  لي 
 فبيئي  م   الؿ رتي  اظتضررات اف راسي  كيف رتي  اظتراس .كتب افت كي  علمت افرتعي  ا 
  يدتن  ؾتنح لم عرننمج يف افرتعي  افبيئي  علمت غرس افضيل كاالجتن نت كاست  اـ  ػرؽ افتػ ريس

 اظتالئن  كق رة اظتدلل علمت افرع  عش اظتوضوعنت كافبيئ  الي .
   نػػنمج فرتعيػػ  افبيئػػ  كافػػ  دتوػػ  افاػػالب قػػوف  احإموننيػػنت اظتنديػػ  كافبالػػري  ياػػن ل يف ؾتػػنح اف

 كاف ارسش م  اظتالسظ  كاظتننرس  كاطت ة اظتبن رة.
ينت فتو ب احإ  ار افبيئل كلقت ن:  كق   ر ت اف راس  اونوع  م  افتَو

   لف افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  ماػػػؤكفي  رتنعيػػػ  قالػػػرتؾ في ػػػن رتيػػػ  ا  ػػػراؼ اضتووميػػػ  كا  ليػػػ  عنحإضػػػنف
 فلن رس .

 ي  افبيئي  ق مج يف رتي  اظتضررات اف راسي  كيف رتي  اظتراس  افتدليني .لف افرتع 
 . كتب افرتكي  علمت لسلوب س  اظتالوالت افبيئي  م   الؿ قضييل كس ات عيئي 
 . يدتن  ؾتنح عرننمج افرتعي  افبيئي  علمت غرس افضيل افبيئي  كقووي  االجتن نت االكتنعي   فلبيئ 
 اف يػنرات –  افبيئيػ  اسػت  اـ  ػرؽ ق رياػي  مالئنػ  )سػ  اظتالػوالت يتالب ق ضي  عرننمج افرتعيػ

 اظتي اني (.
: ك ػػل دراسػػ  عد ػػواف قضػػؤف كتػػب افرتعيػػ  1 2004دراسػػ  لعػػو ز ػػرة ػتنػػ   . اددراســة ادثذمنــة:8.6

اف ي يػػػ  احإسػػػالمي  ظترسلػػػ  افتدلػػػيل ا سنسػػػل يف ضػػػوو قػػػيل افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  افوا ػػػب قوافر ػػػن يف قلػػػ  
 ؼ اف راسػػػ  ذُف افتدػػػرؼ علػػػمت افضػػػيل افبيئيػػػ  افوا ػػػب قوافر ػػػن عوتػػػب افرتعيػػػ  احإسػػػالمي  افوتػػب كهتػػػ

كحت يػ  مػ ل قوافر ػن يف افوتػب اظت رسػي  كقاػلي  ، ظترسل  افتدليل ا سنسل جبن وريػ  مصػر افدرعيػ 
                                                             

غتلػ  افوتػب".  . ػتن ،لعو ز رة." قضؤف كتب افرتعي  اف ي ي  احإسالمي  ظترسل  افتدليل ا سنسل يف ضوو قػيل افرتعيػ  افبيئيػ  افوا ػب قوافر ػن يف قلػ  1
 (.2004. اظترك  افضومل فلبزوث افرتعوي  كافت ني )2.افد د3 .اجمللافبز  افرتعوم
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  افلػوو علػػمت افضػيل افبيئيػػ  افوا ػػب قوافر ػن ع ػػ  احإعػ اد فوتػػب افرتعيػػ  احإسػالمي  فلنرسلػػ  ا سنسػػي
 كقض ٔف دراس  مضرتس  عويضي  قلنش اتول اضتنِف فوتب افرتعي  اف ي ي  احإسالمي  فلضيل افبيئي .

ػن السػت  ام ن لسػلوب اظتاػ  كافتزليػ       ػضي  ك صَو  كقدت   ػ   اف راسػ  مػ  اف راسػنت افَو
تػػب افرتعيػػ  كقػػ  اسػػت  ـ افبنسػػ  لداقػػش ذسػػ اقتن قنئنػػ  قالػػن  افضػػيل افبيئيػػ  افوا ػػب قوافر ػػن يف ك

كق    اضتصػوؿ علي ػن عػ   ريػق اسػتبننه   حتوين ػن فتصػب  ، اف ي ي  احإسالمي  فلنرسل  ا سنسي 
ػ  افتوػرارات كناػب افضػيل افبيئيػ  ، قنئن  قيل عيئي  كا داة ا  رل حتلي  كتب ع نو علمت  ػ كؿ َر

 :  افبنس  ذُف من يلل كق  قَو ، دليناظتتلن   يف كتب افرتعي  احإسالمي  فلنرسل  ا سنسي  اف
  ضدف ماتول ا تننـ كتب افرتعي  احإسالمي  فلضيل افبيئي  عصض  عنم  سيػ  علغػت ناػب  افضػيل

يف كتنب كاس  فض   ك ػو افصػف  %85لمن افضيل افرئياي  فبلغت ناب  % 23.20افضرعي  سواِف 
     و ا كؿ يف اصتػػػ%16.6لمػػػن عػػػنقل افوتػػػب فضػػػ  علغػػػت ناػػػب  افضػػػيل سػػػواِف  2ا كؿ احإعػػػ ادم ؼ

 لمن عنقل افوتب فض   نوت  نفي .
  ذف لعلمت نصيب  نو فلضيل افبيئي   و ػتور احإنانف مث قال  ػتور اف بنت مث  نو عد  ذفػ  ػتػور

  اظتنو كاضتينة اضتيواني  كل  ا  ػنو ػتػور اعتػواو ك ػو ال يػ ؿ علػمت مػن لَػنب افبيئػ  مػ  دمػنر كال متػ ـ
 كاعتيئنت اظت تلض  م  قاوير فلبيئ  كافضيل افبيئي .من قادمت ذفيه اف كؿ كاضتوومنت 

  عػ ـ ق ػنكؿ كتػػب افرتعيػ  احإسػالمي  ذُف عػػ د كبػ  مػ  افضػػيل افبيئيػ  مثػ ) افتدػػرؼ علػمت افػػت لل
كافػوعل خباػورة  –االمت نع ع  سرؽ اف ضنينت كاظت لضنت اف راعي   –م  اف ضنينت عاريض  َزيز  

 فت  ش كغ  ن.(كحترٔف ا -اظتبي ات يف قلوي  اعتواو
:  ػػ فت اف راسػػ  افتدػػرؼ علػػمت 20021اصتػػو ر عوعالػػيت ، ذفيػػنس لشتػػنو . اددراســة اداذســعة: 9.6

كاق  مض ومنت افرتعي  افبيئي  يف كتب افضراوة كاضوظنت فلنرسل  االعت ائي  افدلين يف اظتنلو  افدرعيػ  
 افادودي  كقورار ن كحت ي   و  اتول اف م كردت فيه.

                                                             
يف اظتنلو  افدرعيػ   . لشتنو، ذفينس ك عوعاليت،اصتو ر."دراس  حتليلي  تول كتب افضراوة كاضوظنت فلنرسل  االعت ائي  افدلين يف غتنؿ افرتعي  افبيئي  1

 (.2002،.) ننضل 1.افد د14. افادودي :  نمد  لـ افضرل.اجملل   ي  كاحإناننياال تننعغتل  فلدلـو افرتعوي  ك افادودي ".
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ونػػت عي ػػػ  اف راسػػ  مػػػ  مضػػردات افضػػػراوة كاضوظػػنت فلصػػػضوؼ افراعػػ  كاطتػػػنمس كافاػػػندس قو     
كقػ  اسػت  مت افبنسثػ  يف دراسػت ن لسػلوب حتليػ  اتػػول ، االعتػ ائل يف اظتنلوػ  افدرعيػ  افاػدودي 

كفتزضيق ل  اؼ اف راس  قنمػت افبنسثػ  ع عػ اد قنئنػ  افتزليػ  افػ    ا ػتضنقه مػ  ا دب افرتعػوم 
ظتوتوب كاف راسنت افاػنعض  كاظترا ػ  اطتنَػ  عنفرتعيػ  افبيئيػ  كعالػو   ػنص دفيػ  اسػت  اـ اظتر ػ  ا

.  افبيئل يف مراس  افتدليل افدنـ اف م كضدته اظت ظن  افدرعي  فلرتعي  كافثضنف  كافدلـو
ػلت اف راسػ  ذُف نتػنئج مضند ػن :لف سوػػل افضضػرات اظتتدلضػ  عنظتض ومػنت افبيئيػ  يف اف      وتػػب كَك

افثالثػ  موضػ  اف راسػػ  يت نسػب مػػ   بيدػ  اظتػػندة مػ    ػػ  كمػ   بيدػػ  ا  ػ اؼ اطتنَػػ  مػ    ػػ  
كذف كػػنف   ػػنؾ دتػػني  كبػػ  عػػش اجملػػنالت لم لف افتػػوازف كػػنف مدػػ كمن عػػش اضتوػػل اظت صػػل ، ل ػػرل

مػ  عػ د  %3.2فو  غتنؿ م  اجملنالت  ك نَ  غتنؿ اظتالوالت افبيئيػ  افػ م سصػ  علػمت ناػب  
مػػ  عػػ د افضضػػرات اظتتدلضػػ  عنظتض ومػػنت افبيئيػػ  ك ػػل  %29.3رات احإرتػػنِف فضػػ  كعلػػمت ناػػب  افضضػػ

ناب  ضػئيل  ذذا مػن قورنػت ع قتيػ  اظتالػوالت افبيئيػ  اظتاركسػ  ك اورهتػن كضػركرة  رس ػن كم نقالػت ن 
 كقرؾ اجملنؿ مضتوسن القرتاح اضتلوؿ اظت نسب  عتن.

يػػ  سظيػػت عن تنػػنـ كبػػ  يف كتػػب افصػػف اطتػػنمس قلي ػػن  كنػن عي ػػت اف راسػػ  لف اظتض ومػػنت افبيئ     
 كتب افصف افاندس مث كتب افصف افراع  اف  استلت اظترقب  افثنفث .

كلظ ػػػرت اف راسػػػ  لف اظتض ومػػػنت افبيئيػػػ  كردت عالػػػو  ضػػػنا غػػػ  َػػػري  كَف حتػػػظ افد ػػػنكي       
 افبيئي . م  غتنوع ع نكي  اف صوص اظتتدلض  عنظتض ومنت %30افرئياي  ذال ع اب  

 . اددراسة ادعذشرة:10.6
       ػػػ فت اف راسػػػ  ذُف افتدػػػػرؼ علػػػمت اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  اظتتلػػػػن  : 1 1994بوقحـــوا وادمـــدني  

 يف افوتب اف راسي  فلنرسل  االعت ائي  عنفبزري  ككيضي  ظ ور ن.

                                                             
ري " .  نف  لزت  ،عوقزوص كعلل ػتن ، اظت ٓف." دراس  حتليلي  فلنالوالت افبيئي  اظتتلن   يف افوتب اف راسي  فلنرسل  االعت ائي  ع كف  افبز  .1
 (.1994)30،.افد د 8. اجملل  جملل   افرتعوي ا
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يف افبزػري   قووف غتتن  افبز  م  رتي  افوتب اف راسي  اف  ق رس فتالمي  اظترسلػ  االعت ائيػ    
كقػػ    حتليػػ  رتيػػ   ػػ   افوتػػب اف راسػػي  ، يف افاػػ وات افاػػت مػػ   ػػالؿ اظتػػواد اف راسػػي  اظت تلضػػ 

 كتنعن.  46كاف  علغ ع د ن 
اسػػػػت  ـ افبنسثػػػػنف يف دراسػػػػت نن اظتػػػػ  ج افتزليلػػػػل كفتزضيػػػػق ل ػػػػ اؼ اف راسػػػػ  قػػػػنـ افبنسثػػػػنف      

 سل  االعت ائي  ع كف  افبزري .عتصنيل استننرة فتز ي  ل ل اظتالوالت افبيئي  فلنر 
 كعد  حتلي  افبينننت   افتَو  ذُف غتنوع  م  اف تنئج م  ن: 
  كاػن ل ػن كتػب غػ  ، استلت كتب افلغ  افدرعي  افرتقيب ا كؿ م  سي  عرض اظتالوالت افبيئي

فػػ ف  ػػ ا يػػ ؿ علػػمت لف  ػػ   اظتالػػوالت َف قدػػنًف عالػػو  علنػػل ، مت صصػػ  يف  ػػ   اظتوضػػوعنت 
 كال حتضق ل  اؼ افرتعي  افبيئي .، ؽتن يضل  م     ن ف ل افتلني  ، متدنق

 . كتب اظترسل  االعت ائي  َف ق    يف االعتبنر لكفوي  اظتالوالت افبيئي  اف  قدنٓف م  ن اظت اض 
  لم لنػه ، مدظل اظتالوالت افبيئي  اف  قت نكعتن افوتب يف اظترسل  االعت ائي  عوصتت ااتول كاس

 ق رج رلسل كاض  يف ذعانو اظتدلومنت ع  ن فلتلني .  فيس   نؾ
 اقل  م  عرض اف راسنت افانعض  علمت ا تالف ن من يلل : 

رك ت ك  اف راسنت افانعض  علػمت افرتعيػ  افبيئيػ  يف مرسلػ  افتدلػيل ا سنسػل مثػ  دراسػ  عػ  قضػ   .1
كدراس  متلػف ،   فتيز كدراس   نعر نصر اف ي  ك وي، سدند كدراس  عوعب ا ضتا  ك ننٓف نبيل 

منعػ ا دراسػ  مصػاضمت ؾتػول افػ  ركػ ت علػمت افرتعيػ  ، كدراسػ  عػنزتل، ؾتنة كدراس  سد  افضزانٓف
 افبيئي  يف افاور افثننوم.

       اقتصػػػػػر ق ػػػػػنكؿ اف راسػػػػػنت افاػػػػػنعض  علػػػػػمت عدػػػػػا افضلػػػػػنين افبيئيػػػػػ  كػػػػػنفتلوث كاف ظنفػػػػػ  كاضتضػػػػػنظ  .2
فػػػت افوثػػ  مػػػ  اظتضػػن يل كافضلػػػنين افبيئيػػ  افرئياػػػ  مثػػػ : عي نػػن اف راسػػػ  اضتنفيػػ  ق نك ، علػػمت ا  ػػػونر
 زتني  افبيئ .، است  اـ اظتوارد افابيدي ، مالوالت افتلوث افبيئل، اف ظنـ افبيئل

     كدراسػػػ  عػػػ  قضػػػ  سػػػدند ، قتالػػػنعه اف راسػػػ  اضتنفيػػػ  مػػػ  دراسػػػ   ػػػنعر نصػػػر افػػػ ي  ك ويػػػ  فتيزػػػ   .3
اظتتلػػػػن   يف كتػػػػنب افرتعيػػػػ  اظت نيػػػػ  يف اظت رسػػػػ   مػػػ  سيػػػػ  ق نكعتنػػػػن فلنوضػػػػوعنت كافضلػػػػنين افبيئيػػػػ 
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ك و من قادمت     اف راس  فتالي  افلوو عليه مػ   ػالؿ افتدػرؼ علػمت قلػنين ، االعت ائي  عنصت ائر
 افبيئ  يف كتب افرتعي  اظت ني  يف اظت رس  االعت ائي  .

يف لث ػنو ذعػ اد  ػ   استضند افبنس  م  اصتننب اف ظرم كاصتننب اظتي آف يف اف راسنت افانعض    .4
 اف راس . 

علمت افرغل م  استضندة اف راس  اضتنفي  م  اف راسنت افانعض  كا رتاك ن مد ن يف غتنؿ اال تنػنـ  .5
ذال ل ػػن ختتلػػف عػػ   ػػ   اف راسػػنت مػػ  سيػػ  لف اف راسػػ  ، اوضػػوعنت افبيئػػ  يف افوتػػب اظت رسػػي 

    بيئيػػػ  اف ائنػػػ  كاظتتوػػػ دة كغػػػ  اظتتوػػػ دة اضتنفيػػػ   قركػػػ  اال تنػػػنـ علػػػمت اسػػػت  اـ اظتػػػوارد افابيديػػػ  اف
ك و من سول ن غينعه م  ؼتتلف اف راسنت افانعض  من عػ ا دراسػ  عػ  قضػ  سػدند كمصػاضمت ؾتػول  

 كاف  قارقتن ذُف     اظتوضوعنت عالو  سازل.
ع ف ق اي  ا تننمػه ع عػ اد دراسػ  عػ  ، استضند افبنس  م  ا العه علمت     اف راسنت افانعض  .6
كع  افضيل كافضلنين افبيئي  افػ  نتوػ  قلػني  ن يف افوتػب اظت رسػي  اظتو  ػ  فأل ضػنؿ ، عي  افبيئي افرت 

 عنعتبنر ن مي اننن  صبنن لتتنج ذُف م ي  م  اف راسنت افدلني . 
       رغػػػػػل افتالػػػػػنعه كاال ػػػػػتالؼ افضػػػػػنئل عػػػػػش  ػػػػػ   اف راسػػػػػ  كؼتتلػػػػػف اف راسػػػػػنت افاػػػػػنعض  كاظتالػػػػػنا   .7

ي  اظتدريف كافدلنػل اظتضػ ـ يف  ػ ا افت صػل اف    لكردنن ن  ف ف     اف راس  ستووف مونل  فلَر
كاظتتدلق عتالي  افلوو علمت افرتعيػ  افبيئيػ  يف افوتػب اظت رسػي  كػتنكفػ  قضػ ٔف قصػور  ػنم  ظتػن كتػب 
لف قتلػػن ه افوتػػب اظت رسػػي  مػػ  موضػػوعنت عيئيػػ  قاػػت  ؼ ذكاػػنب افتلنيػػ  افضػػيل كاالجتن ػػنت 

 الكتنعي  جتن  عيئته افابيدي .كافالوكينت ا



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في المنظومة الدولية الفصل األول : البيئة  

  التربية البيئية في المدرسة العامة الفصل الثاني:  

  البيئة في التشريع الجزائري   الفصل الثالث:  

  بالجزائر  من منظور المشرع المدرسي لبيئةالفصل الرابع: ا 

 اد ــذب األول
 اداشريعياد يئة في ضوء اداراث ادفقهي 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 تمــــهيــــــــد   

 في التراث العربي واإلسالمي أوال : البيئة   

 ثانيا: تاريخ العالقة بين اإلنسان والبيئة   

 االجتماعثالثا: البيئة من منظور عمم    

 خـــــــالصـــة   

 لادفـصـل األو 
 ادمنظومة اددوديةاد يئة في 
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 تمهيد:
     ذُف اسػػػتغالؿ عيئتػػػه ك االسػػػتضندة م ػػػ  ك ػػػود  علػػػمت ك  ػػػه  ػػػ   افباػػػيا  سػػػدمت  ػػػ ا احإناػػػنف     

مػػػ  موارد ػػػن افابيديػػػ  ، ف الػػػ ت عي ػػػه كعػػػش افبيئػػػ  افابيديػػػ  عالقػػػ  ك يػػػ ة دتيػػػ ت عنضتنينيػػػ  سي ػػػن 
 .ائي  لسيننن آ رم نتيو  ؽتنرسنت احإنانف افانئال  جتن  افبيئ كافد 
فدلػػمت َػػدي   ػػ ا ا  ػػ  ،  ػػ   افدالقػػ   عػػش احإناػػنف كعيئتػػه كننػػت ػتػػ  ا تنػػنـ علنػػل كديػػا    

سدمت احإسالـ ذُف اال تنػنـ عنفبيئػ  كقو يػه  ػ   افدالقػ  عػش احإناػنف كعيئتػه يف افد يػ  مػ  اظتواضػ  
فاػػ   اف بويػ  افالػػريض  سػ  يػتنو   ػػ ا احإناػنف مػػ  اسػتغالؿ مػن دت زػػه فػه عيئتػػه يف افضػرآف افوػرٔف كا

  عدضالني  كسون  كلتضق مب ل االست الؼ يف ا رض.
فضػػػ  كػػػنف فدلنػػػنو افدػػػرب كافغػػػرب ، كَف يضتصػػػر اال تنػػػنـ عنفبيئػػػ  علػػػمت افرسػػػنالت افاػػػننكي  فضػػػ   

ي  م  اظتؤفضنت كاظت او نت علمت غرار عصنت ل كدكر ل يف ق نكؿ قلنين افبيئ  كمالوالهتن يف افد 
كعبػػ  افرزتػػنف اعػػ  ، ػتنػػ  عػػ  ساػػ  افور ػػل، ػتنػػ  عػػ  لزتػػ  افتنينػػل اظتض سػػل، مػػن كتبػػه اضتػػرآف
  ل كف كغ  ل.

كمػػ  لعرز ػػن علػػل ، يػػ اال تننعمػػ  افدلػػـو افابيديػػ  ك كنػػن كػػنف موضػػوع افبيئػػ  ػتػػ  ا تنػػنـ افوثػػ      
ككػػػنرؿ عنال تنػػنـ يف ل ركسػػػنت علننئػػه ا كائػػػ  مثػػ  دكركػػػنٔف  افػػػ م لكُف افضلػػنين افبيئيػػػ  اال تنػػنع

 اف  ق نكفت قلنين افبيئ  م  ك    نظر سوسيوفو ي .، منركس كمنكس فاي  كغ  ل
عنفاػوي   لسػتو وَفكفض  كننت افبيئ  سنضرة يف انف  كاظتػؤدترات اف كفيػ  كافدنظتيػ  عػ وا مػ  مػؤدتر   

 ناالق  افضدلي  فال تننـ عنفبيئ  كافتص م ظتالول  ق  ور ن. ـ اف م يدت  نضا  اال 1972عنـ 
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 أوال: اد يئة في اداراث ادعربي واإلسالمي
 .  اد يئة في اإلسالم:1
 قدػػ دت َػػور ا تنػػػنـ احإسػػالـ عنفبيئػػ  سػػػواو يف افضػػرآف افوػػرٔف لك سػػػ  يف افاػػ   اف بويػػ  افالػػػريض   

كاضزن عنفبيئ  كمووننهتن كعتو يػه سػلوكينت  تننمنا كاظتت م  عت   ا ينت كا سندي  اف بوي  يلزظ 
 .ا فراد كقرعيت ل قرعي  ذسالمي  َزيز  قلن  عالق  ذكتنعي  فلضرد م  عيئته

فنفبيئػػػ   ،ن احإسػػػالـ  ػػػل عالقػػ  زتينيػػػ  ك يػػػ ةذف  ػػػ   افدالقػػػ  عيػػػػ  احإناػػنف كعيئتػػػه كنػػػن َػػور    
       مػػػ  مث ف ػػػل كنفيػػػ   ع ػػػنو ا رض رتيدػػػنك ، كقدػػػنُف عتػػػ ا احإناػػػنف كسػػػ ر ن فػػػه  لض ػػػن ا سػػػبزننه

كقتولػػػمت عالقػػػ  احإناػػػنف عنفبيئػػػ  يف نظػػػر ،  يػػػ افتدنمػػػ  مد ػػػن عدضالنذف لساػػػػ وا اسػػػتغالعتن كذدارهتػػػن ك 
 احإسالـ يف منيلل: 

فض   لق ا سبزننه كقدنُف افبيئ  ضتون  كغني  كس ر ن  . اساخالف اإلنسذن في اد يئة:1.1

  ﴿نُف:ػػػػػػن فضوفه قدػػػػػػػػ اقػػػػله  ليض  في ن كذف  مصعت ا احإنانف اف م  د    

                           

  ﴾1كقوفه ليلن: ﴿                       

                             

  ﴾2 كقوفه قدنُف﴿ :                      

                              

    ﴾3  . 

                                                             
 29: افبضرة ا ي  . 1
 65اضتج ا ي : .   2
 20فضننف ا ي : .  3
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) ﴿ : كقنؿ سبزننه كقدنُف                       

           ﴾ 1. 

 ػػػ   افبيئػػػ  كسػػػ ر ن طت مػػػ  ذف اظتت مػػػ  يف ا يػػػنت افاػػػنعض  يتبػػػش لف ا سػػػبزننه كقدػػػنُف  لػػػق    
 ػ   افػ دل  ،نقه كم زه افضػوة كافضػ رة علػمت ذفػ عه سن نقه كمتالب يات رج م  ن من يا  احإنانف،

  ﴿افػ  لكػػـر ا اػػن احإناػنف علػػمت سػػنئر اظت لوقػنت مصػػ اقن فضوفػػه قدػنُف:          

                               

    ﴾2،  ذرادة ا قاػػ    ػػ ا افوػػوف فنناػػنف كق فيلػػه عػػش ي يػػه، كدتوي ػػهكاقتلػػت    

 كمػػن لتضػػق رضػػوانه ول مػػ  لكامػػر ا قدػػنُف كلسونمػػه،مػػ  اكتالػػنؼ نوامياػػه كاالنتضػػنع اػػن كاػػن ي اػػ
كم  مث ف ف احإنانف فيس فه سق افتصػرؼ اظتالػق يف ا رض كلتاػب مػن لتػب كيالػت ل، كذفتػن  ػو 

      لضه يف لرضػػػه ف ػػػو يتصػػػرؼ كي تضػػػ  ع ذنػػػه ككفػػػق مػػػن كضػػػ  فػػػه افػػػ م لسػػػتا قدػػػنُف  عالػػػرع مضيػػػ  
 كس  يتزضق  ػ ا االست الؼ فننانف يف عيئته فض  سبن  ا ع مػري  لسنسيش قتػن:3، م  لسونـ

دتي   علمت سنئر اظت لوقنت عبدا االستد ادات كافض رات اف  دتو ه م  سا  افضيندة كافضينـ 
ل     افض رات افض رة علمت افتضو  كافت ع  كافض ل كاظتدرف  ،كافض رة علمت افتدلل ا نـ اطتالف  كل 

            رار افبيئ  كذف  مص اقن فضوفه فيزضق ع ف  افدلل ل  اؼ اضتينة كيتدرؼ عه علمت لس

 ﴿كعال:                             

                                                             
 13اصتنثي  ا ي  :.  1
 70احإسراو ا ي  :.  2
 87، ص  1996، 1. ط قننوف زتني  افبيئ  احإسالملػ  لزت  عب  افورٔف، سالم . 3
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          ﴾1 في ن م  مووننت فننانف فياتثنر ن  قا   افبيئ  فه عو  من

 . 2كياور ن فصنٌف اصتني  كفي دل ك  ؼتلوؽ ا   افثننر افايب 

  ﴿ قدنُف:) فض  س ر ا سبزننه كقدنُف ا رض فننانف فيزين في ن سينة كرنت  قنؿ      

                              

                 ﴾3 )  :كقنؿ ليلن﴿       

                                

                ﴾4    :كقوفه قدنُف ليلن﴿       

                  ﴾5 :كقنؿ ليلن ﴿    

                                 

            ﴾6  ، :كقوفه ليلػن﴿    

                    ﴾7. 

ض ن ع  ن عالرل فننانف   ن    كس  افرينح س ر ن ع  ك   طت م  احإنانف كعوف فه،كَك
 :     ن في ن م  ندل كفوائ  كث ة فه ك ندنمه عض رة ا، يضوؿ قدنُفقتابب يف  اوؿ ا مانر كم

﴿                                  

                                                             
 31افبضرة ا ي : .  1
 26، 25احإمنـ سدود احإسالمي ، ص  . افرينض: نمد لسس افرتعي  افبيئي  يف احإسالـػ عورة عب  افرسيل، رفنعل.  2
 22افبضرة ا ي :.  3
 61اف ن  ا ي :.  4
 71يس ا ي : .  5
  80-79غنفر ا ي : .  6
 12اف  رؼ ا ي : .  7
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     ﴾1  : كقوفه ليلن﴿            

              ﴾2 :كقوفه ليلن﴿              

                   ﴾3  : كقوفه﴿      

                              

   ﴾4.) 

كس  ا ندنـ س ر ن سبزننه كقدنُف طت م  احإنانف،فتلبي  سن نقه م  افغ او كافوانو     
 ﴿كاضترث، مص اقن فضوفه قدنُف:                       

                   ﴾5:كيضوؿ اضتق قبنرؾ كقدنُف 

﴿                               

                           

                                  

       ﴾ 6  . 
اسػت الؼ  ػ ا احإناػنف ، اض  علمت ما ف  االست الؼفض  لك  افضرآف افورٔف يف كث  م  اظتو     

فوا ػػب االسػػت الؼ  يف عيئتػػه كرسػػل عػػ ف  افضػػرآف سػػب  افتدنمػػ  افاػػليل كعتػػ ا احإناػػنف مػػ  عيئتػػه،
                                                             

 57ا عراؼ ا ي :.  1
 22اضتور ا ي : .  2
 48افضرقنف ا ي :.  3
 9فن ر ا ي : .  4
 142ا ندنـ ا ي : .  5
 8-5اف ز  ا ينت: .  6
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 يضػػػوؿ ا  ػػػرؼ ػتنػػػ  غيػػػػنث يضتلػػػل انفظػػػ  علػػػمت افبيئػػػ  فػػػػال يدبػػػ  اػػػن كال ياػػػت  ف ن ضتاػػػػنعه،
  يتصػػػرؼ في ػػػػن علػػػمت  ػػػػوا  دكف ضػػػػواع  "احإناػػػنف ماػػػػت لف كفػػػيس منفوػػػػن فلبيئػػػ  كموارد ػػػػن سػػػػ

ػػمت علػػمت  ػػ   اظتػػوارد افبيئيػػ  مثلنػػن  ػػو ماػػت لف علػػمت نضاػػه كفػػيس منفوػػن عتػػن، ككونػػه  فنحإناػػنف َك
" كيضػوؿ افاػي  قاػب 1مات لف علي ن فدليه َينن  افبيئ  كاضتضنظ علي ػن مػ  لم قػ م  لك ختريػب

  احإناػػنف يف ا رض كسػػ ر فػػه سيػػ  اسػػت لف ا ، االسػػت الؼ)احإناػػنف ؼتلػػوؽ ذك رسػػنف   ػػل 
 (2كقيار فه  يبنت اضتينة كل ن، كزكد  عنظتوا ب اف  قدي ه علمت اطتالف ، من في ن
قتل عالق  احإنانف عبيئته يف افالريد  احإسالمي  عنفتوازف  االدادال ون ذ اإلسراف :-2.1

يئ  َف ختلق صتي  دكف  ف افب موارد ن، كاستغالؿيف افتدنم  م      افبيئ   كاالعت اؿكافوساي  
ف و  لف لسونـ احإسالـ كلكامر  ق عو ذُف 3،  ي  ،ع   ل سق فلبالري  كل ن يف ك  زمنف كمونف

 ﴿يف ك   لو مص اقن فضوفه قدنُف: كاالعت اؿافوساي           

                     
. فض  لك ت افالريد  ﴾4

احإسالمي  يف لكثر م  موض  علمت ضركرة قر ي  االست الؾ كنب  احإسراؼ كافتب ير يف استغالؿ 

﴿كاست  اـ موارد افبيئي  كغ  ن، كيتولمت ذف  يف قوفه قدنُف:        

                         

                                

         ﴾ 5 ق ليلن:كيضوؿ اضت﴿            

                                                             
 31، ص 1993.مو  اظتورم : راعا  افدنَف احإسالمل،  137. دعوة اضتق. افد د افت ني  كافبيئ : دراس  مضنرن ػ لزت ،دنين  وقل.  1
 93،92، ص 1968. ع كت: درا افالركؽ،  ا اف ي ػ قاب، سي .  2
   ن ل. " ؿتو م ظور ذسالمل فلرتعي  افبيئي "، رسنف  من ات  ، ع  : ػتن  افدلينٓف ،سدرعني  كزتني  افبيئ  يف احإسالـػ ػتن  غينث، ا  رؼ.  3

 85 ػػ ، ص  1417يف افرتعي  احإسالمي  اظتضنرن . قال افرتعي  احإسالمي .  نمد  لـ افضرل،. افادودي ،
 143افبضرة ا ي :  . 4
 141ا ندنـ ا ي : .  5



 ا كؿ : افبيئ  يف اظت ظوم  اف كفي  افضص  
 

24 

 

                      ﴾1 ،:كيضوؿ ليلن﴿    

                             

                 ٧٢﴾2):كيضوؿ ليلن﴿          

                   ﴾3   كيضوؿ ليلن  :﴿       

                            

              ﴾4. 

ة االسػػتغالؿ افر ػػي  ظتػػوارد افبيئػػ  افػػ  م ز ػػن ا فنناػػنف كفضػػ  نػػندت افالػػريد  احإسػػالمي  علػػركر    
         يػػػػنؿ افضندمػػػػ  ف وػػػػ  افضػػػػرآف يؤكػػػػ  علػػػػمت  ػػػػ ا يف افد يػػػػ أل ػػػػ   اظتػػػػوارد ف اسػػػػتنراري سػػػػ  قلػػػػن  

   م  اظتواضػ ، سيػ  لكػ  علػمت اضتضػنظ علػمت اظتيػن  عنعتبنر ػن لسػ  اظتػوارد افبيئيػ  اضتيويػ  كاظت نػ  كافػ 

     ﴿لف قاػػػػػػتنر مػػػػػػ  دكنػػػػػػه يضػػػػػػوؿ قدػػػػػػنُف:  ال نتوػػػػػػ  فلزيػػػػػػنة       

                              ﴾5)  

﴿ليلن: كيضوؿ                                   

                                      

                                         

                                                             
 31ا عراؼ ا ي :.  1
 27-26احإسراو ا ي : .  2
 67ف: افضرقن.  3
 152-151افالدراو .  4
 30ا نبينو ا ي : .  5
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           ﴾1:كيضػػػوؿ ليلػػػن) ﴿                 

                 ﴾2)  

افونئ ػػػنت فزاػػب عػػ   ػػػو ضػػركرم ظت تلػػػف لنػػواع افصػػػ نعنت  علػػمت كال قضتصػػر ضػػركرة اضتيػػػنة    
  اضتيػػنة ع  ػػونعتن اظت تلضػػ  كقػػ   ػػمت افضػػرآف كافاػػ   اف بويػػ   فنضتضػػنظ علػػمت اظتػػنو ذذف  ػػو سضػػنظ علػػمت

"ال يبػػوف   عػ  ذسػرافه كقلوي ػػه، فدػ  ليب  ريػرة )رضػػل ا ع ػه( لف اف ػػ  َػلمت ا عليػه كسػػلل قػنؿ:
 3لس كل يف اظتنو اف ائل اف م ال كترم مث يضال  فيه"

لوؾ عيئػػل ذسػػالمل سثػػت عليػػه  ػػو سػػلف االعتػػ اؿ يف اسػػت  اـ اظتػػوارد ؽتػػن سػػبق نتوػػ  افضػػوؿ     
كسػ ر يف اظتضنعػ   كضننف عضنئ ػن فأل يػنؿ افضندمػ ، اف دل، الست ام المي   نه م عنة افالريد  احإس

فلضػػ   يػػ  ا  عػػ ف  عنفدػػ اب يف افػػ نين كا  ػػرة،احإسػػالـ مػػ  افتبػػ ير كاحإسػػراؼ كقوعػػ  مػػ  يضػػـو 
      نػػػه  االنتضػػػنعافػػػ م يلػػػب  عػػػه  ػػػ ا  قدػػػنُف فنناػػػنف مػػػوارد افوػػػوف فوػػػل ي تضػػػ  اػػػن كميػػػ   عنفدضػػػ 

فوػػوف احإناػػنف  االنضػػالت ػػ ا  ضػػ  فػػ ف احإسػػراؼ سػػيووف لسػػ  سػػلبينتلػػت ضػػواع  افدضسػػش ق 
كػ   ػلو كاالسػتئثنر   اسػت الؾلتن   بيد  عالري  ال ختلو مػ  عوام  افػ ضل كسػب افػ ات كسػب 

 .4عه كسينزقه ف ضاه دكف غ  
    ذُف اضتضنظ علمت افتوازف افبيئل ككردت  احإسالـض  دعن ف . اداعمير وادنهي دن ادفسذد :3.1

 ﴿يف ذف  آينت ع ي ة حت  علمت ع ـ افضاند يف ا رض ،يضوؿ اضتق قبنرؾ كقدنُف:  

                                

                                                             
 99ا ندنـ ا ي : .  1
 48افضرقنف ا ي : .  2
  239ػ َزي  افب نرم، اضت ي  رقل  3
افدػريب  .افاػدودي : موتػب افرتعيػ 55. افدػ د رسػنف  اطتلػيج افدػريبػ ذعرا يل عب  ا، افاننرم." احإسراؼ يف اجملنؿ افبيئل كموقف احإسػالـ م ػه"،  4

 87(: ص1999ف كؿ اطتليج) 
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         ﴾1 ، فنحإسالـ لت  علمت ع نو ا رض كعننرهتن، كيتولمت

    ﴿ قدنُف :اضل ، كذف  مص اقن فضوفه ذف  يف ذسينو اظتوات كزراع  ا ر      

                              

                   ﴾ 2   :كقػنؿ ليػلػن 

﴿                           ﴾3)   اف عوة فتظ 

        ع  ذفاند ن لمػرا م و ن عو  ذنانف لتين علمت ظ راالعتدند  ذُف ذسينو ا رض كقدن  ن،
كسي ئ  ست تضل اظتالوالت افبيئي  افوث ة كستتب د قصرفنت اطتوؼ م  افضضر  ،  ا افووكب

  اي ة يف عصر افتو وفو ين كافتص ي .كاضتن   كا مراض كا كعئ  اف  قتابب ان ناب افتلوث اظتت
         و لس  ضواع  است الؼ احإنانف يف ا رض فو   ذف اف  ل  ع  افضاند عو  َور    

    ورٔف من يؤدم ذُف فاند اضتينة يدت  فاندا نب قه افالريد  كسنرعته يف مواض  ع ة يف افضرآف اف
ل ونفه،     اف عوة اف  قر   عو ع  ذُف افتدن  كدعل احإسالـ يف اظتضن كيف افا   اف بوي  اظتا رة،

     فنحإنانف   و م  افبيئ  كمووف رئيال م  مووننهتن  ،يف اجملتن  افالوكينت افبيئي  افالين 

  ﴿لم م  قراب مص اقن فضوفه قدنُف:  ،ك و ؼتلوؽ م  ع نَر ن        

                                    

                     ﴾4) : ( كم  مث 11)فن ر ا ي 

 ف ف واميس اضتينة كقوانش افو ودنن َله مالرتك  كمتلدنف نن ؼتلوقنت  م  مندة كاس ة ،كعي  
 كم  مث ف ف عالق  احإنانف عنفبيئ   ل عالق  كئنـ ككفنؽ كيضوؿ سي  قاب يف   ا  افاينؽ

                                                             
 50ا عراؼ ا ي : .  1
 61ود ا ي :ػػػػػػػ . 2

 07. افو ف ا ي : 3
00.فاطراآلية: 4
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)فنفووف فيس ع كا فلزينة كال ع كا فننانف كفيات افابيد   صنن فننانف يصنرعه كيغنفبه 
 .1ختتلف اجتن نقه ع  اجتن  اضتينة كاحإنانف(كذفتن  ل  لق م   لق ا ، ك ل َ يق ال 

 .  اد يئة دن دلمذء ادعرب2
فضػ  كػنف فدلنػػنو افدػرب ا تنػػنـ ؽتيػ  عنفبيئػ  كاوضػػوع ن كمالػوالهتن كع نَػػر ن كسػنكفوا  ن ػػ ي     

 قواز ػناضتضػنظ علػمت  كقلػن  افػ  حتون ػن ف ن ن كدراست ن عاللو م  اف ق  م  ل   ف ل افضػوانش
افدػريب عنفبيئػ  افابيديػ   اال تنػنـكَف يضتصر  ػ ا    يف كض  لسس افدلـو افبيئي ،كبكلس نوا عالو   

 عنفغ ليلن عنفبيئ  افبالري .  ا تننـفزاب ع  كنف فلدلننو افدرب 
سيػػ  قلػػن ت  ػػ   افرسػػنئ   اال تنػػنـلنػػ   ػػ ا ن( ادوفــذ نإخــوان ادصــفذ وخــالفضػػل رسػػنئ )    

غػػػ  اضتيػػػ  كقلػػػ  افدالقػػػنت افػػػ  قػػػرع  عػػػش ؼتتلػػػف  ػػػ   قوضػػػيزن فد نَػػػر افبيئػػػ  ا سنسػػػي  اضتيػػػ  ك 
      كقػػػػ  ذكػػػػر يف  ػػػػ   افرسػػػػنئ  مػػػػثال:)ذف اصتػػػػوا ر اظتد نيػػػػ   ػػػػل يف لدْف اظتراقػػػػب اظتوفػػػػ ات  ،افد نَػػػػر

ك ل  ال متووف كم دض  م  ل  او ا ركنف ، كي يػ  علي ػن كي ضصػ   ،م  افونئ نت م  افونئ نت
  كي نػػو كي يػػ  يف لقانر ػػن افثالثػػ   ػػوال كعرضػػن كعنضػػن نف،م  ػػن عػػ ف كػػ   اػػن  يتغػػ ل مػػ  ا ركػػػ

كي ضصػػ  ع ػػه ع نػػه  اػػل متزػػرؾ  كي يػػ  عليػػه يالػػنركه اف بػػنت يف افغػػ او كاف نػػو،كذف اضتيػػواف ليلػػن 
نف ن،، كاحإنانف يسانس كي ي  علي ن كي ضص  ع نه نن ق ؽتي   ػنم   النرؾ اف بنت كاضتيواف يف لَك

نؼ كل ن  (.2عت   ا َك
ػن ع ػ من 869) ادجذحظ من ق مه كيدت     ـ( م  احإس نمنت افدلني  اظت ن  يف ف ل افبيئ   صَو

   (افػػ م يدتػػ  لكؿ مػػ  قولػػل في ػػنbiologicol controlقولػػل عػػ  لسػػس اظتونفزػػ  اضتيويػػ )
كيف كتنعػػه اظتالػػ ور ) اضتيػػواف( كقػػ  ذكػػػر اصتػػنسظ يف  كتنعػػه)اضتيواف(:)فدلنت لف افصػػواب يف رتػػ  

فيدتن  اصتػنسظ يف كتنعػه  ػ ا علػمت مالػن  ات سيػ  سػلوؾ  بدوض ف ف اف عنب يض يه(اف عنب م  اف
كقػ  لكرد يف كتنعػه  ػ ا مالسظػنت  ،يض ػل افدالقػنت افػ  قػرع  عي  ػن لفاضتيواننت يف افبيئ  كسنكؿ 

                                                             
 23، ص1974.ع كت:دار افالركؽ ،يف احإسالـ  ي اال تننعافد اف  ػ قاب،سي .  1
 319، ص 2004.دمالق: دار افضور، 1. طاثلافبيئ  مض وم ن افدلنل اظتدنَر كعنض ن افضورم افرت ػ ر نو،كسي  دكي رم.  2
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مدتنػػ ا يف ذفػػ  علػػمت افتوػػنرب افػػ  كػػنف  لثػػر افبيئػػ  يف غرائػػ  اضتيوانػػنت،م نػػ   ػػ ا عػػ  افتاػػور ك 
 . 1مت اضتيواننتكتري ن عل

 بيديػ   اسػرتاقيوينتكق  سنكؿ اصتنسظ يف لينثه كجتنرعه افػ  كػنف كتري ػن علػمت اضتيػواف لف يضػ ـ   
فيػػه ذك ػػ ا مػػن قاػػدمت ، يف افاػػيارة علػػمت افونئ ػػنت اضتيػػ  افلػػنرة دكف افلوػػوو ذُف اسػػت  اـ اظتبيػػ ات

فيتزػ ث عػ  نالػ قه كمو  ػه  افبزوث اضت يث  يف   ا اجملػنؿ، فضػ  كػنف يالسػظ اضتيػواف يف كالدقػه،
 ريضػػ  ؼتتلػػف ك ككيضيػػ  قرعيتػػه فصػػغنر ، كذ دػػنم ل ،ا ػػتل ليلػػن عػػنفتدرؼ علػػمت قػػ ث  اظت ػػنخ يف سػػلوؾ 

 .2اضتيواننت ك و من قبز  فيه افدلـو افبيئي  يف افدصر اضت ي 
ـ"يدتػػ  مػػ  افدلنػػنو ا كائػػ  ليلػػن افػػ ي  1068"ادمجريطــيذضػػنف  ذُف مػػن ق مػػه اصتػػنسظ، فػػ ف    
ولنػػوا يف افبيئػػ  كافدالقػػنت افػػ  قػػرع  عػػش ؼتتلػػف ع نَػػر ن، كيدتػػ  كتنعػػه اظتد ػػوف عػػػ )افابيديػػنت ق

كقػػػ ث  اف الػػػ ة كافبيئػػػ  علػػػمت افونئ ػػػنت اضتيػػػ ( مػػػ  لكائػػػ  اظتؤفضػػػنت افػػػ  كردت كلنػػػ  عيئػػػ  يف ع وا ػػػن  
ينؽ )ذف رؤكسػػػػن كيضػػػػوؿ يف  ػػػػػ ا افاػػػػك ممػػػػ  ل ػػػػنر ذُف لف فلزيوانػػػػنت رئياػػػػن  لكؿرياػػػػل  ػػػػو كاجمل

          كفي ػػػػػػن رؤسػػػػػػنو كقػػػػػػندة يف كػػػػػػ  ساػػػػػػ   ،اضتيوانػػػػػػنت في ػػػػػػن افتضنضػػػػػػ  مو ػػػػػػود كو ػػػػػػود  يف عػػػػػػا آدـ
( ك ػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػن يدػػػػػػػػػػػػػػرؼ يف افدصػػػػػػػػػػػػػر اضتػػػػػػػػػػػػػ ي  صتوانػػػػػػػػػػػػػب اعتين ػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػ ل 3مػػػػػػػػػػػػػ  ل  نسػػػػػػػػػػػػػ ن

 .(dominanceheiraralyاضتيواننت)
لػػل عػػ  اف بػػنت افبيئيػػ  ع ػػ من قو احإسػػ نمنت( افديػػ  مػػ  1036ـ قػػ ـ اعػػ  سػػي ن )11كيف افضػػرف   

كػ  مػ  اضتيوانػنت كق ػنكؿ يف كتنعػه  ػ ا قصػ يف  ، كاضتيواف يف موسوعته )افالضنو( )كتػنب اضتيػواف(
علػػػمت دراسػػػ  اضتيوانػػػنت اظتنئيػػػ  سيػػػ   ا تننمػػػهكركػػػ   رس اضتيوانػػػنت اظتنئيػػػ  كاف منئيػػػ ،كدكاف بنقػػػنت ،
 لزي  ك اي  كذُف  ي ي  َك ري .مقان ن ذُف 

لكائػػػ  افدلنػػنو افػػ ي  حتػػػ ثوا يف علػػل افبيئػػ  افض نتػػػ  )عيئػػ  اظتتزوػػػرات(  سػػي ن مػػ  اعػػػ كنػػن لعتػػ      
(اسػػػت  امن َػػػزيزن كل ػػػنر علػػػمت ذُف لف fassilsماػػػت  من يف دراسػػػنقه قلػػػ  ا سنفيػػػ  افبزريػػػ  )
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سي ن افد يػ  مػ  احإسػ نمنت  الع ككننت  ل  او م  ا رض كنف يغنر ن افبزر يف افدصور افض نت ،
علمت عدا اف بنقػنت افابيػ  كمػو   فتو ػن كقوا ػ  ن كنوعيػ  افرتعػ  افػ  ق نػو افابي  مدتن ا يف ذف  

 .1في ن
     ذضػػنف  ذُف قلػػػ  احإسػػػ نمنت افبيئيػػ  افابيديػػػ  افػػػ  قػػ م ن علنػػػنو افدػػػرب كافػػ  ذكرنػػػن عدلػػػن م  ػػػن   

  قبػ  فػ ف افبيئػ  افبالػري  ليلػن كػنف عتػن نصػيب كبػ  مػ  اال تنػنـ كاف راسػ  مػ يف افاػاور افاػنعض ،
    ػػ  ف ػػل كافوقػػوؼ علػػمت افدالقػػ لسيػػ  كػػنف افاػػدل سثيثػػن مػػ   نو قػػ نتن كسػػ يثن،افد يػػ  مػػ  افدلنػػ

      عػػػش احإناػػػنف كعيئتػػػه كمػػػن ي ػػػتج عػػػ   ػػػ   افدالقػػػ  مػػػ  قػػػ ث ات ؼتتلضػػػ  سػػػواو علػػػمت احإناػػػنف كسينقػػػه
ق مػػه كػػ  مػػ  َػػنع  ا ن فاػػل  كفدػػ  مػػن، مػػ    ػػ  لك سػػ  علػػمت ع نَػػر افبيئػػ  مػػ    ػػ  ل ػػػرل

 عب  افرزتنف ع   ل كف    دفي  علمت ذف  .ك 
ـ( يف كتنعػػه )قػػ ث  افبيئػػ  افابيديػػ  يف ا مػػل( قػػ رة افاػػونف 1070كقػػ  ق ػػنكؿ َػػنع  ا ن فاػػل)  

سي  رع  ا ن فال عش افدوام  افبيئي  كعش ماػتول افتضػوؽ  افدلل، كاكتانبعلمت حتصي  اظتدرف  
كيداػل يف ذفػ  مثػنال ، ر اضت ي  عنفبيئػ  افثضنفيػ يدرؼ يف افدص افضورم كافدلنل فلالدوب ك و من

مػػن سػػ ث يف عػػالد افالػػننؿ )افركس(افػػ ي  لقتلػػوا افدلػػـو سيػػ  ار ػػ  ا ن فاػػل ذفػػ  ذُف افتػػ ث ات 
افبيئيػػػ ، كيػػػرل لف افبيئػػػ  اظت ن يػػػ  عتػػػن قػػػ ث  علػػػمت ا  اػػػنـ فػػػ ا فاػػػونف اظت ػػػن ق افالػػػننفي  )عظنػػػت 

كاعيلػػت ك ػػو  ل، علػػمت اف ضػػيا مػػ  ل ػػ  افاػػوداف  لعػػ ا ل عاػػبب افالػػزـو افػػ  قراكنػػت في ػػن،
 (.2اف ي  لسودت لع ا ل

كمػ  علنػػنو افدػػرب افػػ ي  درسػػوا عالقػػ  افبيئػػ  كاظت ػػنخ علػػمت ا مػػل كافالػػدوب افدالمػػ  عبػػ  افػػرزت     
ػػػن قلػػػ  احإسػػػ نمنت كافتزلػػػيالت افػػػ  قػػػ م ن يف كتنعػػػه اظتض مػػػ  سيػػػ  قولػػػل     اعػػػ   لػػػ كف  صَو

 لػ كف يف اظتض مػ  افثنفثػ   اعػ كقػ  ذكػر ، ؽ افبيئ  كلفوا ل كؼتتلػف لنالػات لع  اثر اظت نخ يف ل ال
م  افبنب ا كؿ)يف افدنراف افبالرم علمت اصتنل  كفيه اظتض منت(لف سونف ا قػنفيل اظت ن يػ  اظتدت فػ  
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يتنيػ كف عتاػػور افدلػػـو كافصػ نئ ، كل ػػ   ػػ   ا قػنفيل لعػػ ؿ ل اػػنمن كلفوانػن كل القػػن كلديننػػن كيضػػوؿ 
لعػ ؿ افدنػراف ك افػ م سنفنقػه مػ  افثنفػ  ك اطتػنمس  فنحإقليل افراعػ عػ   لػ كف يف  ػ ا افاػينؽ:)ا

افثػػنٓف ك افاػػندس عديػػ اف مػػ  االعتػػ اؿ ك ا كؿ ك افاػػنع   لقػػرب ذُف االعتػػ اؿ ك افػػ م يلي نػػن ك
اضتيوانػنت ك افص نئ  ك اظتبنٓف ك اظتالعس ك ا قوات ك افضواكه ع  ك  لعد  عوث  فل  ا كننت افدلـو

يف     ا قنفيل افثالث  اظتتوسا  ؼتصَو  عنالعت اؿ ك سون ن م  افبالػر لعػ ؿ  ك رتي  من يتووف
 ػ   ك لفوانػنن ك ل القػنن ك لديننػنن سػ  اف بػؤات ف فتػن قو ػ  يف ا كثػر في ػن ك َف نضػف علػمت ل اػنمنن 

   اػػل لكنػػ  اف ػػوع    ذفتػػن متػػتلعدثػػ  يف ا قػػنفيل اصت وعيػػ  ك ال افالػػننفي  ك ذفػػ  لف ا نبيػػنو ك افرسػػ
  ك ذفػ  فيػتل افضبػوؿ اػن يػ قي ل  ل ر ػت فل ػنس ك ػتل  ػ  لمػ  يف  لض ػل ك ل الق ػل قػنؿ قدػنُف:
 ػػ   ا قػػنفيل لكنػػ  فو ػػود االعتػػ اؿ عتػػل فتوػػ   علػػمت غنيػػ  مػػ   عػػه ا نبيػػنو مػػ  ع ػػ  ا ك ل ػػ 

افبيػوت اظت وػ ة عنضتوػنرة اظت نضػ  مالعا ل ك لقواهتل ك َػ نئد ل يت ػ كف  افتوس  يف مانك  ل ك
 يت ػػنغوف يف اسػػتوندة ا الت كاظتػػواعش كيػػ  بوف يف ذفػػ  ذُف افغنيػػ  كقو ػػ  فػػ ي ل عنفصػػ نع  ك

ػػػنص ك افضصػػػ ير ك يتصػػػرفوف     اظتدػػػندف افابيديػػػ  مػػػ  افػػػ  ب ك افضلػػػ  ك اضت يػػػ  ك اف زػػػنس ك افَر
    اظتغػػرب ك  ػػؤالو ل ػػ ، عنمػػ  لسػػواعتليف مدػػنمالهتل عنف ضػػ ي  افد يػػ ي  ك يبدػػ كف عػػ  االؿتػػراؼ يف 

ا نػ فس ك مػػ  قػػرب  ك افالػنـ ك اضتوػػنز ك افػين  ك افدػػراقش ك اعت ػ  ك افاػػ   ك افصػػش ك كػ ف 
 ؤالو لك قريبنن م  ل يف     ا قنفيل  م  ن م  افضرؾت  ك اصتالفض  ك افرـك ك افيونننيش ك م  كنف م 

لمػن سػونف ، 1(كل ػن   ػن كسػ  مػ  رتيػ  اصت ػنت  ػ   اظتدت ف  ك عت ا كنف افدراؽ ك افالنـ لعػ ؿ
      ا قػػػنفيل اظت ن يػػػ  افبديػػػ ة مػػػ  االعتػػػ اؿ ف ػػػل لعدػػػ  مػػػ  االعتػػػ اؿ يف رتيػػػ  لسػػػواعتل سػػػواو  دػػػنم ل
لك كاػنئ ل لك لنالػػات ل، عػػ  سػػ  لمػ  ت ل كل الق ػػل قوػػوف لعدػػ  مػن يوػػوف عػػ  االعتػػ اؿ يضػػوؿ 

     افثػػنٓف ك افاػػػندس ل افبديػػ ة مػػ  االعتػػ اؿ مثػػ  ا كؿ كك لمػػن ا قػػنفياعػػ   لػػ كف يف  ػػ ا افصػػ د)
ك افضصب ك لقواهتل م  اف رة  ك افانع  ف  ل ن لعد  م  االعت اؿ يف رتي  لسواعتل فب نؤ ل عنفاش

   اصتلػػود ك لكثػػر ل عرايػػن مػػ  افلبػػنس  ك افدالػػب ك مالعاػػ ل مػػ  لكراؽ افالػػور متصػػضو ن علػػي ل لك
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االؿتػراؼ ك مدػنمالهتل عغػػ  اضتوػري  افالػػريضش  يبػ  افتوػوي  منئلػػ  ذُفك فواكػه عالد ػل ك لدم ػػن غر 
فلندػنمالت ك ل الق ػل مػ  ذفػ  قريبػ  مػ   لػق اضتيوانػنت  م  ؿتنس لك س ي  لك  لود يضػ رك ن

   افاػوداف ل ػ  احإقلػيل ا كؿ ل ػل ياػو وف افو ػوؼ ك افغيػنض  افدوػل سػ  في ضػ  عػ  افوثػ  مػ 
         متوسالػػػوف غػػػ  مات ناػػػش ي كػػػ  عدلػػػ ل عدلػػػنن ك كػػػ ا افصػػػضنفب  ك يػػػ كلوف افدالػػػب ك ل ػػػل

عػػػ  االعتػػػ اؿ يضػػػرب عػػػرض لمػػػ  ت ل ك ل الق ػػػل مػػػ  عػػػرض  ك افاػػػبب يف ذفػػػ  ل ػػػل فبدػػػ  ل
 (.1احإنانني  اض ار ذف   اضتيواننت افدول ك يبد كف ع 

ن ل ػنر ذفيػه يف اظتض مػ  ك ػ ا مػ   عت ث  ن س  علمت ل ػالؽ افبالػر،كيرل اع   ل كف لف افبيئ  دتت   
كيػرل اعػ   لػ كف لف سػونف ، افراعد  م  كتنعه)اظتض م (ع  من قولل ع  لثر اعتواو يف ل الؽ افبالر
كيضػػػػوؿ اعػػػػػ   لػػػػ كف يف  ػػػػػ ا ، ا قػػػػنفيل اضتػػػػنرة يتنيػػػػػ كف عنطتضػػػػ  كافاػػػػػية ككثػػػػرة افاػػػػرب كافػػػػػرقل

 افاػرب فتوػ  ل مػوفدشق  رلي ػن مػ   لػق افاػوداف علػمت افدنػـو اطتضػ  ك افاػية ك كثػرة افاػينؽ)
ػػػوفش عػػػنضتنق يف كػػػ  قاػػػر ك افاػػػبب افصػػػزي  يف ذفػػػ  لنػػػه قضػػػرر        عػػػنفرقل علػػػمت كػػػ  قوقيػػػ  مَو

اضت ف  موضده م  اضتون  لف  بيد  افضرح ك افاركر  ل انتالنر افركح اضتيوآف ك قضاليه ك  بيد  يف
    ؼتل لػػ  فػػه زائػػ ة  فب ػػنرعػػنفدوس ك  ػػو انضبنضػػه ك قونثضػػه. ك قضػػرر لف اضتػػرارة مضالػػي  فل ػػواو ك ا

     ذفػػ  اػػن يػػ ا   خبػػنر افػػركح يف كنيتػػه ك عتػػ ا كتػػ  اظت تالػػل مػػ  افضػػرح ك افاػػركر مػػنال يدػػ  ع ػػه ك
افػركح مػػ  م ا ػػه فيتضالػمت افػػركح ك جتػػلو  يف افضلػب مػػ  اضتػرارة افد ي يػػ  افػػ  قبدث ػن سػػورة اطتنػػر يف

    ضاػػػوا يف  وائ ػػػن ك اقصػػػلت سػػػرارة اعتػػػواو ذذا ق   بيدػػػ  افضػػػرح ك كػػػ ف  ؾتػػػ  اظتت دنػػػش عنضتننمػػػنت
ران انبد  افوث  م  ل عنفغ نو اف ن   ع  افاركر.  يف لركاس ل فتا  ت ف ف  س ث عتل فرح ك

احإقليل اضتنر ك استوُف اضتر علمت لم  ت ل ك يف لَػ  قوػوي  ل كػنف  ك ظتن كنف افاوداف سنك ش يف
ذقلػػين ل فتوػػوف لركاس ػػل عنفضيػػنس ذُف لركاح ل ػػ  اضتػػرارة علػػمت ناػػب  لعػػ ا ل ك  يف لركاس ػػل مػػ 

كتػلو  افراعػ  ل ػ  سػران فتوػوف لكثػر قضالػينن فتوػوف لسػرع فرسػنن ك سػركران ك لكثػر انباػن نن ك احإقلػيل
متلػنعف اضتػرارة  افاية علمت لثر     كك ف  يلزق ال قليال ل ػ  افػبالد افبزريػ  ظتػن كػنف  واؤ ػن

                                                             
 69، ص مر   سنعقػ عب  افرزت ، اع   ل كف. 1



 ا كؿ : افبيئ  يف اظت ظوم  اف كفي  افضص  
 

32 

 

ك  اضتػػرارة يف افضػػرح ر ك ل ػػدته كننػػت سصػػت ل مػػ  قواعػػ اػػن يػػ دوس عليػػه مػػ  لضػػواو عاػػي  افبزػػ
 (.1اطتض  مو ودة لكثر م  عالد افتلوؿ ك اصتبنؿ افبنردة 

فضػػ  قاػػرؽ اعػػ   لػػ كف يف مض متػػه ليلػػن ذُف لسػػبنب قلػػوث اعتػػواو كفاػػند  كمػػن يػػ ول ع ػػه مػػ     
ي  يف ماػنس  قولػل عػ  زيػندة افاػوننقػ  ور ماػتول افصػز  افدنمػ  ع ػ من ارقضنع ناب افوفينت ك 

مػػ  كثػػرة  ك لمػػن كثػػرة اظتوقػػنف فل ػػن لسػػبنب  غرافيػػ  ضػػيض ، كيضػػوؿ اعػػ   لػػ كف يف  ػػ ا افصػػ د:)
   كقػػوع افوعػػنو ك سػػببه  اجملنعػنت كنػػن ذكرنػػن  لك كثػػرة افضػػل ال ػػتالؿ اف كفػػ  فيوثػػر اعتػػرج ك افضتػػ  لك

وعػنت افضنسػ ة ك ذذا فاػ  ك افر  يف افغنفب فاػند اعتػواو عوثػرة افدنػراف فوثػرة مػن متنفاػه مػ  افدضػ 
فياػرم افضاػند ذُف م ا ػه فػ ف كػنف افضاػند قويػن  اعتػواو ك  ػو غػ او افػركح اضتيػوآف ك مالعاػه دائنػن

ػ  عنفرئػ  ك ذف كػنف افضاػند دكف افضػوم  كق  اظترض يف افرئ  ك      ل افاواعش ك لمراضػ ن ؼتصَو
دتػػرض ا عػػ اف ك هتلػػ  سػػبب   فتوثػػر اضتنيػػنت يف ا م  ػػ  ك ك افوثػػ  فيوثػػر افدضػػ  ك يتلػػنعف
يف  ػ ا كلػه كثػرة افدنػراف ك كفػور  آ ػر اف كفػ  ظتػن كػنف يف لكائل ػن  كثػرة افدضػ  ك افر وعػنت افضنسػ ة

رفض ػػن ك قلػػ  اظتغػػـر ك  ػػو ظػػن ر ك عتػػ ا قبػػش يف موضػػده مػػ  اضتونػػ  لف ختلػػ   مػ  ساػػ  اظتلوػػ  ك
      اػػن لتصػػ  يف اعتػػواو مػػ  افضاػػند افضضػػر عػػش افدنػػراف ضػػركرم فيوػػوف دتػػوج اعتػػواو يػػ  ب اطتػػالو ك

اظتػ ف اظتوفػورة  افدض  ا نفا  اضتيواننت ك ي د عنعتواو افصزي  ك عت ا ليلنن ف ف اظتوقنف يوػوف يف ك
 (.2يض ر من يالنو. افدنراف لكثر م  غ  ن عوث  كنصر عنظتالرؽ ك فنس عنظتغرب ك ا

جتلػت عوضػوح يف احإسػ نمنت كا راو افػ  قػ م ن ؽتػن سػبق يتلػ  لف افدالقػ  عػش احإناػنف كافبيئػ    
ع ػػ من ق ػػنكؿ لثػػر ا قػػنفيل اظت ن يػػػ  ، عبػػ  افػػرزت  عػػ   لػػ كف  نَػػ  يف مػػن لكرد  يف كتنعػػه اظتض مػػ 

كافبيئ  افابيدي  علمت افبيئ  افبالري  كعلمت ل الؽ افبالر كلغ يت ل كفت  ماػنك  ل كلفباػت ل ،فنفبيئػ   
 فدرب كاظتالنش ق نتن كس يثن. كننت كالزافت ػت  ا تننـ علننو ا
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كيف افااور افضندمػ  سػ ورد عدلػن مػ  اال تنػنـ افدػريب افضػ ٔف عنفبيئػ  كاالػوالهتن ك نَػ  مالػول    
ذُف عدػػا اظت او ػػنت افض نتػػ  افػػ  جتلػػمت في ػػن ا تنػػنـ علنػػنو افدػػرب م ػػ   عػػنفتارؽ كذفػػ ، افتلػػوث

لمت ؿتو من  و مابق افيـو يف اف راسػنت افض ـ ع راسته قلنين افبيئ  كمالوالهتن كفق م  ج علنل ع
 كفينن يلل عدا م      اظت او نت:، افبيئي  اضت يث 

 م(:900. مخطوط: حول في ادس ب دثذبت بدادرة ادحراني)1.2
  ا اظت اوط  و عبنرة ع  رسنف  قض  يف سب  لكراؽ موتوع  ا اد لسود ،اطت  ناتدليق، عػ د    

 ( كلن . 16د ؿ كلننت افاار افواس  )(سارا، كم17لسار افصضز  افواس ة)
كيدلػ  ذفػ  عضوفػه)كَف قوػ  اضتػنؿ  ،اظت اوط لسبنب ملوس  مين  افبزر فض  ق نكؿ اضترآف يف   ا  

حتوج م   ػ ا افو ػه ذُف لف قوػوف ميػن  افبزػر افبزػنر ع عػ   كفػو كػنف ذفػ  كننػت اظتيػن  كل ػن افػ  
ك ػ  م  ػن علايػف سونتػه   دله رع ػن عػ  ال منعلمت ك ه ا رض قدرض فلضاند كذفاند اعتواو، كفو 

(، كيؤكػػػ  اضتػػػرآف علػػػمت لف سونػػػ  ا 1ي يػػػ  ذفػػػ ، كلتضػػػظ ، كيػػػويف م ػػػه علػػػمت ناػػػف مػػػ  عدػػػ  مػػػن
كع ف   اقتلت لف قووف مين  افبزنر منضت  س  قتورل م  افضاند كافتدض  كقاتنر اضتينة دا ل ن،

 فتدض ت كفا ت كلفا ت اعتواو ليلن . قلن  سالم  اعتواو ليلن ،فو كننت مين  افبزنر ع ع 
كيؤكػػػ  اضتػػػرآف ليلػػػن لف اظتيػػػن  اظتلوثػػػ  قاػػػبب يف قلػػػوث اعتػػػواو كانتالػػػنر قبدػػػن فػػػ ف  افد يػػػ  مػػػ     

ا مراض كا كعئ  فيضوؿ)ذن ن ؾت  اظتيػن  افد عػ  ا   ػ ، ذذا  ػنؿ فيث ػن عض ػت كقغػ ت ركائز ػن سػ   
فػػػ  ا مػػػراض افصػػػدب  افوثػػػ ة كافوعػػػنو كاظتػػػوت ك  ػػػن قضاػػػ  اعتػػػواو افػػػ م سوعتػػػن كلتػػػ ث عاػػػبب ذ

ف  ػػن  ي ػػن،اصتػػنرؼ، فضػػ  رلي ػػن كعػػنوا عظينػػن سػػ ث يف عدػػا اف ػػواسل عاػػبب ماػػت ضدنت كننػػت ف
     كمػػػ  لعوػػػب مػػػن رلي ػػػن ،يف ذفػػػ  يف عدػػػا اظتواضػػػ   ت  اعتػػػواو سػػػ  كػػػنف ذفػػػ  مػػػوت ذريػػػ ،لفاػػػ

  ػنؾ يف افضػرل كل ػن افػ  نتػر اػن ذفػ  ككترل عاللو م  ن ذُف  ر ككنف  لف     اظتين  كننت ق ق ،
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اف  ػػػر ،كعػػػنو عظػػػيل علػػػمت  ػػػوؿ اف  ػػػر، كسػػػلل مػػػن كػػػنف علػػػمت عدػػػ  م ػػػه ذُف اف ػػػن يتش كفػػػو علػػػمت عدػػػ  
 (.1يا 
كذكػر اضتػػرآف يف ؼتاو ػػه  ػػ ا لنػواع افادػػـو كيػػرل لف افادػػـو اضتنملػ  كاضتػػنرة دتػػ   اعتػػواو ركائػػ     

  ك ػػل عػػ ف  قػػؤثر علػػمت َػػز  اضتيػػواف كقؤذيػػه، كلمػػن قضػػوح م  ػػن قتاػػبب يف قلػػوث اعتػػواو لك قغيػػ  
ج ذفي نن افتغ  كافضاند فيضوؿ)كلمن افاللو اظتنٌف فنضبوؿ قريب م  عنم  ر افادنـ اضتلو كاف سل في  

اضتيواف ي كله كث ا، فو  د  ا  دل منو افبزر مرا ظتن قوف  م ه عاللو م  اضتيػواف افدويػب افػ م 
ك ػػػل افبزػػػ ة افػػػ  قاػػػنمت افبزػػػ ة    افبزػػػ ة افػػػ  يف عػػػالد فلاػػػاش،مػػػ ؾتػػػ   فيػػػه ك دػػػ  ا عليػػػه

نػن مػرا ك ك دػ  ملوستػه ملوسػ  اظت ت  ،* دفيال علمت ذف  ،  نه ظتن  لػ  انئ ػن مػ  افادػل اظتػنٌف  د
    ذنػػه علػػغ  كقػػ  قػػنؿ: ر  ػػنفي وس كال يثبػػت سوعتػػن اف بػػنت،، َػػنر ال يتوفػػ  في ػػن  ػػلو فينػػن ذكػػقويػػ 

    م  ػػن، لف رتيػػ  افاػػن  افػػ م يف ا  ػػنر افػػ  قصػػب ذفي ػػن ذذا قػػرب كدنػػن م  ػػػن  مػػ  نضػػور اضتيػػواف
 (.2َف ي  ل ن

كي كر اضترآف يف ؼتاو ه   ا ذُف لف سون  ا قضتلل قدندؿ افابنئ  كلف ا لنػ ؿ مػ  افاػننو   
افضػػوؿ  فيضػوؿ: ) فيوػوفافباػيا  مػ  مػنو كغػ او ك ػواو  يف  ػ   كاسػتنرار ،يلػن  عضػنو  ؼتلػوؽ مػن

ف ن ػن قػ  عي ػن لنػه كػنف لتتػنج ذُف لف قوػوف قػول ا رعػ   بػنئ  متدندفػ  ، فيه م تظنػن ال ي ضاػ  ناػضه
نػ ؿ مػ  اظتػنو ، قضنـك عدل ن عدلن.. ككنف من يف اف  م  اضتيواننت كاف بنت لتتنج ذُف اظتنو فيزين عػه

ر اضتن ػ  ذُف ذفػ  يف افبزػنر كَف قلػا، يف اف  كا  نر من اضارت ذفيه اضتن   ذُف لف قووف ع عػ 
كعي ن لف افبزنر كا  نر  ،  ف اضتيواف كاف بنت افل ي  قتن اتن نف ذُف ع كع  اظتنو ذفتن ماتضرقتن اف 

  فػػوال مػػن  دلػػت عليػػه كلَػػلزت عػػه، كرتيػػ  مػػن علػػمت ا رض، كننػػت قتدػػرض فلضاػػند كقضاػػ  اعتػػواو
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كلػل كافبػنقل مػ  سػب   قػنع افصػنيف، كماػت ضدنت سػ ـك اظتلزيػ  يف اصت ػوب   74كلل قغال اظتين  م    93*ػ افبز ة اظت ت  :  ل افبزر اظتيت،  وفه 
 ػػنت اضتيػ . لنظػػر   ) ر ػػنو %( عتػػ ا متلػو مػػ  افونئ 55ػػػػ  35ـ ناػب  ا مػػالح يف مين ػػه قبلػغ مػػن عػش )  392يػ  ضا ماػػتوا  عػ  سػػا  افبزػػر 
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ككننػت ، زػنر ف  ػن َف قوػ  ي بغػل لف قوػوف  نريػ كلمن ميػن  افب، لمن مين  ا  نر فض   دلت  نري 
         نػػػػه قػػػ  ا تنػػػػ  في ػػػػن كنػػػن قل ػػػػن لسػػػػبنب كثػػػ ة مو بػػػػ  فػػػػ ف ، ل ػػػ  اسػػػػتد ادا فلضاػػػند كاحإفاػػػػند
 .1كال يالنه م  ذف  ذال  دل قوم(

افغيػػػػـو فضػػػ  قولػػػل اضتػػػرآف يف  ػػػ ا اظت اػػػوط عػػػ  كيضيػػػػ  قب ػػػر ميػػػن  افبزػػػنر كا دكيػػػ  كقالػػػو     
يدػرؼ يف افدصػر اضتػ ي  ع ػ  علنػنو افبيئػ  اصػال  افػ كرة  ك و مػن   مث ن كؿ اظتار،كافازب كم

اعتي ركفو ي ، ع  من ل نر ذُف مين  افبزنر فيضوؿ)فيتصنع  م  ػن خبػنر يتوفػ  م ػه يف افػ  ر وعػ  قبلػه 
كذف قلػػ  افر وعػػ  افػػ  قصػػنع ت كختلصػػت مػػ  ذفػػ  ، كدت ػػ  مػػ  اصتضػػنؼ كمػػ  عػػ ـ اظتيػػن ، كقر بػػه
نرت ع ع  مضبوف افاد كنف  و افػ م لتتػنج ذفيػه يف اظتيػن  ،  نت  فيس عتن  دل قوم كال رائز  ، ل َك

 2اف  قتوف  م  افغيـو كاظتار كافثلج (
 . مخطوط مذدة اد قذء دمحمد بن أحمد اداميمي ادمقدسي:2.2
و افضنسػ  كاعتػواو ف و  علننو افيوننف لترفوف اعتوا ،يدود اال تننـ فتلوث اعتواو علمت لق ـ افدصور   

افاليل كمن ي ول ع  ذف  م  لمراض كلكعئػ ، كنػن ل ػنر افيونػننيش لف اـتضػنض در ػ  ر وعػ  اعتػواو 
 لفل  م  ارقضنع ن كذف  علمت اعتبنر لف اصتراثيل ق نو كق تالر يف اعتواو افر ب .

ذسػػ نمنت م نػػ   كَف يضتصػػر اال تنػػنـ عػػنعتواو كقلوثػػه ع ػػ  افيونػػننيش كفضػػ  كػػنف افدلنػػنو اظتاػػلنش  
كعلني  يف دراس  اعتواو كملوثنقه ،كيدت  ػتن  ع  لزت  افتنينل اظتض سل م  افدلننو ا كائ  اف ي  
ا تنػوا ع راسػػ  اعتػػواو كملوثنقػه  نَػػ  مػػن لكرد  يف ؼتاو ػه اظتوسػػـو عػػػ)مندة افبضػنو يف ذَػػالح فاػػند 

 اعتواو كافتزرز م  ضرر ا كعنو(.
   قبػػ  اظتػػػيالد  يػػ  مػػػ  ا راو سػػوؿ افتلػػوث كمدنصتتػػه افػػػ  قدػػود ذُف مػػنكقلػػن   ػػػ ا اظت اػػوط افد   

ؽ.ـ( ركفػػػػس افركمػػػػنٓف  357لعضػػػػراط ) ؽ.ـ( ك 322كافػػػػ  نضل ػػػػن افتنينػػػػل عػػػػ  لرسػػػػاو  ػػػػنفيس)
ـ( ،كقاػػرؽ افتنينػػل يف  ػػ ا اظت اػػوط علػػمت لراو ل ػػرف افضػػس افػػ  ضػػن  ن 218ك ػػنفي وس افيونػػنٓف)
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     مت نضػػ  آراو مػػ  سػػبضه فزاػػب عػػ  كػػنف يبػػ م رليػػه افال صػػليف ك ن ػػ   كَف يضتصػػر افتنينػػل علػػ
 .  1يف     ا راو

ل مضػركوة افد ػنكي  اد لسػود خبػ  ناػ  كرق ، موتػوب اػ 189ة افبضنو علمت يالتن  ؼتاوط مند   
نػػل اظتننثػػ  فلنػػ  ج كلقبػػ  فيػػه مؤفضػػه )افتنينػػل( اظتػػ  ج افدل ،سػػارا 19عػػ د لسػػار  عػػنفلوف ا زتػػر،

يصػ  مػ   العتػن ذُف ا َػ  كذ ػراو اظتضنرنػنت افػ   ا منن  افدلني  يف االقتبنس،ك  افدلنل اضت ي ،
       ك ػػػػو مػػػػن يؤكػػػػ  تالؼ افدضػػػػ  كاف ضػػػ ،ككػػػػنف افتنينػػػػل ير ػػػػ  ذُف افتوريػػػب يف سػػػػنؿ ا ػػػػ كا كنػػػ ،

 ػػػ ا اظت اػػػوط علػػػمت عالػػػر  لاستػػػو ، 2لف مػػػن قلػػػن ه ؼتاو ػػػه  ػػػ ا مػػػ  لراو كننػػػت دقيضػػػ  كعلنيػػػ 
 : 3  ع دا م  ا عواب ك ل كن دمضنالت كضنت ك  مضنف

ق نكفػػػت افتغػػ ات اظت ن يػػػ  كقضلبػػنت افاضػػػس  قلػػن ت  ػػػ   اظتضنفػػ  لرعدػػػ  لعػػواب: :ادمقذدــة األودـــى
 ضػيل اظتوػنف يػرؽ اظتػواد افداريػ ،كقد كنضػ  اظتػرض عػ ضس، كلثر افر وع ، ث ا مراض،كلثر ن يف س ك 

 كمن لكرد   و آراو اضتوننو افض اممت.
ق نكفػػت فاػػند اعتػػواو كنضػػ  ا مػػراض عواسػػاته عػػش اظترضػػمت  قلػػن ت ثالثػػ  لعػػواب: :يــةادمقذدــة ادثذن
افػػ  ق تالػػر يف لكقػػنت مدي ػػ  عوسػػن ته اعتػػواو  ، ث في ػػن عػػ  عدػػا اضتػػنالت افوعنئيػػ حتػػ كا َػػزنو،

 ككيضي  انتالنر افد كل م  اظترضمت ذُف ا َزنو .
 م  ا مراض اظت ضوف  عنعتواو ككيضي  عال  ن. قلن ت ثالث  لعواب: ق نكفت افوقني  :ادمقذدة ادثذدثة 
ـــة ادرابعـــة  قلػػػن ت عػػػنعش: ق ػػػنكال لمػػػورا عال يػػػ  حإَػػػالح فاػػػند اعتػػػواو عوسػػػن   افتب ػػػ   :ادمقذد

 كذَالح اظتنو افضنس . عن قضنو
: قلػػػن ت عػػػنعش: ق ػػػنكال موضػػػػوع ا دكيػػػ  ذات افػػػ كر افوقػػػنئل ضػػػ  ا مػػػػراض ادمقذدـــة ادخذمســـة
 كعدل ن عال ل.
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قلػػػن ت عػػنعش: ق ػػنكال عال ػػن نضاػػػين فػػ ف  ضػػرر فاػػػند اعتػػواو عنفايػػب كدفػػػ   :قذدــة ادسذدســةادم
 لمراض ا كعئ  ع َوات اظتال ل كنغل ا ضتنف.

 : ق نكفت ذكر اعتنـو اف ضاي  افضنس ة اظتوقد  يف ا مراض افوقتي  كعالج ذف .ادمقذدة ادسذبعة
      كذكػػػر  لسػػػبنان ذُف افتلػػػوث، مػػػ   نكفػػػت لمراضػػػنفضػػػ  ق ادمقـــذالت ادثذمنـــة واداذســـعة وادعذشـــرةلمػػػن  
كػػػ  ع  ػػػن  ػػػنفي وس كفينػػػن زعنػػػوا رم  ػػػن   ناػػػن كفاػػػر ن س ػػػش  ،يدػػػنًف عػػػه اظتػػػريا مػػػ  لدكيػػػ  مػػػن

 ذسزنؽ.
كقاػػرؽ ذُف لسػػبنب قلػػػوث  افبضنو(افد يػػ  مػػ  ا راو افبيئيػػػ ،فضػػ  لكرد افتنينػػل يف ؼتاو ػػػه)مندة    

كافتدػػرض  رب مصػػندر اظتيػػن  مػػ  ماػػنك  اف ػػنس،قػػ ضصػػوؿ كقبػػ عتن،لر دػػه ذُف ق ػػوع اف افػػ م اعتػػواو،
كػػػ ف  فػػػ ف ا خبػػػرة اظتتصػػػنع ة عػػػ  اف عػػػوؿ كاصتيػػػف كافضننمػػػنت دا ػػػ   فريػػػنح مدي ػػػ  دكف ل ػػػرل،

           ضس ، كا خبػػػػػرة اظتتصػػػػػنع ة مػػػػػ  حتػػػػػت افضالػػػػػػرة ا رضػػػػػي  ع ػػػػػ  قالػػػػػضض ن يف افصػػػػػيف، كافتػػػػػػ ي ػػػػػ اظت
رل افتنينػػل لف قلػػوث لسػػ  ع نَػػر افبيئػػ  يػػؤدم عنفلػػػركرة ذُف كيػػ يف  ػػو مغلػػق دكف قغيػػ  اعتػػواو،

قلوث ع نَػر ل ػرل كيضػوؿ افتنينػل يف  ػ ا افص د)ل ػ  لكقػنت افاػ   فاػندا كلعظن ػن عليػه علػمت 
ا  اند كقتنف.. ا كؿ فثالث عالرة فيل  ختلو م  قالريف افثنٓف... كافثنٓف فثالث عالرة فيل  ختلػو 

 (.1م  لعنر
ن يػػ  ب ذفيػػه ذُف مػػن لكرد  اضتػػنرث عػػ  فوػػ   افثضضػػل اظتدػػركؼ عابيػػب افدػػرب كيدلػػ  افتنينػػل مػػ   

كنضػػػ  ليلػػػن مػػػن كرد ع ػػػ  عبػػػ  ا عػػػ  ماػػػلل عػػػ  قتيبػػػ  يف كتػػػنب )ا نػػػواو( كي ػػػنقة لرائػػػه كيضػػػوؿ 
)ق  لت ث فاند اعتواو يف كث  م  ليػنـ افصػيف كليػنـ افرعيػ  كلتنَػر يف لكا ػر ليػنـ افرعيػ  :افتنينل

 ( سي  يدل  افتنينل سبب فاند اعتواو ذُف ا خبرة اضتنرة افينعا .2طتريفكلكا ر لينـ ا
فضػػ  قولػػل افتنينػػل يف ؼتاو ػػه عػػ  اظتػػنو ككيضيػػ  ذَػػالسه ، ذضػػنف  ذُف س يثػػه عػػ  اعتػػواو كقلوثػػه  

    افػػ م يالػػرعه  نو اجملػػنكر فتلػػ  ا  ويػػ  افضنسػػ ة،)فػػال ػتنفػػ  لنػػه يضاػػ    ػػ  ذفػػ  ليلػػن اظتػػ :فيضػػوؿ
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ذذا  اضتػر لك افػػ د لك افدضػػ  لك افغلػػظ،كسػون ن افضبوفػػ  مػػن لتػػ ث فيػه اعتػػواو مػػ   فبلػػ اف،ل ػ  قلػػ  ا
كيػػػ    ذسػػػ اقتن يف ل ػػػ او ا  ػػػر  نكراف ياػػػتزي  ذسػػػ اقتن ذُف ا  ػػػر،اظتػػػنو كاعتػػػواو ع صػػػراف متوػػػ

   عغليػه علػمتكيرل افتنينل لف ذَالح اظتنو افضنس  ال يووف علمت عنف نر كذفػ .(1نتنز ه فيالنركه ك
  ة فبواسػػات ن يصػػل  اظتػػنو كاعتػػواوفنف ػػنر ع ػػ  افتنينػػل يػػرل في ػػن فوائػػ  ع يػػ اف ػػنر ياػػب افارفػػنو،
)...كذفػػ  لن ػػن ال نصػػ  علػػمت قلايػػف اعتػػواو افغلػػيظ ك قرقيتػػه، كحتليػػ  افغلػػ  :سيػػ  يضػػوؿ يف ذفػػ 

   افػػ  كعنسػػتدننؿ افػػ  ،نفس كاظتاػػنك  كعػػنفضرب مػػ  اظتراقػػ افدػػنرض فيػػه، عغػػ  ذيضػػند اف ػػنر يف اجملػػ
 ( .2ركبت ن ا كائ  كغ  ن م  اف    اظتصلز  فل واو

ذف من لكرد  افتنينل يف ؼتاو ه مندة افبضنو يدت  م  احإس نمنت اظت ن  يف دراس  كق ػنكؿ قلػنين   
كسدمت  ن ػ ا مػ   ػالؿ عرضػه  م  ن عتلوث اعتواو كفاند اظتين ،قدلق   نَ  من، افبيئ  كمالوالهتن

او سنعضيه م  افدلننو افدرب كغ  افدرب ذُف ذكتند سلوؿ نن د  حإَػالح  ػ   كم نقالته كمضنرن  آر 
 اظتالوالت كذعندة افتوازف فلبيئ  كع نَر ن.

 م(:1015-. مخطوط : إن ذط ادميذه)محمد بن حسن ادكرجي*3.2
 د كلنػػػنت كعػػػ، لسػػػار افصػػػضز  كاسػػػ  كثالثػػػوف سػػػارا (كرقػػػ  عػػػ د21استػػػول اظت اػػػوط علػػػمت)  

(عنعػن 27كقلػن  اظت اػوط ) موتوب خب  نا ل م ضوط عالو  عػنـ، ،ضريبنافاار ثالث عالرة ق
كيالػػ  افور ػػل يف لسػػ  لعػػواب اظت اػػوط )عػػنب لنػػواع  علػػمت مواضػػي  ع يػػ ة، كا ػػتن دكف قػػرقيل 

كاظتيػن   في كر اظتين  افد ع  كاظتين  اظتنضتػ ،، لنواع متد دة اصتوفي ذُف لف اظتين    دن ن ( كا تالؼاظتين  
كنن لك  علمت  اورة  رب اظتين  غ  افد ع  )افرديئ (  ف ضرر ن ين  غ  افد ع )اظتلوث (،ع  كاظتافد 

علمت افصز  سيووف كثػ ا كيضػوؿ يف ذفػ : ) اظتػنو يف عاػ  ا رض ثالثػ  لنػواع: مػنو لَػلل سػنك  
قػػ  عػػػل ، كال يتغػػ  سنفػػػه ذال عالػػلو قليػػػ ، يػػػندة ا ماػػنر كال يػػػ ضل ع ضصػػن نيف  وف ػػن ال ي يػػ  ع  

 ة افضيظ كلزمنت اف  ر .. كيووف كال قغ    ، ياب ك ود اطتل  كاظت نف  في ن كثر/ ـر ا رضل

                                                             
 356ػ ر نو،كسي  دكي رم.مر   سنعق، ص  1
 357ػ اظتر   نضاه ، ص  2



 ا كؿ : افبيئ  يف اظت ظوم  اف كفي  افضص  
 

41 

 

   افػػ م  ك ػػ ا ليلػن يػ ـك  ريػه مػن عضػل افاػبب، اصتريػ  يف عاػ  ا رض دائنػن ػ ا اظتػنو قليػ  اضتركػ  ك 
 نرة ا رض عػهكلكثػر عنػ كا ماػنركافثنفػ  اظتػنو افػ م مندقػه مػ  افثلػوج ، عه ياتزي  اعتػواو ذُف مػنو

كاظتنو يف عا  ا رض ال يتغ   دنه كنػن يتغػ   دػل ميػن  ،  نه مندة ا كدي  افدظنـ كافديوف كافض 
 كعتػػػه  ف اظتػػنو افظػػن ر ق  ػػ  افالػػنس ع، افبزػػنر كافديػػوف افواقضػػ  كاظتاػػت ضدنت علػػمت ك ػػه ا رض

 1.كيف عا  ا رض ال يدرض فه ذف (، فت ثر  كقغ   دنه، كرقته
ر افور ػػػل يف ؼتاو ػػػه  ريضػػػ  فلتدػػػرؼ علػػػمت اظتيػػػن  افد عػػػ  كافصػػػنضت  مػػػ  اظتيػػػن  غػػػ  افد عػػػ  يػػػ ك   

افت ي ػػػػػ  كافد عػػػػػ   ك ػػػػػ ا مػػػػػن لكرد  يف عػػػػػنب )مدرفػػػػػ  اظتيػػػػػن  افثضيلػػػػػ  كاطتضيضػػػػػ  كافرقيضػػػػػ  ك، كافضنسػػػػػ ة
   زػكذذا مشنػت م ػه رائ فيػه،  ػ  ذذا رليت منو متغػ  افلػوف فػال(:كافوري  (، فيضوؿ يف   ا افاينؽ

كذذا َف نتوػ  مدرفتػه  ،كذذا لقته ككنف  دنه غ  ماتانب ف ػو غػ  موافػق كري   ف علل لنه ردمو،
ككلنػػن  ػػنؿ موثػػه يف  عنفرؤيػػ  كافالػػل كافػػ كؽ ككػػنف قػػنعال فلزػػرارة كافػػ كدة عاػػرع  ف ػػو مالئػػل  ػػ ا،

 (.2اضتضر كافديوف كنف رديئن
و افدػرب كاظتاػلنش م ػ  افضػ ـ ع راسػ  افبيئػ  من ذكرنن  سنعضن يال  ذُف ا تننـ افد يػ  مػ  علنػن    

ػػف فضػػ ، هتن كافتغػػ ات افػػ  قاػػرل علي ػػن،كمالػػوال     كاسػػػت  ـ  كَف يضتصػػر  ػػ ا اال تنػػنـ علػػمت افَو
ػػػوؿ ذُف افاػػػرؽ ا كمػػػ    فاػػػلين  يف افتدػػػنية مػػػ   ػػػ   افبيئػػػيف ذفػػػ  سػػػ  افتوريػػػب مػػػ  ل ػػػ  افَو
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ػػرج ػ عػػش قتػػ اف ف ػػر افػػ ي ، لعػػو عوػػر ػتنػػ  عػػ  اضتاػػ  افور ػػل مػػ  علنػػنو افدػػرب اظتبػػ عش يف غتػػنِف افرينضػػينت كاعت  *ػػػ  سػػ ، كفػػ  يف م ي ػػ  افول

، كلفػف  كلَػب نف يف ذيػراف ػ كازد ػر يف افرعػ  ا كؿ مػ  افضػرف اطتػنمس اعتورم/اضتػندم عالػر اظتػيالدم، ككضػ  ل ػل مؤفضنقػه افرينضػي  يف م ي ػ  عغػ اد
 .عد  مغندرقه عغ اد -يف كس  ذيراف سنفينن -يف ذقليل اصتب  « ذنبنط اظتين  اطتضي »كتنعه 
افػ م يدػنًف اسػت راج اظتيػن  اصتوفيػ  كرتيػ  اظتوضػوعنت اظترقباػ  اػن، فيصػف ا رض، كيتزػ ث عػ  اظتيػن   «ذنبنط اظتيػن  اطتضيػ »مؤفضنقه اعت  سي  كم  

ؼ  دن ػن، كيدػ د اطتضي ، مث يصف اصتبنؿ كا سونر اف افػ  علػمت اظتػنو كا رضػش افػ  في ػن اظتػنو كاف بػنت اف افػ  علػمت اظتػنو، كيػ كر لنػواع اظتيػن  كا ػتال
نر علمت مضتلمت اف ي ، لنواع اظتين : افثضيل  كاطتضيض  كافرقيض  كافث ي   كافد ع  كافوري  ، كيتز ث ع  ذَالح اظتين  افضنس ة، كيت نكؿ سرٔف افضظان كا ع

تني ة كاف ندرة يف غتػنؿ    سػ  اسػت راج اظتيػن  مث يت نكؿ اظتوضوعنت اعت  سي  اظتتدلض  ع نالنو افض نة كقضصيالهتن كنف ، كيد    ا افوتنب م  افوتب اظت
 .اصتوفي ، فض  دتي  م  وه عنفدلني  كاف ق ، كسرد مدلومنقه عتالا  م اضل كمشوِف
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دػػريب لف ػتػػور ا تننمػػه كػػنف افدالقػػ  عػػش احإناػػنف افافبيئػػل كاظتالسػػظ عتػػ ا افػػرتاث افدلنػػل ، قغ اهتػػن
وؿ عت   افدالق  ذُف در نت متض م  م  افتضن ل كافت نغل كافتدنية افالنل مد ن.  كافبيئ  كافَو

 ثذنيذ: تذريخ ادعالقة بين اإلنسذن واد يئة
جتػود  نفض  دلب احإنانف م   ك ود  علمت ك  ه     افباػيا  ذُف اسػتغالؿ عيئتػه ك االسػتضندة ؽتػ  

يػ ت عنضتنينيػ  دتف ال ت عش   ا احإنانف كافبيئ  افابيديػ  عالقػ  ك يػ ة  عه عليه م  موارد  بيدي ،
كؽتنرسػته افػ   افتدنمػ  مػ  افبيئػ ، نتيو   و   ػ ا احإناػنف كلنننيتػه يفل رل سي ن كافد ائي  لسيننن 

 افدالق  عي ه كعش عيئته.  افتوافق كاالناونـ يف ا تالؿفنقت ق رة اف ظنـ افبيئل ؽتن نتج ع  ن 
ذف     افدالق  عش احإنانف كعش افبيئػ  افابيديػ  كننػت كال زافػت ػتػ  ا تنػنـ كدراسػ  مػ  قبػ      

فضػػ اممت ع سػػ نمنت افضالسػػض  كاظتضوػػري  كافدلنػػنو ا واافبػػنسثش كاظتضوػػري  كافدلنػػنو قػػ نتن كسػػ يثن عػػ 
ػػوال ذُف افدصػػر اضتػػ ي  كظ ػػور   كف،اعػػ   لػػك كموناػػتيوو  ضػػراط مثػػ : سػػضراط كلفال ػػوف ك يب َك

نندضػند افد يػ  ع ػ ا اال تنػنـ افػ م جتاػ  فدليػن ، ن ع  كبػ ة يف اال تنػنـ عضلػنين افبيئػ  كمالػوالهتن
افػػ  عنقػػت هتػػل اصتنيػػ  كلم  ،مػ  اظتػػؤدترات كاف ػػ كات كاظتلتضيػػنت اف كفيػػ  كافو  يػػ  سػػوؿ قلػػي  افبيئػػ 

فنظتالػػوالت افبيئيػػ  عنقػػت ال قدػػرتؼ  د سػػالم  اصتنيػػ ،ن يدتػػ   اػػرا ي ػػ  لػ  لك ضػػرر ي ػػ د قواز ػػ
 عنضت كد اصتغرافي .

 . ادمقذربة اداذريخية دعالقة اإلنسذن بذد يئة1
عغيػػ  ذ ػػبنع سن نقػػه ا سنسػػي   عػػ  رلياػػدمت احإناػػنف دكمػػن ذُف اسػػتغالؿ مػػوارد عيئتػػه عاريضػػ  لك   

اظتتبندفػ  عي ػػه كعػش عيئتػه  ػ   افدالقػػ   ػ ا االسػتغالؿ افػػ م يػرت ل يف َػورة افدالقػ   كافثننويػ  م  ػن،
 كقوافضن م  افبيئ  . اناونمناف  كننت يف ع اينهتن ا كُف لكثػر 

وو  ل االناونـ افضنئل عش احإنانف كعػش عيئتػه  ػو قاػلي  افلػمكفد  لعا  افارؽ اف  قضل    
        افػػػ  ياػػػتدنل ن دكاظتػػػوا مػػػ  سيػػػ  نػػػوع افادػػػنـ افػػػ م يت نكفػػػه، علػػػمت مػػػ ل االرقبػػػنط عي ػػػه كعي  ػػػن،

 .الق عليه افيـو عنالقتصند افبيئلي ك و من ر ن فه عيئ  غ ي  كننت لـ فض ة،ؽتن قوف ،يف َ نع  لدكاقه
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 كقاور لسنفيب سينقػه تض ـ احإنانفعك  يان ع ائين،  ا االقتصند اف م كنف يف افدصور افض نت  عا  
  كق وعػػت لنالػػاته، كلجتػػه  ػػ ا االقتصػػند   نسيػػ  ازدادت اظتػػواد افػػ  ياػػت  م قدضيػػ ا،لكثػػر لَػػب  

عػ   ػ ا افتاػور  كمػن نػتج يػ اال تننعم  اف ن  افباػي  ذُف افػ ن  افركػب قبدػن فتتاػور افت ظينػنت 
مراسػ     مث نتو  ن لف فتي  ثالثكم1،م  آثنر كاندونسنت علمت افبيئ  اف  يدية في ن   ا احإنانف

 فتنريخ ك ل:مرت ان افدالق  عش احإنانف كعيئته ع  ا
 مرحلة ادقنص وجمع اد ذاء وأوائل ادزرادة: . ادمرحلة األودى:1.1

قب  افتنريخ كامت ت     اظترسل  م ػ  ع ايػ  اطتليضػ  ذُف غنيػ   كقالن      اظترسل  ذنانف عصر من  
 كمن نتي      اظترسل   و سيارة افبيئ  علمت احإناػنف افباػي  سػيارة قنمػ ،  ي ،افدصر اضتورم اضت

  تػػ  سرفػػ  اصتنػػ  كاالفتضػػنط مػػ  لقػػ ـ اضتػػرؼ افػػ  عرف ػػن احإناػػنف كافػػ  ظ ػػرت يف  ػػ   اظترسلػػ كقد
ف نانف     اظترسل  كنف قته افوسي   حتتنج ذُف كسنئ  كل   ة متاورة،     اضترف  افبايا  كاف  ال

     اػػنف، فنحإنعنفيػػ قػػ رات لك م ػػنرات  ػػو اضتصػػوؿ علػػمت افادػػنـ فضػػ  ك ػػو لمػػر َف يوػػ  لتتػػنج ذُف 
 . 2َف يو  مؤثرا يف افبيئ  كنن  و اضتنؿ افيـو

عػ اد لُف افيػـو ذكعضيػت  ؽ.ـ( يف   ػوب غػرب آسػين، 8500سػ   )استضر  ػ ا افػ ن   كؿ مػرة   
ؽ.ـ( آثػػػنر افضتػػػنسش كافػػػ راع 5000كعػػػ لت م ػػػ  سػػػ  ) ،آ ػػػ ة يف افت ػػػنقل دتػػػنرس اصتنػػػ  كافضػػػ ل

علػػػمت اعتبػػػنر لف لعػػػ اد  اػػػالم  افبيئػػػ ،عا كبػػػ ا كَف نتػػػس نػػػه َف يوػػػ  قػػػ ث  لغػػػ  ،3ا كائػػػ  علػػػمت افبيئػػػ 
ا نظنػػ   كسن ػػنت  ػػ   ا عػػ اد افاػػونني  َف قتوػػنكز قػػ رة ةوػػ  كبػػ  قافاػػونف يف قلػػ  افضػػرتة َف 

  ذضػػنف  ذُف لف كسػػنئ  ك ػػرؽ افتدنمػػ  احإناػػنف مػػ  عيئتػػه كننػػت ع ائيػػ  كعاػػيا  افبيئيػ  كمػػوارد افبيئػػ ،
 ال علمت نظنم ن كقواز ن.كَف قالو  لم  ار علمت افبيئ  ك 

 وتني  ع  غ   م  ا سيني دلته  ذف انتضنؿ احإنانف ذُف مرسل  افصي  كنرسل  قاور عنف اب  فه،  
ونئ ػػنت سيػػ  عػػ ل ياػػت  ـ ق راقػػه افضوريػػ  كافدضليػػ  كعػػ ل يتدػػرؼ قػػ ركتين علػػمت ؼتتلػػف اف ،ا  ػػرل

                                                             
 127ػ ر نو،كسي  دكي رم.مر   سنعق ، ص  1
 15، ص 1999. مصر: عنَف افوتب، 1. ط ظتاتضب افرتعي  افبيئي  عش اضتنضر كاػ لزت ، ساش افلضنٓف ك سا  لزت  ،فنرع  .  2
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فيوميػػػ  كحتركنهتػػػن ا عصػػػض   نَػػػ ، ؼ لكثػػػر  علػػػمت اضتيوانػػػنتكعػػػ ل يتدػػػر  اضتيػػػ  افػػػ  قالػػػنركه افو ػػػود،
     ػػ   ا  يػػػػرة ،اف ػػنر اكتالػػػنؼكفدػػػ  ل ػػل لسػػ ث يف  ػػػ   اظترسلػػ   ػػو  كاظتوشتيػػ  كلكقػػنت قونثر ػػن،

ػػ ر اظتدػػندف كقاػػوير كسػػنئ  افصػػي  ا ضػػواوافػػ  اسػػت  مت يف  ،كعػػ لت يف  ػػ   اظترسلػػ  عػػوادر 1َك
حإنانف ق داد سووا كلننني  علػمت ساػنب كع لت ؽتنرسنت ا ،در   افتوافق عش احإنانف كعيئتهقرا   

 افبيئ  كسالمت ن.
كق  ل نرت عدا اف راسنت لف   نؾ عدا لنواع افدوا ب افث ي  ق  انضرضػت يف لكا ػر عصػر    

(،نتيوػػ  عدػػا اظتننرسػػنت holocene(كلكائػػ  عصػػر اعتوفوسػػش)plesstaceneافبالياتوسػػ )
   نؾ قلنرب يف ا راو سوؿ لسبنب االنضػراض كذف كنف  افبالري  يف عدا م ن ق لمريوػن افالننفي ،

ك ػػ ا ا  ػػ  غػػػ  ماػػتبد  اضتػػػ كث ذال لف عدػػا افدلنػػػنو  ،مػػرد  ذُف عدػػػا افتغػػ ات اظت ن يػػػ   ػػ 
      كدفيػػػ  ذفػػػ  كقػػػوع لسػػػ اث ؽتنثلػػػػ  ، ػػػ ا اضتػػػ ث يؤكػػػ كف لف   ػػػنؾ لسػػػبنب عالػػػري  عتػػػن د ػػػ  يف

سػ ث يف لسػرتافين ع ػ من اسػت  ـ  رار مػنيف لمنك  ؼتتلضػ  مثػ  نيوزيل ػ ة كم غالػضر ك ػنكة علػمت غػ
ناػب كبػ ة 19هتيئ  ا رض فل راع ، كسولت يف افضرف ا َليوف افغنع   غراض افض ل ك افاونف 

 . 2( سريق يف افدنـ5000يف س ائق احإسراج كافغنعنت سي  ق رت عػ)
ال نن دػػن لَػػبزت اف راعػػ  عػػ يك  ،كبػػ  يف م  ػػ  اصتنػػ  كافضػػ ل  را ػػ قفضػػ   ػػ  ت  ػػ   اظترسلػػ    

ػػن انتالػػػنر مػػن نت كاف بنقػػػنت يدػػػرؼ عنف راعػػػ  افونملػػ  ك ػػػل اف راعػػ  افػػػ  قدتنػػػ  علػػمت اضتيوانػػػ ، صَو
مثػ  لكرعػن ليػ  ك ػ   اف راعػ  كقرعيػ  اظتن ػي ، ؽتنرسػ سنفػ  قدػ ر  يف ي  كاصتنػ صػكلَب  اال تغنؿ عنف

 . 3افض نَوف اف ي  ال نتنرسوف اف راع  كقرعي  اظتن ي 
 ية: مرحلة االساقرار ونشأة ادمجامعذت ادزرادية. ادمرحلة ادثذن2.1
               مػػػػػن لقػػػػػي  كقغػػػػػ  فتػػػػػ  سينقػػػػػه عضلػػػػػ  ناػػػػػنف عبيئتػػػػػه يف  ػػػػػ   اظترسلػػػػػ  قتاػػػػػ ،عػػػػػ لت عالقػػػػػ  احإ  

كعػػ ل يدتنػػ  يف قػػ مش  زػػ  عػػ  االسػػتضرار،فػػه مػػ  مدػػنرؼ كلفوػػنر فبدػػ  لف كػػنف رسػػنال لَػػب  يب
                                                             

 190، ص 2004افدرعي ، كت:دار اف  ل  .ع   غرافي  افت ني  افبيئي ػ عيامت ،علل ذعرا يل. 1
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ا مػػػر افػػ م لدل ذُف ظ ػػور عدػػا  ،  كقرعيػػ  اضتيوانػػنتته علػػمت اف راعػػغػػ او  كقػػوف  متالبػػنت مديالػػ
 ف احإناػػػػنف يف  ػػػػ   اظترسلػػػػ  كػػػػنف سريصػػػػن علػػػػمت قاويػػػػ  افبيئػػػػ  ،1افتػػػػ ث ات افاػػػػلبي  علػػػػمت افبيئػػػػ 

 كا كديػػ يف ذفػػ  ميػػن  ا  ػػنر  كقاػػ   ن فرغبنقػػه عالػػ  افاػػرؽ اظتالػػركع  كغػػ  اظتالػػركع  ماػػت  من
كع ػػػػنو اظتاػػػػنك  كغ  ػػػػن مػػػػ  اظتننرسػػػػنت  ك لفر ػػػػتهاػػػػه  لػػػػود اضتيوانػػػػنت فصػػػػ نع  مالع كاسػػػػتغالؿ

 كا نالا  اف  اندوات سلبن علمت افبيئ .   
ير   قنريخ مرسل  نال ة اجملتندػنت اف راعيػ  لك كنػن لتلػو فلػبدا قاػنيت ن ارسلػ  احإم ا وريػنت    

  ؽ ـ( سيػػػػ   ػػػػولت افضػػػػرل يف  ػػػػ 1700ؽ.ـ( ك)500افضنئنػػػ  علػػػػمت اف راعػػػػ  ذُف سػػػػواِف سػػػػ  )
كانتالػػرت يف  ػػ   اظترسلػػ  اف راعػػ  عالػػو  كبػػ   نَػػ  افبدليػػ  م  ػػن  رسلػػ  كسػػ ة اجملتنػػ  افرئياػػي ،اظت

كاف  كننت عتن عواقب ك ين  علمت افبيئ  دتثلت يف قوسي  رقدػ  ا رض اظت ركعػ  علػمت ساػنب نظػل 
 .2ذيووفو ي  ل رل كنفغنعنت

  ذقبػػػنؿ احإناػػػنف علػػػمت اف راعػػػ  ذف  ػػػ ا افتزػػػوؿ يف افدالقػػػ  عػػػش احإناػػػنف كعيئتػػػه افػػػ م نػػػتج عػػػ   
كاستغالؿ مانسنت كب ة م  ا راضل كاظت ن ق اطتصب  كنف فه عدا االندونسنت كا ثػنر افاػلبي  
علػػػمت اف ظػػػنـ افبيئػػػل افػػػ م قاػػػبب عػػػه َف يصػػػ  ذُف در ػػػ  عنفيػػػ  مػػػ  اطتاػػػورة افػػػ  قػػػ  قضػػػوؽ قػػػ رة 

 .استيدنعها نظن  افبيئي  علمت 
 هور ادمجامعذت ادصنذدية:مرحلة ظ . ادمرحلة ادثذدثة:3.1

كنتو  قضايل     اظترسل   ،ع لت     اظترسل  م   م تصف افضرف افثنم  عالر كس  كقت ن اضتنضر 
 : 3ذُف مرسلتش

 ع لت عضينـ افثورة افص نعي  م   م تصف افضرف افثنم  عالر. مرحلة األودى: -
    لي ػػن افثػػورة افصػػ نعي  افثننيػػ ك ػػل افػػ  يالػػق ع 1950 ػػل افػػ  عػػ لت عدػػ  عػػنـ  مرحلــة ادثذنيــة: -

 لك ثورة اضتنسبنت ا في .
                                                             

 25، ص 2002.مصر: دار افالركؽ، اظت    ذُف افدلـو افبيئي سنف.لتل، افضر  .ػ سنم ، افغرايبي  1
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    كلسػػتانع  سػػلوب كافوسػػيل  كاظتػػ  ج كافغنيػػ ،فضػػ  عرفػػت سيػػنة احإناػػنف يف  ػػ   اظترسلػػ  قغػػ ا يف ا 
 لقي  فه م  قوة مندي  كفوري .   موارد عيئته عالو  لك  عضل  مناتغيف     اظترسل  لف ي

 ػػػرتع ا ػػػ   اظترسلػػػ  لف يدػػػية يف عيئػػػ  مػػػ  َػػػ ده لم عيئػػػ  مالػػػي ة ك  لَػػػب  اضػػػ كر احإناػػػنف يف  
كافصػػ نعنت  سػتانع عضلػػ   ػ   اظت رتعػنتاك  كتالػف مػوارد   يػػ ة مػ  افانقػ ،ا ا الت اضت يثػ  ك 

         اـ مػػػػ  اظتػػػػ فكعلػػػػغ قػػػػ ث   في ػػػػن لقصػػػػن  يف  ػػػػ   اظترسلػػػػ  سيػػػػ   ػػػػو  سػػػػ   قػػػػ في  افبيئػػػػ  فصػػػػنضته،
  اظتػ ف افػ  لنالػ  ن علػمت  ػوا   آسػين سػ   وكيػو مركػ ا فػ ن  فلال عػ ،م   يونغو ذُف ع كت

ت كافػػ   دلػػ 1،يضػػـو يف مدظنػػه علػػمت افانقػػ  اظتاػػتن ة مػػ  لنػػواع افوقػػود ا سضػػورم اقتصػػندي سيػػنة 
ا ػرتاع كػ  مػ   ػ نه لف ياػ  سينقػه كلتضػق رفن يتػه  ذُفكياػدمت  ،احإنانف يضنـك افظػركؼ افابيديػ 

 .كيل  ك  متالبنقه اظتت اي ة
عاػػة احإناػػنف كلنننيتػػه كيف اظتضنعػػ  مرسلػػ   ، ػػل مرسلػػ  افتصػػ ي  كا فػػ  كافتاػػورذذف ف ػػ   اظترسلػػ    

، دتزورت مدظن ن  18فنفتاورات اف     هتن     اظترسل  م   م تصف افضرف  ،جتن  عيئته ذُف افيـو
ضتوػػرم كافػػ ض  زل اكنضلػػه كاسػػت  امه كػػنفض ؼتتلضػػ  مػػ  افوقػػود اعتيػػ رككرعوٓف،لنػػواع  اكتالػػنؼسػػوؿ 

ن يف افبل اف اف نميػ    است  امنكافضزل اف بند   ا ا  ػ  اف م عرؼ  ،كافغنز افابيدل كب ا  صَو
ذضػػػػنف  ذُف اف يػػػػندة افاػػػػونني  افػػػػ  قنعل ػػػػن زيػػػػندة يف ناػػػػب  ،سػػػػلبي  كػػػػنف فػػػػه آثػػػػنر عيئيػػػػ  ، ك ػػػػو مػػػػن
ييػ  لَػب   ن كحتويل ػن،اسػت  اـ افانقػ  كنضل ػمتاػنرع يف  ارقضػنعافضػردم قرقػب علي ػن  االست الؾ
لمػػػػػن افوقػػػػود  ،قضريبػػػػن مػػػػ  ماػػػػنس  سػػػػا  ا رض  2كلػػػػل100افػػػػ ض  يف افدػػػػنَف  اسػػػػت راجيالػػػػغ  

ك ػػ ا لسػػ   ،مػػ  ماػػنس  سػػا  ا رض 2كلػػل  180اِف ا سضػػورم جبنيػػ  لنواعػػه ف ػػو يالػػغ  سػػو 
  غييف قالػػػ اسػػػت  ام نعػػػ ا عػػػ   ،يئيػػػ  افػػػ  نتوػػػت عػػػ  مدنصتػػػ  افانقػػػ ا مثلػػػ  عػػػ  افتزػػػوالت افب

نبدنثػنت غنزيػ  ع اػب كبػ ة فوثػت اك  ،  ذف  مػ  لكػواـ ضػ ن  مػ  اف ضنيػنتالت كمن قرقب عا 
 . 2اعتواو

                                                             
 139ػ ر نو،كسي  دكي رم. مر   سنعق، ص  1
 140، ص اظتر   نضاه.  2
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عنقػت ق بػؤ عػنطتار كهتػ د ك ػود احإناػنف ذاقػه  ،اصت ي ة يف عالق  احإناػنف عبيئتػهذف     اظترسل     
      افتاػػػور اضتنَػػػ  يف  ػػػ ا افو ػػػود نتيوػػػ   ػػػ   اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  اظتت ايػػػ ة افػػػ  ظ ػػػرت عػػػنفت ام  مػػػ 

اػػػل ذُف  ػػػ ا افوضػػػ  سيػػػ   ػػػنو فيه)فضػػػ  يكقػػػ  ل ػػػنر مػػػؤدتر قبل يف ميػػػ اف افصػػػ نع  كافتو وفو يػػػن،
كذفػ  عضلػ  ق رقػه  قغػ ات ملزوظػ  يف ميػ اف افابيدػ ،لس ث احإناػنف يف افدضػود افضليلػ  اظتنضػي  

ضػ مت ن احإناػنف نضاػه كننػت اف تيوػ   ػل قدػريا ؼتتلػف افونئ ػنت اضتيػ  كيف م كئته،علمت قغي  عي
 (.1فلن ن ر

عالقػػ  احإناػػنف ، ن مػػ  دمػػنر يف ؼتتلػػف نػػواسل افبيئػػ ع  ػػ كمػػن نػػتجفضػػ  لد لػػت افثػػورة افصػػ نعي     
عبيئتػػه يف نضػػق مظلػػل كيف عصػػر   يػػ  دتثلػػت لعػػرز مالػتػػه يف مالػػوالت قلػػوث مت ايػػ ة كاسػػت  اؼ 

 .  ي ة نتيو    ا اال تالؿ افبيئل لمراضموارد افبيئ  كظ ور 
عنومن نتو  افضوؿ لف   نؾ مانئ  ثالث اقانت ان     اظترسل  ك عالق  احإنانف عبيئته، فينن   

 يتدلق عنظتالوالت افبيئي  يف افدنَف ك ل:
لبيػ  متالبػنت اف نو افاونٓف اظتت اي  كاف م فػنؽ يف عدػا اظت ػن ق قػ رة ا رض كافبيئػ  علػمت ق -1

علػمت افبيئػ  كعلػمت موارد ػن افابيديػ  كاضتيوانيػ  كاف بنقيػ   ا مػر افػ م لندوػس سػلبن   ا افد د اظتت اي ،
كقابب يف ظ ور ؽتنرسنت عالري  ل لت عتوازف افبيئ  كفتوت ع ظنم ن نتيو  سدل احإنانف افػ ائل 

 .كعال  افارؽ فتوف  متالبنقه كرغبنقه س  كفو كنف ذف  علمت سانب قوازف اف ظنـ افبيئل
نرع يف افوػػل تاػػدتػػ  لعػػرز مالمػػ   ػػ ا افدصػػر اضتػػ ي  كاظتافثػػورة علنيػػ  كافتو وفو يػػ  كافػػ  ق -2

 ػػػ   اف  عػػػ  افصػػػ نعي  افتو وفو يػػػ  يف ظ ػػػور ؽتػػػن قاػػػبب  كاسػػػت  ام نا   ػػػ ة  كا ػػػرتاعكافويػػػف 
 كننػػت عتػػن نتػػنئج ك ينػػ  علػػمت افبيئػػ  كقاػػببت يف ظ ػػور افد يػػ  مػػ  اظتالػػوالت افبيئيػػ افػػ    افتاوريػػ 

     ال دفيػػػ ذناػػػب افتلػػػوث عونفػػػ  لنواعػػػه يف  ػػػ   افبلػػػ اف  كمػػػن  نَػػػ  يف افػػػ كؿ افصػػػ نعي  افوػػػ ل،
 علمت   ا.

                                                             
. دار افاػزنب : ا  ػر اف ظريػ  ػ ا دكار افوظيضيػ  ػ افتوػنرب اف كفيػ ا نالا  اظت رسػي  كافػوعل افبيئػلػ عصنـ، قوفيق قنر ك سزر، فتزل م كؾ.  1

 25، ص 2004فل الر كافتوزي ، 
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نتيوػػ  قػػ    احإناػػنف اننرسػػنقه افالػػنردة يف افتػػوازف افابيدػػل  نظنػػ   ا ػػتالؿ افتػػوازف افبيئػػل -3
يدػرؼ  كظ ػر مػن، ؾتل ع ه م  مالوالت عيئي  قد ت س كد اليػ  كاحإقلينيػ  ذُف افدنظتيػ  افبيئ  كمن

 االول  االستبنس اضترارم نتيو  قغ  اظت نخ.يف افدضود ا   ة 
كػنف  ،كنػن ق نكف ػن يف افاػاور افاػنعض  نف عبيئتػه افابيديػ  اراسػ  ع يػ ة،فض  مرت عالق  احإنا   

 ػ   افبيئػ ، ف سػت  ـ فوػر  يف افبضػنو ظػركؼ افدػية ك  لفلػ سدل احإنانف اف ائل  و افبز  ع  
فوننػػت  ، ن مػػ  ل ػػ  حتضيػػق ل  افػػه ك نوسنقػػهقػػ فيلكك  ػػه ذُف قاػػ   افبيئػػ  كع نَػػر ن فصػػنضته ك 

   افبيئ  ق داد سووا يومن عد  يـو نتيو   ال   ػ ا احإناػنف كلنننيتػه يف افتدنمػ  مػ  افبيئػ  اته قعال
كعلمت افدنـو ف ف ف ل كمدرف   ػ   افدالقػ  ا زفيػ  عػش احإناػنف كعيئتػه كتػب لف يراعػل مبػندا عػ ة 

 يلل: نو   ن يف من
ن لف  ػ   افدالقػ  قالػ   قغػ ات  ول:ادم دأ األ  قدض  كقالنع  افدالق  عش احإنانف كعيئته  صَو

 كافثضنيف كافتو وفو ل كافص نعل. لاال تننعافتض ـ  لسبنبيتنح عت ا احإنانف م   دائن  نتيو  من
 ذف من لت ثه احإنانف يف عيئته مػ  قغػ ات كمالػوالت يف اضتضيضػ  ظػوا ر ذيووفو يػ   :ادم دأ ادثذني

يف ضػػػوو افدالقػػػ  افثالثيػػػ  افضويػػػ  افػػػ  قضػػػـو عػػػش احإناػػػنف  ذال ،ال يتاػػػ  ف ػػػن ف ن ػػػن ف نػػػن َػػػزيزن
 كاجملتن  كافبيئ .
كقػ ث  احإناػنف علػمت عيئتػه  ،كيتػ ثر اػناحإنانف  و  ػ و مػ  افبيئػ  يدػية في ػن يػؤثر  ادم دأ ادثذدث:

 .ن يتل ع   ريق اجملتن  كم   الفهافابيدي  ذفت
      غػػػ ،يػػ اال تننعاظتاػػتوينت افثضنفيػػػ  ك  َػػػزي  لف فلبيئػػ  قػػػ ث  علػػمت اضتيػػنة يف كػػػ  ع:ادم ــدأ ادرابــ

فنفبيئػ  قضػ ـ فضػ  ذموننيػنت كع نَػر كمػوارد ياػت  م ن احإناػنف  ،لف   ا افتػ ث  ال يوػوف مالضػن
يف سينقػػه كمػػ  ل ػػ  عضػػنو  ك ػػو افضنعػػ  ا سنسػػل يف قبػػوؿ لك رفػػا ذفػػ  عديػػ ا عػػ  ستنيػػ  قػػ ث  

 عليه. افبيئ 
كعنفتػػػػنِف علػػػػمت ، لاال تنػػػػنعافتدػػػػرؼ علػػػمت قػػػػ ث  افدوامػػػػ  افبيئيػػػػ  علػػػػمت افت ظػػػػيل  ادم ــــدأ ادخــــذمس:

سػواو  ،ن احإناػنف عغيػ  افتويػف مػ  عيئتػهافتغ ات اف  حت ث فألفراد كاصتننعػنت كاصت ػود افػ  يبػ عت



 ا كؿ : افبيئ  يف اظت ظوم  اف كفي  افضص  
 

47 

 

يف افظػػركؼ  قض مػه افبيئػػ  مػ  ثػركة لك  ػػو  افػتزول مػػن عنسػتغالؿ االكتضػنو ػػو   افدنليػ اختػ ت 
 .1افبيئي  كافايارة علي ن كق فيل ن فصنضته

 . ادمقذربة ادنظرية دعالقة اإلنسذن بذد يئة2
 غلت ما ف  عش احإنانف كعيئته ا تننـ افد ي  م  افدلننو كاظتضوري  م   افض ـ كظ رت افد ي    

 قلػػػنرعت  ػػػ   احإسػػػ نمنت افػػػ ،   سنكفػػػت قضاػػػ  كف ػػػل  ػػػ   افدالقػػػ مػػػ  اظتػػػ ارس افضوريػػػ  افػػػ
 كا تلضت كظ رت افد ي  م  اظت ارس يف   ا افاينؽ ن كر ن يف منيلل:

 ادمدرسة ادحامية:  .2-1
   كقداػػل  ػػ   اظت رسػػ  فلبيئػػ  ا تننمػػن كبػػ ا، اظت رسػػ  افبيئيػػ  اسػػلظت رسػػ  ليلػػن كيالػػق علػػمت  ػػ   ا   

ر فيػه مػ  مث ك ف ػو كتػب كقػرل لف احإناػنف يتوا ػ  يف عيئػ  قػؤث ،فدالق  عش احإنانف كعيئتهيف فت  ا
          لف يتويػػػػػف مد ػػػػػن كيدػػػػػية كفػػػػػق سػػػػػ كد ن كقواني  ػػػػػن كيتنن ػػػػػمت مد ػػػػػن سػػػػػ  يلػػػػػن  عضػػػػػنؤ  كمػػػػػ  

فنفبيئ  اووننهتن ، مث فنحإنانف م  ك    نظر     اظت رس   و كنئ  سل  جتن  قول كقوانش افابيد 
 .2اظتندي  ذذف  ل ذات ق ث  ستنل علمت ك  افونئ نت اضتي 

نفػػ  نػن قؤكػ  اظت رسػ  اضتتنيػػ  )افبيئيػ ( علػمت لف افبيئػػ   ػل افدنمػ  افوسيػػ  يف نالػ ة كقالػوي  افثضك    
 ػػػتالالت افضنئنػػػ  عػػػش اجملتندػػػنت احإناػػػنني  عنفتبني ػػػنت اظتتدلضػػػ  كقضاػػػر  ػػػ   اظت رسػػػ  اال كافػػػ ظل،

 .3عنفظركؼ افبيئي  ك اصتغرافي  عت   اجملتندنت
ؽ.ـ( افػػػ م لكػػػ  علػػػمت لف   ػػػنؾ  420) hippocratesكمػػػ  ركاد  ػػػ   اظت رسػػػ   يبػػػوقراط    
سيػػ  السػػظ لف سػػونف اصتبػػنؿ نتتػػنزكف عاػػوؿ افضنمػػ   كؽ عػػش سػػونف اصتبػػنؿ كسػػونف افاػػ وؿ،فػػر 

 .4كقوة افب ي  كافالونع  يف سش لف سونف افا وؿ اصتنف  ك به اصتنف   ل علمت اف ضيا م  ذف 

                                                             
  47، 46، ص ص 2005. افضن رة:دار افضور افدريب، ضتنني  افبيئ  م  افتلوث  ي اال تننعم  نج اطت م  ػ نظين ، لزت  ػتنود سرسنف.  1
. االسػػػو  ري :  اظتوتػػػب اصتػػػنمدل 1. ط يف حتضيػػػق افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  يػػػ اال تننعر فدػػػنؿ فل  مػػػ  ؿتػػػو دك ػػػػ عصػػػنـ ،قوفيػػػق ك فتزػػػل، سػػػزر مػػػ كؾ،  2

 20، ص 2004اضت ي ، 
 90، ص 2006. احإسو  ري :اظتوتب اصتنمدل اضت ي ، افبيئ  كاجملتن . دراس  يف علل ذ تننع افبيئ ػ ساش،عب  اضتني  لزت  ر واف.  3
 87، ص ػ اظتر   نضاه 4
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عػػش اظت ػػنخ  ارقبن يػػه ك ػػود عالقػػ  كتنعػػه افاينسػػ  ذُفؽ.ـ( يف   322-384كقػػ  ل ػػنر لرسػػاو )  
 نفضرؽ عش سونف لكركعن كآسين.  عكعش لثر افبيئ  علمت سلوؾ اف نس ؽتثال ، ك بنئ  افالدوب

افػػ ي  كتبػػوا سػػوؿ لثػػر افبيئػػ  علػػمت سيػػنة افبالػػر  ا كائػػ كيدتػػ  عبػػ  افػػرزت  عػػ   لػػ كف مػػ  افػػركاد   
مض مته افالػ  ة افػ  قولػل في ػن عػ  لثػر  من لكضزه يفك  ا  كفت  مديالت ل كثضنفت ل، كسلوكينهتل

    ف وػػػ   يف اظتض مػػػ  افثنفثػػػ  مػػػ  افوتػػػنب ا كؿ يػػػػتولل ، اعتػػػواو كاظت ػػػنخ يف ل ػػػالؽ افبالػػػر ك بػػػنئد ل
قػ  عي ػػن لف اظتدنػػور مػ   ػػ ا اظت والػػف  يضػػوؿ:)فعػ  لثػػر اعتػػواو يف لفػواف افبالػػر كافوثػػ  مػ  لسػػواعتل 

    ك ظتػػن كػػنف اصتننبػػنف  م ػػه ك افػػ د يف افالػػننؿ. اصت ػػوبمػػ  ا رض ذفتػػن  ػػو كسػػاه حإفػػراط اضتػػر يف 
افػ د ك ػب لف ق ػ رج افويضيػ  مػ  كلي نػن ذُف افوسػ   م  افالننؿ ك اصت وب متلندي  مػ  اضتػر ك

         لعػػػػ ؿ افدنػػػػراف ك افػػػػ م سنفنقػػػػه مػػػػ  افثنفػػػػ  ك اطتػػػػنمس لقػػػػرب  فيوػػػػوف مدتػػػػ الن فػػػػنحإقليل افراعػػػػ 
افثػػنٓف ك افاػػندس عديػػ اف مػػ  االعتػػ اؿ ك ا كؿ ك افاػػنع  لعدػػ   ذُف االعتػػ اؿ ك افػػ م يلي نػػن ك

     ك افصػػ نئ  ك اظتبػػنٓف ك اظتالعػػس ك ا قػػوات ك افضواكػػه عػػ  ك اضتيوانػػنت عوثػػ  فل ػػ ا كننػػت افدلػػـو
ػػ  عنالعتػػ اؿ ك سػػون ن مػػ  افبالػػر  مػػن يتوػػوف  ك رتيػػ   يف  ػػ   ا قػػنفيل افثالثػػ  اظتتوسػػا  ؼتصَو

 نن ك ل القنن ك لدينننن س  اف بؤات ف فتن قو   يف ا كثػر في ػن ك َف نضػف علػمتك لفوان لع ؿ ل انمنن 
        ال لكن  اف وع    عدث  يف ا قنفيل اصت وعي  ك ال افالننفي  ك ذف  لف ا نبينو ك افرس  ذفتن متتل

    ي لك ذفػ  فيػتل افضبػوؿ اػن يػ ق ل ر ػت فل ػنس ك ػتل  ػ  لمػ  يف  لض ػل ك ل الق ػل قػنؿ قدػنُف:
 ػػ   ا قػػنفيل لكنػػ  فو ػػود االعتػػ اؿ عتػػل فتوػػ   علػػمت غنيػػ  مػػ   عػػه ا نبيػػنو مػػ  ع ػػ  ا ك ل ػػ 

مالعا ل ك لقواهتل ك َػ نئد ل يت ػ كف افبيػوت اظت وػ ة عنضتوػنرة اظت نضػ   افتوس  يف مانك  ل ك
   فػػ ي ليت ػػنغوف يف اسػػتوندة ا الت كاظتػػواعش كيػػ  بوف يف ذفػػ  ذُف افغنيػػ  كقو ػػ عنفصػػ نع  ك

ػػػنص ك افضصػػػ ير ك يتصػػػرفوف             اظتدػػػندف افابيديػػػ  مػػػ  افػػػ  ب ك افضلػػػ  ك اضت يػػػ  ك اف زػػػنس ك افَر
         اظتغػػرب يف مدػػنمالهتل عنف ضػػ ي  افد يػػ ي  ك يبدػػ كف عػػ  االؿتػػراؼ يف عنمػػ  لسػػواعتل ك  ػػؤالو ل ػػ 

ا نػ فس ك مػػ  قػػرب  كػ ف   ك افالػنـ ك اضتوػػنز ك افػين  ك افدػػراقش ك اعت ػ  ك افاػػ   ك افصػػش ك
 ؤالو لك قريبنن م  ل يف     ا قنفيل  م  ن م  افضرؾت  ك اصتالفض  ك افرـك ك افيونننيش ك م  كنف م 
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كل ن   ن كسػ  مػ  رتيػ  اصت ػنت. ك لمػن ا قػنفيل  اظتدت ف  ك عت ا كنف افدراؽ ك افالنـ لع ؿ    
س ك افاػنع  ف  ل ػن لعدػ  مػ  االعتػ اؿ يف رتيػ  افثػنٓف ك افاػند افبدي ة مػ  االعتػ اؿ مثػ  ا كؿ ك

ك افضصػب ك لقػواهتل مػػ  افػ رة ك افدالػب ك مالعاػ ل مػ  لكراؽ افالػػور  لسػواعتل فب ػنؤ ل عػنفاش
اصتلػػود ك لكثػػر ل عرايػػن مػػ  افلبػػنس ك فواكػػه عالد ػػل ك لدم ػػن غريبػػ  افتوػػوي   متصػػضو ن علػػي ل لك

 افالػريضش مػ  ؿتػنس لك س يػ  لك  لػود يضػ رك ن االؿتػراؼ ك مدػنمالهتل عغػ  اضتوػري  منئلػ  ذُف
 فلندػػنمالت ك ل الق ػػل مػػ  ذفػػ  قريبػػ  مػػ   لػػق اضتيوانػػنت افدوػػل سػػ  في ضػػ  عػػ  افوثػػ  مػػ 

متوسالوف  افاوداف ل   احإقليل ا كؿ ل ل ياو وف افو وؼ ك افغينض ك ي كلوف افدالب ك ل ل
 اظتض م  افراعد  م  افوتنب ا كؿ ذُف  ل كف يف اع كيال  ، (1غ  مات ناش ي ك  عدل ل عدلنن 

ق  رلي ن م   لق افاوداف علمت افدنـو اطتض  ك افاية ك كثرة ) قنئال: لثر اعتواو علمت ل الؽ افبالر
وفش عنضتنق يف كػ  قاػر ك افاػبب افصػزي   افارب فتو  ل موفدش عنفرقل علمت ك  قوقي  مَو
      رح ك افاػػركر  ػػل انتالػػنر افػػركح اضتيػػوآف موضػػده مػػ  اضتونػػ  لف  بيدػػ  افضػػ يف ذفػػ  لنػػه قضػػرر يف
       اضتػػػ ف عػػػنفدوس ك  ػػػو انضبنضػػػه ك قونثضػػػه. ك قضػػػرر لف اضتػػػرارة مضالػػػي  فل ػػػواو  ك قضالػػػيه ك  بيدػػػ 

ذفػ   ؼتل ل  فه زائ ة يف كنيته ك عت ا كتػ  اظت تالػل مػ  افضػرح ك افاػركر مػنال يدػ  ع ػه ك ك افب نر
افػػركح مػػ  م ا ػػه  اضتػػرارة افد ي يػػ  افػػ  قبدث ػػن سػػورة اطتنػػر يف اػػن يػػ ا   خبػػنر افػػركح يف افضلػػب مػػ 

       ذذا ق ضاػػػوا يف  وائ ػػػن فيتضالػػمت افػػػركح ك جتػػػلو  بيدػػػ  افضػػػرح ك كػػػ ف  ؾتػػػ  اظتت دنػػػش عنضتننمػػػنت
مػػ  ل  راػػن انبدػػ  افوثػػ  ك اقصػػلت سػػرارة اعتػػواو يف لركاس ػػل فتاػػ  ت فػػ ف  سػػ ث عتػػل فػػرح ك

         احإقلػػػػيل اضتػػػػنر ك اسػػػػتوُف اضتػػػػر  ك ظتػػػػن كػػػػنف افاػػػػوداف سػػػػنك ش يف عنفغ ػػػػنو اف ن ػػػػ  عػػػػ  افاػػػػركر.
اضتػػرارة علػػمت ناػػب  لعػػ ا ل ك ذقلػػين ل  علػػمت لمػػ  ت ل ك يف لَػػ  قوػػوي  ل كػػنف يف لركاس ػػل مػػ 

افراعػػ  ل ػػ  سػػران فتوػػوف لكثػػر قضالػػينن فتوػػوف لسػػرع  فتوػػوف لركاس ػػل عنفضيػػنس ذُف لركاح ل ػػ  احإقلػػيل
كتػلو افاػية علػمت لثػر  ػ   ككػ ف  يلزػق اػل قلػيال ل ػ  افػبالد  ر انباػن نن كفرسنن ك سركران ك لكثػ
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متلػنعف اضتػرارة اػن يػ دوس عليػه مػ  لضػواو عاػي  افبزػر ك ل ػدته كننػت  افبزري  ظتن كنف  واؤ ن
 (1اضترارة يف افضرح ك اطتض  مو ودة لكثر م  عالد افتلوؿ ك اصتبنؿ افبنردة  سصت ل م  قواع 

       ف يف افضػػػػرف افاػػػػندس عالػػػػر يالػػػػ  يف لعننفػػػػه افػػػػ  لكرد ػػػػن يف كتنعػػػػه اصتن وريػػػػ  ادو كنػػػػن ؾتػػػػ  عػػػػ    
       ذُف افدالقػػػ  عػػػػش افبيئػػػػ  ك بػػػػنئ  افبالػػػر سيػػػػ  يؤكػػػػ  عػػػػوداف لف  ػػػو  اصتن وريػػػػ  كتػػػػب لف يتاػػػػنعق 

ك ػل لكثػػر  ل مػ  سيػ  ا  ػالؽ مػ  ل ػ  اصت ػوب،كيرل لف ل   افالػننؿ لقػو  م  َضنت افبالر،
 .2ل   ا قنفيل اظتدت ف  قندركف علمت اصت ؿ اظت اضل علمت  الؼ ل   اصت وب كيرل لف ،ذكنو
نظريػػػ  لك فلاػػػض  كاضػػػز  بلػػػور ي َفكرغػػػل  ػػػ   احإسػػػ نمنت اظتػػػ كورة آنضػػػن ذال لف افضوػػػر اضتتنػػػل    
ع ػ من قػ ـ اصتغػرايف ا ظتػنٓف "فردريػ  راقػ ؿ" مبػ ل اضتتنيػ   نَف س  م تصف افضرف افتنسػ  عالػر،اظتد

احإناػنف عبيئتػه كا سػنس افػ م ياػت   ذفيػػه افضوػر اضتتنل)افبيئػل( ع ػ  راقػػ ؿ علػمت لسػػنس  يف عالقػ 
كيدػية  كم  مث عليػه لف يتويػف مد ػن ،ية يف عيئته ك و  نض  فت ث اهتنكاض   و لف احإنانف يد

 حت م اظتدوقنتافتضو  احإكتنيب كافض رة علمت  ك و فوػر يالب احإنانف ،جتود عه م  موارد علمت من
فػ اركف عػنفغ ا ثػر  كاالرقضػنوكق  كنف ف ظري  اف الػوو  ،ما ا عنف ر   ا كُفافبيئي  كجتد  م ه ذنانف 

فنحإنانف يف رليه كنف بنقنت كاضتيواف م  نتنج افبيئػ  ك ػو يف نالػن نقه كقاػور  ػتوػـو  ،يف فور راق ؿ
 .3ان
   افابيدػػ  كل ػػن  اعػػ حإناػػنف علػػمت لف ا تسيػػ  لكػػ  ،"ذفػػش شتيػػ " مػػ  ل ػػل قالميػػ  راقػػ ؿك يدتػػ    

        كذكػػػػػرت   ػػػػل افػػػػ  قادنػػػػه كحتاػػػػ  ذفيػػػػه كل ػػػػنرت )شتيػػػػ  (ذُف لثػػػػر اظت ػػػػنخ يف ل ػػػػالؽ افالػػػػدوب،
ػػػػػن  ،يا  ك ػػػػػندة حتوػػػػػل افدضػػػػػ  ال افدن ضػػػػػ لف افالػػػػػدوب افالػػػػػننفي  يف لكرعػػػػػن نالػػػػػ          كاق انػػػػػنلكثػػػػػر سَر

 .4 ينفيوف ،عن ضيوف مات رتكف، عي نن سونف افبزر اظتتوس  مرسوف،، يف سلوك ن
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علمت لف قول افابيديػ  ك صنئصػ ن قػؤثر علػمت افضػرد كختلػده )افبيئي ( فض  لك ت اظت رس  اضتتني    
كسػ   ا مػر افػ م يػ دوس عوضػوح يف ؼتتلػف  وانػب سينقػه مػ  م كػ  كملػبس كسػو ،، حإرادهتن

لمػػن  نقيػػ  كاضتيوانيػػ ،ل القػػه كسػػلوكينقه، غػػ  لف  ػػ   اضتتنيػػ  قتولػػمت عالػػو  اكػػ  يف اجملتندػػنت اف ب
يػتضلل كلنػن  كذف   ا اطتلوع فلبيئ ، لق   لوعن فلبيئ  م  افونئ نت اضتي  ا  رلف و احإنانف 

قضػػ ـ احإناػػنف عضدػػ  افثضنفػػ  كافدلػػل كافتو وفو يػػن كزاد حتػػرر  مػػ   ػػ   اضتتنيػػ  افػػ  نػػندت اػػن  ػػ   
 اظت رس .

 . ادمدرسة اإلمكذنية: 2-2
ن  بػف ػو اػن س   لف احإنانف غ   نضػ  دتنمػن ظتػؤثرات افبيئيػ  افابيديػ ،كيرل لَزنب     اظت رس  

 لف يتزول يف     اظتؤثرات افبيئي .م   مو تها م  ق رات كذموننينت 
كذفتن  ال حتتوم علمت ضركرينت لك ستنينت،فنفبيئ   ،اال تينرف    اظت رس  قرل يري  احإنانف يف   

ق راقػػه كل  افػػه   مػػن يػػتالوـ مػػ كمتتػػنر احإناػػنف ازػػا ذرادقػػه تاال تيػػنراقضػػ ـ احإناػػنف عػػ دا مػػ  
ك نوسنقػػه كقضنفيػػ   فنػػن مػػ  عيئػػ  َف دتتػػ  عتػػن يػػ  احإناػػنف عنفتدػػ ي  لك افتغيػػ  لك افتزػػوير فنحإناػػنف 

كعلػمت ذفػ  ، كرغبنقػه تهقوة ذكتنعي  فدنف  يف افتدنم  م  مض رات     افبيئ  كهتيئت ن كقاويد ػن ظتالػيئ
 .1ني  مالض  َنرم  ع    نؾ ذمونني  مرن فليس   نؾ ست

كساػػب  ػػ   اظت رسػػ  فنحإناػػنف  ػػو مػػ  متتػػنر مػػ  ذموننيػػنت افبيئيػػ  افابيديػػ  ساػػب ماػػتوا     
 يلل: اضتلنرم كافتو وفو ل  كم  لراو لنصنر     اظت رس  من

 احإنانف لس  ع نَر افبيئ  افابيدي . اعتبنر -
 فيس احإنانف عنمال سلبين. -
 كق راقه يؤثر علمت افبيئ  افابيدي  اف  يدية في ن. عضور  احإنانف -
نع ن اقت ع ـ قوفر لثر افظركؼ افبيئي  افابيدي  علمت احإنانف كيف ذات افوقت ع ـ ذقرار  -

 ي .  عش احإنانف كعيئته افابيدي  اصتع ف قووف افدالق  
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 .1احإنانف فظركؼ عيئته افابيدي  دكف اطتلوع عتن استونع افت كي  علمت  -
نػػػندت عػػػه اضتتنيػػػ  كلنصػػػنر ن كمضػػػنالهتل علػػػمت  لػػػوع  ضػػػ  عنعػػػت اظت رسػػػ  احإموننيػػػ  علػػػمت مػػػنف   

اضتتنيػػػوف عتػػػ ا  كيتاػػػنوؿ لنصػػػنر اظت رسػػػ  احإموننيػػػ  سػػػوؿ جتن ػػػ  ،احإناػػػنف فضػػػول افبيئػػػ  كفت ث اهتػػػن
 اسػػػػػت بنطكافتاػػػػػور افػػػػػ م مػػػػػس  افاػػػػػ كد افلػػػػػ ن  كا نضػػػػػنؽ اعتنئلػػػػػ ،كذقنمػػػػػ   احإعػػػػػ اع افصػػػػػ نعل،

كم  مث ف نه مػ  غػ   ، ر افتضوؽ كقدنظل افض رة افبالري ف بنقي  كاضتيواني  كغ  ن م  مظنافاالالت ا
افبدا لف احإناػنف ماػ  كفػيس ؼتػ  كلنػه عبػ ا  نضػدن  يصراظتدضوؿ عد  ك    ا احإع اع افبالرم 

  فضػػػ رات احإناػػػنف زل حتتينػػن فضػػػ كا مدػػػه افرؤيػػن افواضػػػفلبيئػػ  ،فتدصػػػب اضتتنيػػػش فلبيئػػ  اسػػػ ث عتػػػ
 .2كذع اعنقه يف قاوي  كقا   مداينت افبيئ  فتزضيق رغبنقه كل  افه

لسػ  ركاد  ػ   اظت رسػ  كمؤساػي ن  paulvidal de la blacheيدت  في اؿ دم العالش     
كيؤكػ  علػمت  ،كاستين نقه،كيرل العالش لف فننانف افض رة علمت قد ي  عيئته كهتيئت ن كفضن ظتتالبنقه 

س قنرمتل مػ   ػالؿ حتليػ    ػود احإناػنف يف عالقنقػه مػ  افبيئػ  عػ  افتػنريخ دراس  افبيئ  علمت لسن
  .لم دراس  قاور افبيئ  م  سنفت ن افابيدي  ذُف اضتنف  احإنانني 

ع  افدوس فض  دتو   ،ؼتلوؽ سل   نض  فلبيئ  كفظركف نكيرل العالش لف احإنانف فيس غترد    
ناػػنف مػػ   ػػالؿ سػػيارقه افػػ  َػػ د ن احإ اظت الػػمتمػػ   مػػ  ذقنمػػ  اصتاػػور كافاػػ كد كاظتػػ ف كافد يػػ 

نحإناػػػنف ياػػػدمت ذُف قالػػػوي  فك ػػػو افػػػ م يالػػو  عيئتػػػه مػػػ   ػػػالؿ نالػػن نقه اظت تلضػػػ   علػػمت افبيئػػػ ،
افدلػػػـو كاضتيػػػنة افدنليػػػ  سلػػػنرة مػػػ   ػػػالؿ افاػػػيارة علػػػمت عػػػنَف افابيدػػػ  عوسػػػنئ  عضليػػػ  يف ميػػػ اف 

مػػ   ػػالؿ اظتدرفػػ  افض يػػ  كافتض يػػ  قتدػػنظل كلنػػن  سػػيارة احإناػػنف علػػمت اظتػػوارد افابيديػػ ك  كافت اػػي ،
 .3قض مت افثضنف 

    ضػػف علػػمت لف اظت رسػػ  احإموننيػػ  لكػػ ت علػػمت لف افبيئػػ  قػػوفر فنناػػنف كػػ  نن لف  ػػؽتػػن سػػبق نتو    
ككػػوف  ،االعتضػػندغػػ  ل ػػن عنفغػػت يف  ػػ ا  ،افتصػػرؼ يف  ػػ   اظتػػوارد كافد نَػػر لتتن ػػه كفػػه سريػػ  مػػن
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عدػػا اظتػػػوارد  اسػػتغالؿننػػن عػػن  ا سيػػنؿ عدػػا اظتالػػوالت افبيئيػػ  لك سيػػنؿ احإناػػنف قػػ  يضػػف لسي
كلين كنن ق  ب     اظت رسػ   مو ػه افتغلػب   ا تينراكنف احإنانف قندرا كؼت ا  كفو افبيئي  فصنضته،

علػػػمت  ػػػ   افدضبػػػنت "كفػػػو كػػػنف ا مػػػر كػػػ ف  فتونناػػػت ا نالػػػا  افبالػػػري  عػػػش افبيئػػػنت افابيديػػػ  
 ".1اظتتالنا 

 : االحامذديةادمدرسة اداوافقية أو . 2-3
دكر فضػػ  لنػػتج افصػػراع افضػػنئل عػػش اظت رسػػتش افاػػنعضتش اضتتنيػػ  كاحإموننيػػ  م رسػػ  ثنفثػػ  فدبػػت    

كقضػػـو  ،نظت رسػػ  افتوافضيػػ  لك احإستننفيػػ  ػػ   اظت رسػػ  افػػ  عرفػػت ع ،افوسػػن   عػػش لفوػػنر اظت رسػػتش
ابيديػػػ  فياػػػت ذات قػػػ ث ات كاسػػػ ة علػػػمت اجملتنػػػ   ػػػ   اظت رسػػػ  علػػػمت فوػػػرة مؤدا ػػػن لف افبيئػػػنت اف

كم   ػالؿ ا ػتالؼ      افبيئنت م  ننسي ، كاستونع ق ث   ا تالؼكاحإنانف كذف  م  م الق 
          كقػػػػرل  ػػػػ   اظت رسػػػػ  يف  اسػػػػتغالؿ مػػػػوارد افبيئػػػػ  مػػػػ  ننسيػػػػ  ل ػػػػرل، كذمونننقػػػػهقػػػػ رات احإناػػػػنف 

يدػرؼ عنضتتنيػ   ل ق ث  افبيئػ  علػمت احإناػنف ك ػو مػنذف االستننالت قنئن  فضل عدا اظت ن ق يتدنظ
        يف موا  ػػػػػ  افتزػػػػػ ينت كافدضبػػػػػنت كذمونننقػػػػػهكيف م ػػػػػن ق ل ػػػػػرل يتدػػػػػنظل دكر احإناػػػػػنف كق راقػػػػػه 

كقؤكػػ  اظت رسػػ  افتوافضي )االستننفيػػ ( ، ك ػػو مػػن ل ػػنرت ذفيػػه اظت رسػػ  احإموننيػػ  افػػ  قصػػندفه يف عيئتػػه
فتلبيػ  متالبنقػه  كاسػتغالعتنزه فه عيئته م  موارد كع نَر يتق من ا تينر علمت لف احإنانف فه اضتري  يف

ويب فظػػركؼ افبيئػ  افػػ  يدػػية كاستين نقػه سػػ  يلػن  افبضػػنو كنػػن قؤكػ  ليلػػن علػػمت احإناػنف ياػػت
 فو ه فيس  نض  عالو  قنـ. ،في ن
كاقػ  افدالقػ  عػش  (  ػل م رسػ  كاقديػ    ػن قصػوراالستننفي -كم  مث ف ف     اظت رس )افتوافضي    

      دتييػػ ك ػػل م رسػػ  مو ػػودة فدػػال دكف ، ش افبيئػػ  مػػ  ننسيػػ  ل ػػرلعػػاحإناػػنف كاجملتنػػ  مػػ  ننسيػػ  ك 
كقػػ  َػػنغ اظتػػؤرخ احإؾتليػػ م لرنوفػػ  قػػوي   لرعػػ  اسػػتونعنت  ،لك قدصػػب فاػػرؼ علػػمت ساػػنب ل ػػر

 :2ن احإنانف ك لكذف  م   الؿ ا نالا  افبالري  اف  نتنرس  فلدالق  عش احإنانف كعيئته،
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كيوػػوف احإناػػنف في ػػن مت لضػػن كغػػ  قػػندر علػػمت قاويػػ  عيئتػػه كذ لػػنع ن : ســل ية اســاجذبة -1
 .اصتن  كافصي  اسرتفت اف  سينة افالدوب افب ائي  مث كيبضمت عن  ا لمنم ن  ,فرغبنقه كمتالبنقه

لػ  مػن لقػي  كيب ل احإنانف يف     اظترسل  عنفت قلل افت ركتل مػ  عيئتػه عض :اداأقلم اساجذبة -2
      عدػػػا اجملتندػػػنت افبالػػػري  علػػػمت افرعػػػل افبػػػ ائل  اعتنػػػندك ػػػ ا مػػػن دتثػػػ  يف  فػػػه مػػػ  مدرفػػػ  كم ػػػنرات،

عػػمت كمػػوارد ميػػن  سػػضني  ر قػػوفر  افبيئػػ  افابيديػػ  مػػ  م اظترتمػػ  سيػػ  قدتنػػ  قرعيػػ  اضتيػػواف علػػمت مػػن لك
 . كك ف  عيئ  اف راع  افب ائي  اضتيواننت،

لػػػب علػػػمت عدػػػا غيبػػػ ل احإناػػػنف عنفت االسػػػتونعنتمػػػ  اف ػػػوع  كيف  ػػػ ا :إيجذبيـــة اســـاجذبة -3
ك  ن قظ ر ق رقه علمت قاوي  ع نَر افبيئ   استين نقهكحت ينهتن م  ل   قلبي  كقوف  نت افبيئ  مدوق

ك ػػػل  افابيديػػػ  افصػػػنضت  ك ػػػ ا دتثػػػ  يف سرفػػػ  اف راعػػػ  غػػػ  افب ائيػػػ  كافرعػػػل اظتتاػػػور كافصػػػي  اظتتاػػػور،
 نانف كق راقه.سرف  قظ ر ذموننينت احإ

يؤكػػ  قػػوي   مػػ   ػػالؿ  ػػ ا اف ػػوع مػػ  االسػػتونعنت علػػمت لف احإناػػنف  إبداديــة: اســاجذبة -4
كلف احإناػنف ، موف  دكمن عنحإع اع كاالعتونر م  ل   حتضيػق لعلػمت در ػنت افرفن يػ  كافدػية افوػرٔف

سضض ػػػن  يتواػػػ  يف افتاػػػورات افد يػػػ ة افػػػ  ال كتػػػب لف يوتضػػػل اوػػػرد افتػػػ قلل كافتضليػػػ  ك ػػػ ا مػػػن
ن يف اجملنؿ افص نعل كافتو وفو ل كاظتدلومنقي .   احإنانف علمت ؼتتلف ا َد ة  صَو

يتلػػ  ؽتػػن سػػبق لف ا فوػػنر افػػ  قػػ مت ن  ػػ   اظت رسػػ  احإموننيػػ   ػػل لفوػػنر لكثػػر كاقديػػ  فدالقػػ    
ناػػنف فػػال نتوػػ  فن كيتضنسػػل احإناػػنف كعيئتػػه  ػػ ا افتػػ ث ، نف عبيئتػػه  ػػل عالقػػ  قػػ ث  كقػػ ثر،احإناػػ

 كيف اظتضنعػػ   ػػو ليلػػن  نضػػ  عتػػن افاػػيارة علػػمت عيئتػػه ع  لػػنع ن ذُف رغبنقػػه كمتالبنقػػه افالمت ن يػػ ،
اف ظنـ افبيئل  ةاستغالال عضالنين كع ـ جتنكز ق ر  عنستغالعتنذذف فنحإنانف مانفب عنفتوافق م  عيئته 

الػوالت افػ  قضرضػ ن يف موا  ػ  قلػ  افتزػ ينت كافدضبػنت كاظت كذكنوككتب لف يووف لكثر فا   
 افبيئ .
 س اظت تلض  اف  سنكفػت ف ػل افدالقػ  عػش احإناػنف كعيئتػهر ؽتن سبق عرض ن ل ل لفونر كرؤل اظت ا   

ف و  اظت رس  اضتتني  حتنكؿ ذ لنع كػ   ،ضت كقبني ت يف قضا      افدالق     افرؤل اف  ا تل
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كمػػػ  مث ف ػػػل قتون ػػػ  ذرادة     افدالقػػػ ، ػػػلو فلبيئػػػ  افابيديػػػ  ك ػػػل افدنمػػػ  اظتػػػؤثر كافضنسػػػل يف  ػػػ 
 احإنانف كق رقه علمت موا    افتز ينت كافدضبنت اف  قضرض ن افابيد  عليه.

  كفلضوػػر اضتتنػػل كقػػرل  ػػ   اظت رسػػ   ؼتنفضػػن كم نقلػػن فلزتنيػػ  اجتن ػػنكقػػ  ب اظت رسػػ  احإموننيػػ     
نَػر كاظتػوارد افػ  دت ز ػن فػه عيئتػه يان  فه عنستغالؿ افد  نتل  م  افض رة كاظت نرات مناحإنانف لف 

كذف  عضل  من لقي  عت ا احإنانف م  قػ رات  ،نقه كمتالبنقهكلف فه افض رة علمت ذ لنع افبيئ  فرغب
افضػػ رة قػػ  عػػنفغ ليلػػن يف مػػ   احإناػػنف  االجتػػن غػػ  لف  ػػ ا  كمدػػنرؼ كقاػػور يف ؼتتلػػف اجملػػنالت،

    افوسػػػال ا قػػػرب االجتػػػن ضي )االستننفيػػػ (فتووف ك ػػػنوت اظت رسػػػ  افتواف، اظتالضػػػ  يف اسػػػتغالؿ عيئتػػػه
 كاحإموننيػػ ذُف افواقػػ  ،كقػػ مت ف نػػن عتػػ   افدالقػػ  عػػش احإناػػنف كعيئتػػه عديػػ ا علػػمت قدصػػب اضتتنيػػ  

 فتاتضر عنفدالق  افتضنعلي  اظتتبندف  عش احإنانف كعيئته.
 االجامذعثذدثذ: اد يئة من منظور دلم 

 اد يئة. ادانذول ادسوسيودوجي دقضية 1
ػػن يف افدضػػود ا  ػػ ة عدػػ  ذف عرفػػت مالػػوالت  فضػػ  لَػػبزت قلػػي  افبيئػػ  قلػػي  عنظتيػػ ،    صَو

افدالقػ  عػش احإناػنف كعيئتػه كلَػب   ػو اظتتلػرر ا كؿ مػ   ػ ا افوضػ   ا ػتالؿع يػ ة نتوػت عػ  
،فػػػ ا كػػػنف مػػػ  افلػػػركرم لف يداػػػل عتػػػ   افضلػػػي  ا تننمػػػن دكفيػػػن كعنظتيػػػن مػػػ  ل ػػػ  ذعػػػندة افتػػػػوازف 

 نظنت ن. 
  ا اال تننـ اف م جتا  يف اندضند افد ي  م  اظتؤدترات كاف  كات اف كفي  م  ل   ذكتند سلػوؿ    

           اػػػػػ   ػػػػػ ا اال تنػػػػػنـ ليلػػػػػن يف ظ ػػػػػور افد يػػػػػ جتكنػػػػػن  اال ػػػػػتالالت افبيئيػػػػػ ، عتػػػػػ   اظتالػػػػػوالت ك
ضتركػنت افبيئيػ  دكرا كبػ ا كفدبػت  ػ   ا دت يننيػ  افبيئػ  كاضتضػنظ علي ػن،م  اضتركنت افبيئي  اف  نػن

       كعػػػ لت  ػػػ   اضتركػػػنت ق  ػػػ  دكر ػػػن افاينسػػػػل ، يف ق ػػػنمل افػػػوعل افبيئػػػل يف افدػػػنَف افغػػػريب اظتتضػػػ ـ
اػ ؼ ذسػػ اث قغػ ات يف قالػػريدنت  ػ   افػػ كؿ فتاػػن ل كلسػػرتافين يف دكؿ لكرعػن كلمريوػػن افالػننفي  
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الوالهتن علمت اعتيئنت اف كفي  كاضتركنت افبيئيػ  عضلنين افبيئ  كم اال تننـَف يضتصر 1، يف زتني  افبيئ 
اػػػ ف  افبيئػػػ  علػػػمت غػػػرار افبيوفو يػػػن ا نعػػػ  لكفػػػت افد يػػػ  مػػػ  افت صصػػػنت افدلنيػػػ  ا تننم ػػػ فضػػػ ،

 .اال تننعكاالقتصند كافاينس  كافاب كعلل اف ضس كعلل 
ئػػ  افاوسػػيوفو ي  يف دراسػػ  مض ػػـو افبي احإسػػ نمنتعلػػمت َػػدي   ػػ ا ا  ػػ  فضػػ  قػػ مت عدػػا   

،فدلمت افرغل مػ  لف افبيئػ  ع  ػونعتن اظت تلضػ  قدتػ  مػ  لكثػر اظتوضػوعنت قرعػن مػ  موضػوعنت علػل 
 يداػػػل ا تننمػػػن  َف ،فبيئػػػ ( يف اف راسػػػنت افاوسػػػيوفو ي  اـ  ػػػ ا اظتض ػػػـو )ا ذال لف اسػػػت اال تنػػػنع

لكثػر حت يػ ا ا را   ذُف كوف افبنسثش يف مي اف   ا افدلل نتيلػوف ذُف اسػت  اـ مضػن يل  ك  كب ا،
 كاحإعالميػػ  ػػو مو ػػود يف اف راسػػنت افاػػيووفو ي  كاالقتصػػندي   مػػ  مض ػػـو افبيئػػ  علػػمت  ػػالؼ مػػن

كنػن ير ػ  ذفػ  ذُف امػتالؾ علػل ا تنػنع  ض ـو عض ر كب  م  ع ـ افتز يػ ،ا اظت اف  قات  ـ  
           يػػػػػ  اال تننعسػػػػػواو كننػػػػت افبيئػػػػ   ، دة كافػػػػ  لتتوي ػػػػػن مض ػػػػـو افبيئػػػػ فدػػػػ د كبػػػػ  مػػػػ  اظتضػػػػػن يل اػػػػ

 .2لك االقتصندي 
      احإسػػػػ نمنتك ػػػػ ا مػػػػن جتلػػػػمت يف  فلضلػػػػنين افبيئػػػػ ،  ك ظػػػػنـ مدػػػػريف لقتيػػػػ  اال تنػػػػنعفضػػػ  لكُف علػػػػل    

كافػػػ  اناػػػوت  ، ك ميػػػ  دكركػػػنٔف ككػػػنرؿ مػػػنركس كمػػػنكس فيػػػ  ا كائػػػ  اال تنػػػنعافػػػ  قػػػ م ن علنػػػنو 
 علمت افبد  افبيئل.  لعننعتل كفو ضن ين

 يػػ اال تننععنفبيئػػ  ع ػػ  حتلػػيل ل فألفوػػنر اف اركنيػػ   اال تنػػنعلكُف مظػػن ر ا تنػػنـ علنػػنو  كقبػػ ك  
كقاوراهتػػػن اظت تلضػػػ  فضوػػػرة افابيدػػػ  اضتيوانيػػػ  كاسػػػتنراري  لفلػػػ  لنػػػواع كافاػػػالالت عضلػػػ  سػػػيارهتن 

    اركنيػػ  اف  ا فوػػنركاصتػػ ير عنفػػ كر لف  ،وفو يػػ  اطتنر يػػ  افػػ  قدػػية  في ػػنكقويض ػػن مػػ  افبيئػػ  احإيو
   كر ن كدعنئن ن م  مص ري   نمش قتن: استن تض ر من عَف قظ ر م  افضراغ 

ناػق افدالقػنت  كاسػت  امنهتنافتزليالت اف  ق مت ن افدلـو افابيدي  كافبيوفو يػ   ادمصدر األول: 
 عش ا علنو اضتي .

                                                             
، 2001. افاػدودي : نمد  اظتلػ  سػدود ، االجتن نت كاال ر اف ظري  يف علل ذ تنػنع افبيئػ  كدكر ػن يف ا يػنث افبيئيػ ػ َنٌف، ع  ػتن  افصغ .  1

 3ص 
 52،ص 2004، دار افوفنو فلابنع  كاف الر ، االسو  ري :كقلنين افبيئ : م ا   نظري  كدراسنت كاقدي  اال تننععلل ػ عب  افرؤكؼ، افلب .  2
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      كاظتػػوارد كمػػ ل قوافر ػػن : قػػ ثر داركيػػ  ع فوػػنر "مػػنفتوس" عػػ  افدالقػػ  عػػش افاػػونفادمصــدر ادثــذني 
 .1يف افبيئ   اطتنر ي 

  كلكػػ  علػػمت ك ػػود عالقػػ  قػػ ث   ركح افضػػوانش ذسػػ نمنت يف افبيئػػ ،كنػػن قػػ ـ مونتاػػويو يف كتنعػػه     
ويو لف اظتؤثرات كافدوامػ  اصتغرافيػ  اتنكيؤك  مو  دنت كعش  بنع افالدوب،عش  بيد  اف ظل كافتالري

كمػ  مث فػ ف ف ػل  ػ   اظتػؤثرات افبيئيػ   افثضػنيف، ك نَػ  ظػركؼ اظت ػنخ،قدت  م  ل ػل عوامػ  افت ػوع 
نتو  ن م  حت ي  افضػوانش  ك  ا من ،تني ة فالدوب افدنَفاصتغرافي  يتي  ف ن ف ل افاننت اظت تلض  كاظت

لمن فريػ ري  فػبالم فضػ  رعػ  عػش افبيئػ   كافت ظيننت اظت نسب  فو  فت  م  ا فتنط افبالري  اظتت وع ،
،ماػت  ا يف ذفػ  ذُف حتليػ  ثالثػ   االقتصندمو  كفت  ا سرة اف  قت ثر دكمن ع  ونؿ اف النط ك 

  سيػػ  ركػػ  فػػبالم علػػمت قػػ ث  افبيئػػ  افابيديػػ  كاصتغرافيػػن ، كاف ػػنس كافدنػػ لعدػػند لسنسػػي   ػػل اظتوػػنف 
 .ا سرة لكرد  يف دراسته ع  لَوؿ ك  ا من ل،اال تننععلمت اصتوانب اظت تلض  فلزينة كافت ظيل 

 اػػػر سيػػػ  اعتػػػ ت آراو  اثنعػػػ  مرسلػػػ  بظ ػػػرت ذسػػػ نمنت  رعػػػرت س 19ت افضػػػرف كمػػػ  عػػػ اين   
علػمت لف افوػنئ   سب اركيؤك   ،من قولل علمت اظتننثل  افبيوفو ي افبالري  ع   احإيووفو ينمتاورة يف 

تنػ  نظػرة اف ظػر ذُف اجملكتػب ك  اضتل ال نتو  ق نكفه عدي ا عػ  افوسػ  االيووفػو ل افػ م يدػية فيػه
كم  مث ف ف ،  به ماتضل  قتانن  فينن عي  ن علمت ؿتو كظيضل متبندؿ ل  اوف و يرتكب م   كظيضي 

   ن كعػػش افبيئػػػ  اػػر ي ظػػر ذُف اجملتنػػ  كافوػػنئ  اضتػػػل علػػمت لسػػنس افتضنعػػ  اظتتبػػندؿ عػػػش كػػ  م  نػػ بس
قغػػػ ت رؤيػػػت ل   افػػػ ي اال تنػػنععػػػش علنػػػنو  اقضنقػػنـ ؾتػػػ  20كيف مالػػ  افضػػػرف  افػػ  يتوا ػػػ  في ػػػن،

ك ػػػ ا مػػػن لكػػػ   كػػػ  عػػػنرؾ ، يف دراسػػػ  اجملتنػػػ  االيووفػػػو لفلنوتنػػػ  عدػػػ  قػػػ ث  ل علػػػمت اظتػػػ    
   ا فوػػنركثػػ ا مػػ    "اف ظػػرم اال تنػػنعد،  ػػ ا ا  ػػ  افػػ م لدرج يف كتنعػػه "علػػل ر واكعػػر س كسػػتي

عػػش  لاال تنػنعق ميػ  يف اف اػ كذفػ  سػػش ،االيووفػو لنتوػ  ف ن ػن ذُف يف ضػػوو افتو ػه  افػ  ال
 .2كعش افدن  احإَالسل اظتضصود كافوعل ي اال تننعاف ال ة كافتاور افتلضنئل فلب نوات كافوظنئف 

                                                             
 77، ص 2000.اصت و ا كؿ.ع كت: دار اف  ل  افدرعي ، 1. طاال تننعدراسنت يف علل ػ عب  ا، ػتن  عب  افرزت .  1
 11، 10ػ عب  افرؤكؼ، افلب . مر   سنعق،  ص  2



 ا كؿ : افبيئ  يف اظت ظوم  اف كفي  افضص  
 

58 

 

افػػ ي  لعاػػوا قلػػي  افبيئػػ  قاػػان مػػ  اال تنػػنـ  اال تنػػنعمػػ  علنػػنو  كاسػػ كيدػػ  كػػنرؿ مػػنركس    
ػػن ع ػػ سػػواو عصػػورة مبن ػػرة لك غػػ  مبن ػػرة ، كاف راسػػ  يف حتليالقػػه افاوسػػيوفو ي      قولػػل من صَو

 . االقتصندي ع  نظري  افضين  
مػػ  دراسػػنقه افدنيضػػ   اسػػتن  نكافبيئػػ  افػػ   احإيووفو يػػنكقػػ ـ مػػنركس مالسظػػنت دقيضػػ  سػػوؿ    

عنيػػػق  علػػػمت ف ػػل اعتنػػنداـ 19كفألكضػػنع افبيئيػػ  يف افضػػػرف ، فلثػػورة افدلنيػػ  يف افضػػػرف افاػػنع  عالػػػر
كيػرل ، عػ  افابيدػ  عالػو  ذيووفػو ل االغػرتابنركس سيػ  سلػ  مػ ،فلنض ـو اظتندم عػ  افابيدػ 

       مػػػػنركس لف افصػػػػراع عػػػػش افرلشتػػػػنفيش كافدنػػػػنؿ ال يغػػػػرب اف ػػػػنس عػػػػ  كظػػػػنئض ل فزاػػػػب عػػػػ  يػػػػؤدم
كنن لعامت منركس افدالق  عش اظت ي ػ  كافريػف كمالػوالت اف راعػ   ع  افابيد  ك ف ، اغرتاالذُف 

ػػػن قلػػػ  افػػػ  قػػػ م ن  كعالقػػػ  احإناػػػنف عنفرتعػػػ  قػػػ را كافرلشتنفيػػػ        كبػػػ ا مػػػ  ا تننمػػػه كحتليالقػػػه  صَو
 يف كتنع  رلس اظتنؿ.

  ا ، كث ا م  اظت    احإيووفو ل  استضنديف دراس  فلبيئ  ق   اال تننعكجت ر احإ نرة ع  علل    
كاظتػػ    احإيووفػػو ل يدتػػ  مػػ  اعػػرز  ،لكا ػػر اطتناػػي نت كع ايػػ  افاػػتي نتافػػ م ظ ػػر يف  ا  ػػ 
 ك ػػ ا مػػن، عنفبيئػػ  كدنمػػ  رئياػػل اال تنػػنـافضدليػػ  يف افتزلػػيالت افاوسػػيوفو ي  سػػوؿ  منتاحإسػػ ن

كضدوا   "اف ي لمثنؿ "دي ونف" ك"لم م""  كونس االجتن مثلته ذس نمنت ككتنعنت لَزنب   ا 
 لاال تنػػػنعػتػػػنكفش ف ػػػل افدالقػػػ  عػػػش افت ظػػػيل  اال تنػػػنعيدػػػرؼ عنف ظريػػػ  احإيووفو يػػػ  يف علػػػل  مػػن
 يل كمتغػ ات يدرؼ عنفبيئ  اطتنر ي  افدنم  فلت ظيننت مات  مش يف  ذف  مضػن يئ  ك نَ  منكافب

       كافد يػػػػػ  ، ا  ػػػػػ اؼعنليػػػػػنت حتضيػػػػػق  اف ي نميويػػػػ ، اظت نفاػػػػػ ، افتويػػػػػف، متدػػػػ دة مثػػػػػ  افتونمػػػػػ ،
 .1م  اظتضن يل ا  ػرل

         ػػػيونغو افػػػ  كننػػػتيػػػرقب  ا رسػػػ اال تنػػػنعذف اضتػػػ ي  عػػػ  اظتػػػ    احإيووفػػػو ل يف علػػػل    
غتنوعػػػػ  مػػػػ  افبػػػػنسثش افدػػػػنملش يف  نمدػػػػ   سيػػػػ   ػػػػرح منت ع يػػػػ ة يف  ػػػػ ا افاػػػػينؽ،عتػػػػن ذسػػػػ ن

غتنوع  م  ا راو افػ  لَػبزت فينػن ،  يونغو م   افدالري نت كس  ا رعدي نت م  افضرف اظتنضل
                                                             

 80عب  ا، ػتن  عب  افرزت .مر   سنعق، ص  1
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 ا اظت    احإيووفػو ل كيدت  ركعرت عنرؾ لس   لعرز ركاد  ، 1اضتلرم اال تننععد  لسنسن فدلل 
     مػػ  لعػػرز ذسػػ نمنقه احإيووفو يػػ  the city"ـ عػػ  "اظت ي ػػ  1916كيدتػػ  مضنفػػه افػػ م ظ ػػر عػػنـ 

 اال تنػػػنعل يف دراسػػػ  افبيئػػػ  كافػػػ م لسػػػس اف ظريػػػ  احإيووفو يػػػ  افػػػ  كننػػػت افاػػػبنق  يف مػػػيالد علػػػ
نظنمن ل القين  عنعتبنر ني   كسنكؿ عنرؾ م   الؿ مضنفه افانعق ف ل اظت  ،اضتلرم ا ي    يونغو

ػػلت  ػػ   اف ظريػػ  احإيووفو يػػ  لك كنػػن "ذُف رتلػػ  مػػ  افضلػػنين  يدػػرؼ عػػػ"م رس   ػػيونغو كقػػ  قَو
 :   2ن كر ن

 اكتاػنب،فنفتنني  كاضتراؾ يؤديػنف عنف ػنس ذُف  لاال تننعقان ل اظت ي   يف افضلنو علمت افتويف ـــ 
  رؽ مدي  .

 ض  عنفبيئ (  ل ع ي  متزرك  ذذ يتل ذ راو قغي ات دائن  علمت ا سينو. افب ي  احإيووفو ي  )اظتتدل ـــ
 .ي اال تننعم   العتن نتو  َر  رتي  افتضنعالت  ا تننعلاظت ي   ؼت   ـــ
كقتل في ن اظت نفاػنت كقتزػ د  ،ي اال تننعاظت ي   عيئ   بيدي  فلابيد  افبالري  قتز د في ن ا فدنؿ  ــ

 لاال تنػػػنعسػػػون ن كموقد ػػػن كفضػػػن فلد صػػػر  ا تننعيػػػ ق  ػػػ  في ػػػن كػػػ  فئػػػ   يػػػ اال تننعاظتوننػػػنت 
 . كاالقتصندمكافثضنيف 

عنليػنت اعتين ػ  كافاػيارة علػمت افبيئػ  كثوراهتػن ،كلسػنس  ػ ا  علػمت افت ػنفس ايف اف ظنـ اضتيوم ي بػ ـــ
ضػود يف ل ػر كافػ  ق ،ي اال تننعافت نفس  ل عنلي  افتاور اف م يضلل ذُف قتنع  السق فلدنلينت 

علػػػمت قػػػوانش افابيدػػػ  ا سنسػػػي   يػػػ اال تننعكمػػػ  ذتػػػ  قدتنػػػ  افدنليػػػنت  ،افثضػػػنيف االسػػػتيدنبا مػػػر 
 . 3ك نَ  علمت افت نفس م  ا   اضتصوؿ علمت اظتوارد كل ن

 غرايفو   ػنؾ قو ػه ل ػر يف دراسػ  افبيئػ  كافػ م يدتنػ  علػمت افبدػ  افػ نت ن ذكرنػن سػنعضنذضنف  ذُف مػ ـــ
علمت لف افاونف عتػل عالقػ  قضنعليػ  مػ  افبيئػ ، ييػ  لف اف نػو افاػونٓف افاػري   جتن االكيؤك    ا 

                                                             
 598، ص 2005بنغ.ط. فب نف: مرك  دراسنت افوس ة افدرعي  ، ،.قررت : فني  افصاال تننعي ن ، علل غػ انتوٓف،  1
 267، ص 1982،.قر:  ندم رعي . ع كت: اظتؤسا  اصتنمدي  فل راسنت ، اال تننعمض منت يف علل ػ  ورج ، العنسند ، ركنيه، فورد.  2
، 1990افاػدي  فػرج. احإسػو  ري : دار اظتدرفػ  اصتنمديػ ،  . قػر: ػتنػ يػ  قاور ػن كفتنذ  ػن افوػ لاال تننعدت ي  يف اف ظريػ  ػ  را نـ، كيتلوقة.  3
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 كاالقتصػػندي  يػػ اال تننعيتاػػبب يف افد يػػ  مػػ  اظتالػػوالت افبيئيػػ  ك  االجتػػن كاظتت ايػػ  ساػػب  ػػ ا 
قدػػ اد  اـتضػػنضييػػ  يػػ داد االسػػت الؾ كي يػػ  قبدػػن فػػ ف  افلػػغ  علػػمت اظتػػوارد افبيئيػػ  يف سػػش لف 

ك ػ ا ذ ػب ذفيػه ركعػرت ،1ا فرادي  كنوعي  سينة اال تننعك  االقتصندي يانع  علمت افت ني   افاونف
مػػػنفتوس ع ػػػ  س يثػػػه عػػػ  افدالقػػػػ  عػػػش اف نػػػو افاػػػونٓف كافضلػػػ  كيػػػػرل مػػػنفتوس مػػػ   ػػػالؿ نظريتػػػػه 
افاػػونني  افتالػػنؤمي  لف افاػػونف يت ايػػ كف كفػػق متتنفيػػ     سػػي  يف سػػش لف اظتػػوارد افابيديػػ  قت ايػػ  

ب  متتنفيػػ  ساػػنعي  ك ػػ ا مػػن يػػؤدم ذُف نضصػػنف اظتػػوارد افابيديػػ  عالػػو  سػػري ، ك ػػو مػػن ذ ػػب ساػػ
م زقػػػن  افػػػ م ل ػػػنر ذُف لف افبالػػػري  قوا ػػػهـ 1968بلػػػ  افاػػػونني  عػػػنـ  ذفيػػػه عػػػوؿ لرعػػػيخ يف كتنعػػػه افض

 . 2نتيو  اف نو اظتتدنظل فلاونف كنضل افغ او كق  ور افبيئ 
 اد يئي االجامذع. دلم 2
كقدنفػت  ،في ػن عنفبيئػ  يتصػنع  قػ ركتين اال تنػنـفرتة افابدي نت م  افضرتات اظت ن  افػ  عػ ل قدت    

اك  يف ظ  افتدػ م افاػن ر عتػ ا  ا تننمنافتز يرات كاف  اوات ذُف ذعانو قلي  افبيئ  كمالوالهتن 
عض  افد ي  مػ   عت ا اف  او مث استونع  احإنانف علمت اف ظنـ افبيئل م  ل   قلبي  متالبنقه كرغبنقه،

كقاػػنعضت قبدػػن فػػ ف   اظتػػؤدترات كاف ػػ كات اف كفيػػ  كافدنظتيػػ  مػػ  ا ػػ  اضتضػػنظ علػػمت افبيئػػ  كزتنيت ػػن،
 سػ ث يف افبيوفو يػن كافاػػب افد يػ  مػ  افت صصػنت افدلنيػ  يف ق ػػنكؿ ماػ ف  افبيئػ  علػمت غػػرار مػن

افػػ م لكُف قلػػي  افبيئػػ    ػػ ا ا  ػػ  ،اال تنػػنعكعلػػل  كاحإعػػالـكاصتغرافيػػن كعلػػل افػػ ضس كاالقتصػػند 
 كمالوالهتن ق را م  ا قتي  يف افت نكؿ.

كننػػت لدعيػػنت  ػػ ا افدلػػل ،  اوضػػوع افبيئػػ  اال تنػػنـافدػػنَف يف عضػػ  افاػػبدي نت ذُف  قو ػػهكع ػػ من    
 احإسػػ نمنتمنعػ ا قلػػ   اال تنػػنـقضتضػر ذُف قػػراث نظػػرم لك دراسػنت سػػنعض  دتو  ػػن لف قو ػ   ػػ ا 

نكس في  كم رسػ  مدكركنٔف ككنرؿ منركس ك  ذمي لمثنؿ  اال تننعيف علل  ائ ا ك اف  ق م ن افركاد 

                                                             
 50ػ علل ػتن ، اظتونكم. مر   سنعق، ص  1
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فلػل ختلػو لعنػنعتل  ،احإناػنني  يونغو كغ  ل م  افركاد اف ي  لرسوا قواع  نظريػ  فض ػل اجملتندػنت 
 م  افضلنين افبيئي  لك افبد  افبيئل.

يػػػ  اظتلزػػػ  يف عػػػنَف افيػػػـو سػػػببن يػػػ  كاظتالػػػوالت افبيئاال تننعفضػػػ  كننػػػت فلتغػػػ ات افتو وفو يػػػ  ك    
كعلػػػمت افػػػرغل مػػػ  لف  ػػػ ا اظتيػػػ اف قػػػ  يبػػػ كا  ،افبيئػػػل اال تنػػػنعاضتن ػػػ  ذُف علػػػل  مبن ػػػرا يف نالػػػ ت

  افبيئػػل كاسػػت  امه  اال تنػػنعسيػػ  لف ظ ػػور مصػػال  علػػل    يػػ ا علػػمت افبزػػ  افاوسػػيوفو ل،
يف ع ػنو  ك ظػنـ مدػريف كم ػ   يتلػن  اال تنػنعذال لف علل  َف يظ ر ذال م   عض  م  اف منف قضريبن،

،سيػػ  ؾتػػ  اعػػ   لػػ كف قػػ  يػػ  قػػ ث  افبيئػػ  اصتغرافيػػ  علػػمت  بػػنئ  1افبيئيػػ  فلاػػلوؾاف راسػػ  نالػػ قه 
كقاػػل افدػػنَف ذُف  ،فػػوا ليػػ  كاالقتصػػندي  كافثضنفيػػ  كسػػ  لاال تننعافالػػدوب كل الق ػػل كلنالػػات ل 

ينقه االقتصندي  ك   ي  كافثضنفي .اال تننعسبد  لقنفيل م ن ي  كك  ذقليل فه  صَو
        افبيئػػػػل يف قو  نقػػػػه عػػػػنفظركؼ افاينسػػػػي  افػػػػ  سػػػػندت اف صػػػػف ا  ػػػػ  اال تنػػػػنعفضػػػػ  قػػػػ ثر علػػػػل 

ـ كافػػ  سػػدت ذُف قصػػزي  ماػػنر افدالقػػ  عػػش احإناػػنف كعيئتػػه افػػ  عرفػػت 20مػػ  افاػػتي نت افضػػرف 
ر سركػػػنت سضػػػوؽ احإناػػػنف كبػػػ ا كننػػػت لعػػػرز نتنئوػػػه مالػػػوالت عيئيػػػ  عنظتيػػػ  مت ايػػػ ة كظ ػػػو   اؿترافػػػن

 كم ن ل  اضترب اف  كنف عتن لثر كب  يف قينـ قو ه رافا ف ن  افدالق  اضتنفيػ  عػش احإناػنف كعيئتػه
دراست ن كف ن ن يف ذ نر ن  كضركرةاك  عنظتانئ  افبيئي   لقتي يوفوف  اال تننع د  علننو  ك  ا من

ت  ػػػ   اف راسػػػنت علػػػمت دراسػػػ  افصػػػزي  مػػػ   ػػػالؿ م ظػػػور سوسػػػيوفو ل )ا تنػػػنعل( فضػػػ  ركػػػ  
ل كاف اػػق احإيووفػو ل كلدت  ػػ   اػنكالت يف ق ػػنكؿ اف اػق افبيئػػل اال تنػنعافدالقػ  عػش افت ظػػيل 

 اال تنػػػػػنعر اف ظريػػػػ  افاػػػػنعض  يف علػػػػل  ػػػػ ل ذُف افدػػػػودة ذُف افوتنعػػػػػنت كا مػػػػ  م ظػػػػور سوسػػػػيوفو 
 .2يئلفالستضندة م  ن يف ع نو م ظور علنل سوسيوفو ل ف راس  اف اق افب

يف لمريون لقانمن ذات عالق  عدلل  اال تننعكق      م تصف افابدي نت ذنالنو رتدينت علل    
لمن يف لكرعن فض  عنصتت    ا عننؿ اظتبورة سوؿ افبيئ  حتت ق ث  سرك  اطتلػر  افبيئل، اال تننع
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        اال تنػػػػنـ  كمػػػػ  لعػػػػرز مظػػػػن ر ذفػػػػ  كعػػػػ ل قبدػػػػن فػػػػ ف  اال تنػػػػنـ عنفبيئػػػػ  يتدػػػػنظل دكفيػػػػن، ،ينسػػػػي افا
يػ  اال تننع احإيووفو يػنغتنوعػ  افبيئػ  كاجملتنػ  مػ  غتنوعػ   احتػ تـ ع ػ من 1992س ث عنـ  من

سوؿ افبيئ  كاجملتن   اال تننعفتالو  افلو   افبزثي  افراعد  كافدالري  يف ذ نر اصتندي  اف كفي  فدلل 
منئػ  كلرعدػ  عالػرة كرقػ  يثيػ  قػ كر نوقالت  اال تننعكيف اظتؤدتر اف كِف فدلل ، ـ1994كيلوؿ عنـ 

 سوؿ موضوعنت مرقبا  عنفبيئ  كاجملتن . 
     افبيئػػػل اػػػ ثش كافػػػ م ق ػػػنكؿ قلػػػنين افبيئػػػ   اال تنػػػنعكيدتػػػ   ػػػ ني غ كاسػػػ  مػػػ  علنػػػنو علػػػل     

ػػن كتنعػػه قضاػػيل افدنػػػ  ،دكركػػنٔف ذميػػ مػػ  م ظػػور سوسػػيوفو ل ماػػتضي ا مػػ  كتنعػػػنت  يف    صَو
ل عنفوثنف  افاونني  كنػ رة اظتػوارد كافدنليػنت اال تننع  فيه عش در   قدض  افب نو اجملتن  سي  رع

 قػػؤدم ذُف عنليػػنت افت ػػنفس كافصػػراع  فنف يػػندة افاػػونني  ضػػن  مػػوارد ػتػػ كدة كنػػندرة، يػػ ،اال تننع
 ي  كافبيئي .اال تننعؽتن يؤدم ذُف است  اؼ لكثر فلنوارد كقدنظل اظتالوالت 

لػػف تلنظنػػ  افبيئػػ  لف قػػ  ا ؼت جتػػن رة فبيئػػل اظتتػػ  ور كؽتنرسػػنت احإناػػنف اصتػػنئفضػػ  فػػرض افواقػػ  ا  
افبيئػػػل   اال تنػػػنعفػػػ ا فضػػػ  قضػػػ ـ علػػػل ، افت صصػػػنت افدلنيػػػ  عرت ػػػي  افدالقػػػ  عػػػش احإناػػػنف كعيئتػػػه

    فغػػرض دراسػػػ  افدالقػػنت افضنئنػػػ  عػػػش اجملتنػػ  كافبيئػػػ  مدتنػػػ ا اال تنػػػنعكنيػػ اف مػػػ  ميػػندي  علػػػل 
ػ مػػن علػمت  كذفػ  عغيػػ   لػق كنالػػر اظتدرفػػ   مػ  ا ػػر نظريػػ  ك ػرؽ م  ويػػ ، اال تنػػنعذفيػػه علػل  قَو

 احإعػػالـيػػ  ككسػػنئ  اال تننعكافثضنفػػ  افبيئيػػ  سػػواو عػػش اف  ػػب لك سػػ  اصتن ػػور افواسػػ  كاضتركػػنت 
 كفض  ل تل افدلننو يف   ا اظتيػ اف، 1فلت كي  علمت حتضيق االست ام  افبيئي  كاضتضنظ علمت موارد افبيئ 

اصت ي  ع راس  كحت ي  افدوام  كافوسنئ  اف  قرع  اجملتن  عنفبيئ  ككػنف قركيػ  ل علػمت عدػا مضػن يل  
اف ػػنس كسػػلوكينهتل كؽتنرسػػنهتل  اجتن ػػنتكنفثضنفػػ  كافضػػيل كاظتدتضػػ ات افػػ  قدتػػ  ا سػػنس يف قالػػوي  

 افبيئي .

                                                             
1 ػ   environmental sociology in scerch of profile.paper prepared of the autumnmeeting of the 
section sociology and ecology of germani socity of sociology Bremen.2001. p 12 
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دوام  كافدالقنت اف  ي تنوف فض  ظ ر اركر افوقت قبني  عش افدنملش يف   ا اجملنؿ م  سي  اف  
كع ـ افوعل اتغ اهتن اظتت ا ل  كاظتتالدب  كافدالقنت  كنتيو  فتدض  مض ـو افبيئ  ك رؽ مدنصتت ن، ان

 ظتيػػػ اف افدلنػػػػل نػػػوعش مػػػ  اف راسػػػػنتعػػػرزت علػػػػمت سػػػنس   ػػػ ا ا، افػػػ  قاػػػود عػػػش  ػػػػ   اظتتغػػػ ات
اظتػػػ ا   ك ن لدل علػػػمت ق ػػوع افتو  ػػنت ،ك ػػ ا مػػ1اف راسػػنت افرم يػػ  مضنعػػػ  اف راسػػنت غػػ  افرم يػػػ 

 افاوسيوفو ي  يف دراس  افبيئ  كف ل افدالق  عش احإنانف كعيئته كلعدند ن افاوسيوفو ي .
 ية  االجامذد. اد يئة في ادنظرية 3
يف افوالينت  اال تننعافبيئل عدلل احإيووفو ين اف م  ين  ع فونر  علمت علل  اال تننعق ثر علل   

يدػػػنب علػػػمت  ػػػ ا افتو ػػػه  ػػػو ذقتنفػػػه  ،غػػػ  لف مػػػن1945كسػػػ   1920افضػػػرتة عػػػش  ػػػالؿ  اظتتزػػػ ة
نظريػ  ل ػرل ع يلػ  ف راسػ   اجتن ػنتك ػ ا مػن لدل ذُف ظ ػور  كافضػوة، افضيل كافثضنف ، ظتتغ ات مث :

 اف اق افبيئل كقضا  اظتالوالت افبيئي .
اف ظريػػػػ   ا تنػػػػنـجتلػػػػمت يف  مػػػػنكبػػػػ ة ف راسػػػػ  قلػػػػنين افبيئػػػػ  ك ػػػػ ا   لقتيػػػػ  اال تنػػػػنعفضػػػػ  لكُف علػػػػل   

فضػػ  لكفػػت اف ظريػػ   كػتنكالهتػػن ف ػػل كقضاػػ  افبيئػػ  كقلػػنين ن كمالػػوالهتن،، يػػ  عنطتصػػوصاال تننع
ػػػناال تننع      يػػػ  ا تننمػػػن عػػػنرزا عضلػػػي  افبيئػػػ  كافدالقػػػ  اظتلػػػارع  عػػػش احإناػػػنف كنظنمػػػه افبيئػػػل  صَو

دلػالت افبيئيػ  افػ  اسػت عت افرتكيػ  علي ػن كلف اجملتن  احإنانٓف اظتدنَر عنت يوا ه افد ي  مػ  اظت
 .2عنف راس  كاال تننـ كس  افت ظ  يف   ا اجملنؿ

يػػػ  اطتلػػػراو كافػػػ  لكػػػ ت علػػػمت ضػػػركرة ق ػػػنكؿ اظتضوػػػري  اال تننعيدػػػرؼ عنف ظريػػػ   ظ ػػػر مػػػن فضػػػ    
 ف  كذعاػػػنو لقتيػػػ  عنفغػػػ  ظتاػػػ نو نظريػػػنهتل،يش فضلػػػنين افبيئػػػ  ككضػػػد ن يف اضتاػػػبنف ع ػػػ  ع ػػػاال تنػػػنع

ن يف   ا افدصر اف م عػنت يدػنٓف مالػوالت عيئيػ  ؼتتلضػ  ك ػل ال قدػرتؼ  افت ني  اظتات ام   صَو
 كنػن   افت كيػ  علػمت ضػركرة جتػنكز افتضوػ  افتو يػ م كاطتاػنب افت ظػ م فضػ  عنضت كد اصتغرافيػ ،

ا ػ   كسلػوؿ مي انيػ  مػ  اسػرتاقيوينتيػ  اطتلػراو لف قضػ ـ اال تننعع  كتب علمت     اف ظريػنت 
                                                             

 8ػ َنٌف، ع  ػتن  افصغ . مر   سنعق، ص  1
2 . John,Barry . Environment and Social Theory. Second edition. 

London:Routledge.2007.p18 



 ا كؿ : افبيئ  يف اظت ظوم  اف كفي  افضص  
 

64 

 

كلكثر اسػت ام  كفػ  يتزضػق ذفػ  ذال عػ   ريػق سػ  افضوػوة عػش  اظتانقت  يف  لق عنَف لكثر ع ال
         كفينػػػػن، 1عػػػػش ؽتنرسػػػػنت كلنالػػػػا  احإناػػػػنف كعػػػػش عيئتػػػػه افػػػػ  يتوا ػػػػ  اػػػػن اجملتنػػػػ  كافدػػػػنَف افابيدػػػػل،

 افبيئل: اال تننعاف ظري  يف علل  االجتن نتيلل ؿتنكؿ لف نو   
        افبيئيػػػػ  ك اال ػػػػتالالتيػػػػ  ب  ػػػػ ا االجتػػػػن  يف قضاػػػػ   فلنالػػػػوالت ادــــوظيفي:  هاالتجــــذ .3-1

        فدلػػػػمت افػػػػرغل مػػػػ  لف افتضػػػػ ـ افتو وفػػػػو ل ،ا عػػػػرز يف ذفػػػػ   ػػػػو عنليػػػػ  افتصػػػػ ي  ذُف لف اظتتاػػػػبب
ز غػ  لنػه لفػر  فه  وانبه احإكتنعي  اف  قانع  اجملتنػ  علػمت لداو كظنئضػه ا سنسػي  يف سػ وف  ككضنيػ ،
 يف افوقت ذاقه افد ي  م  اظتالوالت علمت ؼتتلف ا َد ة فد  لع  ن افصدي  افبيئل.

دكؿ ال ػػ  لف افثػػورة افصػػ نعي  كافتضػػ ـ افتو وفػػو ل سضضػػن قاػػورا كرفن يػػ  يف افدػػية فلد يػػ  مػػ    
ن اظتتض م  م  ن،  ػ    فيػه ال نتو  ن جتن   ذف  افتدػ م اعتنئػ  افػ م قاػببته غ  لن افدنَف  صَو

ؽتن لدل ذُف ظ ور افد ي  م  اظتالوالت افبيئي  افػ  َف قوػ  ، عتوازف افبيئ  كذ العتنثورة افص نعي  اف
مدركف  م  قب  ذضنف  ذُف انتالنر افد ي  م  ا مراض كا كعئ  كافار نننت ،كَف يضتصػر  ػ ا افتػ ث  

عدػا اضتيوانػنت  كانتزػنرعلمت احإنانف فض  ،ع   نؿ س  اضتيػواف كاف بػنت كافد يػ  مػ  ا  ػونر 
 كانتالنر مالوالت اصتضنؼ كافتصزر.افبزري  افل ن  

اظتاتول رغل لقتيت ن يف حتاش  ،ي  كافتوزي  كاالست الؾ ذف عنلينت افتص اال تننعل علننو كير   
 يػػػ  مػػػ  اظتالػػػوالت افبيئيػػػ   ظ ػػػور افدذُف ذال ل ػػػن قػػػؤدم يف افوقػػػت ذاقػػػه  اظتديالػػػل  فػػػراد اجملتنػػػ ،

كمػػػ  مث فػػػ ف افتغػػػ ات االقتصػػػندي  افػػػ  قاػػػنع  علػػػمت ظ ػػػور اجملتنػػػ   ،اظتػػػواردت  اؼ كاسػػػ كػػػنفتلوث
افصػػ نعل اضتػػ ي  قػػؤدم يف نضػػس افوقػػت ذُف عػػ ـ افتػػوازف افبيئػػل مث ظ ػػور مالػػوالت عيئيػػ  ؼتتلضػػ  

 .2اف  عنقت افان  افبنرزة يف عنَف افيـو
 انضاػػػػلكقػػػػ   ،ؿ عتػػػػنسلػػػػو  كذكتػػػػندنتوػػػػ  عػػػػالج اظتالػػػػوالت افبيئيػػػػ  اضتنفيػػػػ   االجتػػػػن كساػػػػب  ػػػػ ا   

       يػػػػػ  ب ا كؿ ذُف لف موا  ػػػػػ   ػػػػػ   اظتالػػػػػوالت افبيئيػػػػػ  افوظيضيػػػػػوف يف  ػػػػػ ا افاػػػػػينؽ ذُف فػػػػػريضش،
                                                             

1 ػ   johan barry.environment and social thery. Second edition. Routledage toyolor. Francis 
croupe.london.new yourk/ 2007.p 299  302 

 87، ص 1999. افضن رة: دار غريب،اال تننعاف ظري  اظتدنَرة يف علل ػ  لدت، ذعرا يل فاضل ككننؿ، عب  اضتني  اف ينت. 2
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كذفػ  ع د ػنؿ  ال يووف ذال عنست  اـ قو وفو ين لكثر حتونن كفدنفي  يف اضت  م  لعراض افتلوث،
سػت  اـ قو وفو يػن   يػ ة عدا افتد يالت علمت ا سنفيب اضتنفي  اظتات  م  يف ذنتنج ا  ػينو كا

ال يتالػػػب قدػػػ يالت  ا مػػػركمػػػ  مث فػػػ ف  ػػػ ا افضريػػػق يػػػرل لف ، كنظيضػػػ  ال قاػػػبب قلوثػػػن يف افبيئػػػ 
 ي  افضنئن .اال تننعاالقتصندي  ك  ا نانؽلسنسي  يف 

كي  ب اظتؤي ي  عت ا االجتن  انه ال قو   لدف  قاديػ  علػمت لف ا نالػا  افصػ نعي  سػواو عالػول ن    
ؽتػن قضػرز   س  ع  ونعتن اظتتوقد  ماتضبال م     ن لف خت  عتػوازف افبيئػ  كهتػ د اضتيػنة اػن، اضتنِف لك

قاػتاي  افبيئػ  ع نظنت ػن لف قتغلػب عليػه كقاػتدي   مػ  قلػوث فػنفتلوث ع ػ   ػؤالو  ػو لمػر  بيدػل،
 قواز ػػػػن كمػػػػ  مث ف ػػػػل يػػػػ عوف ذُف افتناػػػػ  عنفتو وفو يػػػػن كؼتتلػػػػف افتض يػػػػنت كافاػػػػدل يف قدػػػػ يل ن

 .1كقاوير ن ذُف ا فل  ع ؿ رفل ن رفلن مالضن
        يالت يف َػػػػلب اف اػػػػق افضينػػػػل افاػػػػنئ لمػػػػن افضريػػػػق افثػػػػنٓف ف ػػػػو يػػػػرل انػػػػه كتػػػػب ذسػػػػ اث قدػػػػ    

ن يف اجملتندنت افغرعي ، ،افابب يف ظ ور اظتالوالت افبيئي  علمت اعتبنر لنه كيرل لَػزنب   صَو
ذضػػػنف  ذُف اف اػػػق االقتصػػػندم  يػػػ اال تننعلناػػػنق ن لف افوثػػػ  مػػػ  افضػػػيل افػػػ  حتوػػػل  االجتػػػن  ػػػ ا 

مدت ف  كظيضين كونه يلي  اظتوارد كيلوث افبيئػ  مػ  ل ػ  ذنتػنج يضػوؽ اضتن ػ  ذُف االسػت الؾ كذفػ  
كمػػػ  مث ف ػػػؤالو ، قتزػػػوؿ عالػػػو  سػػػري  ذُف نضنيػػػنت اسػػػت الكي ُف سػػػل  ذعتزويػػػ  اظتػػػوارد افابيديػػػ  

كا مػػر  نتو  ػن سػ  كعػالج اظتالػوالت افبيئيػ  اضتنفيػ ، افصػغ ة ال احإَػالسنتافوظيضيػوف يػركف لف 
يتالػػب ذ ػػراو افتغػػػ ات ا سنسػػي  يف ناػػػق افضػػيل كذعػػػندة ق ظػػيل اجملتنػػػ  نظػػرا  ف كثػػػ  مػػ  افضػػػيل 

 .2ل ق  لَبزت قد  م  اظتدوقنت افوظيضي اال تننعا سنسي  يف اف ظنـ 
 نالػػػ ة ل يدتػػػ  افاػػػبب ا  ػػػل يفال تنػػػنعاافدالقػػػ  افتضنعليػػػ  عػػػش افبيئػػػ  كافت ظػػػيل  ا ػػػتالؿذف      

        ا  لكػػػ ي  قػػػيل  ي تػػػوف كدانييػػػ  فالػػػرت كافلػػػ ك ػػػ ا مػػػن لكػػػ   كػػػ  مػػػ، اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  كظ ور ػػػن
كيضاػػركف ، يتاػػل عاػػوو افت ظػػيل ن ال قتالػػو  ذال يف ذ ػػنر ا تنػػنعلعلػػمت لف لزمػػ  افبيئػػ  كمالػػوالهت

                                                             
 98   سنعق، صػ سد كف، اضتلبوسل، مر  1
 88ػ  لدت ، ذعرا يل فاضل ككننؿ ، عب  اضتني  اف ينت.مر   سنعق، ص 2



 ا كؿ : افبيئ  يف اظت ظوم  اف كفي  افضص  
 

66 

 

ل اال تنػنع  افتو وفو ل م  آثنر علمت اف ظػنـ ذف  علمت لف اظتالوالت افبيئي  ق ال  ظتن لس ثه افتغ
ئػ  مػ  آثػنر علػمت اف ظػنـ حت ثػه افبي كافبيئل ،كق  لثبت عدا افبنسثش لف   نؾ عالقػ  ناػبي  عػش مػن

لف فتػػ  افاػػلوؾ افبالػػرم  مؤكػػ ي  علػػمت عػػن فراد ذُف اعتوػػرة  ػػنرج نانقػػه ،كاف  قػػ  قػػ ف لاال تنػػنع
 ل. تننعااللتضنع  عش افبيئ  كاحإ نر ف قضا 
افضينيػػ   ا ناػػنؽرة ذسػػ اث قغػػ ات  ػػنمل  يف كيؤكػػ   ػػ ا االجتػػن  اف ظػػرم )افػػوظيضل( علػػمت ضػػرك    

   احإَػػالح كافتاػور افتضػػا  وػوفي كم  مث ف نػه كعضػػ ر مػننػ  سػ  قػػتنو  مػ  سػ  لزمػػ  افبيئػ ،فلنوت
فاػػػنئ ة دا ػػػ  يف اجملتنػػػ  افصػػػ نعل ضػػػركرين،ف نه فػػػ  يوػػػوف نن دػػػن ذال ذذا َػػػنسبه قغػػػ  يف افضػػػيل ا

 اجملتن .   
 اتجذه ادصراع:  .3-2
،كيرل لَػزنب  ػ ا افتو ػه لف كػنرؿ مػنركس  كذسػ نمنتياتن    ا االجتػن  لفوػنر  مػ  لعنػنؿ    

ل افػػػػ م نتنرسػػػػه اال تنػػػػنعمالػػػػوالت افبيئػػػػ  كاسػػػػتغالعتن غػػػػ  افدضػػػػالٓف ير ػػػػ  ذُف ركح االسػػػػتغالؿ 
عو ػػػه  ػػػنص كنفواليػػػنت اظتتزػػػ ة كك ػػػ ا قتبػػػا  افرلشتنفيػػػ فنفػػػ كؿ ، علػػػمت افابضػػػنت ا  ػػػرل ا غ يػػػنو

لنظنػػػ  اقتصػػػندي  كسينسػػػي  قاػػػنع  ا فػػػراد افػػػ ي  نتلوػػػوف افثػػػركة كافضػػػوة علػػػمت اسػػػتغالؿ غػػػ  ل مػػػ  
افضضػراو كافلػػدضنو،كق  نػػتج عػ   ػػ ا االسػػتغالؿ ا عنػمت كغػػ  افدضػػالٓف اسػت الؾ لكػػ  ظتػػوارد افبيئػػ  

 ذ  ار ن م  ل   قلبي  رغبنت احإنانف افالمت ن ي .ا مر اف م قابب يف ق م  افثركة افابيدي  ك 
قو ػػػه اف اػػػق االقتصػػػندم افت نفاػػػل، و مػػػ  لتوػػػل  اسػػػتنركيؤكػػػ  لنصػػػنر  ػػػ ا االجتػػػن  لنػػػه  نظتػػػن    

اظتننرسػػػػنت اسػػػػتنرار افدالقػػػػ  افتضنعليػػػػ  افضنئنػػػػ  عػػػػش احإناػػػػنف كعيئته،ف ػػػػ ا سػػػػيؤدم عنفلػػػػركرة ذُف 
ن  افبيئ  كلنظنت ن ا مر اف م ق  يتونكز س  احإضرار عنفبيئػ  كافالوكينت غ  افدضالني  كافالبي  اجت

 ذُف ذضتنؽ افلرر عنحإنانف كهت ي  سينقه.
افضردي   االست الكي قواز ن ع فتن ه  كا تالؿكيدت  اف ظنـ افرلشتنِف اظتتابب ا كؿ يف ق  ور افبيئ    

ديػػ  اجملتنديػػ  كذعاػػنو اظتصػػنٌف افضر ،سي  يركػػ   ػػ ا اف ظػػنـ علػػمت اظتلويػػ  افضرديػػ  كفػػيس كافالعضالنيػػ 
اظتصػػندر  اسػػت  اؼيدنػػ  علػػمت  اسػػت الكل  ػػ   اف  عػػ  قػػؤدم ذُف فتػػ ،ا كفويػػ  علػػمت اظتصػػنٌف افدنمػػ 
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افابيديػػ ،كفو  ػػرل قدنػػيل مدػػ ؿ اسػػت الؾ افانقػػ  يف لمريوػػن مػػثال علػػمت رتيػػ  دكؿ افدػػنَف فلػػدف 
ا االجتػػن  يدتػػ كف اف ظػػنـ افرلشتػػنِف اظت ػػ كف افدػػنظتل فلانقػػ  يف كقػػت سػػري ،كم  مث فػػ ف لَػػزنب  ػػ 

نظػػػنـ َػػػرؼ كمولف.كعػػػنت االقت ػػػنع قػػػنئل  عنعتبػػػنر اظتتاػػػبب يف قػػػ  ور افبيئػػػ  كاسػػػت  اؼ موارد ػػػن 
نتوػػ  ل افضبػػوؿ يػػ  اظتالػػوالت افبيئيػػ   افتدػػنية عػػش افرلشتنفيػػ  كافبيئػػ  كػػوف افرلشتػػنفيوف ال عنسػػتزنف 

 .االقتصندمكافتلزي  عنف نو 
ـ افرلشتػػػنِف  ػػػو اعتنػػػند  علػػػمت قرسػػػنن  قويػػػ  كضػػػ ن  مػػػ  افالػػػركنت كاظتؤساػػػنت كمػػػن نتيػػػ  اف ظػػػن  

    عالػػػ  افاػػػرؽ دكف ا  ػػػ  يف االعتبػػػنر افبيئػػػ ،ع  ك مػػػ ا يل ن لرعنس ػػػنافصػػػ نعي ،اف  قاػػػدمت ف يػػػندة 
كقوسػد ن دكف مراعػنة ا ضػرار افػ  قػ   لرعنس ػنلف     افالركنت قدت  لف افبيئػ  لسػ  كسػنئ  زيػندة 

 يئ  كع نظنت ن.قضت  عنفب
،كم  مث ف ػػػل قدنػػػ  افضػػػرارات دا ػػػ  اضتوومػػػنت اختػػػنذكدتلػػػ   ػػػ   اظتؤساػػػنت كافالػػػركنت قػػػ رة   

 ن  ة علمت لف قووف     افضرارات متالئن  كمصنضت ن كل  اف ن،ع  كقادمت افالػركنت ذُف قاػ   
قاػػػػور  كسػػػػنئ  احإق ػػػػنع اصتندػػػػل حإعاػػػػنو افالػػػػرعي    ػػػػ اف ن كماػػػػنعي ن كػتنكفػػػػ  ذق ػػػػنع اف ػػػػنس عػػػػ ف

افػػ ائل  ػػو افاػػبي  افوسيػػ  فتزاػػش ماػػتوينت اظتديالػػ . كلف افرفن يػػ  قػػؤدم ذُف  كاحإنتػػنجاالقتصػػند 
افرفن يػػػػ  يف اجملػػػػنالت ا  ػػػػرل،   ػػػػن يدػػػػا لف افضلػػػػنين افبيئػػػػ   ػػػػل عصػػػػض  لسنسػػػػي  قلػػػػي   بضػػػػنت 

الت ،قضف في ػػػن افالػػػركنت افوػػػ ل يف موا  ػػػ  اظتػػوا  ش ك ػػػ ا مػػػن لدل ذُف قضػػػنقل اظتالػػػوا تننعيػػ 
 .1افبيئي 
     كقدتػػػ  ماػػػنف   زتنيػػػ  افبيئػػػ  مػػػ  ا كفويػػػنت افػػػ  ياػػػدمت لَػػػزنب  ػػػ ا اظتػػػ    حتضيض ػػػن كيػػػركف   

لف موا  ػػ  مالػػوالت افبيئػػ  يتالػػب قصػػزي  افدالقػػ  عػػش احإناػػنف كعيئتػػه كافػػت لل مػػ  ا نننيػػ  
يػػندة افػػ    كحتاػػش كافضػػوة افػػ  ميػػ ت قدنمػػ  احإناػػنف مػػ  افبيئػػ  حتػػت رايػػ  افت نيػػ  االقتصػػندي  كز 

 اظتاتوينت اظتديالي .
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كيؤكػػػ  لَػػػزنب  ػػػ ا اظتػػػ    لف عػػػالج ا زمػػػ  لك اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  يتزضػػػق عػػػ   ريػػػق عػػػ ـ    
دية في ن،ككض  س  فو  اظتننرسنت كاظتالنري  اف  قاتغ  كقػ مر نوسالي  م  افبيئ  اف  افتدنم  ع

يف اظتضػػنـ  ا رعػػنحا كؿ ككضػػ  افثػػركة كحتضيػػق  افبيئػػ  افابيديػػ ،كلف يػػتل كضػػ  رفن يػػ  افبالػػر يف اظتضػػنـ
 .1افثنٓف
   نننيػػ  ك ا  نتػػنج  قلػػ  افدالقػػ  افتاػػلاي  ػػل  االجتػػن ؽتػػن سػػبق يتلػػ  لف مالػػول  افبيئػػ  كفػػق  ػػ ا    

ت كث ا ع   ريض ن عابب رغب  احإنانف اظتت ايػ ة سند،    افدالق  اف  يف قدنم  احإنانف م  عيئته
مػػوارد  مػػ كاسػػت الؾ لكػػ  قػػ ر ؽتوػػ  ، يػػ اال تننعك  االقتصػػندي نت افت نيػػ  يف حتضيػػق ارفػػ  ماػػتوي
،كدكف مراعػنة استين ػنت كسضػوؽ افابضػنت  نظن  افبيئيػ  كاسػتغالؿ قواز ػنافبيئ  دكف مراعنة ق رة ا

افضضػػػ ة يف اجملتنػػػ  ،كمػػػ  مث فػػػ ف افاػػػبي  افوسيػػػ  ذُف افػػػت لل مػػػ   ػػػ   اظتالػػػوالت  ػػػو افتدنمػػػ  
مؤساػنت( ا نننيػ  يف اسػتغالؿ -  ع نَػر افبيئػ  ككضػ  سػ  فتلػ  اظتننرسػنت)لفرادمػ     ع كتنعي  

 موارد افابيد .
 ادافذدلي: . االتجذه3-3
افبيئػػػػ  نػػػػن ل عػػػػ  افضػػػػيل  لزمػػػػ يػػػرل لَػػػػزنب  ػػػػ ا االجتػػػػن  لف ظ ػػػػور اظتالػػػػوالت افبيئيػػػ  كسػػػػبب   

ل ير دػػػػوف ال تنػػػػنعاكاحإيػػػػ يوفو ينت كاالجتن ػػػػنت افػػػػ  يػػػػتل قدلن ػػػػن،كم  مث فػػػػ ف علنػػػػنو افػػػػ ضس 
اظتالوالت افبيئي  ذُف قل  اف ظرة اطتن ئ  اف  ق ظر كقضيل افبيئ  يف ضوو عدا اظتصالزنت افوني  

يف حتاػش نوعيػ   ذسػ نم ن،كفيس ع   ريق اظتصالزنت اف  قوض  مػ ل احإنتنج ذسصنئينتمث  
 .2اضتينة كافصز  كسالم  افدض 

بيئيػ  افػ  قػ ول عػ  افبيئػ  اضتلػري  لك مػن يدػرؼ ع ػ  كا ػتل لَػزنب  ػ ا االجتػن  عنظتالػوالت اف   
كقدتػػ   ػػ   افبيئػػنت اظتالػػي ة ، urbanismeل عنالجتػػن  ؿتػػو افتزلػػري  اال تنػػنععلنػػنو افػػ ضس 

،قلػػ  اظتػػ ف غريبػػ  عػػ  افابيدػػ  افػػ   ػػي ت في نكاظتتنثلػػ  يف اظتػػ ف كافضػػرل افوب ة،عيئػػنت   يػػ ة ك 
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 ػالؿ ،ف ل اوػرد ك ود ػن ذيػ اال تننعنَ  عه كعغرائ   اف  لنال  ن احإنانف فت  ـ سن نت فه  
      مت ايػػػػ ة  وكنػػػػن لف  ػػػػ   اظتػػػػ ف كافتوندػػػػنت افاػػػػونني  قضػػػػرض لعبػػػػن،  عػػػػنالق اف افبيئػػػػل يف م اضت ػػػػن

كاظتػػنو ضتن ػػنهتل اضتيويػػ  كافصػػ نعي  ب مػػ  قلػػ  افبيئػػ  افغػػ او فاػػون ن قتالػػ عػػ فعلػػمت افبيئػػ  سوعتػػن 
مث قلضػل ، ي ػن كسػ اهتن كمرافض ػن ك رق ػن كمانراهتػن كمصػنند ن كم نرت ػنكلرضن قاػتلب ن م  ػن فتبػا عل

 .1عضلالهتن اف  كث ا من قووف ملوث  ذُف س  كب 
        يػػػػ اال تننعقلػػػػي  قػػػػ  ور افبيئػػػػ  اضتلػػػػري  )اظتػػػػ ف( ا تنػػػػنـ افوثػػػػ  مػػػػ  اف راسػػػػنت  استلػػػػتفضػػػػ  

           َف قاػػػػػػلل  ػػػػػػ   ا  ػػػػػػ ة ،سياظتالػػػػػػوالت  ػػػػػػ   افبيئػػػػػػ  )اضتلػػػػػػري ( ك  قاػػػػػػلي  اال تنػػػػػػنـ علػػػػػػمت
    مػػ  اظتتنعػػب اف نرتػػ  مػػ  ق ايػػ  افاػػونف ك  ل ػػل عػػنف ظل افبيئيػػ  اظتدركفػػ ،كعنت قػػ  ور افبيئػػ  سػػواو 
م  اف نسي  افابيدي  لك اصتننفي  م  اظتظن ر افواضز  يف م ف افدنَف اضت يث  كافػ م نػتج ع ػه ناػب 

 ي .اال تننعفصز  كظ ور افد ي  م  اظتالوالت مت اي ة م  افتلوث افبيئل كق  ور ماتوينت ا
 االؿتػػػراؼافلػػػغوط اضتلػػػري  يف اظتػػػ ف قػػػؤدم ذُف  لف zimbardoكيؤكػػػ   عػػػنَف افػػػ ضس زمبػػػنردك 

    ،كيؤكػػ لػػ  كمػػرقو  افاػػلوؾ اظتتاػػل عنفد فكقدنػػ  علػػمت حتويػػ  سػػونف اظتػػ ف ذُف رتنعػػنت مػػ  افضت
         دوامػػػػػ  اضػػػػػ ة فلاػػػػػلوؾ احإ رامل،سيػػػػػ  افذُف لف افوثنفػػػػػ  افاػػػػػونني  افدنفيػػػػػ  فلاػػػػػونف قدػػػػػ  مػػػػػ  

 .2 ل عليه يف افريف ف مد الت اصترنت  يف اظت ف قبلغ ستا  لضدنؼ منل
كيػػ  ب لَػػزنب  ػػ ا اظتػػ    لنػػه نتوػػ  عػػالج لزمػػ  افبيئػػ  كاضتػػ  مػػ  مالػػوالهتن كذفػػ  عتو ػػب 

عػ   االجتن ػنتض      ،كال كتب لف يتل ن ق م  افبيئ  كاست  اؼ موارد ناالجتن نت اف  قؤدم ذُف
افبيئ  كمالوالهتن كيػ كر ػتنػ  عبػ  افػرزت  ؿتو اكتنعي   اجتن نتا  ينؿ اظت تلض  كضركرة  لق قيل 

      قدلنػػػػه اف ػػػػنس يف اجملتندػػػػنت افب ائيػػػػ   افالػػػػرنويب "لنػػػػه نتوػػػػ  لف يػػػػتدلل اف ػػػػنس يف افضػػػػرف افدالػػػػري  مػػػػن
  و يدتن  علمت غػ   مػ  ا  ػ او اظتو ػودة كقبوي  كلف افبالر  عنسرتاـم  سي  اف ظر ذُف افابيد  

                                                             
1 ػ   benchikhe le-hocine me. Mohammed fadel. Le poullucents de lenvironnment urbainet la 
sante. Courrier du savoire. N 04. Juin.2003.P13 
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       مػػػػ  افابيدػػػػ  يدػػػػ  لفلػػػػ   االناػػػػونـيف  افبيئػػػػ  افابيديػػػػ ،كلف لسػػػػلوب اضتيػػػػنة افػػػػ م لتػػػػنكؿ حتضيػػػػق 
 ". 1م  لسلوب اضتينة اف م لتنكؿ افتزول يف افابيد  كق م  افتوازف افبيئل

new (n.e.p)ادنموذج اد يئي ادجديد-3-4  environmental paradigm: 
    ـ علمت ي  ك  1978عنـ  ا مريوي ظ ر   ا اف نوذج افبيئل اصت ي  يف افوالينت اظتتز ة     

 ل ريت  سي، م  دانلوب ككنقوف كعدا م  علننو ذ تننع افبيئ  يف  نمد  كالي  كا  ا 
 افد ي  م  اف راسنت علمت   ا اف نوذج كاست  ـ يف مدظل دكؿ م ظن  افتدنكف االقتصندم ان يف

 .2ذف  ف ل  ا كاسرتافين كاظتنلو  اظتتز ة
افبيئػل كنضنعػ  ف نػوذج افتنيػ  احإناػنٓف افػ م  اال تنػنعكق  ظ ر  ػ ا اف نػوذج اصت يػ  يف علػل    

يػػػػ  افاػػػػنعض ،كيرل كػػػػ  مػػػػ  كػػػػنقوف كدانلػػػػوب لف مدظػػػػل ا فتػػػػنط اال تننعسػػػػيار علػػػػمت افتضاػػػػ ات 
، ػػػ   اف ظػػػرة افػػػ  رافض ػػػن ر افدػػػنَف افابيدلػتػػػو  ل ػػػنيػػػ  ق ظػػػر فلنوتندػػػنت احإناػػػنني  علػػػمت اال تننع

كم  مث ف ف   ا افتو ػه كػنف ياػدمت ، استغالؿ افبيئ  كاست  ام ن كس  مالنكل ن عنحإنانف كاؾتنزاقه
     ،ا مػػػر افػػػ م اندوػػػس سػػػلبن علػػػمت افبيئػػػ  كقلػػػ  ف اعتبػػػنر فلد نَػػػر افبيئيػػػ  ا  رلطت مػػػ  احإناػػػنف دك 

،كق  ا ػػتن   ػػ ا اف نػػوذج )افتنيػػ  احإناػػنٓف( تصنَػػهافتلػػوث كام اسػػتيدنبمػػ  قػػ رة ا رض علػػمت 
 :3علمت لرعد  شتنت لسنسي 

فػ ا ف ػو متتلػف عػ  عػنقل افونئ ػنت اضتيػ  ، قراثػن ثضنفيػن عنحإضػنف  ذُف افوراثػ  اصت يػ  احإناػنفنتتل   ـــ
 ا  رل

 د نػػػػوع يػػػػ  اػػػن ذفػػػػ  افتو وفو يػػػن  ػػػػل افدوامػػػ  افرئياػػػػي  افػػػ  حتػػػػاال تننعذف افدوامػػػػ  افثضنفيػػػ  ك  ــــــ
 افدالقنت احإنانني .
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لمػن افبيئػ  افابيديػػ  ف ػل غػػ  ، يػ  كافثضنفيػ  ذ ػػنر افدالقػنت احإناػػنني اال تننعقدتػ  كػػ  مػ  افبيئػػ   ــــ
 متصل  عنظتوضوع ذُف س  عدي .

ـــ     ل عنليتػػػنف ماػػػتنرقنف اال تنػػػنعف افثضنفػػػ  عبػػػنرة عػػػ  قراكنػػػنت ،كاػػػن لف افتضػػػ ـ افتو وفػػػو ل ك ذ ـــ
 قنعل  فلدن .    ي اال تننعف ف ذف  كتد  ك  اظتالنك  ، ي ال ن ذُف من
قلػػ  اظتبػػندا كافاػػننت افاػػنعض  فل نػػوذج احإناػػنٓف دفدػػت كػػنقوف كدانلػػوب ذُف َػػينغ  كقاػػوير    

     ياػػػتاي  لف يوػػػوف عػػػ يال فل نػػػنذج افاػػػنعض  كقػػػ  ل لضػػػن ، افبيئػػػل اال تنػػػنعفتػػػوذج   يػػػ  يف علػػػل 
( كافػػ م ضػػن ن  لرعدػػ  مبػػندا لسنسػػي  nepج افبيئػػل اصت يػػ ()علػػمت  ػػ ا اف نػػوذج اصت يػػ  )اف نػػوذ 

  ل:
ـــــ        ذال ، علػػػػمت افػػػػرغل مػػػػ  اقصػػػػنؼ احإناػػػػنف عصػػػػضنت  نَػػػػ  كؽتيػػػػ ة كنفثضنفػػػػ  كافضػػػػيل كافتو وفو يػػػػن ــ

 .قد  كال حتصمت كقدتن  علمت عدل ن يف اف اق افبيئل افوب  لنه كاس ا م  لنواع كث ة ال
قتػػ ثر كػػ ف  عدالقػػنت كفوػػ  ، تػػ ثر عدوامػػ  ا تننعيػػ  فضػػ  كثضنفيػػ  فضػػ افدالقػػنت احإناػػنني  ال ق ـــــ

يف قاػػػػػييج افبيئػػػػػ   كلفدػػػػػنؿمتالػػػػػنعو  مػػػػػ  ا سػػػػػبنب كاف تػػػػػنئج كمػػػػػن يرتقػػػػػب علػػػػػمت ذفػػػػػ  مػػػػػ  ردكد 
ياػػػنمت  احإناػػػنني  اعتندفػػػ  عتػػػن كثػػػ  مػػػ  اف تػػػنئج غػػػ  اظتضصػػػودة لك مػػػن ا فدػػػنؿافابيدي ،كعليػػػه فػػػ ف 

 .  معنفوظنئف افون
ـــــ         قضػػػػرض قيػػػػودا سيويػػػػ  كفي ينئيػػػػ  ، ف ػػػػنس كيدتنػػػػ كف علػػػػمت عيئػػػػ  عيوفو يػػػػ  في ينئيػػػػ  ػتػػػػ دةيدػػػػية ا ــ

 علمت افدالقنت احإنانني .
    كافضػوة اظتاػػتوسنة لك اظتاػػتضنة مػ  عػػ ة ا رتاعػػنت اال ػػرتاعرغػػل لف كثػػ ا مػ  قػػ رة احإناػنف علػػمت  ـــــ

  نتوػ  ذفغػنو افضػوانش احإيووفو يػ   ذال لنػه ال، ق  قب ك فلو ل  ا كُف ل ن حتن  يف  ينهتػن قػ رة فنئضػ 
 .1لك جتنكز ن

 انتضػنوفض  ق ـ نض ا فوال اف نوذ ش ،كل ػنر ذُف لف كػنقوف كدانلػوب قػ من   buttelلمن عنقي     
    ،كلنه يركػػػ يغاػػػل عػػػ ة اجتن ػػػنت نظريػػػ  مت نفاػػػ  فتػػػوذج قػػػ ٔف كاعتػػػ ا ( hepفل نػػػوذج احإناػػػنٓف )
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،كم  مث ف نػن يدتػ اف  ػ ا اف نػوذج انٓف فض  كعنفتنِف ف و غ  كاقدػلحإنل ااال تننععلمت اصتننب 
   كد افبضػػنو احإناػػنٓف نتو ػػه قضاػػ  سػػ  ال غػػ  م نسػػب ك  ػػنر نظػػرم عيئػػل فلنوتندػػنت احإناػػنني  ك

( علػػػمت كاقديػػػ  عيئيػػػ  nep،كيرل عنقيػػػ  لنػػػه كرغػػػل ا ػػػتننؿ اف نػػػوذج افبيئػػػل اصت يػػػ  )يف  ػػػ ا افوػػػوف
ي ،ذال لنه اال تننعضركرة دمج مضن يل مث  اضت كد كافضيود افبيئي  يف افتزليالت  كيوافض ل افرلم يف

يدت  لف اف نوذ ش افتض  جملنوع  م  افضرضينت اظتتوننا  كاظت اون  كاف  قتال عنفالنوفي  كيػرل 
ذضنف  ، فتوذج افتني  احإنانٓف كلين ع  علي ن االستضندة م  كال اف نوذ ش ذقتنؿنتو  ن  عنقي  لنه ال

 نػػػه ي مػػػ  لف ال يضتصػػػر علػػػل نظتنركاػػػي  كافوظيضيػػػ  كافتضنعلي ،ذُف االسػػػتئ نس عنف ظريػػػنت ا  ػػػرل ك
،ع  ي بغل لف يتنو    ا افدلل اصت يػ  اال تننعنه موضوعن فرعين يف علل افبيئل علمت كو  اال تننع

 .1كاعتنـ افتوفيق عش ك  اال تالفنت اف ظري  كاالستضندة م  ن رتيدن
 ادعذدمي بقضذيذ اد يئة االىامذم: رابعذ
            عػػػػػػ ل اال تنػػػػػػنـ افدػػػػػػنظتل عضلػػػػػػنين افبيئػػػػػػ  اسػػػػػػتونع  ظتػػػػػػن  لضػػػػػػه افتاػػػػػػور افصػػػػػػ نعل كافتو وفػػػػػػو ل    
ن كلف    مالنري  افت ني  كافتص ي  َف قراع سالم  افبيئ  كقواز ن ، آثنر سلبي  علمت افبيئ  م   صَو

كسػػ كث ، الػػوالت افبيئيػػ  يف م ػػن ق ع يػػ ة مػػ  افدػػنَفا مػػر افػػ م لدل ذُف ظ ػػور افد يػػ  مػػ  اظت
       عػ ة كػوارث عيئيػ  كننػت عتػػن آثػنر  ػ  سػلبي  علػمت رتيػػ  افونئ ػنت اضتيػ  علػمت كوكػب ا رض،كفدػػ 

ت يف يػػػر اظتػػػننة قػػػر غافػػػ   1967سػػػ ث فاػػػضي   ثػػػورم كػػػننيوف عػػػنـ  مػػػ  لعػػػرز  ػػػ   افوػػػوارث مػػػن
ػػوؿ افبضػػ  ، بزػػرض  اطتػػنـ ذُف افلفػػف  ػػ  مػػ  افػػ  177كقاػػرب  ػػراو اضتػػندث سػػواِف  ؽتػػن لدل َك

         ؾتػػػػػل عػػػػػ   ػػػػػ ا افتاػػػػػرب مػػػػػ  اندونسػػػػػنت سػػػػػلبي   كمػػػػػن، افضرناػػػػػي  افالػػػػػوا  اف ضايػػػػػ  افاػػػػػوداو ذُف 
سضػػػ  سػػػننتنعنرعنر اف ضاػػػل  انضوػػػنر،كنػػػن يدتػػػ  كاف بنقػػػنت افبزريػػػ  كعدػػػا افايور ا شتػػػنؾعلػػػمت <

قلوث منئل  ك وائل م  ا ار افووارث افبيئي   ـ كمن اؾتر ع ه م 1969عونفيضورنين ا مريوي  عنـ 
كفدػ  ل ػ ر ، اف  كقدت،علمت غرار افووارث اف وكي  اف  فتوت عنفبيئ  يف افد يػ  مػ  م ػن ق افدػنَف

،كنن لدل اكتالػػػنؼ سػػػنعضن افاػػػوفي اظتضنعػػػ  اف ػػػوكم قالػػػرنوعي  يف االحتػػػند  انضوػػػنرقلػػػ  اضتػػػوادث 
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افػػػػوعل يوػػػػل افتػػػػ  ور افبيئػػػػل افػػػػ م مػػػػس ؼتتلػػػػف  افدلنػػػػنو فثضػػػػب ا كزكف دكر لسنسػػػػل يف زيػػػػندة
 .1مووننت افبيئ  افابيدي 

فض  ع ل اال تننـ افدنظتل عضلنين افبيئ  افابيدي  يف افب اي  علمت  و  دراسنت علني  كننت جترم   
م ظنػ  افيوناػوو،كنندت  ذ ػراؼككننػت قػتل حتػت ، يف اصتنمدنت كاظتدن   كمراك  افبزػ  افدلنػل

عنقػت فبزوث علركرة اال تننـ عنفبيئػ  كزتنيت ػن مػ  االنت نكػنت كاظتننرسػنت افػ      اف راسنت كا
كنػػػن لكػػػ ت  ػػػ   اف راسػػػنت علػػػمت ا  اػػػنر افوبػػػ ة افػػػ  هتػػػ د ك ػػػود ،  قر ػػػق افبيئػػػ  كختػػػ  عتواز ػػػن

   ا افووكب  راو اف اب اظتت اي ة م  افتلوث.علمت احإنانف كرتي  افونئ نت اضتي  
عدػػ ا لتنػػ  اال تنػػنـ عنفبيئػػ  كمالػػوالهتن لَػػب  اظتالػػوالت افبيئيػػ  ذُف لف ق ايػػ   سػػ ة فضػػ  لدل    

دعػػت اصتنديػػ  افدنمػػ   سػػشـ 1968سيػػ  ير ػػ  قػػنريخ  اال تنػػنـ افاينسػػل اػػن ذُف سػػ   ، سينسػػين
هتػ د افبيئػ   لَػبزتفلبزػ  عػ  سلػوؿ ظت تلػف اظت ػن ر افػ   فألمل اظتتز ة ذُف عض  مؤدتر عنظتل

 .2كسينة افبالر
ل  افابدي نت جتنكعت افد ي  م  دكؿ افدنَف م  دعػوة ا مػل اظتتزػ ة ضتلػور مػؤدتر افبيئػ  كيف ما  

،  ا اظتؤدتر اف م كضػ  فيػه اجملتندػوف ـ1972عنفاوي  يف لكتوعر  لستو وَفافبالري  اف م اندض  يف 
  ،كقػػػ   ػػػ ؼ  ػػػ ا اظتػػػؤدتر ذُف ذ ػػػالؽ غتنوعػػػ  مػػػ3قصػػػورا  ػػػنمال ظتالػػػول  افبيئػػػ  افرا  ػػػ  اظتاػػػتضبلي 

اف الػن نت اظت اػػض  دكفيػػن اػػ ؼ زيػػندة اظتدرفػػ  ضتضػنئق ك ق ث  ػػن علػػمت احإناػػنف كاظتػػوارد )قضػػؤف افبيئػػ ( 
افتػ اع  افالزمػ  يف سضػوؿ  كاختػنذ،زتني  افبيئ  كذدارهتن عالو  سليلكافادل جب ود مالرتك  م  ل   

كنن سػػ ر اجملتندػػوف يف  ػػ ا اػػنع ة افتض يػػ  فلبلػػ اف اف نميػػ ،افتدلػػيل كافتػػ ريب كافتوعيػػ  افالػػدبي  كاظت
   ئيػػنت غريبػػ  قتاػػبب اظتػػؤدتر مػػ   اػػورة ا نالػػا  افصػػ نعي  افػػ  قالػػق ذُف اصتػػو سػػرارة كغػػنزات ك   

 كارقضػػػنعناػػػب غػػػنز افضزػػػل يف اصتو، ارقضػػػنع،ذضػػػنف  ذُف قغيػػػ  م ػػػنخ ا رض عاػػػبب يف قلػػػوث اعتواو
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يػػػػ  مػػػػ  ا مػػػػراض  س علػػػػمت َػػػػز  احإناػػػػنف كظ ػػػػور افد كافػػػػ م لندوػػػػ، ناػػػػب افلػػػػبنب افػػػػ  نٓف
 .  1نؿ كذَنع  افديوفداكنف

ينت ن كر م  ن: لستو وَفكق   رج مؤدتر   اونوع  م  افتَو
كفدػ  ، ي  م  ؼتتلف اظت ن ر ا قػ  اػندعوة اضتوومنت ذُف ع ؿ اصت ود ضتنني  افبيئ  افابيد -

 ت.نقه علمت احإنانف كاضتيواف كاف بنلعرز ن مالوالت افتلوث افبيئل كاندونس
  .نت افَر بو  عنظتي  م  ػتا ذنالنوتلوث ع    افَر -
 زتني  افبيئ  افابيدي  م  االستغالؿ غ  افر ي  فلنزنفظ  علمت افثركات افابيدي . -
  .كض  س  فلتونرب اف وكي  اف  جتران عدا اف كؿ -
 ني   دوب افدنَف.صتافتوعي  االوالت افبيئي  افابيدي   -
كدعل مراكػ  افبزػوث اظت تلضػ  علػمت اظتاػتول الػل ،   افبز  افدلنل يف اجملنؿ افبيئلقالوي -

 كاف كِف يف ؼتتلف غتنالت افبيئ  افابيدي . كاحإقلينل
 فلنزنفظ  علمت افتوازف افابيدل كافضومل. اقضنقي دعوة اف كؿ ذُف قوقي   -
 .2َ  كؽ  نص فتنوي  اظتالركعنت اظتتدلض  ينني  افبيئ  افابيدي  ذنالنو -
كذفػػػ  عغيػػػ  ، كاف ػػػ كات اف كفيػػػ  سػػػوؿ افبيئػػػ فدػػػنظتل افد يػػػ  مػػػ  اظتػػػؤدترات  ػػػ ا اظتػػػؤدتر ا قػػػالكقػػ      

افػػ  انبثضػػت ع  ػػن قوقيػػ  عػػ ة اقضنقيػػنت ، افراميػػ  ضتننيػػ  افبيئػػ  افابيديػػ  افت اػػيق عػػش ؼتتلػػف اصت ػػود
      عضػػػػ ت نػػػػ كة علغػػػػراد ابػػػػندرة  1975لكتػػػػوعر  22ذُف 13كعركقوكػػػػوالت ،فضػػػػل افضػػػػرتة اظتنتػػػػ ة مػػػػ  

فيوناػػوو كعرنػنمج ا مػل اظتتزػػ ة فلبيئ ،كقػ  قارقػت  ػػ   اف ػ كة ذُف اظتالػوالت افبيئيػػ  مػ  م ظنػ  ا
كدكر افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف افتصػػ م عتػػن، مػػ   ػػالؿ حت يػػ  غنيػػنت كل ػػ اؼ ك صػػنئل  ػػ ا اف ػػوع مػػ  

 .3افرتعي  ذُف  ننب دراس  افدالق  اظتو ودة عش احإنانف كعيئته افابيدي 

                                                             
1 ػ   james gustave speth.peter. m.haas. global environmental governancce.island 
press.washinton.covelo.london.2006. p57 

 140،ص 2003سورين: دار افضور،  افرتعي  افبيئي  كآفنق ن اظتاتضبلي .ػ َنٌف، ػتنود ك   ك ذعتانـ، دركية افدونل.  2
 9،ص 2000. اصت ائر:  مابد  اف ونح، افر نننت افبيئي  يف اصت ائرملز . ،ػ لزت  3
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ـ ، ػػ ا اظتػػؤدتر 1977علغػػراد  ػػنو مػؤدتر قبلياػػل اظت دضػػ  يف  ور يػػن عػػنـ كعدػ  عػػنمش مػػ  مػػؤدتر     
ػػ   ػػ ا اظتػػؤدتر ذُف ذسػػ ل كلرعدػػش ، دكؿ5كفػػ ا مراقػػب نتثلػػوف  340نرك  افػػ م عػػرؼ مالػػ كقػػ  قَو

ي  كق   كق نكفػت غتػنالت افرتعيػ   افبيئػ  ، فود افرشتي  اظتالػنرك  يف اظتػؤدترعلي ن م  قب  افو  االقضنؽقَو
ػينت يف ثالثػػ  ل ػوار رئياػػي   ػل: اظت تلضػ  علػػ دكر افرتعيػػ   -مت ماػتول افدػػنَف كوػ  كسػػ دت افتَو

يف غتػنؿ  افرتعيػ   كاحإقلينػلافتدػنكف افػ كِف  - ق ني  افرتعي  افبيئي  علمت افصز اسرتاقيوينت –افبيئي  
 افبيئي 
ػػػػػينت اطتناػػػػػ  ا كُف حتػػػػػتدور اداربيـــــة اد يئيـــــة:  -1 يػػػػػ  ع ػػػػػواف دكر افرتع سيػػػػػ  انػػػػػ ر ت افتَو

      علػػػمت قوسػػػي  ناػػػنؽ افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  عاريضػػػ  دتو  ػػػن مػػػ  ماػػػنيرة افت نيػػػ  افبالػػػري  ،كذفػػػ   افبيئيػػػ ،كرك 
 م   الؿ دغت ن يف نظل افتدليل اف ظنمل كغ  اف ظنمل.

ػػػػػينت سيػػػػػ  انػػػػػ ر ت افتاســـــاراتيجيذت تنميـــــة اداربيـــــة اد يئيـــــة دلـــــى ادصـــــعيد ادقـــــومي:-2          َو
      لسػػػنسعلػػػمت  احإسػػػرتاقيوي كافػػػ  لكػػػ ت علػػػمت لقتيػػػ  حت يػػػ   ػػػ   ، ورحتػػػت  ػػػ ا اػػػ 21ذُف06مػػػ  

 م  افبز  كافتوريب.
ػػػػينت حتػػػػت  ػػػػ ا افبػػػػنب اداعــــذون ادــــدودي واإلقليمــــي: -3      انػػػػ ر ت اجملنوعػػػػ  ا  ػػػػ ة مػػػػ  افتَو

م  ػن علػمت لف قضػـو تدػنكف عػش افػ كؿ افػ  قػ ل افػبدا كق  لك ت علمت ضركرة قضويػ  االقصػنؿ كاف
كذفػػػ  ، يػػػ  افبيئيػػػ يوناػػػوو عتػػػ    قػػػ رات مونقب ػػػن احإقلينيػػػ  فتاػػػنع  يف اف  ػػػوض عنفرتعم ظنػػػ  اف

 .1عت كي  ن عنظت تصش م  قوس  نانؽ     اظتونقب
    ل ػػػل اظتػػػؤدترات افبيئيػػػ  افدنظتيػػػ  ـ اندضػػػند مػػػؤدتر ريػػػو دم  ػػػنن ك ك ػػػو لسػػػ 1992كقػػػ   ػػػ   عػػػنـ   

 اضتوومػػنت مػػ  رؤسػػنو افػػ كؿ لك 118ك دكفػػ 178سيػػ   ػػنركت فيػػه ، كقػػ  عػػرؼ عضنػػ  ا رض
 .2َزضل  15000ي ي  ع   من ك، سوومي  م ظن  غ 1400ك، كف  رشتل 8000كسواِف 

                                                             
 145ػ َنٌف ، ػتنود ك   ك اعتانـ، دركية افدونل.مر   سنعق، ص  1
 jemes gutave. Ibid.p 61ػ  2
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،كاعت   ػػ ا اظتتزػػ ة اظتدػا عنفبيئػػ  كافت نيػ قػندة افدػػنَف يف ريػو دم  ػػنن ك كيف مػؤدتر ا مػل  ل تنػ   
 ا عدػػند ذدمػػنج  يػػ  كاف كفيػػ  َػػوب اظتػػؤدتر اثنعػػ  نضاػػ  ؿتػػوؿ  نمػػ  يف ذعػػندة قو يػػه افاينسػػنت افو 

 افػ م نتثػ ، يف مؤدتر افضن   نم  ع ة كثنئق كق    قوقي ، ئي افبيئي  يف ا   اؼ االقتصندي  كاحإفتن
كحتضيػػػق  كوكػػػب ا رض ماػػػتضب  افراميػػػ  ذُف قغيػػػ احإ ػػػراوات كاظتالػػػنري    ويلػػػ  مػػػ  ع ايػػػ  فدنليػػػ 

نتػػنئج اظتػػؤدتر كالسػػينن  ػػ كؿ ا عنػػنؿ كلَػػبزت ، 1اضتػػندم كافدالػػري  اظتاػػت ام  يف افضػػرفافت نيػػ  
كمبندا ريو دم  نن ك فدنف  افت ث  يف اف  وض عنفت ني  كم  مراعنة زتنيػ  افبيئػ  كحتضيػق  21افضرف 

 . 2افت ني  اظتات ام 

دتثلػت يف ذعػالف ريػو عالػ ف افبيئػ   ذعالنػنت ذضنف  ذُف ذف  فض  لعتنػ   ػ ا اظتػؤدتر افدػنظتل ثػالث  
رشتل غ  اظتلػـ  قننونػن ابػندا مػ  ل ػ  فكافبينف ا، ـ21ك  كؿ لعننؿ افضرف ،   )ذعالف ريو(نيكافت 
وافق عنظتل يف ا راو يال ف ذدارة رتي  لنػواع افغنعػنت كسضظ ػن كق نيت ػن اظتاػت ام  )اظتبػندا اظتتدلضػ  ق

افت ػوع  اقضنقيػ  عنحإضػنف  ذُف ذفػ   ػرل يف اظتػؤدتر فػت  عػنب افتوقيػ  علػمت مدن ػ قش قتػن، عنفغنعنت(
 ،كاقضنقي  ا مل اظتتز ة احإ نري  اظتتدلض  عتغي  اظت نخ.افبيوفو ل

افػ كِف فتزضيػق ،قات  ؼ قو يه كقوسي    ود اجملتن  مب ل 28قلن  ذعالف ريو ديبن   ك كق   
     دتنػػ ك ػػو اػػ ا يديػػ  ق كيػػ  ذعػػالف مػػؤدتر ا مػػل اظتتزػػ ة اظتدػػا عنفبيئػػ  افبالػػري  اظت، افت نيػػ  اظتاػػت ام 

 . 3ـ1972عنـ  لستو وَفيف مؤدتر 
سيػ   ػ ا ،  نػ  افػ  لَػ ر ن مػؤدتر قنػ  ا رضـ م  ا  ػينو اظت21كيدت    كؿ لعننؿ افضرف   

يػػ  يف ذ ػػنر اال تننعلدمػػج اال تننمػػنت افبيئيػػ  كاالقتصػػندي  ك  كونػػه  اصتػػ كؿ يدػػ  ذؾتػػنزا قنرمتيػػن  نمػػن
ػينت افدنػ  نظػػل كاسػ  فلاينسػنت،كاستول  ػ كؿ ا عنػػنؿ علػمت  غتنوعػ  كاسػد  اف اػػنؽ مػ  قَو

                                                             
1 . Joy A,Palmer.  Environmental education in the 21 st century: Theory, practice, progress and 

promise. London: by Routledge. 1998 .p17 
 9،ص 2001فلبيئ  ، اظتتز ة، نيويورؾ: عرننمج ا مل سا  احإدارة افبيئي  اف كفي فلبيئ . اظتتز ةػ عرننمج ا مل  2
. افػ كرة اطتػنمس. فيضػرم.   كافت ني  افتابيق كافت ضي ذعالف ريو عال ف افبيئل فألمل اظتتز دة. صت   افت ني  اظتات ام .اال تننعػ اجمللس االقتصندم ك  3

 3،ص 1997صت   افت ني  اظتات ام  ، 
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ػػػػي  اػػػػن يف ذفػػػػ  مضرتسػػػػنت مضصػػػػل  فويضيػػػػ  اضتػػػػ  مػػػػ  لفتػػػػنط  2500لكثػػػػر مػػػػ    االسػػػػت الؾقَو
كقالػػوي  اف راعػػ  ، كافت ػػوع افبيوفػػو ل، كاياػػنت، الؼ اصتػػومغػػكزتنيػػ  اف، اظتب رة،كمونفزػػ  افضضػػر

 اظتات ام .
فيػتل افت كيػ  يف مػؤدتر قنػ  ، ل  ق  ور افبيئػ م ظتالوعلمت ضركرة افتص  لستو وَففض  لسضر مؤدتر   

يػ  كاالقتصػندي  لمػور العػ  اال تننعا رض اظت دض  يف ريو دم  نن ك علمت لف زتنيػ  افبيئػ  كافت نيػ  
كفلت كيػػ  علػػمت  ػػ   اظتبػػندا كحتضيػػق افت نيػػ    اعتنػػند ، يػػ  اظتاػػت ام  اسػػت ندا ظتبػػندا ريػػوم  ػػن فلت ن

كيف عػنـ ، كذعالف ريػو عالػ ف افبيئػ  كافت نيػ  21ركؼ عنسل   كؿ لعننؿ افضرف اف ننمج افدنظتل اظتد
سي  اندض  مؤدتر ، حتضيق     اظتبندا كزتني  افبيئ م  ل    اف وكبـ   استوننؿ افدن  2002

قن   و ننابورغ مػ  ل ػ  افبزػ  عػ  سػبي  مالػرتؾ يػؤدم ذُف عػنَف لتػرـت رؤيػ  افت نيػ  اظتاػت ام  
 ػػ ا اظتػػؤدتر علػػمت انػػه   ذسػػراز قضػػ ـ  ػػنـ َػػوب حتضيػػق قوافػػق عػػنظتل يف ا راو  كي ضػػ  ن،سي  لكػػ 

 .1ك راك  عش رتي   دوب افووكب
كظتن كنف مؤدتر قن   و ننابورغ مؤدترا يرك  علمت افت ضي  ،ف و َف يتن ا ع  نتيوػ  عػن رة علػمت    

 مػػػ  ا  ػػػ اؼ ،فلل قػػػـ  لم اقضنقيػػػنت قػػػؤدم ذُف مدن ػػػ ات   يػػػ ة ككػػػنف افوثػػػ صػػػوصك ػػػه اطت
غػ  انػه   حت يػ  عدػا ا  ػ اؼ ، ا ق  لقتيػ  نتاال تننعاظتتضق علي ن ماتن ة م  غتنوع  م  

اصت يػ ة اعتنمػػ  مثػ :قضليل ناػػب  لكفئػ  افػػ ي  ال يتنتدػوف عػػنظترافق افصػزي  ا سنسػػي  ذُف اف صػػف 
       عػػ ائ  ل ػػػرلعواسػػػا 2020،كذنتػػػنج كاسػػت  اـ اظتػػػواد افويننكيػػ  يلػػػوؿ عػػنـ  2015يلػػوؿ عػػنـ 

،كاضتضنظ علمت افثركة افانوي ،كحتضيق  ضا كبػ  يلػوؿ عػنـ قر   عنفلرر علمت احإنانف كافبيئ ال 
 يف مد ؿ افت فق يف افت وع افبيوفو ل. 2010

فضػػ  سػػدمت اجملتندػػوف يف  ػػ ا اظتػػؤدتر ذُف ضػػركرة اطتػػركج خباػػوات كذ ػػراوات عنليػػ  فدليػػ  حإنضػػنذ     
احإعػالف افاينسػل اػ ا  لكػ   ئػ  عػ ؿ افضػرارات كاظتبػندا اف ظريػ  ك ػ ا مػنكوكب ا رض كزتنيػ  افبي

 اظتؤدتر افدنظتل حتت فضرة م  افضوؿ ذُف افضد  كاف  قلن ت اظتبندا افتنفي :         
                                                             

 3، 2، ص 2002، نيويورؾ:  يئ  ا مل اظتتز ة ،2002قضرير مؤدتر افضن  افدنظتل فلت ني  اظتات ام   و ننابورغ ػ  يئ  ا مل اظتتز ة. 1
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ــــ  قلػػػػل كنفػػػػ  اجملنوعػػػػنت افرئياػػػػي   ف  ػػػػ   افدنليػػػػ  كتػػػػب لف قوػػػػوف  ػػػػنمل ذن ػػػػن متضضػػػػوف علػػػػمت ل ـ
 ر قن   و ننابورغ افتنرمتل.يف مؤدت كاضتوومنت اف   نركت

كتند ػن قصػػنيل مالػرتؾ علػمت ذنضػنذ كوكب ػػن كقد يػ  افت نيػ  افبالػػري  ، كؿتػ  ندلػ  افت ام ػػن عنفدنػ  مدػن ــــ
 كحتضيق االزد نر كافاالـ افدنظتيش.

 قتلػن ه كؿت  ندل  افت ام ن خبا  ق ضي  مؤدتر افضن  افدنظتل فلت نيػ  اظتاػت ام  كاحإسػراع عتزضيػق مػن ـ 
 ل  اؼ ا تننعي  كاقتصندي  كعيئي  ػت دة زم ين. م 
  ػ ا افووكػب  قدػية يفتد ػ  رشتيػن فالػدوب افدػنَف كفأل يػنؿ افػ  ن كم  افضنرة احإفريضي  احإناػنني  ـــ

 .1لم  افت ني  اظتات ام  و ع ن ن عنزموف علمت ضننف حتضيق   ؼ اظتالرتؾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 5، ص 2002. نيويورؾ:  يئ  ا مل اظتتز دة ، الف  و ننابورغافوثيض  افاينسي  حإعػ  يئ  ا مل اظتتز دة.  1



 ا كؿ : افبيئ  يف اظت ظوم  اف كفي  افضص  
 

81 

 

 خالصة:
       دػػػػرتؼ عنضتػػػػػ كد اصتغرافيػػػػ  عاػػػػبب اظتالػػػػػوالت كا زمػػػػنت اطتاػػػػػ ةَف قدػػػػ  افبيئػػػػ  كمالػػػػػوالهتن ق    
عغيػ  ، عنفبيئػ  مالػب دكِف كعػنظتل ملػ  اال تنػنـؽتن  دػ  مػ  ، قابب في ن احإنانف جتن  افبيئ  اف 

 اضتضنظ علمت   ا افووكب اف م ندية فيه.
فضػػ  كالػػضت ، اػػنف كعيئتػهعنفبيئػػ  كمالػوالهتن كقر ػػي  افدالقػ  عػػش احإن اال تنػػنـكمػ  ق ايػػ  ضػركرة   

عدػا  عن تنػنـكل  ت     اصت ود م زػمت قصػنع م ع ايػ  ، اصت ود اظتتالسض  فتزضيق   ا اعت ؼ
      عدػػػا افدلػػػـو اػػػ   اظتاػػػ ف  ك فػػػت  ختصصػػػنت ا تنػػػنـذضػػػنف  ذُف ، اظتضوػػػري  كافدلنػػػنو ااػػػ ف  افبيئػػػ 

 يف اصتنمدنت هتتل ا ا اظتي اف علمت غرار علل ذ تننع افبيئ .
كنن سدت افوثػ  مػ  اضتوومػنت كاعتيئػنت افدنظتيػ  ذُف قبػا قالػريدنت كقػوانش كاقضنقيػنت مل مػ       

افبيئػػػ  كزتنيت ػػػن كعضػػػ ت يف سػػػبي  ذفػػػ  افد يػػػ  مػػػ  اظتػػػؤدترات  اسػػػرتاـفلضػػػرد كاصتننعػػػنت مػػػ  ل ػػػ  
غ ر و م  ػػػنن ك عنف ازيػػػ  كقنػػػ   و نناػػػبكمػػػؤدتر ريػػػو د، عنفاػػػوي  لسػػػتو وَفاف كفيػػػ  عػػػ او مػػػ  مػػػؤدتر 

 م  ل   قوسي  اصت ود افدنظتي  فلزضنظ علمت   ا افووكب اف م ندية فيه.، كغ  ن
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 تمهيد:
افد ي  م  اف كؿ كاضتوومنت م  ل   زتني  افبيئ  كاضت  م  مالوالهتن اظتت ايػ ة عه ذف من قضـو     

  ال يدتػػ  سػػال كنفيػػن  زمػػ  افبيئػػ  اػػنتيدنت اظتل مػػ  فألفػػراد كاظتؤسعػػ   ريػػق فػػرض افضػػوانش كافتالػػر 
كمػ  مػن ك ػ  افضػرد نضاػه عديػ ا ، علمت اعتبنر لف االفت اـ عتل  افضػوانش مر دػه اطتػوؼ مػ  افدضػنب

 ع  سلانت افرقنع  كافدضنب عند ظتننرسنقه اظتايئ  فلبيئ .
   لػػمت كقواز ػػن كع كمػػ  مث كػػنف العػػ  مػػ  ذكتػػند اسػػرتاقيوينت ل ػػرل فغػػرس قػػيل اضتضػػنظ علػػمت افبيئػػ     

كا ت ل افضور احإنانٓف ذُف افرتعي  افبيئي  يف اظتؤسانت افتدليني   نَ  كقلنش ، يف نضوس ا فراد
        عغيػػػ  قرسػػػػيخ م ظومػػػ  مػػػػ  افضػػػيل افػػػػ  قاػػػػنع  ، اظت ػػػن ج اف راسػػػػي  اظتض مػػػ  فلاضػػػػ قلػػػنين افبيئػػػػ  يف 

افدالقػػ  قو ي ػػن سػػلينن اػػن يوضػػ   كقو يػػه  ػػ  ، ظػػيل عالقتػػه مػػ  عيئتػػهيف قالػػوي  سػػلوؾ افضػػرد كق 
 اضتضنظ علمت افبيئ .  

عػػػ  لف ؼتتلػػػف مؤساػػػنت افت الػػػئ  ، اظتؤساػػػنت اف ظنميػػػ  فضػػػ  كنظت رسػػػ  كال قضتصػػػر افرتعيػػػ  علػػػمت  
يػػ  ا  ػػرل قلػػال  عنفد يػػ  مػػ  ا دكار مػػ  ل ػػ  زتنيػػ  افبيئػػ  كاف  ػػوض اػػن مثػػ  ا سػػرة اال تننع
 كاظتؤسانت احإعالمي .، كاظتاو 
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 أوال. مفهوم اداربية اد يئية وأىمياهذ وأىدافهذ
 . مفهوم اداربية اد يئية: 1
      ذف افتػػػػ  ور اطتاػػػػ  افػػػػ م عرفتػػػػػه افبيئػػػػ  يف افدضػػػػود ا  ػػػػ ة نتيوػػػػػ  قصػػػػرفنت احإناػػػػنف اصتػػػػػنئرة    

ػػن عدػػ  افثػػورة افصػػ نعي  كمػػن  لضتػػه مػػ  قلػػوث كؼتنفضػػنت لدت ذُف ذفاػػند ، علػػمت  ػػ   افبيئػػ   صَو
كظ ػػر قبدػػن فػػ ف  افد يػػ  مػػ  اظتالػػوالت افبيئيػػ  افوػػ ل مثػػ  االنضوػػنر ، كاحإ ػػالؿ عتواز ػػن افبيئػػ 

قلوث اظتين  كاعتواو كافرتع  كاست  اؼ اظتوارد كانضراض افوث  م  ا سينو كافتصػزر كاصتػوع ك افاونٓف 
قلػػوث اعتػػواو  كنضػػل مػػوارد اظتيػػن  افد عػػ  كافضضػػر كسػػوو افتغ يػػ  كظػػن رة ا ماػػنر اضتنلػػي  اف نجتػػ  عػػ 

كػػػ   ػػػ   اظتالػػػوالت كغ  ػػػن  دلػػػت احإناػػػنف يبزػػػ  عػػػ  لسػػػنفيب ،  كظػػػن رة االستبػػػنس اضتػػػرارم
     كفدػػ  مػػ  ل ػػل  ػػ   ا فيػػنت افرتعيػػ  فبيئيػػ  افػػ  سػػنكؿ ، ننيػػ   ػػ   افبيئػػ  كاضتضػػنظ علي ػػنكآفيػػنت ضت

 ػػن افالػػنم  كاظتالػػنرك  مػػ   العتػػن ق نيػػ  افػػوعل افبيئػػل فػػ ل ا فػػراد كذثػػنرة ا تنػػنم ل ؿتػػو افبيئػػ  اد ن
كذف  عت كي  ل عنظتدػنرؼ كق نيػ  ميػوعتل كاجتن ػنهتل كم ػنراهتل فلدنػ  فػرادل كرتنعػنت ، اظتتدلض  ان

 .1ضت  اظتالوالت افبيئي  اضتنفي  كجت ب س كث مالوالت عيئي  ماتضبلي 
ف قيضػػػ  عػػػش كونػػػه ي ػػػتل عػػػنف ظر يف افدالقػػػنت اظتدضػػػ ة كا،  كيػػػرقب  مض ػػػـو افرتعيػػػ  اض ػػػـو افبيئػػػ      

احإنانف كافبيئ  م  ل ػ  لف يتبػ  احإناػنف فتاػن سػلنين مػ  اف نسيػ  افبيئيػ  كافػ م يديػ  ذفي ػن افتػوازف 
فياتغ  ، ل ونعتن قد  عرتعي  افضرد يي  يال  سلوكن ر ي ا ؿتو افبيئ  ذذف فنفرتعي  افبيئي  يف ليار

ف ػل ، قػندرة علػمت االسػتنرار يف افداػنو ذموننينهتن كيتدنم  مد ن عرفق كحتلػر سػ  قبضػمت  ػ   افبيئػ 
 .2افدنلي  م  افتدلل  اف  ق ي  مدرف  اف نس كافوعل سوؿ افبيئ  كافتز ينت اظترقبا  انقل  

كنتوػ  ، كنػن قدػ دت نظػرة اظتت صصػش اػن،  كفض  قدػ دت افتدريضػنت افػ  ق نكفػت افرتعيػ  افبيئيػ    
سيػ  يدػرؼ ذعػرا يل ، و نظػرة  ػنمل  عتػ ا اظتض ػـوفينن يلل لف ناوؽ رتل  م  افتدريضنت عغي  ذعان

                                                             
 .87، ص2009: موتب  اجملتن  افدريب فل الر كافتوزي  ، ا ردف. 1.طافتوعي  افبيئي عندؿ ،  دبنف رعي . .  1

2
 . Michael, Sanera. Environmental Education: Promise and Performance. 

Canadian Journal of Environmental Education. Vol 3, No 1 – 1998.p13 
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ماػػنكع افرتعيػػ  افبيئيػػػ  ع  ػػن: "عنليػػ  قوػػػوي  افضػػيل كاالجتن ػػنت كاظت ػػػنرات كاظتػػ ركنت افالزمػػ  فض ػػػل 
       كافتػػػػػ في  ، اظتدضػػػػػ ة افػػػػػ  قػػػػػرع  احإناػػػػػنف كسلػػػػػنرقه ازياػػػػػه اضتيػػػػػوم افضي يػػػػػنئلكقضػػػػػ ير افدالقػػػػػنت 
كضػركرة اسػتغالعتن افر ػي  فصػنٌف احإناػنف سضنظػن  ر افبيئي  افابيدي اظتصند متظ  علعلمت ستني  انف

 .1علمت سينقه افورنت  ككفضن ظتاتول مديالته"
لمػػن اظت ظنػػ  افدرعيػػ  فلرتعيػػ  كافثضنفػػ  كافدلػػـو قدػػرؼ افرتعيػػ  افبيئيػػ  ع  ػػن: "عنليػػ  قوػػوي  اظت ػػنرات      

،  ة افػػػ  قػػػرع  احإناػػػنف ازياػػػه اضتيػػػومكاالجتن ػػػنت كافضػػػيل افالزمػػػ  فض ػػػل كقضػػػ ير افدالقػػػنت اظتدضػػػ
كقوض  ستني  انفظ  علػمت مصػندر افبيئػ  كضػركرة ساػ  اسػتغالعتن فصػنٌف احإناػنف كسضنظػن علػمت 

 .2سينقه افورنت  كرف  ماتول مديالته"
ع  ػػػن: "غتنوعػػػ  اظتدػػػنرؼ كاالجتن ػػػنت كافضػػػيل  افبيئيػػػ  لمػػػن افلضػػػنٓف كعلػػػل اصتنػػػ  فيدرفػػػنف افرتعيػػػ      

كحتوػل سػلوكه ذزاو ػن كقثػ  ميوفػه ، فض ػل افدالقػ  اظتتبندفػ  عػش اظتػتدلل كعيئتػه افػ  يدػية في ػنافالزمػ  
 .3فيزرص علمت انفظ  علي ن كسينهتن م  ل   نضاه كم  ل   اجملتن "، كا تننمنقه

كيدػػرؼ لزتػػ  ذعػػرا يل  ػػل  افرتعيػػ  افبيئيػػ  ع  ػػن: "  ػػ  قدلينػػل مو ػػه لك مضصػػود ؿتػػو افتدػػرؼ      
القتصػػندي  كافبيوفو يػػػ  يػػ  كافثضنفػػ  ااال تننعمت افدالقػػنت اظتدضػػ ة عػػش احإناػػنف كافبيئػػػ  ع عدند ػػن علػػ

ف ل     افدالقنت س  يووف اظتتدلل كاعين ظتالوالت عيئته كقػندرا علػمت اختػنذ   م  ػتنكف، كافابيدي 
اػػػه ك سػػػرقه مػػػ  ل ػػػ  حتاػػش نوعيػػػ  اضتيػػػنة ف ض، يف سػػ  مالػػػوالهتن كاحإسػػػ نـافضػػرار ؿتػػػو َػػػيننت ن 

 .4كغتتنده كفلدنَف"
كافػ  قثػ   الػوالت افبيئيػ  اياػ  عنحإناػنفكيال    ا افتدريف ذُف ضركرة ذدراؾ كف ػل  بيدػ  اظت   

كنن يال  ذُف ضركرة قووي  اجتن نت عضلي  كقيل فلنزنفظػ  علػمت افبيئػ  كال يتػ قمت ذفػ  ،  ا تننمنقه

                                                             
 .15، ص2005. مصر: اف ار افدنظتي  فل الر كافتوزي ، 1. طافرتعي  افبيئي ذعرا يل، مانكع.  . 1
 .11، ص2000. دمالق:دار افضور، 1. طافرتعي  افبيئي : مالوالت كسلوؿرينض،اصتبنف . .  2
، 1999،.افضن رة:عػنَف افوتػب،2.طاظتصػالزنت افرتعويػ  اظتدرفػ  يف اظت  ػنج ك ػرؽ افتػ ريسمدول . لزت  ساش، افلضنٓف ك علل لزت ، اصتن .  3

 .67ص
 .70، ص1984. مصر: مؤسا  اطتليج افدريب كمابد   ل  مصر، افبيئ  كاظت ن ج اظت رسي . لزت  ذعرا يل،  ل .  4
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دػػ  اظتػػتدلل ذكتنعيػػن كنالػػان كقػػندرا علػػمت رتػػ  كػػل جت،   ريػػق حتػػ ي   ػػرؽ كلسػػنفيب افتدلػػيل ذال عػػ 
 اظتدلومنت كاالست تنج م ه كاطتركج عتدنيننت كمبندا عنم  م   العتن.

ع  ػػن: "عنليػ  ذعػػندة قو يػه كرعػػ   1977سػ    كقػ  كرد قدريػػف افرتعيػ  افبيئيػػ  يف مػؤدتر قبلياػػل     
ونم  فلنالوالت كيتي  افضيػنـ ع عنػنؿ احإدراؾ اظتت ان ييار، فركع اظتدرف  كاطت ات افرتعوي  ظت تلف

 .1عضالني  فلنالنرك  يف ماؤكفي  جت ب اظتالوالت افبيئي  كاالرقضنو ع وعي  افبيئ "
  كعرفػػت ليلػػن ع  ػػن: "قدلػػػل كيضيػػ  ذدارة كحتاػػش افدالقػػنت عػػػش احإناػػنف كافبيئػػ  عالػػنوفي  كقد يػػػ   

ن كجت ػب اظت ػػن ر افبيئيػ  كذزافػػ  افداػػب ك ػل قدلػػل كيضيػ  اسػػت  اـ افتض يػنت اضت يثػػ  كزيػندة انتن نهتػػ
 .2افبيئل افضنئل كاختنذ افضرارات افبيئي  افدضالني "

كافتدلينل  لاال تننعك لف افرتعي  افبيئي   ل عنلي  حتلي  نض م فلواق  افبيئل  Robottomكيرل    
         ات كمػػػػ  مث ف ػػػػل قتنزػػػػور لسػػػػنس سػػػػوؿ افتدلػػػػيل افبيئػػػػل كرعػػػػ   ػػػػ ا افتدلػػػػيل مػػػػ  افتغيػػػػ، اظتػػػػرتاع 

 .3اف  يدرف ن اجملتن 
 م  افتدريضنت افانعض  نتو  حت ي  اظتالم  اظتالرتك  فلرتعي  افبيئي  ع  ن :  
 . قتلن  عينف كف ل عالق  احإنانف عبيئته كمن لت ث عي  نن م  قضنع 
  عػ  قتدػ ل ذفػ  ذُف قوػوي  اظت ػنرات كاالجتن ػنت احإكتنعيػ ، ال هت ؼ فضػ  ذُف ذكاػنب اظتدرفػ 

 ؿتو افبيئ .
 .ينن  موارد ن  ق عوا ذُف انفظ  علمت افبيئ  َك
 .هت ؼ ذُف حتاش مديال  احإنانف كزيندة رفن يته 
  افضرارات افبيئي  اظت نسب . كاختنذاحإنانف ظت نرة س  اظتالوالت  امتالؾقا ل يف 
   موارد افبيئ . استثننرقؤك  علمت سا 

                                                             
 .33، ص1997ت:اظتوتب  افدصري  فلابنع  كاف الر، . ع ك 1. طافتلوث افلوضنئل كافرتعي  افبيئي . سد  اف ي ، ػتن  م  .  1
 .12، ص2004. عننف: دار اظت ن ج فل الر كافتوزي  ، 1. طافرتعي  افبيئي . عرعينت كآ ركف.  2

3 . Lucie, Sauvé. Environmental Education Between Modernity and Postmodernity: 

Searching for an Integrating. Canadian Journal of Environmental Education. Vol 4, No 1 – 

1999.p 14 
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 . أىمية اداربية اد يئية: 2
مراس  ؼتتلض  فتاور  لدالقنت افتنرمتي  عش احإنانف كعيئته كت  لف     افدالق     تذف اظتتتب  ف  

غ  لف يف ك  مرسل  م      اظتراس  كنف احإنانف نتنرس ضغاه علمت افبيئ  ك  كقه ،     افدالق 
فنفبيئػػػ  فبػػػت كػػػ  ، فػػػنزدادت قبدػػػن فػػػ ف  اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  قدضيػػػ ا، ػتػػػ كد ع نننيتػػػه ك ػػػوده افػػػال

غ  لف   ا ا    َف يوػ  كفيػن عتػن كقنعل ػن عنفد يػ  مػ  ا زمػنت كاظتالػوالت  تين نت احإنانفاس
 افبيئي  اف  ق تظر سلوال عن ل .

فض  عنقت ضركرة ك ود قرعي  عيئي  موضوعن فالعرتاؼ اف كِف ان ع وا اػؤدتر ا مػل اظتتزػ ة فلبيئػ     
ظتػػػؤدتر: "كتػػػب علػػػمت اظت ظنػػػنت افتنعدػػػ  فألمػػػل سيػػػ   ػػػنو يف  ػػػ ا ا، ـ1972اظت دضػػػ  يف لسػػػتو وَف 

لف قت   عد  افتالنكر كعنالقضنؽ فينن ، كسنئر افوكنالت اف كفي  اظتد ي  كال سينن افيوناوو، اظتتز ة
عي  ػػػن افتػػػ اع  افالزمػػػ  فوضػػػ  عرنػػػنمج قدلينػػػل دكِف  ػػػنص عنفرتعيػػػ  افبيئيػػػ  ككتنػػػ  عػػػش فػػػركع افدلػػػل 

ػغنراكي رس يف اظت رس  ك نر  ن كيالن  رت ال الع ػل ، ي  مراس  افتدليل كيو ه فلوني  كبػنرا َك
 .1علمت من نتو  لف يضوموا عه م  لعننؿ عايا  كيف س كد ذموننينهتل حإدارة عيئت ل كزتنيت ل"

ذُف لف احإناػػنف يبضػػمت دائنػػن افدنمػػ   2كسػػوؿ لقتيػػ  كضػػركرة افرتعيػػ  افبيئيػػ  يالػػ  َػػ م افػػ مرداش   
  يػػه حتضيػػق ا  ػػ اؼ اظتر ػػوة يف  ػػ ا اجملػػنؿ كيف غػػ   مػػ  اجملػػػنالتا كؿ كاضتنسػػل افػػ م يتوقػػف عل

كمػػ  مث فبضػػ ر ذعػػ اد  ػػ ا احإناػػنف كقرعيتػػه قرعيػػ  سػػلين  عضػػ ر مػػن قتزضػػق  ػػ   ا  ػػ اؼ علػػمت ؿتػػو 
 لكن .

 
 
 

                                                             
 .11، ص2007.مصر: دار افضور فل الر كافتوزي ، 1. طافرتعي  افبيئي  : قرارات ػ دراسنت ػ قابيضنتسانـ ، ػتن  منزف. .  1
 .54، 53، ص1988. مصر: دار اظتدنرؼ، 1. طافرتعي  افبيئي  : اف نوذج كافتزضيق كافتضؤف. َ م، اف مركاش. 2
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 :1واف لف لقتي  افرتعي  افبيئي  قتنث  يفػػػػػػػػػػػػػػػػػرل قيا  نالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي     
مػػػػػػنت افرتعيػػػػػػ  افبيئيػػػػػػ   ػػػػػػل افوسػػػػػػيل  افوسيػػػػػػ ة حإكاػػػػػػنب افتالميػػػػػػ  كغػػػػػػ  ل اضتضػػػػػػنئق كاظتدلو  _ لف 

م  سي  لنواع ن كافدوام  اظتؤثرة علي ػن ك ػرؽ انفظػ  علي ػن ككيضيػ  ، كاالجتن نت كافضيل ع  افبيئ 
 قاوير ن م  االستضندة افدضالني  م  ن.

ذذ م  اظتدلـو لف فه قضنع  كترم يف  ، احإنانف كعيئته _ افرتعي  افبيئي  قدت  اظت    ا  ل فلرع  عش 
عػػ  لف  ػػ ا افتضنعػػ  يالػػو  يف اف  نيػػ  سيػػنة احإناػػنف ، كػػ  افدصػػور كا زم ػػ  عػػش احإناػػنف كافبيئػػ 

ف ناػػػػنف افغنعػػػػنت مػػػػثال متتلػػػػف عػػػػ  ذناػػػػنف افبيئػػػػ  افبزريػػػػ  لك افبيئػػػػ  افرعويػػػػ  ، كسػػػػلوكه اضتلػػػػنرم
   و  كلفتنط اضتينة افبالري  ك و يف افوقت نضاه ا كثر ق رة فنفبيئ  قالو  يف اف  ني، كافصزراكي 

 م      افبيئ  كافتويف مد ن. االستضندةعلمت 
ػػػػػػ ذف افتضنع  اظتاتنر عػش احإناػنف كعيئتػه يتالػب مدرفػ  كذدراؾ مػ   ننػب احإناػنف ظتوننػ  عيئتػه   

افبيئيػ  ال قضتصػر علػمت  ػ   اظتدرفػ   فنفرتعيػ ، ك صنئص ن ككيضي  االنتضنع م  موارد ن كانفظ  علي ن
كاحإدراؾ ع  قت نكؿ دراس  كنف  افد نَر اظتتدلض  عنفبيئ  ككيضي  افتدنمػ  مد ػن كفػق سن ػنت احإناػنف 

فنضتن ػ  ذذا ذُف افرتعيػػ  افبيئيػ  لَػػبزت ضػركرة ملزػ  نتيوػػ  قدضػ  افدالقػػ  كافتضنعػ  عػػش ، كمتالبنقػه
 احإنانف كعيئته.

 :2نت كم ا رة لقتي  افرتعي  افبيئي  كم راهتن ك لكي كر ك  م  عرعي     
فل ػػن لَػػوؿ متوػػ رة يف ثضنفػػنت افالػػدوب كنػػن لف زتنيػػػ  ، رتعيػػ  افبيئيػػ  فياػػت س يثػػ  افد ػػ _ اف 

 ي  كا  القي .اال تننعافبيئ  كانفظ  علي ن لك هتن افضيل اف ي ي  ك 
مشوفيػ  لثر ػن كا ػتالؼ مواقػ  سػ كث ن _ قتصف اظتالوالت افبيئي  عنفتدضي  نظرا فتد د مانينهتن ك  

فػػ ا فػػ ف   ػػنؾ سن ػػ  فت اػػيق كنفػػ  اصت ػػود افرتعويػػ  كاحإعالميػػ  ، كقدػػ د اصت ػػنت افػػ  قتدنمػػ  مد ػػن
 كذع اد  ا   وارا ظتالوالت عيئي  متوقد .، كافتثضيضي  كافض ي  فلتص م عت   اظتالوالت

                                                             
كليػ  يػن ازنفظػنت غػ ة. رسػنف  دكتورا .عرنػنمج مضتػوح يف افرتعيػ  افبيئيػ  مػ   ػالؿ م ػن ج افدلػـو فاػالب اظترسلػ  ا سنسػي  افدلنالػواف .". قيا ،  1

 .11، 10، ص2000. فلااش. ةافرتعي  اضتوومي . غ  
 .15، ص2004اظت ن ج فل الر كافتوزي  ،  . عننف: دار1. طافرتعي  افبيئي عال  ، عرعينت ك لنت ، م ا رة. .  2
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ندرا علػمت االناػونـ مػػ  افبيئػ  كقاػػتنر _ اضتن ػ  ذُف قاػوير ل القيػػنت عيئيػ  فػ ل اظتػػوا   جتدلػه قػػ 
 م ل سينقه كقالن  عرامج افتدليل كافت ريب كاحإعالـ كافتوعي .

ذف احإدراؾ كاالقت ػػنع اظتت ايػػ  عػػ كر كلقتيػػ  افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف سػػ  افد يػػ  مػػ  اظتالػػوالت افبيئيػػ       
، افبيئػػػ  كاضتضػػػنظ علي ػػػن لدل ذُف اندضػػػند افوثػػػ  مػػػ  اف ػػػ كات كاظتػػػؤدترات افػػػ  ق ػػػندم علػػػركرة زتنيػػػ 

فنفرتعيػ  افبيئيػ  ذذف  ػل مػ  ل ػل افد نَػر ظتوا  ػ  ا زمػ  افبيئيػ  كافوسػيل  افضدنفػ  فبػ  افػوعل افبيئػل 
 .1ف ل ا فراد

 . أىداف اداربية اد يئية: 3
فػػػرض ضػػػركرة قاػػػوير ل ػػػ اف ن ، ذف افتاػػػور اظتاػػػتنر افػػػ م  ػػػ    كيالػػػ    مض ػػػـو افرتعيػػػ  افبيئيػػػ    

نفرتعي  كنن ذكرنن سػلضن  ػل عنليػ  قوػوي  فلضػيل كاالجتن ػنت كافاػلوكينت احإكتنعيػ  فلضػرد ف، كغنينهتن
فنحإناػنف افػ م نتتلػ  مدػنرؼ ، فيزػنفظ علي ػن كياػتثنر ن االسػتثننر ا مثػ ، كرعاه عنفبيئػ  اياػ 

كمدلومػػػنت كم ػػػنرات يوػػػوف قػػػندرا علػػػمت اظتالػػػنرك  افضدنفػػػ  يف سػػػ  مالػػػوالهتن كاضتيلوفػػػ  دكف ظ ػػػور 
نفثضنفػػػ  افبيئيػػػ  اثنعػػػ  افد سػػػنت افػػػ  ن ظػػػر مػػػ   العتػػػن فلبيئػػػ  ك ػػػل مػػػ  افاػػػب  .فالػػػوالت ل رلم

 .2اف ن د  حإدراؾ اظتالوالت افبيئي  كذكتند اضتلوؿ عتن
ذف اال تننـ افدنظتل اف م عرفته قلنين افبيئ  كمن قبدػه مػ  عضػ  افد يػ  مػ  اظتػؤدترات كاف ػ كات      

ك  قل  اصت ود لفرزت عػ ة َػينغنت   ػ اؼ افرتعيػ  ،  كذعندة قواز ن اف كفي  م  ل   زتني  افبيئ 
ػػينت افػػ  لعضبػػت ، ت يف لغلب ػػن ل ػػ افن عنمػػ  كمالػػرتك افبيئيػػ  كافػػ  كننػػ كذف قتبػػ  ا  ػػ اؼ كافتَو

( 1976مػؤدتر علوػراد )، (1974ل ل اظتؤدترات اف كفي  اف  ع يػت عضلػي  افبيئػ  مثػ  مػؤدتر  ػنمل )

                                                             
 .5، ص2002. افضن رة: دار افضور افدريب، افرتعي  افبيئي  فاض  افركض سالم  . . كفنو،  1

2 . Christina, Marouli. Multicultural Environmental Education: Theory and Practice. 

Canadian Journal of Environmental Education. Vol 7, No 1 – 2002.p34 
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     كاظتػػػػػؤدتر افدػػػػنظتل فلت نيػػػػػ  اظتاػػػػػت ام  ، (1992( كمػػػػػؤدتر ريػػػػودم  ػػػػػنن ك )1972مػػػػؤدتر لسػػػػػتو وَف )
 :1 مو  ن قل يل ل  اؼ افرتعي  افبيئي  ضن  اجملنالت افتنفي ، (2002يف  و ننابورغ )

: كافػػ م ي ػػ ؼ ذُف ماػػنع ة ا فػػراد يف اجملتنػػ  علػػمت اكتاػػنب افػػوعل كاضتانسػػي  فلبيئػػ  افػػوعل_  
 اظترقبا  ان. افالنمل  كاظتالوالت

: سيػػ  كتػػب ماػػنع ة ا فػػراد علػػمت اكتاػػنب افض ػػل ا سنسػػل فلبيئػػ  كمالػػوالهتن كدكر اظتدرفػػ _  
 احإنانف يف سل ن.

: كيتنثػػػػ  ذفػػػػ  يف ماػػػػنع ة ا فػػػػراد كاصتننعػػػػنت علػػػػمت اكتاػػػػنب افضػػػػيل افاػػػػلوؾ كاالجتن ػػػػنت_  
عصػػػػورة فدنفػػػػ  يف زتنيت ػػػػن يػػػػ  كافالػػػػدور افضػػػػوم ؿتػػػػو االنتنػػػػنو فلبيئػػػػ  كاف افديػػػػ  فلنالػػػػنرك  اال تننع
 كحتاي  ن.

: كيتنثػػ  ذفػػ  يف ماػػنع ة ا فػػراد كاصتننعػػنت علػػمت اكتاػػنب اظت ػػنرات ضتػػ  اظتالػػنك  اظت ػػنرات_  
 افبيئي .

: سيػػػ  كتػػػب ماػػػنع ة ا فػػػراد كاصتننعػػػنت علػػػمت قضػػػؤف اظتضػػػنييس كافػػػ امج افضػػػ رة علػػػمت افتضيػػػيل_  
 ي  كاالقتصندي  كافرتعوي  ليلن.اال تننعك  كذف  يف ضوو افدوام  افبيئي  كافاينسي ، افبيئي 

: سيػػ  كتػػب سػػ  ا فػػراد كاصتننعػػنت علػػمت قاػػوير احإساػػنس عنظتاػػؤكفي  فينػػن يتدلػػق اظتالػػنرك _  
 عنظتالوالت افبيئي  فلننف اضت  اظت نسب ضتل ن.

لمػػن افػػ كتور عػػندؿ  ػػدبنف رعيػػ  فيػػ كر غتنوعػػ  مػػ  ا  ػػ اؼ افػػ  قاػػدمت فتزضيض ػػن افرتعيػػ  افبيئيػػ  
 :2لك 
ككػ ف  قدػريض ل عنفدالقػػ  ، كمػن في ػػن مػ  لنظنػ  عيئيػػ  _ ا ػالع ا فػراد كقدػريض ل عبيئػػت ل افابيديػ  

 كاعتنند ك  م  ن علمت ا  ر.، اظتو ودة عش مووننت افبيئ  اضتي  كغ  اضتي 

                                                             
يػ ". رسػنف  اال تننع. لزت  زكل، ع كاف. "قضؤف م ن ج اصتغرافين يف ضوو ل  اؼ افرتعي  افبيئي  فلصف افدن ر م  ك  ػ  نظػر مدلنػل اف راسػنت  1

 .29، 28، ص2009من ات . اصتنمد  احإسالمي  . غ ة. 
 .94، 93عندؿ،  دبنف رعي . مر   سنعق، ص.  2
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عػػػ   ريػػػق قوضػػػي  اظتضػػػن يل ، _ ماػػنع ة ا فػػػراد كاصتننعػػػنت علػػػمت اكتاػػػنب كعػػػل عنفبيئػػ  افوليػػػ  
مػػ  ق نيػػ  افض ػػل ظتوونػػنت افبيئػػ  ك ػػرؽ ، فػػ  عػػش احإناػػنف كافبيئػػ  افابيديػػ كف ػػل افدالقػػ  اظتتبند افبيئيػػ 

 َيننت ن كسا  استغالعتن ع   ريق اكتانب اظت نرات يف كيضي  افتدنم  م  افبيئ  عالو  ذكتنيب.
  آثػنر فلنوارد افابيدي  كمن ق  ي تج ع    ا االسػتغالؿ مػ افاي _ افوالف ع  آثنر االستغالؿ  

 اقتصندي  كا تننعي  كنضاي . كذف  ا ؼ افدن  علمت ذدراؾ     اظتالوالت كذكتند سلوؿ عتن.
 ػػ   اظتصػػػندر كنػػػن  ػػػو ، ق لػػػب _ قصػػزي  افتضوػػػ  افاػػػنئ  ع نتومػػػ  اظتصػػندر افابيديػػػ  كع  ػػػن ال 

مػ  ،  كاستبدند فورة لف افدلل كس   نتو  لف لت  اظتالػول، مدركؼ م  ن اف ائل كاظتتو د كاف نضب
 لف اظتالول  يف س  ذاهتن قون  يف احإنانف نضاه كاست  افه عت   اظتصندر عو  قاوة.

_ قوضػػي  ضػػركرة عػػ  ستنيػػ  افتدػػنكف عػػش ا فػػراد كاجملتندػػنت عػػ   ريػػق ذكتػػند كعػػل ك ػػا ع قتيػػ   
  كع ػػنو فلاػػض  متونملػػ  ع ػػ  ا فػػراد قػػتزول يف قصػػرفنهتل يف غتػػنؿ عالقػػنهتل اضومػػنت افبيئػػ، افبيئػػ 

ع   ريػق اظت ظنػنت افدنظتيػ  كاظتػؤدترات احإقلينيػ  كاليػ  ، لي ن عنفتدنكف م  اجملتن  اف كِفكانفظ  ع
 ضتنني  افبيئ  كاال ت او ذُف سلوؿ دائن  كعنلي  ظتالنك  افبيئ  افرا   .

كفدػ  مػػ  لعػرز افتصػػ يضنت افػػ  كضػدت   ػػ اؼ افرتعيػػ  افبيئيػ  قصػػ يف عػػ  عػنمر فيلػػمت سيػػ       
 نرت لنه نتو  دتيي  ستا  ماتوينت عنم  فلرتعي  افبيئي  اف  ي بغل فػ امج افرتعيػ  افبيئيػ  لف قدنػ  ل

 :1ك ل علمت اف زو افتنِف، علمت حتضيض ن
ـــــودي بذدقضـــــذيذ وادمشـــــكالت اد يئيـــــة:   كيتلػػػػػن   ػػػػػ ا اظتاػػػػػتول كعػػػػػل ا  ضػػػػػنؿ  مســـــاوى اد

 عنظتوضوعنت افتنفي :
نف علمت افبيئ  )مث  سرؽ اف ضنينت/ افتػ  ش/ قاػ  ا  ػونر/ _ م ل ق ث  افالوؾ افضردم فننا

 است  اؼ اظتنو... اٍف(.
 _ لقتي  قلنفر اصت ود افضردي  كالي  كاف كفي  ضت  اظتالوالت افبيئي .

                                                             
ػتن  ػتوػ . "قضػؤف م ػن ج علػـو افصػز  كافبيئػ  فلنرسلػ  ا سنسػي  افدليػن يف ضػوو مدػني  افرتعيػ  افبيئيػ  كمػ ل اكتاػنب افاػالب   نرؽ، ذعرا يل. 1

 .19ػ   17، ص2009عتن". رسنف  من ات . اصتنمد  احإسالمي . غ ة. 
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_ ارقبػػػنط اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  اليػػػ  مػػػ  اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  احإقلينيػػػ  كافدنظتيػػػ  كضػػػركرة قدػػػنكف عػػػش 
 الوالت.افالدوب ضت      اظت

 افاض : ذكانبكيتلن    ا اظتاتول  مساوى ادمعرفة اد يئية بذدقضذيذ وادمشكالت اد يئية:  
_ حتلي  اظتدلومنت كاظتدػنرؼ افالزمػ  فلتدػرؼ علػمت لعدػند اظتالػوالت افبيئيػ  افػ  قػؤثر علػمت احإناػنف 

 كافبيئ .
  اوػنؿ دراسػ  اظتالػػوالت _ رعػ  اظتدلومػنت افػ  لتصػ  علي ػن افتلنيػ  مػ  غتػنالت اظتدرفػ  اظت تلضػ

 افبيئي .
 _ ف ل نتنئج االستدننؿ افبيئل فلنوارد افابيدي  كق ث   علمت است  اؼ     اظتوارد كنضند ن.

 _ افتدرؼ علمت اطتلضي  افتنرمتي  اف  قضف كراو اظتالوالت افبيئي  افرا   .
 نفظ  علي ن._ افتدرؼ علمت اصت ود الي  ك احإقليني  كاف كفي  ضتنني  افبيئ  كا

كيتلػػػن   ػػػ ا اظتاػػػتول ق كيػػػ  ا فػػػراد عػػػنفضرص  مســـاوى ادميـــول واالتجذىـــذت وادقـــيم اد يئيـــة:   
 اظت نسب  اف  قانع  ل علمت ا د:

 _ ق ني  اظتيوؿ احإكتنعي  اظت نسب  فتزاش افبيئ  كاضتضنظ علي ن.
 _ قووي  االجتن نت اظت نسب  فتزاش افبيئ  كاضتضنظ علي ن.

االجتن ػػػنت اظت نسػػػب  ؿتػػػو م ن لػػػ  مالػػػوالت افبيئػػػ  كاضتضػػػنظ علػػػمت موارد ػػػن كزتنيت ػػػن ؽتػػػن  _ قوػػوي 
 ي  د ن م  ل انر عيئي .

مػػ   ػػالؿ افدنػػ  عػػركح اجملنوعػػ  ، ضرديػػ  كاصتننعيػػ  يف زتنيػػ  افبيئػػ _ ق نيػػ  احإساػػنس عنظتاػػؤكفي  اف
 كاظتالنرك  اصتننعي  يف س  اظتالوالت افبيئي .

 اعتندف  اف  جتد  افضرد لترـت افبيئ  كلتنفظ علمت موارد ن كثركاهتن._ ع نو ا  الؽ كافضيل 
 كيتلن    ا اظتاتول ق ني  اظت نرات افبيئي  افتنفي : مساوى ادمهذرات اد يئية: 

 _ رت  اظتدلومنت كافبينننت افبيئي  م  افبزوث ك افتونرب اظتي اني  كافَر  افبيئل.
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     كحتليل ػػػن كاسػػػتدننؿ افوسػػػنئ  اظت تلضػػػ  فلبزػػػ  كاالستضصػػػنو _ ق ظػػػيل افبيننػػػنت كقصػػػ يض ن كدتثيل ػػػن 
 ك افدرض.

_ كضػ   اػ  عنػ  ضتػ  اظتالػوالت افبيئيػػ  لك َػينن  كق نيػ  اظتػوارد افابيديػ  لك قر ػي  اسػػت الك ن 
ييػػػ  قتلػػػن   ػػػ   اطتاػػػ  ذ ػػػراوات افدنػػػ  كنوعيت ػػػن مػػػ  ، كزتنيت ػػػن مػػػ  االسػػػت  اؼ كاالسػػػت الؾ

   كفته زم ين كموننين.
 _ استضراو اضتضنئق م  دراس  اظتالوالت افبيئي  مث َينغ  فتنذج لك قدنيننت لك قوانش سوعتن.

ػػ  افبيئػػل ك افتوػػنرب افبيئيػػ  كع ػػنو مالػػنري  ق نويػػ  ع ػػنو علػػمت نتػػنئج  ػػ ا  _ ق ظػػيل دراسػػنت يف افَر
 افَر .

ب  فأل ضػػنؿ كيتلػػن   ػ ا اظتاػتول ذقنمػػ  افضػرص اظت نسػ مسـاوى ادمشـذر ة فــي األنشـطة اد يئيـة:  
 فلنانقت  يف ا د:

 _ اظتالنرك  يف االستضصنوات كاظترا د  كاف راسنت افبيئي  م  ل   اقرتاح اضتلوؿ عت   اظتالوالت.
ػػينن  كق نيػػ  موارد ػن سػػواو علػػمت اظتاػتول افضػػردم لـ علػػمت اظتاػػتول  _ ق ظػيل لنالػػا  زتنيػػ  افبيئػ  َك

 اصتننعل.
ونف افدػنَف علػمت ذدراؾ اظتالػوالت افبيئيػ  كمػن قػ  قتاػبب فنفرتعي  افبيئي  هت ؼ ذُف ماػنع ة سػ     

كق كيػ  ل ، لمت ؼتتلػف افونئ ػنت اضتيػ  ا  ػرلعه     اظتالوالت م  اندونسنت علمت احإنانف كع
عنظت ػػػػنرات كاظتواقػػػػف كافػػػػ كاف  مػػػػ  ل ػػػػ  قوػػػػنثف اصت ػػػػود افضرديػػػػ  كاصتننعيػػػػ  حإكتػػػػند سلػػػػوؿ عتػػػػ   

 .1اظتالوالت افبيئي 

                                                             

1. Todd, Campbell. Ibrahim, Erdogan. Exploring science teachers’ attitudes and knowledge  

about environmental education in three international  teaching communities. International 

Journal of Environmental and Science Education. Volume 5_Issue 1_January 2010.p4  
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ؼ ػتػػيا ل فرتعيػػ  افبيئيػػ  هتػػ ؼ ذُف ماػػنع ة كقو يػػه اظتتدلنػػش الكتالػػنلف اGökhan كيػػرل     
مػ   ػالؿ افتثضيػف افبيئػل كذكاػنب اظتػتدلل ، ع  ل علػمت قاػوير ف ػل لكػ  فدػنظت لؽتن ياػنكعيئت ل 

 .1اظت نرات كافضيل كافالوكينت افالزم  افرامي  ذُف زتني  افبيئ  كافووكب اف م يديالوف فيه
   يئيةثذنيذ. أسس اداربية اد

     فػػػ كاعلذف اضتػػػ ي  عػػػ  ا سػػػس افػػػ  قضػػػـو علي ػػػن افرتعيػػػ  افبيئيػػػ   ػػػو سػػػ ي  عػػػ  ا سػػػبنب كا   
      ف راسػػػ  ا سػػػس  ػػػو مدرفػػػ  افضواعػػػ  ا سنسػػػي  افػػػ  ي بغػػػل قلػػػني  ن ، افػػ  لك ػػػ ت  ػػػ ا اال تنػػػنـ

    نـ عنفرتعيػػػ  افبيئيػػػ فرضػػػت اال تنػػػيف  ػػػ ا اف ػػػوع مػػػ  افرتعيػػػ  )افبيئيػػػ ( كدراسػػػ  افػػػ كاعل اظتبن ػػػرة افػػػ  
نتيوػ  ، قال    افبيئ  علمت افصػدي  افدػنظتل  مكاف   نوت ضركرة ملز  يف ظ  افت  ور افر يب اف

 دلػػت مػػ  افاػػدل ، كمػػن لفػػرز  مػػ  ل اػػنر عيئيػػ   اػػ ة اطتلػػ  افػػ م لَػػنب عالقػػ  احإناػػنف عبيئتػػه
عي  كافتدليل افبيئػل ك ػو مػن يدػرؼ فونف اال تننـ عنفتو ، عن ل  عتن لمرا غني  يف ا قتي  حإكتند سلوؿ

 عنفرتعي  افبيئي  كفينن يلل لعرز لسا ن:
 . األسس اداذريخية:1

فوػنف ي  ػ  م  ػن كػ  ، لمت     ا رض يف سوار دائػل مد ػنفض  عنش احإنانف كم   ك ود  ع     
غػػػػ  لف  ػػػػ   االستين ػػػػنت ك ػػػػ ا ، نَػػػػر  بيديػػػػ  افػػػػ  قلػػػػ  استين نقػػػػهمػػػػن لتتن ػػػػه مػػػػ  مػػػػوارد كع 

متالبػػػنت احإناػػػنف يف السػػػتغالؿ َف قوػػػ  فػػػه آثػػػنر  اطتاػػػ ة علػػػل افبيئػػػ  يف مػػػن ملػػػمت فضػػػ  كننػػػت ا
فنستين نت احإنانف افب ائل َف قوػ  ، كَف قتد ل ق رة اف ظنـ افبيئل كَف خت  عتوازنه  اظتنضل عايا 

ئتػه لزمػ  لمن يف افا وات  ا   ة فض     ت     افدالق  عػش احإناػنف كعي، قضلق اناونـ افابيد 
فضػػ  لَػػب  فتػػو عػػ د ، حإناػػنف كافبيئػػ  اػػ ة كاختػػ ت م در ػػن سنشتػػن يف افدالقػػ  افتوافضيػػ  عػػش  ػػ ا ا

افاػػونف كاستين ػػػنت احإناػػنف اظتت وعػػػ  ذضػػنف  ذُف افتضػػػ ـ افدلنػػػل كافتو وفػػو ل كمػػػن نػػتج ع ػػػه مػػػ  
 ك      افدوام  عولت عظ ور افت  ور افبيئل.،  مالوالت عيئي  كب ة

                                                             

1 . Gökhan, BA. Environmental Awareness Knowledge  and Environmental Attitude 

Levels of  Elementary Students in Science Course. The Journal of Environmental 

Education. Vol 1, No 1 (2010).p55 
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اظتؤ ػػرات اطتاػػ ة افػػ  عنقػػت قالػػ   ن افبيئػػ  قضػػرض ضػػركرة افاػػدل ذُف ذكتػػند سلػػوؿ  ذف  ػػ       
لضيػػنـ فكقدتػػ  افتوعيػػ  كافتدلػػيل افبيئػل مػػ  افاػػب  افوضيلػػ  ، فتػػ  ور افبيئػػل يف افوقػػت اظت نسػبفوػب  ا

فػ  عيئتػه فنفرتعي  افبيئي   ل م  كتد  افضرد علػمت مدر ، زتني  افبيئ  كذعندة استضرار ن ا   اظت ن  م ن 
فػػػنفتدليل ذذا يبضػػػمت فػػػه افػػػ كر ، كعنظتالػػػوالت افػػػ  قالػػػ   ن مػػػ  ل ػػػ  افاػػػدل كاظتالػػػنرك  فلزػػػ  م  ػػػن

 .1اضتنسل يف اجملتن   نه ي الر اظتدرف  كي كد عنظت نرات افلركري  كيانع  يف قالوي  اظتواقف اظتدي  
افصػدب مدرفػ  كحت يػ  فض   غلت ما ف  اال تننـ عنفبيئ  كتنعنت كفور افضػ اممت غػ  لنػه مػ       

فنال تنػػنـ عنفبيئػػ  عد نَػػر ن كنف بنقػػنت كافاػػونف ،  ػػهعدي تنػػنـ عنفبيئػػ  عضػػرتة ػتػػ دة كاوػػنفع ايػػ  اال 
غػ  لف ، متدػ دة كيف فػرتات زم يػ  ؼتتلضػ  كافصز  كافرعنيػ  افصػزي  سػند افالػدور ع قتيت ػن يف علػ اف

سيػ  يػ  ب نػوم ، علمت سينة افالػدوب      افدوام  موقف اف نس عنف اب  عتن متتلف ع ر   ق ث
ذُف افضػػػػوؿ عػػػػ ف لكؿ رتنعػػػػ  ك  يػػػػ  ا تنػػػػت عضلػػػػنين افبيئػػػػ   ػػػػل اصتنديػػػػ  افالػػػػدبي   1983غويػػػػ ر 

       تـ. لمػػػػن يف اعت ػػػػ  فضػػػػ  ظ ػػػػر 1963اف ياننيػػػػ  ضتننيػػػػ  افضلػػػػنو كاضتػػػػ ائق كيدػػػػود قنرمت ػػػػن ذُف عػػػػنـ 
سيػ  كػنف ، رل افضػنر يف اعت ػ فاػونف ذسػ ل قػ يف لكائ  افضرف افانع  عالػر سركػ  رتنعيػ  ضػ ن 

ة افػػػ ي يش اليػػػش يلػػػزوف ييػػػنهتل حإنضػػػنذ ا  ػػػونر مػػػ  دل ػػػ  افضريػػػ  كعتو يػػػه كق ظػػػيل مػػػ  افضػػػن
 .2عنلينت افتضاي  افدالوائي  افدنقي 

كقػ  لرسػت ، تز ة ا مريوي  يف فرتة افاتي نتفض  ظ رت افرتعي  افبيئي  اضت يث  يف افوالينت اظت     
كقتن سركػ  َػوف افابيديػ  كدراسػت ن كسركػ  افرتعيػ  ، ا تنتن ع راس  افبيئ  كمالوالهتنلسا ن سركتش 

 :3يف اعتواو افالق كيوض  ك ؾ اظتراس  ا رعد  اظتتدنقب  فتاور اال تننـ عنفبيئ  ك ل

                                                             
ـ . افيوناػػوو: قاػػل قدلػػيل افدلػػو يػػ  يف اظتػػ ارس افثننويػػ اال تننعافرتعيػػ  افبيئيػػ  فتػػوذج فنعػػ اد مػػن قبػػ  اطت مػػ  ظتدلنػػل كمالػػريف افدلػػـو افيوناػػوو. .  1

 .11، ص09كافتدليل افتضا كافبيئل. سلال  رقل 
 .44، ص2006.  نف ،  توم . "عرامج افرتعي  افبيئي  يف افتلض يوف اصت ائرم". رسنف  من ات .  نمد  ع  يوسف ع    ة. اصت ائر.  2
قال قدليل افدلـو كافتدليل افثضنيف كاف يا. سلال   .افيوناوو: افرتعي  افبيئي : عنلي  كض  م  ج دراسل فت ريب اظتدلنش قب  اطت م . افيوناوو.  3

 .5، 4، ص26رقل 
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  : اعتػ ت  ػ   اظترسلػ  لكُف اظتراسػ  افػ   اػ ت  1890ـ  1860مرحلـة إيقـذظ ادـودي  _ 1
 بيئ  كقاور نالنط ك  ود افوتنب سوؿ زيندة افوعل ع قتي  افبيئ  ف ل لك   ػرلت   ا اال تننـ عنف

كذفػػ  سػػ  يػػ رؾ ا فػػراد عػػ  ل لسػػ  ع نَػػر  ػػ ا اف ظػػنـ افبيئػػل كلف لم  لػػ  ، مػػ   ػػرائ  اجملتنػػ 
كم  كعمت ا فراد ا   اضتضيض  ف  ل سيوونوف لكثر ، افبيئ  سي دوس ستنن علمت اصتني  نتس ا  
ن علمت  افتدنم  عرفق م  افبيئ . سَر

وارد : دتزػور اال تنػنـ عنفبيئػ  يف  ػ   اظترسلػ  سػوؿ زتنيػ  اظتػ 1910ـ  1890مرحلة ادصون  _ 2
   عػ ف ك  ا من دف  افوالينت اظتتز ة ا مريوي  ذُف ذنالػنو صت ػ  مولضػ، افابيدي  كقر ي  استغالعتن
عػػ  لَػػب  ي ظػػر ذفي ػػن ، الػػب فضػػ   عػػ ف  افغنعػػنت كنصػػ ر اطتكَف قدػػ، ك ػػل صت ػػ  افصػػوف افو  يػػ 

 عنعتبنر ن م تودن كفلنو فلاينس  كاالسرت نو كموقدن م نسبن فلبزوث كاف راسنت.
: كق  قرك  اال تننـ  ػالؿ  ػ   افضػرتة عض ػل افابيدػ   1932ـ 1910مرحلة دراسة ادط يعة  _ 3

  افابيدػػػ  سػػػ   كفضػػػ  كػػػنف ق سػػػيس اصتنديػػػ  ا مريويػػػ  ف راسػػػ، كقضػػػ ير رتنعتػػػن كعظنت ػػػن كلسػػػرار ن
 ػ     ك   ػالؿ، ؿ     افضػرتةـ لك  اضتواف  اف م نال  كفد    ا اال تننـ عنفابيد   ال1908

اظترسل  ذؾتنز مواد قدليني  كقثضيضي  قينػ  فوػل ياػت  م ن اظتدلنػوف كػتبػو افابيدػ  كػ دكات ذر ػندي  
 ضنظ علمت موارد ن.كقدليني  ف يندة افوعل كافثضنف  افبيئي  ك قتي  افابيد  كضركرة اضت

: كانصػبت اصت ػود  ػالؿ  ػ   اظترسلػ  علػمت قػ ريب اظت رسػش  1950ـ 1937مرحلة اداربية  _ 4
ك   ػػػالؿ  ػػػ   اظترسلػػػ  ذنالػػػنو ، افابيديػػػ  كنمتػػػ اد فضنعػػػنت اف راسػػػ مػػػ  ل ػػػ  اسػػػتدننؿ ا مػػػنك  

نة اف يػػ  يػػ  ل ػػونؿ اضتيػػككػػنالت فلصػػوف عػػ لت ق الػػر مػػواد قدلينيػػ  قرعويػػ  سػػوؿ َػػوف افغنعػػنت كرت
ك   ػػػػالؿ  ػػػػ   اظترسلػػػػ  ليلػػػػن ذنالػػػػنو اصتنديػػػػ  اظت نيػػػػ  افػػػػ  لعاػػػػت افد يػػػػ  مػػػػ  افالػػػػبنف ، كافرتعػػػػ 
فضػ  لَػب  ا فػراد  ػالؿ  ػ   اظترسلػ  لكثػر كعيػن ع قتيػ  ، نت فَر  مدرف  افغنعػنت كا سػراجكافالنع

 افدالق  افالين  عي ه كعش عيئته.
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ظتض ومػه ل القيػنت  1933ا يووفو ين ا مريوػل سػ    ذف افالرح اف م ق مه "اف كفيوعوف  عنَف    
ػػػػينغ  مبػػػػندا ل القيػػػػ  يالػػػػو  يف افواقػػػػ  عنليػػػػ  قاػػػػور  افصػػػػوف" كافػػػػ م كضػػػػ  فيػػػػه لف قبػػػػوؿ َك

 كنف فه ا ثر افوب  يف قاوير اظتضررات اف راسي  اف  ع لت قتالو  عد  اطتناي نت.،  ايووفو ل
كتػػػ  لف اال تنػػنـ اػػن علػػػمت اظتاػػتول افدػػنظتل عػػػ ل ، يئيػػ ذف اظتاػػتدرض فل لضيػػ  افتنرمتيػػػ  فلرتعيػػ  افب   

   لسػتو وَفعنفرتعي  افبيئيػ  يف افوثػ  مػ  اظتػؤدترات اف كفيػ  افػ  عضػ ت يف  اال تننـفض  جتلمت ، قريبن
ف وعيػ  اضتيػنة       اظتؤدترات لك ت رتيد ن علمت قاوير اظتضن يل ا سنسػي، ك علغراد كنيودعتل عنعت  

كفينػن يلػل لعػرز .1ع   ريق افوعل كافتدليل افبيئػل علػمت رتيػ  اظتاػتوينت يف اجملتنػ  كذف ، يف افبيئ 
 اظتؤدترات كاف  كات اف  ق نكفت افرتعي  افبيئي :

دلت فتيػػ  : يدتػػ  مػػؤدتر لسػػتو وَف اثنعػػ  افالػػرارة افػػ  ل ػػ(1972مــمتمر أســاكهودم بذدســويد )/ 1
قو ػػػت عػػػبدا اظتػػػؤدترات ، نػػػنـ عنرمػػػ  عنفبيئػػػ عضبػػػه مو ػػػ  ا تفضػػػ  سػػػرت ، اال تنػػػنـ عضلػػػنين افبيئػػػ 

كاف ػػ كات افػػ  اندضػػ ت يف ؼتتلػػف م ػػن ق افدػػنَف عغيػػ  كضػػ  لسػػنس فػػ امج افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف افتدلػػيل 
 ك  كة علغراد كاف  كة افدرعي  فلرتعي  افبيئي  عنفوويت كمؤدتر قبليال كغ  ن.،  اف ظنمل كغ  اف ظنمل 

دتر  ػػو افدػػ د افوبػػ  فلنالػػنركش افػػ م عرفػػه ذُف  ننػػب ا مػػش افدػػنـ ذف لعػػرز مػػن ميػػ   ػػ ا اظتػػؤ      
اظتت صصػػ   ( كؽتثلػل افد يػػ  مػ  افوكػػنالت1981ػػ 1972فألمػل اظتتزػػ ة افاػي  كػػورت فوفػ   ػػنٔف )

عل  ك كؿ مرة جتتن  م  ل ػ  كضػ   اػ   113سلر ليلن ؽتثلو ع  ، كعدا اظت ظننت ا  رل
كنػػن   افت كيػػ   ػػالؿ  ػػ ا اظتػػؤدتر علػػمت ضػػركرة قوسيػػ  افػػرؤل  ،عنليػػ  فلدنػػ  فصػػنٌف افبالػػري  رتدػػنو

 2كاال تنػػػنـ عنفبيئػػػ  كاالػػػوالهتن كقوسيػػػ  اصت ػػػود سوومػػػنت ك ػػػدوب مػػػ  ل ػػػ  علػػػوغ  ػػػ ا اعتػػػ ؼ
 )زتني  افبيئ (.

فض  لك  مؤدتر لستو وَف علػمت مدرفػ  افبيئػ  عولينهتػن آ ػ ا عدػش االعتبػنر ا ضػرار افبيئيػ  اف نرتػ      
كافػ  عنقػت قػؤذف خبػراب افدػنَف ذذا مػن اسػتنر افوضػ  ، احإنانف اجملزض  يف سق افبيئػ  نتع  سلوكي

                                                             
1 . Anil, kumar. Arnab, kumar. Environmental_Education. New Age International.2004.p6 
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 فلض  لسنو احإنانف افتصػرؼ مػ  افابيدػ  كعنقػت احإناػنني  علػمت ك ػ  االنت ػنو، من  و عليه علمت
كذفػػػ  عننت ػػػنج موقػػػف مػػػ  افبيئػػػ  ي اػػػوم علػػػمت سػػػب ، ل افتزػػػرؾ افاػػػري  فتػػػ ارؾ ا كضػػػنعَف يػػػتمػػػن

ا فضػػػػ  فضػػػػت مػػػػؤدتر لسػػػػتو وَف اف ظػػػػر ذُف دراسػػػػ  احإناػػػػنف سيػػػػنؿ افبيئػػػػنت افابيديػػػػ  كفػػػػ ، كاسػػػػرتاـ
ككػػػػ ف  نظػػػػر ذُف افرتعيػػػػ  افبيئيػػػػ  عنعتبنر ػػػػن مض ومػػػػن   يػػػػ ا نن ػػػػئن م ػػػػ  ، يػػػػ اال تننع  ك كافبيوفو يػػػػ
 .1افاتي نت

  فضػػ  لكػػ  ذعػػالف مػػؤدتر لسػػتو وَف علػػمت لف َػػوف افبيئػػ  كحتصػػي  ن فأل يػػنؿ اضتنضػػرة كاظتاػػتضبل     
كننػػت اثنعػػ  اسػػرتاقيوينت ،  ( مبػػ ل12دتر افػػ  َػػيغت مػػ  ل لػػه )سيالػػوالف اعتػػ ؼ افرئياػػل فلنػػؤ 

ػػي  انػػ ر ت حتػػت ستاػػ   109كقػػ   ػػرج اظتػػؤدتر عػػػ: ،  ة ي بغػػل دغت ػػن يف لنالػػا  افت نيػػ   يػػ قَو
 :2ػتنكر
 _ اصتوانب افبيئي  حإدارة اظتوارد افابيدي .    
 ي  فتزاش افبيئ ._ ختاي  كذدارة اظتاتضرات افبالر     
 _ حت ي  ل ل اظتلوثنت كافايارة علي ن.    
 كاحإعالمي  فلضلنين افبيئي .، افثضنفي ، ي اال تننعك _ اصتوانب افتدليني      
 افت ني ._ افبيئ  ك     

ينت اظتؤدتر  الؿ َينغ   ا  افدن  ذُف ثالث فئنت  ل:  كق    قص يف قَو
 _ افتضييل افبيئل.

 ئي ._ احإدارة افبي
 _ افت اع  كاطتاوات اف اعن  يف اظتيندي  افانعض .

مت اظتؤدتر عػ:  ككو و م  ؼتا  افدن  لَك
 (.UNEP_ ذنالنو عرننمج افبيئ  يف ا مل اظتتز ة )

                                                             
 .15. مر   سنعق، صي  يف اظتراس  افثننوي اال تننع ج فلت ريب لث نو اطت م  ظتدلنل كمالريف افدلـو .افيوناوو.  1
 .50ا  لر،  توم. مر   سنعق، ص. 2
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 _ َر  اعتنند افبيئ .
     " العتنػػند  مػػ  قبػػ  ا مػػل اظتتزػػ ة كاضتوومػػنت افو  يػػ  علػػمت غػػرارافبيئػػ  افبالػػري _ ذَػػ ار عيػػنف "

 ف سضوؽ احإنانف"." ذعال
 _ اعتبنر اطتنمس  واف م  ك  س   يـو افبيئ  افدنظتل.

 .1_ كض  عرننمج عنظتل  نم  فتد ي  افرتعي  افبيئي 
سي   نفب ، ر ا سنس ظتالركع افرتعي  افبيئي فض  كنف عت ا اظتؤدتر افدنظتل افضل  يف كض  سو     

ف يػػػندة كعػػػي ل ع قتيػػػ  ، يػػ  مو ػػػه فدنمػػػ  اصتن ػػػورعيػػػ  افبيئ ػػ ا اظتػػػؤدتر علػػػركرة كضػػػ  عرنػػػنمج دكِف فلرت 
ػي  رقػل ، ن  اف ظػنـ افبيئػلاضتضػنظ علػمت افبيئػ  كقر ػي  سػلوكينهتل افاػلبي  جتػ ك ػ ا مػن  ػنوت عػه افتَو

كافػػػ   ػػػنو في ػػػن: " علػػػمت ا مػػػش افدػػػنـ كككػػػنالت م ظومػػػ  ا مػػػل اظتتزػػػ ة السػػػينن افيوناػػػوو  96
كعدػػػ  افتالػػػنكر كاالقضػػػنؽ اختػػػنذ اطتاػػػوات افالزمػػػ  ، يدػػػن كفيػػػ  ا  ػػػرل ذات افدالقػػػ  رتكافوكػػػنالت اف

ػػػالت متبندفػػ  عػػػش مػػواد  يف اظت رسػػػ  ك نر  ػػػن  فوضػػ  عرنػػػنمج دكِف فلرتعيػػ  افبيئيػػػ  ذم عالقػػنت َك
ذُف  عغيػ  ذر ػػند … ػنم  ظتاػػتوينت افرتعيػ  كل ػػن كمو ػه ذُف عنمػػ  اصتن ػور السػػينن اظتػوا   افدػػندم

 .2ن ضن  ذمونننقه حإدارة كمراقب  افبيئ "اطتاوات افبايا  اف  نتو ه اختنذ 
   سيػ ،  نػنمج اسػتونع  ظتػؤدتر لسػتو وَف: فضػ   ػنو  ػ ا اف(1974برنذمج األمـم ادماحـدة )/ 2

عن ػػػرت م ظنػػػ  افيوناػػػوو كعرنػػػنمج ا مػػػل اظتتزػػػ ة فلبيئػػػ  عرننغت ػػػن افػػػ كِف اظتالػػػرتؾ 1975كيف سػػػ   
ات كافبزػػوث كافتوػػنرب كقػػ ريب افدػػنملش كقاػػوير مػػ  ل ػػ  قبػػندؿ اظتدلومػػنت كاطتػػ  ، فلرتعيػػ  افبيئيػػ 

ينت  ل:  اظت ن ج افتدليني  كافتدنكف اف كِف يف مي اف افرتعي  افبيئي . كق   لل   ا اظتؤدتر ذُف قَو
 ضركرة افتدنكف يف غتنؿ ختاي  عرامج عنظتي  فلرتعي  افبيئي . -
 .3ق عيل افبز  افرتعوم يف  رائق افت ريس كم ن ج افرتعي  افبيئي  -

                                                             
 .02.افيوناوو. مر   سنعق، ص 1
. افيوناػػوو: قاػػل قدلػػيل افدلػػـو كافتدلػػيل افتضػػا كافبيئػػل، ل كمالػػريف اظتػػ ارس االعت ائيػػ افرتعيػػ  افبيئيػػ   ػػج فلتػػ ريب لث ػػنو اطت مػػ  ظتدلنػػ.افيوناػػوو.  2

 .16، ص06سلال  رقل 
 .60ذعرا يل عصنت، مانكع. مر   سنعق، ص. 3
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عيػ  : فضػ  رتدػت  ػ   افور ػ  عػ دا مػ  ا  صػنئيش كقػندة يف غتػنؿ افرت (1975ورشة بل ـراد )/ 3
قلينيػػ  ك دكف احإنت اال تننعػػكقػػ   ػػ  ت  ػػ   افور ػػ  سلاػػل  مػػ  ، علػػ ا 65افبيئيػػ   كثػػر مػػ  

فبيئيػ   في رج ميثنؽ علغراد عدػ د مػ  اظتبػندا افتو ي يػ  فلرتعيػ  ا، حإقليني  مشلت مدظل م ن ق افدنَفا
 كنن لك  ليلن علمت لف افرتعي  افبيئي  كتب لف:

 _ قووف عنلي  متواَل  م ل اضتينة.   
 _ ق ت ج لسلوب مت ا   اال تصنَنت.   
 _ هتتل عنفبيئ  عو   ن افالنم .   
 _ قؤك  علمت اظتالنرك  افضدنف  يف م   اظتالوالت افبيئي  كسل ن.   
 ظر عنظتي  م  االعتبنر افالـز فال تالفنت احإقليني ._ ق ظر   ل افضلنين افبيئي  عو    ن   
 .1_ حت  علمت افتدنكف الل كافو ا كاحإقلينل يف س  اظتالوالت افبيئي    

ػتػػػ دا غنيػػػنت ، فضػػػ  لكُف ميثػػػنؽ علغػػػراد ا تننمػػػن كبػػػ ا فن ػػػونالت افرئياػػػي  يف افرتعيػػػ  افبيئيػػػ      
فلضػػ  كضػػ  ميثػػنؽ علغػػراد عػػ ف ، لرتعػػويش افبيئيػػشعػػ ف  مر ػػ ا ف كل ػػ اؼ افرتعيػػ  افبيئيػػ  كلَػػبزت

  ؼ افرتعي  افبيئي   و دتوش احإنانف م  ف ل من قتني  عه افبيئ  مػ   بيدػ  مدضػ ة نتيوػ  افتضنعػ  
ف ػػل ذذا قػػ كد افضػػرد كاجملتنػػ  ، يػػ  كافثضنفيػػ (اال تننع، ي ينئيػػ افض، عػػش  وانب ػػن اظت تلضػػ  )افبيوفو يػػ 

اػن ياػ   قػواؤم ل ، قػرع  عػش  ػ   افد نَػر اظت تلضػ   عالقػ  افتونمػ  افػ عنفوسنئ  افالزم  فتضاػ 
اػػنف مػ  افبيئػ  كياػػنع  علػمت اسػت  اـ مػػوارد افدػنَف ا يػ  مػػ  افتػ ع  كاضتياػ  فتلبيػػ  استين ػنت احإن

كنن قلن    ا اظتيثنؽ ليلن ضركرة لف قا ل افرتعي  افبيئي  يف  لق ،  اظت تلض  يف سنضر  كماتضبله
  ا ع قتي  افبيئ  صت ود افت ني .كعل ك 

: اندض    ا اظتؤدتر اف كِف اضتوومل ع  افرتعي  اظتتدلض  عنفبيئ  يف قبلياػل 1977ممتمر ت ليسي / 4
ػػي  ، ك ػػو لكؿ مػػؤدتر مػػ  نوعػػه علػػمت اظتاػػتول افػػوزارم 1977لكتػػوعر  26ذُف  24مػػ   كقػػنع  فلتَو

 ـ.1972 ع ستو وَفالري  افصندرة ع  مؤدتر ا مل اظتتز ة اطتنص عنفبيئ  افب
                                                             

 .55ا  لر،  توم.مر   سنعق، ص.  1



 افثنٓف : افرتعي  افبيئي  يف اظت رس  افدنم   افضص  
 

001 

 

كفضػػػػ  لكػػػػ  مػػػػػؤدتر قبلياػػػػل علػػػػػمت لف افرتعيػػػػ  افبيئيػػػػ  قرمػػػػػل عالػػػػو  لسنسػػػػػل ذُف قدريػػػػف ا فػػػػػراد    
كذكاػػنال اظتدػػنرؼ كافضػػيل كاظتواقػػف كاظت ػػنرات ، افبيئػػ  عالػػضي ن افابيدػػل كاظتالػػي  كاجملتندػػنت عابيدػػ 

يػػ  كقػػ ع  لمػػور اال تننعوالت افػػ  قاػػنع  ل علػػمت اظتاػػنقت  اظتاػػؤكف  كافضدنفػػ  يف علػػورة سػػ  اظتالػػ
 نوعي  اضتينة يف افبيئ .

كنػػندل عتاػػوير افػػوعل كاال تنػػنـ ، فضػػ  عػػ ز مػػؤدتر قبلياػػل ل ػػ اؼ افرتعيػػ  افبيئيػػ  كلكػػ  علي ػػن     
كاالقتصػػػػػندم كافاينسػػػػػل  االيووفػػػػػو لفػػػػػ ل  ػػػػػدوب افدػػػػػنَف عالػػػػػ ف افتضنعػػػػػ  كاالعتنػػػػػند اظتتبػػػػػندؿ 

ػػػ  فألفػػػراد الكتاػػػنب اظتدرفػػػ   كلكػػػ ، ل يف افبيئػػػ  كمالػػػوالهتناال تنػػػنعك  علػػػمت ضػػػركرة ذقنسػػػ  افضَر
كقػػ  لكػػ   ػػ ا اظتػػؤدتر علػػمت لف  ػػ ؼ افرتعيػػ  ، اقػػف جتػػن  افبيئػػ كاظت ػػنرات فتاػػوير افضػػيل اظت نسػػب  كاظتو 

 :1ي  عنومناال تننعافبيئي   و قاوير افصضنت افتنفي  ف ل ا فراد كف ل افضئنت 
 افوعل افبيئل كمالوالهتن. -
  سنسيش عنفبيئ  كافدالقنت اظتتبندف  عش احإنانف كافبيئ .اظتدرف  كافض ل ا -
 ي  اظت اون  م  نوعي  افبيئ .اال تننعافضيل كاظتواقف  -
 افض رة علل قضييل افت اع  افبيئي  كاف امج افتدليني . -
عغيػػػ  ضػػػننف ا عنػػػنؿ اظتالئنػػػ  ضتػػػ  اظتالػػػوالت ، عنظتاػػػؤكفي  كذضتنس ػػػن ذزاو افبيئػػػ افالػػػدور  -

 افبيئي .
  عػ  نػندل علػركرة ، لقتي  افرتعي  افبيئي  كل  اف ن كَف يوتف مؤدتر قبليال عنفت كي  فض  علمت     

كعػ ـ االقتصػنر علػمت ، ظت ػن ج اف راسػي  كظت تلػف ا  ػوارلف يتل دمػج قلػنين افرتعيػ  افبيئيػ  يف كػ  ا
      ا اظتػؤدتر فلض   ػنو يف افتضريػر اطتتػنمل عتػ،  دل ن مندة فض  ق رس م ضصل  ع  اظتواد ا  رل

يف  ػػػػ ا افاػػػػينؽ: "... ي بغػػػػل لف ال قوػػػػوف افرتعيػػػػ  افبيئيػػػػ  غتػػػػرد مػػػػندة ل ػػػػرل قلػػػػنؼ ذُف اظت ػػػػن ج 
  عػػ  كتػػب دغت ػػن عنظت ػػن ج اظت صصػػ  صتنيػػ  اف ارسػػش م نػػن كننػػت لعنػػنر ل، اف راسػػي  افضنئنػػ 

ليػػ  علػػوي  كي بغػػل لف يت لػػ  موضػػوع ن رتيػػ  ل ػػ او اظت ػػن ج يف اظت رسػػ  ك نر  ػػن كلف يالػػو  عن
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ػػػ  عػػػ   ريػػػق اصتنػػػ  اظتت ايػػػ  عػػػش اال تصنَػػػنت  ماػػػتنرة كاسػػػ ة ... كافضوػػػرة افرئياػػػي   ػػػل افتَو
ػ  ذُف قدلػيل،  تلضػ  كافت اػيق مضػ من فينػن عي  ػنافدلني  اظت ياػت  ؼ سػ  اظتالػوالت  عػنملل فلتَو

 .1افبيئي  لك علمت ا ق  زيندة ق رة افتالمي  علمت اظتالنرك  يف اختنذ افضرارات"
كنػػن لكػػ  مػػؤدتر قبلياػػل علػػمت لقتيػػ  افتػػ ريب مػػن قبػػ  كلث ػػنو اطت مػػ  فلندلنػػش كذفػػ  يف غتػػنؿ       

يدتػ  مػ  ا نالػا   افرتعي  افبيئي  ك  ا من استػوا  افتضريػر اطتتػنمل ظتػؤدتر قبلياػل "ذف قػ ريب افدػنملش
لنػل افتدلػػيل كي ابػق  ػ ا يف آف مدػػن علػمت افتػ ريب كذعػندة افتػػ ريب عغيػ  قدريػف مد، ذات ا كفويػ 

اف ظنمل كمو  ل ا نالا  غ  اظت رسي  فل ن   كافوبنر ..." كنن كرد يف افتضريػر اطتتػنمل: "ق ػندم 
رتيػ  لنالػػا  )افرتعيػػ  افبيئيػػ ( عنفبزػػ  كافتوريػػب علػمت ماػػتول افرتكيػػ  كاظتلػػنوف كافاػػرؽ كافوسػػنئ  

 يػػ ة )يف  ػػ ا اجملػػػنؿ( ... ذُف  ننػػب ... افتضيػػػيل اظتاػػتنر فلناػػتز ثنت افد، افالزمػػ  عتػػ   افرتعيػػ 
 .2قالويد ن كقدنين ن علمت مؤسانت كعرامج قرعوي  ل رل"

 :3عنومن نتو  قل يل لعرز ل  اؼ افرتعي  افبيئي  اف  قلن  ن مؤدتر قبليال كن د     
 كااليووفو لل كافاينسل اال تننعرعني  افوعل افواض  كاال تننـ عنالعتنند االقتصندم ك  -

  ق اضتلري  كافريضي .اظتتبندؿ يف اظت ن
ذقنس  افضَر  فو  فرد الكتانب اظتدرف  كافضػيل كاظتواقػف كاالفتػ اـ كاظت ػنرات افالزمػ  ضتننيػ   -

 افبيئ  كحتاي  ن.
  لق لفتنط سلوكي    ي ة ف ل ا فراد كاصتننعنت كاجملتندنت كو  ذزاو افبيئ . -
ل عنفرتعيػػ  افبيئيػػ  كضػػركرة دغت ػػن يف ؼتتلػػف كػػنف عتػػ ا اظتػػؤدتر ا ثػػر افوبػػ  يف ق ايػػ  اال تنػػنـ افدػػنظت   

كَف يضتصػػر ق كيػػ  اجملتندػػش يف  ػػ ا اظتػػؤدتر علػػمت ، افرتعويػػ ا  ػػوار افتدلينيػػ  فلن ظومػػنت افتدلينيػػ  ك 
عػ  قدػ ت نػ اواهتل ذُف لقتيػ  افتدلػيل افبيئػل  ػنرج ، بيئيػ  يف اظت ػن ج افتدلينيػ  فضػ قلنش افرتعي  اف

                                                             
. افيوناػوو: قاػل قدلػيل افدلػـو كافتدلػيل افتضػا كافبيئػل. سلاػل  ل )افتضريػر ا كؿ اظتاػ  عػنظتل(اجتن نت افرتعيػ  افبيئيػ  م ػ  مػؤدتر قبلياػافيوناوو.. 1
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  اظت نػػ  رتيػػ  اظت ظنػػنت غػػ  اضتووميػػ  ككسػػنئ  احإعػػالـ ا تلػػف اظت رسػػ  كذفػػ  عػػ ف قلػػال  اػػ 
كك ػػػػه  ػػػػالؿ  ػػػػ ا اظتػػػػؤدتر نػػػػ او يف سػػػػبي  افتدػػػػنكف افػػػػ كِف ايػػػػندي  افتبػػػػندؿ سػػػػواو فتبػػػػندؿ ، لنواع ػػػػن

كدعيػػت عػػ ف  اصتننعػػ  اف كفيػػ  ، اظتدلومػػنت كنتػػنئج افبزػػوث لك ا دكات افرتعويػػ  كم ػػن ج افتػػ ريب
 .1ل افتدنكف يف سبي  افتضن ل كافاالـفتض ٔف مانع ة س ي  فت عي

ػػػينت  ػػػ   اف ػػػ كة اظت دضػػػ ة يف داكػػػنر (1978نـــدوة دا ـــذر بذدســـن ذل )/ 5 :  ككػػػنف مػػػ  لعػػػرز قَو
 عنفا غنؿ من يلل:

 .2_ ضركرة ق عيل افرتعي  افبيئي  يف اظترسل  افثننوي  كق كي  اظت ن ج علمت اظتالوالت افبيئي  
ث مرقب  عنفتض ـ افصػ نعل ذذ لف اجملتندػنت اظتتض مػ  كاف نميػ  _ قصزي  اظتض ـو اطتن   ع ف افتلو  

 .3علمت افاواو قدنٓف ليلن م  افتلوث
 . األسس ادفلسفية2
كمػػػ  مث ، اوضػػوع افبيئػػ  كعالقت ػػػن عنحإناػػنففضػػ  ا تلضػػت كق وعػػػت ا راو افضلاػػضي  افػػ  ا تنػػػت  

 ك ب قالي  افلوو علمت     اف ظرينت اف  دتثلت يف:
كمػ  مث فػػ ف ، اػػنف كػنئ  سػل  ذزاو قػول افابيدػ كقػ  ب  ػ   اف ظريػ  ذُف لف احإن ئيـة:ادحاميـة اد ي

نئه علػمت فنفوػنئ  اضتػل يدتنػ  مػ   ػالؿ لعلػ، 4افبيئ  اظتنديػ  عتػن قػ ث ا ستنيػن علػمت افونئ ػنت اضتيػ 
لم ، هتػنك  ا االعتنند افوثيق يضتلل ق فضن كاجتن  كاسػ  مػ  افبيئػ  ذُف موونن، اظت نخ كافادنـ كافرتع 

 .      5لف   نؾ سرك   نذع  م  افبيئ  ذُف افونئ نت اضتي  كاجملتندنت افبالري 
ذف   ا افتاور اف م  ػنوت عػه  ػ   اظت رسػ  )اضتتنيػ ( جتاػ  عوضػوح يف اظتراسػ  ا كُف اظتبوػرة    

فضػػػ  كننػػت فلابيدػػػ  آنػػػ اؾ غلبػػػ  كسػػػيارة علػػمت احإناػػػنف افبػػػ ائل افػػػ م كقػػػف ، مػػ  قػػػنريخ افبالػػػري 
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فلض  كنف احإنانف يادمت غت ا ذُف قوييف نضاه كظركفه كسينقه كفق  ركط افابيد  ، نم ن عن  الم
  1افدنم . االيووفو ي اف  يدية في ن كيدن  علمت لف يويف نضاه م  ا كضنع 

ف م  ن موقضػن ا    يض ا    اضتتني  اف  فرضت ن افابيد  علمت احإنانف افب ائل  دلت م       
فونف عرض  فوث  م  افووارث افابيدي  كا مراض اظت تلض  اف  َف يو  ي رؾ ، س  كب سلبين ذُف 

  لقػول ك اقتصر قضا   عت   افووارث ذُف قول  ضيػ  غنملػ، د  لك يدرؼ عتن سببن لك قضا اعتن م
ػػػ  ذُف در ػػػ  افدبػػػندة كافتضػػػرب ذُف  ػػػ   ، م ػػػه فرضػػػت عليػػػه االستاػػػالـ  ػػػ ا االستاػػػالـ افػػػ م َك

ذُف لف  ػػ ا اظتوقػػف  19عوفو يػػن يف افضػػرف ك كيػػ  ب علنػػنو ا نثر ، افابيديػػ  عنفتلػػرع كافتػػ ف افضػػول 
اظتاتاػػػلل افدػػػن   لمػػػنـ افابيدػػػ  كافضػػػول افوونيػػػ   ػػػو افػػػ م لدل يف آ ػػػر ا مػػػر ذُف ظ ػػػور افػػػ ي  

فنفػػ ي  يف نظػػر  ػػؤالو  ػػو ، وف عوػ  مػػن فيػػه مػػ  فػػوارؽ كغيبيػنتكحت يػ  افدالقػػ  عػػش احإناػػنف كافوػػ
اليل عو ود قول يدرتؼ احإنانف علػدضه لمنم ػن كياػلل عضوهتػن كقػ رهتن علػمت افػتزول يف مصػ   افت

 2كقاي  سينقه كرسل ق ر .
مت سيػػنة كيدتػ  عبػ  افػػرزت  عػ   لػػ كف لسػ  افػركاد افػػ ي  كتبػوا سػػوؿ قػ ث  افظػركؼ افبيئيػػ  علػ     

يف ل ػالؽ افبالػر يالػ  اعػ   لػ كف  فضل مض مته افراعد  سوؿ لثر اعتواو ، احإنانف ك بنئده كلنالاته
كيػػػف لف اظت ػػػنخ كا تالفػػػه مػػػ  ذقلػػػيل ذُف آ ػػػر يػػػؤثر علػػػمت  بػػػنئ  كل ػػػالؽ اف ػػػنس كلفتػػػنط سيػػػنهتل 
كجتػػنكال مػػ   ػػ   افظػػركؼ اظت ن يػػ  كيػػ كر اعػػ   لػػ كف يف مض متػػه افالػػ  ة: " كظتػػن كػػنف افاػػوداف 

ذُف لركاح ل ػػ  احإقلػػيل افراعػػ  ل ػػ  سػػنك ش يف احإقلػػيل اضتػػنر كاسػػتوُف اضتػػّر علػػمت لمػػ  ت ل عنفضيػػنس 
 3كقووف لسرع فرسن كسركرا كلكثر انبان ن ككتلو افاية علمت لثػر  ػ  "، فتووف لكثر قضالين، سرّا

اظت ن ي  فتو  اع   ل كف   ن ير   لسبنب افت نكف كافاية كاالنبانط كافاركر ذُف ق ث  افظركؼ 
احإقلػػيل  ػػ   افتصػػرفنت  لػػمت قػػن ا  ػػ اف ػػ   افظػػركؼ  ػػل مػػ  فرضػػت ع، افػػ  ميػػ ت  ػػ ا احإقلػػيل

 ػػػ ا ع ػػػ من ياػػػوؽ ف ػػػن مضنرنػػػ  عػػػش ل ػػػ  فػػػنس اظتغرعيػػػ  كل ػػػ   رليػػػهكيؤكػػػ  اعػػػ   لػػػ كف ، كا  ػػػالؽ
                                                             

 .28، ص1987. مصر: موتب  ا ؾتلو مصري ،اطت م  االج يف غتنؿ زتني  افبيئ  م  افتلوثيب، قوفيق سا . . ػتن  ؾت 1
 .11، ص1985. قار: موتب  اظتوتب ، افدش، ي اال تننعا نثركعوفو ين . عبنس لزت . 2
 .72، 71عب  افرزت ، ع   ل كف.مر   سنعق، ص. 3
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افاػػوداف افػػ م لر ػػ  اال ػػتالؼ يف سػػلوكينهتل ذُف عوامػػ  م ن يػػ  ليلػػن )در ػػنت اضتػػرارة( ف وػػ   
كيػػف قػػرل ،  غػػ  يف افتلػػوؿ افبػػنردةيضػػوؿ: "كظتػػن كننػػت فػػنس مػػ  عػػالد اظتغػػرب عػػنفدوس م  ػػن يف افتو 

س  لف افر   م  ل في  ر قوقػه سػ تش ، ل ل ن مارقش ذ راؽ اضت ف ككيف لفر وا يف نظر افدواقب
يبنكر ا سواؽ فالراو قوقه فيومه ؼتنف  لف يرزل   يئن م  م  ر  كقتب  ذف  يف  م  سبوب اضت ا  ك

 1اعتواو كا اطتالؽ افدليل".ا قنفيل كافبل اف جت  يف ا  الؽ لثرا م  كيضينت 
ؾتػػ  ليلػػن ،  ػػ   اظت رسػػ  اضتتنيػػ  ذضػػنف  ذُف مػػن ق مػػه اعػػ   لػػ كف مػػ  لفوػػنر دعنػػت ركػػنئ      

تنيػ  ؽتػ  قػ موا آراو كلفوػنر مالػنا  كافػ  ا تنػت عنضتتنيػ  لم س اال تننععدا اظتضوري  كعلننو 
كفريػػػ ري  ،  كتنعػػػه ركح افضػػػوانشمونتاػػػويو يففدلػػػمت غػػػرار مػػػن ق مػػػه ، قػػػ ث  افابيدػػػ  علػػػمت احإناػػػنف

يؤكػ  علػمت لف اػي   سب اػريف س يثػه عػ  قػ ث  اصتغرافيػن علػمت سيػنة افبالػر ؾتػ  لف      راناػ 
ة اصتغػػرايف كافابيدػػل مػػػ  م ػػنخ كموقػػ  كغ قتػػػن فػػه قػػ ث  فدػػػنؿ علػػمت سيػػنة ا فػػػراد كمػػ  مث علػػمت سيػػػن

افػػػ ي  يوونػػػوف اجملتنػػػ  كلف افظػػػوا ر  ك ػػػل نتيوػػػ  ف الػػػنط ا فػػػراد، اصتننعػػػ  كافظػػػوا ر افػػػ  متلض ػػػن
 ف كػ  م  ػن قػؤثر ، سػ اقتن عػ  ا  ػرلي  اظتتضنعل  م  عدل ن ال نتو  فص  ذاال تننعافابيدي  ك 

 2يف ا  رل كقالرتؾ مد ن يف ذكتند لسلوب  نص عنضتينة.
نئ ػػػنت افبيئػػػ  علػػػمت رتيػػػ  افوضر كعػػػرج علػػػمت لثػػػر )اجملتنػػػ ( يؤكػػػ  ا مريويػػػنف مػػػنكي كيف كتنعي نػػن     
لف رتيػػػػ   يدتػػػػ افك ، ب ثػػػػالث فصػػػػوؿ فت ػػػػنكؿ موضػػػػوع افبيئػػػػ فضػػػػ   صصػػػػن يف  ػػػػ ا افوتػػػػن، اضتيػػػػ 

افونئ ػػنت اضتيػػ  عتػػػن ارقبػػنط كثيػػق عنفبيئػػػ  افابيديػػ  اػػن يف ذفػػػ  اف بنقػػنت افػػ  قػػػؤثر في ػػن افبيئػػ  قػػػ ث ا 
لبيئػػ  افػػػ   مالئنػػػ  ف و ريػػن يف اف نػػػو لك افػػ عوؿ كافضػػػوة كافلػػدف كافاػػػوؿ كافضصػػر كق  ػػػ  ل ػػونال

فلػػو قتبد ػػن نبػػنت كاسػػ  يف عػػ ة م ػػن ق ؼتتلضػػ  فو ػػ نن  متتلػػف يف  ػػوله كزيػػه كيدػػ اف ، قو ػ  في ػػن
    ع    ا عضوعتنن: "

                                                             
 .72عب  افرزت ، ع   ل كف.مر   سنعق ، ص .1
، 1992.اصت ائػػػرم: ديػػػواف اظتابوعػػػنت اصتنمديػػػ ، 2. طيػػػ اال تننعل اطتلػػػ كٓف كعالقتػػػه عػػػبدا اف ظريػػػنت اال تنػػػنعافتضوػػػ  . ذدريػػػس،  لػػػ .  2
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ذف اف بػػنت افواسػػ  قبػػ ك عليػػه قغيػػ ات  نمػػ  ذذا فتػػن يف لنػػواع ؼتتلضػػ  مػػ  اظت ػػنخ كافصػػل  عػػش اف بػػنت 
 1كافرتع  قوي  افاالف "

 غػػ  لف، ن علػػمت عنمػػ  كاسػػ  ك ػػو عنمػػ  افبيئػػ  رسػػ  اضتتنيػػ  يف حتليالهتػػفضػػ  اعتنػػ ت  ػػ   اظت     
فػيس  ذذا فنحإناػنف، ابيدي  عنقت قضار عدوام  متدػ دةفنفظوا ر اف،   ا افدنم  َف يبق فه قوة ق كر
فضػػػ  اسػػػتانع احإناػػػنف افتغلػػػب علػػػمت عدػػػا مصػػػنعب افبيئػػػ  ك وع ػػػن ، ماػػػ ا دتنمػػػن مػػػ  قبػػػ  افبيئػػػ 
كمػػ   ػػ ا اظت الػػق ظ ػػرت م رسػػ  ل ػػرل قػػرل  ػػ   افدالقػػ  مػػ  زاكيػػ  ، بهكل لػػد ن كفػػق مػػن ي نسػػ

 ل رل.
: ق  ب     اف ظريػ  ذُف لف قػ رات احإناػنف افدضليػ  قػ  عنكنتػه علػمت قالػوي  ادحامية ادحضذرية*

كقػػػرفا  ػػػ   اف ظريػػػ  ا راو افػػػ  ، علػػػمت افػػػتزول يف اظتوونػػػنت افبيئيػػػ سلػػػنرقه اظتنديػػػ  كافالمنديػػػ  ك 
 2  ن قرل ع ف افبيئ  افابيدي  فيات عنمال ستنين.،   اضتتني  افبيئي وت ان اف ظري ن

كونػػػه ،  احإيووفػػػو ليف اف ظػػػنـ  ا شتػػػمتفنحإناػػػنف ذذف يف نظػػػر اضتتنيػػػ  اضتلػػػنري   ػػػو افد صػػػر      
يتنيػػ  خبصػػنئل كذموننػػنت كقػػ رات ل لتػػه عػػ ف يوػػوف  االيووفػػو لك الفػػن فاػػنئر ع نَػػر اف ظػػنـ 

فنسػػتانع  ػ ا احإناػػنف لف يوتالػف افواقػػ  افػ م ك ػػ  ، فػه ـ عػ ؿ اطتنضػػ اف ظػػن  ػ ا اظتاػيار علػػمت
افدػنَف فتنو  ع ف  م  افايارة علػمت ، افدالقنت افونم   عش ع نَر فيه كف نه سق افض ل كلدرؾ 
 ػػػػ   افاػػػػيارة كذف كننػػػػت لعػػػػرز نتنئو ػػػػن قتولػػػػمت يف  ػػػػ   اظت وػػػػ ات ، كل لػػػػ  افبيئػػػػ  الستين نقػػػػه
ن يف افدضود ا  ػ ة ن ااضتلنري  افدظين  اف  لك   ذال لف  ػ ا ال نت ػ  مػ  افضػوؿ ، حإنانف  صَو
فض  زتلت لنالػا  احإناػنف يف سينهتػن عدػا ، عتن ضريب  غنفي  علمت افبيئ ع ف     احإؾتنزات كننت 

ع ظػػنـ افبيئػػ  كعتواز ػػن كعػػنت  ػػو لكؿ اظتتلػػرري  مػػ   ػػ   افتصػػرفنت افانئالػػ  افػػ   احإ ػػالؿعوامػػ  
 نانف ك لنننيته افبيئي . ا ت  ال    ا احإ

                                                             
 .158، صمر   سنعقذدريس،  ل ..  1
 .446، ص1411. افادودي : موتب افرتعي  افغريب ف كؿ اطتليج، افرتعي  افبيئي . من   ستيس، اظتالننٓف.  2
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ف كر اف م ال متلو م  ق م  افابيدػ  افض  كنف احإنانف كيف لعا  ل ونؿ سينقه يضـو ع ضس      
ف وػػ  احإناػػنف ا كؿ يف اظتراسػػ  ، ق رغبنقػػه كمتالبنقػػه افالمت ن يػػ لك عدػػا مظن ر ػػن يف سػػبي  حتيػػ

نردة اضتيوانػػػنت كق صػػػ ن كافدػػػية علػػػمت اظتبوػػػرة يف افتػػػنريخ احإناػػػنٓف كػػػنف يبػػػنفغ كثػػػ ا كيغػػػنُف يف ماػػػ
ذُف افضلنو علػمت افوثػ  مػ  ا نػواع اضتيوانيػ  كانضراضػ ن كا تضػنو  ػو   ا مرس  انت مت عه ، ضتن ن
ناػنؽ  ذضنف  ذُف لف اكتالنؼ احإنانف فل نر كاست  ام ن علمت،  ونؿ افثركة اضتيواني  افابيدي م  ل

ػػ  عػػه ا ، كاسػػ  يف سػػرؽ اطتالػػب كاضتاػػب  ػػدنؿ غنعػػنت مػػر يف كثػػ  مػػ  ا سيػػنف ذُف ذعػػ  قػػ  َك
 ػػػ   افتصػػػرفنت كافاػػػلوكينت افػػػ  منرسػػػ ن احإناػػػنف ا كؿ كننػػػت اثنعػػػ  ، ع كنل ػػػن عايالػػػه ك  لػػػه

 افب اينت ا كُف ال تالؿ افدالق  عش   ا احإنانف كعيئته كقدت  اصت كر ا كُف فظ ور ا زم  افبيئي .
 ئاو:اداأثير ادما ذدل بين ادكذئن ادحي و بي 
  فنفوػنئ  اضتػل ال يتػ ثر عوػ ، كقرل     اف ظري  لف   نؾ ق ث ا متبػندال عػش افوػنئ  اضتػل كعيئتػه   

  اضتػل عػ  ع  لف افبيئ  قتػ ثر  ػل ا  ػرل عنفوػنئ، م  ظوا ر كنفانق  كاضترارة فزابمن لتي  عه 
      1فنفبيئ  ذذف قؤثر يف افونئ نت اضتي  كقت ثر ان.،  ريق افتغ ي  اظترق ة

اضتػل كق  ا تلضت كقلنرعت آراو اظتضوري  كافضالسض  سػوؿ  ػ   افدالقػ  افػ  قػرع  عػش افوػنئ     
ف و  مثال افضلاض  افغرعي  اف  ك  ػت اضتلػنرة افرا  ػ  قؤكػ  علػمت لف َػورة افو ػود اظتػندم ، كعيئته

مل عتػ   افدالقػ  فلبيئ   و مو ود علمت ماتول افتصور افػ  ا يف سػش ؾتػ  افتصػور افثضػنيف احإسػال
 2كتدػػ  مػػ  افو ػػود افبيئػػل ك ػػودا كاقديػػن ماػػتضال يف رتلتػػه كقضنَػػيله عػػ  افػػ ات احإناػػنني  اظت ركػػ 

 ك  ا من سيووف فه ا ثر افبنفغ يف افالوؾ افبيئل.
كر ن ذُف سيػ  دتتػ  جبػ ، يئي   ل نالػنط قػ ٔف عرفػه احإناػنفؽتن سبق نتو  ن افضوؿ لف افرتعي  افب     

ف وػػػ  يف ا ديػػػنف افاػػػننكي  ذ ػػػنرات كقو ي ػػػنت ع يػػػ ة فويضيػػػ  قدنمػػػ  ، ناػػػنف افضػػػ ٔفثضنفػػػنت احإ
احإناػػنف مػػ  افابيدػػ  عالػػو  سػػليل سثتػػه علػػمت ضػػركرة اضتضػػنظ علي ػػن كاسػػتغالؿ موارد ػػن اسػػتغالال 

                                                             
 .64. عصنت ذعرا يل ،مانكع. مر   سنعق، ص 1
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 منهتػػن يغػػ  لف ا قتيػػ  افػػ  لثنر ػػن كعػػل افبالػػري  عنظتالػػوالت افبيئيػػ  افوػػ ل افػػ  عػػ لت ميونن، لمثػػ 
نق يف نوعي  اضتينة افبالري  كهت د ماتضب  ا  ينؿ افضندم  االوالت   يرة عنال تننـ مث  قؤثر عد

ذف مػن ذكرنػن  سػنعضن ، زوظ يف ا نظن  افبيئيػ  افاػنئ ةافتضور افاونٓف كافتلوث افبيئل كافت  ور اظتل
     كر عدػاكفينػن يلػل نػ  .لاػضي  فلرتعيػ  افبيئيػ  لمػرا ملزػن د  م  لقتي  ك ود ا سػس افض، كغ  

 م      اف كاعل:
 فت نكعتن يتالب ؼتتلف غتنالت اظتدرف  س  قت ا   يف قونملي  مدرفي  ، اظتالوالت افبيئي  مدض ة

 عنفدل  كافتضصي .
 ا ؼ حترير اف منغ افدنظتل  ف يػ رؾ ، لب دراس  كمتنعد  فلنانؽ افدنظتلاظتالوالت افبيئي  قتا

 ف كاضتيواف كاف بنت.احإنان يدية في نافبيئ  افولي  اف  
   عضل ػػ  افرتعيػػ  افبيئيػػ  كذفػػ  عػػنف ظرة اظتوضػػوعي  فلبيئػػ  اطتنر يػػ  ييػػ  دتتػػ  كقتاػػنكؿ سػػ  قالػػن

 افدنَف اف م يدية فيه كافبيئ  اف ا لي .
   ماؤكفي  احإنانف اظتدنَر ع  اطتلػ  كاظتالػوالت افػ  سػبب ن فلبيئػ  خبػالؼ عضيػ  افونئ ػنت اضتيػ

 لاض   ندة حتن  علمت عنقض ن ذَالح من لفا     ا احإنانف.ا مر اف م قالب ك ود ف
 مػػ   ػػالؿ افضػػيل افبيئيػػ  افػػ  كتػػب لف قتبلػػور سػػوؿ ،  الضػػنت ا سنسػػي  فلرفػػن  احإناػػنٓفذكتػػند اظت

ن  ذضػنف  ضتننيػ  اظتػوارد افبالػري  كقر ػي ، لي نػن كػنف ككيضنػن اعتنػ  امتػ اد  اسرتاـ احإنانف فننانف
يننت ن.  َك

   قت نكؿ فدنفينت ، اظتا ر طت م  افبالري  رتدنو يي قوي  فال تننـ عنفدن  احإنانٓف ذكتند دكاف
 حتاش كقاوير افبيئ  كقر ي  افتزول اوارد ن.

 . ذكتند قيل ل القي  عيئي  قدتن  االناونـ عش احإنانف كافبيئ 
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 ية: االجامذد. األسس 3
فػ  افثضن لفكافثضنفيػ  مػ  ق كيػ  ن علػمت  يػ اال تننعكقركػ   ػ   ا سػس علػمت م نقالػ  مض ػـو افبيئػ    

كعػػػرض ا فوػػػنر افاػػػيئ  كاضتاػػػ   فلتضػػػ ـ افتو وفػػػو ل مػػػ  اف نسيػػػ  ، اظتنديػػػ   ػػػل نتػػػنج افتو وفو يػػػن
 ي .اال تننع

ذف افبػػػػ اينت ا كُف فل راسػػػػنت افاوسػػػػيوفو ي  سػػػػوؿ افبيئػػػػ  عػػػػ لت مػػػػ  ا فوػػػػنر افػػػػ  قػػػػ م ن      
 احإيووفو يػػػ كقوييض ػػػن مػػػ  افبيئػػػ  ر افاػػػالف  مػػػ  سػػػيارهتن يػػػ  كاسػػػتنراداركيػػػ  سػػػوؿ  افابيدػػػ  اضتيوان

كنػػن كػػنف فنسػ نمنت افػػ  قػػ م ن  رعػرت سب اػػر سػػوؿ اظتننثلػ  افبيوفو يػػ  دكر يف قبلػػور ،  اطتنر يػ 
كق  رك  سب ار علػمت لقتيػ  اظتيوػننيـ  افبيئػل يف ذسػ اث ، ن  افاوسيوفو ل يف دراس  افبيئ   ا االجت
 افتغي .
فضػ  كػنف ػتػور ، لػو علػمت احإ ػالؽ مػ  دراسػ  افبيئػ ال خت اال تنػنعليالت علننو فض  كننت حت     

ف وػػ  ، دة افػػ  قػػتل مػػ  افبيئػػ  اطتنر يػػ ل كافدالقػػنت اظتتدػػ اال تنػػنعا تنػػنم ل يػػ كر سػػوؿ افت ظػػيل 
يػ  يركػ  كثػ ا علػمت  ا سػنس افبيئػل يف ع ػنو اال تننعلمي  دكركنٔف كيف سينؽ س يثػه عػ  اظترفوفو يػن 

كمػػن ق مػػه مػػنكس فيػػ  ليلػػن يف م نقالػػته لفوػػنر عػػنَف افوينيػػنو افالػػ   كعتػػنـ ، 1يػػ اال تننعظل افػػ 
ق ث  ػن علػمت قاػور  كم ل Social Enegetice ي اال تننعسوؿ افانقنت  W.Ostualedاستيواف  

 ككيضيػ  قوػوي  افبيئػ  افابيديػ  عتػ   افانقػنت فػن راو افػ  قػ م ن فيػ  سػوؿ افتضاػ ، اصت س افبالرم
كافثضنف  كاالقتصند كاف ي  كافاػلا  كافت ظػيل كافتدلػيل كننػت رتيد ػن قؤكػ  علػمت افدالقػ  عػش افت ظػيل 

 ل كافبيئ  اظتتوا   ان.اال تننع
افبالػػػري  يف افثالثي ػػػنت كا رعدي ػػػنت مػػػ  افضػػػرف اظتنضػػػل ذُف قاػػػور  احإيووفو يػػػنفضػػػ  لدل ظ ػػػور    
  ن افرتكي  علمت دراس  اظتالػوالت افبيئيػ  افػ  قظ ػر كع ل سي، تزليالت افاوسيوفو ي  سوؿ افبيئ اف
" ك" ػػ ور Howlyكقػػ  كػػنف فلتزلػػيالت افػػ  قػػ م ن " ػػنكِف ، ل عصػػورة عنمػػ اال تنػػنع افت ظػػيل يف

                                                             
، 1981. االسػػػو  ري : دار اظتدرفػػػ  اصتنمديػػػ ، ي :مػػػ    ف راسػػػ  احإناػػػنف كافبيئػػػ  كاجملتنػػػ اال تننع احإيووفو يػػػنافاػػػي  عبػػػ  افدػػػن ل، افاػػػي . . 1

 .31ص
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shnore ك"ميوػػػػػػنني ل "Mechengic  افػػػػػػ كر افوبػػػػػػ  يف قاػػػػػػور اسػػػػػػت  اـ  ػػػػػػ ا افضػػػػػػرع اصت يػػػػػػ "
  افدالقػػػػنت افوظيضيػػػػ  اظتتبندفػػػػ  عػػػػش ا فػػػػراد كقػػػػ  ا تنػػػػت حتلػػػػيالهتل ادنصتػػػػ، افبالػػػػري ( احإيووفو يػػػػن)

 1كاصتننعنت كافاونف عنومن عنف اق افبيئل كاجملتندل.
 احإيووفو يػػػػػ ل  ػػػػػالؿ افاػػػػػبدي نت عػػػػػ لت اف راسػػػػػنت اال تنػػػػػنعكعظ ػػػػػور اظتػػػػػ    اف ضاػػػػػل      

ػن اف راسػنت ا، افت ظيني  قدػرؼ قاػورا   قػ م ن كػنن  ككػن   كحتلػيالت عيوػل سػوؿ نظريػ  فػ صَو
ناػػنؽ كاسػػت  اـ افبيئػػ  كحت يػػ   صنئصػػ ن كمووننهتػػن ا سنسػػي  كلعدػػند ق ث اهتػػن علػػمت ا  ػػ اؼ ا 

فلػال عػ  ذفػ  افرتكيػ  علػمت اظتتغػ ات افاينسػي  كاجتن ػنت ، فرة اظتػوارد افبيئيػ افت ظيني  كعالقت ن عػو 
تو وفو يػػن افػػرلم افدػػنـ سػػوؿ ا نالػػا  افت ظينيػػ  مثػػ  ذنتػػنج اظتصػػنن  كافالػػركنت كنوعيػػ  متالبػػنت اف

 كاحإنتنج كاطت منت.
سػػوؿ قلػػي  افبيئػػ  كافػػ  قدػػود  ػػ كر ن ا كُف ذُف  اال تنػػنعذف افتزلػػيالت افػػ  قػػ م ن علنػػنو      

فتبػػػش ف ػػػػن عوضػػػػوح قركيػػػ   ػػػػ   افتزلػػػػيالت ، يػػػػ  مػػػػ  افوقػػػت اضتنضػػػػراال تننع افػػػػ ار كنيػػػ ا فوػػػنر 
ػػػن عدػػػ  ظ ػػػور اظتػػػ    ، لتنػػػنعاال ئػػػ  افابيديػػػ  كافت ظػػػيل كافوتنعػػػنت علػػػمت افدالقػػػ  عػػػش افبي  صَو

كفد  افتزليالت افػ  قػنـ اػن عنرسػون  كشتاػلر ، افبالري  االيووفو ي كقاور اف راسنت  احإيووفو ل
ي  مث  قلنين افالبنب كاظترا ض  كاظت  رات كاالنتزنر اال تننعسوؿ افبيئ  كدكر ن يف قالوي  اضتينة 

ت كػػػنف عتػػػن افضلػػػ  يف قاػػػور اف راسػػػنت كػػػ   ػػػ   افتزلػػػيال،  كغ  ػػػن2كافد ػػػف كافتضوػػػ  ا سػػػرم
 افاوسيوفو ي  فلبيئ .

يػػ  فلرتعيػػ  افبيئيػػ  عتػػن لقتيػػ  كبػػ ة يف قوضػػي  لثػػر افرتعيػػ  يف افضلػػنو اال تننعذف دراسػػ  ا سػػس      
كعنفتنِف ق ني  سلوؾ ا فراد جتػن  انفظػ  ، ضنفي  افايئ  اف  قلر عنجملتن علمت كث  م  افدندات كافت

 افابيدي . علمت افبيئ 

                                                             
 .77، 76، ص1999. ع كت: دار اف  ل  افدرعي ، 1. طاال تننعسنت يف علل دراعب  ا ، ػتن  عب  افرزتنف. . 1
 .80. عب  ا ، ػتن  عب  افرزتنف.مر   سنعق، ص 2
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 . األسس ادسيكودوجية 4
ي  ضتػػ  كقضػػـو  ػػ   ا سػػس علػػمت مػػن ق مػػه علػػل افػػ ضس افبيئػػل افػػ م لَػػبزت اضتن ػػ  فػػه ضػػركر   

كيؤكػػػ   ػػػ ا افت صػػػل علػػػمت ضػػػركرة مراعػػػنة اف ػػػواسل افصػػػزي  كاصتننفيػػػ  ع ػػػ  ، اظتالػػػوالت افبيئيػػػ 
 .1 ضد لقصنيل اظتبنٓف كاف  م     ن لف جتد  افبيئ  لكثر  واعي  فلبالر ف

ػوؿ ذُف  ػ فش ، فدالق  اف  قرع  احإنانف عبيئتهكي تل علل اف ضس افبيئل عض ل ا    كذف  عغي  افَو
 متونملش قتن: 

 .مالئن  كقوييف احإنانف فلبيئ  قوييضن ذكتنعين ي فده عنجتن  َيننت ن كانفظ  علي ن 
 ن ػنت احإناػنف افب نيػ  كاف ضاػي  موائن  كقوييف افبيئ  قوييضن ذكتنعين يضلل ذُف قلبيػ  كذ ػبنع س
 ي  عصورة مت ن  جتلب فه افراس  كافان ني   اف ضاي .اال تننعك 
فدلػػػل افػػػ ضس افبيئػػػل  ػػػو قلػػػ  اف راسػػػ  افاػػػلين  اصتػػػندة افػػػ  قت ػػػنكؿ عنفبزػػػ  كافتزليػػػ  ؼتتلػػػف    

كيالػػػ  مض ػػػـو ، فبيئػػػل افػػػ م لتػػػ ث فيػػػه  ػػػ ا افاػػػلوؾافدالقػػػنت افوظيضيػػػ  عػػػش افاػػػلوؾ كافاػػػينؽ ا
، م ا ػل انضدػنِف، عضلػل مدػريف، قصرؼ ظن ر لك عن   َػري  لك ملػنرافالوؾ   ن ذُف لم فد  ك 

اسػػتونع  فلاػػينؽ افػػ م يدنػػ  لك ، عصػػ  كفي يوفػػو ل يصػػ ر عػػ  احإناػػنف، سيػػوم، نضاػػل سركػػل
لمن مض ـو افبيئ  في زرؼ ذُف كػ  مػ  افبيئػ  افابيديػ  عنف ر ػ  ا كُف ككػ ف  ، يتضنع  لك يدية فيه

 .2ي  كمن يض  م  لس اث دا   اصت نز افدص  ع   احإنانفاال تننع  افبيئ
 Paubellافػػػ م ق مػػػه عوعيػػػ   احإَػػػ اركمػػػ  عػػػش   ػػػود علنػػػنو افػػػ ضس يف سضػػػ  افبيئػػػ  نػػػ كر      

كافػػ م انتالػػر يف افد يػػ  مػػ  عواَػػل افدػػنَف  1990كعدػػا زمػػالو  عد ػػواف علػػل افػػ ضس افبيئػػل سػػ   
كق نكؿ   ا افوتنب اال تننـ افدنظتل االول  ، 1987ا كُف س     ا اظتر   اف م َ ر يف  بدته 

كق ػػنكؿ فيػػه اظتؤفػػف عدػػا اظتالػػوالت افبيئيػػ  كقلػػنين قتدلػػق ، بيئػػ  كآثنر ػػن م ػػ  كقػػت مبوػػر ناػػبيناف
كاعتػػ  لف اظتػػؤثرات ، فدالقػػ  عػػش سػػلوؾ احإناػػنف كافبيئػػ عنفبيئػػ  كنػػن ل ػػنر ذُف اف ظريػػنت افػػ  قضاػػر ا

                                                             
 .84. ذعرا يل عصنت ، مانكع. مر   سنعق، ص 1
 .100. ا  لر،  توم. مر   سنعق، ص 2
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زته ، ض  يف سلوؾ احإنانفافبيئي  ال قؤثر ف ذفتن قؤثر ليلن يف قووي ه كع نو  كفتو  كيف   صيته َك
 .1كيف شتنت   صيته كنئه كعضنئ   كلفونر  كا تننمنقهكمرضه كيف اجتن ه كميوفه كق راقه كذ 

كفدػػ  مػػػ  اظتوضػػػوعنت اعتنمػػ  افػػػ  ركػػػ  علي ػػػن اظتؤفػػف  ػػػو موضػػػوع قدػػ ي  سػػػلوؾ ا فػػػراد سػػػ      
كيػ    يف ذفػػ  نالػر افػػوعل ، افتلػػوث كافتػ م  كاحإفاػػند كاعتػ ريئػػ  كزتنيت ػن مػ  نلػن  سػالم  افب

افبيئل كافتدليل افبيئل كم ل است  اـ قض ينت افتد ي  كاظتونف ة فلالوكينت احإكتنعي  جتن  افبيئ  سواو  
 كنف افتد ي  سلبين لك ذكتنعين.

كيػػػف قاػػػ   ػػػ   ،   احإناػػػنف كافبيئػػػ اظتتبندفػػػ  عػػػش فدلػػػل افػػػ ضس افبيئػػػل ي ػػػتل ع راسػػػ  افدالقػػػنت     
ككيػف ؾتدػ  مػ  قدنمل ػن ، ر ذكتنعي  كافتضلي  م  سػلبينهتنافدالق  ع  نضا ن ككيف نتو   دل ن لكث

كعتػ ا كػنف افالػغ  افالػنغ  فدلػل افػ ضس ، فه آثنر ذكتنعي  ف ن كفلبيئػ  مدػنم  افبيئ  قدنمال ذكتنعين ننفدن 
يئػ  كظتن كننت مالوالت افب، افبيئ  كس  مالنكل ن اظتت اي ة افبيئل كم   ك ود   و احإس نـ يف زتني 

كيف ، ك ػػب قدػػ ي  سػػلوؾ  ػػ ا ا  ػػ  سػػ  نلػػن  زتنيػػ  افبيئػػ ،  ػػل يف افواقػػ  مػػ  َػػ   احإناػػنف
 :2غتنؿ قد ي  سلوؾ احإنانف قت    عنلينت سيووفو ي  كث ة ن كر م  ن

 ػػ افتدليل كق الياه كق عينه.
 كاضتننس يف زتني  افبيئ .ػػ قوف  اف افدي  كافرغب  

 ػػ ق ضي  كق الي  عنلي  احإدراؾ اضتال فلبيئ .
 ػػ قووي  االجتن نت افدضلي  كقد يل ن ك دل ن لكثر ذكتنعي  ؿتو افبيئ .

ل كا  ػ  كافداػنو عػش اف ػنس ككيػف ناػ ل يف  لػق افتلػوث ككيػف نضبػ  سنفػ  اال تننعػػ افتضنع  
 فتلوث نضاه.سيئ  م  افتلوث مث ذن ن نضـو عدن  ا

ك    ا يا ل يف  ػرح ا ثػنر افلػنرة فلتلػوث ،  ػػ علل اف ضس افضي يوفو ل كدراس  كظنئف ا علنو
 علمت احإنانف.
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ل اال تنػػنعػػػ كفضػ  كػػنف فلبزػوث اظتي انيػ  يف غتػػنالت قدػ ي  افاػلوؾ كاالجتن ػػنت كقدػ ي  افاػلوؾ 
 قضلػ  كدت ػ  انتالػنر افتلػوث كػ   ػ ا لسػ ل يف قدػ ي  افاػلوؾ ييػ ،  اظتضبوؿ كدراسنت افال صي 

ككػػ ف  مبػػندا علػػػل افػػ ضس افرتعػػػوم ك مبػػندا اف عنيػػ  كاحإعػػػالـ كنالػػر افػػػوعل كافتثضيػػف افصػػػزل 
كافػػػػ امج احإذاعيػػػػ  كعػػػػرامج افتلضػػػػنز كافوتػػػػنب كاظتضوػػػػري  كافػػػػ عنة كاطتابػػػػنو كاف ضنعػػػػنت كاالحتػػػػندات 

فنفبيئػ  يف نظػػر ، زتنيػ  افبيئػػ  كػػ   ػ ا م ػػوط عػه لف ياػػ ل يف،  نديػنت ا  ليػ  لك غػػ  اضتووميػ كاصت
 .1عوعي   ل ك  اضتينة كف ف  م   العتن نتو  دراس  ك  فركع علل اف ضس

: فضػػ  كػػنف افالػػغ  افالػػنغ  فدلػػل افػػ ضس * ادنمــذذج واداطــورات ادنظريــة فــي دلــم ادــنفس اد يئــي
افدالق  عػش  ور افبيئل كم   ظ ور  كنن ذكرنن سلضن  و ذكتند س  فلنالوالت افبيئي  اف  مرد ن ق 

كاستضندت     اصت ود كاف راسنت اف  ق م ن علننو اف ضس افبيئل عبدا اف نػنذج ، احإنانف كعيئته
لػػل عدلػػن مػػ   ػػ   كفينػػن ي، 2كافتاػػورات اف ظريػػ  فتضاػػ  افدالقػػ  افتضنعليػػ  عػػش  ػػ ا احإناػػنف كعيئتػػه

 اف ننذج عن تصنر:
افتصػػػنيننت اظتدننريػػػ  علػػػمت افاػػػلوؾ  : كيضػػػـو  ػػ ا اف نػػػوذج علػػػمت قضاػػػ  آثػػػنرنمـــوذج ادمحـــدد 1

كير ػػ  قلػػػ  انتالػػنر  ػػ ا اظتػػػ    ذُف كونػػه  يؤكػػ  علػػػمت افتػػ ث  افاػػل  دائنػػػن فلبيئػػ  علػػػمت ، احإناػػنٓف
 كرفله االعرتاؼ عنفت ث  اظتتبندؿ عي  نن. ، ظتابب ا سنسل الضاراعنت افالوؾافالوؾ كاعت  ن ا

نس  مػػػ  ماػػػنسنت وػػػ  ل افتويػػػف مػػػ  لم ماػػػكيػػػؤم   ػػػ ا اظتػػػ    عضوػػػرة مؤدا ػػػن لف اف ػػػنس نت   
كفوػػ   صػنئل  ػػ   افبيئػػ  افاػونني  كقركيبت ػػن افػػ  ختػرج عػػ  ناػػنؽ افتصػػنيل ، افتصػنيل اظتدنػػنرم

 .3اظتدننرم  ل افابب ا سنسل يف ؽتنرس  افلغوط علمت افالوؾ احإنانٓف
كعػػػش  اث ن : كيضاػػػر  ػػػ ا اف نػػػوذج افدالقػػػنت افدلنيػػػ  عػػػش افبيئػػػ  كلسػػػ.نمـــوذج ادحمـــل اد يئـــي 2

افرتكي  يدػ  اظتتغػ  ا سنسػل يف   ا اف نوذج لف عنم  االنتبن  لك كيرل ، افالوؾ احإنانٓف لك اضتيواف
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فنػثال ع ػ من يوػوف سوػل اظتدلومػنت اف ػن ل عػ  ، ق  عش افبيئ  كافالوؾ كقضاػ  نحت ي  فت  افدال
ن يت اػػمت سػػ كد كسػػ  ضػػ ناحإناػػنف سونػػن يف افوقػػت نضاػػه  علػػنو اضتػػس فػػ ل  واردافبيئػػ  كاظتػػ

ق الػػ  ، دػػ ل ظتدنصتػػ   ػػ   اظتدلومػػنت عضليػػنلك يت اػػمت سػػ كد ق راقػػه اظتدرفيػػ  افػػ  قت،  ػػ   اضتػػواس
من كافدوػػس لتػػ ث سػػش ق الػػ  ظػػن رة "اضتنػػ  اف ػػنقل ع ػػ ، "اضتنػػ  اف ائػػ  لك فػػرط اضتنػػ "ظػػن رة 

قضلػل كلتػن ، افابيدي كم  مث فل منغ فتتضوؽ علي ن ق رات احإنانف  قض  اظتدلومنت افواردة فلزواس
 افظن رقش ذُف آثنر سلبي .

كنتوػػ  لف نالسػػظ مض ػػـو "فػػرط اضتنػػ " ع ػػ من نالسػػظ مالػػوالت اضتيػػنة افيوميػػ  عنظتػػ ف افػػ      
كيتواػ  مض ػـو "اضتنػ  اف ػنقل" يف ا ثػنر ، قدرؼ ازدسنمن كقلوثػن كبػ ا يف اظتػنو كاعتػواو كافلوضػنو

كنتو  لف يتوا  ذف  يف سينة عدػا افاػو نو ، يومي  كافدن ع  رقنع  اضتينة اف افالبي  اف  ق ول
 ... اٍف. 1لَزنب ا مراض اظت م   كنفار نف كافالل  كافاور

كيضصػػ  عنفاػػلوؾ افابيدػػل ، كيدػػرؼ ع نػػوذج قونمػػ  سػػينؽ افاػػلوؾ :Barker. نمــوذج بــذر ر 3
ا كقػنت ضتػ كث  ػ ا فلػال عػ  ا زم ػ  ك ، ع   عنركر ؼتتلف افبيئنت اف وعي  اف  يض  في ن افاػلوؾ

   كافتدنم  عش     افد نَر  ػو افػ م يو ػ  ا فيػنت افػ  جتدػ  افاػلوؾ ذكتنعيػن لك سػلبين، افالوؾ
فػػال  ك ع ػػنو علػػمت  ػػ   افضنعػػ ة ذذا مػػن سنكف ػػن قضاػػ  افاػػلوؾ افػػ م يػػ ول عػػ  افتوػػ س كاالزدسػػنـ

يػػ  اال تننعضػػركب افدالقػػنت ي بغػػل اف ظػػر ذُف لعػػ اد ا فػػراد اظتو ػػودي  يف اظتوػػنف عضػػ ر مػػن نتػػ عر 
افػػ  قاػػود عػػش  ػػؤالو ا فػػراد نن يػػ  ذذا مػػن ل ػػ نن يف اعتبنرنػػن افتوػػ س افاػػونٓف يف عالقتػػه عضػػرص 

 ... اٍف. 2افدن  كافاو  كاف كاج كافصز  كافتدليل كافتدب  ع  افرلم
افػػ  نتوػػػ   ػػ   ا سػػػس ، ذف دراسػػ  ا سػػػس افػػ  قضػػػـو علي ػػن افرتعيػػػ  افبيئيػػ  فػػػه لقتيػػ  قصػػػول     

اعتنند ػػن يف قصػػنيل افػػ امج كاظت ػػن ج افتدلينيػػ  افرتعويػػ  افبيئيػػ  كنتوػػ  اختنذ ػػن ػتػػنكر فتػػ ريس  ػػ ا 
قصػورا عػ  اطتلضيػ   ف راس  ا سس افتنرمتي  فلرتعي  افبيئي  كنػن سػلف كعي ػن يداي ػن، اظتوضوع )افبيئ (
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ن ماػػ ة اال تنػػنـ افدنظتيػػ  كاليػػ  ف ػػو يل ػػل ف ػػ، كمػػ  عػػ ل احإساػػنس اػػن كاالػػوالهتن افتنرمتيػػ  عتػػن
لمػػن ا سػػس افضلاػػضي  فػػ ف دراسػػت ن يضػػ ـ ف ػػن احإ ػػنر افضوػػرم ، احإيووفػػو لعضلػػنين افبيئػػ  كاف ظػػنـ 

يػ  فلرتعيػ  افبيئيػ  ف ػل قػ ز ف ػن لسػنفيب اال تننعلمػن دراسػ  ا سػس ، افػ م قضػـو عليػه افرتعيػ  افبيئيػ 
يف سػش لف دراسػ  ا سػس افاػيووفو ي  ، مالػوالت افبيئػ  فبيئػ  كلثر ػن علػمتيػ  يف ااال تننعاضتينة 

سػس يوض  ف ػن ركػنئ  افتوافػق افبيئػل فب ػنو افال صػي  افاػوي  فنناػنف كحتضيػق افتونمػ  عػش  ػ   ا 
ياػػن  ف ػػن خبلػػق  يػػ  كاع عضلػػي  افبيئػػ  كمالػػوالهتن كمػػ  مث قر ػػي  ، ع ػػ  َػػينغ  اظت ػػن ج افتدلينيػػ 

 افدالق  اف  عت  ور ن ع ل ظ ور اظتالوالت افبيئي .    ، كعيئته احإنانفافدالق  عش 
 ثذدثذ. اداربية اد يئية في ادممسسذت ادنظذمية و غير ادنظذمية

م ػػن ق كاسػػد  مػػ   سػػ  كػػند يصػػيب،  ػػونالن  اػػ ة مػػ  افتػػ  ور افبيئػػلفضػػ  لسػػ ث احإناػػنف ل   
ا ذُف قغيػػػ  ا سػػػواؿ افابيديػػػ  ، افدػػػنَف عػػػنفبوار يف اػػػي  افبيئػػػل عنسػػػت  افه فضػػػ  سػػػدمت احإناػػػنف  ن ػػػ ن

اظتػػػوارد افابيديػػػػ  افػػػ  ال قتوػػػػ د كقاػػػػ  ا  ػػػونر كافغنعػػػػنت يف سػػػػبي  مالػػػركعنت افتوسػػػػ  اف راعػػػػل 
كافدنػػرآف فدػػ  كػػ  ذفػػ  عغيػػ  سػػ  رمػػق ا عػػ اد اظتت ايػػ ة مػػ  اف ػػنس كفيػػويف  الػػ  افرغبػػنت اظتت ايػػ ة 

 1ف ي ل.
ذعػػندة ،  م قاػػبب عػػه احإناػػنف جتػػن  عيئتػػهافػػفضػػ  لَػػب  مػػ  افلػػركرم عدػػ   ػػ ا افػػ منر كافتػػ  ور   

  اف ظر يف     افدالقػ  اظتغلو ػ  كضػركرة حتػ ير  ػ ا احإناػنف كحتريػر عضلػه مػ    ػوف  ػ   افضػوة افػ
كمػػ    ػػن كػػنف العػػ  مػػ  قونفػػ  رتيػػ  اصت ػػود لفػػرادنا كمؤساػػنت مػػ  ، يتدنمػػ  اػػن ضػػ  افػػ ظل افبيئيػػ 

 ل   زتني      افبيئ  كاضتضنظ علي ن.
ػػػوؿ ذُف ل  افػػػه كذ ػػػبنع سن نقػػػه فنحإن       مدتنػػػ نا يف ذفػػػ  علػػػمت ذمونننقػػػه فضػػػ اػػػنف ال نتو ػػػه افَو

وقػػت كمػػ  مث ف نػػه ال م ػػنص فػػه مػػ  لف يتدػػنكف مػػ  غػػ   عػػ  كيتلػػنم  مد ػػل فيزضػػق سن نقػػه يف اف
يػػػػ  ك ػػػػ   اال تننعكع ػػػػ  ن ق الػػػػ  مػػػػن يدػػػػرؼ عنظتؤساػػػػنت ، افػػػػ م لتضػػػػق فيػػػػه سن ػػػػنت ا  ػػػػري 
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كق ضاػل  ػ   اظتؤساػنت ذُف نػوعش فن  ػن مػن  ػو 1،  ة اجملتن  كق نو ع نو اظتؤسانت ق ال  م  نال
 نظنمل كنظت رس  كاصتنمد  كم  ن من  و غ  نظنمل كن سرة كاف ندم كرتنع  افرفنؽ كغ  ن.

اػن  عيئتػه كقدت  افرتعي  افبيئي  عنلي  هت ؼ ذُف ذع اد احإنانف كقوعيتػه قصػ  افتضنعػ  اف ػن   مػ    
كنػػن ،  كذفػػ  عػػ   ريػػق ذكاػػنعه اظتدػػنرؼ كاظت ػػنرات افبيئيػػ  افالزمػػ  فػػ ف ، وارد ؼتتلضػػ قالػػنله مػػ  مػػ

ك ػ ا مػن سػ تارؽ ، 2عيئتػهيل اف  حتوػل سػلوؾ افضػرد ذزاو قتلن  افرتعي  افبيئي  ق ني  االجتن نت كافض
ئيػػ  يف ذفيػػه يف  ػػ ا اظتبزػػ  كافػػ م سػػ ت نكؿ فيػػه دكر افوسػػنئ  افرتعويػػ  يف ذكاػػنب افضػػرد افرتعيػػ  افبي

 قالويل ن اف ظنمل كغ  اف ظنمل.
 . اداربية اد يئية في ادممسسذت اداعليمية ادنظذمية:1
ذف اال تننـ افدنظتل عضلنين افبيئ  كمالوالهتن فػرض علػمت افػ كؿ كاضتوومػنت ذدمػنج ع صػر افبيئػ     
   ك ػ ا ، نػ نف  ككعل عيئػل فػ ل لفػراد اجملتكذف  عغي   لق ثض، ن  اظتضررات افتدليني  كافرتعوي ض

ػينت افػ   ػرج  من لك ت عليه افد ي  م  اظتؤدترات افدنظتي  اظت دض ة يف   ا افص د علػمت غػرار افتَو
 مؤدتر قبليال. ان 
قاػػدمت افرتعيػػ  افبيئيػػ  ذُف  لػػق  يػػ  كاعػػل كمثضػػف عيئيػػن لتػػنفظ علػػمت افبيئػػ  كعلػػمت قػػوازف نظنم ػػن     

عنػ  لك ؽتنرسػ   كتػب لف يتو ػه كيتواػ  يف  ػ ا افػوعل افػ م، م  منو ك واو كقػراب االيووفو ل
 ف اق افرتعي  كافتدليل ي  ؼ ذُف نض  افضرد م  اف اق افضردم ذُف اف اق اصتنػنعل، فردي  لك رتنعي 

كال نتو  عت   ا نظنػ  افتدلينيػ  االضػاالع اػ ا افػ كر ذال عػ  ، ع ف يووف فنعالن كعنلل يف عيئته
 :3دلينل ك    اظتاتوينت ن كر نلرعد  ماتوينت  نَ  ع اق اف ظنـ افت
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 أ_ ادمساوى األول )ادمعذرف(: 
ك ػػػػػػل اكتاػػػػػػنب اظتػػػػػػتدلل اظتدػػػػػػنرؼ افونفيػػػػػػ  يف ، االيووفو يػػػػػػ يتلػػػػػػن   ػػػػػػ ا اظتاػػػػػػتول ا سػػػػػػس   

ييػػػػ  دتو ػػػػه اصتػػػػرلة مػػػػ  اختػػػػنذ قػػػػرارات عيئيػػػػ  كاعيػػػػ  كانت ػػػػنج ، )علػػػػل افبيئػػػػ  افابيديػػػػ ( احإيووفو يػػػػن
 سلوكينت عيئي  سلين .

 وى ادثذني )ادودي(:ب_ ادمسا
كي ػػػ ؼ مػػػ   ػػػالؿ  ػػػ ا اظتاػػػتول ذُف ذكاػػػنب اظتػػػتدلل كعينػػػن عضلػػػنين احإناػػػنف كعالقتػػػه مػػػ  عيئتػػػه  

 كافدالق  اف  عي  نن كذف  م   الؿ:
 . اكتانب اظتتدلل  رؽ ق ث  سلوؾ ا فراد يف افبيئ 
  افثضنفي .ك  االيووفو ي اكتانب اظتتدلل افض ل افالنوِف فلضلنين افبيئي  كاندونسنهتن 
  كف ل لثر قبني  افضيل احإنانني  في ن.، يل  اظتت وع  فضلنين عيئي  مدي  افض ل اظتي آف فلزلوؿ افب 

 ج_ ادمساوى ادثذدث )اساكشذف(:
كيتلػػن   ػػ ا اظتاػػتول استوالػػنؼ افضلػػنين كاضتلػػوؿ كفدنفيػػنت قضونت ػػن مػػ   ػػالؿ ق نيػػ  اظت ػػنرات  

 يئي  كاضتلوؿ افب يل  عتن مث :افلركري  فالستوالنؼ افضدلل فلضلنين افب
 .اكتانب اظت نرات اف  دتو  اظتتدلل م  حت ي  افضلنين افبيئي  كاكتالنف ن 
 .اكتانب م نرات افتزلي  فلضلنين افبيئي  كاظت ظور افضينل اظترقب  ان 
 . اكتانب م نرات افتز ي  افضدلل فلزلوؿ افب يل  فلضلنين افبيئي 
 واقف اظتتدلل افضيني  اطتنَ  عنفضلنين افبيئي  كسلوعتن اظتضرتس .اكتانب م نرات حت ي  كقضؤف م 
   ذقنس  افضرص فلنتدلل فلنالنرك  افضدليػ  يف عنليػ  افتضػؤف ال تبػنر افضػيل افػ  يػتل اكتاػنان كافػ

 ق كر سوؿ نوعي  اضتينة كنوعي  افبيئ .
 د_ ادمساوى ادرابع )ادمواطنة(:

 :1 ننؾ يف اظتننرسنت افبيئي  لمكقتلن  افضيل افلركري  فلنتدلل فال 
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   لف يوتاػػػػب كيػػػػتدلل اظتػػػػتدلل م ػػػػنرات اظتوا  ػػػػ  افػػػػ  دتوػػػػ  مػػػػ  اظتننرسػػػػ  افضدليػػػػ  اظت نسػػػػب  ضتػػػػ
 مالوالت عيئي  لك فلنانع ة علمت سل ن.

   افتابيػػػق افضدلػػػل عتػػػ   اظت ػػػنرات مػػػ   ػػػالؿ اختػػػنذ قػػػرارات م نسػػػب  عالػػػ ف ذسػػػرتاقيوينت اظتننرسػػػ
 افبيئي .

 لم لف نتػنرس اظتػتدلل ، ظتوا  ػ  يف قلػي  مػ  قلػنين افبيئػ لنتدلل فلضينـ عضدنفيػنت اذقنس  افضَر  ف
     من اكتابه م  قيل نظري  يف مالنرك  مالركع قابيضل قتوا  م   الفه  ػ   افضػيل )اظتوا  ػ ( 

 يف قلي  عيئي  لك لكثر.
 :ادمدرسة واداربية اد يئية 
نيػػ  افػػوعل افبيئػػل ييػػ  قدوػػس اضتن ػػنت ا سنسػػي  فلن رسػػ  ذموننػػنت  نمػػ  يف غتػػنؿ افرتعيػػ  كق  

ئػ  ذذ حتنكؿ ذكانب افتالميػ  افدبػنرات افاػلين  كاالجتن ػنت كافضػيل افػ  حتضػق زتنيػ  افبي، فلنوتن 
يننت ن كجتد  افضرد قندرنا علمت اختنذ قرارات م نسب  عال ف افبيئ  كذف  عػ   ريػق ، كانفظ  علي ن َك

 . عنلي  حتلي  افبيئ  اف  يديالوف في نا رتاؾ اظتدلنش كافتالمي  يف
اال تنػػنـ عػػن  الؽ افبيئيػػ  افضنضػػل  يف افرتعيػػ  افبيئيػػ  يػػ دوس لثػػر  احإكتػػنيب علػػمت سػػلوؾ افضػػرد  ذف  

كختتلػػف ل ػػ اؼ ، 1 ػنرج افضصػػوؿ اف راسػػي  كيواػػبه مدػػنرؼ م ػػنرات كاجتن ػػنت سػػلين  ؿتػػو افبيئػػ 
غػػػ  لنػػػه نتوػػػ  افتنييػػػ  عػػػش ثػػػالث غتػػػنالت لسنسػػػي   ،بيئيػػػ  مػػػ  مرسلػػػ  قدلينيػػػ  ذُف ل ػػػرلافرتعيػػػ  اف

 فأل  اؼ قد  ان افرتعي  افبيئي  يف افتدليل اف ظنمل ك ل:

 ك ل لف يووف افتلني  قندرنا علمت: أ_ األىداف ادمعرفية:
 .اكتانب مدلومنت م نسب  ككظيضي  ع  افبيئ  افابيدي  اف  يدية في ن 
  غ   م  افونئ نت ا  رل.حت ي  لقتي  افبيئ  عنف اب  فننانف ك 
 .لف يدرؼ مضومنت افثركة افابيدي  يف عيئته 
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 .لف لت د  رؽ كلسنفيب قر ي  استغالؿ افثركة افابيدي  يف عيئته 
 كمن  ل ا  انر ا ق  ان كاف  هت د اق ا ن.، لف لت د اظتالوالت اف  قتدرض عتن عيئته 
 1كانفظ  علي ن. لف يتنو  م  اقرتاح اضتلوؿ فويضي  َينن  عيئته 
 .لف يتنو  م  حتلي  مضومنت افتوازف افابيدل يف عيئته 
 .لف يتنو  م  حت ي  لك ه اف النط افبالرم عنفبيئ  كاف  ق  خت  اضومنت افتوازف افابيدل في ن 
 .لف يتنو  م  حت ي  كذكر اظتدتض ات اطتن ئ  كافانئ ة يف عيئته كعينف لك ه اطتا  في ن 

 انية )االنفعذدية(:ب_ األىداف ادوجد
 :2ك ل لف يوتب افضرد من يلل

  وارد افبيئػ  كاضتضػنظ علػمت ظتػلف يوتاب افتلنيػ  اطتلػق افبيئػل افػواعل اعتػندؼ ذُف قر ػي  اسػتغالفه
 ثركاهتن.

 .لف يدل مالوالت عيئته ك رؽ كلك ه عال  ن 
 رع  عي  نػن كلقتيػ  لف يض ر قين  االناونـ كافتوافق عش مووننت افبيئػ  كافدالقػنت افوثيضػ  افػ  قػ

 ذف  عنف اب  فلزينة.
  قضػػػ ير  اػػػورة احإسػػػنوة ذُف افدالقػػػنت افوثيضػػػ  افػػػ  قػػػرع  ؼتتلػػػف افونئ ػػػنت عنفبيئػػػ  لك احإ ػػػالؿ

 عبدل ن.
 .قض ير اصت ود اف  قب ؿ م  ل   َينن  افبيئ  كانفظ  علي ن 
 ن مػػ   ػػ نه اظتاػػنس اكتاػػنب اجتن ػػنت كقػػيل قػػ عو ذُف َػػينن  افبيئػػ  كانفظػػ  علي ػػن مػػ  كػػ  مػػ

 كذف  ع كانب افضرد قينن ذكتنعي  جتن  عيئته.، فلبيئ  احإيووفو لعنف ظنـ 
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كقتنثػػ   ػػ   ا  ػػ اؼ يف لف قتوػػوف فػػ ل افتلنيػػ  م ػػنرات يف اف ػػواسل  ج_ األىــداف ادمهذريــة:
 1 افتنفي :

 .مالسظ  افظوا ر افابيدي  كافبالري  يف عيئته 
   يف عيئته.قص يف افظوا ر افابيدي  كافبالري 
 . رت  اضتضنئق افدلني  م  مصندر ن ا َلي 
 . استضراو اضتضنئق كاطتركج م  ن عتدنيننت كمبندا عنم 
 . قص يف افونئ نت اظتو ودة يف افبيئ  كذع اد غتنوعنت م  ن فل راس 
 . اختنذ افضرار فلضينـ االركعنت م  ل   َينن  افبيئ 
 . مضنكم  عدا ا ثنر افلنرة يف افبيئ 
  عن  ي كم فلنانقت  يف افضلنو علمت اظتالوالت افبيئي . ؽتنرس 
 . 2ق ني  م نرة است  اـ لدكات اطتين   ك افتضصي 
ذف مػػ ل حتضػػػق  ػػ   ا  ػػػ اؼ اظتػػػ كورة آنضنػػن يتوقػػػف علػػمت كضػػػ  مدػػػني  نن زػػ  ف نػػػنمج افرتعيػػػ    

كنػػن ،  ياػػ نكافػػ م العػػ  لف متلػػ  ظتدػػني  مدي ػػ  قاػػنع  ع ػػ  كضػػ  اظت ػػن ج كافوتػػب كق ر ، افبيئيػػ 
 :3قانع  ع   قضييل     اف امج ف ا الع  ف ننمج افرتعي  افبيئي  لف

 .جتد  افضرد قندرنا علمت اضتضنظ علمت اظتوارد افابيدي  كسا  استغالعتن 
 .جتدله كاعينن عنف تنئج اف  ق  ق ول ع  است  اؼ     اظتوارد كسوو استغالعتن 
 ا نالا  افبالري  كمؤساػنهتن عتػن  ػ كر ن اظتت َػل  يوض  فل ارسش اضتضيض  اف  مضند ن لف رتي  

 كنن ل ن قدتن  علي ن اعتنندنا كلينن.،  يف اظتصندر افابيدي 
  يالرح كي ز افوقنئ  افتنرمتي  اف  ق ؿ علمت سوو استغالؿ عدا اظتصندر كمن يرتقب لك ق  يرتقب

 ع  ذف  م  آثنر ا تننعي .
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 ؼتتلف ع نَر عيئته.عشك  افت ا   كافرتاع  عش احإنانف يبش  
 عػػػ ف  ػػ   اظتصػػػندر ال ق لػػػب م نػػن اسػػػتغل ن احإناػػػنف ، يصػػز  االعتضػػػند اطتػػػن   ع ػػ  افػػػبدا

 كاست  ف ن.
   كيوضػ  افدالقػ  ، لف يوػوف عػ يالن فلنصػندر افابيديػ ياتبد  افضورة اف  ق ندم ع ف افدلػل نتوػ

 عش افدلل ك رؽ دراس  قل  اظتصندر كانفظ  علي ن.
 علػػػػمت َػػػػل  ماػػػػتنرة عػػػػنجمل ودات افػػػػ  عػػػػ فت يف اظتنضػػػػل كافػػػػ  قبػػػػ ؿ يف اضتنضػػػػر  كتدػػػػ  افضػػػػرد

 فلنزنفظ  علمت مصندر افثركة افابيدي .
   يالػػػػو  فوػػػػرة افتدػػػػنكف عػػػػش ا فػػػػراد كاعتيئػػػػنت يف اف  ػػػػوض ااػػػػتوينت َػػػػينن  اظتصػػػػندر افابيديػػػػ

 كقوضي  م ل ستني  افتدنكف اف كِف يف غتنؿ زتني  افبيئ  كاضتضنظ علي ن.
ذف افواقػػ  اظتتػػػ  ور افػػػ م عرفتػػه كقدرفػػػه افبيئػػػ  علػػمت افصػػػدي  افدػػػنظتل كالػػل  دػػػ  مػػػ  اال تنػػػنـ    
كفتزضيػػق غنيػػنت  ػػ   افرتعيػػ  ك ػػب حتاػػيل اضتػػوا   افتضلي يػػ  ، فرتعيػػ  افبيئيػػ  ماػػ ف  ملزػػ  كم نػػ عن

 كذف، موضػػوعنت لك مالػػوالت عيئيػػ  لسنسػػي  كدمػػج ملػػنوف  ػػ  مػػواد اظت ػػن ج اف راسػػي  يف ذ ػػنر
َػػينغ   ػػج قدلينػػل متونمػػ  ظتالػػوالت افبيئػػ  قاػػتلـ    ػػودنا كبػػ ة علػػمت ماػػتول ذعػػ اد كختاػػي  

يػ كر سػوؿ ، كذف  ع كتند قونم  لفضػل فدنليػنت افتدلػيل كافػتدلل،  امج اف راسي  فلتدليل اف ظنملاف
ػل  رلسػي  قوضػ  فلرتعيػ  اسػتنرارنا ، موضػوعنت قتدلػق عنفبيئػ  يف ؼتتلػف ماػتوينت افتدلػػيل كقضػػ منن َك

 1مت نسضنن  واؿ عنلي  افتدليل اف ظنمل.
عدػػػ   ػػػ ا افتزليػػػ  فػػػ كر مؤساػػػنت افتدلػػػيل اف ظػػػنمل يف افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  كق نكف ػػػن فواسػػػ ة مػػػ   ػػػ   

ف اػػل  افلػػػوو يف افد ػػػواف اظتػػػواِف علػػمت دكر عدػػػا اظتؤساػػػنت غػػػ  ، متنثلػػػ  يف اظت رسػػػ  اظتؤساػػنت
 رتعي  افبيئي  يف نضوس اف ةو.اف ظنمي  يف نالر افوعل افبيئل كغرس قيل اف
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 . اداربية اد يئية في ادممسسذت اداربوية غير ادنظذمية:2
 ظنميػػ  قضػػ ـ قدلينػػن صتنيػػ  ا  ػػ نص مػػ  رتيػػ  ا عنػػنر غػػ  اظتلتزضػػش افغػػ   ػػ   اظتؤساػػنت   

  كقغػرس يف نضوسػ ل قػيل زتنيػ، افالزمػ  فلتدنمػ  عرفػق مػ  افبيئػ عنظت ارس كعنفتنِف قواػب ل اظتدػنرؼ 
، كفلرتعيػػ  افبيئيػ  غػػ  اف ظنميػ   ػػ ؼ مػػ دكج، ننعيػ  يف سػػبي  حتضيػق  ػػ ا اعتػ ؼافبيئػ  كاظتالػػنرك  اصت

، لف ق ال  م      مػوا  ش قػندري  علػمت ف ػل ماػؤكفينهتل جتػن  افوسػ  اػي  اػل كاالضػاالع اػن
كلف قدنػػػػ  مػػػػ    ػػػػ  ل ػػػػرل علػػػػمت زيػػػػندة كعػػػػل ؼتتلػػػػف فئػػػػنت افاػػػػونف اناالقػػػػن مػػػػ   ػػػػ  افػػػػ ظل 

كفلرتعيػػ  افبيئيػػ  يف  ػػ   اظتؤساػػػنت ، يػػ  افثضنفيػػ  افػػ  يديالػػػوف في ػػناال تننعكافبيئػػنت  يووفو يػػ احإ
كي بغػل فلرتعيػ  ، اضتلػري  كاظت ػن ق افريضيػ ل  افنن عنمػ  مالػرتك  ك ػل يف  ػ ا كتػب لف قراعػل اظت ػن ق 

 او رلي ل يف قلػنين افبيئي  لف قاتنر سواو يف اضتلر لك يف افريف يف ذع اد موا  ش قندري  علمت ذع
 .1افبيئ  كمالوالهتن كسب  اضتضنظ علي ن

يخ قين ػن عد  ق نكف ن ف كر اظت رس  ك نوذج ع  اظتؤسانت افرتعوي  اف ظنمي  يف افرتعيػ  افبيئيػ  كقرسػ  
ناػػتدرض يف  ػػ ا اظتبزػػ  عدػػا اظتؤساػػنت افرتعويػػ  غػػ  اف ظنميػػ  يف غػػرس ، كمبندئ ػػن فػػ ل افضػػرد

 افضيل افبيئي .
 ألسرة وحمذية اد يئة: . ا1.2
   ك ػل اثنعػ  افوسػ ة ا سنسػي  ، 2قدت  ا سرة لكؿ كل ل مؤسا  ا تننعي  عرفت ن افبالري   

فن سػػرة دتثػػ  اصتننعػػ  احإناػػنني  ا كُف افػػ  يتدنمػػ  مد ػػن افاضػػ  كي الػػ  يف  ، لاال تنػػنعيف افت ظػػيل 
ن يف اف  ػ   افاػ وات كافػ  يؤكػ  علنػنو  ،ا وات افتالويلي  ا كُف م  عنػر ك ض ن كيرتعرع  صَو

ػضل نافرتعي  كاف ضس ل ن افا وات اظت نػ  كافػ  عتػن عػنفغ ا  فيبػ ل ، ثػر يف قالػوي    صػي  افاضػ  َك
ل افػ م يتػنح فػه دا ػ  اال تنػنعافاض  قالوي  ذاقه كافتدرؼ علمت نضاه ع   ريق عنلي  افتضنع  

 لسرقه.
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يػػػ  افػػػ  قدنػػػ  علػػػمت هتيئػػػ  اال تننعاػػػنت كؽتػػػن سػػػبق يتلػػػ  لف ا سػػػرة قدتػػػ  مػػػ  ل ػػػل اظتؤس  
كمػػ   ػػالؿ ع ػػنو االسػػتد اد فػػ ي ل ، لػػمت افبيئػػ  كزتنيت ػػن مػػ  كػػ  موػػرك ا فػػراد مػػ  ل ػػ  اضتضػػنظ ع

كػػػػ ف  فػػػػ ف فألسػػػػرة دكر يف ق الػػػػئ  افاضػػػػ  علػػػػمت ،  فل  ػػػػوض اػػػػن كاالػػػػوالهتن كدرو اظت ػػػػن ر ع  ػػػػن
 استيدنب كدتث  قيل اف ظنف  كقر ي  االست الؾ.

ر يف افتصػػػػ م ظتالػػػػول  افتلػػػوث مػػػػ   ػػػػالؿ االجتن ػػػػنت كافضػػػيل افبيئيػػػػ  احإكتنعيػػػػ  افػػػػ  كفألسػػػرة دك   
ػػن ا ـاال تنػػنعيوتاػػب ن افاضػػ  مػػ   ػػالؿ افتضنعػػ   فنفرتعيػػ  عنفتضليػػ  ، ل مػػ  لفػػراد ا سػػرة  صَو

 قدت  م  ل ل افارؽ افرتعوي  افػ  قلوػ  ذفي ػن ا سػر فب ػنو اجتن ػنت عيئيػ  ذكتنعيػ  فػ ل ا ع ػنو كقد يػ 
 . 1قيل انفظ  علمت افبيئ 

كنػػن لف فألسػػرة دكر ػػن افوقػػنئل اعتػػنـ افػػ م قػػ  ا عػػه جتػػن  افبيئػػ  كمونفزػػ  ل ػػونؿ افتلػػوث كفينػػن    
 يلل نال  افلوو علمت لعرز     ا دكار:

   دكر ا عػنو يف احإر ػػند كافتو يػػه اظتاػػتنري  فألع ػػنو ع قتيػػ  كقينػػ  اظتػػنو كضػػركرة انفظػػ  عليػػه سػػ
   ا ع نو   ا افالوؾ كيتابدوف عه.يرسخ يف ذ 

   دكر ا عػػػنو يف قبيػػػش مػػػوا   اطتلػػػ  يف قلػػػنين اظتيػػػن  كضػػػركرة قبصػػػ  ا ع ػػػنو اصػػػندر قلػػػوث اظتيػػػن
 كقو ي  ل ذُف سب  افتص م ف ف .

  لف يغػػرس ا عػػػنو يف نضػػػوس ا ع ػػنو قينػػػ  اف ظنفػػػ  يف كػػ   ػػػلو كم  ػػػن نظنفػػ  اظتػػػنو سيثنػػػن ك ػػػ ،
لع نئ ل ع ف احإنانف  و اظتالول  ا كُف فلنين  ذف  لف احإنانف قػ  لؿتػرؼ  كضركرة لف ي كر ا عنو

علػػمت اظتػػ  ج افاػػليل يف افتدنمػػ  مػػ   ػػ   اف دنػػ  ف سػػرؼ كفػػوث كلسػػت  ؼ كمػػ  مث فلػػ  يوػػوف سػػ  
 .2عت   اظتالول  ذال م   الؿ   ا احإنانف نضاه
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   اف  نتو  لف قلوػ  ذفي ػن ا سػرة يدت  لسلوب افتدلل عنظتالنرك  م  عش ا سنفيب اظت ن  كافضدنف
كذفػػػػ  عػػػػ ف ياػػػػن  االػػػػنرك  ا ع ػػػػنو يف عنليػػػػنت ، س افلػػػػن  افبيئػػػػل يف نضػػػػوس ا ع ػػػػنوقصػػػػ  غػػػػر 

 افت ظيف كافتا   كقضض   بو  اظتين  اظت  في  كفزل ع اداهتن كمراقب  افتارب كمدنصتته.
افتصػ م ظتالػول  اسػت  اؼ مػوارد  علمت غرار ا دكار افانعض  افػ  ذكرنن ػن فػ ف فألسػرة دكرا كبػ ا يف 

فن سػػػػرة قاػػػػ ل يف ع ػػػػنو اجتن ػػػػنت عيئيػػػػ  ذكتنعيػػػػ  ع ػػػػ  ل ضنعتػػػػن ؿتػػػػو افبيئػػػػ  ، افبيئػػػػ  عونفػػػػ  ل ػػػػونعتن 
فد ػػ من يوضػػػ  ا عػػنو فألع ػػػنو كيضيػػػ  ، افتدػػنكف كقر ػػػي  االسػػػت الؾكقػػػ عل قػػيل اف ظنفػػػ  ك  كمووننهتػػن

     ػػنو ع بنقػػنت اضت يضػػ  لك اضتيوانػػنت ا فيضػػ افػػت لل مػػ  اف ضنيػػنت افصػػلب  كمضنكمػػ  اضترائػػق لك االعت
لك اضتضػػنظ علػػمت افانقػػ  افو رعنئيػػ  ف ػػل عػػ ف  يضػػ موف  ع ػػنئ ل قينػػن عيئيػػ  سػػت  ؼ زتنيػػ  مػػوارد 

 .1افبيئ 
 . اإلدالم وحمذية اد يئة: 2.2
كذفػ  عغيػ  افتصػ م ، افلركرات اظتلز  اف  قضرض نضاػ نفض  لَب  افوعل كافتثضيف افبيئل م    
 ػػػ ا افػػػوعل افػػػ م ،  عػػػ لت ختػػػ  عتػػػوازف كنظػػػنـ افبيئػػػ  اظتالػػوالت افبيئيػػػ  اطتاػػػ ة كاظتت ايػػػ ة كافػػػ ذُف

 يواب افضرد مدلومنت كسضنئق ع  افبيئ  كمالوالهتن كل قو ه كقر   سلوكه ذُف افصواب.
ذال لف   ا افوعل يتالب قدبئ  كاست  اـ ذموننينت مؤسانت اجملتن  كنف  دكف استث نو كقدت     

 كسنئ  احإعالـ ذس ل     اظتؤسانت اف  عتن دكرا قرعوين يف نالر افوعل افبيئل عش لفراد اجملتن .
كاحإعالـ  و نالر افوقنئ  كا راو يف َيغ  م نسب  عواسا  لفضنظ لك لَوات عصض  عنم  عواسا     

ذعالميػػػػ    ك ػػػػ   افوقػػػػنئ  كا راو قتوضػػػػ  ع الػػػػر ن ل  ػػػػ ة، 2رتيػػػػ  افدالمػػػػنت افػػػػ  يض ن ػػػػن اصتن ػػػػور
 -احإعػالف -كنفصزف كاجملالت كدكر اف الر ك يئنت احإذاع  كككػنالت ا ع ػنو كمؤساػنت ذ ػ نر

 .3ك افدالقنت افدنم  ك بونت افتوزي  فلوثنئق اظتابوع  كاظترئي  كاظتانوع  كا دمغ  احإفورتكني 
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ه مػػ  قض يػػنت  نػػه كعضلػػ  مػػن نتتلوػػ، تػػ  موننػػ   نمػػ  يف غتتندػػنت افيػػـوفضػػ  لَػػب  احإعػػالـ لت   
س يثػ  كقػ رة كاسػػد  علػمت االنتالػػنر عػش فئػػنت اجملتنػ  اظت تلضػ  لَػػب  اثنعػ  ا داة افػػ  قدنػ  علػػمت 

 كذف كػنف احإعػالـ ك االقصػنؿ فػيس نالػن ن سػ يثن، ليزه عنظتدرفػ  كافثضنفػ  افالزمػ قو يػه اجملتنػ  كقاػ
 .1فنالقصنؿ يدت  اف النط ا سنسل فننانف ق نتن كس يثن

احإعالـ يف افدصر اضتنِف     قاػورا كبػ ا زاد مػ  لقتيػ  كدكر  يف اجملتنػ  كلَػب  فوسػنئ  ذال لف    
ين اظت نػػ  ك لػػق رلم احإعػػالـ كاالقصػػنؿ قػػ رة افاػػيارة علػػمت ا فػػراد كافتػػ ث  فػػي ل كخبنَػػ  يف افضلػػن

ـ  ػػل كفينػػن يتدلػػق عضلػػنين افبيئػػ  فػػ ف اظت نػػ  افػػ  نتوػػ  لف قلػػال  اػػن كسػػنئ  احإعػػال، عػػنـ سوعتػػن
حتريػػػ  اال تنػػػنـ اصتنػػػن  م جبػػػرائل افبيئػػػ  كعلػػػورة رلم عػػػنـ قػػػندر علػػػمت افتصػػػ م عتػػػ   اظتالػػػوالت 

يػػ  قػػ رة علػػمت نالػػر افػػوعل افبيئػػل اال تننعكػػوف كسػػنئ  االقصػػنؿ قدتػػ  لكثػػر اظتؤساػػنت   2كػتنرعت ػػن
 عش ا فراد.

  يػ  افبيئػ  مػ   ػالؿ كي ػ ؼ احإعػالـ افبيئػل لسنسػن ذُف سضػ  اصتن ػور فلنالػنرك  افضدنفػ  يف رعن  
دف  اف نس ذُف افدن  افال صل كقالويد ل علمت اضتوار كذيصنؿ آرائ ػل عضػوة ذُف اظتاػؤكفش فيوػوف 

ك  ا من يات عل ضركرة ذقنم  سوار قص  م   الفه آراو ، رلم مانوع يان ل يف َ   افضرار عتل
كل افت اع  كاحإ راوات كنن يَو  اظتاؤكفش ذُف اصتن ور ذيلنسنت ع    ،  اف نس ذُف اظتاؤكفش

 .3اف  قت   ن اضتوومنت كاعتيئنت افرشتي  ضتنني  افبيئ 
ك ػػ ا مػػن دتثػػ  يف ، احإعػػالـ يف اصت ائػػر قلػػنين افبيئػػ فضػػ  ق نكفػػت افد يػػ  مػػ  ل  ػػ ة االقصػػنؿ ك   
ك ل َزيض  يومي  س يثػ  اف الػ ة ق وعػت مواضػيد ن عػش اليػ  كافدنظتيػ  كقركػ   -افصبنح -َزيض 
لمػػػن ، فصػػػزيض  علػػػمت اظتدلومػػػنت اظتباػػػا  كاعتندفػػػ  ذُف نالػػػر افػػػوعل افبيئػػػل يف لكسػػػنط اجملتنػػػ  ػػػ   ا

فضػ  قوقضػت علػمت افػرغل  -افالػركؽ–َضز  افبيئ  ا سبوعي  اف  ظ رت فثالث سػ وات يف  ريػ ة 

                                                             
 16، ص 1989. افضن رة: دار افوتنب اظتصرم ،اظت    ذُف كسنئ  احإعالـعب  افد ي ،  رؼ. .1
 31، ص 1992. افضن رة: دار افدريب،احإعالـ ك رائل افبيئ  افريضي عب  افضتنح ،عب  اف  . .2
 31،ص30/11/2006-28مت احإعالمل افدريب ا كؿ فلبيئ  كافت ني  اظتات ام ،افضن رة،ؾتيب ،  َدب.افبيئ  يف كسنئ  احإعالـ افدريب. اظتلتض .3
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مػػ  ل ػػن ق نكفػػت يف قضنرير ػػن مواضػػي  عنمػػ  عػػ لت عنف ضنيػػنت اظت  فيػػ  كاظتيػػن  افضػػ رة كاالعتػػ او علػػمت 
لت ذُف افوالف علمت عدا اظت نفضنت كافتونكزات افبيئي  اطتا ةا  .1ظتانسنت اطتلراو كَك
كافػػػ  قصػػػ ر عنفلغػػػ  افضرناػػػي  عتغايػػػ  مدنضػػػ   EL WATAN –افػػػو    –كنػػػن دتيػػػ ت َػػػزيض     

 فضلنين افبيئ   نَ  قل  اظترقبا  عنظتدن  ات كاظتؤدترات افبيئي  اف كفي . 
  افلػػوو علػػمت عدػػا افيوميػػ  مػػ  عػػش اصترائػػ  افػػ  ا تنػػت عتاػػلي -اطتػػ  –كػػ ف  قدتػػ   ريػػ ة    

فنفبيئػػ  قوػػند ، تزضيضػػنت افػػ  يتػػوال  ػتػػرر مت صػػلكذفػػ  مػػ   ػػالؿ ا  بػػنر كاف، افضلػػنين افبيئيػػ 
كيف   ا افاينؽ قنـ ارر كػرٔف كػنِف عتزضيضػنت مي انيػ  عػ  ، يف     اصتري ة قووف موضوعن يومين

دنصتػ  كفلػالت افاػض  كسػرق  مر ػنف م اضػ  افضنفػ  ك اسػت  اؼ اظت  غػقلوث افانس  اين  افصرؼ 
 . 2افثورة افغنعي 

 . ادمسجد و حمذية اد يئة: 3.2
د عالقػ  فض  س دت ا دينف افاننكي  ك ندت ن اف ي  احإسالمل ككضػدت قواعػ  كاضػز  حتػ  

ضػػػ  عػػػ  كافػػػ ي  احإسػػػالمل قػػػ  لك ، كعنظت لوقػػػنت مػػػ    ػػػ  ل ػػػرل، احإناػػػنف عنطتػػػنفق مػػػ    ػػػ 
ػػه  يف افضػػػرآف افوػػرٔف كافاػػ   اف بويػػػ  اظتا ػػرة مػػػن ي بغػػل لف قوػػوف عليػػػه عالقػػ  احإناػػػنف  افثنعتػػ نصَو

 عنفبيئ  عونف  ع نَر ن.
ك ػػو مػػ  ، فنفػػ ي  يدتػػ  مػػ  لقػػول كسػػنئ  افلػػب  يف اجملتندػػنت علػػمت ا ػػتالؼ  ػػرائد ن كلدين ػػن   

جملتندنت اف  قابػق  ػرائ  دي  ػن قابيضػن عنليػن افوسنئ  افرشتي  ذات افت ث  افدنيق كا د يف قل  ا
 . 3ك دستورين

كيدت  اظتاو  لسػ  اظتؤساػنت اف ي يػ  افػ  يوتاػب في ػن افضػرد اظتبػندا كافضػيل احإسػالمي  مػ  
اػن يت نسػب هتػ يب افاػلوؾ كقد يلػه ذُف  الؿ مػن يتلضػمت في ػن مػ  دركس كمػواعظ ك اػب هتػ ؼ 

كر كبػػ  يف اجملتنػػ  عػػ  افدصػػور اظت تلضػػ  كفػػه افد يػػ  مػػ  ك اظتاػػو  فػػه د، كمبػػندا افالػػرع اضت يػػف
                                                             

 18. اظتر   نضاه ، ص 1
 19. ؾتيب ، َدب.مر   سنعق، ص 2
 110،ص1983. افضن رة: موتب   ل  افالرؽ،اال تننعمبندا علل لزت  رلفت، عب  اصتواد.  .3
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عنحإضػػػنف  ذُف حتضيػػق لكاَػػر ا  ػػوة عػػش اظتاػػػلنش ، يػػ  افػػ  يلػػال  اػػنو يػػ  كافت ناال تننعا دكار 
ككػػ ا دعػػل االنتنػػنو فألسػػرة كاجملتنػػ  دكف قدصػػب كغ  ػػن مػػ  ا دكار ا  ػػرل افػػ  كننػػت ق ػػنقة 

 افاينس  كافضلنو.كقضرر دا له يف اظتنضل كضلنين 
كاظتاػػػو  ذضػػػنف  ذُف مػػػن سػػػبق يػػػ  ا ا ػػػنـ ل ػػػرل قاػػػن ل يف ق نيػػػ  اجملتنػػػ  كقرقيتػػػه مػػػ   ػػػالؿ  

كافػػ  قتدػػنرض كمبػػندا ، ي اال تنػػنـ عنف ظنفػػ  كزتنيػػ  افبيئػػ  مػػ   ػػ  افتصػػرفنت كاظتننرسػػنت افالسػػو 
ػن ا ككػ ا اضتػ  علػمت ا عنػنؿ افتاوعيػ  ك، اف ي  اضت يف كذفػ  عػنفوعظ كاحإر ػند فتاػنقتي   صَو

 يف عدا اظتالنري  كا نالا  اف  قدود علمت افبيئ  كاحإنانف عنف ض  كاطت .، يف لكقنت افدا 
كاظتاػػو  يػػريب اظتاػػلل علػػمت اف ظنفػػ  كاف ظػػنـ كغ  ػػن مػػ  افضػػيل افبيئيػػ  افػػ  ؿتتػػنج ذفي ػػن يف سينق ػػن   

نس كلزينئ ل كسا  م  ن كزاد ل فلنان   س  مش  مالعس اف اال تننعكفض  لمت  افت ث  ، افيومي 
ك ػػ ا مػػن  ػػنو عػػه احإسػػالـ اضت يػػف افػػ م  دػػ  اف ظنفػػ  مػػ  ، 1مػػ  ع نيػػ  اف ػػنس اػػن كرفػػ  ماػػتوا ن

اف ي يػػ  عثيػػنب  احإنتػػنف كلكػػ  افضػػرآف افوػػرٔف كافاػػ   اف بويػػ  علػػمت ضػػركرة سلػػور اظتاػػن   كاضتلضػػنت
 .نظيف كرائز  زكي 

ا فػراد كرعا ػل عنظتبػندا افػ   ػرع ن احإسػالـ كقوضػيز ن كيدت  احإمنـ اظتاؤكؿ ا كؿ ع  قو يػه   
لنمػنـ دكر ف، كقبايا ن فدنم  اف نس م   الؿ سلضنت اف كر كاظتػواعظ كاطتاػب يف اصتننػب افبيئػل

يف غرس افثضنف  يف نضوس ا فراد كيوف  في ل ركح افت نفس كافتانعق فضد  اطتػ ات كغػرس ا  ػونر 
 النري  افبيئي  اف  ق  قتالب غت ود مالرتؾ جملنوع  م  ا فراد.كغ  ن م  اظت 2كق ظيف افالوارع
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 خالصة:

عاػػػلوكينت كؽتنرسػػػنت فرديػػػ  كرتنعيػػػ    مرقباػػػ، فضػػػ  ليضػػػ  احإناػػػنف لف لزمػػػ  افبيئػػػ  كمالػػػوالهتن    
ف ا كنف الع  مػ  اقػرتاح اسػرتاقيوينت ك ػرؽ مػ  ل ػ  غػرس ، غتزض  يف سق اف ظنـ كافتوازف افبيئل

ك  ا من يدػرؼ عنفرتعيػ  افبيئيػ  افػ  قػتل يف ، فبيئي  كقد ي  افالوكينت اظتتابب  يف ا زم  افبيئي افضيل ا
 اظتؤسانت اف ظنمي  كنظت رس  كغ  اف ظنمي  مث  اظتاو  كا سرة كاظتؤسانت احإعالمي .     

  نػػندت علػػركرة مػػ  لكائػػ  اظتػػؤدترات اف كفيػػ  افػػ 1972عنفاػػوي  اظت دضػػ  يف  لسػػتو وَفكيدتػػ  مػػؤدتر  
 ذعػالففلض  لك  ، ك ود قرعي  عيئي  م  ل   قووي  افضيل كافدندات كاالجتن نت االكتنعي  جتن  افبيئ 

 ػػػ ا اظتػػػؤدتر علػػػمت لف افرتعيػػػ  افبيئيػػػ   ػػػل افاػػػبي  اظت ػػػل يف َػػػوف افبيئػػػ  كحتصػػػي  ن فأل يػػػنؿ اضتنضػػػرة 
 كاظتاتضبلي .

  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ادفصل ادثذدث
 اد يئة في اداشريع ادجزائري

 

 تمهيد 

 أوال: تطـــــور اإلدارة البيئيـــة فـــي الجــــزائــــر

ثانيا: اإلطار القــانوني لحمــاية البيئــة في 

 الجـــزائر

 الرسمية لحمــاية البيئـــة في الجزائر ثالثا: التدابير

 خالصة 
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 تمهيد:
 ائػر غػ اة االسػتضالؿ كاقدػن عيئيػن  الػن  لضػه اظتاػت مر افضرناػل اننرسػنقه افوسالػي  يف كرثت اصت    

  اال تنػػػنـ علػػػمت افت نيػػػ  كزاد  ػػػ ا افواقػػػ  سػػػووا عدػػػ  سػػػدل اف كفػػػ  عضػػػب االسػػػتضالؿ عرتكيػػػ، اصت ائػػػر
كافت عػػ ب افػػ م عرفتػػه احإدارة اظترك يػػ  ، ذفػػ  سػػالم  افبيئػػ  كاػػي  مػػ    ػػ م نلػػ  يف ، كافتصػػ ي 

 فلبيئ  يف اصت ائر م      ل رل.
كاسػتونع  فلو ػود ،  تنػنـ عنفبيئػ  علػمت افصػدي  افػو اضػركرة قركيػ  االفرض   ا افواق  افبيئل      

فضػػػ  عن ػػػرت اصت ائػػػر افد يػػػ  مػػػ  احإ ػػػراوات اظتي انيػػػ  مػػػ  ل ػػػ  ، افدنظتيػػػ  كاف كفيػػػ  يف  ػػػ ا افصػػػ د
سيػػ  لنالػػ ت ، ـ 1972عنفاػػوي  عػػنـ  وَفلسػػتو اف  ػػوض عنفبيئػػ  كاالػػوالهتن ك نَػػ  عدػػ  مػػؤدتر 

 ـ . 1974اصت ائر افلو   افو  ي  فلبيئ  س   
سػػ  اظتالػػرع افبيئػػل يف اصت ائػػر افد يػػ  مػػ  ، ك ذنتننػػن م ػػه لف افضػػوانش لفلػػ  افاػػب  ضتننيػػ  افبيئػػ     

 كسػػػ زنكؿ يف  ػػػ ا افضصػػػ ، افضػػػوانش كاظتراسػػػيل افوزاريػػػ  مػػػ  ل ػػػ  اف  ػػػوض عضاػػػنع افبيئػػػ  يف افػػػبالد
 افتارؽ فبدل ن كقالي  افلوو علمت اصت ود افرشتي  ضتنني  افبيئ  يف اصت ائر.  
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 أوال: تطور اإلدارة اد يئية في ادجزائر
 . ادمشكالت اد يئية في ادجزائر:1
فضػػػ  عرفػػػػت اصت ائػػػر غػػػػ اة االسػػػتضالؿ مبن ػػػػرة ا تننمػػػن كبػػػػ ا عنفتصػػػ ي  كافتدنػػػػ  كافتالػػػيي  عغيػػػػ     

 ور افػػػ م  لضػػػه افتزتيػػػ  فلػػػبالد كحتضيػػػق افت نيػػػ  افو  يػػػ  كاطتػػػركج مػػػ  افواقػػػ  اظتتػػػ اف  ػػػوض عػػػنفب  
ف نصػػػػب ا تنػػػػنـ اصت ائػػػػر يف قلػػػػ  افضػػػػرتة ع نالػػػػنو اظتصػػػػنن  كافور ػػػػنت كقاػػػػوير ، اظتاػػػػت مر افضرناػػػػل

نت كمراكػ  افبزػ  افص نعنت اظت تلضػ  كل ػتل عنف راعػ  كاحإنتػنج افضالسػل ك ػي ت اظتػ ارس كاصتنمدػ
 فب لت مالم  اف  ل  كافت ني  قظ ر يف ا فق.، تاويرافدلنل كاف

ذال لف  ػػػ   اضتركػػػ  افت نويػػػ  افػػػ  عرفت ػػػن اصت ائػػػر َف ختػػػ  مػػػ  اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  افػػػ  عػػػ لت يف    
 عاػػػبب ذقتػػػنؿ  ػػػ ا افد صػػػر اظت ل)افبيئػػػ ( يف ذسػػػرتاقيوينت، ظ ػػػور قػػػ ركتين كلثضلػػػت كن ػػػ  افبيئػػػ اف

فبػػ لت اصت ائػػر علػػمت غػػرار افد يػػ  مػػ  علػػ اف افدػػنَف قدػػنٓف مػػػ   ،كسينسػػنت قلػػ  اظتالػػنري  افت نويػػ 
 افد ي  م  مالوالت افبيئ  كاف  س تارؽ ذُف لعرز ن كل ار ن يف افااور افضندم .

كبػػػ  يف لعػػػ اد افاػػػونف كيف مضنعػػػ  زادت   ازديػػػندعرفػػػت افد يػػػ  مػػػ  اظتػػػ ف اضتلػػػري  يف اصت ائػػػر    
ذال لف ذفػرازات  ػ   ، يف افد يػ  مػ  اظت ػن ق اضتلػري متالبنت اضتينة فالػي ت اظتؤساػنت كاظتصػنن  

ػػن يف افوسػػػ  اضتلػػرم افػػػ م  اظتصػػنن  افاػػنئل  كافغنزيػػػ  قاػػببت يف مالػػػوالت عيئيػػ   اػػػ ة  صَو
ال سػػينن لذا قدلػػق ا مػػر عػػبدا افواليػػنت افوػػ ل كػػنصت ائر ، ؼ كنػػن قل ػػن اكتظنظػػن سػػوننين كبػػ ايدػػر 

كفدػػ  لعػػرز  ػػ   اظتالػػوالت ، مػػر يصػػب  لكثػػر  اػػورةفػػ ف ا ، ك ػػراف، قاػػ اي  ، ع نعػػ ، افدنَػػن 
 افبيئي  اف     هتن اظت ن ق كاظت ف اضتلري  من س تارؽ فه فينن يلل:

 . مشكلـة ادالـوث اد يئـي:1.1
 أ. تلوث ادهـــواء: 

فض  عرفت اصت ائػر  ػالؿ افاػ وات اظتنضػي  قاػورا كبػ ا علػمت افصػدي  اضتلػرم كافصػ نعل قاػبب    
كفدػ  لعػرز لسػبنب  ػ ا ، يػنف ذُف مالػن  قه عػنفدش اجملػردةاو اف م َك  يف عدػا ا سيف قلوث اعتو 

افتلػػػػوث قر ػػػػ  ذُف افتػػػػ فضنت اعتوائيػػػػ  اظتلوثػػػػ  افػػػػ  قاػػػػبب ن سركػػػػ  مػػػػركر افاػػػػينرات كعدلػػػػ ن ا  ػػػػر 
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ػػن نبدنثػػنت كغػػنزات اظتصػػنن  قدتػػ  لسػػ  لعػػرز لسػػبنب قلػػوث اكنػػن لف ،  مصػػ ر ن م ػػ ِف اعتػػواو  صَو
كنػػن نتثػػ  ذسػػراؽ اف ضنيػػنت افصػػلب  يف اظت ػػن ق  افػػ م نتتػػنز عاػػنع  َػػ نعل، اضتلػػرم دا ػػ  اف اػػيج

 .1افضريب  م  افدنراف لس  ماببنت قلوث اعتواو
عرفت اصت ائر افدنَن  قلوثن كب ا عابب قوا   عدػا اظتػواد اظتلوثػ  فل ػواو كافػ  ل ػنر ذفي ػن مركػ     

  ك ديوكاػػػػػػػي  افو يػػػػػػػت، }لكاػػػػػػي  ا زكتاف راسػػػػػػنت كافبزػػػػػػػ  يف اركقػػػػػػنت ك ػػػػػػػ   اظتػػػػػػػواد  ل
ػنص يف ، ا كزكف{ كل نر ذات اظتركػ  لف اصت ائػر افدنَػن    ػ  ت قركيػ ا سػ وين متوسػ  ناػب  افَر

اظتدػػني  افدنظتيػػ  فرتكيػػ   ػػ ا  االعتبػػنرك ػػل ناػػب   اػػ ة ذذا مػػن ل ػػ نن يف  3مػػغ/ـ2اعتػػواو اػػن يضػػنرب 
ك و من ير ػ  يف ا سػنس ، ا مريوي  اظتتز ةافوالينت افد صر اف  س دهتن اظت ظن  افصز  افدنظتي  ك 
 . 2ذُف كثرة كاكتظنظ سرك  اظتركر كس  اظت ي  

علػػمت غػػرار افدنَػػػن  فضػػ   ػػ  ت ع نعػػػ  ناػػب  عنفيػػ  مػػػ  قلػػوث اعتػػواو نتيوػػػ  احإفػػرازات افغنزيػػػ     
يػ  كافصػلب اظت بدث  م  افد ي  م  افوس ات افص نعي  يف افوالي  كعلػمت رلسػ ن مركػب اضتوػنر فلز 

  ا ا    اف م يارح يف اصتو نابن عنفي  ، (لشتي اؿ)كمركب ذنتنج ا شت ة افضوسضنقي  ك ا زكقي  
ك ػو مػن لثػر سػلبن علػمت ، 3م  مواد ك يتي  ك آزكقي  ك فليوري  كغبنر ا مونينؾ كغبنر لكاي  اضت ي 

كاضتيػػواف كاف بػػنت فلن ي ػػ   سػػلبن علػػمت َػز  احإناػػنف كاندوػػس بيدػ  اظت اضػػ  كل ػػ  ع ظنم ػػن افبيئػل 
 كضواسي ن.

كنن    ت قلنانف ليلن قلوث  وائل كب  لثر سلبن علػمت عيئػ  افواليػ  نتيوػ  احإفػرازات افاػنم      
 (metanof)كم  عي  ن مركب حتلي  اف ن  عنفغ كات ،  ر ن اظتركبنت افص نعي  عنظت اض اف  قص

 كاف م قابب يف قلوي  اصتو كافوس  افبزرم.

                                                             
 56. اصت ائر: كزارة هتيئ  احإقليل كافبيئ ،ص:2000.قضرير سوؿ سنف  كماتضب  افبيئ  يف اصت ائركزارة هتيئ  احإقليل كافبيئ . . 1
 58، ص:ضاه. اظتر   ن2
 25،ص 2000.اصت ائر: مابد  اف ونح ،افر نننت افبيئي  يف اصت ائرازت  ملز .  .3



 افثنف  : افبيئ  يف افتالري  اصت ائرم  افضص  
 

031 

 

ؤساػػنت اظتتاػػبب  يف اغ يػػ  لسػػ  اظت (ENOF)تػػ  كسػػ ة ذنتػػنج افب تونيػػت كافرتعػػ  اظت يلػػ  افونػػوفقد   
 يوميػن مػ  كنرعونػنت افونفاػيـو ك ػو ػ  500كقض ر  نق  ذنتن ي  افوس ة من يدندؿ ، ق  ور افبيئ 

 من قابب يف ضغوط عيئي  كب ة علمت  واو اظت اض  كقلويثه.
ض  قو ػ  يف قلناػػنف افد يػػ  مػ  اظتركبػػنت افصػػ نعي  قتاػبب كػػ  يػػـو عنحإضػنف  ذُف اظتركبػػنت افاػػنع  

ككسػػ ة ، ككسػػ ة عػػالج افػػ رة، اغ يػػ  (ENCG)يف قلويػػ  اعتػػواو كنركػػب َػػ نع  اف يػػوت كافصػػنعوف
قضػرز رتيد ػن غػنزات سػنم  سيػ  ، ؿككس ة ؼت ف نضاػن، ع  ركم  (SOITEX)افص نعنت اف ايوي 

 . 1قاببت يف قلوي  اعتواو
ذال لف  ػػػػ   اضتركيػػػػ  ، نت افػػػػ   ػػػػ  ت نالػػػػن ن َػػػػ نعين كبػػػػ ايػػػػ  سػػػػويو ة مػػػػ  افواليػػػػقدتػػػػ  كال  

  نفصػػػز  افدنوميػػػ  عنفواليػػػ ع ضػػػرافصػػػ نعي  َف ختػػػ  مػػػ  ملػػػنعضنت سػػػلبي  ل لػػػت عػػػنفتوازف افبيئػػػل كل
كفدػ  لعػػرز مالػول  عيئيػػ  عرفت ػن سػػويو ة عنحإضػنف  ذُف افد يػػ  مػ  اظتالػػوالت ا  ػرل كنف ضنيػػنت 

مالػػول  قلػػوث اعتػػواو عاػػبب احإفػػرازات افاػػنم  كاطتاػػ ة افصػػندرة ، كافاػػو  افضوضػػوم كاظتيػػن  افضػػ رة
قوريػػػر كمركػػػب ، يف مصػػػ   ا شت ػػػت عد اعػػػ عػػػ  افد يػػػ  مػػػ  افوسػػػ ات افصػػػ نعي  عنظت اضػػػ  كاظتتنثلػػػ  

  كمركػػب اف ئبػػق كمركػػب دتييػػ  افغػػنز افابيدػػل، كمركػػب اظتػػواد افبالسػػتيوي ، افبػػرتكؿ عنظت اضػػ  افصػػ نعي 
   ت عنَن  افوالي  لك  ناب  قلوث  وائل عابب احإفرازات اف نرت  ع  اظت اض  افص نعي  كنن 

عػ مراض ؼتتلضػ  كػنفرعو  1997سنفػ  سػ    287افبرتككينينكي  ك و من قابب يف ذَنع  مػن ي يػ  عػ  
 .2كعدا ا مراض افت ضاي  ا  رل

 ب. تلـوث ادميـذه: 
 ػ   اف اػب  افضليلػ  ناب  قليلػ  كسػ   فالستدننؿافصنٌف م ه ال    لف اظتنو يف افبيئ  كث  كفو    

قصػػريف ميػػن  ا ماػػنر  كغتػػنرمعاػػبب فلػػالت احإناػػنف اظت  فيػػ  كاجملػػنرم افصػػزي  ، قتدػػرض فلتلػػوث
 كقورير كقص ير افبرتكؿ. استوالنؼكؼتتلف اف الن نت افص نعي  كاف راعي  كعنلينت 

                                                             
 26ازت  ملز .مر   سنعق ،ص .1
 29،صاظتر   نضاه. 2
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ظتالػول  اظتيػن  اظتدنَػرة كرتيد ػن مػ  َػ   احإناػنف  فنف  رة كافتلوث كاحإسراؼ  ػل ك ػو  متدػ دة   
فضػػػ  سػػػ ر افد يػػػ  مػػػ  ، كَف قتوقػػف مالػػػول  اظتيػػػن  يف افدػػػنَف علػػمت اضتػػػ كد افابيديػػػ  افبيئيػػػ  فزاػػب

كَف يوػ  حتػ ير ل  ػ ا مػ  فػراغ ، فضندم  يف افدنَف سػتووف سػرب ميػن اظتت صصش علمت لف اضترب ا
  .1ض  اف  سولت يف افد ي  م  دكؿ افدنَفاظت ي علمت عدا احإسصنئينت است نداع  كنف 

كيدتػػػ  قلػػػوث اظتيػػػن  لسػػػ  لعػػػرز اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  افػػػ  قدرف ػػػن اصت ائػػػر يف افد يػػػ  مػػػ  افواليػػػنت    
ػن افػ  دتتػنز عنف الػنط افصػ نعل كاف راعػل فضػ  قاػببت اظتػواد افويننكيػ  اظتاػت  م  ، كاظت ن ق  صَو

كالػػف افتزضيػػق افػػ م   سيػػ ، ظتيػػن  افاػازي  كاصتوفيػػ يف اف راعػ  يف سػػ كث ناػػب ؼتتلضػػ  فتلػػوث ا
ك ػػود ناػػب مركػػ ة فل يػػرتات علػػمت ـ 1987قػنـ عػػه افػػ يواف افػػو ا فلتنػػوي  كاطتػػ منت اف راعيػ  سػػ   

كنػػن كالػػضت دراسػػ  قنمػػت اػػن افوكنفػػ  افو  يػػ  فلنػػواد اظتنئيػػ  يف افضػػرتة ،  يف اظتيػػن  افاػػازي  كاصتوفيػػ 
اػػػب كقراكيػػ  كبػػػ ة فتلػػوث اظتػػػنو عػػنف يرتات يف اظت ػػػن ق { عػػػ  ك ػػود ن1993-1990اظتنتػػ ة عػػش}

 :2افتنفي 
  مػغ/ؿ270افاللف كاف  كننت اظت اض  ا كثر قلوثن فلنين  عنف يرتات سيػ  علغػت ناػب  افتلػوث  

ك ػػػػل ناػػػػب   اػػػػ ة عػػػػنف ظر فلنديػػػػنر اظتتوسػػػػ  افػػػػ م كضػػػػدته م ظنػػػػ  افصػػػػز  افدنظتيػػػػ  كاظتتنثػػػػ  يف 
 مغ/ؿ.50
   مغ/ؿ يف م اض  افرغني .200فيه قض ر ب (اظتنو)افتلوثس   متيو  ككننت ناب 
فضػ  عرفػػت اصت ائػػر قلػػوث ، يف ؼتتلػػف افواليػػنت متضنكقػ عنومػن  ػػ   قلػػوث اظتيػن  يف اصت ائػػر ناػػبن   

فضػػل سػػنس  اصت ائػػر افدنَػػن  ، ات افصػػ نعي  افضريبػػ  مػػ  افاػػواس ميػػن  افبزػػنر نظػػرا ظتػػن قلضيػػه افوسػػ 
ضريػػغ فلنيػػن  افضػػ رة افػػ  ق تو ػػن اظتصػػنن  كاظتركبػػنت كافوسػػ ات نضاػػ  ق 25فوسػػ  ن لسصػػيت سػػواِف 

مػػ  اظتيػػن  افضػػ رة قلضػػمت يوميػػن يف كاد  3ـ 56834كقػػ  لسصػػت اصت ػػنت اظت تصػػ  سػػواِف ، 3افاػػو ي 

                                                             
  14-10غتل  اظت نر افدريب، مر   سنعق، ص ص -اضترب افضندم  سرب مين  -لنظر .1
 69. قضرير سنف  افبيئ  يف اصت ائر، مر   سنعق،ص2
 38لزت  ملز . مر   سنعق،ص  .3
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اظتضػػػػرط فألشتػػػػ ة كاظتػػػػواد  االسػػػػتدننؿكعرفػػػػت عػػػػومرداس قلوثػػػػن كبػػػػ ا فلنيػػػػن  اصتوفيػػػػ  نتيوػػػػ  ، اضتػػػػراش
 .1افويننكي  اطتنَ  عنفضالس 
 ج. مشكلـة ادنفـذيذت: 

ػػػن     قدتػػػ  مالػػػول  اف ضنيػػػنت مػػػ  لعػػػرز اظتالػػػنك  افبيئيػػػ  افػػػ  عرفت ػػػن افد يػػػ  مػػػ  اجملتندػػػنت  صَو
يف مضنعػ  ، ي تو ن اف النط احإنانٓف اظتت اي سول ككنينت اف ضنينت اف   الزدينداضتلري  م  ن نظرا 

 .2 ضنينتنضل افوعل افبيئل كاظتدريف سوؿ  ريض  افتدنم  م      اف
كقتوػػػوف مػػػ  ، فالسػػػتدننؿكاف ضنيػػػنت  ػػػل كػػػ  فلػػػنف  يت لػػػمت ع  ػػػن َػػػنسب ن   ػػػن غػػػ  َػػػنضت     

عنحإضػنف  ، ؼتلضنت اظت نزؿ كؼتلضنت عنلينت افب نو كاعت ـ كلقرع  افالوارع كؼتلضنهتن كؼتلضػنت اظتصػنن 
 ذُف افضلالت ا دمي  كاضتيواني .

ػن يف اػي  افدنػرآف اضتلػرم اػن قتاػبب عػه مػ  كدتث  اف ضنينت لس  لكػ  ملوثػنت افبيئػ      صَو
فضػػػل اصت ائػػػر يبلػػػغ ، قلػػػوث كذضػػػرار فلبيئػػػ  عاػػػبب  بيدت ػػػن افاػػػني  كاظتالػػػو   صتنػػػنؿ اظت ػػػنظر افبيئيػػػ 

كقصػػ   ػػ   اف اػػب  يف اظتػػ ف افوبػػ ة  ، كػػغ0.5وميػػن مػػ  اف ضنيػػنت مػػن يدػػندؿ متوسػػ  ذنتػػنج افضػػرد ي
ك ػػو مػػن يوالػػف عػػ   اػػورة  ػػ   ، 3مػػ  اف ضنيػػنت يوميػػنكػػغ 1.2كػػنصت ائر افدنَػػن  مػػثال ذُف سػػ  

 اظتالول  كضركرة افتزرؾ افضدلل ظتوا  ت ن.
ػػن اظت  فيػػ     كمػػن زاد قػػ ـز  ػػ   اظتالػػول  افبيئيػػ  يف عالدنػػن سػػوو قاػػي   ػػ   اف ضنيػػنت افصػػلب   صَو

 :4كذف  فد ة لسبنب ن كر م  ن، م  ن
 اند اـ فرز اف ضنينت يف عش مص ر ن. -
   غ  متويض  يف اصتن  كاحإ الو.استدننؿ كسنئ -

                                                             
 35. لزت  ملز . مر   سنعق ،ص 1
(. نمدػػػ  افدلػػػػـو 2001)،دياػػػػن  12.ع6.جغتلػػػ  اف راسػػػػنت اال تننعيػػػ  .اف ضنيػػػنت افصػػػػلب  كذعػػػندة افتػػػػ كير  عبػػػ  افو ػػػػنب َػػػنٌف، افدػػػػوج. .2

 358كافتو وفو ين.،افين ، ص
 61لزت ، ملز .مر   سنعق،ص  .3
 62اظتر   نضاه، ص  .4



 افثنف  : افبيئ  يف افتالري  اصت ائرم  افضص  
 

034 

 

 اند اـ اظت اع  ك اظتضنرغ اطتنضد  ظتراقب  افالانت اظتد ي . -
 اف ضل افوب  يف احإعالـ ك افتزايس فلنات لوش علركرة افتدنم  افاليل م      اف ضنينت. -
 يف فرتات رت      اف ضنينت. (افوالي ، افبل ي )ع ـ انلبنط افالانت الي  -
 لسػػ  افدوامػػ  اظتتاػػبب  يف قػػ  ور افصػػز  افدنوميػػ  فلاػػونف (اف ضنيػػنت )ظت لضػػنت اظت  فيػػ كقدتػػ  ا  

 ذضنف  ذُف ق  ور افبيئ  كا تالؿ قواز ن االيووفو ل. ، كظ ور افد ي  م  ا مراض
 : 1عنومن يتابب سوو قاي  اف ضنينت  نَ  اظت  في  م  ن فينن يلل  
 قضالػل افد يػ  مػ  يف اػبب تيمػن ظتيػن  افاػازي  كاصتوفيػ  ك ػو ذفاند نوعي  اظتوارد اظتنئي  عتلػوث ا

 ا مراض اظت ضوف  ع   ريق اظتين .
 .قونثر اضتالرات ك افضواضل كاضتيواننت افالنردة 
 .ذقالؼ نوعي  اعتواو كنضنو  كظ ور ا مراض افت ضاي  اطتا ة كنفرعو 
 علمت افاينس . ق  ور اف ظنف  كقالويه اظت نظر اصتنيل  كق م  ن ؽتن ي دوس سلبن 
 . قلوي  ا راضل كافرتع 
 افد ي  م  ا مراض كا كعئ . انتالنر 
ظتصػػػػنن  كقػػػػ  عرفػػػػت اصت ائػػػػر ناػػػػب كبػػػػ ة مػػػػ  اف ضنيػػػػنت افصػػػػ نعي  افصػػػػندرة عػػػػ  افد يػػػػ  مػػػػ  ا   

ك ػػل نتيوػ   بيديػػ  ظتو ػ  افتصػػ ي  افػ  عرفت ػػن اصت ائػر يف فػػرتة افاػبدي نت كافػػ  َف قػػراع ، كافوسػ ات
 كع كف ذ راو دراس  مازي  ظتدرف  لثر ن افبيئل. ، بيئي  يف افت اي  كافت ضي  عت   اظتالنري اظتدني  اف

ا مػنك  افاػ ل  كاظت يػ ة كافضريبػ  مػ   ا تيػنراظت اػ  افصػ نعل علػمت  ا تنػنـكم  مث فضػ  لنصػب   
ظتدنمػػػػ  نن  كاكاتويػػػػ  علػػػػمت رتيػػػػ  اظتتالبػػػػنت حإؾتػػػػنز اظتصػػػػ االقصػػػػنؿافيػػػػ  افدنملػػػػ  كاجملػػػػنكرة فاػػػػب  

عاػػػبب  2افد يػػػ  مػػػ  ا راضػػػل اف راعيػػػ  افصػػػنضت  اعػػػتالعك ػػػ ا مػػػن لدل ذُف ، كافوسػػػ ات احإنتن يػػػ 
 .(اف ضنينت)ذفرازات     اظتصنن  افانئل  م  ن كافصلب 

                                                             
 63  ملز . مر   سنعق، صلزت. 1
 64كزارة افبيئ  كهتيئ  احإقليل. مر   سنعق،ص  .2



 افثنف  : افبيئ  يف افتالري  اصت ائرم  افضص  
 

035 

 

 كقوا ػػه افد يػػ  مػػ  افوسػػ ات افصػػ نعي  مالػػنك  كبػػ ة فينػػن متػػل مالػػول  ذزافػػ  اف ضنيػػنت اطتاػػرة  
ػن يف نػواسل ع نعػ   185000فنصت ائر قوا ه س وين سواِف     م  اف ضنينت اطتارة كافانم   صَو

عنظتئػػ  كك ػػراف ع اػػب   15.5عنظتئػػ  كقلناػػنف ع اػػب   16.5عنظتئػػ  كاظت يػػ  ع اػػب   36.6ع اػب  قضػػ ر عػػػ 
 :1كقتنث  ل ل غتنوعنت اف ضنينت اطتارة عنصت ائر يف، عنظتئ  14.1قض ر عػ 

  س وين. 55000اف ضنينت اظتد ني  ع اب  قض ر عػ    
  س وين. 85000عضػنين افبيوكينينو ع اب  قض ر عػ    
 س وين. 25000افوس  اظتلوث عنف ن  ع اب  قض ر عػ    
  س وين. 2000كس  مد ٓف ككس  متزل  عنفو رعنو ع اب  قض ر عػ    
  س وين. 4000م يب علوم كعضػنين اف  نف    
   س وين. 2000عضػنين َ   كمدنصت  افبالستي    

 مشكلـــــة اداصحــــــر:  .2.1
مػ  لكػ  علػ اف  علمت افرغل م  كوف اصت ائر قرتع  علمت مانس  ذرتنفيػ  ل لت ػن  ف قوػوف كاسػ ة   

غػػ  لف موارد ػػن منزافػػت ال قت نسػػب مػػ  مػػن نتوػػ  انتظػػنر  مػػ  مثػػ   ػػ   اظتاػػنس  ، افضػػنرة ا فريضيػػ 
ػن اطتصػب  م  ػن   اػنر ؽتػن عػرض قلػ  ا ، ديت ن ك الن ت ن عػنفظركؼ اظت ن يػ  ك  راضػل  صَو
  2مليػػوف  وتػػنر مػػ  ا راضػػل اظت ػػ دة كاظتتػػ ثرة عنفتصػػزر20فنػػ  عػػش ماػػنس  اصت ائػػر يو ػػ  ، ػت قػػ 

كونػه ي ػ د       ا   ة اف  لَبزت لك  افتز ينت افػ   ػغلت اف كفػ  اصت ائريػ  منضػين كسنضػرا
         دنفيػػػػ  اصتػػػػودة فلػػػػبالد كقدػػػػية في ػػػػن سػػػػواِفكافػػػػ م يدتػػػػ  اظت اضػػػػ  افرعويػػػػ  اف، اجملػػػػنؿ افاػػػػ   افواسػػػػ 

 .3ماليش نان  6
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كق  لكضزت عدا افصور اظتلتضاػ  عن قنػنر افصػ نعي  لقتيػ  اظتاػنسنت اظت ػ دة عنفتصػزر كافػ     
/ كقر ػ  لعػرز لسػبنب افتصػزر يف 69لم ع اػب  ذرتنفيػ  قضػ ر عػػ ،  وتػنر 13.821.175ق رت عػ 

 عالدنن ذُف ا د:
  اظتضػػرط يف لعػػ اد اظتن ػػي   االزديػػند ػػتظل  نَػػ  يف اظت ػػن ق افاػػ بي  عاػػبب اظتغػػ  صتػػنئر ك افرعػػل ا

 .1ـ2000ماليش رلس ساب ذسصنئينت س    10كاف  ي ي  ع د ن علمت 
    ؽتن قرقب ع ػه ذزافػ  ماػنسنت كبػ ة مػ  ، ل م   فرتة افثننني ينتاف راع االستصالحق نمل سرك

 . 2ػتل ن زراعنت متد دة ك راع  اضتبوبافغانو اف بند افابيدل كسلت 
عنومػن كننػت كمنزافػػت مالػول  افتصػزر مالػػول  ذات لعدػند عنظتيػ  كك  يػػ  مػ  ق ايػ  اظتالػػوالت    

كمػػ  مث كػػنف العػػ  علػػمت افػػ كؿ ، الزؿ كاف اكػػشافبيئيػػ  افدنظتيػػ  كنالستبػػنس اضتػػرارم كافضيلػػنننت كافػػ  
كقاتويف سض ػن مػ  اف راسػ  كافت اػي  قصػ  ذكتػند كب ا   ا تننمنكاضتوومنت لف قوِف     اظتالول  

    سلوؿ عتن. 
 (:3)اد حث دن ادمكذنة03-83. اإلدارة اد يئية ادمر زية ق ل قذنون 2 
ذف افتدرؼ علمت اظتراس  اظت تلض  افػ   ػ  هتن احإدارة افبيئيػ  كق ظين ػن يوتاػب لقتيػ  كبػ ة ظتدرفػ    

فضػػ   ػػ  ت اصت ائػػر ق نكعػػن ماػػتنرا عػػش ، فبيئػػل يف اصت ائػػرمػػن مػػ ل فدنفيػػ  كؾتنعػػ  احإدارة كافتاػػي  ا
 ػػػ   افػػػوزارات  لداوؽتػػػن لندوػػػس سػػػلبن علػػػمت ، الػػػ ف ماػػػ ف  افبيئػػػ  كاضتضػػػنظ علي ػػػنؼتتلػػػف افػػػوزارات ع

كلثػر سػلبن علػمت قػوازف افبيئػ  كنظنم ػن مػ    ػ  ، يئػ   ػ ا مػ    ػ فلن نـ اظت ن   ان عال ف زتنيػ  افب
 ل رل.

قنمػػت اصت ائػػر ، ـ1972سػػوؿ افبيئػػ  اظت دضػػ ة ع سػػتو وَف سػػ    اظتتزػػ ةمػػل نػػ كة ا  انت ػػنوعضػػب    
ككننػػػت  ػػػ   ، 4بذدلجنـــة ادوطنيـــة دل يئـــةـ كشتيػػػت 1974ع نالػػػنو  يئػػػ  مولضػػػ  عالػػػؤكف افبيئػػػ  سػػػ   
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افلو   قتووف م  ؽتثلل افد ي  م  افوزارات اضتوومي  يرلس  ػ   افلو ػ  كزيػر اف كفػ  كدتثلػت م نػ  
كنػن قضػ  ،  نر كظػركؼ اضتيػنة كمونفزػ  افتلػوثزػ  اظتالػنك  افبيئيػ  كحتاػش ذ ػ    افلو   يف مونف

كق    ذ نو م نـ  ػ   افلو ػ  مبوػرا ، فدريل  فلاينس  افبيئي  فلزووم علمت عنقض ن رسل اطتاوط ا
عد  ثالث س وات م  ذنالنو ن مػ  دكف لف قلػ  لم عرنػنمج لك ؼتاػ  ك ػا ضتننيػ  افبيئػ  ارسػـو 

 .1(119-77)افضرار رقل
كَف ، ا نػ  زتنيػ  افبيئػػ  وزارة ادـري واساصـالح األراضـيكعدػ  سػ  افػوزارة افو  يػ  فلبيئػ  كلضػت   

راضػل يوضػ  يتب    ا االنتضػنؿ كافتزويػ  عػ م مرسػـو لك قػرار سوػومل فػوزارة افػرم كاستصػالح ا 
 .2ؽتن لضضمت علي ن  نعدن  ولين ػتلن، َالسيت ن كا تصنَنهتن

   3(264-79)ك او ػػػب اظترسػػػـو، ـ1979ومل افػػػ م عرفتػػػه اصت ائػػػر سػػػ   عدػػػ  افتدػػػ ي  اضتوػػػ  
يػػ  يف كافػػ  اؿتصػػرت مدظػػل َػػالسيت ن افبيئ،  اذبــة اددودــة ادمكلفــة بذد ذبــذت واداشــجيرذنالػػنو 

  علػمت كَف قوؿ فبنقل مالوالت افبيئػ  ا  ػرل لقتيػ  كػنفتلوث كانفظػ،  ننب انفظ  علمت افابيد 
ؽتػن يؤكػ  ، كانعضت ن َف قدنر     افوتنع  سول سػ   كاسػ ة فيػتل سل ػن،  لنرمافرتاث افثضنيف ك اضت

 .4مرة ل رل ع ـ كضوح م ن  زتني  افبيئ  اف  كننت قتضنذف ن ؼتتلف اعتينك  اظترك ي 
 5(175-80)كاو ػػب اظترسػػـو رقػػل، ـ1980كعدػ  افتدػػ ي  اضتوػػومل افػػ م  ػػ  قه اصت ائػػر سػػ     

    اذبــة اددودــة دل ذبــذت غنعػػنت كافتالػػو  كفوػػ   ػػ   اظتػػرة حتػػت اسػػل لعيػػ  قالػػوي  كتنعػػ  اف كفػػ  فل
مػػ  استضنظ ػػن عػػ ضس افصػػالسينت افػػ  كننػػت قلػػال  اػػن كتنعػػ  اف كفػػ  ، و اساصــالح األراضــي
 فلغنعنت ك افتالو .
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 : (03-83).اإلدارة اد يئية ادمر زية بعد قذنون3
فيزػػ د مػػ   الفػػه احإ ػػنر ، يننيػػ  افبيئػػ كاظتتدلػػق  -83/03 -قػػنـ اظتالػػرع اصت ائػػرم عوضػػ  قػػننوف  

 ػػ   افاينسػػ  افػػ  كننػػت قرمػػل ذُف زتنيػػ  اظتػػوارد افابيديػػ  ، افضػػننوٓف فاينسػػ  زتنيػػ  افبيئػػ  يف افػػبالد
 .1كاقضنو ك  ل ونؿ افتلوث كاظتلنر كمونفزته كحتاش ذ نر اظتديال  كنوعيت ن

ضتيػواف كاف بػػنت كاحإعضػنو علػػمت افتوازنػػنت كلعتػ   ػػ ا افضػننوف زتنيػػ  افابيدػ  كاضتضػػنظ علػمت فصػػنئ  ا  
لعننؿ ذات مصلز   رتي  لسبنب افت  ور اف  هت د ن افبيوفو ي  كانفظ  علمت اظتوارد افابيدي  م 

 كم  مث فض  عرفت احإدارة افبيئي  نوع م  االنتدنش عد  َ كر   ا افضننوف.، ك  ي 
َف يوقف مالا  ع ـ االستضرار يف احإدارة افبيئيػ  ذال لف   ا االنتدنش اف م عرفته احإدارة افبيئي    

كاستنرت كق ة ق اكؿ ؼتتلػف افػوزارات علػمت  ػؤكف افبيئػ  علػمت ذثػر افتدػ ي  اضتوػومل افػ م عن ػته 
او ػػػب  وزارة ادـــري واد ذبـــذت واد يئـــة  ذعػػػندة ملػػػف افبيئػػػ  كذدارهتػػػن ذُف ، 2ـ1984اصت ائػػػر سػػػ   

 ن اظترك ي  علمت ع ة م يرينت دتثلت يف:كقلن ت ع ف  ذدارهت 3-84/126 -اظترسـو
 .م يري  اضتنني  ض  افتلوث كاظتلنر 
 .م يري  اضتظنئر كاضتيواننت 
 .م يري  افرتاث افغنيب افو ا 
 .م يري  هتيئ  ا راضل 
السػتضرار كذف عػ ا نوعػن ذال لف  ػ ا ا، كافغنعػنت نوعػن مػ  االسػتضراركق  عرفػت كزارة افػرم كافبيئػ     

كو ػػن َف قػػ ز كَف ،  َف قوػػ  علػػمت قػػ ر اظتػػ ة افػػ  عن ػػت ن افػػوزارة  لف ذؾتنزاقػػه افو  يػػ ذال ، مػػن  ػػويال
 .4قوالف ع  ع نَر افاينس  افو  ي  فلبيئ   يل      اظت ة

                                                             
 .1983.اظتؤرخ يف 06.ج.ر.ع د:83/03. اظتندة ا كُف م  قننوف 1
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كلككلػت م ػنـ افبيئػ   بـوزارة اد حـث واداكنودوجيـذـ لضتضػت م نػ  زتنيػ  افبيئػ  1988كعد  عنـ    
اظتولػػػف ع عػػػ اد سينسػػػ  ك  يػػػ  ضتننيػػػ  افبيئػػػ  كيتوضػػػ  ،  يػػػنذُف افػػػوزير اظت تػػػ ب فلبزػػػ  كافتو وفو 

كنػػػن يتػػػوُف قابيػػػق رتيػػػ  افبزػػػوث كاف راسػػػنت اظترقباػػػ  ،  ع راسػػػ  كاقػػػرتاح افتػػػ اع  افالزمػػػ  ضتننيت ػػػن
 ينني  افبيئ  كانفظ  علي ن.

مػػ   كعدػػ  لقػػ  وزارة اداربيــة ادوطنيــةـ   نضػػ  م نػػ  زتنيػػ  افبيئػػ  مػػرة ل ػػرل ذُف 1992كيف سػػ     
علػػمت اعتبػػنر ل ػػن كزارة قويػػ  علػػمت  1بمصــذدو وزارة ادداخليــةلعيػػ  ذضتػػنؽ م ػػنـ زتنيػػ  افبيئػػ  ، سػػ تش

غػػرار قوا ػػ  ن علػػمت اظتاػػتوي  اظتركػػ م كالػػل كدتلػػ  مػػ  افضػػ رات اظتنديػػ  كافبالػػري  مػػن يؤ ل ػػن فلضيػػنـ 
 .2ا ا اف كر علمت لكن  ك ه

فلبيئػ  َف حتػا افبيئػ  جب ػنز ذدارم  ػنص يلػال   ـ قنريخ ذنالنو افلو   افو  ي 1974كم   س     
ارسػـو   اذبة اددودة دل يئـةكاف  عرفت ذس اث ، ـ1996ا ن  افبيئ  فوس  ن ذُف لف  نوت س   

كقػػ   ػػ  ت  ػػ   اعتيئػػ  نوعػػن مػػ  االسػػتضرار ل ل ػػن  ف ق الػػ  يف اجملػػنؿ افبيئػػل كقنمػػت ، 3رئنسػػل
ذفػػػ  اسػػػتز اث مضتالػػػينت افبيئػػػ  علػػػمت اظتاػػػتول  كؿ مػػػرة ع عػػػ اد ؼتاػػػ  عيئػػػل ك ػػػا كقػػػال  عدػػػ  

كد لت احإَػالسنت كافتدػ يالت افتالػريدي  كاظتؤساػي  مرسلت ػن اف الػا   ػالؿ  ػ   افضػرتة ، الل
 . 4فت رؾ افت  ر اضتنَ  يف غتنؿ زتني  افبيئ 

 . وزارة تهيئة اإلقليم واد يئة: 4
كبػػ ة مػػ  سيػػ  افالػػو  كاظتلػػنوف فنػػ    فضػػ   ػػ  ت احإدارة افبيئيػػ  يف اصت ائػػر قاػػورات انتضنفيػػ    

      فضػػػ  ظ ػػػرت ، ننػػػت قلزػػػق اػػػن م نػػػ  زتنيػػػ  افبيئػػػ سيػػػ  افالػػػو  فضػػػ  ق وعػػػت افت ظينػػػنت افػػػ  ك
لمن م  سي  اظتلنوف فض  لرقب  موضػوع ، مث كتنع  دكف ، مث يف  و  كزارة، يف  و  صت   ك  ي 
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افدلنػل كافرتعيػ  كاف ا ليػ  كا  ػغنؿ  زتني  افبيئ  اوضوعنت كم نـ ل رل كنفرم كافغنعػنت كافبزػ 
 افدنومي  كافت يئ  افدنراني .

فضػ  دفدػت اصت ائػر ذتػ  عػ ـ اسػتضرار احإدارة افبيئيػ   يلػ  افثالثػش سػ   اظتنضػي  ا يػ  مػ  افتػ  ور    
 ػ   ، كافتلوث اف م عرفته افبيئ  نتيو  سرك  افتص ي  افاريد  اف  عرفت ن اصت ائر  الؿ قل  اضتضب 

كضػػػنع دفدػػػت افاػػػلانت افدنمػػػ  ذُف االقت ػػػنع علػػػركرة ذكتػػػند كزارة  نَػػػ  عنفبيئػػػ  لك كزارة قػػػ مج ا 
ـ عنطتيػنر افثػنٓف 2001ا تصنَنت متوننا  م  موضوع زتني  افبيئػ  كقػر ل  ػ ا االقت ػنع يف سػ   

ـو  بضػػن فلنرسػػ 1بـوزارة تهيئــة اإلقلــيم واد يئــةمػ   ػػالؿ ذسػػ اث كزارة قتوضػ  يننيػػ  افبيئػػ  شتيػػت 
ريػ  مػ   ػ   اظتػ يرينت قتوػوف يكافػ  قتوػوف مػ  عػ ة مػ يرينت ككػ  م  -01/09 -افت ضي م رقػل

 ع كر ن م  م يري  فرعي .
   كق   ػوؿ اظتالػرع اصت ائػرم م ػنـ كزيػر هتيئػ  احإقلػيل كافبيئػ  ف عاػن  َػالسي  قاػوير كق ظػيل ذ ػنر    

       افػػػوزير اظتولػػػف عنفبيئػػػ  يرسػػػل اقػػػرتاح كنػػػن لف،  لك ل ػػػر افتالػػػنكر علػػػمت اظتاػػػتوينت افضانعيػػػ  اصت ويػػػ 
كذفػ  عنفت اػيق مػ  افضانعػنت اظتد يػ  قصػ  اختػنذ ، ي  يف سنف  كقػوع كنرثػ  ايووفو يػ لك قصور سر 

افتػػ اع  افالزمػػ  ضتننيػػ  افبيئػػ  مػػ  كػػ  ل ػػونؿ افتلػػوث كقػػ  ور افبيئػػ  كاحإضػػرار عنفصػػز  افدنوميػػ  
كنػػن يتنثػػػ  دكر  يف افاػػ ر علػػػمت ،  ظيػػػ  افوقنئيػػ  اظتنو ػػػ كنػػن يت ػػػ  افتػػ اع  افتزض،  كع  ػػنر اظتديالػػػ 

 مراقب  كمتنعد  قابيق افاينس  افو  ي  فلبيئ .
كق  ق عنت اظت نـ افرقنعي  كاظتتنعد  اف  قضـو ان كزارة هتيئ  احإقليل كافبيئ  عنعتنند ؼتنعر كمونقػب   

     قتنثػػػ  م نم ػػػن 2كمونقػػػب استالػػػنرات كككػػػنالت علنيػػػ  مت صصػػػ ، كمونقػػػب  ػػػ ات، دراسػػػنت
كاف راسػػنت ذات افاػػنع  افتػػ  لل ، احإستالػػرافي  ظت ػػ  افتػػ  ور افبيئػػليف افضيػػنـ عنف راسػػنت افت بؤيػػ  
 فلز  م  افووارث افبيئي . 
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عنومػػن  ػػ   لعػػرز افتاػػورات افػػ  عرفت ػػن احإدارة افبيئيػػ  يف اصت ائػػر عػػ وا مػػ  افلو ػػ  افو  يػػ  فلبيئػػ    
ك ػػالؿ  ػػ    افضػػرتة افتاوريػػ  كاالنتضنفيػػ  عرفػػت ذَػػ ار كسػػ  ، لػػيل كافبيئػػ ُف كزارة هتيئػػ  احإقانت ػػنو ذ

 ع ة قالريدنت كقوانش قص  اضتضنظ علمت افبيئ  كزتنيت ن م     لنواع افت  ور ك االست  اؼ.
ذال لنه كرغػل  ػ   افتاػورات افػ  عرفت ػن احإدارة افبيئيػ  اظترك يػ  كرغػل افرتسػنن  افضننونيػ  افػ  سػ  ن    
منزافػت اصت ائػر قدػنٓف افد يػ  مػ  اظتالػوالت افبيئيػ  عاػبب قغليػب ، رع اصت ائرم يف اجملنؿ افبيئػلالاظت

االعتبػػنرات افت نويػػ  علػػمت زتنيػػ  افبيئػػ  ذفػػ  لف اظتالػػوالت افػػ  قدػػنٓف م  ػػن افبيئػػ  يف اصت ائػػر قدػػود 
ػػنسب  قػػػرار كاالهتػػػن افػػػ  َف قػػػراع يف ،  ـ يو ػػه لسنسػػػن ذُف ذدارة افت نيػػغنفبيت ػػن ذُف احإدارة كاػػػلا  َك

 ف افت نيػػػ  افػػػ  قضػػػـو علػػػمت ، 1عراغت ػػػن لقتيػػػ  افبدػػػ  افبيئػػػل كافتػػػوازف االيووفػػػو ل يف عنليػػػ  افت نيػػػ 
 سانب افبيئ  كقواز ن  ل ق ني  عضين  كنتنئو ن كوارث  بيدي  مت اي ة يال   ن افدنَف.

 ثذنيذ: اإلطذر ادقذنوني دحمذية اد يئة في ادجزائر
 كمػػػن كاكػػػب  ػػ   اظترسلػػػ  مػػػ  ظ ػػػور عدػػػا اظتالػػػنك  افبيئيػػػ ، ئػػػر مرسلػػػ  افتصػػػ ي عدػػ  د ػػػوؿ اصت ا  

  عػػػ ت ضػػػركرة موا  ػػػ   ػػػ   اظتالػػػنك  مػػػ  افضلػػػنين اظتلزػػػ  افػػػ، اف نرتػػػ  عػػػ   ػػػ ا افتزػػػوؿ كافتاػػػور
كعػػ لت قبدػػن فػػ ف  قظ ػػر عػػوادر قالػػريدي  جتاػػ  ا تنػػنـ اف كفػػ  ، فرضػػت نضاػػ ن آنػػ اؾ كذُف افيػػـو

ك يئػػ  استالػػنري  قضػػػ ـ   2ادمجلــس ادــوطني دل يئــةر ل يف اظتيػػ اف ع نالػػػنو يننيػػ  افبيئػػ  ك ػػ ا مػػن قػػ
 اقرتاسنهتن يف غتنؿ زتني  افبيئ .

 ادخذا بذدع ذرات ادمخطرة وغير ادصحية: 76/34.ادمرسوم رقم 1
بذدع ــذرات ادمخطــرة وغيــر كافػػ م يتدلػػق  76/34ـ َػػ كر اظترسػػـو رقػػل 1976كقػػ  عرفػػت سػػ     

لك  اظتالرع م   الؿ   ا اظترسـو علمت ضركرة  لوع اظتدنم  افي كي  كق  ، ادصحية أو ادمزدجة
كاظتصػػنن  كاظت ػػنزف كافػػورش كرتيػػ  اظتؤساػػنت افصػػ نعي  لك افتونريػػ  افػػ  يتدػػرض  سػػبنب ا  اػػنر 
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كا ضػػػػرار فلبيئػػػػ  لك افصػػػػز  افدنوميػػػػ  ظتراقبػػػػ  ذداريػػػػ  كلكػػػػ   ػػػػ ا اظترسػػػػـو ليلػػػػن علػػػػمت ضػػػػركرة ذعدػػػػند 
 ع  م ن ق افدنراف كافاونف. (عض افان)افوس ات اطتا ة

 :83/17وقذنون حمذية ادموارد  1983.قذنون حمذية اد يئة 2
فدنمػػ  ظت تلػف  وانػػب زتنيػػ  افػػ م قلػن  اظتبػػندا ا قــذنون حمذيـة اد يئــةـ َػػ ر 1983يف سػ     

د  م  رتي  كق  لعت    ا افضننوف اثنع  نضل  نوعي  ك ل  قننوني  يف غتنؿ زتني  افبيئ  كافابي، افبيئ 
 فال تنػػنـككنػػن فػػت   ػػ ا افضػػننوف اجملػػنؿ كاسػػدن ، الؾ افتب يػػ م كاظتاػػت  ؼ فلنػػواردل ػػونؿ االسػػت 

كنف لقت ن افضػننوف اظتتدلػق يننيػ  ،  ك  ا من لدل ذُف َ كر افد ي  م  افضوانش كافت ظيننت، عنفبيئ 
افبيئػ  كزتنيػ  افصػز  حتػت  اف م ع  م   الفه اظتالػرع علػمت افدالقػ  عػش زتنيػ ،  1افصز  كقرقيت ن

 .2(ق اع  زتني  اي  كافبيئ )ع واف
 بحمذيـة اد يئـة وادمـوارد وادحفـذظ دليهـذاظتتدلػق  83/17كنن َ ر يف نضس افا   افضننوف رقػل    

 : 3 و ق ضي  سينس  ك  ي  فلنين  قرمل ذُف ككنف اعت ؼ م  س    ا افضننوف
 ضتن نت افاونف كاالقتصند افو ا.ضننف استدننؿ عضالٓف كؼتا  قص  قلبي  لسا   
 .ضننف زتني  اظتين  م  افتلوث كافتب ير كاالستدننؿ اظتضرط 
 ا ثنر اظتلرة فلنين . اقضنو 
 :1987. قذنون اداهيئة ادعمرانية 3
اف كف  ذُف انت نج  اجتن ك  ا من يدا ، ادماعلق بذداهيئة ادعمرانيةـ َ ر افضننوف 1987يف س      

كيف نضس افا   َ ر ، 4  اول كا مث  فألنالا  االقتصندي  كاظتوارد افبيئي  كافابيدي سينس  افتوزي
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كافػ م ي ػػ ؼ ذُف ق ضيػػ  افاينسػ  افو  يػػ  يف غتػػنؿ افصػػز   1بحمذيــة ادصــحة ادن ذتيــةقػننوف يتدلػػق 
 اف بنقي  افرامي  ذُف ضننف من ي د:

  اف  نتو  لف قوػوف ننقلػ    اػنـ ضػنرة عػ  مراقب  اف بنقنت كاظت تونت اف بنقي  كغ  ن م  اظتواد
 افرتاب افو ا.

   اف بنقػػنت كاظت توػػنت اف بنقيػػ  كغ  ػػن مػػ  اظتػػواد افػػ  نتوػػ  لف ي وػػر  ع  ػػن انتالػػنر  اسػػت ادمراقبػػ
 متلضنت اف بنقنت كمراقب  قص ير ن كغ  ن.

 . ق ظيل مونفز  متلضنت اف بنقنت كاظت تونت افضالسي 
   فصز  اف بنقي  يف مونفز  متلضنت اف بنقنت.مواد ا است  اـمراقب 
كنن حتػ د او ػب  ػ ا افضػننوف لنػه علػمت افاػلا  اظت تصػ  عنفصػز  اف بنقيػ  لف جتػرم حتضيضػنت يف    

قصػػػ  افتدػػرؼ علػػمت ا  اػػػنـ افلػػنرة كضػػب   ػػػرؽ ، دراسػػنت كليػػػنث ؼت يػػه كيف اضتضػػوؿاظتيػػ اف ك 
 .2مونفزت ن يف سينؽ اضتنني  اظتتونمل 

، اظتالرع اصت ائرم عت نكؿ قلي  افبيئ  كزتنيت ن يف افضننوف افدػندم كافضػوانش افضرعيػ  فضػ  كَف يوتف  
كيف  ػػ ا اف سػػتور  ، 1989عػػ  زاد ا تننمػػه لكثػػر ااػػ ف  زتنيػػ  افبيئػػ  ك صػػ ن عنف راسػػ  يف دسػػتور 

 كنػػن لضػػنؼ،  كػػرس اظتالػػرع اضتننيػػ  افضننونيػػ  فلبيئػػ  مدتػػ ا ذين ػػن مصػػلز  عنمػػ  قاػػتو ب اضتننيػػ 
كذف  م   الؿ افت اـ اف كفػ  عنفتوضػ  ، م  ا مراض اظتد ي  ككقنيتهضركرة االعت نو عصز  اظتوا   

 .3ا ا اجملنؿ

                                                             
 144. فؤاد، سورم.مر   سنعق،ص يتدلق ينني  افصز  اف بنقي . 1987اظتؤرخ يف  87/17افضننوف رقل  .1
 م  افضننوف افانعق. 27. اظتندة 2
 21. سضينف ، ع  قرم. مر   سنعق،ص 01.اظتندة 1989دستور  .3
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 . قذنون اد لدية وادوالية:   4
مػػ  قػننوف افواليػػ  علػػمت  58كقػػ  نصػػت اظتػندة، 1قــذنون اد لديــة وادواليـةيف مالػ  افتاػػدي نت َػ ر 

ككػػ ا هتيئػػ  ، يػػ  كافثضنفيػػ اال تننعقتصػػندي  ك نؿ افت نيػػ  االا تصػػنص اجمللػػس افالػػد  افػػوالئل يف لعنػػ
 كق  لعامت   ا افضننوف ا تننـ كب  ينني  افبيئ  كقرقيت ن.، احإقليل افوالئل

سي  يتوُف افضينـ عنظت نـ ، ذ نر اضت كد اصتغرافي  فلوالي  كق  س دت اظتراسيل افوزاري  م نـ افواِف يف
 نوني  يف غتنؿ زتني  افبيئ  اف  نتو  حت ي  ن كنن يلل :اظتتدلض  عت ضي  افاينس  افضن

 اؾتػػػنز ل ػػػغنؿ افت يئػػػ  يف غتػػػنؿ زتنيػػػ  اظتػػػوارد اظتنئيػػػ  : يػػػ ل قػػػننوف افواليػػػ  علػػػمت لف افػػػواِف يتػػػوُف -
فػػػنفواِف ملػػػـ  مػػػ  اختػػػنذ كنفػػػ  ،  2كق ضيػػػ  غتػػػنرم اظتيػػػن  يف سػػػ كد احإقلػػػيل اصتغػػػرايف فلواليػػػ كافتا ػػػ  

يف زتنيػػػ  اظتػػػوارد اظتنئيػػػ  ظتػػػن  ػػػ   ا  ػػػ ة مػػػ  قػػػ ث  علػػػمت َػػػز  اظتػػػوا  ش قصػػػ  احإ ػػراوات اطتنَػػػ  
اف م مرد  امت اج اظتين  اظتاتدنل  م  اظتيػن  افصػنضت  ، ا مراض اظتت ضل  ع   ريق اظتين قضندم ل انر 

يػػن  يف  ػػ ا اجملػػنؿ يضلػػل قػػننوف اظتيػػن  علػػمت لف اظت، فلالػػرب لك غيػػنب مدنصتتػػه ميػػن  ا ننعيػػب كا عػػنر
. كيت ػ  افػواِف كػ ف   3اظتو    فالسػت الؾ افبالػرم ختلػ  فلنراقبػ  كق الػر  ػ   اظتراقبػ  فلػرلم افدػنـ

 ػػو ملػػـ  علػػب  ؼتاػػ  ق ظػػيل قػػ  الت ك 4كنفػػ  احإ ػػراوات افالزمػػ  فلوقنيػػ  مػػ  افوػػوارث افابيديػػ 
 .5احإسدنفنت يف ك  م اض  َ نعي  قض  يف س كد احإقليل اصتغرايف فلوالي 

  06/02/2002اظتد ؿ ك اف م لضتق عنفضرار اظتؤرخ يف  6 94/279افت ضي م  ظترسـوا ك او ب  
  عنل ن  كاف م س د قالويلت ن ككيضي, تل اد حر ادوالئية  استز اث صت   عرفت علو   

ذذ لضيضت ا تصنَنت كاسد  فلواِف يف غتنؿ زتني  افبيئ  م      ، كافصالسينت اظت و   ان

                                                             
. قػػننوف افبل يػػػ اظتتلػػن   90/08.ك افضػػننوف رقػػل 07/04/1990.اظتػػؤرخ يف 15.اصتري ة.عػػ د قػػننوف افوالي اظتتلػػن .  90/09افضػػننوف رقػػل  .1

 07/04/1990اظتؤرخ يف  15اصتري ة افرشتي .ع د 
 . 90/09م  قننوف  03. فضرة  66ػ اظتندة  2
 مورر 55.اظتندة  96/13اظتد ؿ كاظتتنل اضتلمت ا مر  83/17قننوف اظتين  .ػ  3
 90/09م  قننوف  02فضرة .  66ػ اظتندة  4
 1985.لت د  ركط ق ظيل افت  الت كاحإسدنفنت كق ضي  ن ع   كقوع افووارث 25/08/1985اظتؤرخ يف   85/231ػ مرسـو رقل  5
 .06/03/2002. اظتؤر    17. اصتري ة افرشتي . افد د  6/02/2002م  افضرار اظتؤرخ  2ك 1اظتندة ػ  6
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.كنن قتالو  م  1سي  يرتلس     افلو   افواِف اظت تل ذقلينين،   ل رلكهتيئ  احإقليل م    
قنئ  اف رؾ  ع د م  رؤسنو  يئنت كم يرم مؤسانت عنومي  علمت ماتول افوالي  ان في ل

 م ير اظتوان ...ذٍف. ،م ير اف ض  م ير افصي  افبزرم كاظتوارد افصي ي  فلوالي ، مضتة افبيئ ، افو ا
لض  ينني  افبيئ  كاضتضنظ علي ن جتتن  ك  من دعت افلركرة ذُف ذف  ع مر م      اعتيئ  اظتو  

 نَ  قل  ا راو افدلني  كافبزوث ، ش ع م   ل اانع هتن يف لعننعتنرئيا ن كنتو  لف قاتد
اظتتدلض  ينني  كقرقي  افبيئ .ك ق  م   اظتالرع عت   افلو   ع ة ا تصنَنت دتنرس ن قص  انفظ  

 :2يئ  افبزري  كقرقيت ن كاضتيلوف  دكف افوقوع لم اعت او علي ن نتو  ع  ن يف اف ضنط افتنفي علمت افب
 ذع اد ؼتا  ق  افبزر افوالئل كفضن فلت ظيل.  -
 اختنذ افت اع  افلركري  فتزاش كقد ي  ق رات افت    ا    ة اظتولض  ازنرع  افتلوث  -
 ع م اد ن عنفوسنئ  افبالري  كاظتندي  . ذعانو ا كفوي  فلن ن ق اظت ووع  كذف  -
متنعد  عنلي  اظتونفز  ككض  م ظوم  فلوقني  كفلوالف كاضتراس  كظتراقب  ك  لعننؿ افتلوث  -

 افبزرم .
عتيئنت فض  سدمت اظتالرع اصت ائرم  ن  ا ذُف ضننف زتني  كب ة فلبيئ  عنستز اثه افد ي  م  ا   

كعرفت     اعتيئنت ، 3 س اث مضتالي  افبيئ  يف افوالي سي  قنـ ع، كافلونف فتزضيق   ا اعت ؼ
لمت سي    ذنالنو عالر مضتالينت ع، ضند كافتدنيل ع  كنم  افوالينتق  را ملزوظن يف االند

سي  علغ  1998ذال يف س        اعتيئ  علمت اظتاتول افو ا لماتول عالر كالينت فض  كَف قدن
الينت قت ب  يف َدوعنت ع ي ة عابب ع ـ كعضيت     اظتضت، مضتالي  مضتة ك 48ع د ن 

قوافر احإموننينت اظتندي  كافبالري  اف  قان  عتل اننرس  م نم ل اظت وف  عتل اضتلمت اظترسـو 

                                                             
 . 06/03/2002. اظتؤر   يف 17. اصتري ة افرشتي . افد د 06/02/2002م  نضس افضرار اظتؤرخ يف  3اظتندة ػ  1
 06/03/2002. قنريخ 17. اصتري ة افرشتي . افد د  06/02/2002م  افضرار اظتؤرخ يف  2ك1ػ اظتندة 2
.  7.اصتريػػػ ة افرشتيػػػ . افدػػػ د اظتتلػػػن  ذسػػػ اث مضتالػػػي  فلبيئػػػ  علػػػمت ماػػػتول افوالي . 27/01/1996اظتػػػؤرخ يف  96/60ـو افت ضيػػػ م ػ اظترسػػػ 3

28/01/1996. 
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كاظتتنثل  لسنسن يف جتاي  مراقب  افضوانش كافت ظيننت اظتتدلض  ينني  افبيئ  كذف   96/60افت ضي م 
 ع   ريق :

 علي ن قننونن علمت اظتاتول الل.قاليل افرتا يل اظت صوص  -
اقرتاح افت اع  افرامي  فلوقني  م  ك  ل ونؿ ق  ور افبيئ  كمونفز  افتلوث كافتصزر كاؾتراؼ  -

ينن  افثركات.  افرتع  كاضتضنظ علمت افت وع افبيوفو ل كق ني  َك
 قصور كق ضي  عرامج ضتنني  افبيئ  علمت ماتول كنم  قراب افوالي . -
 نؿ احإعالـ كافرتعي  يف غتنؿ افبيئ  .قرقي  لعن -
 اختنذ افت اع  افرامي  ذُف حتاش ذ نر اضتينة. -
كيف غتنؿ  مونفز  افتلوث اضتلرم يولف مضتالل افبيئ  عتابيق افاينس  افضننوني  اطتنَ     

 كيف   ا اجملنؿ   ذنالنو صتنف، رؤسنو افبل ي  عنفت لل م  اف ضنينت اضتلري  افصلب  ذُف  ننب
فوالي  عنقرتاح م  كالئي  قتولف ادني   ا منك  اظت صص  حإقنم  اظت اع  افدنومي  علمت ماتول ا

 ان يلل: 96/60م  اظترسـو  02قولف     افلونف ساب اظتندة ، مضتالي  افبيئ 
 اقرتاح ذ راو دراس  ال تينر موق  اظت عل . -
وؿ ذُف ذنالنو اظت اع  اظتراقب  علمت ماتول افوال -  ينت. افَو
 اؾتنز م اع  ػتركس  علمت ماتول ك  افبل ينت . -
 .ي  كا راضل ذات اظتردكد افضالسلمتنعد  ذزاف  اظت اع  اف    ذنالنئ ن علمت سا  ا كد -
 و  اظت اع  افضوضوي  اظتتوا  ة يف قراب افوالي .فذسصنو دقيق  -
ذذ ، السي  يف ذ نر زتني  افاواس اقرتاح افت اع  اطتنَ  عننفظ  علمت افودينف كا راضل افض -

م  ل   كض  س  ، االستغالؿ افضوضوم فرمنؿ افالوا  قدامت ا كفوي  ظتضتالي  افبيئ  ظتونفز  
 فدنلي  اف  ب اظتتواَ  عتن. 

قان ل مضتالي  افبيئ  يف ق عيل عنلي  افتزايس كافتوعي  كنالر افثضنف  افبيئي  ع   ريق ذسينو     
ذف  لف     ، افيـو افدنظتل فلالورة(، عتن عالق  ينني  افبيئ  )افيـو افدنظتل فلبيئ  ا ينـ افدنظتي  اف  
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اظت ن  قد  كسيل  فت عيل قابيق افضنع ة افضننوني  م   رؼ اجملتن  اظت ٓف كفت  ا عواب فو  
 اظتوا  ش م  ل   اظتانقت  يف َ   افضرارات علمت اظتاتول الل.

كق  سدمت اظتالرع مػ   ػالؿ ، كعن م  اظتداينت افبيئي  اصت ي ةنف لكثر جتنلمن قننوف افبل ي  فض  ك  
  ا افضننوف ذُف اعتبنر افبيئ  مالبن لسنسين فلاينسػ  افت نويػ  كسػنكؿ جتاػي   ػ   احإ ػونفي  ضػن  

كيف ، اف ظنفػػ  كاف ضػػنكة كافبيئػػ ، افدنػػراف كافبيئػػ ، ثػػالث ػتػػنكر رئياػػي  ك ػػل: افت يئػػ  افدنرانيػػ  كافبيئيػػ 
مػػ  قػػننوف افبل يػػ  علػػمت عػػ ة لسوػػنـ ق صػػب غتنل ػػن  107 ػػنر  ػػ   ا  ػػ ة فضػػ  قلػػن ت اظتػػندة ذ

كقػ  نصػت  ػ   اظتػندة ، سوؿ زتني  افبيئ  كضػركرة اختػنذ افتػ اع  افالزمػ  ظتونفزػ  ا كعئػ  كاف ضنيػنت
ؿ مػػن ) قتوضػػ  افبل يػػ  يضػػظ افصػػز  كانفظػػ  علػػمت اف ظنفػػ  افدنوميػػ  ال سػػينن يف غتػػنعلػػمت مػػن يلػػل:

 ي د:
 .قوزي  اظتين  افصنضت  فلالرب 
 . َرؼ كمدنصت  اظتين  افض رة كاف ضنينت اصتنم ة اضتلري 
 . مونفز  ننقالت ا مراض اظتد ي 
 .نظنف  ا غ ي  كا منك  كاظتؤسانت اف  قاتضب  اصتن ور 
 . مونفز  قلوث افبيئ 
ػينن  اظتاػنس  اطتلػراو ككػ   ) قتوض  افبل ي  ع نالنو كقوسػي علمت: فض  نصت 108لمن اظتندة     َك

 لثنث سلرم ي  ؼ ذُف حتاش ذ نر اضتينة(.
 . قذنون اداهيئة واداعمير وقذنون ادنفذيذت:5
ضػػركرة زتنيػػ   ذسػػ اث قػػوازف عػػش قواعػػ  افدنػػراف مػػ    ػػ  كعػػشذُف كفضػػ  سػػدمت اظتالػػرع اصت ائػػرم    

كافػ م  1بذداهيئـة واداعميـر ادماعلق 90/29م   الؿ ذَ ار  افضننوف رقل ، افبيئ  م      ل رل

                                                             
اظتػػػػػػػػؤرخ يف  04/50.اظتدػػػػػػػػ ؿ عػػػػػػػػن مر01/12/1990.اظتػػػػػػػػؤرخ يف 52،اصتريػػػػػػػػ ة افرشتي .عػػػػػػػػ د اظتتدلػػػػػػػػق عنفت يئػػػػػػػػ  كافتدن . 90/29افضػػػػػػػػننوف  - 1

14/08/2004 
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افضالسػ  ، سدمت م   الفه اظتالرع ذُف ذس اث قوازف يف قاي  ا راضل عػش كػ  مػ  كظيضػ  افاػو 
 انفظ  علمت افبيئ  كا كسنط افابيدي .، افص نع ، افرم
كرغبػػ  م ػػه يف ذفػػراد زتنيػػ   نَػػ  عػػنظتوارد اظتنئيػػ   صػػ ن اظتالػػرع اصت ائػػرم عػػنفت ظيل كاال تنػػنـ مػػ    

ك ػػ ا عغػػرض كضػػ  سينسػػ  ػتونػػ  مػػ  ل ػػ  ، ـ1996يف سػػ    96/13ر ا مػػر رقػػل  ػػالؿ ذَػػ ا
 .1كاستين نت ا فراد، افضانع افص نعل، قلبي  متالبنت افرم

كنػػن لعاػػمت اظتالػػرع ا تننمػػن كبػػ ا ظتالػػول  اف ضنيػػنت كقاػػي  ن ككيضيػػ  ذزافت ػػن مػػ   ػػالؿ افضػػننوف     
 3يػػػ  كيضيػػنت قاػػػي  اف ضنيػػنت كمراقبت ػػػن كمدنصتت ػػػنكي ػػػ ؼ  ػػ ا افضػػػننوف ذُف حت  2-01/19-رقػػل

 كيرقو  قاي  اف ضنينت كمراقبت ن كذزافت ن علمت اظتبندا ا قي :
   كضرر اف ضنينت م  اظتص ر. ذنتنجافوقني  كافتضليل م 
 .ق ظيل فرز اف ضنينت كرتد ن كنضل ن كمدنصتت ن 
  عنسػػتدننؿيضػػ  دتوػػ  مػػ  اضتصػػوؿ لك عرسػػولت ن لك عوػػ   ر ، اسػػتدننعتنقثنػػش اف ضنيػػنت ع عػػندة 

 لك اضتصوؿ علمت افانق . االستدننؿقل  اف ضنينت علمت مواد قنعل  حإعندة 
 .اظتدنصت  افبيئي  افدضالني  فل ضنينت 
  ككػػ ف  ، ذعػالـ كحتاػػيس اظتػوا  ش عن  اػػنر اف نرتػ  عػػ  اف ضنيػنت كآثنر ػػن علػمت افصػػز  كافبيئػ

 .4كاضت  م  ن لك قدويل ن افت اع  اظتت  ة فلوقني  م      ا  انر
كنػن لكػ  ،  تاػي  اف ضنيػنت كمراقبت ػن كمدنصتت ػنفكنن لك    ا افضػننوف علػمت ذنالػنو ؼتاػ  ك ػا     

كعلػمت ذنالػنو ؼتاػ  علػ م فتاػي  ، 5  ا افضننوف علمت ذنالنو ؼتاػ  ك ػا فتاػي  اف ضنيػنت اطتنَػ 
 .6اف ضنينت اظت  في  كمن  نا ن
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 :03/10ذر ادانمية ادمسادامة  . قذنون حمذية اد يئة في إط6
يتولمت عوضوح ا تننـ اف كفػ  كاظتالػرع اصت ائػرم ااػ ف  افبيئػ  كضػركرة زتنيت ػن كانفظػ  علي ػن   

 ػ ا ، 1ادماعلق بحمذية اد يئة في إطـذر ادانميـة ادمسـادامة 03/10م   الؿ َ كر افضننوف رقل
اصت ائريػ  يف افد يػ  مػ  اظت نسػبنت افبيئيػ   افضننوف َف ي ت م  فراغ عضػ ر مػن كػنف ذتػرة مالػنرك  اف كفػ 

ذضػنف  ذُف مصػندق  اصت ائػر علػمت عػ ة ، كقن  اصت ائر ف كؿ عػ ـ االؿتيػنز لستو وَفافدنظتي  م  ن ن كة 
دم  ػػنن ك كاظت دضػػ ة عنف ازيػػ   و  كزتنيت ػػن فدػػ  لقت ػػن اقضنقيػػ  ريػػمدن ػػ ات كاقضنقيػػنت يف غتػػنؿ افبيئػػ

  ل ػػ  ذكتػػند سلػػوؿ ظتالػػوالت يدتػػ  لكػػ  جتنػػ  دكِف عػػنظتل مػػ افػػ م، كافػػ م يدػػرؼ عضنػػ  ا رض
 ػػ ا اظتػػؤدتر كػػنف اثنعػػ  نضاػػ  افتزػػوؿ اضتنشتػػ  يف افاينسػػ  افبيئيػػ  اف كفيػػ  افدنظتيػػ  عصػػض  عنمػػ  ، افبيئػػ 

 كافو  ي  اصت ائري  عصض   نَ .
مػػػ  اظتبػػػندا  ك ػػػ  دفيػػػ  علػػػمت اف  لػػػ  افبيئيػػػ  افػػػ  لقاػػػل اػػػن  ػػػ ا افضػػػننوف استػػػواو  علػػػمت افد يػػػ   

فضػػ  ، كا  ػػ اؼ افػػ  جتاػػ  زتنيػػ  لفلػػ  فلبيئػػ  اػػن يت نسػػب كمتالبػػنت افت نيػػ  اظتاػػت ام  كمبندئ ػػن
 لستول   ا افضننوف علمت سبد  لعواب ك ل كن د :

كقلػػن   ػػ ا افبػػنب لسوػػنـ عنمػػ  قضػػـو عتز يػػ  اظتبػػندا ا سنسػػي  اد ــذب األول: أحكــذم دذمــة : 
كق نيػ  ك  يػ  ماػت ام  عتزاػش  ػركط اظتديالػ  كافدنػ  علػمت كقنيػ  كػ  قاي  افبيئػ  كقرقيػ   ةكقنع 

 االسػػتدننؿكنػػن قػػ ل  ػػ   ا سوػػنـ علػػمت ضػػركرة قرقيػػ  ،  ل ػػونؿ افتلػػوث كا ضػػرار اظتلزضػػ  عنفبيئػػ 
افدضػػػالٓف فلنػػػوارد افابيديػػػ  اظتتػػػوفرة كقػػػ عيل احإعػػػالـ كافتزاػػػيس كمالػػػنرك  اصتنيػػػ  يف قػػػ اع  زتنيػػػ  

 افبيئ .
يض ػن كاظتبػندا ظتندة ا كُف كافثنني  كافثنفث  م   ػ ا افضػننوف ا فػنؽ افػ  يصػبو ذُف حتضكق  س دت ا  

سي  نصت اظتندة ا كُف علمت من يلل : " لت د   ا افضننوف قواع  زتني  افبيئ  ، اف  يت سس علي ن
ن مػ  اػي  كنن قلن ت اظتندة افثنني  رتل  م  ا   اؼ اف  ير ػمت جت،  يف ذ نر افت ني  اظتات ام  "
كمػػ   ػػ   ا  ػػ اؼ ؾتػػ  قرقيػػ  ق نيػػ  ك  يػػ  ماػػت ام  كافدنػػ  علػػمت ، كراو سػػ  قواعػػ  زتنيػػ  افبيئػػ 
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ضننف ذ نر مديالل سليل كافوقني  م  ك  ل ونؿ افتلوث كا ضػرار اظتلزضػ  عنفبيئػ  كذفػ  علػننف 
ضػالٓف فلنػوارد افد احإيووفػو ل االسػتدننؿكقرقي  ، اضتضنظ علمت مووننهتن كذَالح ا كسنط اظتتلررة

افابيديػ  ككػ ف  اسػتدننؿ افتو وفو يػنت ا كثػر نضػنو كقػ عيل احإعػالـ كحتاػيس اصتن ػور فلػننف 
 مالنركته يف ق اع  زتني  افبيئ .

 كاستػػوت اظتػػندة افثنفثػػ  مػػ   ػػ ا افضػػننوف علػػمت مبػػندا لسنسػػي  عنمػػ  ي بغػػل اسرتام ػػن كافدنػػ  اػػن   
 م اضتلػػن  كتػػب مراعػػنة ع ػػ  افضيػػنـ عػػ م نالػػنط جت ػػب كنبػػ ل انفظػػ  علػػمت افت ػػوع افبيوفػػو ل افػػ

كقلن ت ذات اظتندة مبػ ل يتزنػ  مػ   الفػه كػ   ػ ل يتاػبب ، ذضتنؽ ضرر عنفت وع افبيوفو ل
 . 1ضرر عنفبيئ  نضضنت ك  ق اع  افوقني  م  افتلوث كافتضليل م ه ذضتنؽع الن ه يف 

بنب لدكات افتاي  افبيئل اف  قتالو  م  كقلن    ا اف اد ذب ادثذني: اداسيير واإلدالم اد يئي:
ا  كنػػن يػػ ل  ػػ ا افبػػنب ليلػػن علػػمت ختاػػي  ا نالػػ،   يئػػ  فنعػػالـ افبيئػػل كحت يػػ  اظتضػػنييس افبيئيػػ 

افضننونيػػ  اطتنَػػ  كاعتيئػػنت افرقنعيػػ  ذُف  ننػػب ضػػركرة  ا نظنػػ كحت يػػ  ، افبيئيػػ  افػػ  قضػػـو اػػن اف كفػػ 
 افبيئ . ق    ا فراد كاصتندينت يف غتنؿ زتني 

افػ  اكتاػت  ػنع  اظتصػلز  اظتتدلض  يننيػ  افبيئػ  ك  (12، 11، 10، 09، 08كق  نصت اظتواد )   
ذذ مػػ   العتػػن نػػرل ذتػػ  ذفػػ اـ عػػنـ كتػػ  كػػ   ػػ ل م نػػن كػػنف مركػػ   سػػواو لعتػػ    صػػن ، افدنمػػ 

لػمت لنػه يتدػش ع 08سيػ  نصػت اظتػندة ، يئيػ  بيدين لك مد وين لف يان ل عالوكه يف زتني  اظتوارد افب
علػػمت كػػ   ػػ ل  بيدػػل لك مد ػػوم يوزقػػه مدلومػػنت متدلضػػ  عنفد نَػػر افبيئيػػ  افػػ  نتو  ػػن افتػػ ث  

    قبليػػغ  ػػ   اظتدلومػػنت ذُف افاػػلانت اليػػػ ، غػػ  مبن ػػرة علػػمت افصػػز  افدنوميػػ  عصػػض  مبن ػػرة لك
علػمت اظتدلومػنت عػ  اضتق فوػ  مػوا   يف اضتصػوؿ  09كلعات اظتندة ، لك افالانت اظتولض  عنفبيئ 

 ا  انر اف  يتدرضوف عتن يف عدا م ن ق احإقليل كق اع  اضتنني  اف  ختص ل.
 ( م    ا افبنب علمت اظتبندا افتنفي :38،  37، 36، 35كق  لك ت اظتواد )  

                                                             
 ( م  افضننوف افانعق.03( ػ )02( ػ )01.اظتندة ) 1



 افثنف  : افبيئ  يف افتالري  اصت ائرم  افضص  
 

051 

 

 احإ ػػػنر شقاػػن ل اصتنديػػػنت اظتدتنػػ ة قننونػػػن كافػػ  دتػػػنرس لنالػػػات ن يف غتػػنؿ زتنيػػػ  افبيئػػ  كحتاػػػ 
كذفػ  عنظتاػنع ة ك ذعػ او افػرلم كاظتالػنرك  كفػق ،   اعتيئنت افدنوميػ  خبصػوص افبيئػ  عناظتديالل يف

 افتالري  اظتدنوؿ عه.
 نئي  اظت تصػػ  عػػ  كػػ  ماػػنس ذعاػػنو اضتػػق فلونديػػنت اظتػػ كورة رفػػ  دعػػنكل لمػػن اصت ػػنت افضلػػ

 .عننتظنـس  يف اضتنالت اف  ال قدا ا   نص اظت تابش عتن ، عنفبيئ 
 ينت اظتدتن ة قننونن ؽتنرس  اضتضوؽ اظتدرتؼ ان فلارؼ اظتػ ٓف خبصػوص افوقػنئ  افػ  نتو  فلوند

كقالػػو   ػػ   ، ننعيػػ  افػػ  هتػػ ؼ ذُف افػػ فنع ع  ػػنقلزػػق ضػػررا مبن ػػرا لك غػػ  مبن ػػر عنظتصػػنٌف اصت
عتػواو اظتديالػل كزتنيػ  اظتػنو كا احإ ػنرافوقنئ  ؼتنفض  فألسوػنـ افتالػريدي  اظتتدلضػ  يننيػ  افبيئػ  كحتاػش 

 كاصتو كا رض كعن   ا رض كافضلنوات افابيدي  كافدنراف كمونفز  افتلوث.
  ع ػػػ  قدػػػرض ل ػػػ نص  بيديػػػ   ضػػػرار فرديػػػ  قاػػػبب في ػػػن افالػػػ ل نضاػػػه كقدػػػود ذُف مصػػػ ر
مػػ  افضػػننوف  35ف نػػه نتوػػ  فوػػ  رتديػػ  مدتنػػ ة اضتلػػمت اظتػػندة ، الػػرتؾ يف اظتيػػندي  اظتػػ كورة لعػػال م

ا قػػ    صػػنف  بيديػػنف مد يػػنف لف قرفػػ  عنشت ػػن دعػػول افتدػػويا لمػػنـ ذذا فوضػػ ن علػػمت ، 03/10
     قلنئي  ككتب لف يووف   ا افتضويا كتنعين.

ت  صل   ا افبنب م  افضننوف ظتضتلػيناد ذب ادثذدث: حمذية األوسذط ادمذئية وادصحراوية:  
نػ  افبيئيػ  كقػوازف ا نظ، افتلػوثاظتيػن  افد عػ  مػ  كم      اظتين  زتنيػ  ، زتني  اظتين  كا كسنط اظتنئي 

مػ   ػػالؿ م ػػ  َػػب مػواد ملػػرة يف عػػن   افبزػر لك قػػرب افالػػوا   كاظت ػػن ق ، اظتنئيػ  كزتنيػػ  افبزػػر
مػػػ   ػػػػالؿ مونفزػػػػ  ، ب فصػػػػال ضتننيػػػػ  ا كسػػػنط افصػػػػزراكي كنػػػػن  صػػػل  ػػػػ ا افبػػػن،  افاػػػنسلي 

 افتصزر ككيضي  اظتبندرة يف ذع اد اظت اانت كق ضي  ن.
        بػػػػنب نت ػػػػ  اظتالػػػػرع كػػػػ  عنليػػػػ  قتدلػػػػق عتصػػػػريف لك قػػػػ ؼ لك َػػػػب ليػػػػ  مػػػػندة كاو ػػػػب  ػػػػ ا اف  

  نَ  م  ن ذفرازات اظت ف كاظتصنن  اف  حتتوم علمت مواد َلب  ، يف عضنرات اظتلوي  افدنم  فلنين 
لك سنئل  لك غنزي  لك علمت عوام  موف ة  ضرار ق  دتس م  سي  كنيت ػن كدر ػ  شتيت ػن عنفصػز  

مػػػ   51ك ػػػ ا مػػػن قلػػػن ته اظتػػػندة ، فثػػػركة اضتيوانيػػػ  كاف بنقيػػػ  لك قلػػػر عنفت نيػػػ  االقتصػػػندي افدنوميػػ  كا
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افضننوف ع ص ن علمت من يلل : " نت   ك  َب لك  رح فلنين  اظتاتدنل  لك رمل فل ضنينت لين كننت 
 ػ ب   بيدت ن يف اظتين  اظت صصػ  حإعػندة ق كيػ   بضػنت اظتيػن  اصتوفيػ  كيف ا عػنر كاضتضػر كسػراديب

 اظتين  اف  غ  ختصيص ن".
    ( مػػػ  افضػػػننو64،  63،  62لمػػػن فينػػػن يتدلػػػق يننيػػػ  ا كسػػػنط افصػػػزراكي  فضػػػ  نصػػػت اظتػػػواد )   

كضػػػػينع  االؾتػػػػراؼافتػػػػ اع  كاحإ ػػػػراوات افالزمػػػػ  ضتننيػػػػ  افبيئػػػػ  مػػػػ  افتصػػػػزر ك  اختػػػػنذعلػػػػمت ضػػػػركرة 
كمػػ  عي  ػػن افتصػػزر ، غنالت افبيئيػػ نالػػكضػػركرة كضػػ  ؼتااػػنت صتنيػػ  اال، ا راضػػل افضنعلػػ  فل راعػػ 

كقدػػػويا  الن ػػػ  ،  ػػػوع افبيوفػػػو ل فألكسػػػنط افصػػػزراكي كافت احإيووفو يػػػ  ا نظنػػػ كاضتضػػػنظ علػػػمت 
 كسانسي  مووننهتن افبيئي . 

ـــذب ادرابـــع: ادحمذيـــة مـــن ادمـــواد ادكيمذويـــة ومـــن األضـــرار ادســـمعية:  كق ػػػنكؿ  ػػػ ا افبػػػنب اد 
ضتنني  احإنانف كافبيئ  م  ا  انر اف  نتو  لف قػ ول عػ   مضتلينت اضتنني  م  اظتواد افويننكي 

كمػ  عػش  ػػ   ، اظتػواد كاظتاتزلػرات كاظتػواد افويننكيػ  يف  ػول ن افابيدػػل لك افػ  ق تو ػن افصػ نع 
اظتلػندة فلاضيليػنت كاظتو  ػ   كاظت تونتاظتواد من ياتدن  يف ا دكي  كمواد افتوني  كاف ظنف  كاظتواد 

كنػػن لستػػول  ػػ ا افبػػنب علػػمت مػػواد قؤكػػ  علػػمت ضػػركرة مونفزػػ  كػػ  ،  سػػل كغ  ػػنافضال فالسػػتدننؿ
 ل ونؿ افتلوث افلوضنئل كاف  م     ن لف قلزق افلرر عن   نص.

مػػ   االسػػتضندة: كقػػ   صػػل  ػػ ا افبػػنب فويضيػػ  اد ــذب ادخــذمس: ادحــوافز ادمذديــة و ادجمر يــة
نعي  افػػػػ  قاػػػػتورد جت يػػػػ ات مػػػػ  اطتػػػػػنرج افتزضيػػػػ ات اظتنفيػػػػ  كاصتنركيػػػػ  عنف اػػػػب  فلنؤساػػػػنت افصػػػػ 

مػ   ػ ا افضػننوف علػمت لف " قاػتضي  مػ  سػواف   76سيػ  نصػت اظتػندة ، فلنانقت  يف ذزافػ  افتلػوث
اظتؤساػنت افصػ نعي  افػ  قاػتورد افتو يػ ات افػ  قاػن  ، منفي  كرتركي  حتػ د او ػب قػننوف اظتنفيػ 

اضتػػرارم كافتضلػػيل مػػ  افتلػػوث  االستبػػنسرة ع زافػػ  لك ختضيػػف ظػػن  م تونهتػػنيف سػػينؽ َػػ نعت ن لك 
 عو  ل ونفه ".
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لنه كاو ب قننوف اظتنفيػ  ياػتضي  كػ   ػ ل يضػـو ع نالػا  ، م    ا افضننوف 77 نو يف اظتندة ك   
علػمت ذنالػنو  ػنئ ة  78كنػن نصػت اظتػندة ،  فرتقي  كزتني  افبيئ  م  ختضيا يف افػرع  اطتنضػ  فللػريب 

   ك  ي  يف غتنؿ زتني  افبيئ .
فض  لك ت اظتواد افػواردة يف  ػ ا اد ذب ادسذدس: األحكذم ادجزائية ادماعلقة بذدانوع اد يودوجي: 

مػ   ػالؿ قالػري  عضوعػنت ؼتتلضػ  ، وع افبيوفو ل دا   افػرتاب افػو اافبنب علمت ضركرة زتني  افت 
 ق  قص  ذُف افاو .

ليػػػنـ ذُف ثالثػػػ  ل ػػػ ر  مػػػ  افضػػػننوف علػػػمت لف يدنقػػػب عػػػنضتبس مػػػ  عالػػػرة 81سيػػػ  نصػػػت اظتػػػندة   
ك  م  لسنو مدنمل  سيػواف دا ػ  لك لفيػف ،  كعغرام  م  ستا  لالؼ دي نر ذُف ستاش لفف دي نر

فضػػ  نصػػت علػػمت لنػػه يدنقػػب  82لمػػن اظتػػندة ، لك عرضػػ  فضدػػ  قػػنس، لك ػتبػػوس يف افدلػػ  لك اطتضػػنو
مؤساػػػ  فرتعيػػػ  عغرامػػػ  مػػػ  عالػػػرة لالؼ دي ػػػنر ذُف منئػػػ  لفػػػف دي ػػػنر كػػػ  مػػػ  ياػػػتغ  دكف قػػػر يل 

      كمػ  لتػوز سيوانػن لفيضػن لك متوسالػن ، سيواننت م  لَ نؼ غ  لفيض  كيضـو عبيد ن لك ذكتنر ن
 قواع  اضتينزة اظت صوص علي ن. اسرتاـلك دا  ن دكف 

كقػػ  استػػول  ػػ ي  افبػػنعش ظتالػػركع افضػػننوف اظتتدلػػق يننيػػ  افبيئػػ  يف ذ ػػنر اد ــذب ادســذبع وادثــذمن: 
ام  يف موادقتػػن كيضيػػ  افبزػػ  كمدني ػػ  اظت نفضػػنت يف ذ ػػنر لسوػػنـ قػػننوف احإ ػػراوات افت نيػػ  اظتاػػت 

 كك ا سلانت اظتراقب  ضن  افصالسينت اظت وف  عتل م  قب  افتالري  اظتدنوؿ عه.، اصت ائي 
 :05/12. قذنون ادميذه رقم 7
       الفػػػػػهكافػػػػ م سػػػػنكؿ اظتالػػػػػرع اصت ائػػػػرم مػػػػ    05/121ـ َػػػػ ر افضػػػػننوف رقػػػػػل 2005كيف سػػػػ      

اظتػػػوارد اظتنئيػػػ  كقاػػػي  ن  اسػػػتدننؿكقرمػػػل ا  ػػػ اؼ افػػػ  قػػػ عو ذُف ، ذُف ذعاػػػنو زتنيػػػ  لكثػػػر فلنيػػػن 
 كق نيت ن اظتات ام  ذُف ضننف من ي د:
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 كذفػ  قصػ  قلبيػ  ، فونيػ  افونفيػ  كاف وعيػ  اظتالوعػ افت كي  عنظتين  ع   ريػق سالػ  ن كقوزيد ػن عن
         االقتصػندي قغاي   لػب افضالسػ  كافصػ نع  كاف الػن نت سن نت افاونف كقركي  اظتوا ل ك 

 ا  رل اظتاتدنل  فلننو. ي اال تننعك 
  عػػ  ، ا كسػػنط اظتنئيػػ  مػػ  ل اػػنر افتلػػوثاضتضػػنظ علػػمت اف ظنفػػ  افدنوميػػ  كزتنيػػ  اظتػػوارد اظتنئيػػ  ك

ف يف اظت ػػػػن ق  ريػػػػق رتػػػػ  اظتيػػػػن  افضػػػػ رة اظت  فيػػػػ  كافصػػػػ نعي  كقصػػػػضيت ن ككػػػػ ا ميػػػػن  ا ماػػػػنر كافاػػػػيال
 اضتلري .

 كقضيين ن كك ا مراقبػ  كضػديت ن مػ  اف نسيػ  افونيػ  ، وارد اظتنئي  افاازي  كافبن  ي افبز  ع  اظت
 كاف وعي .

 .قثنش اظتين  غ  افدندي  م نن كننت  بيدت ن فتزاش اظت  كف اظتنئل 
  قصػ  افتضلػيل ،  ريػنف اظتيػن  افاػازي  نرافضيلنننت م   الؿ عنلينت ضب  ماػافتزول يف

كزتنيػػػ  ا  ػػػ نص كا مػػػالؾ يف اظت ػػػن ق اضتلػػػري  كاظت ػػػن ق ا  ػػػرل ، افضيلػػػنننت اظتلػػػرة مػػػ  آثػػػنر
 .1اظتدرض  فلضيلنننت

م    ا افضننوف علمت افد ي  م  احإ راوات اف  م   ػ  ن لف قوضػ  زتنيػ   26كق  لك ت اظتندة  
افضػننوف افػ  لكػ ت علػمت ضػركرة كضػ  مػ  ذات  49ك  ا مػن اقلػ  لكثػر يف اظتػندة ، 2لكثر فلنين 

 .3ؼتاانت فتزاش كزتني  نوعي  اظتين 
 ثذدثذ: ادادابير ادرسمية دحمـذية اد يئـة في ادجزائر

 .ادادخالت ادوطنية دلحد من مشكلة نقص وتلوث ادموارد اد يئية  1
ه فلػػو   مػػ  فوائػػ  اػػن نت زػػ، ظت ػػل يف عنليػػ  افت نيػػ  اظتتواَػػل يدتػػ   ػػ ا اظتػػورد افد صػػر اضتيػػوم كا  

    عػػػ وا عضاػػػنع اف راعػػػ  ، نالت اضتانسػػػ  كافضانعػػػنت اظتت وعػػػ نتيوػػػ  اسػػػت  امنقه اظتتدػػػ دة يف كػػػ  اجملػػػ
 عضانع افص نع . انت نوك 

                                                             
 م  افضننوف افانعق.  02ػ اظتندة  1
 م  نضس افضننوف.  26اظتندة  .2
 .م  نضس افضننوف 49اظتندة  .3
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ذال لف عوامػػػ  افتلػػػػوث اظت تلضػػػػ  كاحإسػػػػراؼ يف اسػػػػت  اـ  ػػػ ا اظتػػػػورد اضتيػػػػوم ذضػػػػنف  ذُف اف يػػػػندة    
كمن نتو  ، 1ـ2010مليوف نان  يف لفنؽ  36توق  لف قص  اظتتواَل   ع اد افاونف كاف  م  اظت

كل ػػن قالػػو  حتػػ ينت قضػػرض علػػمت اصت ائػػر دكفػػ  ،  عػػ   ػػ ا افدػػ د مػػ  ضػػغ  علػػمت اظتػػواردلف ي ػػتج 
ك دبن لف قبندر كعارع  ذُف حتضيق سينس  ختاياي  را  ة فتاي  اظتوارد اضتيويػ  كاضتضػنظ علي ػن مػ  

 فلننف استنراري    ا اظتورد اضتيوم. ل ونؿ افتلوث كاالستغالؿ افتب ي م
ذف افاينس  افص نعي  اف     هتن اصت ائر غ اة االستضالؿ شتزت عنضتصػوؿ علػمت ناػيج َػ نعل   

ذال لف  ػػػ ا ، (افصػػػ نع  اف اػػػيوي  كافورقيػػػ  كافغ ائيػػػ ، اظت ػػػن ل، مػػػواد افب ػػػنو، افصػػػ نع  افبرتكفيػػػ ) ػػػنـ
ن اظتيػن  ، افبيئل ي    يف االعتبنر افد صر افتاور افص نعل َف ؽتن قابب يف قلوث كب  فلبيئ   صَو

ف غلػب افوسػ ات افصػ نعي  يف اصت ائػر ال دتلػ  نظػل مدػ ة  صيصػن ضػ  ، اف  عرفػت قػ  ورا كبػ ا
 .2افتلوث

 فض     ت اصت ائر ع ة ذ راوات ضتنني  اظتوارد اظتنئي  كقاوير ن كضننف سالمت ن ن كر م  ن:  
مػػػػػ  اظتبلػػػػػغ اطتػػػػػنرج  %04كافػػػػػ  قػػػػػ رت عػػػػػػ  :(نوديـــــة ادميـــــذه حمذيـــــة)ادمـــــذء اقاصـــــذدضـــــري ة  .1

يف ، عػػػػػ  افرسػػػػػـو مػػػػػ  فػػػػػنقورة اظتيػػػػػن  افصػػػػػنضت  فلالػػػػػرب كافصػػػػػ نع  عنف اػػػػػب  فواليػػػػػنت مشػػػػػنؿ افػػػػػبالد
 مػػػػػ  مبلػػػػػغ افضػػػػػنقورة اطتػػػػػنِف مػػػػػ  افرسػػػػػـو ك ػػػػػ ا عنف اػػػػػب  فواليػػػػػنت اصت ػػػػػوب %02سػػػػػش قضػػػػػ ر عػػػػػػ

 ػػػػػػػ ا اظتبػػػػػػػ ل ، 3(ذفيػػػػػػػ م، ق ػػػػػػػ كؼ، عالػػػػػػػنر، لدرار، عاػػػػػػػورة، كرقلػػػػػػػ ، افػػػػػػػوادم، غردايػػػػػػػ  ا غػػػػػػػواط)
افػػػػػ م مػػػػػ   ػػػػػ نه لف ياػػػػػن ل يف حتضيػػػػػق سينسػػػػػ   ػػػػػنمل  كمتونملػػػػػ  ضتننيػػػػػ  اظتػػػػػنو كانفظػػػػػ  عليػػػػػه 

 م  االست  اؼ كافت  ور كافتلوث.
ــــــوث ادــــــدافع: .2 ــــــدأ ادمل ــــــق م  يضصػػػػػػ  اػػػػػػ ا اظتبػػػػػػ ل ذدراج كلضػػػػػػ  اظتػػػػػػوارد افبيئيػػػػػػ  اظت تلضػػػػػػ   تط ي

      ذفػػػػػ  لف ذفضػػػػػنو نضنيػػػػػنت ملوثػػػػػ  يف اظتيػػػػػن  ، يف افاػػػػػوؽ ضػػػػػن  ذتػػػػػ  افاػػػػػل  لك اطتػػػػػ منت اظتدركضػػػػػ 
 لك اعتػػػػػواو لك افرتعػػػػػ   ػػػػػو نػػػػػوع مػػػػػ  اسػػػػػتدننؿ  ػػػػػ   اظتػػػػػوارد يف كلضػػػػػ  اظت تػػػػػوج لك اطت مػػػػػ  اظتدركضػػػػػ 

                                                             
1. algerie 2020,p30 
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فػػػػػ ف  فضػػػػػ  لعتػػػػػ  ، كمػػػػػ  مث فػػػػػ ف غتننيػػػػػ  اسػػػػػت  اـ  ػػػػػ   اظتػػػػػوارد افبيئيػػػػػ   ػػػػػل اظتتاػػػػػبب  يف  ػػػػػ ر ن
 .1د ذُف غتنني  است  اـ اظتوارد افبيئي االقتصنديوف لف سبب ق  ور افبيئ  يدو 

كيف ذ ػػػػػنر  ػػػػػ ا اظتبػػػػػ ل فضػػػػػ  سػػػػػدت اصت ائػػػػػر مػػػػػ   ػػػػػالؿ كتنعػػػػػ  اف كفػػػػػ  اظتولضػػػػػ  عنفبيئػػػػػ  عدنليػػػػػ    
قصػػػػػ  قضديػػػػػ  عنليػػػػػ  رتػػػػػ  ، يػػػػػ  كاحإداريػػػػػ  علػػػػػمت اظتاػػػػػتول الػػػػػلقػػػػػ عيل كق  يػػػػػ  مصػػػػػنضت ن افتض 

كقػػػػػػ  عػػػػػػرؼ  ػػػػػػ ا افرسػػػػػػل ، ةاظتبػػػػػنفغ اظتاػػػػػػتزض  او ػػػػػػب افرسػػػػػػل علػػػػػػمت اف الػػػػػػن نت اظتلوثػػػػػػ  كاطتاػػػػػػ  
كاصتػػػػػػ كؿ افتػػػػػػنِف ، ـ1992ـ م ػػػػػػ  َػػػػػػ كر  سػػػػػػ   1994قابيضػػػػػػن فدليػػػػػػن علػػػػػػمت ارض افواقػػػػػػ  سػػػػػػ   

-1994)يوضػػػػػػػػ  اظتبػػػػػػػػنفغ اظتاػػػػػػػػتزض  او ػػػػػػػػب افرسػػػػػػػػل علػػػػػػػػمت افتلػػػػػػػػوث يف افضػػػػػػػػرتة اظتنتػػػػػػػػ ة مػػػػػػػػ 
1998)2: 
ادم ـــذدغ ادمســـاحقة بموجـــب ادرســـم دلـــى ادالـــوث فـــي ادفاـــرة ادمماـــدة :يوضـــو  01جـــدول

 (1998-1994)من

 
عنحإضػػػػػػػنف  ذُف  ػػػػػػػ ا اظتبػػػػػػػ ل فضػػػػػػػ  لَػػػػػػ ر اظتالػػػػػػػرع اصت ائػػػػػػػرم رتلػػػػػػػ  مػػػػػػػ  . ادحمذيــــــة ادقذنونيـــــــة: 3

ك ػػػػ ا مػػػػن دتثػػػػ  علػػػػمت ، افتلػػػػوث كاعتػػػػ ر ظتػػػػوارد اظتنئيػػػػ  مػػػػ افضػػػػوانش افػػػػ   ػػػػ ؼ مػػػػ  كراو ػػػػن زتنيػػػػ  ا
                                                             

1  .jeanphilippe barde,economie et politiquie de le enceinvenonement,puf,2 
ediction,paris,1992,p210 

 12،ص 02،1999.ع د غتل  اصت ائر كافبيئ كتنع  اف كف  اظتولض  عنفبيئ .  .2

 ادم لغ/  دج ادسنة
1994 12.887.582.88  
1995 17.644.750.25 
1996 40.276.051.35 
1997 78.831.561.70 
1998 103.376.98.49 
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كافػػػػػػ م ، ـ1989اظتػػػػػػؤرخ يف يوفيػػػػػػو سػػػػػػ    83/17مػػػػػػ  افضػػػػػػننوف رقػػػػػػل 01سػػػػػػبي  اظتثػػػػػػنؿ يف اظتػػػػػػندة 
ي ػػػػػػ ؼ ذُف ق ضيػػػػػػ  سينسػػػػػػ  ك  يػػػػػػ  فلنيػػػػػػن  قرمػػػػػػل ذُف ضػػػػػػننف اسػػػػػػتدننؿ عضػػػػػػالٓف كؼتاػػػػػػ  قصػػػػػػ  

 كضػػػػػػػننف زتنيػػػػػػػ  اظتيػػػػػػػػن  مػػػػػػػ  افتلػػػػػػػػوث، ضتن يػػػػػػػػنت افاػػػػػػػونف كاالقتصػػػػػػػند افػػػػػػػػو اقلبيػػػػػػػ  لساػػػػػػػ  
 .1كافتب ير كاالستغالؿ اظتضرط كاقضنو ا ثنر اظتلرة عنظتنو

فضػػػػػ  عػػػػػرؼ افتالػػػػػري  افبيئػػػػػل يف اصت ائػػػػػر ظ ػػػػػور قػػػػػننوف زتنيػػػػػ  افبيئػػػػػ  يف ذ ػػػػػنر افت نيػػػػػ  اظتاػػػػػت ام    
   كافػػػػػػػ م  صػػػػػػػل افبػػػػػػػنب افثنفػػػػػػػ  م ػػػػػػػه ضتننيػػػػػػػ  ا كسػػػػػػػنط اظتنئيػػػػػػػ  كافصػػػػػػػزراكي ، ـ2003سػػػػػػػ   

  قتدلػػػػق عتصػػػػريف لك قػػػػ ؼ لك َػػػػب ليػػػػ  مػػػػندة فضػػػ  م ػػػػ  اظتالػػػػرع او ػػػػب  ػػػػ ا افبػػػػنب كػػػػ  عنليػػػ
 نَػػػػػػ  م  ػػػػػػن ذفػػػػػػرازات اظتػػػػػػ ف كاظتصػػػػػػنن  افػػػػػػ  حتتػػػػػػوم علػػػػػػمت مػػػػػػواد ، يف عضػػػػػػنرات اظتلويػػػػػػ  افدنمػػػػػػ  

 َلب  لك سنئل  لك غنزي  لك نبنقي  لك قلر عنفت ني  االقتصندي .
كافػػػػػ  نصػػػػػت علػػػػػمت مػػػػػن يلػػػػػل :)نت ػػػػػ  كػػػػػ   03/10مػػػػػ  افضػػػػػننوف 51ك ػػػػػ ا مػػػػػن قلػػػػػن ته اظتػػػػػندة   

ك  ػػػػػػرح فلنيػػػػػػن  اظتاػػػػػػتدنل  لك رمػػػػػػل فل ضنيػػػػػػنت ليػػػػػػن كننػػػػػػت  بيدت ػػػػػػن يف اظتيػػػػػػن  اظت صصػػػػػػ  َػػػػػػب ل
كيف ا عػػػػػػنر كاضتضػػػػػػر كسػػػػػػراديب  ػػػػػػ ب اظتيػػػػػػن  افػػػػػػ  غػػػػػػ  ، عػػػػػػندة ق كيػػػػػػ   بضػػػػػػنت اظتيػػػػػػن  اصتوفيػػػػػػ حإ

 ختصيص ن(.
مػػػػػ  ذات افضػػػػػننوف علػػػػػمت كػػػػػ  مػػػػػن مػػػػػ   ػػػػػننه  58-57-55-52كنػػػػػن لكػػػػػ ت ك ػػػػػ دت اظتػػػػػواد    

نتيوػػػػػػػ  اف ضنيػػػػػػػنت كاركقػػػػػػػنت ، دنوميػػػػػػػ  كا نظنػػػػػػػ  افبيئيػػػػػػػ  افبزريػػػػػػػ اف احإضػػػػػػػرار عنظتيػػػػػػػن  كافصػػػػػػػز 
 كعنقل اظتواد كافبلنئ  اطتا ة كافانم .

افػػػػ  قدنػػػػ  علػػػػمت حتليػػػػ   قتػػػػوفر اصت ائػػػػر علػػػػمت عدػػػػا ااػػػػنت. محطــــذت تحليــــة ميــــذه اد حــــر: 4
علػػػػػػػمت قغايػػػػػػػ  استين ػػػػػػػنت  م تو  نػػػػػػػنلقت ػػػػػػػن ااتػػػػػػػنف افصػػػػػػػغ قنف افػػػػػػػ  يضتصػػػػػػػر ، ميػػػػػػػن  افبزػػػػػػػر

 كبنت قورير افغنز كاف ض  يف لرزيو كسويو ة لك عغرض قوفي  افانق  فض .مر 
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فيصػػػػب    انػػػػن ، قػػػػرميل سػػػػ  عػػػػا  ػػػػنركف كقوسػػػػيدهذُف كػػػػ ف  فضػػػػ  سػػػػدت اضتوومػػػػ  مػػػػؤ را        
علػػػػمت غػػػػػرار ، ظت ػػػػن ق اجملػػػػػنكرة عنظتيػػػػن  افصػػػػنضت منئيػػػػن ضػػػػ نن يغاػػػػل ناػػػػب  كبػػػػػ ة مػػػػ  استين ػػػػنت ا

 قوف  ن     اظت  كننت اظتنئي . افانق  افو رعنئي  اف  نتو  لف
 . ادادخالت ادوطنية دلحد من مشكلة تلوث ادهـــواء: 2
ػػػػػػن يدتػػػػػػ  افتلػػػػػػوث اصتػػػػػػوم مػػػػػػ  عػػػػػػش اظتالػػػػػػوالت افبيئيػػػػػػ  اطتاػػػػػػ ة افػػػػػػ  عرفت ػػػػػػن اصت      ائػػػػػػر  صَو

 عابب عوادـ افاينرات كاظتركبنت افص نعي  كقرمي  اف ضنينت.، اظت ف اضتلري  افوب ة
مػػػػػػ   ػػػػػػ ا افتلػػػػػػوث كزتنيػػػػػػ  اصتػػػػػػو سػػػػػػدت اصت ائػػػػػػر  ن ػػػػػػ ة ذُف قدنػػػػػػيل غػػػػػػنز كقصػػػػػػ  افت ضيػػػػػػف   

ػػػػػنص سيػػػػػ  كيف سػػػػػ    ـ 2000افبػػػػػرتكؿ اظتنيػػػػػ  كغػػػػػنز كقػػػػػودم كذد ػػػػػنؿ افب ػػػػػ ي  اطتػػػػػنِف مػػػػػ  افَر
كنػػػػػن سػػػػػولت اصت ائػػػػػر يف ذات ،  ػتاػػػػػ  قوزيػػػػػ  م تالػػػػػرة علػػػػػمت كنفػػػػػ  افػػػػػرتاب افػػػػػو ا 160  ذؾتػػػػػنز 

 .1كؿ اظتني سينرة سوفت ذُف غنز افبرت  40.000افا   سواِف 
فضػػػػػػ  دتتدػػػػػػت اصت ائػػػػػػر عضػػػػػػ رة قصػػػػػػ يدي  كبػػػػػػ ة سػػػػػػدت مػػػػػػ   العتػػػػػػن ذُف ق نيػػػػػػ  افػػػػػػبالد كاف  ػػػػػػوض   

ذال لف  ػػػػػػػ   اضتركػػػػػػػ  افتصػػػػػػػ يدي  كافت نويػػػػػػػ  َف قاػػػػػػػلل م  ػػػػػػػن افبيئػػػػػػػ  كظ ػػػػػػػرت ، افػػػػػػػو ا عنالقتصػػػػػػػند
كمػػػػػ  مث كػػػػػنف افتصػػػػػ م عتػػػػػ   اظتالػػػػػول  ، الػػػػػوالت كػػػػػنف ل ار ػػػػػن افتلػػػػػوث اعتػػػػػوائلافد يػػػػػ  مػػػػػ  اظت

ػػػػػػن عدػػػػػ  االيوو  مونرتيػػػػػػنؿ  عركقوكػػػػػوؿاصت ائػػػػػر يف  اـتػػػػػراطفو يػػػػػ  نتثػػػػػ  حتػػػػػ ين م نػػػػػن كرئياػػػػػن  صَو
كد ػػػػػػػػػ  سيػػػػػػػػػ  ـ 16/09/1987كافػػػػػػػػػ م َػػػػػػػػػ ر عالػػػػػػػػػ ف اظتػػػػػػػػػواد اظتاػػػػػػػػػت ض ة فابضػػػػػػػػػ  ا كزكف يف 

ذُف افد يػػػػػػ  مػػػػػػ  افتدػػػػػػ يالت عغػػػػػػرض  االقضػػػػػػنؽكقػػػػػػ   لػػػػػػ   ػػػػػػ ا ، ـ01/01/1989افت ضيػػػػػػ  يف 
مث فيي ػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػ   ، ـ1992وع  ػػػػػػػػػػنغ  سػػػػػػػػػػ   ك،  ـ 1990   افػػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػػ وا مػػػػػػػػػػ  ف ػػػػػػػػػػ ف احإسػػػػػػػػػػراع ع

كيف  ػػػػػػػػػػ ا افاػػػػػػػػػػينؽ فضػػػػػػػػػػ  انت وػػػػػػػػػػت كتنعػػػػػػػػػػ  اف كفػػػػػػػػػػ  ،  2ـ1997ـ ذُف مونرتيػػػػػػػػػػنؿ سػػػػػػػػػػ   1995
ذُف ذعػػػػػػ اد كرسػػػػػػل سينسػػػػػػ  فلتوضػػػػػػ   (ـ1994-ـ1997)اظتولضػػػػػػ  عنفبيئػػػػػػ  يف افضػػػػػػرتة اظتنتػػػػػػ ة عػػػػػػش

 عن  انر اف نرت  ع  اف ايج افص نعل كاف  دتثلت يف من يلل:

                                                             
 96كزارة هتيئ  احإقليل كافبيئ . مر   سنعق،ص  .1
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  علػػػػػػمت ماػػػػػػػتول كػػػػػػ  افوسػػػػػػػ ات افصػػػػػػ نعي  عغػػػػػػػرض افتوضػػػػػػ  االػػػػػػػنك  ق صػػػػػػيب  اليػػػػػػن عيئيػػػػػػػ .1
 افبيئػػػػ  افػػػػ  ق ػػػػتج عػػػػ   ػػػػ   افوسػػػػ ات افصػػػػ نعي  كمػػػػن قصػػػػ ر  مػػػػ  ملوثػػػػنت دتػػػػس عاػػػػالم  اعتػػػػواو

 .1كم   الؿ   ا احإ راو   ذدمنج اال تننـ افبيئل يف سينس  افت ني  افو  ي 
ل ظتلوثػػػػػ  كذفػػػػػ  قصػػػػػ  قػػػػػرميحإزافػػػػػ  افتلػػػػػوث فلوسػػػػػ ات افصػػػػػ نعي  ا اسػػػػػتدونفيهكضػػػػػ  ؼتااػػػػػنت  .2

كاقتػػػػػػػ نو كسػػػػػػ ات   يػػػػػػ ة فلوسػػػػػػ ات افصػػػػػػ نعي  اطتنفيػػػػػػ  ، كذَػػػػػػالح ا   ػػػػػػ ة اظتلػػػػػػندة فلتلػػػػػػوث
 . 2م      ا    ة 

ذؾتػػػػػػنز دراسػػػػػػنت حتليليػػػػػػ  عيئيػػػػػػ  فػػػػػػبدا افوسػػػػػػ ات افصػػػػػػ نعي  اصتػػػػػػ  ملوثػػػػػػ  فتضلػػػػػػيل ا ضػػػػػػرار  .3
اسػػػػػػنت  ػػػػػػل اػػػػػػ د كمػػػػػػ  مث قوػػػػػػوف نتػػػػػػنئج  ػػػػػػ   اف ر ، اف نجتػػػػػػ  عػػػػػػ  افوسػػػػػػ ات افصػػػػػػ نعي  اظتلوثػػػػػػ 

 .3    قرارات م نسب  خبصوص افوس ات اظتلوث 
كاصتػػػػ كؿ اظتػػػػواِف يوضػػػػػ  عدػػػػا افتػػػػػ  الت كافتػػػػ اع  افػػػػ  اختػػػػػ ت مػػػػ   ػػػػػرؼ اف كفػػػػ  ظتونفزػػػػػ   

 افتلوث اصتوم اف م يص ر ع  عدا افوس ات كاظتركبنت افص نعي :
مكذفحـة ادالـوث (: يوضو اداـدخالت واداـدابير ادماخـذة مـن طـرف اددودـة د02جدول رقم )

 ادجوي في بعض ادوحدات وادمر  ذت ادصنذدية

 احإؾتنزات ل ل اظتالنك  افبيئي  افوس ات افص نعي 

-مؤسا  لشتي اؿ ع نع 
ASMIDAL- 

 ذَ ار ملوثنت غنزي 

 ذنالنو  لي  عيئي  دا   اظتؤسا . -

 ف  افوس قش اظتلوثتش. -

جت ي  كس ة اضتنا ازل  ك رعنئل  -
 ت افغنزي .فتد ي  اظت فوعن
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 -اظتركب اظتد ٓف
ENSIDER- 

 ذَ ار ملوثنت غنزي 

 ذنالنو  لي  عيئي  دا   اظتؤسا . -

 ذنالنو ؼتا  استدونِف فد ـ افتلوي . -

اناالؽ ل غنؿ قصلي  ذعندة اضت  م   -
 عنلي  ذَ ار افغنزات.

–مركب افغ كات 
METANOF- 

 ذفراز ملوثنت غنزي 

 ذنالنو  لي  عيئي  دا   اظتؤسا . -

 ذنالنو ؼتا  استدونِف فد ـ افتلوي . -

 كض  ل   ة قصضي  احإفرازات افغنزي . -

كس ة انتنج مواد  -
 -ENAD-افت ظيف

 عش دتو  ت.

كس ة مدنصت   -
عش ، اصتلود: يو 

 ماتغنّف، دتو  ت

 كض    نز نرع  افتلوث عنفغنزات ذَ ار ملوثنت غنزي 

مركب افتورير كسضوؿ 
نسل افبرتكؿ عاويو ة كس

 مادود
 ذَ ار ملوثنت غنزي 

افضينـ ع ع اد دراسنت قص  اضت  م  
 قلوث افغنزات كذعندة است  ام ن.

 باصرف – 19ا:, ادمصدر: مجلة ادجزائر واد يئة -                
 .ادادخالت ادوطنية دلحد من مشكلة اداصحر: 3
ف  وتػػػػػػػنر مػػػػػػػ  مليػػػػػػػو  20نظػػػػػػػرا طتاػػػػػػػورة  ػػػػػػػ   افظػػػػػػػن رة كافػػػػػػػ  لَػػػػػػػبزت هتػػػػػػػ د لكثػػػػػػػر مػػػػػػػ     

ػػػػػػن اظت ػػػػػػن ق افاػػػػػػ لي  كاظت ػػػػػػن ق افضنسلػػػػػػ  فػػػػػػ ف اال تنػػػػػػنـ ع كتػػػػػػند سلػػػػػػوؿ عتػػػػػػ   ، ا راضػػػػػػل  صَو
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    كفػػػػػػ ا فضػػػػػػ  قوضلػػػػػػت ادنصتػػػػػػ   ػػػػػػ   اظتالػػػػػػول  ، عػػػػػػنت مػػػػػػ  لكفويػػػػػػنت اف نػػػػػػنمج اضتوػػػػػػوملافظػػػػػػن رة 
يف اصت ائػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػ ة قانعػػػػػػػػػنت كاظتتنثلػػػػػػػػػ  يف قاػػػػػػػػػنع افبيئػػػػػػػػػ  كقاػػػػػػػػػنع افتو يػػػػػػػػػ  كافت يئػػػػػػػػػ  افدنرانيػػػػػػػػػ  

ظػػػػػػػ  افاػػػػػػػػنمي  فت نيػػػػػػػ  افاػػػػػػػػ وب كافبزػػػػػػػ  افدلنػػػػػػػػل كافت نيػػػػػػػ  افريضيػػػػػػػػ  كاصتنديػػػػػػػنت افبيئيػػػػػػػػ  كانف
 ...اٍف.

مػػػػػ  ، را كبػػػػ ا يف افتصػػػػػ م ظتالػػػػو  افتصػػػػزرفضػػػػ  فدبػػػػت انفظػػػػ  افاػػػػػنمي  فت نيػػػػ  افاػػػػ وب دك   
 ػػػػالؿ افد يػػػػ  مػػػػ  اظتالػػػػنري  افػػػػ  ل ػػػػرفت علي ػػػػن كاظتتنثلػػػػ  يف َػػػػينن  اف بػػػػنت افابيدػػػػل كانفظػػػػ  

ار  كقاػػػػػوير اظتراعػػػػػل كذقنمػػػػػ  افد يػػػػػػ  مػػػػػ  اظتالػػػػػنري  الستصػػػػػالح ا راضػػػػػل اظتتػػػػػػ  ورة علػػػػػمت اسػػػػػتنر 
 .1كجت ي  ن

فضػػػػ  لسػػػػ ل عػػػػ كر كبػػػػ  يف افتصػػػػ م عتػػػػ   ، لمػػػػن قاػػػػنع افغنعػػػػنت ف يػػػػندة علػػػػمت م نمػػػػه اظت ن ػػػػ  عػػػػه  
افظػػػػػن رة ع قنمػػػػػ  ا س مػػػػػ  اطتلػػػػػراو ظتونفزػػػػػ  زسػػػػػف افرمػػػػػنؿ كزتنيػػػػػ  افغنعػػػػػنت كقوسػػػػػي  عنليػػػػػنت 

كػػػػػػ ف  فضػػػػػػ  قػػػػػػنـ ،  دة افتالػػػػػػو  ضتننيػػػػػػ  افرتعػػػػػػ  مػػػػػػ  االؾتػػػػػػراؼ كزسػػػػػػف افرمػػػػػػنؿافتالػػػػػػو  كذعػػػػػػن
 .2افضانع ع نالنو مص ات فلرينح يف س وؿ اصت وب افدلين

مدنصتت ػػػػػن ضػػػػػن   كمػػػػػ  اصتننػػػػػب افضػػػػػننوٓف فضػػػػػ  لكُف اظتالػػػػػرع اصت ائػػػػػرم مالػػػػػول  افتصػػػػػزر كسػػػػػب   
ظتتدلػػػػػػػػق ا، 03/10مػػػػػػػ  افضػػػػػػػننوف  -64-63-62 -نصػػػػػػػت اظتػػػػػػػواد سيػػػػػػػ ، ساػػػػػػػنعنقه افتالػػػػػػػريدي 

ؼتااػػػػػنت صتنيػػػػػ  االنالػػػػػغنالت علػػػػػمت ضػػػػػركرة كضػػػػػ   3يننيػػػػػ  افبيئػػػػػ  يف ذ ػػػػػنر افت نيػػػػػ  اظتاػػػػػت ام 
وع افبيوفػػػػػػو ل كمػػػػػ  عي  ػػػػػن افتصػػػػػزر كاضتضػػػػػنظ علػػػػػػمت ا نظنػػػػػ  افبيئيػػػػػ  االيووفو يػػػػػ  كافت ػػػػػ، افبيئيػػػػػ 

 كقدويا  الن   كسانسي  مووننهتن افبيئي .، كا كسنط افصزراكي 
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 خالصة:  
ر كبنقل دكؿ افدػنَف افد يػ  مػ  اظتالػوالت افبيئيػ  اطتاػ ة اف نرتػ  عػ  افاينسػنت    ت اصت ائ    

ك نَػػ  يف اظت ػػن ق اضتلػػري  يف اظتػػ ف افوػػ ل مثػػ  ،  ق  ػػ  يف االعتبػػنر قلػػي  افبيئػػ افت نويػػ  افػػ  َف
ؽتػػػن دؽ نػػػنقوس اطتاػػػر كفػػػرض ضػػػركرة قضديػػػ  اصت ػػػود ، قاػػػ اي  ، ك ػػػراف، اصت ائػػػر افدنَػػػن  ك ع نعػػػ 

 ي  كافالدبي  م  ل   اضت  م      اظتالوالت افبيئي  كزتني  افبيئ  يف افبالد.     اضتووم
فضػػ  قرعدػػت اصت ائػػر علػػمت قرسػػنن  قننونيػػ  قويػػ  مػػ  ل ػػ  اف  ػػوض عواقػػ  افبيئػػ  كحتاػػي ه يف كػػ       

 جتػ  غ  لف افصرام  كاصت ي  يف قابيق     افضوانش كؼتنفض  اظتدنقبش عتن يبضمت ا  ل سػ ، اجملنالت
     افضوانش  ريض ن ذُف افواق  كقؤد لكل ن. 

كنػن قنمػػت اصت ائػػر عنفد يػػ  مػػ  افتػػ  الت اظتي انيػػ  مػ  ل ػػ  اضتضػػنظ علػػمت افبيئػػ  كذكتػػند سلػػوؿ      
علػػمت غػػرار قػػ  الهتن فلزػػ  مػػ  مالػػول  نضػػل كقلػػوث ، ظتالػػوالهتن اظترتاكنػػ  عػػ  افاػػ وات اظتنضػػي 

كاحإ راوات اف  قبػ عتن اف كفػ  فلزػ  مػ  مالػول  افتصػزر ، تلوثكاضت  م  مالول  اف، اظتوارد افبيئي 
 اف م يدرؼ زسضن ق ركتين فلن ن ق افوسامت كافالننفي  م  افبالد.

   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ادفصل ادرابع
 اد يئة في منظور ادمشرع ادمدرسي بذدجزائر

 

 تمهيد  

 أوال : إدراج البعد البيئي في المناهج التعميمية بالجزائر

 ثانيا: ممف حقيبة التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة

 درسي ثالثا: حقيبة النادي األخضر الم

 خالصة 
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 تمهيد:
فضػػ  لكػػ  اظتيثػػنؽ افػػو ا فلرتعيػػ  علػػمت لف افرتعيػػ  افبيئيػػ  كتػػب لف قدنػػ  علػػمت دتتػػش افدالقػػ  عػػش     

كقدلػػيل ا فػػراد م ػػ  ، لاال تنػػنعيئػػ  اصتغرافيػػ  كافبالػػري  ك مدرفػػ  اػػي  افابيدػػل كافواقػػ  اظت رسػػ  كافب
افا وات ا كُف يف افتدليل افضػيل كافاػلوكينت كاظتبػندا احإكتنعيػ  فلتدنمػ  مػ  افبيئػ  كزتنيت ػن مػ  كػ  

 ا  انر اف  حت ؽ ان.
      ريػػػ قلػػػنين افبيئػػػ  يف اظت رسػػػ  اصت ائفضػػػ  سػػػدت اصت ائػػػر علػػػمت غػػػرار افد يػػػ  مػػػ  افػػػ كؿ ذُف ذدراج    

ك ػ ا را ػ  ذُف كػػوف اصت ائػر علػو يف افد يػ  مػ  اعتيئػنت كاظت ظنػػنت ، يف ؼتتلػف ا  ػوار افتدلينيػ 
ذضػنف  ذُف اظتالػوالت افبيئيػ  اظتت ايػ ة افػ  عرفت ػن اصت ائػر ، افدنظتي  اف  هتتل عضلنين افبيئ  كمالوالهتن

افػ م اسػت عمت اال تنػنـ عتضديػ  دكر افرتعيػ  يف  قدػ ي  افاػلوكينت  ا مػر،  الؿ افا وات ا  ػ ة
 كاالجتن نت افبيئي  ف ل ا فراد .

كجتلمت عوضوح ا تننـ اظتالرع اظت رسل يف اصت ائر ع قتيػ  افرتعيػ  افبيئيػ  مػ   ػالؿ االقضنقيػ  اظتالػرتك    
كذفػ  عغيػ  ق كيػ  افتلنيػ  عػنفضيل افبيئيػ  ، ئػ  احإقلػيلاظت م  عش كزارد افرتعي  افو  يػ  ككزارة افبيئػ  كهتي

افتوضػػ  عبدػػ م افتدلػػيل كافرتعيػػ   افتوػػويا يف كػػ  اظتػػواد اف راسػػي   يلػػ  ماػػنر  اف راسػػل كذدراج افبدػػ 
كسضنئػػػب اف ػػػندم ، كلَػػػ رت افػػػوزارقش غتنوعػػػ  مػػػ  ا دفػػػ  كسضنئػػػب افرتعيػػػ  افبيئيػػػ ، يف آف كاسػػػ 

 ي  م  ل   جتاي      االقضنقي  يف اظتي اف كقضديل ن.يف ؼتتلف ا  وار افتدلين، ا  لر اظت رسل
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 أوال: إدراج اد عد اد يئي في ادمنذىج اداعليمية
 بقضذيذ اد يئة:  ادمشرع ادمدرسي. اىامذم 1
قاػػدمت رتيػػ  افػػ ظل افتدلينيػػ  يف افدػػنَف ذُف ذعػػ اد ا فػػراد كقػػ  يل ل مػػ  ل ػػ  مواكبػػ  افتاػػورات    

كذفػػ  ، يػػ  كافبيئيػػ اال تننعكػػ  اجملػػنالت االقتصػػندي  كافاينسػػي  كافثضنفيػػ  ك كاظتاػػتو ات اضت يثػػ  يف  
 دا   اظت رس  لك س   نر  ن. ذدمن لع كانعه مدنرؼ كم نرات نضدي  نتو  ل قوظيض ن عالو  

فضػػػ  لعاػػػت افد يػػػ  مػػػ  اضتوومػػػنت كافػػػ كؿ لقتيػػػ   نَػػػ  فلبدػػػ  افبيئػػػل يف م ظومنهتػػػن افتدلينيػػػ     
  ت قدرف ػػػن افبيئػػػ  يف افدصػػػر اضتػػػنِفتونع  فلن ػػػن ر افوبػػػ ة ك اظتت ايػػػ ة افػػػ  عنقػػػكذفػػػ  اسػػػ، كافرتعويػػػ 
افػػ م دؽ نػػػنقوس اطتاػػر كاسػػت عمت ضػػػركرة ايػػالو  ػػػ ا اصتننػػب لقتيػػ  عنفغػػػ  كػػوف اظتالػػػوالت  ا مػػر

افبيئيػ   ا عدػند ذدراجكم  مث كنف ، كاحإقليني افبيئي   ار ي  د اصتني  كال يدرتؼ عنضت كد اصتغرافي  
اظت ن ج افتدليني  كافرتعوي  ضركرة ملزػ  مػ  ل ػ  قوػوي  ل يػنؿ ماػتضبلي  حتػرـت افبيئػ  كع نَػر ن  يف

َػينغ   ذعػندةكال نتو  عت ا اعت ؼ لف يتزضػق دكف ،   ة فلزضنظ علمت قواز ن كنظنم نكقادمت  ن
 فتدليني .كذدراج افبد  افبيئل يف ؼتتلف اظتراس  كا  وار ا،    اظت ن ج افتدليني  لك جت ي  ن 
افبدػ  افبيئػل  ذدراجفػ ف اظتالػرع اظت رسػل اصت ائػرم سػدمت  ن ػ ا ذُف ، كعلمت غرار افد ي  م  افػ كؿ  

ظتاػػنيرة اظتاػػتو ات كمواكبػػ  اظتتغػػ ات افػػ  يالػػ   ن ، فتدلينيػػ  افرتعويػػ  كقاػػوير لدائ ػػنيف اظت ظومػػ  ا
ويػػ  م ػػ  علػػمت اظت ظومػػ  افرتع تاحإَػػالسنكجتاػػ   ػػ ا اال تنػػنـ يف قيػػنـ اصت ائػػر عنفد يػػ  مػػ  ، افدػػنَف

سيػػ  قنمػػت اف كفػػ  ع َػػالح  ػػنم  فلن ظومػػ  افرتعويػػ  كذفػػ  ع َػػالح ، االسػػتضالؿ ذُف يوم ػػن  ػػ ا
لػػػس كافػػػ  دت لػػػت عػػػ  ا تنػػػنع غت، اظتضنرعػػػ  افبي اغو يػػػ  كاظتلػػػنمش اظت ػػػن ج افتدلينيػػػ  مػػػ  سيػػػ 

 كافق علي ن اف ظتنف عغرفتيه.كاف   2002افوزراو يف لفري  
 34قػػرر كزيػػر افرتعيػػ  افو  يػػ  افاػػي  عػػوعور عػػ  عوزيػػ  ذفغػػنو افضػػرار رقػػل  احإَػػالحغيػػ  ق ضيػػ   ػػ ا كع  

نفضرار اظتػػؤرخ يف كاظتتلػػن  ذنالػنو افلو ػػ  افو  يػ  فلن ػن ج كقدويلػػه عػ،  1998 ػواف  21اظتػؤرخ يف 
فلو ػ  كقػ  لسػ   عتػ   ا، ذنالنو افلو ػ  افو  يػ  فلن ػن ج ك اف م قلن  جت ي ، 2002نوفن   11

كنػػن قتوضػػ  عتضػػ ٔف ا راو كاالقرتاسػػنت فلػػوزير ،  م نػػ  افتو يػػه كافت اػػيق يف غتػػنؿ اظت ػػن ج افتدلينيػػ  
 سوؿ ك  قلي  قتدلق عنظت ن ج افتدليني  .
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عػنصت ائر ا تنػنـ عػنفغ اػ    اظتالػرع اظت رسػللدرج ، قلي  افبيئ  كضركرة اضتضنظ علي ػنكنظرا  قتي     
نػػنـ  ػػ ا افبدػػ  افػػ م َف يداػػمت اال ت، فبدػػ  افبيئػػل( يف اظت ػػن ج اصت يػػ ةافضلػػي  كضػػن   ػػ ا افبد )ا
 افبد  افبيئل يف افوتب اظت رسي  افض نت  عاريض  عرضي  . لدرجسي  ، اظتالوب يف اظت ن ج افض نت 

فضػ  اسػػت  مت افبيئػػ  يف اظت ػػن ج افتدلينيػ  افض نتػػ  كوعػػنو لتتػػوم علػمت سضػػنئق كمدلومػػنت ياػػدمت   
     كذف  ع راس  ع صر م  ع نَر افبيئ  افابيدي  ك بنت لك سيواف ، افتالمي  ان ذم اداظتدلنوف 

 ػرح مضصػ  سوعتػن كقػ عيل  ػ ا افالػرح  كذعاػنولك ظػن رة مدي ػ  مػ  افظػوا ر افابيديػ  لك افضي ينئيػ  
مػ ل اكتاػنب افتالميػ  عتػ   اظتدػنرؼ  ال تبػنركقض ٔف دتنري  ، صور  بيدي  ع  افظن رة لك افونئ ع
ك  ا من قلػن ته كتػب دراسػ  افوسػ  يف افاػ   افراعدػ  مػ  افتدلػيل ، دلومنت كم ل دتو  ل م  نظتكا

ككتػػػػنب افدلػػػػـو افابيديػػػػ  يف افاػػػػ   افاػػػػنعد  مػػػػ  افتدلػػػػيل اظتتوسػػػػ  قبػػػػ   احإَػػػػالحاالعتػػػػ ائل قبػػػػ  
ضػق دراس  ع نَر افبيئ  كقلنين ن كمالوالهتن يف     افوتب اظت رسػي  ال لت لفكاضتضيض  ، احإَالح
يئ  كاضتضنظ علي ن كاظتتنثل  لسنسن يف افرتعي  افبيئي  كغرس قيل افب، ع اظتاارة كاف تنئج اظترغو  ا   اؼ

كق كيػػ  ل عنظت ػػنرات كافوضػػنوات اظتالوعػػ  مػػ  ل ػػ  اظتاػػنقت  كعضدنفيػػ  يف اضتضػػنظ ، يف نضػػوس افػػ ةو
 علمت سالم  افبيئ  كقواز ن.

كلقتلػػت  ػػ   ،  ـ اثنعػػ  مدنػػ  فل راسػػ  كافتزصػػي  فضػػ فنفبيئػػ  يف اظت ػػن ج افض نتػػ  كننػػت قاػػت   
كعالقتػػه ، افضي يضػػل كاضتيػػوم افػػ م يتوا ػػ  فيػػه افوػػنئ  لك افظػػن رة اظت ركسػػ  احإ ػػنراظت ػػن ج دراسػػ  

 .1عغ   كم ة ق ثر  ك ق ث   في ل 
كذفػػ  ، ئػػ  كمالػوالهتن يف اظت ػػن ج اصت يػ ةيف اصت ائػػر لقتيػ  فضلػي  افبي اظتالػػرع اظت رسػلفضػ  لعاػمت   

ع دراج افبد  افبيئل يف ؼتتلف اظتراس  افتدليني  ككرس اال تننـ عنفرتعي  افبيئيػ  ككضػدت عتػ ا افغػرض 
سي  حت  افرتعي  افبيئي  موننػ   نمػ  م  ػن كو ػن لداة فدنفػ  فلوقنيػ  مػ  ،  ا  ك  ي  متوسا  اظت ل

 ن نالػا ف، نػن ف الػر افثضنفػ  افبيئيػ مالئ فلػنوكعنعتبػنر اظت رسػ  ، الوالت افبيئي  افػ  قوا ػه افبيئػ اظت

                                                             
 181ػ رتد ، علدي . مر   سنعق، ص  1
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 فلتغيػ  ع يػ  حتتيػ  قاػنع  علػمت ع ػنوكفوػ  ليلػن ، اظت ػنرات افضرديػ اظتدرفػ  ك  ع ػنو فػيس فضػ  افتدليني 
 .1فلبيئ  كف ظنم ن كقواز ن كم صف علمت ؿتو مات اـ

دمت افرتعي  افبيئي  ذُف ق عيل ما احإقليلفض  عن ت ك  م  كزارة افرتعي  افو  ي  ككزارة افبيئ  كهتيئ    
عػػػػش افػػػػوزارقش  2002  لفريػػػػ 02مػػػػ كرة االقضػػػػنؽ اظتوقدػػػػ  يف  ذ ػػػػنريف اظت ػػػػن ج اف راسػػػػي  ك ػػػػ ا يف 

افبدػػػ   كذدراجك ػػػ ا مػػػ  ل ػػػ  ق كيػػػ  افتالميػػػ  عنفرتعيػػػ   افبيئيػػػ   يلػػػ  ماػػػنر ل اف راسػػػل ، اظتػػػ كورقش
 ذُفكهت ؼ     افرتعيػ  ، يف آف كاس افتوويا يف ك  اظتواد اف راسي  كافتوض  عبد م افتدليل كفرتعي  

ق الئ  اظتوا   كقرسيخ ثضنف  عيئي  يف عضوؿ افتالمي  كدتوي  ل يف ذات افوقت م  اكتانب اظتدنرؼ 
 .2كقاوير افوضنوات افلركري  فلزضنظ علمت سالم  اي  افبيئل

  ػرع في ػن قاػنع افالػنمل  افػ  احإَالسنت ذ نركق   نو يف كلن  كزير افرتعي  عوعور ع  عوزي  يف  
)قػ  ، افرتعي  افو  ي  كاف  هت ؼ ذُف قاوير اظت ظوم  افرتعوي  مػ   ػالؿ االنضتػنح علػمت آفػنؽ   يػ ة

ذ نر   ي  ف الر  كذقنم لدر ت افرتعي  افبيئي  يف اظتانر اف راسل قص  ذثراو غتنالت اظتواد افتدليني  
 اظتدرف  افصضي  ك افالَضي .

كيرقوػػ  علػػمت جتػػػنرب  ؿ اظتضنرعػػنت افبي اغو يػػػ  افدصػػري عتػػػه مػػ   ػػال ػػ ا اظتاػػدمت ياػػتن  ؾتن فذ  
كنػن لف  ػ ا اظتاػدمت ،  لاال تنػنعميػ  كػتػيا ل افابيدػل ك كدتثػ  افػركاع  عػش افتال، اظتدلنػش كاظتػرعش

اظتالػػوالت افبيئيػػ  كاظتاػػنقت  يف سل ػػن عصػػض   ذدراؾنتوػػ  افتالميػػ  افػػ ي   ػػل موا  ػػو اظتاػػتضب  مػػ  
 (.3دائن   

قتيػػ  افرتعيػ  افبيئيػ  يف اظت رسػػ  فدنرانيػ  كافبيئػػ  كافاػينس  علػمت لافاػينؽ ذاقػه لكػ  كزيػػر افت يئػ  اكيف   
كيضوؿ يف  ػ ا افاػينؽ: ) ... كق نعػ  م ػن ، كدكر ن يف قووي  سلوكينت كاجتن نت اكتنعي  جتن  افبيئ 

 سنسػػل يف لم عػػ ف االسػػتثننر اضتضيضػػل  ػػو االسػػتثننر يف افد صػػر افبالػػرم افػػ م  ػػو رلس اظتػػنؿ ا
كقدػ  يف  ػ ا اجملػنؿ اظت ظومػ  افرتعويػ  اظتوػنف ، عنلي  قغ ي   نظن  كل ونؿ اضتينة افيومي  فلنوتنػ 

                                                             
1 . Thomas, Dietz . Paul C, Stern. New Tools for nvironmental Protection: Education, 

Information, and Voluntary Measures. the National Academy of Sciences.2002.p161 
 101ػ عوعور، ع  عوزي . مر   سنعق ، ص  2
 7، ص 2007. اصت ائر. 3.ط لدف  اظتريب يف افرتعي  افبيئي اينس . ػ كزارة افرتعي  افو  ي  ك كزارة افت يئ  افدنراني  كافبيئ  كاف 3
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عػػػ اد  يػػػ  اظتاػػػتضب  ذعػػػ اد يوػػػوف او بػػػه  ػػػو افد صػػػر افضدػػػنؿ كافضنعػػػ  ضتننيػػػ  افبيئػػػ  ا ناػػػب حإ
يلػ  اظت ظومػ  افرتعويػ  لمػػنـ   ػ ا افوضػ  اصت يػ ، اظتديالػل كحتضيػق افت نيػ  اظتاػت ام  احإ ػنركحتاػش 

بيئػػ  كافػػ  قابػػ  قاػػتو ب اظتاػػنقت  يف جتػػنكز افاػػلوكينت افاػػلبي  اظتلػػرة عنف ذسػػرتاقيوي م نػػ   ػػ  
كعليػػه ، ض مػػ  انالػػغنالت كا تننمػػنت اجملتنػػ ذُف سػػلوكينت اكتنعيػػ  قلػػ  افبيئػػ  يف م، اضتيػػنة افيوميػػ 

ات افضوريػػػػ  كافضػػػػيل افبيئيػػػػ  كغػػػػرس اظتوا  ػػػػ  قػػػػ د ماػػػػؤكفي  اظتدلػػػػل كاظتػػػػريب يف افصػػػػ ارة ف ضػػػػ  افتصػػػػور 
كنالػػػػر كقدنػػػػػيل افثضنفػػػػػ  افبيئيػػػػػ  يف ا كسػػػػػنط ، االيووفو يػػػػ  كقرقيػػػػػ  افاػػػػػلوكينت افضرديػػػػػ  كاصتننعيػػػػػ 

وؿ ذُف افت ني  اظتات ام  اض وم ن افواس  كافالنس اال تننع  (.1ي  فلَو
ظت رسػػ  اصت ائريػػ  يف ؼتتلػػف مالػػركعن   يػػ ا حإدراج افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف ا 2000كقػػ   ػػ  ت سػػ       

 كي  رج   ا اظتادمت ضن  سينس  انضتنح اظت رس  اصت ائري  علمت اضتينة.، ا  وار افتدليني 
كيتدلق   ا ، كافبيئ  احإقليلكانالق   ا اظتالركع عتوقي  عركقوكوؿ عش كزارد افرتعي  افو  ي  كهتيئ      

ع د ػنؿ افرتعيػ  ، مت صصػ  عنسرتافي كافتدليني  كذف  اظتالركع ع عانو عد  عيئل  يف اف امج افرتعوي  
كال ي ػػ ؼ  ػػ ا اظتالػػركع ذُف  لػػب مدػػنرؼ   يػػ ة ، افبيئيػػ  كافت نيػػ  اظتاػػت ام  يف اظتػػ  ج اف راسػػل

عضػػ ر مػػن ي ػػ ؼ ذُف قاػػوير م  ويػػ    يػػ ة يتواػػ  في ػػن افتونمػػ  عػػش اظتػػواد اف راسػػي  كقػػ رج يف 
     ع ػػ  افتلنيػػ  كاحإعػػ اعكقدنػػ  علػػمت ق نيػػ  ركح االكتالػػنؼ ، ساػػبن ن قاػػان مػػ  اظتننرسػػ  اظتي انيػػ 

كمػػ    ػػ  ل ػػرل قدنػػ  عاريضػػ  سػػ  اظتالػػوالت ، ) مثػػنؿ: رسػػول  اف ضنيػػنت مدنصتت ػػن مػػ    يػػ (
كك ا عي اغو ي  اظتالنري  علمت ع ػنو ك قوػوي  اظتدػنرؼ كاظتواقػف ع ػ  افتالميػ  كافػ  مػ   ػ  ن غػرس 

 .2ت افبيئي  عو  قدضي اهتنركح اظتاؤكفي  افلركري  ضت  ظتالوال
كقػػ   ػػ   جتاػػي   ػػ ا اظتالػػركع اظتالػػرتؾ  اد عــد اد يئــي فــي ادمنظومــة اداربويــة: إدراج.  مراحــل 2

 نضصل ن يف من يلل:  لرعد مراس  ،  يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس عش كزارد افرتعي  افو  ي  ككزارة افت
لػػ  افتوريػػب كافػػ  ق ام ػػت مػػ  افػػ  وؿ ك ػػل مرس ( :2003ــــ  2002ادمرحلــة األودــى ) .2-1

مؤساػػػ  فتوذ يػػ  موزعػػػ  عػػ  افواليػػػنت افتنفيػػػ  :  135سيػػػ    قديػػش ،  2003ػػػػ 2002اظت رسػػل 
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مث   قوسػي   ػ   افدنليػ  فتالػن  عػ د آ ػر مػ  ، لدرار ػ اصت ائػر ػ عنق ػ  ػ افػوادم ػ ماػتغنّف ػ قيػنرت
سل  ذع اد افا  ات افتدلينيػ  اطتنَػ  عنظتالػركع ك   الؿ     اظتر ، اظتؤسانت افتدليني  ع  افو  

ككضػػػدت حتػػػت ، كلرعدػػػ  دفػػػنقر فلتلنيػػػ ، كاظتتنثلػػػ  يف ) ثػػػالث لدفػػػ  فلندلنػػػش كسضيبػػػ  عي اغو يػػػ 
 . 1  (قصرؼ اظتدلنش كافتالمي 

    الؿ     افضرتة من يلل: (:2005ــ  2004ادمرحلة ادثذنية ).2-2 
  مؤسا  فتوذ ي ( 912 )قوسي  افتوريب فيالن  ك  كالينت افو 
   افتوريبي . ا نالا متنعد 
  بنع  افوثنئق افبي اغو ي  كاظت  وي . كذعندةقضييل كذثراو  
   عنحإ ػػراؼاظتولضػػ   كاحإداريػػ ق ظػػيل  ػػنمدتش فلتووي )َػػيف ك ػػتنو( فضنئػػ ة افضػػرؽ افبي اغو يػػ 

 علمت افدنلي  افتوريبي .
 دليني  خبصوص اظتادمت افتدلينل اف م ق ت وه ق ريب اظتدلنش كاظتضتالش كرؤسنو اظتؤسانت افت

 افرتعي  افبيئي .
ـــة ).2-3 ـــة ادثذدث  2005/2006كقػػػ   ػػػ  ت ع ايػػػ  افدػػػنـ اف راسػػػل  ( :2008ـــــ 2006ادمرحل

كيف   ا اظت ظػور   قوقيػ  قػرار كزارم ، عي  افبيئي  ضن  اظت  ج اظت رسلاناالؽ افتدنيل افت ركتل فلرت 
كقػػػ    قابيػػق  ػػػ ا افتدنػػيل عصػػػورة ، 2005مػػنم  17كافبيئػػ  يف افرتعيػػػ  مالػػرتؾ مػػ   ػػػرؼ كزيػػرم 

       مؤساػػػ  912سيػػػ  مشلػػػت افدنليػػػ  ، لػػػت كػػػ  مرسلػػػ  غتنوعػػػ  مػػػ  اظتؤساػػػنتق ركتيػػػ  سيػػػ  مش
 ثننوي ( موزع  علمت غتنوع كالينت افو  . 192متوسا  ػػ  240م رس  اعت ائي  ػ  480) 
اظت  ويػػػػ  علػػػػمت اظتدلنػػػػش نئق افبي اغو يػػػػ  ك كنػػػػن    ػػػػالؿ  ػػػػ   اظترسلػػػػ  قوزيػػػػ  سصػػػػل مػػػػ  افوثػػػػ   

كثيضػػػ  قتنثػػػ  يف افػػػ في  ك دفػػػنقر افتلنيػػػ  كدفػػػرت  115ييػػػ  قالػػػتن  كػػػ  سصػػػ  علػػػمت ، كافتالميػػػ 
كيف  ػػ   اظترسلػػ  ليلػػن   ق ظػػيل  ػػنمدتش ، كسضيبػػ  اف ػػندم اظت رسػػل ا  لػػراالـتػػراط يف اف ػػندم 

   عتابيق افرتعي  افبيئي  يف افوس  اظت رسل. احإداري  اظتولضيتش فضنئ ة افضرؽ افبي اغو ي  ك َيض
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ك   ػػالؿ  ػػ   اظترسلػػ  قوسػػي  كقدنػػيل افرتعيػػ  افبيئيػػ   (:2009ـــ 2008ادمرحلــة ادرابعــة ).2-4
كنن    الؿ     اظترسلػ  ق ضيػ  افبدػ  ،  علمت غتنوع مؤسانت افتدليل االعت ائل كاظتتوس  كافثننوم

 كذعػػػ اد ن ا عضلػػػ  دفػػػنقر اف الػػػن نت افػػػ    قصػػػنين ن ك ػػػ، فتدلينيػػػ افبيئػػػل يف رتيػػػ  اظتاػػػتوينت ا
  الؿ اصتنمد  افصيضي   . 

 ثذنيذ. ملف حقي ة اداربية اد يئية من أجل ادانمية ادمسادامة:
قدت      اضتضيب  افبي اغو ي  حت ين م  ل   اناالقػ  عنليػ  علػمت ناػنؽ كاسػ  كذفػ  يف ذ ػنر     

كقدتػػ  ، كافبيئػػ  احإقلػػيلعػػش كزارة افرتعيػػ  افو  يػػ  ككزارة هتيئػػ   2002لفريػػ   02االقضنقيػػ  اظت مػػ  يػػـو 
م  اضتضيب   ل افابد  افثنفث  كاف  حتتوم علمت ملضش يدتػ اف كنػر دش م نػش قتػن :  2007 بد  

 لدف  اظتريب يف افرتعي  افبيئي   ػػػػ  سضيب  اف ندم ا  لر اظت رسل.
        دتػػػ  لدفػػػ  اظتػػػريب يف افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  عبػػػنرة عػػػ  لدفػػػ  رتدػػػت ق أددـــة ادمربـــي فـــي اداربيـــة اد يئيـــة : .1

يف مص ف كاس  يي  ياتاي  لف ير   ذفيػه كػ  اظتدلنػش كيضومػوف عػ  راو قالػنكر فينػن عػش اظتػواد 
 ك  ن ؾت  ثالث  لدف  :، يف ؼتتلف مراس  افتدليل ) االعت ائل ػ متوساػ ثننوم(

 (  دفي  اظتريب يف افرتعي  افبيئي .)افتدليل االعت ائل 
 .) دفي  اظتريب يف افرتعي  افبيئي  ) افتدليل اظتتوس 
 .)دفي  اظتريب يف افرتعي  افبيئي  ) افتدليل افثننوم 

   ا دف  علمت لرعد  فصوؿ مد ون  كن د: كلتتوم ك  دفي  م   
ر ننػػنت : ك ػػو عبػػنرة عػػ   ػػ و مػػ  لل سيػػ    فيػػه قل ػػيل اظتضػػن يل افتزػػ ينت كافافضصػػ  ا كؿ

 اظتتدلض  عنفرتعي  افبيئي .
 : يصف افوض  افرا   كاظت  وي  اظتابض  يف اظت ن ج اضتنفي .افضص  افثنٓف
 .ذقبنعه: يال  ذُف اظتادمت افوا ب افضص  افثنف 
 اف نر ػػ اف ف اؿ(. ػػ قض ي  ػتوري  ) اظتنوػ اف ضنينت م كرات اقرتاح:   فيه  افضص  افراع 
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كقػ  استػول  ػ ا افػ في  علػمت افضصػوؿ داربيـة اد يئيـة ) اداعلـيم اإلباـدائي(: . دديل ادمربي فـي ا1
 افتنفي :

ك  افتاػرؽ فيػه ذُف مض ػـو افبيئػ  مػ   ػالؿ قدريض ػن : ادفصل األول: مفذىيم وتحـديذت ورىذنـذت
اػػن كنػػن   قدريػػف افرتعيػػ  افبيئيػػ  مػػ  عيػػنف ل ػػ اف ن كل ػػل افتزػػ ينت افػػ  رعاػػت لسنسػػن  كاحإسن ػػ 

مػ  عيػنف افر ننػنت افرتعويػ  مػ   ػالؿ قصػ يض ن يف  ػ كؿ ، فبيئيػ  افػ  قدػنٓف م  ػن اصت ائػرنك  اعنظتال
 كعينف افبي اغو ي  اظتضلل  فو  ر نف م  افر نننت اظت كورة.

كقلػػن   ػػ ا افضصػػ  اػػنكر اظتتلػػن   يف  :ادفصــل األول:ادوضــعية ادحذديــة وادمنهجيــة ادمط قــة
انبثضػػػت عػػػ  اف راسػػػ  افتزليليػػػ  افػػػ  ل ريػػػت علػػػمت اظت ػػػن ج اف راسػػػي  اظت ػػػن ج اظتدتنػػػ ة سنفيػػػن كافػػػ  
كافػػػ  قبػػػش ل ػػػن قتلػػػن  رتلػػػ  مػػػ  ، افثػػػنٓف مػػػ  افتدلػػػيل ا سنسػػػل آنػػػ اؾاظتدتنػػػ ة يف افاػػػور ا كؿ ك 

 اظتواضي  ذات افصل  عد نَر افبيئ  اظتت وع  يف كث  م  اظتواد كيف رتي  اظتاتوينت اف راسي .
اظتدتنػػ ة يف افاػػ   ا كُف كافراعدػػ  لسنسػػل ضػػن   ػػ كؿ استػػول علػػمت اظتواضػػي   اػػنكر ذدراجك    

 يف افتدليل االعت ائل كاف  قتنث  يف : اطتنَ  اض ـو افبيئ  اظت رسي   اظتتدلض  عنفبيئ  كاظتضنرعنت
 . افبيئ  افابيدي  اف راعي 
  افرتعي .، افثضنف  ، افصز 
  افاينس .، لاال تننعافبد  ، اضتنني 
 اظت ن ر.، لوث افت 

، نػػػػب اظتدػػػػريفسيػػػػ    يف  ػػػػ ا افضصػػػػ  افتدػػػػرض ذُف اظت  ويػػػػ  اظتابضػػػػ  كافػػػػ  قاػػػػدمت ذُف ق نيػػػػ  اصتن
كاف  قدتن  علمت افتلضش كاف ضػنش دكف اال تنػنـ عنفدنػ  اظتيػ آف كقركي  ػن علػمت ، كاظت نرم، افو  آف

يف افاػ   ا كُف كافاػ   افراعدػ   افتدليل افصػضل كفينػن يلػل سػ ورد اصتػ اكؿ اطتنَػ  عنظتواضػي  اظت ر ػ 
 :  1لسنسل
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 أسذسي األودىادمدرجة في ادسنة اد يئية ( يوضو ادمواضيع 03جدول رقم )
 ادمحذور ادمدرسة ادمذدة

 اظترك  افصزل، افد ني  عنفضال كاضتل كا  ري  قرعي  م ني 
 كػتب  ا  وة.،  رس سب اظت، نظنف  اصتال كافلبنس كاظت رس  كاظت  ؿ كافالنرع قرعي  ذسالمي 

 اظت رع .، افالورة ،  ا اف قضنؿ، يف افصزراو قراوة
 رسل غتنوع  ل ونؿ ع  نرات. قرعي  قالويلي 

كػبة ،  قاػ  افصػغ ة، افدصضور افصغ ، اظتنرض ، لمل، عودة ا ب ذُف اف ار قرعي  موسيضي  / لنن ي 
 اف ي .، سلنمت

 11سذبق ا: مرجع, داهيئة ادعمرانية واد يئة وادسيذحةادمصدر: وزارة اداربية ادوطنية وزارة ا
 ادمدرجة في ادسنة ادرابعة أسذسي اد يئية ( يوضو ادمواضيع04جدول رقم )

 ادمحذور ادمدرسة ادمذدة
 افغنع .، اي ، اظت ي   كافضري ، اضتل قرعي  م ني 

، لمػ  افارقػػنت، اظتاػلل فػيس لنننيػن، كفافتدػن، افوضػوو، اظتػنو افاػن ر، موننػ  افبزػر، اف ظنفػ  قرعي  ذسالمي 
افد نيػػػػػ  ، زتنيػػػػػ  اف بنقػػػػػنت، افاػػػػػلوؾ افاػػػػػن ر، اضتػػػػػس عنظتاػػػػػؤكفي ، ديػػػػػ  افاػػػػػننس  احإسػػػػػالـ
 افوا بنت ؿتو اصتنر كاسرتامه.، عنضتيواننت

، زتنيػػػ  افغنعػػػنت، غػػػ او اف بنقػػػنت، احإناػػػنفغػػػ او ، اضتيػػػواف وغػػػ ا، اظتػػػنو يف افابيدػػػ ، افرتعػػػ  دراس  افوس 
 دكرة اضتينة ع   اضتيواف كاف بنت.، ثر ع   اضتيواف كاف بنتافتون

سونيػ  ، اف  ن   افصغ ة افال بنو كسب  افضنػ ،    قري  لف قتدرؼ علمت اصت ائر عالدنن؟  فغ  فرناي 
 ا رنب افصغ  اف م عصمت لمه.

ؼتتلػػػف  رسػػػل مالػػػ    بيدػػػل عنالعتنػػػند علػػػمت، قالػػػوي  َػػػ نف  نبنقػػػنت، رسػػػل قػػػنع افبزػػػر قرعي  قالويلي 
 رسل عتيب.، ا  ونر

افػػػتدلل ي ضػػػ  ، افضيلػػػنف، ضػػػرع  افصػػػنعض ، د ن ػػػ  اظت رعػػ ، اف  لػػ  اظتثنػػػرة ك ػػػورة اف قضػػػنؿ قراوة
 افينعنف.، االسوينو، افالنس قتولل، اظتتدلل

قرعيػػػػػػػ  موسػػػػػػػيضي  / 
 لنن ي 

  لغ يػػػػ، يػػػػـو ؽتاػػػػر ، اصتنػػػػ ، افغ افػػػػ ، ا رنػػػػب، افدصػػػػضور افاليػػػػق، عاػػػػتنٓف، لغ يػػػػ  افلػػػػيد 
 اضتصند.

 12-11مرجع سذبق ا:, اد يئة وادسيذحةادمصدر: وزارة اداربية ادوطنية وزارة اداهيئة ادعمرانية و 
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كاعتػػ ؼ مػػ   ػػ   اظت  ويػػنت  ػػو  :ادفصــل ادثذدــث: ادمنهجيــذت ادمقارحــة إلدراج اداربيــة اد يئيــة
كقػ  ، ع نَػر افبيئػ كع ر   ل ل غرس ركح اظتاؤكفي  يف نضاه جتن  ، قغي  يف سلوؾ اظتتدلل ذس اث

   اعتنند اظت  وي  افتنفي  كاف  حتضق: 
 ػ افوعل افضورم ك افبيئل.1
 م نرات مضرتن  ادنصت  مواضي  عيئي . ذقضنف. افت ريب اظتبن ر علمت 2
 كق    افرتكي  يف   ا افضص  علمت عي اغو يتش قتن:  
صػػ  كاستػػول علػػمت عيػػنف مض ػػـو كافػػ  سظيػػت ع قتيػػ  كبػػ ة يف  ػػ ا افض . بيداغوجيــة ادمشــروع:1

ك افت ويػػػػػه عػػػػػ كر اظت الػػػػػ  يف  ػػػػػ   ، كاظتراسػػػػػ  افاػػػػػت افػػػػػ  دتػػػػػر اػػػػػن، عي اغو يػػػػ  اظتالػػػػػركع كم اين ػػػػػن
ذضنف  ذُف افتارؽ ذُف عدا موا   افضوة في ن ككض  ؼتاػ  لتػوم علػمت ل ػ اؼ  ػ   ، افبي اغو ي 
 اظت  وي .

ضػػ  قدلينيػػ  ف راسػػ  اظتالػػوالت كقػػ مت  ػػ   افبي اغو يػػ  كاري . بيداغوجيــة حــل ادمشــكالت:2
كقػػ    حت يػػ  ل ػػل اظتراسػػ  افػػ  دتػػر اػػن  ػػ   ، فرتكيػػ  علػػمت كعػػل اظتػػتدلل عنفبيئػػ افبيئيػػ  كسل ػػن مػػ  ا
 افبي اغو ي  ك ل :

 .)افالدور عنظتالول )افظن رة 
 . افتضا  كافت اي 
 . افت ضي 
 .افتضؤف 
فضػػرد قووي ػن يتلضػػن  ا ل ػػنلػػمت اعتبػنر ك  اعتنػند  ػػ   افبي اغو يػ  ع. بيداغوجيـة اداكــوين اد يئــي: 3

  فنحإناػػنف نتػػنج قضنعالقػػه اظتتدػػ دة مػػ  افبيئػػ  ك ػػ ا مػػ   ػػالؿ  ػػولش، مػػ  افبيئػػ  افػػ  يتوا ػػ  اػػن
 لمن افثنٓف فيت    وال ذاقين رم ين انضدنفين   صين.، ا كؿ موضوعين عضالنين رتنعين
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ػػوؿ ذُف نظػػرة . ادمقذربــة ادنســقية4 ك ػػل قدنػػ  ، م  ػػن  ػػنمل  فلبيئػػ  لك صتػػ و: كافػػ  هتػػ ؼ ذُف افَو
علػػػمت حت يػػػ  مدػػػنَف علػػػل افبيئػػػ  افػػػ م يضػػػـو علػػػمت قػػػ ا   اظتػػػواد كافػػػ م يضػػػـو علػػػمت اظتضنرعػػػ  افدلنيػػػ  

 .1كاظتراس  اف  دتر ان
: كاستػػول  ػػػ ا افضصػػػ  علػػػمت غتنوعػػػ  مػػػ  افبانقػػػنت ادفصـــل ادرابـــع: بطذقـــذت بيداغوجيـــة تربويـــة

       كقاػػػػن   ػػػػ   افبانقػػػػنت افض يػػػػ  فلندلػػػػل ، ق(اضترائػػػػ، افػػػػ الزؿ ، يػػػػنتاف ضن، اظتتدلضػػػػ  اواضػػػػي  ) اظتػػػػنو
ك ػ   اف نػنذج ، كفػق ػتياػه اظتديالػل كل ػ اؼ دركسػه اظت ال  لف ي اج علمت م واعتػن كلف يويض ػن كل

 م  افبانقنت قتنن مت ك افبي اغو ينت كا سنفيب اظتضرتس  سنعضن.
 ا كُف كفػػػق عي اغو يػػػ  سػػػ  اظتالػػػوالت : كقتلػػػن  عاػػػنقتش ف يتػػػش. بطذقـــة فنيـــة حـــول ادمـــذء1

 ( عالرة لنالا .10كافثنني  كفق عي اغو ي  اظتالركع كقلن ت )، ( ثالث لنالا 03كقلن ت)
ا كُف كفػػػػػق عي اغو يػػػػػ  اظتضنرعػػػػػ  ، : كقلػػػػػن ت عاػػػػػنقتش ف يتػػػػػش. بطذقـــــة فنيـــــة حـــــول ادنفذيـــــذت2

 دراسي .  ر هكننت لمن افثنني  فض   ، ( ثالث لنالا 03اف اضي )اظت ظومي ( كاستوت علمت)
يػػػ  ا  ػػػ اؼ : َف حتػػػ د في ػػػن اظتضنرعػػػ  افبي اغو يػػػ  اظتدتنػػػ ة ك  حت .بطذقـــة فنيـــة حـــول ادحرائـــق3

 ( ثالث لنالا .03كقلن ت     افبانق  )، كافوسنئ  ك ا  افدن 
اف الػن نت ، افوسػنئ ، ا  ػ اؼ، : كقلن ت     افبانقػ  احإ ػونفي . بطذقة فنية حول ادزالزل4

 . 2لث نو كعد  اف الزؿ ، افوا ب اكتانان قب كافتصرفنت 
كيالػػبه  ػػػ ا افػػ في  اطتػػػنص عػػػنفتدليل . دديــل ادمربـــي فــي اداربيـــة اد يئيـــة ) اداعلــيم ادماوســـي(: 2

سيػ    قضاػيل  ػ ا افػ في  ذُف ، اظتتوسػ  افػ م ياػبضه ) دفيػ  افرتعيػ  افبيئيػ  يف افتدلػيل االعتػ ائل(
مػػ  ا ػػتالؼ اتػػول ك ػػ ا اػػن يت نسػػب ك ػػ ا افاػػور ، سػػلضن كورةلرعدػػ  فصػػوؿ عػػ ضس افد ػػنكي  اظتػػ  
 . 3اف راسل افتدلينل ك ل كن د 

                                                             
 24. 15. كزارة افرتعي  افو  ي  ك كزارة افت يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس . مر   سنعق، ص ص  1
 42، 25، ص ص اظتر   نضاه.  2
 49. 5افدنراني  كافبيئ  كافاينس . مر   سنعق، ص ص . كزارة افرتعي  افو  ي  ك كزارة افت يئ   3
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كاستػػول  ػػػ ا افضصػػ  علػػمت مض ػػػـو كػػ  مػػ  افبيئػػػ   :تحـــديذت ورىذنــذت, ادفصــل األول: مفــذىيم
 كافرتعي  افبيئي  كعينف ل  اف ن كافر نننت اطتنَ  ان.
قلن   ػ ا افضصػ  افرتعيػ  افبيئيػ  يف افوسػ  : ما عةادفصل ادثذني: ادوضعية ادحذدية وادمنهجية اد

اظت رسػل اصت ائػػرم كنػػن ا ػتن  علػػمت ػتػػنكر عيئيػػ  ق نكفت ػن عػػرامج افاػػور افثنفػ  مػػ  افتدلػػيل ا سنسػػل  
 كنن   حت ي  لعرز اظتضنرعنت اطتنَ  اض ـو افبيئ  يف افا   ا كُف متوس  ك ل كن د:

  اف راع .، افابيد ، افبيئ 
  افرتعي .، ضنف افث، افصز 
 ؼتن ر.، قلوث 
   سينس .، ا تننعلعد  ، زتني  افبيئ 
    الؿ   ا افضص  حت ي  لك ه قصور افارائق اظتابض  يف افت ريس كاف  دتثلت يف:   
  اظتتدلنػػػػػش مدػػػػػنرؼ ذات عالقػػػػػ  اضػػػػػن يل عيئيػػػػػ  دكف  ذكاػػػػػنبقضتصػػػػػر افدنليػػػػػ  افتدلينيػػػػػ  علػػػػػمت

 قوظيض ن.
 ظتدنرؼ اف  عتن عالق  عنفبيئ  غني  يف س  ذاهتن.اعتبنر اظتضن يل افبيئي  كا 
 . اند اـ افت ايق عش اظتواد افتدليني  اظت تلض 

ــــــة فــــــي اداعلــــــيم ادماوســــــي: ــــــة اد يئي ــــــذت ادمقارحــــــة إلدراج اداربي ــــــث: ادمنهجي  ادفصــــــل ادثذد
 كق  استول   ا افضص  علمت :

  ي  كاظتضنرع .سي  قلن  مض ـو افبي اغو ين كافاريض  افبي اغو . اد يداغوجيذ: 1
ل ػ اف ن كمراسل ػن افاػت ك   ستول علمت قدريػف افبيػ اغو ين كعػشكق  ا . بيداغوجيذ ادمشروع:2

     ككض    كؿ يبش مبندا افرتعيػ  افبيئيػ  ، عرض دكر اظتريب يف عي اغو ي  اظتالركع ك صنئص ن
 . افبي اغو ي كاظتالسظ   ن لنه   ختصيل مانس  ال ع س ان عت  ، اظتالركع ك عي اغو ي 

عدنظتػػػه  احإناػػنفذُف لقتيػػ  افتوػػوي  افبيئػػػل يف رعػػ   احإ ػػنرةك   . اداكــوين اد يئــي/ االيكودـــوجي:3
 ذ ػػونفي كقػػ ـ مثػػنؿ عػػ  نالػػن نت سػػوؿ ، قابيػػق عي اغو يػػ  افتوػػوي  افبيئػػل ك  ليلػػن افتاػػرؽ ذُف
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مراسػػػ  عي اغو يػػػ   كنػػػن    ذكػػر،  اعتػػواو عنصت ػػػن ساػػب عي اغو يػػػ  اظتالػػركع ككػػػ ا افتوػػػوي  افبيئػػل
ضنقه. ذدراجكنن   ،  افتووي  افبيئل  ؼتا  يوض  دكر اظتريب َك

ك  في ػػػػػن قدريػػػػػف اف ظػػػػػنـ كقدريػػػػػف اظتضنرعػػػػػ  اف اػػػػػضي  عنحإضػػػػػنف  ذُف قبيػػػػػنف  . ادمقذربـــــة ادنســـــقية:4
  صنئل اظتضنرع  اف اضي .

ويػنت اظتػ كورة ظت  كقالتن      افبانقػنت علػمت ا: تربويةــ  صل ادرابع: اد طذقذت اد يداغوجيةادف
ي اػػج علػػمت م واعتػػن كاف يويض ػػن كفػػق ػتياػػه  لفاظت الػػ   لككقاػػن   ػػ ا افبانقػػنت فلندلػػل ، سػػنعضن

 دركسػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كقتدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا افبانقػػػػػػػػػػػػػػػػػػنت عنظتوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعنت افتنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : كل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؼاظتديالػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
اطتنَػػػ   كا  ػػػ اؼكا  ػػػ اؼ اطتنَػػػ  عػػػنظتريب ، سيػػػ    قوضػػػي  مالػػػول  اظتػػػنو يف اصت ائػػػر ادمـــذء:
 ئػلعي اغو ي  افتووي  افبي ، كنن قلن  اظت  وينت اظتابض  ) عي اغو ي  اظتالركع،  اظتابض عنفاريض  

كنػػن   ذكػػر ،  كنظػػرا  قتيػػ   ػػ ا اظتوضػػوع   اسػػت  اـ كػػ  اظتضنرعػػنت، عي اغو يػػ  اظتضنرعػػ  اف اػػضي (
 لرعػػػ كقػػػ   صصػػػت ، كسػػػنئ  افػػػ عل كافاػػػ  ات افػػػ  يػػػتل مػػػ   العتػػػن اضتصػػػوؿ علػػػمت اظتدلومػػػنت

 قض ي  فتوذ ي  سوؿ   ا اظتوضوع.عانقنت 
كنػػن   حت يػػ  اظت  ويػػنت ،  مالػػول  اف ضنيػػنت يف اصت ائػػر ذُفك  يف  ػػ ا افد صػػر افتاػػرؽ  ادنفذيــذت:

  كعيػػػ اغو ين افتوػػػوي  افبيئػػػل، افػػػ  نتوػػػ  قابضي ػػػن ك  ػػػػن كضػػػدت م  ويػػػ  عيػػػ اغو ين اظتالػػػػركع
   ات اظت كورة سلضن.ذُف كسنئ  اف عل كافا ذضنف ، كعي اغو ين اظتضنرع  اف اضي 

اضترائق: ك  يف   ا افد صر اضت ي  عػ   ػ   اظتالػول  يف اصت ائػر كعدػ  ن   حت يػ  اظت  ويػنت افػ  
 قابػق   ػن مػ   ػالؿ عي اغو يػ  اظتالػػركع كعي اغو يػ  افتوػوي  افبيئػل كعي اغو يػ  اظتضنرعػ  افالػػنوفي 

 ف عل كافا  ات. قوضي  ا ذُفعنحإضنف  ،   قوظيض ن ساب  بيد  ك  موضوع كقل
 كافوسػػػػنئ  ا  ػػػػ اؼليلػػػػن ذُف  احإ ػػػػنرةك  ، يف اصت ائػػػػر احإ ػػػػونفي   ذُف  ػػػػ  احإ ػػػػنرةك   ادــــزالزل:

 كاكتانب افتصرفنت قب  كلث نو كعد  اف الزؿ.، كاف الن نت
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فصػوؿ  لرعد ك  قضايل اف في  كانعضيه ذُف ــ دديل ادمربي في اداربية اد يئية) اداعليم ادثذنوي(: 3
 :1نضس افد نكي  م  ا تالؼ اتول كذف  ان يت نسب م    ا افاور زتلت

كافرتعيػػ   ك  يف  ػػ ا افضصػػ  افتاػػرؽ ذُف مض ػػـو افبيئػػ تحــديذت رىذنــذت: , ادفصــل األول: مفــذىيم
 افرتعي  افبيئي  كمبندئ ن ا سنسي  كافتز ينت كافر نننت اظتتدلض  ان. ل  اؼكذكر ، افبيئي 

ك  يف  ػػ ا افضصػػ  افتاػػرؽ ذُف اظتواضػػي   ية ادحذديــة وادمنهجيــة ادمط قــة:ادفصــل ادثــذني: ادوضــع
 . 2افبيئي  اظتتلن   اف امج افتدليني  اطتنَ  عنصت عش اظتالرتكش يف افا   ا كُف ثننوم

 احإ ػػنرةك   ادفصــل ادثذدــث: ادمنهجيــذت ادمقارحــة إلدمــذج اداربيــة اد يئيــة فــي اداعلــيم ادثــذنوي:
ا كُف مػػػ   افارائػػػق اظتتبدػػػ  يف ق ػػػنكؿ اظتواضػػػي  افبيئيػػػ  اظتتلػػػن   يف عػػػرامج افاػػػ   يف  ػػػ ا افضصػػػ  ذُف

ك ػػػػ ا مػػػػن ال ياػػػػن  عت نيػػػػ  قػػػػ رات افتالميػػػػ  ، كافػػػػ  ياغػػػػمت علي ػػػػن احإفضػػػػنو افتدلػػػػيل افثػػػػننوم افدػػػػنـ
م  ويػػنت  اقػػرتاح   كعغيػػ  جتػػنكز  ػػ ا افػػ ضل، افبيئيػػ  كم ػػنراهتل افػػ  دتوػػ  ل مػػ  سػػ  اظتالػػوالت

 ك ل:  ي ة 
 :كدكر اظتػريب ، سي  عرفت     افبي اغو يػ  كذكػرت ا  ػ اؼ افدنمػ  عتػن بيداغوجية ادمشروع

  قل ػيل مراسػ   ا  ػ كيف ، مالػركع ككيضيػ  جتاػي   ذنالػنوك  ذكر كيضي  ، يف     افبي اغو ي 
 ع يف ؼتا .ك عي اغو ي  اظتالر 

 :مضػنرعتش اطتنَػ  اػ   اظت  ويػ ك  افتاػرؽ ذُف قدريػف  ػ   اظت  ويػ  كذكػر  اداكـوين اد يئـي    
 ذُف مونن  اظتريب يف افتووي  افبيئل. احإ نرةكنن   

 :ي  ع نَر ن ا سنسي  ا رعد  ك لسي    حت  اداحليل ادنسقي أو طريقة ادمقذربة ادنسقية :
     افد نَر اف  ق ال  عي  ن عالقنت عي اغو ي   ل:، افوس (، افدنم ، اظتوضوع، فضرد )ا
 ػػػالق  قدليني  .         عػػػػ 
             .عػػػػػػػالق  قدليل 
  .عػػػػػػػالق  قدلل 

                                                             
 41. 5. كزارة افرتعي  افو  ي ، كزارة افت يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس ، مر   سنعق، ص ص  1
 11، ص اظتر   نضاه.  2
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 كنن   قل يل     افوضدي  افبي اغو ي  ا ا  عينٓف.
ف راسػػ  لم مالػػركع عيئػػل  افاػػت سيػػ    افتاػػرؽ ذُف اظتراسػػ   ــــــــ مراحــل دراســة ادمشــروع اد يئــي:
افبزػ  عػ  اضتلػوؿ ، كضػ  افضرضػينت،  احإ ػونفي  قدريف، ك ل : ) حتلي  كضدي  ك ود اظتالو  

كاعت ؼ م  اظتالركع افبيئل  ػو قغيػ  سػلوؾ افتالميػ  جتػن  ، افتضؤف كاظتتنعد (، قابيق اضتلوؿ افالئض  
 اي  افبيئل.

 :ؼتا   نم  نتث   ا  ضت  اظتالوالت. ذدراجفض     طريقة حل ادمشكالت 
كقالن      افبانقنت علمت اظت  ويػنت اظتػ كورة سػلضن  :ادفصل ادرابع: بطذقذت بيداغوجية تربوية
اضترائق( كيت نكؿ ك  ػتور ثالث عانقنت ، اف ضنينت ، ك  ا تينر ثالث ػتنكر رئياي   ل : ) اظتنو 

  نالا  عيئي .
  فيه قوضي  كضدي  كسنف  اظتنو يف اصت ائر ك  حت ي  كيضي  جتنكز مالػول  اظتيػن   ادمذء وادن ذت: .1

كافثػنٓف اظتيػػن  افصػػنضت  فلالػػرب يف ، ا كؿ اظتػػنو كاف بػػنت، لنالػػا كدتػػت احإ ػػنرة ذُف ثػالث ، ريف اصت ائػ
 ك افثنف  قصضي  اظتين .، اصت ائر

ذُف لنالػػا   احإ ػػنرة: سيػػ    اقػػرتاح اسػػرتاقيوينت فلػػت لل مػػ   ػػ   اظتالػػول  كدتػػت ادنفذيــذت .2
اف ضنيػػنت اظت  فيػػ  ،  فيػػ  كافػػت لل م  ػػناف ضنيػػنت اظت ، ك ػػل: اف ضنيػػنت يف اظتؤساػػنت افرتعويػػ  اظت رسػػي 

 يف ا سينو افاو ي .
      اضترائػػػق، عانقػػػنت قض يػػػ  ك ػػػل : سػػػرؽ افغنعػػػنت ك  افتاػػػرؽ يف  ػػػ ا اػػػور ذُف ثػػػالث ادحرائـــق: .3

 اضترائق ) سريق كس ة َ نعي (.، ) سريق يف م  ؿ عنئلل(
كافوسػنئ  اظت صصػ  عػ ف  سيػ    قدريػف افػ الزؿ ك ا  ػ اؼ اطتنَػ  اػ ا اف الػنط  ادزالزل: .4

 كاف الن نت اطتنَ  ا ا اف النط.
 حقي ة ادنذدي األخضر ادمدرسي  .2

 :  1كحتتوم     اضتضيب  علمت من يلل

                                                             
 .2007. اصت ائر:دار اضتضنئق،3. ،ط سلسضيب  اف ندم ا  لر اظت ر . كزارة افرتعي  افو  ي  ك كزارة افت يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس .  1
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 اف في  افبي اغو ل فلندلل ػػػ اظت ال  يف اف ندم ا  لر اظت رسل ػػػ 
 .عانقنت افتزل  فلندلل 
 .اظتيثنؽ اظت رسل افبيئل 
 .دفرت اظتي اف فلن  رط 
قتنزػػور ا نالػػا  اظتضرتسػػ  علػػمت ماػػتول اف ػػندم ا  لػػر اظت رسػػل يف اظترسلػػ  االعت ائيػػ  سػػوؿ ك    

كننفيػػػػ  لمػػػػن يف اظترسلػػػػ  احإ ، كاالكتالػػػػنؼ احإعوػػػػنباظتضنرعػػػػنت اضتاػػػػي  كاصتاػػػػ ي  كافرتفي يػػػػ  سػػػػوؿ 
فتتنزور سوؿ افتالػوي  كاضتػ  علػمت افدنػ  اصتنػنعل كقدلػل افتالميػ  كيضيػ  افتوضػ  ع نضاػ ل كلف 

حتضيػػق  كذ ػػراوا لنضاػػ ل كل ػػل قػػندركف علػػمت اؾتػػنز عدػػا ا نالػػا  لك اظتالػػنري  ك ؾتػػنز  ريػػ ة ياػػ ك 
 كق ظيل مدرض.

ر علمت اف  ػوض يف اظترسل  افثننوي  علمت ذع اد افالنب كنوا   َنٌف قند ا نالا يف سش قتنرك    
 ظت  ته اظتاتضبلي . ا مث كاال تينر ، ااؤكفينقه افيومي 

فو  ػػن لمثلػػ  ، َف قػػ د فتابػػق يػػ اف  ن كندػػنَف قالػػ  ذُف م  ويػػ  افتابيػػق الػػا ا نكقدتػػ   ػػ     
كمػػ  مث فػػ ف كػػ  نػػندم ل لػػر  ػػو مانفػػب عػػ ف ، مدي ػػ  كيف موػػنف مدػػشفضػػ    ذعػػ اد ن يف فػػرتة 
كلف ياػػدمت ذُف افت اػػيق مػػ  ؼتتلػػف اف ػػوادم ا  ػػرل ،  م يػػرا  م نسػػبنفػػيبتوػػر مالػػركعه كاظتاػػدمت ا

 هتن كلنالات ن كم و اهتن.م  مبندرا فالستضندة
 كفينن يلل س زنكؿ لف نو   ل ل ػتتوينت     اضتضيب  اطتلراو:  
  احإ نرة يف افب اي  ــ اددديل اد يداغوجي دلمعلم ــ ادمنشي في ادنذدي األخضر ادمدرسي ـــ: 1

 اكتاػػنبذُف ل ػػ اؼ اف ػػندم ا  لػػر اظت رسػػل كافػػ    حت يػػ  ن عػػثالث ل ػػ اؼ لسنسػػي   ػػل :)
مث   افتاػػرؽ ذُف ل ػػ او  ػػ ا افػػ في  ، اظتدرفػػ  افاػػلوكي ( اكتاػػنب، اظتدرفػػ  افضدليػػ  اكتاػػنب، درفػػ  م

 ك ل : 
 كق  لستول   ا اصت و علمت: ادجزء األول ) تنظيم ادنذدي األخضر ادمدرسي(:

 .دكاف  ذنالنو اف ندم ا  لر اظت رسل 
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 .افرتقيبنت اطتنَ  حإنالنو اف ندم ا  لر 
  فل ندم ا  لر اظت رسل.افت ظيل افبالرم 
 .ػت  اف ندم ا  لر اظت رسل 
 .افتو ي ات اطتنَ  عنف ندم ا  لر اظت رسل 
 . مونن  اف ندم ا  لر اظت رسل يف اظتؤسا  افتدليني 

 (: كلستػػػػػػػػول  ػػػػػػ ا اصتػػػػػػػػػ و علمت :ادجزء ادثذني)بيداغوجيذ ادمشروع
 .نال ت عي اغو ي  اظتالركع 
 الركع كاريض  فلتدلل مضتوس  كسي .عي اغو ي  اظت 
   ف ي نميوي  اظتالركع. افات اظتراس 
 .اطتصنؿ اف  ي ني ن اظتتدلل 
 .صنؿ اظتريب  

 (: كلستول   ا اصت و علمت:ادجزء ادثذدث)سير ادنذدي األخضر ادمدرسي
 .ريض  قاي  اف ندم ا  لر اظت رسل  
   يػػنـ االستضنفيػػ  افو  يػػ  كاف كفيػػ : ا عدػػا اظتدػػنَف فوضػػ  رزننمػػ  كعرنػػنمج ا يػػنـ االستضنفيػػ  

سصػػػػ  نالػػػػنط اف ػػػػندم ، ا  لػػػػر نالػػػػن نت اف ػػػػندم، انت ػػػػنو افاػػػػ   اف راسػػػػي ، اظت رسػػػػلافػػػػ  وؿ 
 ا  لر.

 .قضييل اف الن نت: يضـو عه اظت ال  ع   انت نو ك  نالنط 
  رسل.افتاي  اظتنِف: ك و ي كر ل ل اظتنوفش اف ي  يض موف اف عل اظتنِف فل ندم ا  لر اظت 

كاستول   ا اصت و علمت اف الػن نت  ادجزء ادرابع)نشذطذت ادنذدي األخضر ادمدرسي ادممكنة(:
كاف  رعاػت اونوعػ  مػ  اظتواضػي  ا سنسػي  اظتتدلضػ  عنحإ ػونفينت ،  يضـو ان اف ندم ا  لراف 

اظتواضػػي  فياػػت غػػ  لف  ػػ   ، افػػ الزؿ، افغنعػػنت، اف ضنيػػنت، نوافبيئيػػ  افرا  ػػ  يف اصت ائػػر ك ػػل : اظتػػ
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ػػي  ا قػػنفيل كاظت ػػن ق كمالػػنكل ن  ذ بنريػػ  كنتوػػ  قدويلػػ ن اوضػػوعنت ل ػػرل كذفػػ  ساػػب  صَو
 . 1افا  كافاور اظت رسل كا تالؼ

 ك  ير عنف كر لف ا نالا  ق  رعات لغلب ن عنظتاتول اف راسل احإعت ائل ك ل قتنث  يف من يلل : 
 يف : كدتثلت     ا نالا  . نشذطذت تاعلق بذدمذء: 1
 .لنن لسب اظتنو 
 . لنن لسب افانس 
 .اظتنو مص ر اضتينة 
 افوادم.، اظتات ض ، اف  ر 
 .ذؾتنز ي ة عيوفو ي  عنظتين  افض رة 
 . سصيل  اظتنو يف افثننوي 
 . قلوث اظتين 
 .مصنل ا  قصضي  اظتين  افض رة 
 كقتنث      ا نالا  يف : . نشذطذت ماعلقة بذدنفذيذت :2
 تضندة م  ؼتلضنت اف ضنينت فص   افدرائس.عرائس: يتل االس 
 .  افبز  ع  اف ضنينت يصب  يثن ع  افو 
 .علمت منذا حتتوم َ نديق اف ضنينت 
 .  اف ضنينت اظت  في 
 .ك   لو يتزوؿ 
 .حتضيق سوؿ اف ضنينت 
 .افويضينت كاف ظل اف  قدنًف ان كقضييل اف ضنينت 
 .كيف قثن  اف ضنينت 

                                                             
 40. مر   سنعق، ص سضيب  اف ندم ا  لر اظت رسل. كزارة افرتعي  افو  ي  ك كزارة افت يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس .  1
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 كدتثلت     ا نالا  يف : . نشذطذت ماعلقة بذد ذبذت:3
 _ لنن لسب افغنع  
 قووي  م الال اف وادم اطتلراو اظت رسي  كاف  س دت يف :ادجزء ادخذمس: 

عنحإضػػنف  ، ا  لػػر نرؼ سػػوؿ افبيئػػ  كقاػػي  اف ػػندمافتوػػوي  افضنعػػ م: مػػ   ػػالؿ حتصػػي  اظتدػػ .1
 اف  يضين ن اظت ال  م  افدنملش يف نضس اجملنؿ. االقصنالتذُف 
ل : ك ػػػو متدلػػػق عنفرتعصػػػنت اظتت صصػػػ  اظتاػػػتنرة سػػػوؿ ؼتتلػػػف اظتواضػػػي  كاحإ ػػػونفينت افرسػػػو .2

 افبيئي .
افتبػػندؿ عػػش اف ػػوادم: مػػ   ػػالؿ قبػػندؿ اف نػػنمج افاػػ وم فل ػػوادم اطتلػػراو اظت رسػػي  كذفػػ  مػػ   .3

 .1كنالنرتنيت الؿ ع ة كسنئ   
 سػت قالػتن  علػمت ة ــــ: . بطذقذت اداحضير دلمعلم ـــ ادمنشي في ادنوادي ادخضـراء ادمدرسـي2

 عانقنت كتبت عنفلغتش افدرعي  كافضرناي  مص ض  كن د:
: قتػػ فف مػػ  اف ضػػنط اظتتدلضػػ  عويضيػػ  افبزػػ  عػػ  ادمدرســي األخضــربطذقــة انطــالق ادنــذدي  .1

عنحإضنف  ذُف استوائ ن علػمت ، افوا ب افضينـ ان االقصنالتكك ا ، افبيئي  اال تننمنتافتالمي  ذكم 
 اسػػل ا تيػنر، انت ػنب ماػػؤكؿ، موػػنف كامػتالؾ، افػػ  يضػـو اػػن ماػبضن : كنفتدػػنرؼ  كُفا نالػا  ا
عنفالػركنو كذقنمػ  سضػ  افت  ػش  كنالقصػنؿيف ا نالػا    االناػالؽمث ، كض  فوس  ذعالمي ك ، اف ندم

 كق ظيل قظن رة لك مانعض .
  ضنط افتنفي  :: كحتتوم علمت فراغنت يضـو الئ ن اظت ال  متدلض  عنفبطذقة إدداد حصة. 2
 .اور) موضوع اضتص ( اظت تنر 
   ا تينر دكاف. 
 .ا   اؼ اظت الودة م   الفه 
 .ف اف النط كحت ي  افوسنئ  افلركري  افوا ب استدننعتن  َك

                                                             
 62نعق، ص . مر   سسضيب  اف ندم ا  لر اظت رسل. كزارة افرتعي  افو  ي  ك كزارة افت يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس .  1
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 .ا داو : يضـو عتضدي  اف النط م  افت ك  عضب  ني  ك  ػتور عنور اف م يليه 
  ػػػػ  عػػػػػػ )افصػػػػدوعنت افػػػػ  اعرتضػػػػت اضتصػػػػ كذفػػػػ  مػػػػ   ػػػػالؿ احإسن، افتضيػػػػيل افػػػػ اد فلزصػػػػ  

 قاور اظتالركع(.، اال تننمنت اف  لع ا ن افتالمي 
: كفي ػػػن يػػػتل كضػػػ  ؼتتلػػػف اطتاػػػوات افالزمػػػ  ظت الػػػ  اف ػػػندم ا  لػػػر خرجـــوبطذقـــة تحضـــير . 3

عدػػػ  ( ، لث ػػػنو، كذفػػػ  )قبػػػ  ، يػػػنرة مي انيػػػ  يضػػػـو اػػػن  م موقػػ ضػػػـو اػػػن قبػػ  لم ز ياظت رسػػل كافػػػ  
 اظتي اني . اطتر هيالب م  افتالمي  افتدليق علمت  اطتر هكيف  ني  ، هاطتر 
افػ  يضػػـو اػن اف ػػندم  كا عنػػنؿ: كفي ػػن ذكػرت غتنوعػ  مػػ  اف الػن نت بطذقـة تثمــين ادمشـروع. 4

 ،اعتػػػػ ائل) مػػػػن يت نسػػػب مدػػػػه  ذُفكذفػػػػ  ساػػػب كػػػػ   ػػػػور م رسػػػل كعػػػػنف ظر ، اظت رسػػػػل ا  لػػػر
 ثننوم( .، متوس 

كقضيػيل سػ  ، فيػن لك الن:   ػن يػتل كضػ  قضيػيل سػوؿ مػن ذذا كػنف افتزلػ  كةبطذقة تقيـيم حصـ. 5
مث يضػػـو عتضيػػيل مػػػ ل ، كافػػوق ة افػػ  سػػنرت اػػن كػتتوا ػػنا داو فلر ػػوع ذُف افت ظػػيل كاظتػػندة اظتض مػػ  

مالػػػػنرك  افتالميػػػػ  يف اضتصػػػػ  عنحإضػػػػنف  ذُف افتدػػػػرؼ علػػػػمت افصػػػػدوعنت افػػػػ  كا ت ػػػػن كيػػػػتل مالسظػػػػ  
 نَ  عنفتالمي . افالوكينت اطت

عنفلغػػ  افدرعيػػ  ـ كتبػػت  1ك ػػو ميثػػنؽ َػػنل يف كرقػػ  كبػػ ة اضػػنس  . ادميثــذق ادمدرســي اد يئــي:3
أي مساق ل بدون بيئـة )ادميثذق ادمدرسي اد يئي ...ك نو   ا اظتيثنؽ موسومن عد واف ، كافضرناي 
كيتلػن  اظتيثػنؽ ، افبل يػ رئػيس ، مػ ير اظت رسػ ، كيوق  علمت   ا اظتيثنؽ كػ  مػ  افتلنيػ   سليمة؟(

عنحإضنف  ذُف حت يػ   فلتد ػ ات ، اظتاؤكفينت اف  الع  كلف يتضي  ان جتن  افبيئ  كافصز  ك ا  ري 
 .1اف  لتنل ن اظتوق  علمت نضاه

ثػػالث دفػػنقر  نَػػ  عوػػ   ذدراجسيػػ    . دفاــر ادمنخــرط فــي ادنــذدي األخضــر ادمدرســي: 4
 ماتول قدلينل ك ل :

 ط يف اف ندم ا  لر اظت رسل) افتدليل احإعت ائل(.دفرت اظت  ر ــ 

                                                             
 . كزارة افرتعي  افو  ي  ك كزارة افت يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس . سضيب  اف ندم ا  لر اظت رسل: اظتيثنؽ اظت رسل افبيئل.  1
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 دفرت اظت  رط يف اف ندم ا  لر اظت رسل) افتدليل اظتتوس (.ــ 
 دفرت اظت  رط يف اف ندم ا  لر اظت رسل) افتدليل افثننوم(.ــ 
افاػػػػور  ا ػػػػتالؼ ضيضػػػػ  را دػػػػ  ذُف  ا تالفػػػػنتك ػػػػل دفػػػػنقر ذات ملػػػػنمش متالػػػػنا  قضريبػػػػن مػػػػ    

كتبػػت  ػػ   افػػ فنقر عػػنفلغتش افدرعيػػ  كافضرناػػي  كفينػػن يلػػل قضديػػ  ظتلػػنمش  ػػ   افػػ فنقر ك  ،افتدلينػػل
 افثالث : 

  . دفار ادمخرط في ادنذدي األخضر ادمدرسي )اداعليم اإلبادائي(:1
نػن ك،  ص عػنظت  رط كموػنف فوضػ  َػورقه عػهك صل   ا اف فرت ماػنس  فتاػوي  اظتدلومػنت اطتػن 

 ك  ا ا    لتتوم علمت من يلل : ، عه افتزق  عنف ندم ا  لر اف م ياو  فيه اظتدلومنت  نَ
: كعنحإضػنف  ذُف ذفػ  قو ػ  ػػ اف كاف  كاالفت امنت كافتضييننت اطتنَ  عنالـتراط يف اف ػندم ا  لػر

 مانس  فنرغ  قركت ف سل في ن اظت  رط عيئته.
افتد ػػػ ات كموػػػنف يوقػػػ  فيػػػه  كقػػػ  كتػػػب عالػػػو  ؼتتصػػػر ككضػػػدت عػػػه: اظتيثػػػنؽ اظت رسػػػل افبيئػػػلػػػػػػػػ 

 اظت  رط. 
:  ل َضز  يف مضنع  َضز  ل رل حتوم ا كُف علمت لسئل  سوؿ اف ضنينت كافثنني   لي  ل  ػػػػ 

 .ذ نعنقهي كف في ن اظت  رط 
 : موون  م  َضزتش ي كر في ن اظت  رط يف ساور ا  ينو اف  يضـو عرمي ن.لرمػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػ 
:   ػػن لتػػنكؿ اظت  ػػرط سػػرد قصػػ  عتػػن عالقػػ  عنظتػػنو سػػ ثت يف   قاػػرة مػػنو يف م اضػػ لسوػػل قصػػػػػػػػ 

 اظت اض  اف  يدية في ن.
 : كفي ن يارد سوني  افالورة اف  قنـ ع راعت ن.  ورد  قصػػػػ 
 : ك  ن ي كر اظت  رط زراعته فب رة. لزرع ع رةػػػ 
ر كتػ    ػو م نػن كيدرفػه ملصػق سػوؿ ػتػو  : كيف   ا اف الػنط يضػـو اظت  ػرط ع ؾتػنز لسلر ملصض ػػػ 

كفضػ  سػ د فػه افػ فرت اظتراسػ  افػ  نتػر ، زمالئػه يننيػ  افبيئػ  حتاػيسكذفػ  مػ  ل ػ  ، عالو   ي 
 ان لث نو ذع اد اظتلصق.
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كنػػن ،  اظتي انيػػ  اطتر ػػه:   ػػن يػػ كر افػػ فرت كيػػف ياػػن ل اظت  ػػرط يف ذعػػ اد مي انيػػ   ر ػػهلسلػػر ػػػػػ 
 كيف ا    كتد  اظت  رط يد  ع ضاه قضييل فل ر   اظتي اني .،   عن م س د عتل افتدليننت اطتنَ

كمالسظنقه  اطتر ه: كضدت   ن َضزتنف يركم في نن اظت  رط من  ن    يف لسول ع   ر  ػػػػ 
 كا  ينو اف  لعوب ان.

 :  ل مانس   صصت كل يضـو اظت  رط ع ع اد رسومنت ع  افبيئ .لرسل عيئ  ػػػػ 
افػػ  كتيػػب مػػ   العتػػن اظت  ػػرط علػػمت غتنوعػػ  مػػ  ا سػػئل  اظتضرتسػػ   االسػػتننرة: كدتثلػػت يف يل لقػػػػػػػػ 

 كع  ذس نمنقه كا  ينو اف  ق مت ن فه.، كاظتتدلض  سوؿ اف الن نت اف   نرؾ في ن
مػ  جتػنرب : ك ػل ماػنس  ؼتصصػ  يوتػب في ػن اظت  ػرط كػ  مػن قدلػق يف ذاكرقػه م كراد اطتنَ ػػػػ 

 .1اف  سصل ن م  اـترا ه يف اف ندم ا  لر اظت رسل، رينت كلنالا كمواقف كذك
كلتتوم  ػ ا افػ فرت قضريبػن  . دفار ادمخرط في ادنذدي األخضر ادمدرسي )اداعليم ادماوسي(:2

 نػػن فينػػن عي  ا تالفػػنذال لن ػػن ناػػو  ، افػػ فرت اطتػػنص عػػنفاور احإعتػػ ائل علػػمت نضػػس مػػن لتػػوم عليػػه
 كم ه ف ل لتوم علمت :، متل اظتواضي  كاف الن نت

 ػل  مػن يف اف ندم ا  لر: سي  قلن    ا افد صر ظتنذا لـتػرط يف اف ػندم ا  لػر؟ ك اـتراطػػػػ 
ل ل اظتبندا اف  كتػب لف يلتػـ  اػن اظت  ػرط؟ كنػن قلػن  افتضيػيل اظتاػتنر عتػ   ا نالػا  افػ  جتػرل 

 يف اف ندم ا  لر.
عػػ  مػػ  اظتبػػندا كافالػػركط افػػ  سػػيوق  علي ػػن اظت  ػػرط فػػور ػػػػػػ اظتيثػػنؽ اظت رسػػل افبيئػػل: كقلػػن  غتنو 

 انلننمه ذُف اف ندم كاف  كتب لف يلتـ  ان.
عنحإضػنف  ذُف كضػ  نالػنط يضػـو ، تز ث ع  افتزل  افبيوفو ل فلنػندةػػػػ ك   لو يتزوؿ : ك  ن ي

  فدله افالوكينت م   الفه اظت  رط ع  راو حتضيق ع  اف ضنينت اف  قلضي ن لسرقه كلكؿ رد فدله جتن
 افالبي  جتن  افبيئ  م   رؼ افغ .

                                                             
اال لػػر اظت رسػػل . كزارة افرتعيػػ  افو  يػػ  ك كزارة افت يئػػ  افدنرانيػػ  كافبيئػػ  كافاػػينس . سضيبػػ  اف ػػندم ا  لػػر اظت رسػػل: دفػػرت اظت  ػػرط يف اف ػػندم  1

 32. 2)افتدليل االعت ائل(، ص ص 
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 ا تننمػػهػػػػػ لعػػ  ملصػػض :  ػنف يضػػـو اظت  ػػرط ع عػ اد ملصػػض  سػػوؿ لسػ  اظتواضػػي  افبيئيػػ  افػ  قالػػغ  
 كاف  م   العتن نتو  افضينـ ع النط يان ل يف زتني  افبيئ .

مث يضػػـو يف  نيػػ  ، مي انيػػ  عيئيػػ  ر ػػهخب: كيف  ػػ ا اف الػػنط يضػػـو اظت  ػػرط عنفضيػػنـ  ر ػػهػػػػػػػ ل ػػنرؾ يف 
 ع ع اد قضييل عتن.  اطتر ه    

 ػػػػػ ل نرؾ يف ذؾتنز  ري ة اف ندم ا  لر: يضـو اظت  رط عوتنع  اظتضنالت كافتزضيضنت سوؿ افبيئ .
 ػػػػػ لقيل : سي  يتل يف   ا اور قضييل اف الن نت اظت و ة يف اف ندم ا  لر.

 دم:  ل مانس  ي كف في ن اظت  رط اظتالنري  اف  يضـو ان يف اف ندم ا  لر.ػػػػ مالنريدل يف اف ن
مػ  جتػنرب ػػػػػ م كراد اطتنَ : ك ل ماػنس  ؼتصصػ  يوتػب في ػن اظت  ػرط كػ  مػن قدلػق يف ذاكرقػه 

 اف  سصل ن م  اـترا ه يف اف ندم ا  لر اظت رسل.، كمواقف كذكرينت كلنالا 
 .1اظت  رط ع نكي  ا منك  اف  كت  ن م ن  ػػػػ ع نكي  م ن : ياو  في ن

كلتتوم   ا افػ فرت ليلػن خرط في ادنذدي األخضر ادمدرسي )اداعليم ادماوسي(: ن. دفار ادم3
 ضيضػ  قر ػ   ا تالفػنتمػ   نص عػنفاوري  احإعتػ ائل كاظتتوسػ علمت نضػس مػن لتػوم عليػه افػ فرت اطتػ

ي    ا افاور  كلتتوم   ا اف فرت علمت :، طتصَو
 . فالـتراطػػ حتضي اد: يضـو اظت  رط عتاوي  ل ل افتزضي ات اف  دفدته ػػػ
 ػل  مػن يف اف ندم ا  لر: سي  قلن    ا افد صر ظتػنذا لـتػرط يف اف ػندم ا  لػر؟ ك اـتراطػػػ 

ل ل اظتبندا اف  كتػب لف يلتػـ  اػن اظت  ػرط؟ كنػن قلػن  افتضيػيل اظتاػتنر عتػ   ا نالػا  افػ  جتػرل 
 ا  لر. يف اف ندم

ػػػػػػ اظتيثػػنؽ اظت رسػػل افبيئػػل: كقلػػن  غتنوعػػ  مػػ  اظتبػػندا كافالػػركط افػػ  سػػيوق  علي ػػن اظت  ػػرط فػػور 
 انلننمه ذُف اف ندم كاف  كتب لف يلتـ  ان.

 .فالـتراطػػػػ مالنري  نندم : كفي ن ي كف اظت  رط ل ل افتزضي ات اف  دفدته 
   ا منك  اف  كت  ن م ن .ػػػػ ع نكي  م ن : ياو  في ن اظت  رط ع نكي

                                                             
 24،  01ص ص  . كزارة افرتعي  افو  ي  ك كزارة افت يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس . دفرت اظت  رط يف اف ندم ا  لر اظت رسل ) افتدليل اظتتوس (، 1
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ػػػػػػ لكتالػػف مصػػنٌف افبل يػػ :   ػػن ياػػو  ا عنػػنؿ كا نالػػا  افػػ  قضػػـو اػػن  ػػ   اظتصػػنٌف كمونقػػب 
 اف ظنف  افتنعد  عتن.

ػػػػػػػ لكتالػػػف اصتنديػػػنت اليػػػ : ياػػػو  في ػػػن ل ػػػل اصتنديػػػنت اليػػػ  كاف الػػػن نت افػػػ  قؤدي ػػػن  نقػػػه 
 ا   ة جتن  افبيئ .

 في ن قوثيق اظترا   اظت ن  اظتتدلض  عنفبيئ . ػػػػ لكثق : يتل
 ػػػػ لقيػػػػػل : يضيل ان نالن نقه م  اف ندم ا  لر.

م  جتنرب ػػػػ م كراد اطتنَ  : ك ل مانس  ؼتصص  يوتب في ن اظت  رط ك  من قدلق يف ذاكرقه   
 اف  سصل ن م  اـترا ه يف اف ندم ا  لر اظت رسل.، كمواقف كذكرينت كلنالا 

نتو  ػػػن ؽتػػػن سػػػبق افضػػػػوؿ لف  ػػػ اف اظتلضػػػنف لك اظتر دػػػنف كتاػػػػ اف قلػػػ  اظتبػػػندرة افايبػػػ  كاالكتنعيػػػػ     
كذف  عغيػ  قوػوي  قلنيػ  كاعػل عنظت ػن ر افبيئيػ  قػندر علػمت افضيػنـ عن نالػا  ، ك  عش افوزارقشاظتالرت 

 كا عننؿ اف  م   العتن يتل زتني  افبيئ .
 ئية : راس ادالميذ في اداربية اد ي  .3
كاستوت     افوراسنت علمت غتنوع  م  انكر ، ار غتنوع  كراسنت مو    فلتلني كق    ذَ  

 كدتثلت     افوراسنت يف :، فدالق  عنفبيئ  كيننيت نذات ا
. كراس  افتلنيػ  يف افرتعيػ  افبيئيػ  ) افاػ   ا كُف مػ  افتدلػيل ا سنسػل(: كقلػن ت  ػ   افوراسػ  1

ا   ا كُف م  افتدليل ا سنسل علمت غرار غتنوع  افوراسػنت افبي اغو يػ  اظتدػ ة اظتو    فتالمي  اف
 عنال تنػنـثالثػ  ػتػنكر عيئيػ   ػ يرة ، فلتوريب افرتعي  افبيئي  يف افوالينت افاػبد  اظتد يػ  اػ   افدنليػ 

  كقػػػ    َػػػينغ   ػػػ   اػػػنكر يف َػػػورة ذ ػػػونفينت عاػػػيا  ييػػػ، اضترائػػػق، اف ضنيػػػنت، ك ػػػل : اظتػػػنو
قػػػ عو  ذُف احإقبػػػنؿ علػػػمت سل ػػػن عرغبػػػ  كا تنػػػنـ مػػػ   ػػػالؿ قضنعلػػػه اظت تظػػػر مػػػ  اف الػػػن نت افالػػػيض  

كافػػػ  يضػػػرتض لف قػػػتل عالػػػو  فػػػردم لك رتػػػنعل كذفػػػ  ساػػػب مػػػن قتالبػػػه ،   عتػػػ ا افغػػػرضاظتضرتسػػػ
 .1افوضدي  اظتضرتس  

                                                             
 07، ص 2002كراس  افتلني  يف افرتعي  افبيئي  ) افا   ا كُف لسنسل(. . كزارة افرتعي  افو  ي  ك كزارة افت يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس .   1



 م ظور اظتالرع اظت رسل عنصت ائر  افراع  : افبيئ  يفافضص  
 

088 
 

الثػػ  ػتػػنكر رئياػػي   ث. كراسػػ  افتلنيػػ  يف افرتعيػػ  افبيئيػػ ) افراعدػػ  لسنسػػل(: كقلػػن ت  ػػ   افوراسػػ  2
كضػػدت  ػػ ا ، قدلػػلعنحإضػػنف  ذُف ػتػػور عد ػػواف لفدػػب كل، اضترائػػق، اف ضنيػػنت، كاػػنعضت ن ك ػػل: اظتػػنو

مػ   ػػالؿ قضنعلػػه  كا تنػػنـاػنكر ليلػػن يف َػورة ذ ػػونفينت عاػيا  قػػ ف  افتلنيػ  ذُف سل ػػن عرغبػ  
تل عالػػو  فػردم لك رتػػنعل كافػػ  يضػرتض لف قػ،  نت افالػيض  اظتضرتسػ  عتػػ ا افغػرضاظت تظػر مػ  اف الػػن

 .1كذف  ساب من قتالبه افوضدي  اظتضرتس 
فبيئيػ  مػ  . كراس  افتلني  يف افرتعي  افبيئي ) ا كُف متوس (: كق  ع ونت  ػ   افوراسػ  عػػػ افرتعيػ  ا3

ض  علمت ثػالث كقلن ت   ا افوراس  ليلن علمت غرار عضي  افوراسنت افانع، ل   افت ني  اظتات ام 
 .2اضترائق، اف ضنينت، : اظتنوػتنكر رئياي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 07، ص 2002. كزارة افرتعي  افو  ي  ك كزارة افت يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس . كراس  افتلني  يف افرتعي  افبيئي  ) افا   افراعد  لسنسل(.  1
 09، ص 2004كافبيئ  كافاينس . كراس  افتلني  يف افرتعي  افبيئي  ) افا   ا كُف متوس (.  . كزارة افرتعي  افو  ي  ك كزارة افت يئ  افدنراني  2
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 خالصة:
سػػػػدمت اظتالػػػػرع اظت رسػػػػل اصت ائػػػػرم  ن ػػػػ ا ذُف ذدراج افبدػػػػ  افبيئػػػػل يف اظت ظومػػػػ  افتدلينيػػػػ  افرتعويػػػػ     

ك ػ ا مػن جتلػمت عوضػوح يف ، كقاوير لدائ ن ظتانيرة اظتاتو ات كمواكب  اظتتغ ات اف  يال   ن افدنَف
 ة اف  عرفت ن اظت ظوم  .احإَالسنت افرتعوي  ا    

ريػػػ  يف مػػػيالد مالػػركع   يػػػ  حإدراج افرتعيػػ  افبيئيػػػ  يف اظت رسػػ  اصت ائ 2000فضػػ   ػػػ  ت  سػػ       
كذفػ  مػ  ل ػ  ذعاػنو عدػ  عيئػل يف افػ امج افرتعويػ  كافتدلينيػ  كقلػنش ، ؼتتلف ا  ػوار افتدلينيػ 

 افرتعي  افبيئي  كافت ني  اظتات ام  يف اظت  ج اظت رسل.
ك   العتن ذع اد ملف سضيب  افرتعيػ  افبيئيػ  مػ  ، يل   ا اظتالركع ع  لرعد  مراس كق    قدن      

          ل ػػػػ  افت نيػػػػ  اظتاػػػػت ام  افػػػػ م قلػػػػن  ثػػػػالث لدفػػػػ  فلنػػػػريب يف افرتعيػػػػ  افبيئيػػػػ  يف ا  ػػػػوار افثالثػػػػ 
اظت رسػػػل افػػػ  قلػػػن ت كنػػػن   ذعػػػ اد سضيبػػػ  اف ػػػندم ا  لػػػر ،  افثػػػننوم(، اظتتوسػػػ ، ) احإعتػػػ ائل

ككػراس ، ا  لػر اظت رسػل كعانقػنت افتزلػ اف في  افبي اغو ل اطتنص عنظتدلل اظت ال  يف اف ػندم 
 افتلني   يف افرتعي  افبيئي  كاظتيثنؽ اظت رسل افبيئل. 
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 تمهيد:
افػػػػ  يرقوػػػ  علي ػػػػن يف قرعيػػػػ   ا كُف اظت نػػػ  يف افاػػػػلل افتدلينػػػل يدتػػػ  افتدلػػػػيل االعتػػػ ائل اظترسلػػػػ     

افػ  قػؤ ل ل فلتوافػق مػ  غتػتند ل كافتضنعػ  مدػه  رفػ كقووي  اف ن ئ  كق كيػ  ل عضاػ  كػنيف مػ  اظتد
 كقووي  اظتوا   افصنٌف كاالكتنيب جتن  غتتنده كك  ه كلمته.

ضػ  اطتصػيب افػ م كتػب لف قغػرس فيػه عػ كر يف كو ػن اضت  لقتي      اظترسل  م  افتدلػيل كقون    
فبنقػت اظت رسػ  االعت ائيػ  ، يػندي اجتن نق ن اصت ي ة يف غتتند ن اضت ي  اف م يدرؼ قاورا يف كنفػ  اظت

يدلػػق علي ػػن لقتيػػ  كػػ ل يف اجملتنػػ   داو رسػػنفت ن افرتعويػػ  كافتدلينيػػ   فػػراد اجملتنػػ  كختػػريج ل يػػنؿ 
 لمت رموز  ك ثركاقه.قا ل يف ع نو لك ن ن كاضتضنظ ع

قدػػ يالت  ختللت ػػنفضػػ   ػػ  ت اظت ظومػػ  افتدلينيػػ  يف اصت ائػػر افد يػػ  مػػ  ااػػنت كاظتراسػػ  افػػ      
كننػػت هتػػ ؼ ذُف حتاػػش ؼتر ػػنت  ػػ   اظت ظومػػ  عغػػرض مواكبػػ  اظتاػػتو ات افدنظتيػػ  ،  كذَػػالسنت

راسػػػػ  زم يػػػػ  م ػػػػ  ككػػػػنف فلتدلػػػػيل  االعتػػػػ ائل يف اصت ائػػػػر نصػػػػيب مػػػػ   ػػػػ   افتدػػػػ يالت يف ستػػػػس م
ػوؿ اػػ   اظت رسػ  االعت ائيػػ  ذُف لعلػمت ماػػتوينت ، ذُف يوم ػن اضتػػنِف االسػتضالؿ كذفػ  مػػ  ل ػ  افَو

ا داو كقوػػػوي  ل يػػػنؿ كاعيػػػ  متدلنػػػ  كمتالػػػبد  عػػػنفضيل افو  يػػػ  كاحإسػػػالمي  نتو  ػػػن   مػػػ  غتتند ػػػن 
 كلك ن ن.

يف اصت ائػػر قبػػػ  كعدػػػ   تدلػػػيلكس اػػدمت مػػػ   ػػالؿ  ػػػ ا افضصػػػ  ذُف قاػػلي  افلػػػوو علػػمت كاقػػػ  اف    
كػ ف  اضتػػ ي  علػػمت اظتػػ  ج افتدلينػػل يف اظت رسػػ  ،  كق ػػنكؿ افتدلػػيل احإعتػػ ائل يف اصت ائػػر، االسػتضالؿ

 احإعت ائي  يف اصت ائر.
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 أوال.اداعليم في ادجزائر ق ل وبعد االساقالل:
 . اداعليم في ادجزائر في ادفارة االساعمذرية: 1

فنػػ  ، ة االسػػتدننري  يوتاػػل لقتيػػ  كبػػ ةافتدلػػيل يف اصت ائػػر ذعػػنف افضػػرت  ذف قاػػلي  افلػػوو علػػمت كاقػػ 
 الفه نتو  لف نتبش كعوضوح اظتانعل اضتثيثػ  افػ  كػنف يبػ عتن اظتاػتدنر افضرناػل يف  نػس اعتويػ  

كيالػػ  افػػ كتور ػتنػػ  عنػػنرة ذُف  ػػ ا افواقػػ  ، افالػػدب اصت ائػػرم كذ لػػنعه فاػػيارقه افو  يػػ  فيو ػػ 
كل ػ ت يف قثبيػت اسػتدننر ن  1830فرناػن قػ   ػرعت يف اسػتالؿ اصت ائػر يف سػ   عضوفه: "كننت 

      كفو ه َف يو  استالال كغ   م  ل ونؿ االستالؿ ..... كَف يوػ  اسػتدننران كنفػ م  ػ  قه 
لك      كث  م  افبالد يف آسين كلفريضين ... ف و َف يضػف ع ػ  اغتصػنب ماػتدنر اف كفػ  كاحإدارة 

كذفتػػن ذ ػػب اظتاػػتدنر افضرناػػل ، رض كافثػػركة افػػ  كننػػت فلو ائػػريش علػػمت لرض ك ػػ  لكاضتريػػ  كا 
ك ػػو قػػ  لراد لف ، كذفغػػنو عػركعت ل   ػػن رمػ  مغػػنيرهتل فضرناػيش، فػ راد سػػزق اعتويػ  افضوميػػ  فالػدب

ذفتػػػن االمتػػػ اد احإفريضػػػل فلػػػو   ، ك ػػػ  ل فػػػيس غتػػػرد ماػػػتدنرة فرناػػػي  سػػػ  يوػػػوف يوونػػػوا فرناػػػيش
سػ  ي يػ   نعدػه ، ن ذ ب  ػ ا اظتاػتدنر ليلػن ظتاػخ احإسػالـكنع  افبزر اظتتوس  ....   افضرنال

فيتزػػػػوؿ مػػػػ   ػػػػوك  يلػػػػق ، افضػػػػومل افدػػػػريب يف افبيئػػػػ  افدرعيػػػػ  اصت ائريػػػػ  كي ػػػػ ع م ػػػػه عوامػػػػ  اظتضنكمػػػػ 
 .1االستدننر ذُف قي  يثض     اظت نضلش يف سبي  اضتري  كاالستضالؿ"

 ػػو جت يػػ  افالػػدب ضرناػػل لف افاػػبي  ا كؿ حإ لػػنع اصت ائػػر كاصت ائػػريش فضػػ  لدرؾ اظتاػػتدنر اف    
عػػػ ل ياػػػدمت فلضلػػػنو علػػػمت ا نالػػػا  افتدلينيػػػ   1830فن ػػػ  د وفػػػه اصت ائػػػر سػػػ   ، اصت ائػػػر كفرناػػػته

 اسػػتيانٓف"فلضػػ  َػػ   افضرناػػيوف كػػ  مػػن  اػػر عبػػنؿ ماػػتدنر  فثضنفيػػ  افػػ  كننػػت م د ػػرة آنػػ اؾكا
كعدػػ  قػػرف كرعػػ  ، فػػ غلضوا يػػـو استلػػوا افػػبالد لكثػػر مػػ  لفػػف م رسػػ ، غن ػػل فتزضيػػق  ػػ   ا  ػػ اؼ
افثػػػػػػورة اظتاػػػػػػلز  ضػػػػػػ  ل( كننػػػػػػت ا ميػػػػػػ  يف  لعل ػػػػػػتع ػػػػػػ من 1954افضػػػػػرف مػػػػػػ  اسػػػػػػتالعتل )سػػػػػػ   

قدلنػت لغلبيػت ل  200.000لمػن افػ ي  كػننوا يضػرؤكف افدرعيػ  فلػل يػ د قدػ اد ل عػ  ،  91%اصت ائر

                                                             
 11،ص1993. اصت ائر: دار موفل فل الر، افتدليل يف اصت ائر قب  كعد  االستضالؿ . افان ر، زر وٓف. 1
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كػػػل يضػػػنـك اػػػن   كاحإَػػػالحر افضػػػومل افدػػػريب ضتركػػػ  افتو يػػػ  افتيػػػن لقنم ػػػنافاػػػنسض  يف اظتػػػ ارس افػػػ  
 1االستدننر..." ل  اؼ
كيؤكػػػػ  افوثػػػػ  مػػػػ  اظتتتبدػػػػش ظتاػػػػنر افرتعيػػػػ  كافتدلػػػػيل يف اصت ائػػػػر قبػػػػ  افضػػػػرتة االسػػػػتدننري  )قبػػػػ      

(علمت لف اصت ائر قب  د ػوؿ اظتاػتدنر افضرناػل كػنف عتػن قدلينػن  ػبي ن عػ ف  افتدلػيل اظتن ػوح 1830
سػػػ  اظتاػػؤكفش افضرناػػيش سػػػ   ك ػػ ا مػػن ل ػػػنر فػػه قضريػػر ل، رس كا ديػػرة كاصتنمدػػنت ا كرعيػػػ اظتػػ ايف 

يف اصت ائػػر كنػػن يف فرناػػن  آنػػ اؾ)افتدلػػيل االعتػػ ائل( كػػنف م تالػػر لف افػػ م لكػػ  فيػػه علػػمت ، 1836
 .2اظت ا ر ككنف يتل يف اظتان   كاف كاين كاظت ارس افضرآني  يف لغلب افضرل ك

( 1962_1830ل ل ل اظتراس  اف  مر ان افتدليل يف اصت ائر ذعنف افضرتة االستدننري  )كنتو  قل ي
 يف لرع  فرتات م ن  ك ل كنن يلل:

ذف ل ػػل مػػن ميػػ   ػػ   اظترسلػػ   ػػو افدنليػػنت اضترعيػػ  افػػ    (:1880_1830) األودــى. ادفاــرة 1.1
كمػ  عنسػل  عضيػندة ا مػ  عبػ  كافػ  قنعلت ػن مضن، اصتػية افضرناػل ضػ  افالػدب اصت ائػرمكنف يالػ  ن 

 افضندر. 
ف َػػ ر قػػراران يضيػػ  ع نػػه ال مػػنن  مػػ  ، فضػػ  سػػدمت اظتاػػتدنر افضرناػػل ذُف مغنفاػػ  افالػػدب اصت ائػػرم  

ق ريس افلغ  افدرعي  يف اظت ارس االعت ائي  اظتاننة )عنفدرعي  افضرناي ( كيف اظتػ ارس اضتووميػ  افػثالث 
فػػػتدل  اصتن وريػػػ  ، فضػػػرار مػػػن فضػػػل قبػػػوالن كَف يدنػػػ  عػػػه ػػػ ا ا غػػػ  لف، علػػػمت ماػػػتول افتدلػػػيل افثػػػننوم

لع نو افالدب اصت ائرم يف اف ظل افتدليني  كافرتعوي  كافاينسػي  افػ  كننػت  ذدمنجافضرناي  افثنفث  علمت 
ؼتصصػػ   ع ػػنو فرناػػن كذفػػ  يف ذ ػػنر سينسػػ  احإدمػػنج افاينسػػل كاالسػػتدننر اظتاػػل  علػػمت افالػػدب 

 3اصت ائرم.

                                                             
 12. افان ر، زر وٓف. مر   سنعق، ص1
 211،ص1984ر. قررت : اسا بوِف راع  كم صف عنش. ديواف اظتابوعنت اصتنمدي ،ل كاضتنضاصت ائريش اظتنض. ان رم، عرنينف ك آ ركف . 2
 13. افان ر، زر وٓف . مر   سنعق،ص 3
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ك ػػل افػػ  ، مػػ  اعتينكػػ  كاظتؤساػػنت افتدلينيػػ  اجملتنػػ  اصت ائػػرم يف  ػػ   افضػػرتة افد يػػ فضػػ  عػػرؼ    
كػػػ  رفػػػ  آنػػػ اؾ كمػػػ  عػػػش ل ػػػل  ػػػ   اعتين فتزػػػت لعوااػػػن ذُف افالػػػدب اصت ائػػػرم اظتػػػتداة فلدلػػػل كاظتد

 ن كر: افتدليني 
 ن افالػدب فتدلػػيل   لك ػ  قدتػ  اف كايػن مػ  ل ػػل اعتينكػ  افرتعويػ  افػػ ذتيـب ادقرآنيـة وادزوايــذ:اكاد

ف ػػل عبػنرة عػػ  لمػنك  قتوضػػ  ع  دػنـ كذيػػواو افالبػ  افػػ ي  يػ قوف ذفي ػػن مػ  عديػػ  لث ػنو فػػرتة ، ا ع ػنو
كننػػت  ػػ   اف كايػػن قاػػن ل يف ،  1قوا ػػ  ل كنػػن قدضػػي ل مػػ  نضضػػنت افتدلػػيل يف كثػػ  مػػ  ا سيػػنف

ػل  دراسػت ل يف قػو  نس لك اظتغػرب ا قصػمت قووي  ا  ينؿ افصػنع ة كحتلػ  افالػبنب اظتتضػوقش ظتَو
كم  لمثل      اف كاين زاكي  اعتنم  عنظتايل  كزاكي  افاليخ اع  عب  افرزت  كزاكي  افاليخ علل ع  لتل 

كنتوػ  افضػوؿ لف اف كايػن يف اصت ائػر ثػالث ، كننػت م تالػرة عػ  افضاػر اصت ائػرم  كغ  ن م  اف كايػن افػ 
 لنواع ك ل:

 ػنسب ن  ػو َػنسب افاري ظتيثػنؽ  فػراد ضػ  ) ػي  ن( يف افدػندة ك ػو مػ  يداػل ازكاين اظتالػنيخ َك
 كمري كف ػػ احإ واف ػػػػ .  لقبنعكفه  كركاد     اف كاين

 . زكاين اظتراعاش ك  ا اف وع م  اف كاين ملويته رتنعي  كاظتراعاوف  ل لسضند اظتؤسس ا كؿ فل اكي 
  افرزتػػنف افيلػػوِف يف دائػػرة  زكايػػن افالبػػ  ك ػػل مت صصػػ  يف عتدلػػيل افالبػػ  مثػػ  زاكيػػ  سػػي م عبػػ
 ق  كالي  قي م كزك.ز ع ا

كمػ ارس فلرتعيػ  كمػ  ال فلغػ  افدرعيػ   ر اثنع  سص ن فلثضنف  احإسػالمي يف اصت ائ نايك فض  كننت     اف  
ككننت ، 2كمدضال فلنون  ي  كا سرار اف ي  رفلوا االستدننر ك من زتله م  فاند اف ي ي  افو  ي 

  اظتػ ارس اضتػرة يف اصت ائػر كاظتدن ػ  كاصتنمدػنت احإسػالمي  عالبػ  متالػبدش عػركح     اف كاين ركافػ  دتػ
عتػ ا افالػدب افضػوة   يدت اف اثنع  اظتصػ ر افػ  نتػ  افل اف، كقيل افو  ي  كافغ ة علمت افو   احإسالـ

 فلوقوؼ يف ك ه افغنَب افضرنال.
                                                             

. عنق ػػػ : دار افالػػػ نب ،عػػػ كف  يػػػ  كاالداريػػػ  يف لث ػػػنو االسػػػتالؿ افضرناػػػلاال تننعقػػػنريخ ا كراس كنلػػػنـ افرتكيبػػػ  . رتديػػػ  لكؿ نػػػوفن  يف ا كراس. 1
 .107قنريخ، ص 
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سوػػرقش مضتػػوسش ذسػػ اقتن علػػمت لمػن افوتنقيػػب ف ػػل عبػػنرة عػػ  موػػنف يضػ  يف سوػػرة كاسػػ ة لك    
اظتاػػي * كقػػ  يوػػوف افوتػػنب  اسػػلا  ػػرل ك ػػل لقػػ  كسػػ ة قدلينيػػ  يالػػق علي ػػن يف عدػػا اظت ػػن ق 

ككننػت  ػ   افوتنقيػب لكثػر انتالػػنرا مػ  اف كايػن ذذ قتوا ػ   يف لسيػنو اظتػ ف كافضػػرل ، ػتػالت َػغ ة
مت  و  م رس  لك  ل ملزض  كق  قووف     افوتنقيب ليلن سورة م  م  ؿ لك ع ني  ماتضل  عل

 1ااو  كب .
فضػػ  كننػػت  ػػ   افوتنقيػػب قػػؤدم لدكارا قرعويػػ  رائػػ ة يف قرعيػػ  كقدلػػيل لع ػػنو افالػػدب اصت ائػػرم يف    

 ػػػ   افظػػػركؼ اضتنفوػػػ  افػػػ م ياػػػدمت اظتاػػػتدنر افضرناػػػل عوػػػ  مػػػن لكد مػػػ  قػػػوة ذُف  نػػػس مدػػػنَف 
    افػػ  يػػ ي  عتػػن افالػػدب اصت ائػػرمكافدرعيػػ مي احإسػػالافال صػػي  افو  يػػ  كػتنرعػػ  لعػػرز افثواعػػت كافضػػيل 

ك  ا من اعرتؼ عه اظتاتدنر افضرنال نضاػه ع ػ من ذكػرت افلو ػ  اظتولضػ  مػ   ػرؼ اجمللػس افػو ا 
فضػػ   ػػنو يف قضرير ػػن مػػن يلػػل: "كفػػوال  ػػ   ، 1891سػػوؿ افتدلػػيل يف اصت ائػػر سػػ   افضرناػػل عتزضيػػق 

 .2ضش فلو   كا مي "اظتراك   َب  ا  ضنؿ اصت ائريش كل ل مدر 
كتػػنب كزاكيػػ  موزعػػ  عػػ     2000ـ عػػػ 1871اف كايػػن يف اصت ائػػر سػػ   ك فضػػ  قػػ ر عػػ د افوتنقيػػب    

سيػ  ، قلنيػ ا قضريبػن 28000لل اػن ز ػنو ككنف يتنػ رس كيػتد، كنم  افضار اصت ائرم مشنال ك  وعن
لمػػن ، ي ن لرعدػػوف زاكيػػ لمػػن يف قلناػػنف كضػواس، يف قاػ اي   فوسػػ  ن كػػنف يو ػ  اػػن قاػػدوف م رسػ 

 .3افدنَن  فض  كنف في ن سواِف منئ  م رس  فتدليل افضراوة كافوتنع  كاضتانب
 :ـ ككػػػػػنف ياػػػػػ  ن  1878سػػػػػ    كقػػػػػ  ق ساػػػػػت  ػػػػػ   اظتػػػػػ ارس ادمـــــدارس اددينيـــــة ادمســـــيحية

م رس  ككننت     اظت ارس قتوا   يف م اض  افضبنئ   21كعلغ ع د ن يف ذف  افوقت   مايزيوف
ػػ  عػػ د افت، كافبػػيا كلكالد سػػي م افالػػيخ كيف كرقلػػ افوػػ ل   1039الميػػ  اػػ   اظتػػ ارس كقػػ  َك

كننػػت  ػػ   اظتػ ارس هتػػ ؼ ذُف ق صػػ  ا  ضػنؿ رغػػل لف فرناػػن كننػت قػػ عمت كػػ عن لف ك      قلنيػ ا 

                                                             
 .25، ص1993اصتنمدي ،  . اصت ائر :ديواف اظتابوعنتافرتعي  كمتالبنهتن. عوفلو ، غينث. 1
 14. افان ر، زر وٓف. مر   سنعق، ص2
 .14. اظتر   نضاه، ص3
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ذال لنػػػه َف يوػػػ  متلػػػوا مػػػ  افاػػػنع  افتبالػػػ م كافاينسػػػل ،  ػػػ ا افتدلػػػيل سػػػرا كم ضصػػػال عػػػ  اضتوومػػػ 
 . 1الوده افالانت افضرناي  كث اكاف م كننت ق

 :كقػػػػػػػ  لنالػػػػػػػئت  ػػػػػػػ   اظتػػػػػػػ ارس او ػػػػػػػب مرسػػػػػػػـو مػػػػػػػؤرخ يف  ادمـــــــدارس ادحكوميـــــــة ادـــــــثالث
افضرناػػل قالػػتن  علػػمت  احإسػػالملثػػالث مػػ ارس فلتدلػػيل  ذنالػػنوافػػ م نػػل علػػمت  30/09/1850

 ػػ ف ن ككػػنف ، كقػ   ػػي ت  ػػ   اظتػػ ارس عتلناػنف كقاػػ اي   كاظت يػػ ، مػرسلتش قتػػن افثننويػػ  كافدنفيػػ 
 2ذُف افوظنئف اف ي ي  افضلنئي  كافتدليني  كاحإداري .    قووي  مر زش 

ذال لف افظ ػػور افضدلػػل ، ـ 1850 ػػ   اظتػػ ارس َػػ ر سػػ    ذنالػػنورغػػل  لف اظترسػػـو افػػ م لقػػر     
افضػػػرتة اظتنتػػػ ة عػػػش فضػػػ  انالػػػق يف ع ػػػنو  ػػػ   اظتػػػ ارس يف ،  ارس قػػػ  ر قراعػػػ  ا رعدػػػش سػػػ  عتػػػ   اظتػػػ
كق  كننت  ركط االفتزنؽ ا   اظتػ ارس  ػركط قدوي يػ  كػ ف يوػوف افاػالب ، ـ 1898-1901

ذضػنف  ذُف لنػه َف يوػ  ع موػنف ، 3متزصلش علمت   ندة االعت ائي  افضرناي  كعلمت مدلومنت عرعي  
نف فػػنفضبوؿ كػػػ، فيش عنظت رسػػ  افثدنفبيػػػ لم  نفػػب ي  ػػل دراسػػػته االعت ائيػػ  االفتزػػػنؽ عنفضاػػنش افدػػػن

لنضاػ ل  كيف غينب م راس لك مدن   فل راس  افدرعي  كت  افاالب،  يتد ل عالرة قالمي َفػت كدا 
 عد  اظترسل  االعت ائي  غت كف علمت االفتزنؽ عبدا اظتدن   ا  لي  افالدبي  اضترة كنظتان   كاف كاين.

افلغػنت فض  كنف مدلنل     اظت ارس يدي وف م   ركتل اظت ارس افضرناي  لك م   ركتػل م رسػ    
 4كنف يتون  عتونس.  احإسالمي افالرقي  جبنمد  عنريس لك م  اظتدن   

 :ككننػػت غنفبػػن ، كقػػ  لنالػػ ت  ػػ   اظتػػ ارس يف عدػػا اظتػػ ف اصت ائريػػ  ادمــدارس ادعربيــة ادفرنســية   
قرعويػػن مدلنػػنف لسػػ قتن   ائػػرم مولػػف عتػػ ريس  ذ ػػرافهمػػن حتتػػوم علػػمت قاػػل كاسػػ  يتػػ اكؿ علػػمت 

كق  َك  ع د     اظت ارس يف ع اينت ظ ور ن يف م ي   ، ل فت ريس افضرناي كا  ر فرنا افدرعي 
 .5( ست  م ارس فيتاور ع د ن عد  ذف  يف ع ة   نت م  افو  06اصت ائر كضواسي ن )

                                                             
 14. اظتر   نضاه، ص 1
 15. افان ر، زر وٓف. مر   سنعق، ص2
 .31، ص2005/2006.  نمد  عاورة. اال تننع. لسالـ، مراع . "كاق  اظت ظوم  افرتعوي  اصت ائري ". رسنف  من ات . قال علل 3
 .152-149. اصت ائر :افالرك  افو  ي  فل الر، ص2. طافاليخ عب  اضتني  ع  عنديس فلاضته ك  ود  يف افرتعي  كافتدليلعننمرة. . قركل، 4
 .112، ص1995، اصت ائر: ديواف اظتابوعنت اصتنمدي ، لينث كدراسنت يف قنريخ اصت ائر اظتدنَرة. عننر،  الؿ. 5
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فػػػتل اؾتػػنز كفػػػت  لرعدػػػش ، 14/07/1850كفضػػ  ق ساػػػت  ػػ   اظتػػػ ارس او ػػػب اظترسػػـو اظتػػػؤرخ يف 
ـ لم ادػػ ؿ قضريبػػن م رسػػتش كػػ  سػػ   ا مػػر افػػ م 1873-ـ1850م رسػػ  يف افضػػرتة اظتنتػػ ة عػػش 

كانتضنمػػن ، ر ػ  عنفضنئػ ة علػمت افالػدب اصت ائػرميدوػس دتن ػ  االسػتدننر افضرناػل يف اظتالػنري  افػػ  ق
فتلغػمت  نئيػن سػ   ، ـ1871مدظػل  ػ   اظتػ ارس  سػبنب سينسػي  عدػ  لسػ اث  ذغػالؽم ه فضػ    

 .1ظتاتدنر قوانش قتدلق ع  بنري  افتدليل افدنومل اجملنٓفا ذَ ارـ ك ل افا   اف     ت 1883
سيػػ  علػػغ عػػ د ن يف كنمػػ  ،  ػػ   اظتػػ ارس كػػنف ػتػػ كدا  ػػ ا ذنالػػنوك ػػ ير عنفػػ كر لف قاػػور     

م رس  فنننث ق ر عػ د اظتلتزضػنت اػن ثالثػ  آالؼ قلنيػ ة  22م رس  م  ن  541افرتاب افو ا 
كاضتضيضػػ  ، ( قلنيػػ 45000ضػػش اػػن ستاػػ  كلرعدػػش لفػػف )م رسػػ  فلػػ كور كعلػػغ عػػ د اظتلتز 519ك 

 -افػػ كار- ػػ   اظتػػ ارس  ػػو ل ػػ  افالػػبنب اصت ائػػرم افدػػريب مػػ  قػػرا ل  ذنالػػنولف افغنيػػ  افرئياػػي  مػػ  
ككػػنف قصػػ  ، عن ظػػ ذُف  ػػ   اظتػػ ارس افػػ  لنضضػػت علي ػػن افاػػلانت االسػػتدننري  لمػػواال  كذد ػػنعتل

 يػ  مػ  افالػبنب م دك ػل اعتويػ  فػال  ػل عػرب  ذ ػراج ػو  افالانت االستدننري  م    ا افتدلػيل
فوننػػػت  ػػػ   اظتػػػ ارس اثنعػػػ  سػػػالح سػػػرب  اػػػ  علػػػمت افضػػػيل افرتعويػػػ  افدرعيػػػ  ، كال  ػػػل فرناػػػيش

اف  كػنف يتالػران افالػدب اصت ائػرم ك ػل ليلػن )اظتػ ارس( لك ػ  ن اظتاػتدنر كت يػر علػمت  كاحإسالمي 
 2اف كاين كافوتنقيب. ذغالؽ
فض     ت     افضرتة ن عه كبػ ة فتوسػي  افتدلػيل فصػنٌف  (:1892-1882ة ادثذنية ). ادفار 2.1

-1832ك ػولت يف  ػ   افضػرتة صت ػ  غتلػس افالػيوخ افضرناػل افػ  قرلسػ ن  ػوؿ فػ م )  اصت ائريش

 ػػػ   ، ع ارسػػػ  افضلػػػنين اصت ائريػػػ  افاينسػػػي  كافتدلينيػػػ  1891 ػػػ   افلو ػػػ  كلضػػػت سػػػ   ، (1893
اظتاتدنر افضرنال ل ػن كننػت يف َػنٌف اصت ائػريش عغػرض ضػننف قدلػيل لكػ  عػ د  اصت ود كنف ي عل

افرشتيػػػػ  افػػػػ  قتدلػػػػق عدػػػػ د افتالميػػػػ  اصت ائػػػػريش  احإسصػػػػنئينتمػػػػ  ل غػػػػ  لف اصتػػػػ كؿ افتػػػػنِف يوضػػػػ  

                                                             
 15. افان ر، زر وٓف. مر   سنعق، ص1
 .85-80، ص1983. اصت ائر: دار اضت اث  كديواف اظتابوعنت اصتنمدي ، 3. طقنريخ اصت ائر اضت ي   افضندر،  غلوؿ. . عب2
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كافػػػ  قوضػػػ   ليػػػن كػػػ ب مػػػ اعل كقصػػػرلتنت افاػػػلانت ، اظتاػػػلنش يف اظتػػػ ارس افضرناػػػي  االعت ائيػػػ 
 :1جمل ودات اف  يب فو ن  فصنٌف اصت ائريش كقدلين لافضرناي  سوؿ ا

 
ادرسمية اداي تاعلق بعدد اداالميذ ادجزائريين ادمسلمين  اإلحصذئيذت( يوضو 05جدول رقم)

 في ادمدارس ادفرنسية االبادائية
 ددد اداالميذ ادجزائريين ادسنة
1882 8.172 
1883 4.095 
1887 9.064 
1891 14347 
1892 12.263 
1896 19.885 

يتبش م    ا اصت كؿ كيف لف ع د افتالمي  ق اي  لق  مػ  لفػف قلنيػ  يف ظػرؼ عالػرة سػ وات    
كعػػػرؼ  ػػػ ا افدػػػ د ارقضنعػػػن عدػػػ  ، قلنيػػػ  4095ـ سػػػواِف 1883سيػػػ  كػػػنف عػػػ د اظتاػػػولش سػػػ   

يف ذُف لف اظتاػتدنر افضرناػل كػنف يلوػ    ذضنف ، قلني  12.263سواِف  1892يبلغ س   فس وات 
لكقػنت افػ  قػػ كر في ػن كفػػود عرظتننيػ   ػ   اظتػػ ارس ذُف ملئ ػن ع  ضػػنؿ غػ  ماػولش في ػػن فتبضػمت  ػػ   

 .2اظت ارس فنرغ  م وورة يف ا ينـ افدندي 
عنومػػػػػن كػػػػػنف افتدلػػػػػيل يف  ػػػػػ   افضػػػػػرتة "متػػػػػل لقليػػػػػ  يف عدػػػػػا اظت ػػػػػن ق اجملػػػػػنكرة ككػػػػػنف مو ػػػػػودا    
زيػػػػندة ، لمػػػػن افبػػػػنقل فوػػػػنف مدػػػػ كمن م ػػػػه كليػػػػن موزعػػػػ  علػػػػمت افضاػػػػر 73  غتنػػػػوع عل يػػػػ  مػػػػ 35يف 

دا قلػػػػػيال مػػػػػ  علػػػػػمت لف اظتػػػػػ ارس اظتضتوسػػػػػ  فلضرناػػػػػيش كننػػػػػت مغلضػػػػػ  يف ك ػػػػػه لع نئ ػػػػػن مػػػػػن عػػػػػ ا عػػػػػ 
 فض . 166يف كالي  اصت ائر افض نت      اظوظش كنف ع د ل

                                                             
 .17-16. افان ر ، زر وٓف. مر   سنعق، ص1
 .17، زر وٓف. مر   سنعق، ص. افان ر2
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ا  ضػػػنؿ افػػػ  قابػػػق علػػػمت  1883افتدلػػػيل اظت عومػػػ  كاظتضػػػررة سػػػ    ذ بنريػػػ كيف اطتالَػػػ  نػػػرل لف    
كننػت غػ  مابضػ  عػ   مدػ  افولنػ  عػ  كننػت ػتنرعػ  مػ   ػرؼ اظتدنػري  عوسػنئ  نػ كر ،  اصت ائريش
 1يلل: م  ن من

      ـ 1887قلػػ  اظتدلنػػش: فضػػ  كػػنف عػػ د اظتدلنػػش اصت ائػػػريش قلػػيال  ػػ ا سيػػ  علػػغ عػػ د ل سػػػ    -
ـ  1896ولت سػػ   فضػػ  سػػ، رة سػػ واتمدلػػل كمدلنػػ  فيبضػػمت  ػػ ا افدػػ د نضاػػه عدػػ  عالػػ 156عػػػ 

لمػن اظتدلنػش افضرناػيش فضػ  كػنف قدييػ  ل يضتصػر علػمت اظت ػن ق ، نضس افد د م  اظتدلنش كاظتدلننت
 افالننفي   وفن م  افد ف .

فػ ا اعتنػ  سينسػ  افتو يػ  سػ  يثبػت ، اظتاتدنر ع ف قدليل اصت ائريش  و قدويػ  عرسيلػه ذدراؾ -
 خبس. ل  م  لع نو اصت ائريش كعثن معضنو  كيف نضس افوقت قتوفر ف يه افي  افدن

سدمت اظتاتدنر كم   د وفه ذُف ػتنرع  افتدليل عن ا كقص ا ك ػ ت زتػالت كاسػد  اف اػنؽ ضػ   -
قدتػ  اثنعػ  مػؤامرة ضػ  افالػدب  ك ػ   ا  ػ ة افػ  كننػت، كض  افو  يػ  اصت ائريػ  كاحإسالـافدركع  
 افضرنال.

َػػر اظتاػػػتدنر افضرناػػل علػػمت رفػػػا كػػ  اظتالػػػنري  فضػػػ  ل (:1930-1900. ادفاــرة ادثذدثــة: )3.1
زراعػل عنلػل  م ارس  نَػ  ع ع ػنو افػبالد كلساػوا عػ ال مػ  ذفػ  قدلػيل م ػا لك ذنالنواعتندف  ذُف 

ف نصػػب ا تنػػنم ل يف  ػػ   افضػػرتة علػػمت حتويػػ  اظتػػ ارس ، قابيضػػل فتوػػوي  لعػػواف متػػ موف مصػػنضت ل
ا  م رسػوف   ائريػوف حتػت مراقبػ  كسػل رهتػنذدااظتو ودة ذُف م ارس  ينـ لك ملزضنت يالرؼ علػمت 

غ  لف ناب  افضبوؿ يف     اظت ارس كننت ضئيل   ػ ا كقػ  قػ رت ، م راو فرنايش ظت ارس رئياي 
لمػػػن يف ، ـ 1929سػػػ    %6ـ ك 1914سػػػ   %5ـ ك 1908مػػػ  غتنػػػوع ا  ضػػػنؿ سػػػ    %43عػػػػ 

 150ك 1900قلنيػػ ا قبػػ  سػػ    84افاػػور افثػػننوم فوػػنف ال يضبػػ  سػػ وين مػػ  اصت ائػػريش ذال مدػػ ؿ 
 .2ـ1914قلني ا قب  س   
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 22، صاظتر   نضاه. 2



 اطتنمس : اظت رس  االعت ائي  يف اصت ائر افضص  
 

101 
 

فضػػػ  كػػػنف  ػػػل اظتاػػػتدنر افضرناػػػل  ػػػو ضػػػننف افتدلػػػيل  قػػػ  عػػػ د ؽتوػػػ  مػػػ  اصت ائػػػريش كسػػػنكؿ    
عالػ  افاػػرؽ سػ  يبضػػمت  ػ ا افالػدب حتػػت سػيارقه  نػػه يػ رؾ  يػ ا عػػ ف افالػدب افػػ م  ذقصػنؤ ل

فػػ  فرضػػ ن اظتاػػتدنر افضرناػػل علػػمت قدلػػيل ككننػػت  ػػ   افدوائػػق كاضتػػوا   ا، يضػػرل  ػػدب ال ياػػتدب 
 اصت ائريش كافضرنايش .

كاصت كؿ افتنِف يوض  افضرؽ افالنسػ  عػش اظتي انيػ  اػ دة فلتالميػ  اصت ائػريش كافتالميػ  افضرناػيش    
 1فوننت اظتضنرن  عنفضرن  افضرنال افض ٔف كنن يلل:

 لاالميذ ادجزائريين وادفرنسيين بوضو ادفرق بين ادميزانية ادمحددة د :(06جدول رقم )
 ميزانية تعليم ادفرنسيين ميزانية تعليم ادجزائريين ادسنة
1907 1.555.000 7.013.000 
1918 2.171.000 8.579.000 
1920 6.991.000 32.979.000 
1928 21.003.000 84.344.000 

 .23ا, مرجع سذبق, ادمصدر: طذىر زرىوني
فضالسػػل يف  ػػ   افضػػرتة فضػػ  كػػنف يف سنفػػ  سػػيئ   ػػ ا فوػػنف  ػػ ؼ  ػػ ا ا لمػػن افتدلػػيل افتضػػا ك   

فتالػ   سػ   ، عنػنؿ لكثر ػن ي كيػ  فصػنٌف اظتدنػرافتدليل  و قلضش اصت ائريش كق ريب ل علػمت افضيػنـ ع 
مراكػػػ   ذنالػػػنوكافػػػ م نػػػل علػػػمت  1892لكتػػػوعر  16ـ َػػػ كر اظترسػػػـو افضرناػػػل اظتػػػؤرخ يف  1892

اظتراكػ  مدلنػػش فرناػػيش مػ   ركتػػل افضػػرع اطتػنص فػػ ار اظتدلنػػش  م  يػ  يالػػرؼ علػمت افتػػ ريس اػػ  
  قاػػ اي  ، ك ػػراف، ـ يف كػػ  مػػ  غردايػػ 1896فتضػػت  عدػػ  ن مراكػػ  ل ػػرل سػػ   ، عػػنصت ائر افدنَػػن 

عاي م مبنرؾ. كقػ  كػنف فلب ػنت ليلػن  1904كس   ، ـ عتلنانف كم ي  ك"افضنم"1900كيف س   
   عػػػػ: افضلدػػػ  ك ػػػراف 1914كملزضػػػنت ف اػػػيج افػػػ رايب سػػػ   فضتزػػػت مراكػػػ  ، سظػػػن مػػػ   ػػػ ا افتدلػػػيل

 .2جبني ،  لف، ن ركم ،  الف ، آيت  ن ل، قا اي  ، اصت ائر
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ػػني   ذضتػػنؽ 1920فضػػ   ػػ  ت سػػ         ػػ ا افتدلػػيل ذُف كزارة افرتعيػػ  افو  يػػ  عدػػ من كػػنف حتػػت َك
فتدلػيل فيدػرؼ عدػا افتغػ ات مػ  ككنف عت ا افتزوؿ ق ث   علمت ا، زارة افضرناي  فلتونرة كافص نع افو 

 .1اف نسي  افتالريدي  كاعتيولي 
افتدلػػػػيل ك ػػػ  ت  ػػػ   افضػػػػرتة  لػػػ  سضيضيػػػػ  يف غتػػػنؿ  (:1945-1930. ادفاـــرة ادرابعــــة )4.1

اصت ائػػريش افضلػػػ  يف  ػػػ    سيػػ  كػػػنف فظ ػػػور رتديػػ  افدلنػػػنو اظتاػػػلنش كافتوعيػػ  فلالػػػدب اصت ائػػػرم
ك ػػ ا مػػن  1931ة يف ظػػركؼ  ػػنق  فػػور قووي  ػػن سػػ   فضػػ  قنمػػت ع نالػػنو مػػ ارس ع يػػ ، اف  لػػ 

لكثػػر مػػ  منئػػ  ، عػػ  فألمػػ  اصت ائريػػ ، عضوفػػه: )) فلونديػػ  ا ف احإعرا ينػػلل ػػنر ذفيػػه افالػػيخ افبالػػ  
يػرتدد علي ػن لكثػر مػ  ستاػش لفػف قلنيػ  ، سػرة رغػل االسػتدننر افضرناػل اعت ائيػ كستاش م رسػ  

مث ، ي رسوف مبندا فغت ل كآداال كلَوؿ دي  ل كقنريخ قوم لم  لع نو ا م  اصت ائري  ع ش كع نت 
 .2 ي ت اصتندي  مد  ا ثننوين ك اوة لكُف فلتدليل افثننوم... عنرقه ع فف قلني ((

ان الع افثورة افتزريريػ  افوػ ل  1954فض     ت س    (:1962-1954. ادفارة مذ بين )5.1
كقػػػنـ ، احإسػػالمي ه يف مونفزػػ  افثضنفػػ  افدرعيػػ  ا مػػر افػػ م  دػػ  اظتاػػتدنر افضرناػػل يوثػػف زتالقػػ
اسػػتدننؿ افدرعيػػ  كلغػػ   ذفغػػنوذضػػنف  ذُف ، 1947اظتاػػتدنر عتونيػػ  لسوػػنـ قػػننو ل اظتػػؤرخ يف سػػ   

رشتيػػػ  ثننيػػػ  يف اػػػنكل كاظتصػػػنٌف افتنعدػػػ  فلزنفػػػ  كذدارة افالػػػؤكف ا  ليػػػ  عنظت ػػػن ق اصت وعيػػػ  كذغػػػالؽ 
وات ق ث  ػػػن علػػػمت افلغػػػ  افدرعيػػػ  افػػػ  لَػػػبزت اثنعػػػ  فغػػػ  ل  بيػػػ  ككػػػنف عتػػػ   احإ ػػػرا، اظتػػػ ارس اضتػػػرة

 فض  كننت ما  ة يف ق ريا ن ذُف لسنق ة ل ننب ال لتا وف ناض ن، كلَبزت غريب  يف مو   ن
فضػػ  لَػػ ر عدػػا ا سػػنق ة ، كَف قتوقػػف اضتػػرب افػػ   ػػ ت علػػمت افلغػػ  افدرعيػػ  ع ػػ   ػػ ا اضتػػ  فضػػ 

عػ ف: )افلغػ  افدرعيػ  اف ار ػ  عتوػ  مد كمػ  مػ  كػ   1954   اصتنمديش عػ   ريػق الئزػ  مؤر ػ  سػ
قين  لدعي  ال سن   ذُف ق ريا ن كع ف افدرعيػ  افضصػزمت فغػ  ميتػ  غريبػ  عػ  اصت ائػر كال حتنػ   ػيئن 
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كلمػن افلغػػ  افدرعيػ  اضت يثػػ  ف ػل كػػ ف  فغػ  ل  بيػػ  قدػ  عػػ  لفوػنر ك  يػػ  عرعيػ  كال يتض  ػػن ذال عػػ د 
 .1ضئي  م  اظتثضضش(

فضػػ  ضػػنعضت افاػػلانت االسػػتدننري    ود ػػن يف ػتنرعػػ  اصت ائػػريش كػتنرعػػ  افتدلػػيل اػػ   افػػبالد    
فضنمػػت عػػ غالؽ اظتػػ ارس اضتػػرة كسػػو ت مدلني ػػن ك ػػردت قالميػػ  ن فيبضػػمت مدظن ػػل ػتػػركمش مػػ  

 ضػػ  ك ضلػػ  مػػ  لَػػ   104.000ـ قاػػوي   1958فضػػ   ػػ  ت سػػ   ، قدلػيل اظتػػ ارس افدنوميػػ 
ن علػػمت ماػػتول افتدلػػيل افثػػننوم فضػػ  كػػنف عػػ د افتالميػػ  اظتاػػولش يف نضػػس افاػػ   لمػػ، 460.000

 2كذف  مضنرن  عد د افتالمي  افضرنايش:، ضئيال كنن يظ ر  اصت كؿ ا د
 يوضو ددد ادمسجلين في اداعليم ادثذنوي بين ادجزائريين وادفرنسيين (07رقم ) جدول
ادجزائريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  ادواليذت

 ادمسجلون
مجمـــــــــــــوع 

 ئريينادجزا
ادفرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيون 

 ادمسجلون
مجمــــــــــــوع 
 ادفرنسيين

ادمجمــــوع 
 ادكلي

 اد نذت اد نون اد نذت اد نون
 10602 9697 4219 5460 923 223 700 وىران

 1473 1059 114 915 414 81 333 مسا ذنم
 1631 659 338 321 972 219 753 تلمسذن
 470 350 125 225 120 21 99 تيذرت

 14176 11747 4826 6921 2429 544 1.885 ادمجموع
 32ا, مرجع سذبق, ادمصدر: طذىر زرىوني

 . اداعليم في ادجزائر بعد االساقالل:2
ككػػػػنف يف انتظنر ػػػػن افوثػػػػ  فت وػػػػ   علػػػػمت كػػػػ   1962اسػػػػرت دت اصت ائػػػػر سػػػػيندهتن كاسػػػػتضالعتن سػػػػ   

  ائرم.فنظتاتدنر افضرنال قرؾ كراو  كاقدن م رين كنف يت ب  فيه افالدب اصت، اظتاتوينت

                                                             
 .30. افان ر، زر وٓف. مر   سنعق، ص1
 .32. اظتر   نضاه، ص2
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فضػػ  كرثػػت ،  ػػ   اظتوضػػوعنت افػػ  ك ػػب اف  ػػوض اػػن ذسػػ ل ل ػػلقدتػػ  اظت ظومػػ  افتدلينيػػ       
قتنثػػ  يف ػتػػو افال صػػي  افو  يػػ  ك نػػس  ل ػػ اف ناصت ائػػر عضػػب االسػػتضالؿ م ظومػػ  قرعويػػ  كننػػت 

 ذكتػند  ف ا كنف قغي      اظت ظوم  يدت  لمرا ملزن يضرض نضاه قصػ، مدنَف قنريخ افالدب اصت ائرم
ينت اجملتن  كاف كف  اصت ائري  كحترـت افال صػي  اصت ائريػ  افدرعيػ   غػ  ، احإسػالمي م ظوم  قراع  صَو
نػػ  سػػ  يصػػ  ذُف لنػػه كتػػب االعػػرتاؼ لف  ػػ ا افتغيػػ  فػػ  يوػػوف عػػن مر اعتػػش كسيالػػ   مراسػػ  م 

 ظومػػػ  افرتعويػػػ  كفينػػػن يلػػػل سػػػ زنكؿ ذكتػػػنز اظتراسػػػ  افػػػثالث افػػػ  مػػػرت اػػػن اظت، ا  ػػػ اؼ اظترسػػػوم 
                           افتدليني  يف اصت ائر.

 (:1977-1962.الفترة األولى )1.2
فضػ  كننػت ،  رج اظتاتدنر افضرنال م  اصت ائر ؼتلضن كراو   راعػن كعؤسػن كبػ ا يف اجملتنػ  اصت ائػرم  

ريب كمؤسانت  ك  ي    نكي  قدرضت فل  ب كافت  %98ناب  افضضر عضب االستضالؿ ق  علغت 
كنػن سػولت يف اصت ائػر آنػ اؾ مليػوف ،  ك  افضانعنت كننت فنرغػ  كذتننيػ  آالؼ قريػ  م  مػ  دتنمػن

لفػف اعػ   ػ ي  كيتػػيل كقراعػ  اظتليػوف مداػوب سػرب كنصػػف مليػوف ال ػ  عػندكا مػػ   900لرملػ  ك
 .1افبل اف افالضيض  كمصنن  مغلض  كم ارس ؼترع  م مرة

قدػ يالت ق ركتيػ   ذد ػنؿاتول افتدليل سدل اف كف  اصت ائريػ  ذُف فض     ت     افضرتة علمت م   
كذفػػ  دت يػػ ا ، نر افضرناػػل عوػػ  مػػن فيػػه مػػ  سػػلبينتعلػػمت اف ظػػنـ افرتعػػوم افػػ م كرثػػه عػػ  اظتاػػتد

ػػينت اجملتنػػ  اصت ائػػرم كمبندئػػه كقينػػه افدرعيػػ   حإكتػػند م ظومػػ  قرعويػػ  قدلينيػػ    يػػ ة قراعػػل  صَو
كنتوػ  افضػوؿ عنومػن لف ، اقه كقضنفي   كقراثه كدتو  كقرسخ فغت ن افدرعي كحتنفظ علمت عند كاحإسالمي 

 لكفينت     افضرتة ق  جتا ت يف:
 .ذقنم  م المت قدليني    ي ة ا ؼ قدنيل افتدليل 
 .لرة ذ نرات افتدليل   

                                                             
 .32، ص1981 الر كموتب  افالدب، . اصت ائر: فالرك  افو  ي  فلافتدريب يف اصت ائر م   الؿ افوثنئق افرشتي . عب  افرزتنف سالم ، اع  اف كام . 1
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   قوييػػف ملػػنمش افتدلػػيل اظتوركثػػ  عػػ  اف ظػػنـ افتدلينػػل افضرناػػل مػػ  اظتضومػػنت اف ي يػػ  كافثضنفيػػ
 ضتلنري  فلنوتن  اصت ائرم.كا
 1970االسػتضالؿ ذُف غنيػ  سػ   فوننػت اظترسلػ  ا كُف فلتدريػب مػ  ، افتدريب افت ركتل فلتدلػيل 
 :1سي  مس   ا افتدريب افتدلينيش االعت ائل كاظتتوس  كنن يلل، ـ 
ن لم فغػػ  كننػػت افاػػ   ا كُف كافثننيػػ  مدػػرعتش قدريبػػن كػػنمال ال قػػ رس في ػػ-  اظترسلػػ  االعت ائيػػ : -

 ل  بي .
كاظتػػػواد افدلنيػػػ  عنفلغػػػ  كننػػػت قػػػ رس يف افاػػػ   افثنفثػػػ  ذُف افاندسػػػ  اظتػػػواد ا دعيػػػ  عنفلغػػػ  افدرعيػػػ  -

 سنع  يف ا سبوع.15ك10كيرتاكح قوقيت اظتواد عنفدرعي  من عش ، افضرناي 
نو اصتغرافيػػػن قػػػ رس يف افاػػػ   ا كُف ذُف افراعدػػػ  كننػػػت اظتػػواد ا دعيػػػ  عنسػػػتث  -  اظترسلػػ  اظتتوسػػػا : -

 عنفدرعي  كاظتواد افدلني  عنفضرناي .
اف ػػ كة  اندضػػندكذفػػ  عدػػ  ،  ائػػر غػػ اة االسػػتضالؿ مرسلػػ  ل ػػرلفضػػ   ػػ   قدريػػب افتدلػػيل يف اصت   

ـ كافػػ  ضػػػنت اظتاػػؤكفش يف اظتصػػػنٌف اظترك يػػػ   1971لفريػػػ   30-27افاػػ وي  حإ ػػػنرات افرتعيػػ  يف  
كقػػ  َػػندؽ اجملتندػػوف يف  ػػ   ، اظتضتالػػش افدػػنمش كمػػ راو افرتعيػػ ننوم ك فػػوزارة افتدلػػيل االعتػػ ائل كافثػػ

 :2افتنفي  احإ راواتاف  كة علمت 
 . قدريب افا تش االعت ائيتش افثنفث  كافراعد  فو  اظتواد كقبضمت افضرناي  ق رس كنندة فض 
 . قدريب ثل  لقانـ ا كُف متوس  يف ك  اظتواد كقبضمت افضرناي  ق رس كنندة فض 
 دريب ثل  ا قانـ افدلني  يف ا كُف ثننوم قدريبن كنمال.ق 

 (:2003-1976. الفترة الثانية )2.2

ن  كاظتتلػػػ 1976لفريػػػ  سػػػ    16اظتػػػؤرخ يف  35-76فضػػػ   ػػػ  ت  ػػػ   افضػػػرتة َػػػ كر ا مػػػر رقػػػل 
عنيضػػػ  ك  ريػػػ  علػػػمت نظػػػنـ افتدلػػػيل يف  ذَػػػالسنت ػػػ ا ا مػػػر لد ػػػ  ، افرتعيػػػ  كافتوػػػوي  يف اصت ائػػػر

ن  اف م يووف فيه لكثر دتن ين مػ  افتزػوالت افدنيضػ  افػ  يدرف ػن اجملتنػ  اصت ائػرم يف اجملػنالت االجت
                                                             

 .46. افان ر، زر وٓف. مر   سنعق، ص1
 48. اظتر   نضاه، ص2
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كق  كرد يف   ا ا مر ذف امي  افتدلػيل ا سنسػل كغتننيتػه كق مي ػه ظتػ ة قاػ  ، ي اال تننعاالقتصندي  ك 
 وات كنػػػن ا تضػػػت مرسلػػػ  افتدلػػػيل اظتتوسػػػ  كا تصػػػرت مػػػ  لرعػػػ  سػػػ وات ذُف ثػػػالث سػػػ،  سػػػ وات
فيصػب  يالػق علي نػن افتدلػيل ا سنسػل افػ م دتثلػه اظت رسػ   فينػن عدػ  مػ  اظترسلػ  االعت ائيػ  فت  مج

 ا سنسي  ذات افتاد  س وات.
 :1فض  لرسمت   ا ا مر اال تينرات كافتو  نت ا سنسي  فلرتعي  افو  ي  م  سي  اعتبنر ن

 .م ظوم  ك  ي  لَيل  ظتلنمي  ن كذ نراهتن كعراغت ن 
 ن متونمل  صتني  ا  ضنؿ اصت ائريش. ذقنست ننتضرا ي  يف د  فَر
 . متضتز  علمت افدلـو كافتو وفو ي 
   دػػ  كػػ  اظتػػواد قػػ رس عنفلغػػ  يػػ( فغػػ  افتدلػػيل يف كػػ  اظتراسػػ  ي76/35فضػػ  كسػػ   ػػ ا ا مػػر )  

ائر علمت اف زو كدتت  يول  افتدليل يف اصت  ، كَف ي نل ن2افدرعي  كلعال مونن  مدت   فلغنت ا   بي 
 افتنِف:

   ذ بنرمقدليل حتل م غ. 
  س وات. 9قدليل لسنسل ذف امل ظت ة 

 إلى اآلن(: -2003. الفترة الثالثة )3.2

يالػػ   اجملتنػػ  اصت ائػػرم علػػمت غػػرار عػػنقل اجملتندػػنت قغػػ ات   ريػػ  يف  ػػ  اظتيػػندي  االقتصػػندي     
م ظومػ  قرعويػ  قدلينيػ  قتنن ػمت  ذكتػند قتالػب  ػ   افتغػ ات افػ ، ي  كافثضنفيػ اال تننعسي  ك كافاين

ك    افتغ ات س  ال يووف افضرد اظتتدلل يف عيئ  غريب  ع  غتتنده كع  من ي كر سوفه م  قغ ات 
ن يف زم  افدوظت .  كحتوالت سريد   صَو

ضيق كم  ل   حت، د ي  كقاوير اظت ظوم  افرتعوي فض  سدت اصت ائر  ن  ة كم   االستضالؿ ذُف ق    
كدتيػػ ت  ػػ   افضػػرتة عػػثالث ، حإَػػالح اظت ظومػػ  افرتعويػػ  احإ ػػراوات ػػ ا افاػػدل   اختػػنذ افد يػػ  مػػ  

 لس اث  نم  علمت َدي  اظت ظوم  افرتعوي  افتدليني  ك ل:
                                                             

 .87. لسالـ ،مراع . مر   سنعق، ص1
 .58-57.عش مليل : دار اعت ل، ب ت، صافرتعوم اال تننععلل . علل عوع نف . علضنسل سال  ي . 2
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 تشكيل ادلجنة ادوطنية إلصالح ادمنظومة اداربوية: -أ/
  علػػو  157لو ػػ  مػػ  ق فضػػت  ػػ   اف، ـ2000افو  يػػ  يف مػػنم سػػ    كقػػ  نصػػبت  ػػ   افلو ػػ 

الػػػػ ودة يف عػػػػنَف افرتعيػػػػ  ا تيػػػػنر ل مػػػػ  عػػػػش افال صػػػػينت افو  يػػػػ  افبػػػػنرزة كعػػػػنف ظر ذُف كضػػػػنوهتل اظت
لفريػػػ   30ك ر ػػت  ػػ   افلو ػػ  الػػف حإَػػالح اظت ظومػػ  افرتعويػػ  افػػ م   عرضػػه يػػـو ، كافتوػػوي 
لػس عدػ  دراسػته افاػي  رئػيس اصتن وريػ  فيت ػ   ػ ا اجمل ذ ػراؼـ علمت غتلػس افػوزراو حتػت  2002

كقدلضػػت  ػػ   افضػػرارات ، ضػػن  عرنػػنمج عنػػ  اضتوومػػ  ذدرا  ػػناظتلػػف عػػ دا مػػ  افضػػرارات افػػ    
 1يف اف ضنط ا د عين ن: ذرتنعتنازنكر ك ل نتو  

 2اظتت  ة يف   ا اجملنؿ ن كر: احإ راواتكم   مجذل اد يداغوجيذ: إصالح .1
 اف امج افتدليني  . ذَالح 
 م  افوتب اظت رسي . ي    ي   ذع اد 
 ق  ي   دب امتينز يف افرينضينت ا سنسي  كقض ينت افرينضينت كافضلاض . ذعندة 
   كافرتعي  اظت ني . احإسالمي قد ي  عرامج افرتعي 
  كقرقي  كقاوير ق ريس ا منزيغي .، قد ي  ق ريس افلغ  افدرعي 
 ل كاالؾتلي ي  يف افا   لكُف متوس .ق ريس افضرناي  يف افا   افثنني  م  افتدليل االعت ائ ذد نؿ 
 :3واإلداريمنظومة ماجددة دلاكوين وتحسين مساوى اداأطير اد يداغوجي  إرسذء .2
   قووي  مدلنل مرسلػ  االعتػ ائل يف مػ ة ثػالث سػ وات عدػ   ػ ندة افبونفوريػن يف مدن ػ  قوػوي

 كحتاش ماتول اظتدلنش.
  افدنـ علمت ماتول اظت ارس افدلين فألسنق ة.قووي  لسنق ة مرسل  افتدليل اظتتوس  كافثننوم 
 لتدليل افتضا.فماتول اظت رس  افدلين فألسنق ة  قووي  لسنق ة افتدليل افثننوم افتو وفو ل علمت 
 . ذعندة عد  مانعض  افت ي 

                                                             
 .26. لعو عور، ع  عوزي . مر   سنعق، ص1
 .27ه، ص. اظتر   نضا2
 .28. اظتر   نضاه، ص3
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 ؼتا  ك ا فتزاش كقرقي  ماتول افت   . ذع اد 
 ق  ي  ا سالؾ افتدليني . ذعندة 
 : كقلن  من يلل :1منظومة اداربويةإدذدة ادانظيم ادشذمل دل .3
  س وات. 05افتدنيل افت ركتل فلرتعي  من قب  اظت رسي  فضئ  ا  ضنؿ افبنفغش 
   س وات. 05ذُف   06ختضيا م ة افتدليل يف اظترسل  االعت ائي  م 
   فركع كنن يلل: 03يف  احإف املدت ي  م ة افتدليل من عد 
 افتدليل افثننوم افدنـ كافتو وفو ل. -ل 
 افتدليل افتضا كاظت ا كافتووي . -ب 
 افتدليل افدنِف. -ج 
 افانع  افضننوٓف علمت م ارس افتدليل افتنعد  فلضانع اطتنص. ذضضنو 

 تعديل األمر ادماعلق بانظيم اداربية واداكوين: -ب/
افػػ م يػػتنل كيدػػ ؿ  2003لكت  13اظتػػؤرخ يف  03/09سيػػ  َػػ ر يف  ػػ   افضػػرتة ا مػػر رقػػل    

كل ػل مػن  ػنو عػه ، كاظتتلن  ق ظػيل افرتعيػ  كافتوػوي  1976لفري   16ظتؤرخ يف ا 35/76ا مر رقل 
 2  ا ا مر  و:

 .افتدليل غتنٓف يف ك  اظتاتوينت افتنعد  فلضانع افدنـ 
 ك  ي . ا منزيغي  كلغ ق ريس افلغ   ذدراج 
  تدليل يف مؤساػنت  نَػ  عػنف ذنالػنوفت  اجملنؿ فلنبندرة اطتنَ  فالستثننر يف افتدليل ع   ريػق

 رتي  اظتاتوينت.

                                                             
 .28، صلعو عور، ع  عوزي . مر   سنعق. 1
.اصت ائر:  افػ يواف افػو ا فلنابوعػنت اظت رسػػي . اظت ظومػ  افرتعويػ  ع َػالحاف صػوص اظتتدلضػػ  كزارة افرتعيػ  افو  يػ . اف الػرة افرشتيػ  فلرتعيػ  افو  يػ .   -2

 .13، ص2005
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فض  كنف فص كر   ا ا مر علمت اظتاتول افت ظينػل ذعػندة  يولػ  افتدلػيل ا سنسػل يف  ػوري  عػ ؿ 
كنن ،  س وات 04ك ور افتدليل اظتتوس  كم قه ، س وات 05افاور االعت ائل كم قه  ل وار كقتن: 3

 :1لس ث   ا ا مر  يئنت استالنري   ل
 افتووي .اجمللس افو ا فلرتعي  ك  -1
 اظتَر  افو ا فلرتعي  كافتووي . -2
 اظترك  افو ا افبي اغو ل فتدليل قنم يغت. -3
        كاالقصػػػػػنؿ  احإعػػػػػالـاالعتوػػػػػنرات افبي اغو يػػػػػ  كق نيػػػػػ  قو وفو يػػػػػ   حإدمػػػػػنجاظتركػػػػػ  افػػػػػو ا  -4

 يف افرتعي .
 افلو   افو  ي  فلن ن ج. -5
اظتػؤرخ يف  04 – 08 ا افضػننوف رقػل كق  َ ر  ػ صدور ادقذنون اداوجيهي دلاربية ادوطنية: -ج/
افرتعويػػ  افػػ م  عغيػػ  جتاػػي  اظتاػػدمت افالػػنم  فل كفػػ  اصت ائريػػ  حإَػػالح اظت ظومػػ  2008 ػػننضل  23

لك عاػػبب افتزػػػوالت ، عاػػػبب افوضػػدي  افػػػ  كننػػت قديالػػػ ن اظت رسػػ  اصت ائريػػػ ، لَػػب  لمػػػرا ضػػركرين
كافػػػ  فرضػػػت نضاػػػ ن علػػػمت اظت رسػػػ  ، لافصػػػدي ي  افػػػو ا كافدػػػنظتاظتاػػول  يف ؼتتلػػػف اظتيػػػندي  علػػػمت 
كمػػػ   ػػػ   افتزػػػوالت افػػػ  ، ك ػػػل  ػػػ و م ػػػه قػػػؤثر فيػػػه كقتػػػ ثر عػػػه عنعتبنر ػػػن لسػػػ  مؤساػػػنت اجملتنػػػ 

 : 2ن كر احإَالحفرضت   ا 
 :دلى ادمساوى ادوطني 
مض ػػػػـو اظتوا  ػػػػ  كقػػػػيل افتاػػػػنم  كاظتاػػػػؤكفي  يف اظت ظومػػػػ   ذدراجافتد ديػػػػ  افاينسػػػػي  افػػػػ  قضػػػػرض  -

 افرتعوي .
  كافت سػػػيس افتػػػ ركتل القتصػػػند افاػػػوؽفت لػػػل علػػػمت االقتصػػػند اظتو ػػػه كلسػػػنفيب افتاػػػي  اظتنركػػػ  ا -

 ا  ينؿ افصنع ة فلت قلل م    ا افوس  افت نفال. ذع ادا مر اف م يتالب 

                                                             
 161علدي ، رتد . مر   سنعق، ص -1
.اصت ائػر: افػ يواف 2008 ػننضل  23اظتػؤرخ يف  04-08افضننوف افتو ي ل فلرتعي  افو  ي  رقل . كزارة افرتعي  افو  ي . اف الرة افرشتي  فلرتعي  افو  ي . 2

 .05، ص2008افو ا فلنابوعنت اظت رسي ، 
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 :دلى ادمساوى ادعذدمي 
وا  ػػ  عوظتػػ  االقتصػػند افػػ  قالػػرتط علػػمت اظت ظومػػ  افرتعويػػ  افتزلػػ  افالئػػق فألفػػراد كفلنوتنػػ  ظت -

 .21افت نفس اضتند اف م نتي  ع اي  افضرف 
 كاالقصنؿ. افتاور افاري  فلندنرؼ افدلني  كافتو وفو ي  كافوسنئ  اضت يث  فنعالـ -
افتالػريدل افػ م  احإ ػنرككنن ذكرنن آنضػن فػ ف  ػ ا افضػننوف افتػو ي ل  ػنو فينػ   اظت رسػ  اصت ائريػ    

مػػػ  افتزػػػوالت افو  يػػػ   كافتنن ػػػل، ا   ػػػن اجملتنػػػ كافر ننػػػنت افػػػ  يو كتدل ػػػن قاػػػتويب فلتزػػػ ينت 
كق  رسل   ا افضننوف افتو ي ل افغنينت اف  ي بغل لف قرمل افاينس  افرتعويػ  ذُف حتضيض ػن ، كافدنظتي 
 1ك ل:
  كقو يػػػ  كسػػػ ة افالػػػدب ، كد صػػػر حإثبػػػنت افال صػػػي  اصت ائريػػػ   افدنػػػ  علػػػمت قد يػػػ  دكر اظت رسػػػ

 اصت ائرم.
 ضننف افتووي  علمت اظتوا.    
 . ان منج اظت رس  يف سرك  افرقل افدنظتي 
 . ق كي  مب ل اف نتضرا ي 
 . قثنش كقرقي  اظتوارد افبالري 

       يتنيػػػػػ  08/04ذُف لف افضػػػػػننوف افتػػػػػو ي ل فلرتعيػػػػػ  افو  يػػػػػ  رقػػػػػل  احإ ػػػػػنرةكنتوػػػػػ  فضػػػػػ  يف ا  ػػػػػ  
ن يف من يلل: 16/04/1976اظتؤرخ يف  35 – 76ع  ا مر رقل   2 صَو

 افتدليل افثننوم(–افتدليل ا سنسل  –ه يف قانع افرتعي  افو  ي  )افرتعي  افتزل ي  سصر غتنف 
 ة ع  اقتصند افاوؽ يف غتتن  دنتضرا ل.ر قوييف اف ظنـ افرتعوم م  افتزوالت اظت و 
 قدليل افلغ  ا منزيغي . ذدراج 
 قدليل اظتدلومنقي  يف غتن  مؤسانت افتدليل كافتووي . ذدراج 

                                                             
 مر ػ  سػنعق،،2008 ػننضل  23اظتػؤرخ يف  04-08رتعيػ  افو  يػ  رقػل افضػننوف افتػو ي ل فل. كزارة افرتعي  افو  يػ . اف الػرة افرشتيػ  فلرتعيػ  افو  يػ . 1

  14 -6ص
 .16. مر   سنعق، صافضننوف افتو ي ل فلرتعي .كزارة افرتعي  افو  ي . 2
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 ا فلن ن ج.غتلس ك  ذنالنو  
 . حت ي  ذ نر قننوٓف عنـ فلوقنئر اظت رسي 
  كقدلػػيل ، سػػ وات 05 ػػو  قدلػيل اعتػػ ائل م قػه سػػ وات علػمت  09ذم  احإ بػنرمق ظػيل افتدلػػيل

 س وات. 04متوس  م قه 
 اظتَر  افو ا فلرتعي  كافتووي . ذنالنو 

 بادائي في ادجزائر:ثذنيذ. اداعليم اإل
كمػ  مث ؾتػ  لف رتيػ  افػ كؿ اظتتزلػرة ، ليضنع ة ا سنسي  يف سػلل افتدلػنتث  افتدليل االعت ائل اف   

م  اظتدرف  اف  قؤ ل ل  ؼق ظر ذُف     اظترسل  ك سنس ضركرم فلرتعي  اف ن ئ  كق كي  ل عضا  كن
 يف ع نو غتتن  نن ا. احإس نـيي  يصب  افضرد قندرا علمت ، لتوافق م  غتتند ل كافتضنع  مدهف

 نق ػن اصت يػ ة اظترسل  م  افتدليل اضتض  اطتصيب افػ م كتػب لف قغػرس فيػه عػ كر اجتنكقدت         
فبنقت اظت رسػ  االعت ائيػ  يدلػق علي ػن لقتيػ   ، ف م يدرؼ قاورا يف كنف  اظتيندي ا يف غتتند ن اضت ي 

    يػػػ   تننعاالكافتدلينيػػػ   فػػػراد اجملتنػػػ  ك وضػػػ ن عنفريػػػندة ، اجملتنػػػ   داو رسػػػنفت ن افرتعويػػػ  كػػػ ل يف
 .1يف افبيئ  اف  حتي  ان علمت ك ه َزي  مثنر

 . مفهوم ادمرحلة االبادائية وغذيذتهذ:1
 مفهوم مرحلة اداعليم االبادائي:. 1-1
م ظومػ  لكػ   ػل م ظومػ  كاف  قدت    و مػ  ،  ائل  و   و م  م ظوم  )افتدليل(افتدليل االعت   

ك ػػو يالػػو  لك كتػػب لف ، يػػق ل  افػػه كيدنػػ  فيػػهمتػػه كحتضافػػ م يضػػـو  ػػ ا افتدلػػيل خب ، )اجملتنػػ (
 2يالو  نظرين كعنلين كس ة علوي  متونمل  في ن مراس  افتدليل كل  اف ن رتيدن.

  كقتػن مرسلػػ، احإناػػنٓفكقدتػ   ػػ   اظترسلػ  م نػػ  كسنشتػ  ف ػػل قضنعػ  مػػرسلتش مػ  مراسػػ  اف نػو    
سػ   لك مػ  سػ   12 – 9ظتتػ  رة مػ  سػ   كمرسل  افاضوفػ  ا، س وات 9 – 6افاضوف  افوسامت م  

كقدتػػػ  اظترسلػػػ  االعت ائيػػػ  يف افد يػػػ  مػػػ  افبلػػػ اف ك نَػػػ  اف نميػػػ  م  ػػػن  ػػػل فػػػرتة ، سػػػ   13 – 10
                                                             

 .05، ص1966. موتب  اف  ل  اظتصري ، اظت رس  االعت ائي  دراس  موضوعي   نمل . سا  ،اضترير كآ ركف. 1
 .52، ص1994.افضن رة: موتب  اف  ل  اظتصري ، 1. طافتدليل يف اظترسل  ا كُف كاجتن نت قاوير  . عب  افغا، عبود كآ ركف.2
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افػػ  دتثػػ  اضتػػ   احإف اميػػ ك ػػل افضػػرتة  ، سػػ وات 10 – 06 قػػرتاكح م قػػه عػػش افتدلػػيل ا سنسػػل افػػ 
 1ضتوومػػػنت لف قؤم ػػػه صتنيػػػ  لفراد ػػػن عنفتاػػػنكما دْف مػػػ  افتدلػػػيل اف ظػػػنمل افدػػػنـ افػػػ م قاػػػتاي  ا

كقدنػ  علػػمت ، ن ذعػػ اد ا فػراد فلنراسػ  افتنفيػػ  ػ   اظترسلػ  قدتػػ  افضنعػ ة افرئياػي  افػػ  يدتنػ  علي ػك 
 ق كي  ل ع سنسينت افدضي ة افصزيز  كاطت ات كاظتدلومنت كاظت نرات كاالجتن نت افالين .

ػػػنرت ال عدػػػ  ق صػػػيب اظت رسػػػ  ا سنسػػػي  عرفػػػت  ػػػ        افتاػػػني  الزضػػػ  اظت رسػػػ  ا سنسػػػي  َك
 عنالناضػػػنوكلزيلػػػت افاػػػ   افاػػػنعد  ، سػػػ وات فضػػػ  موزعػػػ  علػػػمت  ػػػوري  اث ػػػش 06قالػػػن  ذال علػػػمت 

كاظت رسػػػػ  ، اػػػػني  اظت رسػػػػ  االعت ائيػػػػ  مػػػػ    يػػػػ لعيػػػػ ت ق 1991اعتػػػػ او مػػػػ  سػػػػبتن  ، افتػػػػ ركتل
ك ػػػل ماػػػتضل  ، كافثػػػنٓف مػػػ  افتدلػػػيل االعت ائيػػػ   ػػػل مؤساػػػ  قدلينيػػػ  عنوميػػػ  قلػػػل افاػػػوري  ا كؿ

 2استضالال  به قنـ ع  اظت رس  احإكننفي  من ع ا فينن يتدلق عنفت ايق افرتعوم كافالؤكف اظتنفي .
 16صتنيػ  ا  ضػنؿ ذُف غنيػ   ذ بنريػنقدلينػن ، يدت  افتدلػيل االعتػ ائل يف اف ظػنـ افرتعػوم اصت ائػرم   
رتعيػػػ  افو  يػػػ  يف افضػػػننوف افتػػػو ي ل فلرتعيػػػ  افو  يػػػ  سيػػػ  ك ػػػ ا مػػػن  ػػػنو يف اف الػػػرة افرشتيػػػ  فل، سػػػ  

( سػ وات ذُف سػ  6)صتني  افضتيػنت كافضتيػنف افبػنفغش مػ  افدنػر  ذ بنرم: افتدليل 12نصت اظتندة 
ذذا  ( فلتالميػػػ  اظتدػػػوقش 02سػػػ تش ) احإف امػػػلدت يػػػ  مػػػ ة افتػػػ ريس  ذموننيػػػ مػػػ  ، ( سػػػ   كنملػػػ 10)

 3.كننت سنفت ل ق ر ذف 
 غذيذت اداعليم االبادائي: .1-2
فدلػػمت عنقض ػػن يػػتل َػػ نع  افضػػيل ، قدتػ  اظت ظومػػ  افرتعويػػ  مػػ  ل ػػل اظت ظومػػنت افػػ  لنالػػ  ن اجملتنػػ    

عرغتت ػػن  كلساػ تف ػػل مػ  اظتراسػ  افتدلينيػ  اظت نػػ  افػ  ذف اسػتضلت ، كنضل ػن افػ  لتتن  ػن اجملتنػ 
كنتوػ  لف نػو   فينػن يلػل لعػرز افضػيل افػ  ، قػهمت ـ   ا اجملتنػ  كيػ  ا عانوسن ي   ذكتند لمو  ن

 يادمت افتدليل االعت ائل ذُف حتضيض ن:

                                                             
 .141، ص1990.  افدريب، فرسند." افتو ي  افرتعوم". رسنف  من ات . علـو افرتعي .  نمد  اصت ائر. 1
 .54.عب  فلرزتنف، ع  سنَف. مر   سنعق، ص2
 .65. اظتر   نضاه، ص3
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افغػػػ   اسػػػرتاـ -: ػػػػػ ق نيػػػ  مدػػػ  افضػػػننوف كاسرتامػػػه  ػػػػػػقػػػيل اصتن وريػػػ  اف نتضرا يػػػ : كذفػػػ   عػ -1
 اسرتاـ سضوؽ ا قلينت. –اسرتاـ سلا  ا غلبي   -كافض رة علمت االستننع فآل ر

  افثضػػنيف كاضتلػػػنرم احإرثقثنػػش ، ػػػػػػػػػػػػػػػػوي : ضػػننف افػػتزول يف افلغػػػنت افو  يػػ قيػػػػػػػػػػػل اعتػ -2
افت كيػػػ  علػػػمت ضػػػركرة ، قد يػػػ  اظتدػػػنَف اصتغرافيػػػ  كافتنرمتيػػػ  كافركسيػػػ  كافثضنفيػػػ  افو  يػػػ ، افػػػوعل عنعتويػػػ 

 ي .اال تننعافتنا  عنفدندات كافتضنفي  افثضنفي  ك 
ق نيػ  ركح االفتػ اـ  –يػ  كافتلػنم  كافتدػنكف اال تننع اف  ي : ق ني  مد  افداال تننعافضيل  -3

 ق ني  قيل االستد اد طت م  اجملتن  كق كؽ افدن . -كاظتبندرة
اال تنػػػنـ عنفتػػػ ريب ، قرقيػػػ  االسػػػتثننر، افضػػػيل االقتصػػػندي : اال تنػػػنـ عػػػنفرلس اظتػػػنؿ افبالػػػرم -4

 .كاحإنتنجق ني  سب افدن  ، كافتووي  كافت  ي 
افػتزول يف ،  ني  افضوػر افدلنػل كافضػ رة علػمت االسػت الؿ كافتضوػ  اف ضػ مافضيل افدلني : ق -5

 يف     اجملنالت. كاحإع اعاال تننـ عنال رتاعنت افدلني  ، افوسنئ  افتو وفو ي  افدصري 
 ذكاػػنب، كعػل عيئػل ذكتػػند، ق نيػػ  افثضنفػ  افبيئيػ ، افضػيل افبيئيػ : غػرس افضػػيل افبيئيػ  افاػلين  -6

افت كيػػ  علػػمت لقتيػػ  اضتضػػنظ علػػمت افثػػركات افو  يػػ  ، افالزمػػ  ضتننيػػ  افبيئػػ   ػػراواتكاحإافضػػرد ا فيػػنت 
 سضظ افت وع افبيوفو ل.، كزتنيت ن م  االست  اؼ

 فض  سصر غنينت افتدليل يف اصت ائر فينن يلل: 76/35لمن ا مر 
 احإسػػالمي ك فلدنػػ  كاضتيػػنة يف ناػػنؽ افضػػيل افدرعيػػ   كذعػػ اد لق نيػػ    صػػي  ا  ضػػنؿ كاظتػػوا  ش  .1

 كاظتبندا اال رتاكي .
 اكتانب اظتدنرؼ افدنم  افدلني  كافتو وفو ي . .2
 ذُف افد اف  كافتض ـ. االستونع  ذُف افتالدنت افالدبي  .3
 ق الئ  ا  ينؿ علمت سب افو  . .4
ظتونفزػ  كػ  ل ػػونؿ  كذعػ اد ل، كاظتاػنكاة عػش اظتػوا  ش كافالػػدوبقلضػش افتالميػ  مبػ ل افد افػػ   .5

 ي .افتضرق  كافتني
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ػػينن   .6 يف افدػػنَف علػػمت لسػػنس  احإسػػالـمػػ   قرعيػػ  قاػػنع  علػػمت افتضػػن ل كافتدػػنكف عػػش افالػػدوب َك
 اسرتاـ سيندة ا مل.

 .1كسرينقه ا سنسي  احإنانفق ني  قرعي  قتونكب م  سضوؽ  .7
: رسػػػنف  اظت رسػػػ  اصت ائريػػػ  كاظتتنثلػػػ  يف 2كقػػ  سػػػ د افضػػػننوف افتػػػو ي ل فلرتعيػػػ  افو  يػػ  يف اظتػػػندة     
قندر علمت ف ل افدنَف ،   ي  افتدلق عضيل افالدب اصت ائرم، دنَف ك  ي  لكي ةووي  موا   م كد اق

 .كمتضت  علمت اضتلنرة افدنظتي ، م  سوفه كافتويف مده كافت ث  فيه
 كا   افصض  قادمت افرتعي  ذُف :

 ائػر كركح كق الػئت ل علػمت سػب اصت، فلالػدب اصت ائػرم يف نضػوس ل ضنف ػن جت ير افالػدور عنالنتنػنو 
 كك ا قدلض ل عنفوس ة افو  ي  ككس ة افرتاب افو ا كرموز ا م .، االعت از عنالنتننو ذفي ن

  ل كذف  عرتقي  اال تننععنعتبنر  كثنؽ االناونـ ، قضوي  افوعل افضردم كاصتننعل عنعتوي  افو  ي
 .ا منزيغي افضيل اظتتصل  عنحإسالـ كافدركع  

  كاظتاػػػنقت  مػػػ  ،  بيلػػػ  فػػػ ل ا  يػػػنؿ افصػػػنع ةكمبندئ ػػػن اف 1954 قرسػػػيخ قػػػيل ثػػػورة لكؿ نػػػوفن
عتضوي  قدلق     ا  يػنؿ عػنفضيل افػ  كتاػ  ن ،  يف ختلي  َورة ا م  اصت ائري  الؿ افتنريخ افو ا

 قراث عالدنن افتنرمتل كاصتغرايف كاف يا كافثضنيف.
  كافثضنفي  كاضتلنري . كقينه افركسي  كا  القي  احإسالـقووي   ي  متالب  ابندا 
 .قرقي  قيل اصتن وري  كدكف  افضننوف 
 ااػنع ة ،   علػمت افدنظتيػ  كافرقػل كاظتدنَػرةركنئ  غتتن  متنا  عنفاػلل كاف نتضرا يػ  متضػت ذرسنو

افتالمي  علػمت امػتالؾ افضػيل افػ  يتضنشت ػن اجملتنػ  اصت ائػرم كافػ  قاػت   ذُف افدلػل كافدنػ  كافتلػنم  
كعلننف قرقي  قيل كمواقف اكتنعي  عتن َل  علمت اطتصوص ابندا سضوؽ ، افتانم كاسرتاـ ا  ر ك 

 2.ي اال تننعاحإنانف كاظتانكاة كافد اف  

                                                             
 .41نف،ع  سنَف. مر   سنعق، صعب  افرزت -1
 .40. مر   سنعق، صافضننوف افتو ي ل فلرتعي  افو  ي  . كزارة افرتعي  افو  ي .2
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 . وظيفة اداعليم االبادائي وأىدافو:2
اػػن ، قدتػػ  اظت رسػػ  االعت ائيػػ  مػػ  اظتؤساػػنت اظت نػػ  يف اجملتنػػ  وظيفــة اداعلــيم اإلباــدائي: . 2-1

 كاحإسػػالمي هتػػ ؼ ذُف ق الػػئ  لفػػراد مالػػبدش عػػنفضيل افو  يػػ  ، عويػػ  كقدلينيػػ  م نػػ قؤديػػه مػػ  لدكار قر 
 كفلن رس  اصت ائري  عنومن كظنئف ع ة ن كر ن:، كاف  م     ن لف قا ل يف قاور اجملتن  كرقيه

الػػ  علػػمت افصػػزف قدلػػيل افاضػػ  افضػػراوة كافوتنعػػ  كاضتاػػنب: ييػػ  ياػػتاي  لف يضػػرل كلف ي -1
كلف يض ػل مػن ، كمن يتص  عه م  لعننؿ لك عضػود، قبنتكعلمت من يصله م  مون،  كاظت الورات افدنم

 يضرل كك ف  ياتاي  لف يد  ع  نضاه.
كحتون ػػل يف لدكات اظتدرفػػ  ،  ؼتتلػػف غتػػنالت اظتػػواد افتدلينيػػ اكتاػػنب افتالميػػ  مدػػنرؼ يف -2

 افضوري  كاظت  وي  ان يا   عنلينت افتدلل كافتزل  فلزينة افدنلي .
  قػػ رات افتالميػػ  اف   يػػ  كاف ضاػػي  كافب نيػػ  ككػػ ا قػػ رات افتواَػػ  فػػ ي ل كاسػػتدننؿ ق نيػػ -3

 .1ؼتتلف ل ونؿ افتدب  افلغوي  م  ن كافض ي  كافرم ي  كاصتاننني 
( اف  قوثق عالقته عن سػبزننه كقدػنُف كقو ػه نضاػه احإسالمي قلضش افاض  افرتعي  اف ي ي  ) -4

 فل لق افايب كافدن  افصنٌف.
افاضػػ  قػػ را مػػ  افرتعيػػ  افب نيػػ  كافرينضػػي  افػػ  قاػػنع  علػػمت فتػػو  اػػنه فتػػوا سػػلينن  عاػػنوذ -5

 كقانع   علمت قووي  افدندات افضومي  كا  الؽ افورنت .
 د  افتالمي  قندري  علمت اف النط يف عيئػت ل سيػ  لف   ػنؾ  ػوة عػش اضتيػنة اظت رسػي  افػ   -6

تنػػػػ  افػػػػ  يضػػػػرتض مػػػػ   ػػػػ   اظت رسػػػػ  لف قدػػػػ عتن قاػػػػدمت ذُف قلضػػػػش مدػػػػنرؼ م رسػػػػي  كاضتيػػػػنة يف اجمل
 افتالمي .

ي  يؤدم ذُف ضركرة ق كي  افضاػل اال تننعل سي  لف قدض  افتضنفي  اال تننعنض  افرتاث  -7
  كذفػ  ف ضػ   ػ   اطتػ ات،  ػ ات ا  يػنؿ اظتنضػي  كمضومنهتػنا عظل م    ا افرتاث افػ م نتثػ  

 2علي ن مث يالن ن ذُف ا  ينؿ افالسض . اف ةو اصت ي  س  ياتضي  م  ن كي ي  ذُف
                                                             

 .41. مر   سنعق، صافضننوف افتو ي ل فلرتعي  افو  ي  . كزارة افرتعي  افو  ي .1
 .08.فب نف: دار افالدب فل الر كافتوزي ، دكف س  ، ص.ع كت4. طكيف ندلل ل ضنف ن عنظترسل  االعت ائي . ػتن  افصنٌف، رتنؿ كآ ركف.  2
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تدلػػيل فنرسلػػ  افتدلػػيل االعتػػ ائل قالػػو  اظترسلػػ  افضنع يػػ  يف اف أىــداف اداعلــيم االباــدائي:. 2-2
م نتػه افػ   ذ ػنري  ؼ ذُف  ننػب مرسلػ  افتدلػيل اظتتوسػ  يف ، ( س وات09ا سنسل ذم قا  )
كافػػ م لتػػ د ل ػػ اؼ افتدلػػيل  08/04افو  يػػ  مػػ  افضػػننوف افتػػو ي ل فلرتعيػػ   45 ػػنوت اػػن اظتػػندة 

 1االعت ائل يف:
 .ق كي  افتالمي  ع دكات افتدلل ا سنسي  اظتتنثل  يف افضراوة كافوتنع  كاضتانب 
  د افتدليني  اف  قتلن  اظتدنرؼ كاظت نرات ي  ا سنسي  م   الؿ ؼتتلف اظتوام   اتوينت افرتعو

 م  : كافضيل كاظتواقف اف  دتو  افتالمي 
 اكتانب اظت نرات افوضيل  جبدل ل قندري  علمت افتدلل م ل سينهتل. -
يػػ  كافركسيػػ  كا  القيػػ  اف نعدػػ  مػػ  افػػرتاث اال تننعقد يػػ   ػػويت ل اػػن يتنن ػػمت كافضػػيل كافتضنفيػػ   -

 افثضنيف اظتالرتؾ.
 افتالب  عضيل اظتوا    كمضتلينت اضتينة يف اجملتن . -
ككػػػػ ا ، نَف اضتػػػػل كاصتنمػػػػ كف ػػػػل افدػػػػ، كسػػػػ  اظتالػػػػوالت افتزليػػػػ  كاالسػػػػت الؿقدلػػػػل اظتالسظػػػػ  ك  -

 .كاحإنتنجافا كرات افتو وفو ي  فلص   
ض  افركح اصتننفي  كافضلوؿ كاطتينؿ  ذسانسق ني   -  كركح اف ض  في ل. كاحإع اعافتالمي  َك
 كاالقصنؿ كقابيضنهتن ا كفي . افتنو  م  افتو وفو ينت اصت ي ة فنعالـ -
 كق ني  ق راهتل افب ني  كافي كي .، و م اوننقان  ع نو ل انم ل فتافدن  علمت قوف  ظركؼ  -
 قالوي  ركح اظتبندرة ف ي ل كع ؿ اصت   كاظتثنعرة كقوة افتزن . -
كقضبػػ  اال ػػتالؼ كافتدػػنية افاػػلنل مػػ  افالػػدوب ، علػػمت اضتلػػنرات كافثضنفػػنت ا   بيػػ افتضػػت   -

 ا  رل.
 مواَل  اف راس  كافتووي  السضن. -

                                                             
 .51. مر   سنعق، صافضننوف افتو ي ل فلرتعي . كزارة افرتعي  افو  ي . 1
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ف قاػدمت ذُف حتضيض ػن ككتػب ل،   اؼ ع ي ة قلال  اػنر قركل راع  لف فلن رس  لكيرل اف كتو    
 :1كنتو      ذكر ا   اؼ كنن يلل، ف ل قالمي  ن

مانع ة افاض  علمت اف نو اظتتونم : سي  قدن  اظت رس  علمت ق ني  افاضػ  فتػوا متوػنمال يف  -/1
راقػػػه كافركسيػػػ  ذُف لقصػػػمت سػػػ  دتو ػػػه ق يػػػ  اال تننعؼتتلػػػف  وانبػػػه اصتاػػػني  كافدضليػػػ  كافو  انيػػػ  ك 

 كنتو  لف نضص  قليال يف عدا     اصتوانب فينن يلل:، كاستد اداقه يف     اظترسل 
  :كهتػ ؼ اظت رسػ  االعت ائيػ  ذُف لف جتدػ  افاضػ  ملنػن عنفضواعػ  افصػزي  افدنمػ  ادنمو ادجسـمي

نفوسنئ  افوضيل  اضنكم  ا مراض كلف يووف علمت دراي  ع، كقدرفه ابندا افتغ ي  افصزل،  نكؽتنرست
كقبصػػ   ع قتيػػ  ، اظت تالػػرة يف افبيئػػ  كقوػػوف ف يػػه افدػػندات افصػػزي  يف ا كػػ  كاف ػػـو كافدنػػ  كافراسػػ 

  نداتسػليل افدػ، مػوا   َػزي  افبػ ف حإكتػندفنظت رسػ  االعت ائيػ  قاػدمت ، افرينضػي  ا نالػا ؽتنرسػ  
 اطترافنت افلنرة.كمتزررا م  قيود ، قندرا علمت نالر افوعل افصزل

 :2كهت ؼ اظت رس  االعت ائي  يف   ا اصتننب ذُف ادنمو ادعقلي: 
كلف يصػػػب  قػػػندرا علػػػمت ، دتوػػػش افاضػػػ  مػػػ  لدكات اظتدرفػػػ  ا سنسػػػي  كػػػنفضراوة كافوتنعػػػ  كافتدبػػػ  -

 ك دله قندرا علمت متنعدػ  اف راسػ  يف اظتراسػ  افتدلينيػ  اظت تلضػ  لك موا  ػ ، افوتنع  كافتدب  عا وف 
 اضتينة افدنلي  ذذا كقف عه افتدليل ع       اضت .

افضاػػػػن ( كافضػػػػ رة علػػػػمت ، افاػػػػرح، لف يػػػػتنو  مػػػػ  افتدلينػػػػنت ا سنسػػػػي  يف اضتاػػػػنب )اصتنػػػػ  -
 است  ام ن است  امن نن زن كعلمت افتدنم  م  ا  ري .

حتبيػػػب افضػػػراوة يف نضػػػس افاضػػػ  كق نيػػػ  سػػػب االسػػػتاالع كقػػػراوة افوتػػػب كاجملػػػالت كاف الػػػرات  -
 ك  ا من نت   افاض  لفوانن   ي ة م  اظتدرف .، دي  اضتينةع   افاض  كيف    مين ر ندي احإ
قػػػ ريب افتلنيػػػ  علػػػمت افتضوػػػ  اظتػػػ ظل كعلػػػمت َػػػز  اضتوػػػل كافبدػػػ  عػػػ  افغلػػػب كافتزػػػرر مػػػ   -

 كق نل ف يه افرغب  يف س  اظتالوالت.، اطترافنت
 

                                                             
 215-210، ص1990. اصت ائر: ديواف اظتابوعنت اصتنمدي ، 2راع ، قركل. لَوؿ افرتعي  كافتدليل. ط.  1
 215-210، ص صاظتر   نضاه.  2
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  افاض  م :كهت ؼ اظت رس  االعت ائي  ذُف دتوش  ي:االجامذدادنمو 
ع موننينهتػػن كمؤساػػنهتن ك يئنهتػػن كاطتػػ منت افػػ  قؤدي ػػن  كاحإظتػػنـف ػػل عيئتػػه اليػػ  ف نػػن َػػزيزن  -

 ككيضي  االستضندة م  ن.
  بيد  افدالقنت دا   لسرقه ككا به ؿتو ن م  سب كاسرتاـ كقدنكف. ذدراؾدتو  افضرد م   -
كمػن افوا ػب اظتولػف عػه ؿتػو ، وتندػهض  افدالقػنت افػ  قرعاػه ادتو  افضرد م  ف ل  بيد  كسضي -

 عصض  عنم . احإسالملافدريب  ذ نر نػتلل فنَ  لك يف  ذ نر    افدالقنت سواو كننت يف 
 :كهت ؼ اظت رس  االعت ائي  يف   ا اصتننب: ادنمو ادوجداني 
وف فػػ ل كنػػن قوػػ،  ق نيػػ  افصػػضنت افال صػػي  افايبػػ  كاالجتن ػػنت افض يػػ  افاػػلين  كنفثضػػ  عػػنف ضس -

كجتدػػ  افاضػػ  علػػمت قػػ رة عػػ ف يتناػػ  يريػػ  افػػرلم يف كػػ  مواقػػف ،   قػػيل افصػػراس  كافصػػ ؽافاضػػ
 سينقه.

 قو يه انضدنالت افاض  قو ي ن َنضتن س  ال يدنٓف م  افوبت كاالؿتراؼ. -
عنصتنػػنؿ فػػ ل افاضػػ  كذفػػ  يف ؼتتلػػف مظػػن ر افابيدػػ  كافتدبػػ  كا دب  احإساػػنسق نيػػ  قػػ رة  -

 ي  كافتصوير كافرسل.كاظتوسيضمت كافغ نو كافتنث
 :1كقادمت اظت ن ج افتدليني  يف     اظترسل  ذُف ق كي  افضرد عػ ادنمو ادروحي: 
كقتوػػوف ف يػه افدضنئػػ  كاالجتن ػػنت اف ي يػ  افاػػلين  كنحإنتػػنف ، ا سنسػػي  احإسػالملمبػندا افػػ ي   -

الة كاف كػػػػنة افالػػػػدنئر اف ي يػػػػ  كنفصػػػػ كلداوكاضتػػػػرص علػػػػمت قدلػػػػل ، عػػػػن كرسػػػػوفه كافرسػػػػنالت افاػػػػننكي 
 .كافصـو كغ  ن

افتدػػػػنكف كافضػػػػيل اطتلضيػػػػ  كنفصػػػػ ؽ كا مننػػػػ  ك ، عنفضلػػػػنئ  كاحإنتػػػػنفق الػػػػئ  افاضػػػػ  علػػػػمت افلػػػػن   -
كافتناػ  اػن يػؤم  عػه مػ  اظتبػندا ، افوا ػب لداوكاف قػ  يف  كاحإ ػالص، افػرلم ذع اوكافالونع  يف 
 كافضيل افصنضت .
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نل فيه كلف ق ، كع ؿ اظتدرف  كمانع ة اتنج، يف نواسل اف  كاحإس نـلف ي ال  علمت سب اطت   -
 كافض رة علمت مضنعل  ا س اث يف قضنؤؿ كذنتنف.، افد نت  كاظتثنعرة

رفػ  افاضػ  اصػندر افاض  فلزينة افدنلي  يف افبيئ  اف  يدية في ن: كيتنثػ  ذفػ  يف مد ذع اد -/2
اـ افدنػػ  افيػػ كم كمػػ    علػػمت اسػػرت كلف يتدػػود افاضػػ، كغتػػنالت افدنػػ  كاف الػػنط في ػػن، افثػػورة افبيئيػػ 
كلف يوتػػب افاضػػ  االجتن ػػنت افاػػلين  كاظت ػػنرات افالزمػػ  السػػتثننر لكقػػنت افضػػراغ كلف ، يضومػػوف عػػه

 ي ال  علمت افوالو فلبيئ  اف  يدية في ن كسب االعت از ان كع ـ افتدنِف علي ن.
ذفػػ  يف لف يض ػػل افتلنيػػ  ق الػػئ  افاضػػ  علػػمت االعتػػ از عػػنفو   كاضومنقػػه ا سنسػػي : كيتنثػػ   -/3

كنػػػن قاػػػدمت اظت رسػػػ  ،  كلف ق نػػػل فيػػػه عن ضػػػ  افػػػوالو فلػػػبالد، ك ػػػو اصت ائػػػر ك  ػػػه افػػػ م يدػػػية فيػػػه
 االعت ائي  ذُف لقتي  افتدنكف كافتلنم  عش لع نو افدركع .

قرعيػػ  افاضػػ  فلزيػػػنة يف غتتنػػ  سػػر كعػػػندؿ: كذفػػ  عػػ ف ق نػػػل فػػ ل افاضػػ  ركح اف نتضرا يػػػ   -/4
يػ  اال تننعكلف يضػف علػمت مظػن ر افد افػ  ، سب افو   كماػؤكفي  زتنيتػه كقض مػهاض  كقريب يف اف

كاظتانكاة عي  ل يف افتنت  عنطتػ منت ، سي  قونفؤ افضرص لمنـ اظتوا  ش اف  قتزضق يف اجملتن  م 
 افدنم  كاالستضندة م  ن.

 مو:منذ االساقالل إدى اديوم وتنظي .وضعية اداعليم االبادائي في ادجزائر3
  :االساقاللوضعية اداعليم اإلبادائي في ادجزائر منذ . 3-1
انصػػػب ا تنػػػنـ اف كفػػػ  اصت ائريػػػ  سػػػوؿ ، 1962عدػػػ   ػػػركج اظتاػػػتدنر افضرناػػػل مػػػ  اصت ائػػػر سػػػ      

ككػػنف فضاػػنع افرتعيػػ  كافتدلػػيل سػػظ كافػػر مػػ   ػػ ا اال تنػػنـ ، افب ػػنو كافت سػػيس يف  ػػ  اظتيػػندي  ذعػػندة
ن كلف   ا افضانع ق افضرناػي  م ػ   احإدارةلرر كثػ ا عاػبب اظتونئػ  ك اطتاػ  افػ  انت وت ػن  صَو

يف  كذدمن ػهكاف  دترك ت سوؿ  ػ ؼ رئياػل  ػو جت يػ  افالػدب اصت ائػرم كفرناػته ، د وعتن اصت ائر
قػػنريخ  1954اجملتنػػ  افضرناػػل سػػ  ال يضوػػر يف يػػـو مػػن لف يثػػور ضػػ  ن ك ػػو مػػن سػػ ث فدػػال سػػ   

 افو ل. اناالؽ اضترب افتزريري 
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فضػػػ  سنكفػػػت اف كفػػػ  اصت ائريػػػ  لف قصػػػ  عنظت ظومػػػ  افتدلينيػػػ  افرتعويػػػ  ذُف لفلػػػ  اظتاػػػتوينت مػػػ     
ككػنف فلتدلػيل ، م  سػش   ػر مػ  قالػب ا مػر ذفػ  كذَالسنتككننت قضـو عتد يالت ، ا داو

اظتوافيػػػ  وػػػ  لف ؾتاػػػ  ن يف اظتراسػػػ  اطتناػػػ  نت،  اصت ائػػػر نصػػػيب مػػػ   ػػػ   افتدػػػ يالتاالعتػػػ ائل يف
 ك ل:
 كل ػػل مػػن ميػػ   ػػ   اظترسلػػ   ػػو لف اف ظػػنـ افتدلينػػل  (:1970إدــى  1962ادمرحلــة األودــى )مــن

عدػا افتغػ ات  ذس اثم  ، عضل   ي  افصل  عنف ظنـ افتدلينل اف م كنف مو ودا قب  االستضالؿ
 )اظتواثيق(. كذف   بضن فل صوص ا سنسي  فألم ، ريب كاف نتضرا ي  كافتو ه افدلنلاف وعي  كنفتد

( سػػػ وات يتػػػوج عنمتزػػػنف 06فضػػػ  كػػػنف افتدلػػػيل االعتػػػ ائل يف اصت ائػػػر يف  ػػػ   افضػػػرتة يػػػ ـك سػػػت  )   
 1افا   افاندس  اف م يتي  فلتلني  اف ونح فالنتضنؿ ذُف احإكننفي .

  َف قال       اظترسل  قغ ات ع  اظترسلػ  افاػنعض  يف  (:1980إدى 1970ادمرحلة ادثذنية )من
      عنسػػػػػتث نو قغيػػػػػ  فتاػػػػػني  "امتزػػػػػنف افاػػػػػ   افاندسػػػػػ " عنفتاػػػػػني  اصت يػػػػػ ة ، كافتو ي ػػػػػنت اظتلػػػػػنمش

 .2ك ل " امتزنف اف  وؿ ذُف افا   ا كُف متوس "
  كق    يف  ػ   افضػرتة اسػتز اث اظت رسػ  ا سنسػي   (:1990إدى  1980ادمرحلة ادثذدثة )من

 ػػػ   اظت رسػػػ  سػػػ   عدػػػ  ل ػػػرل كذفػػػ  كعػػػ ل قدنػػػيل ، 1981-1980افتتػػػنح افاػػػ   اف راسػػػي  مػػػ  
كق ـك فرتة اف راس  يف ، امج كافوسنئ  افتدليني  فو   ورقا يال فدن  افلونف اظتولض  عتزل  اف  

كقتوػوف  يولتػه يف ثػالث ل ػوار مػ ة افاػوري  ا كفػش سػت  ، ( س وات09اظت رس  ا سنسي  قا  )
( سػ وات كافػ   03ة افاػور افثنفػ  ثػالث )كمػ ، ن يدرؼ سنعضن عنفتدليل االعتػ ائل( س وات كم06)

 ( س وات سنعضن.04كننت لرع  )
ف ا دتػت ػتػنكالت علػمت افصػدي  ، سنسي  فتووف كس ة ق ظيني   نمل فض    ق صيب اظت رس  ا    

 .3اظت رس  ا سنسي  اظت  غت  ذ نرافت ظينل فتزضيق افوس ة يف 

                                                             
 .06.اصت ائر:ديواف اظتابوعنت اظت رسي ، ص1998. (1998-1962كضدي  قانع افرتعي  ما  ). كزارة افرتعي  افو  ي . 1
 .09. اظتر   نضاه، ص2
 11. اظتر   نضاه، ص3
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  اظترسلػػ  عػػ ة ػتػػنكالت فتزاػػشكقػػ  عرفػػت  ػػ (:2002إدــى  1990ادمرحلــة ادرابعــة )مــن    
قد يالت علػمت  ذد نؿك   الؿ     اظترسل  افت كي  علمت ضركرة ، اف ظنـ افتدلينل ا تلف ل وار 

 كَف قت نسػب  ػ   افانوسػنت كافػ امج مػ  عدػا افتزػوالت، مج اف  قبش ل ن  نوس  كموثض اف ا
 .عرفت ن افبالد يف ؼتتلف اصتوانب اف 
فد  لعرز ػن ،  ات ع ي ة  علمت افتدليل ا سنسلقغ 1994-1993   اف راسي  فض     ت افا   

كػتنكفػػ  جتاػػي  اظت رسػػ  ا سنسػػي  ، افاػػور افثػػنٓف مػػ  افتدلػػيل ا سنسػػلاالؾتلي يػػ  يف  ذدراجدتثػػ  يف 
اظت  غتػػػػػ  يف اجملػػػػػنؿ افبيػػػػػ اغو ل كافت ظينػػػػػل كاحإدارم كاظتػػػػػنِف ق ضيػػػػػ ا فلنبػػػػػندا اظت ظنػػػػػ  فلن رسػػػػػ  

 .1ا سنسي 
  ة ع يػ ذَػالسنتكقػ   ػ  ت  ػ   افضػرتة  إدـى يومنـذ ىـذا(: 2003ادمرحلة ادخذمسـة )مـن 

 دتزورت لسنسن سوؿ ػتنكر ثالث  ل:، فلن ظوم  افرتعوي 
 حتاش نوعي  افت   . -
 افتزرير افبي اغو ل. -
 ذعندة ق ظيل اظت ظوم  افرتعوي . -

 نفي :كفض  لَب  افتدليل يف     اظترسل  م يوال كفق اظتراس  افت
 قدليل حتل م ذ بنرم )افرتعي  افتزل ي (. -
م  قدويا افاػور افثنفػ  )افاػ   افاػنعد  ، ( س وات09ة قا  )كغتنٓف ظت  ذف املقدليل لسنسل  -

 ( س وات.04افتنسد ( عنفتدليل اظتتوس  كم قه )، افثنم  
 افتدليل افثننوم افدنـ كافتو وفو ل. -
افتدلػيل ا سنسػل قاػ   ي ل فلرتعيػ  افو  يػ  علػمت لف مػ ةمػ  افضػننوف افتػو  46كق  نصت اظتندة    
 كقالتن  علمت افتدليل االعت ائل كافتدليل اظتتوس .، ( س وات09)

                                                             
 13، ص. مر   سنعقكضدي  قانع افرتعي .  كزارة افرتعي  افو  ي . 1
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سػ وات يف اظتػ ارس  05 فض  نصت علمت لف نت   افتدليل االعت ائل اف م ياتغرؽ 47لمن اظتندة     
لرتعيػ  كافتدلػيل اظتدتنػ ة كاظت الػ ة  بضػن كنتو  لف نت     ا افتدليل يف اظتؤسانت اطتنَ  ف، االعت ائي 
 .18فلنندة 

غػػ  ، ( سػ وات كنملػػ 06عت ائيػػ   ػو سػػ  )سػػ  افػ  وؿ ذُف اظت رسػػ  اال 48كقػ  سػػ دت اظتػندة    
افػػػوزير اظتولػػػف عنفرتعيػػػ   لنػػػه نتوػػػ  مػػػ   ر ػػػل اسػػػتث نئي  فالفتزػػػنؽ عنظت رسػػػ  كفػػػق  ػػػركط لتػػػ د ن

يػ  افتنػ رس يف اظترسلػ  االعت ائيػ  عنمتزػنف  ػنئل متػوؿ علمت لف قتػوج  ن 49كنصت اظتندة ، افو  ي 
 1فلتلني  اضتق يف اضتصوؿ علمت   ندة اف ونح.

 تنظيم أطوار مرحلة اداعليم االبادائي: .3-2
رسلػ  ف ػل اظت، يف ماػنر افضػرد افتدلينػل كافرتعػومقدت  مرسل  افتدليل االعت ائل م  اظتراس  اظت نػ     

ا سنسػػػي  كق نػػػل ف يػػػه افوضػػػنوات افضنع يػػػ  ا كُف يف غتػػػنالت افتدبػػػ  افػػػ  قواػػػب افضػػػرد اظتدػػػنرؼ 
كنػن نتوػػ   ػػ ا ،  كاحإسػػالمي افالػضوم كافوتػػنيب كافضػػراوة كافرينضػينت كافدلػػـو كافرتعيػػ  اطتلضيػ  كاظت نيػػ  

صتاػػػنه كفل مػػػنف كاظتوػػػنف كمػػػ   ذدراكػػػهكقوسػػػي  ، افتدلػػػيل افتالميػػػ  مػػػ  اضتصػػػوؿ علػػػمت قرعيػػػ  مالئنػػػ 
عنعتبنر ن موتابنت ضركري  قلػن  فلتلنيػ  متنعدػ  ماػنر  ، ركتل فلندنرؼ اظت  وي كتانب افت اال 

 2اف راسل يف اظترسل  افتدليني  اظتوافي  )اظتتوس ( ع ونح.
قراعػػل متالبػػنت افدنػػ  افبيػػ اغو ل ، االعتػػ ائل يف ثػػالث ل ػػوار م اػػون  كقػػ ظل مرسلػػ  افتدلػػيل  

 ر ك    ا  وار  ل:كمبندا فتو افتلني  يف     اظترسل  م  افدن
كيالػن   ػ ا افاػور افاػ تش ا كُف كافثننيػ  (: األوديـةواداعلمذت  اإليقذظادطور األول)طور  -/1

كنػػػن كتػػػب لف يػػػتنو  مػػػ  افب ػػػنو ،  افػػػ  يالػػػز  في ػػػن افتلنيػػػ  كيوتاػػػب افرغبػػػ  يف افػػػتدلل كاظتدرفػػػ 
 ػ:ػػػافت ركتل فتدلننقه كموتابنقه ا كفي  كذف  ع

                                                             
 .52.  مر   سنعق، صضننوف افتو ي ل فلرتعي  افو  ي ف. كزارة افرتعي  افو  ي . ا1
.عش مليلػػ . اصت ائػػػر: دار اعتػػػ ل، افػػػ في  افبيػػ اغو ل ظترسلػػػ  افتدلػػيل االعتػػػ ائل كفػػػق اف صػػوص اظتر ديػػػ  كاظت ػػن ج افرشتيػػػ . ػتنػػ  افصػػػنٌف، سثػػركيب. 2

 .22، ص2012اصت ائر، 
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 غ  افدرعي  اظتتوا ػ ة يف قلػب افتدلنػنت )افتدبػ  افالػضن ل/ افضػراوة/ افوتنعػ ( اكتانب م نرات افل
 كقالو  كضنوة عرضي  لسنسي  قب  ق ركتين م   الؿ ؼتتلف ا نالا  كاظتواد.

 .ع نو اظتضن يل ا سنسي  فلنونف كاف منف 
 اد مثػػ  ذضػػنف  ذُف اظتدػػنرؼ اطتنَػػ  عوػػ  اظتػػو ،   ويػػنت كافارائػػق )كضػػنوات عرضػػي (اكتاػػنب اظت

كاكتالػػنؼ عػػنَف اضتيػػواف كاف بػػنت ، كافدالقػػنت افضلػػنئي ، مدرفػػ  ا  ػػونؿ، اظتالػػوالت افتدػػ ادسػػ  
 .1كا  ينو افتض ي  افبايا  ....اٍف

ذف ، : كيػػتل  ػػ ا يف افاػػ تش افثنفثػػ  كافراعدػػ ادطــور ادثــذني)طور تعميــق اداعليمــذت األسذســية( -/2
تدب  افالػض ل كف ػل اظت اػوؽ كاظتوتػوب كافوتنعػ  يالػو  قدنيق افتزول يف افلغ  افدرعي  ع   ريق اف

كنػػن يدػػا  ػػ ا افتدنػػق ليلػػن غتػػنالت اظتػػواد ا  ػػرل كنفرينضػػػينت ،  قابػػن لسنسػػين فتدلنػػنت اظترسلػػ 
 2.ا   بي كاظت ني  كمبندا افلغ   احإسالمي كافرتعي  افدلني  كافتو وفو ي  كافرتعي  

كقد ي  ، : كمتل افا   اطتنما  اعت ائلاألسذسية(ادطور ادثذدث )طور اداحكم في ادل ذت  -/3
كيف ، افالػػػػض ل عنفلغػػػػ  افدرعيػػػػ   نَػػػػ  افػػػػتزول يف افضػػػػراوة كافوتنعػػػػ  كافتدبػػػػ ، افتدلنػػػػنت ا سنسػػػػي 

افرتعيػػػػ  افدلنيػػػػ  كافتو وفو يػػػػ  كافرتعيػػػػ  ، اظتدػػػػنرؼ اظت  ر ػػػػ  يف غتػػػػنالت اظتػػػػواد ا  ػػػػرل )افرينضػػػػينت
قالػػو  اعتػػ ؼ افرئياػػل فلنرسلػػ  كافػػ م نتوػػ  عواسػػا   ، (يػػ  ا كُفكاظت نيػػ  كافلغػػ  ا   ب احإسػػالمي 

فػ ا مػ  ، العت ائل )امتزػنف  نيػ  اظترسلػ (قضؤف  تنمل فلتدليل ا ذ راوكضنوات  تنمي  كاضز  م  
افلػػركرم لف يبلػػغ اظتػػتدلل يف  نيػػ  اظترسلػػ  در ػػ  مػػ  افػػتزول يف افلغػػنت ا سنسػػي  افػػثالث )افلغػػ  

افلغػػ  افضرناػػي ( قبدػػ    نئيػػن عػػ  ا ميػػ  كجتدلػػه ماػػتبد ا ك ػػن  ا ظتواَػػػل   –افرينضػػينت  –افدرعيػػ  
 3مانر  اف راسل يف مرسل  افتدليل اظتتوس  ع ونح.

                                                             
 .23. ػتن  افصنٌف، سثركيب. مر   سنعق ، ص1
 .23ضاه ، ص. اظتر   ن2
 23. اظتر   نضاه ، ص3
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 ثذدثذ. ادمنهج اداعليمي دلطور االبادائي في ادجزائر:
ػػن     يف  ذف كظيضػػ  افرتعيػػ  قدتػػ  مػػ  افوظػػنئف اعتنمػػ  افػػ  ياػػدمت اجملتنػػ  حإيصػػنعتن ذُف لفػػراد  صَو

كمػػ  عػػش ، مؤساػػنت لك ػػ  ن  صيصػن عتػػ   اظت نػػ كذفػػ  عػػ   ريػق عػػ ة ، مراسػ  عنػػر ل ا كُف
كقػ  اختػ ت ،     اظتؤسانت افرتعوي  اظت رس  اف  قدت  اظتؤسا  ا كثر ق ث ا يف ا فراد عد  ا سرة

سل اف م يدت  ك ل اظت  ج اف را، حتضيق ل  اف ن ككظنئض ن افرتعوي عتن كسيل  قدن  م   العتن علمت 
 افوسيل  ا كُف اف  يت   ن اجملتن  ف ض  ثضنفته كقراثه.

 افرترت  افدنليػ    ػ اؼ افرتعيػ  كونه  اسرتاقيوين يف افدنلي  افتدليني كلتت  اظت  ج اف راسل موقدن    
ك  ا اف ظػنـ افرتعػوم يتوػوف ، ك و نظنـ   ئل م  اف ظنـ ا ك ، ك اا ن كاجتن نهتن يف ك  غتتن 

 ػػػػرؽ افتػػػػ ريس ، اتػػػػول، مػػػ  موونػػػػنت رئياػػػػي  متضنعلػػػػ  قضػػػنعال قبندفيػػػػن ك ػػػػل ا  ػػػػ اؼ افرتعويػػػ 
 افتضؤف.، اف النط اظت رسل، افوسنئ  افتدليني 

 ػػػو اسػػػتونع  ، رتعويػػػ  كقدػػػ ي  اظت ػػػن ج افتدلينيػػػ اظت ظومػػػ  اف ع َػػػالحذف ا تنػػػنـ اف كفػػػ  اصت ائريػػػ     
ا مػػر افػػػ م يتالػػب قدػػػ يال عتػػػ   ، دي  افػػػو ا كافدػػػنظتلفلتاػػورات افدلنيػػػ  كافتو وفو يػػ  علػػػمت افصػػ

افضرد كق كي   عنظت نرات كاطت ات اف  يتالب ن افدصر اضتػنِف عصػر االنضوػنر  ذع اداظت ن ج س  يتل 
 اظتدريف كافتو وفو ل.

 . مفهوم ادمنهج اداعليمي:1
كاظت  ػنج  ػو افاريػق ، سػتبنفاظت  ج فغتن  و  ج افاريق افواض  ك و ػن كضػ  كا اظتد  افلغوم: -ل/

 <<كنػػػػن يف قوفػػػػه قدػػػػنُف: ،  افواضػػػػ               <<1  ، كاظتػػػػ  ج  ػػػػو

. فػنظت  ج ذذا فغػ   ػو افاريػق لك افاػبي  2افاريق اظتاتضيل افواض  يضنؿ:  ػ ا م  وػل ال لسيػ  ع ػه
 افواض .

 
 

                                                             
48اظتنئ ة:آي   . 1

 .97. لنيس ،اعرا يل كآ ركف. اظتدول افوسي . غتن  افلغ  افدرعي . ع كت.فب نف: دار اسينو افرتاث افدريب، ص2
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 ل:اظتض ـو افتضلي م فلن  ج افتدلين -ب/
افػ  ي رسػ ن افانفػب يف  ي نوعػ  اظتػواد لك اظتضػررات اف راسػكيدا اظتض ـو افتضلي م فلن  ج:  "غت    

 .1سورة اف راس  كي رس ن فه اظت رس"
لمن اظتونكم فيدرؼ اظت  ج افتضلي م ع نه: "غتنوع  اظتدلومػنت كاضتضػنئق كاظتضػن يل كا فوػنر افػ      

 .2راسي "ي رس ن افتالمي  يف َورة مواد د
 ػػو كو ػػن ركػػ ت ، تضلي يػػ  افػػ  قػػ مت ظتض ػػـو اظتػػ  جذف مػػ  لك ػػه اف ضػػ  اظتو  ػػ  فلتدريضػػنت اف    

  يػػػ اال تننعاصتاػػػني  كاالنضدنفيػػػ  ك نػػػواسل اف نػػػو ا  ػػػرل  كذغضنعتػػػنا تننم ػػػن علػػػمت اف نسيػػػ  افدضليػػػ  
ر سػوؿ ع ػػنو كق نيػػ  كافػ م يتنزػػو ،  ؼ اظتر ػػو مػػ  اظت ظومػ  افرتعويػػ يتدػنرض مػػ  اعتػ احإغضػػنؿك ػ ا 

 افضرد عالو  متونم .
 اظتض ـو اضت ي  فلن  ج افتدلينل: -ج/
فضػ  لعايػػت افد يػػ  مػػ  افتدػػنريف اضت يثػػ  فلنػػ  ج كافػػ  كننػػت لكثػػر مشػػوال يف َػػينغت ن كلقػػرب    

كفدػػ  افضنسػػل اظتالػػرتؾ عتػػ   افتدريضػػنت  ػػو ل ػػن ،  اؼ اظت الػػودة مػػ  افػػ ظل افتدلينيػػ ذُف حتضيػػق ا  ػػ
وػ  لكػ  قػ ر ؽت كذكاػنعه،   فتػوا متونمػ  يف ؼتتلػف اجملػنالتسوؿ ق ني    صػي  افتلنيػدتزورت 

 كن كر فينن يلل عدا م      افتدريضنت:، م  اظتدنرؼ كاظت نرات كافضيل
يدػػرؼ اظتػػ  ج اضتػػ ي  ع نػػه: "رتيػػ  اطتػػ ات لك ا نالػػا  لك اظتننرسػػنت اظت ااػػ  كاعتندفػػ  افػػ     

تدلنش علمت حتضيق اف تنئج افتدليني  اظت الودة ع فل  من قاػتايده قػ راهتل قوفر ن اظت رس  ظتانع ة اظت
 .3دا   افصف اف راسل"

 ػن اظت رسػ  فلتالميػ  دا ػ  كنن يدرؼ اظت  ج ع نه : "غتنوع  اطتػ ات افرتعويػ  كاظتدرفيػ  افػ  قتيز   
  ػػػػ اؼ عغيػػػػ  ماػػػػنع هتل علػػػػمت فتػػػػو   صػػػػيت ل يف  وانب ػػػػن اظتتدػػػػ دة فتػػػػو ي اػػػػول كا، سػػػػ كد ن

                                                             
 30، ص1417.افرينض: موتب  افدبيونف، اظت  ج اظت رسل م  م ظور   ي . افالنفدل، اعرا يل كآ ركف.1
 .13-12 ػ، ص1421.افرينض.افادودي : دار اف الر، لسنسينت اظت ن ج، اظتونكم. . ػتن  ل رؼ2
 .21، ص2006افضن رة: دار افضن رة، لسنسينت كقابيضنت يف علل اظت ن ج.. ؾتول عب  افرسيل،  ن ش. 3
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فتزضيق فتو ل افالػنم  ، ه "ك  من قض ـ اظت رس  فتالمي  نكنن يدرؼ اظت  ج ليلن ع ن    اظتاارة" 
 .1فتوا ركسين كعضلين ك انين كنضاين كا تننعين يف قونم  كاق اف"

فػنظتض ـو ، غلب ن علمت مشوفي  اظتػ  ج كاقاػنعهكنتو  افضوؿ لف افتدريضنت اضت يث  فلن  ج لك ت ل   
 فلن  ج يتلن  عدا اطتصنئل نو   ن يف من يلل:اصت ي  

سيػػ  يراعػػل لف قوػػوف ا  ػػ اؼ  ػػنمل  صتنيػػ  ، يتلػػن  اظتػػ  ج حت يػػ ا فأل ػػ اؼ افرتعويػػ  -1
 كلف قووف م نسب  ظتاتوا .، نواسل   صي  افتلني 

 اظت  ج ال يضتصر علمت افوتب فض  ع  يو   يف نالن نت افتالمي  ك  اهتل ليلن. -2
 2  ا   اؼ افتدليني  ذُف مواقف.يضـو اظت  ج علمت قررت -3
 . دنذصر ادمنهج اداعليمي: 2
كيتووف م  ل  اؼ قوض  كػتتول دراسل ك ػ ات ، اظت  ج  و نالنط لت ث عش اظتدلل كاظتتدلل   

ك ختتل     افدنلي  عتضؤف يالن  ،  رؽ ق ريس ككسنئ  قدليني  متد دةق رس فلتالمي  ع   ريق 
افد نَػػر  ككػػ ف  قضػػؤف رتيػػ ، مػػ  ا  ػػ اؼ افػػ  كضػػدت ماػػبضن سضضػػهافانفػػب ظتدرفػػ  مػػ ل مػػن 

 كفنن يلل س درض ع نَر اظت  ج افتدلينل:، نفانعض  فلن  ج اف راسلى
غتنوعػػػػ  مػػػػ  ، م مػػػػ  ج م رسػػػػل فدػػػػنؿ لك عرنػػػػنمج قرعػػػػوم  ػػػػنم  ذف  األىــــداف اداعليميــــة: (1

كدتثػػ  ، افت ضي يػػ  اظتر ػػوة ا  ػػ اؼ افرتعويػػ  افواضػػز  سػػ  قوػػوف اظتننرسػػنت افرتعويػػ  لك احإ ػػراوات
كاظتصػػػػ ر افػػػػ قيق فتو يػػػػه افدنػػػػ  ، سػػػػنس افاػػػػليل فوػػػػ  نالػػػػنط قدلينػػػػل  ػػػػندؼ ػػػػ   ا  ػػػػ اؼ ا 

 3افتدلينل كافرتعوم ؿتو من قادمت فتزضيضه م  نتنئج فلتدليل اظترغوب فيه.

                                                             
. اصت ائر:مابوعػنت اظتد ػ  افػو ا فتوػوي  ظت رسػلس   قوويا فضنئ ة م يرم مؤسانت افتدليل افثننوم كاالكنػنِف. اظت  ػنج ا. كزارة افرتعي  افو  ي . 1

 .132مات  مل افرتعي ، ص
 .17. ػتن  ل رؼ، اظتونكم. مر   سنعق، ص2
: دار افالػػػػػركؽ فل الػػػػػر افتوزيػػػػػ  ، ا ردف.عنػػػػػنف.1. طَػػػػػينغ  ا  ػػػػػ اؼ افرتعويػػػػػ  كافتدلينيػػػػػ  يف رتيػػػػػ  اظتػػػػػواد اف راسػػػػػي .  ػػػػػودت لزتػػػػػ ، سػػػػػدندة. 3

 28.ص2001
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يتل سي  ،   مراس  ؾتنح افدنلي  افتدليني ذف عنلي  حت ي  ا   اؼ ع ق  قدت  مرسل  م ن  م   
ػوؿ عتػ   ا  ػ اؼافوسػنئ  ا ا تيػنرمث ،  ػ   ا  ػ اؼ اوضػوع ا تينر كذفػ  ، فػ  دتوػ  مػ  افَو

 يف ضوو كنف  ظركؼ افدن  كاحإمونننت اظتندي  كافبالري  اظتتنس .
تضنعػػ  كافتويػػف مػػ  كقاػػدمت افرتعيػػ  يف اف  نيػػ  ذُف ذعػػ اد ا فػػراد ذعػػ اد متوػػنمال ياػػن  عتػػل عنف   

كعنفتنِف ختتلف  ػ   ا  ػ اؼ ، افن حت د ن افضلاض  اف  يدت ض ن  غتتن  ل  فلو، عي  ل كغتتند ل
 1.م  غتتن    ر علمت سانب افضلاض  اف  قاود 

  :مفهوم ادهدف اداربوي 
ع نػػه: )) افتغػػ ات افػػ  نتوقد ػػن لف  اَػػاالسنيدػػرؼ افػػ كتور ػتنػػ  ذعػػرا يل عاػػن اعتػػ ؼ افرتعػػوم    

ػػف فتضاػػ  سػػلوكل قتوقػػ  س كثػػه يف   صػػي  كعد، لتػػ ث ن يف   صػػينت افتالميػػ  بػػنرة ل ػػرل َك
 2كقضنعله م  موقف ق ريال((.، افتلني  فو ود   ة قدليني 

 ن يف اضتينة ك و افغني  اف  ن ال ، لي  افرتعوي كنن يدرؼ اعت ؼ افرتعوم ع نه اصل  اف  نئي  فلدن  
 3يف اضتض  افرتعوم. ا شتمتكحتضيضه يتنث  افغرض  فنعت ؼ افرتعوم  و افغني ، رسي اظت 
مصػػندر ا ػػتنؽ ا  ػػ اؼ افرتعويػػ : ظتػػن كػػنف عتػػ   ا  ػػ اؼ كحت يػػ  ن لقتيػػ  عنفغػػ  يف قو يػػه  -1-2

ف ا كنف الع  لف يووف ا تضنؽ     ا   اؼ ي ب  م  ، افدنلي  افرتعوي  افتدليني  ذُف حتضيق غنينهتن
افد نَػر اظتػتدلل مػ  سيػ  فتػو  كسن نقػه  ك مػ   ػ  ، نَػر افدنليػ  افتدلينيػ  افتدلنيػ سن   ك  ع 
لمػن اظتصػػ ر افثػنٓف ال ػتضنؽ  ػ   ا  ػػ اؼ  ػو اجملتنػ  مػ  سيػػ  ، كرغبنقػه كقدلنػه لكال كا تننمنقػه

كنػػػن لف اظتػػػندة اف راسػػػي  قدتػػػ  لسػػػ  ،  مالػػػوالقه ك نوسنقػػػه اظتاػػػتضبلي  بيدػػػ  كلنظنتػػػه كمؤساػػػنقه ك 
 كلسس ا تينر ن كمووننهتن كقتنع  ػتتوا ن. مصندر ا تضنؽ ا   اؼ افرتعوي  م  سي  غتنالهتن

كذف اعتػ ؼ افتدلينػل يف ا َػ   ادماعلم من حيث نموه وحذجذتو واىامذمو وقدراتـو وتعلمـو: - ل
فػػ ا ك ػػب ،  ػػو موضػػوع فلنػػتدلل سػػ  يصػػ  ذُف حتضيضػػه لث ػػنو افدنليػػ  افتدلينيػػ  عتو يػػه مػػ  اظتدلػػل 
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د اداقه كميوفػػػػػه كقدلنػػػػػه ع ػػػػػ  َػػػػػينغ   ػػػػػ    مراعػػػػػنة استين ػػػػػنت اظتػػػػػتدلل كا تننمنقػػػػػه كق راقػػػػػه كاسػػػػػت
كفدػػ  مػػ   ػػ   اظتبػػندا لف اف نػػو عنليػػ  ماػػتنرة ، فػػ  اراعػػنة مبػػندا اف نػػو افرئياػػي كذ ا  ػػ اؼ

لك ، ه سػنعضننػلمػن يتدلنػه افضػرد اػن قد االعتبػنر ارقبػنطقتالب م  كاضدل  ػ   ا  ػ اؼ ا  ػ  يف 
   َينغت ن اب ل افضركؽ افضردي  عش ا فراد.كنن كتب لف ق    ا   اؼ ع ،  سيتدلنه ماتضبالمن 
  ( قػؤثر علػمت عدلػ ن افدن ضيػ، افدضليػ ، ) اصتاػني   كظتن كننت ؼتتلف  وانب فتو افضػرد اظت تلضػ    
يي  يتل مػ   العتػن افرتكيػ  ، ا ا اظتب ل ع   َينغته ا   اؼ افرتعوي  اال تننـف نه ي بغل ، عدلن

افػتدلل علػمت  اعتنػندكنػن يػ ل مبػ ل آ ػر علػمت ،  ه مػ  رتيػ  اف ػواسلي  اظتتونملػ  فػعلمت فتو افال ص
ييػػػػ  قػػػػتل في ػػػػن مراعػػػػنة ،  اف نػػػػو افػػػػ م ياػػػػتضي  م ػػػػه اظترعػػػػوف ع ػػػػ  َػػػػينغت ل فأل ػػػػ اؼ افتدلينيػػػػ

 1ماتوينت  الال كق راهتل افدضلي  ك اصتاني  كافدن ضي .
    افالػركط افػ  ، كاظتننرس ل  يف اف افدي  كاف لج كفلنتدلل  ركط ثالث لسنسي  كضركري  متنث  

فد  مػ  لكؿ  ػ   افالػركط اف افديػ  فػ ل اظتػتدلل افػ  ، نهتن ع   َينغ  ا   اؼ افرتعوي مراع ي بغل
كدتلل عليػه  ريضػ  افتصػرؼ كقو ػه سػلوكه ، ظتوقف ػت د االستونع قث  فيه نالن ن مدي ن كحتتل عليه 

 اؼ افرتعويػ  كتػب َػينغت ن فتاػتث  دافديػ  فأل ػ، كنن قالب  اضتن   اف ن ئ  ع ػ   ك    ػت د ؿتو
 2افضدلل يف ا نالا  افرتعوي  اظت تلض  دا   اظت رس  لك  نر  ن. فال رتاؾاظتتدلل كقتي  فه افضَر  

ف ػػػػو ال يضػػػػ  لقتيػػػػ  عػػػػ  ا كؿ ع ػػػػ  َػػػػينغ  ا  ػػػػ اؼ  اف لػػػػجلمػػػػن افالػػػػرط افثػػػػنٓف كاظتتنثػػػػ  يف    
تنعدػػػ  قت ػػػنكؿ رتيػػػ  نػػػواسل افضػػػرد اصتاػػػني  كافدضليػػػ  كاف لػػػج  ػػػو عنليػػػ  فتػػػو دا ليػػػ  مت، افتدلينيػػػ 
كذفػ  ، ينيػ  ػ   اصتوانػب افػ  كتػب مراعنهتػن ع ػ  َػينغ  ا  ػ اؼ افتدل، يػ اال تننعك  كاالنضدنفيػ 

 ع ف يتل ذكتند ك لق لنالا  كم نقالنت ككا بنت كمواقف قدليني  ق نسب ماتول نلج اظتتدلنش 
 د.كمن عي  ل م  فركؽ فردي  يف   ا افص  
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كنصػ ر مػ  مصػػندر   اسػػتغالعتنكافػ  نتوػ  ، نفػ  مػػ   ػركط افػتدلل ف ػػو اظتننرسػ لمػن افالػرط افث   
   كذفػػ  عصػػينغ  ل ػػ اؼ قدلينيػػ  قتنزػػور سػػوؿ ؽتنرسػػ  اظتتدلنػػش ظتػػن يػػتل قدلنػػه ، ا  ػػ اؼ ا ػػتضنؽ

 .  كاجتن نتيف اضتورة اف راسي  م  مدنرؼ كم نرات 
 نوسػػػنت: ا  ػػػ اؼ افرتعويػػػ  كتػػػب لف قراعػػػل ع ػػػ  اجملتنػػػ  مػػػ  سيػػػ   بيدػػػ  كمالػػػوالقه ك  -ب

كافتدلينيػػ   يػػ اال تننعكاالقتصػػندي  ك َػػينغت ن ل ػػ اؼ كغنيػػنت كاجملتنػػ  كؼتتلػػف لنظنتػػه افاينسػػي  
اجملتن  ع ة لفتنط م  َػور افتضنعػ  افػ  دتثػ  لسػنس كػ   دكنن قاو ،  نوني  كاف ي ي  كافداوري كافضن
ك  ػػن يوػػوف اجملػػنؿ ، كاالستػػواوكافصػػراع  كافت ػػنفسدػػنكف كمػػ  ل ػػل  ػػ   افصػػور افت، ا تنػػنعلنظػػنـ 
كافت ػنفس كال سينن افتدنكف ، قرك  علمت لفتنط افتضنع  احإكتنيبا   اؼ افرتعوي  اف   ال تضنؽكاسدن 
كقػػػػيل ذكتنعيػػػػ  فػػػػ ل  اجتن ػػػػنتكافرتكيػػػػ  علي ػػػػن يف ا  ػػػػ اؼ افتدلينيػػػػ  افو  انيػػػػ  فتوػػػػوي  ، اظتالػػػػركع

 1اظتتدلنش . 
    فلد يػػ  اسػػتونع كذفػػ  ، قغػػ ات ماػػتنرة يف كنفػػ  اظتيػػندي  نت كنػػن  ػػو مدػػركؼ قالػػ  كاجملتندػػ  

ك االسػتدننر افداػورم ، كافتضػ ـ افدلنػل كافتو وفػو ل، كاضتركب، م  اظتتغ ات كنفتز ينت افبيئي 
كمػػ  مث علػػمت كاضػػدل  ػػ   ا  ػػ اؼ اضتػػرص علػػمت لف يػػتل َػػينغت ن فتضاػػ  ، كاالقتصػػندم كافثضػػنيف

كقدن  علمت قوعي  اظتتدلنش عنفتغي  ، كقضار عنلي  س كثه كحتل  غترينقهث   ا افتغي  عنلي  س ك 
 اظترغوب فيه.

كافدنوميػػػنت ؽتثلػػػ  يف افلغػػػ  ، وننهتػػػن افػػػثالثثضنفػػػ  اجملتنػػػ  جبننبي ػػػن اظتػػػندم كاظتد ػػػوم كاوكقدتػػػ     
ػػػ، ندات كاظتدتضػػػ ات كافدػػػندات كافضػػػيلافػػػ م افػػػو ا كافدبػػػ افضوميػػ  ك ينت كاظتتنثلػػػ  يف افػػػ م كاطتصَو

كافبػ ائ  لك اظتتغػ ات كافػ  قدتػ  ، اظتني  فبدا افضئنت يف اجملتن  كن  بنو كعننؿ اظت ن ل كاف ظنف 
     ن  ػػػػن اجملتنػػػػ  اظتوػػػوف افثنفػػػػ  مػػػػ  اظتوونػػػػنت افثضنفػػػػ  اظتتنثلػػػ  يف افتو يػػػػ ات كاظت رتعػػػػنت افػػػػ  لتت

ػينت كافبػ ائ  ( قدتػ  غتػنال ياػن  ك      اظتووننت ) افدنوم،  كاستنرار يف قاور   يػنت كاطتصَو
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ا   اؼ افرتعوي  كافتدلينيػ  افػ  قراعػل  ػ   اصتوانػب رتيدػن اػن يدػود علػمت اجملتنػ   عن تضنؽفلنرعش 
 1كعلمت اظتتدلنش عنفضنئ ة سنضرا كماتضبال.

       اف راسػػػػػي  كقدت  اظتػػػػػندة كقتنعد ػػػػػن كمووننهتػػػػػن: كا تبنر ػػػػػناظتػػػػػندة اف راسػػػػػي  مػػػػػ  سيػػػػػ  غتنالهتػػػػػن  -ج
ػػن يف  ػػ ا افدصػػر اضتػػ ي  افػػ م يالػػ   ، ا  ػػ اؼ افرتعويػػ  ال ػػتضنؽمػػ  اجملػػنالت اظت نػػ    صَو

 سيػ  َف يدػػ  اعتػػ ؼ مػ  اظت ظومػػ  افتدلينيػػ   ػو قرعيػػ  افضػػرد علػمت افضػػراوة كاضتاػػنب، مدرفيػػن انضوػنرا
اف م قالب زيندة  ع  قوسدت كزادت  نوسنت اجملتندنت ا مر، كافتنريخ كافرتعي  اف ي ي  فزاب

ف راسػػي  ذُف ك ػػ ا مػػن  دػػ  مػػ  افلػػركرم قضاػػيل غتػػنؿ اظتػػندة ا، اد افدلنيػػ  افػػ  قػػ رس ك ق ويد ػػناظتػػو 
كمػ   ػ   اظتػواد افلغػ  ، جملتندػنت ا  ػرلك ل اف  دتي  لع نو اجملتن  ع  لع نو ا مواد دراسي  ذ بنري 

    ػ ا افت ػوع ، دلػـو ك قػنريخ اجملتنػ  ك  غرافيتػهكافافضومي  كافرتعي  اف ي ي  كافرتعيػ  افو  يػ  كافرينضػينت 
ا  ػ اؼ افرتعويػ  كافتدلينيػ  افػ   ا ػتضنؽيف اظتػواد اف راسػي  يدتػ  غتػنال  صػبن ظتصػننل اظت ػن ج يف 

 قغامت ؼتتلف     اظتواد.
االنتضػنؿ مػ  اظتدلػـو ل ػ اؼ قرعويػ  قراعػل مبػ ل  ا ػتضنؽكنن كتػب علػمت كاضػدل اظت ػن ج افتدلينيػ   
كمبػ ل ، مػ  ااػوس ذُف اجملػرد االنتضػنؿكمبػ ل ، كمبػ ل االنتضػنؿ مػ  افباػي  ذُف اظتدضػ ، ُف اجمل وؿذ

 م  افضريب ذُف افبدي  ع   افتدنم  م  اظتندة اف راسي . االنتضنؿ
ا  ػػػ اؼ افرتعويػػػ   ا ػػػتضنؽكقدتػػػ  موونػػػنت ػتتػػػول اظتػػػندة اف راسػػػي  مصػػػ را م نػػػن مػػػ  مصػػػندر    

ت يف اضتضػػنئق افلػركري  كاظتضػػن يل ا تلػػف لنواع ػن كافتدنينػػنت افػ  قػػرع  عػػش كقتنثػ   ػػ   اظتوونػن
كقابيض ػػن يف مواقػػف قدلينيػػ  ع يػػ ة  اسػػتغالعتناظتضػػن يل اظت تلضػػ  كاف ظريػػنت افػػ  دتوػػ  اظتػػتدلل مػػ  

 كؼتتلض .
  مصػ را قدتػ، كقتنع  ػتتوا ن كقد د مووننهتن ا تينر نفنظتندة اف راسي  م  سي  غتنالهتن كلسس    

       كقاػػػػنع  ؼتااػػػػل اظت ػػػػن ج كاظتدلنػػػػش ، ا  ػػػػ اؼ افرتعويػػػػ  كافتدلينيػػػػ  ا ػػػػتضنؽم نػػػػن مػػػػ  مصػػػػندر 
 2كقضي  افتالمي  يف ؼتتلف اظتراس  اظت رسي  م  ننسي  ثنني .، م  ننسي 
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 ( ادمحاوى: 2
ضػنئق كافضػوانش يدرؼ اتول ع نه : )) عبنرة ع  غتنوع  م  افتدريضنت كاظتضن يل كافدالقنت كاضت   

افػ  قالػو  مػندة افتدلػيل يف لسػ  افوتػب اف راسػي  اظتضػررة ، كاالجتن ػنتكاف ظرينت كاظت نرات كافضيل 
كق ظين ػن كفػق مدػني  علنيػ  ػتػ دة اػ ؼ  ا تينر ػنيػتل ، افاػالب عػ م مػ  اظتراسػ  اف راسػي  علػمت

 1حتضيق ل  اؼ اظت  ج((.
كقوػوف  ػ   اظتضػررات ،   ج كدتث  كل اظتدرف  لك اتػولكقدرؼ اظتضررات ع  ن )) لس  مووننت اظت  

 2ننعد  م  سن نت اجملتن  كمت ثرة عدوام  افبيئ  ايا  كعن   اؼ افدنم  كا   اؼ افرتعوي ((.
مػ  ل ػ  سػ وف  ذيصػنؿ ػتتػول   ق ظيل اتول كمدني  : قدت      افدنلي  م  افدنلينت اظت نػ -

ظتضػ ـ فػه سي  قان   ػ   اظتدػني  جبدػ  اكتاػنب اظتػتدلل فلنزتػول ا، دلنشاظتندة افتدليني  ذُف اظتت
كييػ  ي نػو  ػػ ا افػتدلل كعدنػق كيثبػت فػػ ل اظتػتدلل كقاػتنر آثػػنر  ، عالػو  لسػرع كلسػ   كمتػػ رج

 :مراعنهتن ع   ق ظيل اتوم ك ل ك  نؾ غتنوع  م  اظتدني  ا سنسي  اف  كتب، مده
ػػػػػ  لمػػػػػنـ اظتػػػػػتدلل ظتننرسػػػػػ   وانػػػػػب افػػػػػتدلل اظت تلضػػػػػ  سيػػػػػ  يتػػػػػي  االسػػػػػتنر االســـــامرار: .1          ار افضَر

  يف مراسػ  ؼتتلضػ  علػمت ماػتول افضاػل اجتن ػنتم  مضػن يل كسضػنئق كقدنينػنت كم ػنرات كقػيل ك 
ذذ يتػػػي    افرلسػػل عنالسػػتنرارك ػػو مػػن ياػػنمت ،  لك علػػمت ماػػتول رتيػػ  افاػػ وات كاظتراسػػ  اف راسػػػي

ف ذا كنف مثال ، رات ع ي ة س  يتض  ن كقرسخ ف يه   افتدلننت مفلنتدلل فرص متوررة ظتننرس   
ف نه كفضن ، ت افلغوي  ا سنسي  ف ل افتالمي م  ل  اؼ ق ريس مندة افلغ  افدرعي   ل ق ني  اظت نرا

عتػػػ ا اظتديػػػنر ) االسػػػتنرار افدنػػػودم( كتػػػب ذعاػػػنو افتالميػػػ  فػػػرص ماػػػتنرة كع يػػػ ة ظتننرسػػػ   ػػػ   
 اف راس  اظت تلض .اظت نرات  الؿ س وات 
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  االسػػتنرار ا فضػػل فيػػتل عػػ   ريػػق حتضيػػق افػػرتاع  عػػش اظتػػواد اف راسػػي  افػػ  ي رسػػ ن افتالميػػ  مػػنل   
فنػػػثال يػػػ رس عدػػا اظتدػػػنرؾ افثوريػػػ  ضػػ  اظتاػػػتدنر افضرناػػػل افػػػ  ، كػػنفرع  عػػػش افتػػػنريخ كاصتغرافيػػن1

 ي  كم ن  ن ك صنئص ن.كي رس يف اصتغرافين  بيد  اظت اض  افصزراك ، يف افصزراو  رت
مب يػػ  علػػمت لسػػنس  كيضصػػ  عنفتتػػنع   ػػو " لف قوػوف اطتػػ ات اضتنفيػػ  افػػ  يوتاػب ن افضػػرد ادااـذبع: .2

فنفتتػػػنع  يف اتػػػول  ػػػو قضػػػؤف ، ف  ػػػ   اطتػػػ ة لسنسػػػن طتػػػ ات السضػػػ كلف قوػػػو ، اطتػػػ ات افاػػػنعض 
كعنضػػن   كاقاػػنعنقػػ داد قدضيػػ ا قبػػ ل مػػ  افاػػ   ، ات كافضػػيل فلتالميػػ  عصػػورة مت ر ػػ اطتػػ ات كاظت ػػنر 

كلنػػػن انتضل ػػػن ذُف اظتاػػػتول ا علػػػمت كلف قوػػػوف قلػػػ  اطتػػػ ات مرتاعاػػػ  دا ػػػ  اظتػػػندة افواسػػػ ة كعلػػػمت 
كػػػ ف يػػػ رس افتلنيػػػ  مػػػثال عنليػػػنت اصتنػػػ  كافاػػػرح مث ي تضػػػ  عدػػػ  ن ذُف ،  ماػػػتول اظترسلػػػ  افتدلينيػػػ 

وػػل افتلنيػػ  مػػ  عنليػػ  دراسػػ  عنليػػنت افلػػرب كعدػػ  ن يػػ رس عنليػػنت افضاػػن  افػػ  قتالػػب حت
ف ػو 2، كيتػي   ػ ا افتتػنع  يف اتػول حتضيػق نتػنئج دراسػ  لفلػ ، ذفػ  اصتن  كافارح كافلػرب قبػ 

كنن يدن  علمت قرسيخ كثبػوت اظتػندة افتدلينيػ  ،  كافتضنع  مده ي ي  م  دافدي  اظتتدلل ف راس  اتول
 ك ف ن ن ف نن  ي ا.

ٔف اظتدػنرؼ كاظت ػنرات كاطتػ ات فلتلنيػ  عصػورة مرتاعاػ  غػ  كيتنث    ا اظتديػنر يف قضػ  اداكذمل: .3
سػواو كػنف ذفػ  علػمت ماػتول اظتوضػوعنت افػ  ، نيػ  يالػدر عوسػ ة اظتدرفػ  كقونمل ػنغت لة جتدػ  افتل

.ك ػ ا مػن كتدػ  اظتػتدلل لكثػر فدنفيػ  3يدنصت ن اتول يف اظتندة افواس ة لك عش اظتواد اف راسي  ا  رل
 قنت عش اجملنالت اظت تلض  اف  يتلن  ن اتول اظتدريف يف اظت  ج.سي  لنه يرل افدال

ػػي  ، تويػػنت اظتػػ  ج اف راسػػل م ػػل  ػػ اػتذف افتونمػػ  يف     ييػػ  قاػػن  فلنػػتدلل مػػ  قوػػوي  َر
سيػ  ، ماػتو اهتن ك يػ اال تننعمدريف كقينل متونم  كمتوازف يان  فه اوا    متغػ ات اضتيػنة 

كيدتػ   ػ ا اظتديػنر ، علػمت ماػنيرة افتاػورات كافتغػ ات اظتاػتنرة يف اجملتنػ يوتاب افض رة كافوضػنوة 
كػػنف اظتضاػػركف   سيػػ فضػػ  لعتنػػ  يف اظتػػ  ج افرتعػػوم احإسػػالمل ، فػػيس جب يػػ  دتنمػػن يف غتػػنؿ افتدلػػيل
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ا كائػػ  ياػػت  موف افتونمػػ  ع ػػ  قضاػػ  آيػػنت افضػػرآف افوػػرٔف مػػ  سيػػ  ل ػػل كػػننوا يت ػػنكفوف ا يػػ  
ك  نؾ افتضا  اظتوضوعل اف م جتن  فيه ا ينت افضرآنيػ  كسينسين. كاقتصندينن كقالريدين افورنت  فغوي

افػػ  قتصػػ  اوضػػوع مدػػش عصػػرؼ اف ظػػر عػػ  مون ػػن يف سػػور افضػػرآف مث قضاػػر ييػػ  يوتنػػ  ف ػػل 
 1اظتوضوع.

  لسػػ  افد نَػػر اعتنمػػ  فلنػػ  ج افتدلينػػل كو ػػن قػػرقب افتػػ ريسقدتػػ   ػػرؽ  طرائــق اداــدريس: -(  3
سيػػ  دتثػ   ػ   افارائػق لكثػػر ع نَػر اظتػ  ج حتضيضػن فأل ػػ اؼ ، كثيضػن ارقبن ػنعن  ػ اؼ كعػنتول 

كا نالػا  افوا ػب افضيػنـ  اسػت  ام نف ل اف  حت د ا سنفيب افوا ب ذقبنع ػن كافوسػنئ  افوا ػب 
 ان.
 ا تبػػنرلكؿ  كدتثػػ   ػػرؽ افتػػ ريس لكؿ  اػػوة يوضػػ  في ػػن اظتػػ  ج اظت رسػػل سيػػ  افت ضيػػ  ك قدتػػ    

كم    ن ، ػتتوا  فلتلني  اف م كض  م  ل لهعلنل ك ف  ظت ل م نسب  اظت  ج م  سي  ل  افه ك 
كذعػػ اد ن  ا تبنر ػػنيػػتل  ف ػػل اثنعػػ  كضػػ  افبػػ رة يف ا رض فتثنػػر عدػػ  لف، قػػ د لقتيػػه  ػػ   افاػػرؽ 
 2عد ني  كدق  عت ا افغرض.

فر ػػن افػػ  يو  كاحإموننػػنت)) كنفػػ  افظػػركؼ  :نضػػنٓف  ريضػػ  افتػػ ريس ع  ػػليدػػرؼ لزتػػ  ساػػش اف    
كاحإ ػػراوات افػػ  يت ػػ  ن يف سػػبي  ماػػنع ة قالميػػ   علػػمت حتضيػػق ، اظتدلػػل يف موقػػف قػػ ريس مدػػش

ك ػػػػ ا يدػػػػا لف   ػػػػنؾ ظركفػػػػن كذموننػػػػنت كتػػػػب قوف  ػػػػن ك ػػػػ   ، ا  ػػػػ اؼ اػػػػ دة فػػػػ ف  اظتوقػػػػف
افػػ م يصػػ   اال تنػػنـ  فيػػه كماػػتول احإموننػػنت قتنثػػ  يف موػػنف اف راسػػ  كدر ػػ  احإضػػنوة كافت ويػػ

قدلينيػػ   ذفيػػه افتالميػػ  كافوتػػنب اظت رسػػل كافاػػبورة كلم ل  ػػ ة يوفر ػػن دا ػػ  افضصػػ  لك لم كسػػيل 
كع ف  قصب  افوسيل  افتدليني   ػ وا مػ  احإموننػنت اظتتػوافرة يف ذفػ  ، يات  م ن يف     احإ نر

 3.اظتوقف((
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 ادادريس :  إساراتيجية -
وسنئ  اف  ) غتنوع  م  احإ راوات لك اف:افت ريس ع  ن ذسرتاقيوي عب  ا قلل  يدرؼ اف كتور    

ضندة مػػػػ  اطتػػػػ ات سػػػػتكيػػػػؤدم اسػػػػت  ام ن ذُف دتوػػػػش افتالميػػػػ  مػػػػ  اال، قاػػػػت  ـ مػػػػ  قبػػػػ  اظتدلػػػػل
افتػػ ريس قتصػػ   ذسػػرتاقيوي كذفػػ  يدػػا لف ، افتدلينيػػ  اظت ااػػ  كعلػػوغ ا  ػػ اؼ افرتعويػػ  اظت الػػودة

فػػ  قاػػنع  علػػمت سػػ كث افػػتدلل افضدػػنؿ. عنسػػتدننؿ  رائػػق افتػػ ريس افضنعلػػ  كاسػػتغالؿ عنصتوانػػب ا
دكافػػػ  افتالميػػػ  ك مراعػػػنة اسػػػتد اداهتل كسن ػػػنهتل كميػػػوعتل كقػػػوف  اظت ػػػنخ افصػػػضل اظتالئػػػل كافالػػػركط 

 1اظت نسب  فلتدلل كغ  ذف  م  اصتوانب اظتتصل  عنفت ريس افضدنؿ(. 
)  اػػ  ػتونػػ  افب ػػنو كمرنػػ  افتابيػػق يػػتل افتػػ ريس ع  ػػن : رتاقيوي ذسػػمدوػػل علػػـو افرتعيػػ   كيدػرؼ   

فتزضيػق كضػنوة مر ػوة كقتلػن  ، نت كافوسػنئ  اظتتنسػ  عاريضػ  مثلػمتكنف  احإموننيػ  است  اـ ال ن 
 2ل ونال م  افتضنع  عش افتالمي  كاظت رس كموضوع اظتدرف .(.

لمػػػن ساػػػ  اضتاػػػش زيتػػػوف فيدرف ػػػن ع  ػػػن : ) ذفػػػ  ا سػػػلوب افػػػ م يتبدػػػه اظتدلػػػل دا ػػػ  افصػػػف    
كيتزػػػ د  ػػػ ا ا سػػػلوب ، مػػػ  ل ػػػ  حتضيػػػق ل ػػػ اؼ ػتػػػ دة ماػػػبضن اف راسػػػل فتػػػ ريس ػتتػػػول مدػػػش

 3ع  راوات مت نسض  يضـو ان اظتدلل كافتالمي   الؿ عنلي  افت ريس (.
فتواَػػ  افتالميػػ   احإسػػرتاقيوي يل  مػػ  افوسػػنئ  افػػ  قوظض ػػن ذذا نتوػػ  افضػػوؿ لف افاريضػػ   ػػل كسػػ   

   ف ػػ   ا  ػػ ة ك لنواع ػػن دتثػػ  لسػػ  افبػػ ائ  ، لمشػػ  مػػ  افاريضػػ  فنحإسػػرتاقيوي ، كحتضيػػق قدلػػل فدػػنؿ
 فتزضيق افتدلل افضدنؿ كقيا  عنلينقه كضب  ػت دات ق ضي  . احإسرتاقيوي اف  قت   ن 

       ػػػػل مػػػػ  ختتػػػػنر افاريضػػػػ  اظت نسػػػػب   فنحإسػػػػرتاقيوي ، لمشػػػػ  مػػػػ   ريضػػػػ  افتػػػػ ريس ذسػػػػرتاقيوي قدتػػػػ     
 4م  ؼتتلف افظركؼ كاظتتغ ات اظتؤثرة يف اظتوقف افتدلينل.

                                                             
 .93مر   سنعق ، ص ، ف نش.ا، قلل. فليل. عب  1
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 ادادريس ادماعمدة في منذىج اداعلم اإلبادائي:  إساراتيجية. 3
      ور قدػػػػػ دت كق وعػػػػػت  ػػػػػرؽ كاسػػػػػرتاقيوينت افتػػػػػ ريس اظت ت وػػػػػ  يف افدصػػػػػر اضتػػػػػنِف نتيوػػػػػ  افاػػػػػ    

ذضػنف  ذُف افتاػػور ، كػػ ا قاػور نظريػنت افػػتدلل كقواني ػهافػ م قالػ    فلاػض  افرتعيػػ  كقدػ د ل ػ اف ن ك 
 ا فضػػ  كفػػ، ضوػػنر اظتدػػريف كافتاػػور افتو وفػػو لاظتػػ    افػػ م عرفتػػه افوسػػنئ  افتدلينيػػ  يف عصػػر االن

 ارقبػنط ػو ذك  .السػرتاقيوينت افتػ ريس ككػنف ػتػ   ػ   افتصػ يضنتق مت افد ي  مػ  افتص يضنت
 اظتدرف  (. –اظتتدلل  –عد نَر افدنلي  افرتعوي ) اظتدلل 

ن  فض  عرفت اظت ظوم  افتدلينيػ  افرتعويػ  يف اصت ائػر ذَػالسنت ع يػ ة كػنف ػتور ػن افرئياػل ك ػ ف   
كافثضنفيػػ   يػػ  كافاينسػػي اال تننع ػػو مواكبػػ  افتاػػورات كافتغػػ ات افدنظتيػػ  يف  ػػ  اظتيػػندي   ا سنسػػل

  فضػ  ،  ػو اظت ػن ج افتدلينيػ  احإَػالحكم  عػش افد نَػر افتدلينيػ  افػ  ماػ ن ، قتصندي  كافدلني كاال
     ذعػػػ اد عػػػػرامج قدلينيػػػػ    يػػػ ة كفػػػػق مضنرعػػػػ    يػػػ ة قاػػػػت عل اظتضنرعػػػػ  عنفوضػػػنوات افػػػػ  قدتنػػػػ    
 . ني  كلفدنفه كردكد لفدنفه لمنـ كضدينت ذ ونفي مت م اق افتدلل اظتتنرك  سوؿ افتلعل
      عػػػنفتلضل االكتضػػػنوكقتػػػي   ػػػ   اظتضنرعػػػػػػػػ  اصت يػػػ ة يف افتػػػ ريس فلتلنيػػػ  اظتبػػػندرة عنفضدػػػػػػػػػػ  كعػػػػػػػػػػػ ـ    

قضيػػيل فدنفيػػ   –ع ػػنو افضرضػػينت  -حتليػػ  افوضػػدينت، افت ظػػيل كافرتقيػػب  -) افبزػػ  عػػ  اظتدلومػػنت
دتثػػػ  كضػػػػدينت سضيضيػػػػ  قػػػػ  ل ػػػػن  عنعتبػػػػنرذ ػػػونفي  م تضػػػػنة  –كذفػػػػ  ساػػػػب كضػػػػدينت ، (اضتلػػػوؿ

كقاػن   ػ   اف الػن نت اظت ر ػ  يف ، افيوميػ  ) يف اف راسػ  كاجملتنػ  (يصندف ن افتالميػ  يف سيػنهتل 
ػػػػ   افتلنيػػػػ  اظتدػػػػنرؼ كساػػػ  افتدػػػػرؼ كساػػػػ  افتوليػػػػف كقاػػػػوير اظت ػػػػنرات  الكتاػػػػنباظت ظومػػػ  فَر

 1كافض رات كقد ي  افوضنوات.
نػػ ة يف افتػػ ريس يف افاػػور االعتػػ ائل تدرتاقيوينت اظتفضندمػػ  عػػ  عدػػا االسػػكنػػتولل يف افاػػاور ا  

ك خبنَػ   قلػ  افػ  قدنػ  علػمت االنتضػنؿ ، افتدلينيػ  /كاف  جتد  م  افتلني  ػتور افدنليػ  افتدلينيػ 
اظتدػػنرؼ كاظت ػػنرات اظت تلضػػ  عػػ   اكتاػػنبكدتو ػػه مػػ  ، مػػ  م اػػق افتدلػػيل ذُف م اػػق افػػتدللعػنظتتدلل 

م  ويػػن اعتن قػػه  ا تيػػنراكافػػ  لَػػبزت ، الػػو  ركح اظتضنرعػػ  عنفوضػػنواتفػػ  قعيػػ اغو ين احإدمػػنج ا
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    كقركػػ  علػػػمت االسػػرتاقيوينت اظتدتنػػػ ة ، دلينيػػ  ظت تلػػف اظتراسػػػ  افتدلينيػػ افػػوزارة  يف ع ػػنو اظت ػػػن ج افت
 يف اظت ن ج افتدليني  ظترسل  افتدليل االعت ائل.

 حل ادمشكالت: إساراتيجية. 3-1
يدتنػ  علػمت ك ػود مواقػف قدلينيػ  دتثػ  ، فلتالميػ  نالػنط قدلينيػن م نػن اقيوي احإسرت كقدت         

ػػػػوؿ ذُف لناػػػػب اضتلػػػػوؿ  مالػػػػول  سضيضػػػػ  قوا ػػػػه افتالميػػػػ  كقثػػػػ  ل فلضيػػػػنـ عػػػػبدا احإ ػػػػراوات فلَو
كظتضنعلػػػػ  اال ػػػػتالؼ يف لفتػػػػنط اظتػػػػتدلل كيف افػػػػ كنوات اظتتػػػػوفرة كاظتيػػػػوؿ اظت تلضػػػػ  كاطتػػػػ ات ، اظتنو ػػػػ 

 ف ل افتالمي . افتدليني  اف 
     كاظتالػػػول   ػػػل سنفػػػ   ػػػ  كسػػػ ة كقػػػردد قتالػػػب افضيػػػنـ عدنػػػ  يثػػػل يرمػػػل ذُف افػػػت لل م  ػػػن    

ػػػوؿ ذُف  ػػػدور       كيػػػتل مػػػ   ػػػالؿ  ػػػ   افاريضػػػ  َػػػينغ  اظت  ػػػنج اف راسػػػل كلػػػه ، عنالرقيػػػنحكذُف افَو
  ل ػػل لمػػنـ فنظتالػػول   ػػل عبػػنرة عػػ  سنفػػ  يالػػدر في ػػن افتالميػػ، يف َػػورة مالػػوالت قتالػػب سػػال

كختتلػػف ، ضػش مػػ  احإ نعػ  افصػػزيز موقػف قػػ  يوػوف غتػػرد سػؤاؿ كت لػػوف احإ نعػػ  ع ػه لك غػػ  كاث
 اظتالول  م  سي   وعتن كػتتول افصدوع  كلسنفيب مدنصتت ن.

كيالػػق علػػمت  ػػ   افاريضػػ  ا سػػلوب افدلنػػل يف افتضوػػ    ػػن قضػػـو علػػمت ذثػػنرة قضوػػ  افتالميػػ     
 ػػ    لفغػػ  ،  ا كقضوػػ ا ماػػوال حإكتػػند سػػال عتػػنك ػػود مالػػول  قتالػػب   ػػ كذ ػػدنر ل عػػنفضلق ذزاو
 1اظتالول  يالرتط في ن : 

 . لف قووف اظتالول  م نسب  ظتاتول افتالمي 
 . لف قووف ذات َل  قوي  اوضوع اف رس كمتصل  يينة افتالمي  ك  اهتل افانعض 
 ضنئي  يف س  اظتالوالت.ع  افاريض  احإف االعتدند 
ول  كيلػػػ  ع  ػػن: ))  ريضػػ  قدلػػػل قضػػرض علػػمت اظتػػػتدلل لف يػػ رؾ اظتالػػ احإسػػػرتاقيوي  ػػ ا كقدػػرؼ    

كذدراؾ  ػػػ   ، افبزػػػ  عػػػ  ذ نعػػػنت عتػػػنذُف ك ػػػل قدنػػػ  علػػػمت دفػػػ  اظتػػػتدلل ، عدػػػا ا سػػػئل  سوعتػػػن
 2احإ نعنت  ل اضتلوؿ اف  نئي  عت   اظتالول (( .

                                                             
 100. عب  ا، قلل. مر   سنعق ، ص 1
 110. ػتن  افصنٌف، سرتكيب. مر   سنعق، ص 2



 اطتنمس : اظت رس  االعت ائي  يف اصت ائر افضص  
 

137 
 

    )) قصػػػػور عضلػػػػل ي اػػػػوم : لمػػػػن  ساػػػػ  ساػػػػش زيتػػػػوف فيدػػػػرؼ  لسػػػػلوب سػػػػ  اظتالػػػػوالت ع نػػػػه   
 علمت سلال  م  اطتاوات اظت ظن  اف  يا  علي ن افضرد عغي  افتَو  ذُف س  فلنالول  . 

  ن قتلن  ، ظتالوالت لعلمت كظنئف افدض  افبالرمكقرل "مرٔف سليل" لف ))افض رة علمت س  ا   
   االسػػتضندةذُف ، ونعنتكاالسػػتافوثػ  مػػ  افضػػ رات مثػ  افضػػ رة علػػمت قوػوي  افدالقػػنت عػػش اظتثػ ات 

 1لثر افتدلل ((. كانتضنؿاف اكرة  كاست  اـم  اظتضن يل كعنلينت افتدلل 
د افاريضػػػ  يف افتػػ ريس افػػػ  قدتنػػػ  علػػمت اف الػػػنط افػػػ ا سػػػ  اظتالػػوالت قلػػػ  ذسػػػرتاقيوي كقدتػػ     

افدلنيػ   سي  يضـو عنفبز  مات  من غتنوع  م  ا نالػا  كافدنليػنت كاظتالنرك  احإكتنعي  فلنتدلل.
     افػػػ  قاػػػنع   ، كنظتالسظػػػ  كفػػػرض افضػػػركض كافضيػػػنس كقػػػراوة افبيننػػػنت ك  كفػػػ  اف تػػػنئج كاالسػػػت تنج

 2يف افتَو  ذُف اظتدلومنت ع ضاه كحتت ذ راؼ اظتدلل كقو ي ه.
       ذذا ؽتػػػػن سػػػػبق يتبػػػػش لف ذسػػػػرتاقيوي  سػػػػ  اظتالػػػػوالت  ػػػػل عبػػػػنرة عػػػػ   ريضػػػػ  يف افتػػػػ ريس قركػػػػ     

كدكر اظتدلػػػل يضتصػػػر فضػػػ  علػػػمت قو يػػػه كذثػػػنرة قضوػػػ  ، مت اظتػػػتدلل يف سػػػ كث افػػػتدللسػػػنس علػػػيف ا 
ػػػوؿ ذُف لفلػػػ  ك  كقلػػػ   ػػػ   افاريضػػػ  اظتػػػتدلل يف ، لعلػػػمت اظتاػػػتوينت ا داوكثضنفػػػ  اظتػػػتدلل ؿتػػػو افَو

كذف  اانع ة اظتدلل اف م يوػوف ،  و ع ضاه ع  اضتلوؿ اظت نسب  عتنموقف مالول  مدي   فيبز  
 ذ رافين فض . دكر  قو ي ين

 اداعلم دلى ادمشكالت : إساراتيجيةدور ادمعلم في 
د اضتلػوؿ فلنالػول  اظتاركسػ  يف افػتدلل علػمت ذقنسػ  افضػرص فلتلنيػ  حإكتػن احإسػرتاقيوي قدتن        

سيػ  يضػ ـ اظتدلػل ػتتػول ، علػمت احإ ػراؼ كافتو يػه احإسػرتاقيوي كيضتصر دكر اظتدلل يف  ػ   ، عليه
   كيدنلػػوف ، ي  كقضنعليػػ  ف ػػو " يالػػدر افتالميػػ  ع قتيػػ  اسػػتثنرة ا فوػػنر فػػ ي ل افػػ رس عاريضػػ  زتنسػػ

 احإسػػرتاقيوي كنتوػػ  حت يػػ  لدكار اظتدلػػل يف افتدلػػيل يف  ػػ ا ، علػػمت االنتظػػنـ يف افػػ ركس دكف ختتلػػف
 3علمت من يلل:

                                                             
 109ٌف، سرتكيب. مر   سنعق ، ص . ػتن  افصن1
 110. اظتر   نضاه، ص 2
 114-113. اظتر   نضاه ، ص 3



 اطتنمس : اظت رس  االعت ائي  يف اصت ائر افضص  
 

138 
 

 :يػػ  لينسيػ  يضػػـو اظتدلػل عصػػينغ  ا سػػئل  كحت يػ  اظتالػػوالت افتد اداخطـيي دلنشــذط اداعليمــي
لك ك  انيػ  (  م نريػ مػ  حت يػ  ا  ػ اؼ اظتػراد حتضيض ػن ) مدرفيػ  لك ، اف  سيدرضػ ن علػمت افتالميػ 

     كيالػػػرتط يف  ػػػ   اظتالػػػوالت لف قوػػػوف ذات َػػػل  اوضػػػوع افػػػ رس كقوػػػوف ،  ػػػالؿ زمػػػ  مدػػػش 
 يف ماتول افتالمي  كق نسب ل.

 عنليػػ  افػػتدلل ذُف  دػ   قيوي احإسػػرتا: كياػدمت اظتدلػػل مػ   ػػالؿ  ػ   تسـيير ادنشــذط اداعليمــي
كيدنػػ  علػػمت قو يػػه عنػػ  افتالميػػ  افضػػردم كاصتنػػنعل مػػ  ل ػػ  ذكتػػند اضتلػػوؿ ، لكثػػر قالػػويضن كذثػػنرة

كيضػـو اظتدلػل عػ  راو م نقالػنت سػوؿ افتدلنػنت افاػنعض  مػ  افتالميػ  ، ظتاركس  علػي لفلنالوالت ا
 لني .كق كي  ل عنفوسنئ  اظتانع ة كنظتصندر كاظترا   كافتونرب كافد

 يضػػـو اظتدلػػل اراقبػػ  مػػن يضػػـو عػػه افتالميػػ  يف  اػػوات ضتػػ  اظتالػػول  عالػػو  ادمراق ــة واداوجيــو :
يػػرتؾ اظتدلػػل كال كتػػب لف ، رل كيضػػ ـ عتػػل اظتاػػنع ة كافتو يػػهماػػتنر كع ػػ  انتضػػنعتل مػػ   اػػوة   ػػ

 م  ل  اؼ اف رس. ذف  لف ك  مرسل  حتضق ل  اؼ مدي  ، افتضييل ذُف اف  ني 
 يف     اظترسل  يضيل اظتدلػل لعنػنؿ افتالميػ  كيضوم ػن سيػ  يضػـو عتد يػ  ذل اداالميذ :تقويم أدم

كنػػن نتوػػ  ،  مو ػػت ل مػػ  ذكتػػند سػػ  عتػػ   اظتالػػول افاػػلوكينت كاظت ػػنرات افصػػزيز  فلتالميػػ  كافػػ  
 احإ نعنت كاضتلوؿ اطتن ئ  م   الؿ قض ٔف قغ ي  را د . استبدنداظتدلل 

 اعذوني:اداعلم اد إساراتيجية. 3-2
كنتو  ػػن مػػ   ػػالؿ ، يػػف كمض ػػـو كاسػػ  فلػػتدلل افتدػػنكٓفقدػػ دت كقبني ػػت ا دعيػػنت يف كضػػ  قدر   

 1    افتدريضنت لف نات لل غتنوع  نضنط م     ن حت ي  اظتضصود عنفتدلل افتدنكٓف ك ل:
 لسػػ  ا سػػنفيب افتدلينيػػ  اعتندفػػ  فت نيػػ  افتزصػػي  ا كػػندنتل اظتدػػ ز فال صػػي  افضػػرد مػػ   ػػالؿ 

 اصتننع  اف  ي تنل ذفي ن.
   لفراد 5 – 3م   لكلفراد  6 – 2لف ع د لفراد اجملنوع  يتووف م 
 . فلوننع  ل  اؼ قادمت ذُف حتضيض ن م   الؿ من يوك  عتن م  م نـ قدليني 
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 . يتل افدن  اصتننعل عنفتضنع  عش لفراد اجملنوع  فتبندؿ اطت ات كقوظيض ن عالو  متونم 
 كع ف  يدن  ك  فرد حإؾتنح اجملنوع  كذف  عتابيضه من لكك  ، ردين ع  رتنعلافتضييل ال يووف ف

 ذفيه م  م نـ .
 .افت نفس ذذا ك   ف ف ال يووف عش لفراد اجملنوع  افواس ة ع  عش اجملنوعنت 
  يػػتل افدنػػ  اصتنػػنعل يف  ػػو  م ظومػػ  متونملػػ  قدنػػ  افتغ يػػ  افرا دػػ  عػػش لفػػراد اجملنوعػػ  علػػمت

 ن لتضق ا   اؼ اظتر وة م  ن.حتاش ا داو ا
      : فضػػ  ذكػػر كػػ  مػػ  اضتريػػرم كزيتػػوف علػػمت لف افػػتدلل افتدػػنكٓف ادعنذصــر األسذســية دلــاعلم اداعــذوني

 1ال يتزضق ذال ذذا قوافرت فيه ستس ع نَر اف  نو   ن يف من يلل: 
س  ػػ ؼ يوػػوف ق سياػػ ن علػػمت لسػػنفوػػ  غتنوعػػ   االيجذبيــة ادما ذددــة بــين أفــراد ادمجمودــة: (1

سػػه لك فالػػل  عبضيػػ  ؾتن عنرقبػػنطا مػػر افػػ م ياػػنع  علػػمت ق نيػػ   ػػدور كػػ  فػػرد يف اجملنوعػػ  ، مالػػرتؾ
 فتزضيػػػق افتدلػػػيل افتدػػػنكٓفكاالكتنعيػػػ  عػػػش ع نَػػػر اجملنوعػػػ  قدتػػػ  مالبػػػن لسنسػػػل ، ع نَػػػر اجملنوعػػػ 

يف  ػػػ   فوػػػ  فػػػرد مػػػ  اجملنوعػػػ  ، عػػػ كف مالػػػنرك  سػػػنئر لفػػػراد اجملنوعػػػ فنف وػػػنح ال لتاػػػب فرديػػػن  
كافضالػ  افضػردم  ػو فالػ  ،  حتضيق ل  اؼ اجملنوع  كذؾتنس ػنافتدليني  يد  لسنسين يف احإسرتاقيوي 

 م  افتدلل . احإسرتاقيوي فلنونوع  عونمل ن يف     
م  افتدلل ال حتنسب اجملنوع   احإسرتاقيوي : يف     ادمسمودية ادفردية وادجمذدية وادمشار ة (2

ك ػو مػن كتاػ  مبػ ل اظتاػؤكفي  افضرديػ  فوػ  فػرد ، فضػرد كتػب لف لتنسػبؾتنز ع  سػ  افض  علمت اال
  ضػػرد يف غتنوعػػػ فوػػػ  فػػرد مانفػػب لف يدنػػػ  كػػ  مػػن عوسػػػده في وػػ  مػػن  لػػػب م ػػه ك، مػػ  اجملنوعػػ 

يلػل عدلػن مػ   ػ    فينػن، فضردم فو  فرد م  اجملنوع  كن كركقت وع لسنفيب افتزضق م  االؾتنز ا
 ا سنفيب: 
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 م فو   نفب يف اجملنوع  فلتزضق م  ماتوا .اال تبنر افضرد 
  اال تبػػػنر افدالػػػوائل  سػػػ  لفػػػراد اجملنوعػػػ  فلتدػػػرؼ علػػػمت مػػػ ل ذقضننػػػه فلن ػػػنرات لك اظتدلومػػػنت

 اظتالول  جملنؿ انضرة لك افوس ة.
 . اظتالسظ  كذف  فلتدرؼ علمت م ل قض مه يف اجملنؿ افدلنل 
ل قوػوف ملزوظػ  فيس كب ا ف ف رتي  نالن نهت كان لف ع د لفراد اجملنوع  ادافذدل وجهذ دوجو: (3

    سيػػ  يلتػػـ  كػػ  فػػرد عتضػػ ٔف اظتاػػنع ة فبضيػػ  ا علػػنو يف اجملنوعػػ  فيت ػػنقة ، فلونيػػ  كك  ػػن فو ػػه
كيوػػوف  ػػ ا افتضنعػػ  عػػش لفػػراد اجملنوعػػ  ،  ػػل يف ذؾتػػنز ا نالػػا  اظتوكلػػ  عتػػلمػػ  زمػػالو  كيالػػرتؾ مد

 ن نتي    ا افتضنع  من يلل :كلعرز م، 1فضظل عتبندؿ افالرح كافتوضي 
 . اف ضنش افضورم اصتند 
 .  مانع ة عدل ل افبدا م   الؿ اظتصندر اظتدلومنقي  اظت تلض 
 . افتغ ي  افرا د  م   الؿ ل راؼ اجملنوع 
 2قرارات مالرتك  . اختنذ 
قدػنكف  احإسػرتاقيوي سي  قتالػب عنليػ  افػتدلل كفػق  ػ    ية وادشخصية:االجامذدادمهذرات  (4

كاصتننعيػػ  كساػػ   كذفػػ  مػػ   ػػالؿ افثضػػ  افضرديػػ ، و اجملنوعػػ  فتزضيػػق اعتػػ ؼ اظت الػػودلعلػػنرتيػػ  
اضتػوار كاف ضػنش عػش  اسػت  اـكساػ  ، نسػب افضػرارات اظت  اختػنذاصتننعػ  يف  كا ػرتاؾ، افضينـ اجملنوعػ 

 ظتدركض .ك افتاري  يف ذكتند اضتلوؿ كجتنكز اظتالوالت ا، نوع  فتو ب افصراع عش لفراد نلفراد اجمل
وعػػ  مػػ  اطتاػػوة م نقالػػ  ا عنػػنؿ افػػ  قنمػػت اػػن اجملنكيػػتل يف  ػػ    معذدجــة دمــل ادمجمــوع: (5

لك مدػني  اف وػنح اظتدػ ة  كيضيل لفراد اجملنوع  لداو ل يف ضػوو ػتوػنت، عدل ل افبدا لث نو افتدلل
            عنػػنؿلك افت لػػل عػػ  عدػػا ا، ارات م نسػػب  كنالسػػتنرار يف افدنػػ قػػر  اختػػنذكيدضػػب ذفػػ    ماػػبضن
 كسنئ  دكف ل رل. استدننؿلك 
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افتدليل يف  ػ   ظتاؤكؿ ا كؿ كاظتالرؼ علمت عنلي  : يدت  اظتدلل ادور ادمعلم في اداعليم اداعذوني
ف ػػػو مػػ  يضػػػـو عتديػػش اجملنوعػػػنت كقضاػػين ن كيػػػوزع علػػي ل اظت ػػػنـ ، )افػػػتدلل افتدػػنكٓف( احإسػػرتاقيوي 

كنن ،  صر دكر  يف     افدنلي  علمت احإ راؼ كافتو يه كاظتراقب  فض افتدليني  اف  سيضوموف ان كيضت
    كفينػػن يلػػل عدػػا مػػ  لدكار اظتدلػػل ، نؿ افتالميػػ  علػػمت ضػػوو ل ػػ اؼ افػػ رسلنػػه مانفػػب عتضيػػيل لعنػػ

 : م  افتدليل احإسرتاقيوي يف     
    ك ػػو مػػ  يضػػرر ،  احإسػػرتاقيوييت ػ  اظتدلػػل افد يػػ  مػػ  افضػػرارات اظتتدلضػػ  عت ظػػيل افػتدلل كفػػق  ػػ

افتدلينيػػ  اظتر ػػو حتضيض ػػن يف  ا  ػػ اؼكنػػن لتػػ د اظتدلػػل ،  مػػ  عػػ م ن احإسػػرتاقيوي  ػػ    اسػػت  اـ
ك ػػػو اظتاػػػؤكؿ عػػػ  قضيػػػيل ، افتزصػػػي  اف راسػػػل (ك ،  يػػػ اال تننع،  نيػػػ  عنليػػػ  افػػػتدلل ) كنظت ػػػنرات

ل اصتلوس عالو  سي  يلن  عت، دا       اجملنوعنت كيضي   لوس ل ا فراداجملنوعنت كقوزي  
كقاػػػػ   علػػػػي ل لداو عنل ػػػػل ، افػػػػ م يالػػػػدر ل عنفوسػػػػ ة كافلزنػػػػ  ا مػػػػريضنعػػػػ  عدلػػػػ ل افػػػػبدا 

 .اصتننعل
   يبػػػ ل اظتدلػػػل يف ذعػػػ اد اظت نػػػنت افػػػ  سػػػيولف اػػػن ، قضاػػػيل اجملنوعػػػنت كق ظػػػيل  لاػػػنهتنكعدػػػ

وب مػػ  ل كيالػػرح  ػػ   اظت نػػ  فلنونوعػػنت كلتػػ د عتػػل اظتالػػ، افتالميػػ  كافػػ  ختػػ ـ ل ػػ اؼ افػػ رس
كيبػػػش اظتدلػػػل فلتالميػػػ  مػػػن نتوػػػ  لف ، وسػػػنئ  افػػػ  لتتن و ػػػن يف لعنػػػنعتلعنفلػػػب  كيػػػوفر عتػػػل كػػػ  اف

 افانعض  . يرعا ن عنطت ات يتدلنو  م  اف رس اصت ي  كلت د عتل مضن يل   ا اف رس ك 
لفتػػػنط مػػػ  افتدلػػػيل "قدريػػػف" افتدػػػنكف ذ رائيػػػن عتز يػػػ   احإسػػػرتاقيوي ككتػػػب علػػػمت اظتدلػػػل يف  ػػػ      

ع ايػػ   لفتػػنط ع ػػ ، ا فتػػنطكقػػ  قت ػػوع  ػػ   ، الئنػػ  جملنوعػػنت افػػتدلل افتدػػنكٓفافاػػلوؾ اظترغػػوب كاظت
ايػػػػ  افدنػػػػ  يف اعتػػػػ كو كقتنثػػػػ  سػػػػلوكينت ع ، سػػػػلوكي  ع ػػػػ   نيتػػػػه كلفتػػػػنط، كلفتػػػػنط  الفػػػػه، افدنػػػػ 

ي ل كافتدبػػ  عػػ  االسػػتننع ذفػػافتلنيػػ  ف مالئػػه ك  اسػػرتاـكسػػلوكينت لث ػػنو افدنػػ  قظ ػػر يف ، كاالسػرتاـ 
كنػػن يضػػرتض لف قوػػوف افاػػلوكينت اطتنَػػ  ،  مالو كاظتالػػنرك  افضدنفػػ  يف افدنػػ كقضبػػ  نضػػ  افػػ  ، رليػػه

 1ع  ني  افدن   ل افتضييل اظتوضوعل فلدن  كقضب  اف تنئج اظتتَو  ذفي ن كقصزي  ا  انو.
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  متوػػررة مػػ  سػػش سيػػ  يضػػـو ع يػػنرات ، افتالميػػ  كاجملنوعػػنت لث ػػنو افػػ رسيضػػـو اظتدلػػل عتو يػػه
 ػػ   اف يػنرات افػػ  مػ   ػػ  ن ، افالزمػ  كاحإر ػندات  ػر فتضضػ  لداو اجملنوعػػنت كقضػ ٔف افتو  ػػنت 

فدنفيػػ  يف ذؾتػػنز افدنػػ   ا كثػػركيضػػ ـ عتػػل احإ ػػراوات كافتض يػػنت ، افصػػدوعنت افػػ  نتػػركف اػػنقػػ في  
  .اظتوك  عتل

       اظت نػ  افتالميػ  مػ   انت ػنوـو اظتدلػل ع ػ  يي  يضػ، احإسرتاقيوي كيدت  افتضييل آ ر مراس
قضيينػػػل سيػػػ  يضػػػف مػػػ   الفػػػه اظتدلػػػل علػػػمت مػػػ ل  ا تبػػػنرع عاػػػنئ ل ، افتدنكنيػػػ  افػػػ  كلضػػػوا اػػػن

كع ػػنو علػػمت ذفػػ  يضػػـو عػػنقرتاح عػػالج ،   لث ػػنو افدنػػ  افتدػػنكٓفافتالميػػ  اظت ػػنرات اظتاػػتدنل اكتاػػنب
 مي .كسلوؿ فبدا ا  انو كاف ضنئل اف  كق  فيه افتال

 إنجذز ادمشروع:   إساراتيجية. 3-3
كقدت   ريض  اظتالركع عن  مي آف يضـو عه افتالمي  كيتاػل عنف نسيػ  افدلنيػ  حتػت ذ ػراؼ اظتدلػل    

كق الػػػػػق  ػػػػػ   ، يػػػػػ  اظتػػػػػتدللاال تننعتل يف افبيئػػػػػ  ك لف يػػػػػ، دلينيػػػػػ كيوػػػػػوف  ندفػػػػػن كمتػػػػػ ـ اظتػػػػػندة افت
فتودلػه ع صػرا فػنعال ، رفهنفتلني  كنان ل يف ع نو مدم  قصور عي اغو ل ي ظر ذُف ا احإسرتاقيوي 
 .( ا نالا ك االؾتنز ) افد ي  م   احإنتنجقندر علمت 

ك ل قتالب ، جملنوع  لك افضرد كفق ختاي  ػتول)) م ن  ػت د  ق و  ن ا:كيدرؼ اظتالركع ع نه    
  كقضلػػل ذُف م تػػوج ذاقيػػ  قنئنػػ  علػػمت رغبػػ  سضيضيػػ مػػ  ل اسػػتد اد كاـترا ػػن كقوػػوف ننعدػػ  مػػ  ذرادة

 .1مندم ملنوس ((
كيدرؼ اظتريب ا مريول ) كفينـ كلبنقرؾ( ذسرتاقيوي  اظتالركع ع  ن :))افضدنفي  اف  جترم  يف كس    

كقانمت     افاريض  عنظتالػركعنت  ف افتالميػ  يضومػوف في ػن عت ضيػ  ، متص  يينة ا فراد ا تننعل
فػ ف  ف ػل لسػلوب ، كيالػدركف عرغبػ  َػندق  يف ق ضيػ  نعدا اظتالركعنت افػ  متتنرك ػن ع نضاػ ل 

م  لسنفيب افت ريس كافت ضي  فلن ن ج اظتوضػوع  عػ ال مػ  دراسػ  اظتػ  ج عصػورة دركس يضػـو اظتدلػل 
عػػػ  يولػػػف افتلنيػػػ  عنفضيػػػنـ عنفدنػػػ  يف َػػػورة ، ذفي ػػػن مث سضظ ػػػن احإَػػػغنوعالػػػرس ن كعلػػػمت افتالميػػػ  
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اظتدػػنرؼ  تلنيػػ  افوتػػب كحتصػػي  اظتدلومػػنت لكاف مالػػركع يلػػل عػػ دا مػػ  ك ػػو  اف الػػنط كياػػت  ـ
 1كسيل  ؿتو حتضيق ل  اؼ ػت دة عتن لقتيت ن م  نظر افتالمي ((.

كاف افديػػ  افػػ  يتنتػػ  اػػن ، ركع ي وػػ  رتنعيػػن مػػ   ػػرؼ افتالميػ قدتنػ  عيػػ اغو ين اظتالػػركع علػػمت مالػ
مػػػ  اظتالػػػنرك   كاحإرادةيػػػ  كقتوػػػوف  ػػػ   اف افد، نؿ اظتػػػؤدم ذُف قوفيػػػ  اف وػػػنحافضػػػوج  ػػػل اػػػرؾ افضدػػػ

 عنفبز  كقضوؿ : احإسرتاقيوي افضردي  فو  ع صر م  ع نَر اجملنوع  كهتتل     
 . ي بغل لف يووف اظتتدلل يف كضدي  قانع   علمت س  مالو  سضيضل 
 . ي بغل لف نتنرس اف النط ككترم عويضي  متواَل 
  قووف اظتالنك  مرقبا  عنظتالركع . لفي بغل 
 ف   ل مص ر اضتلوؿ اظتض م  .اظتالنك  اظتصند لف 
 . ي بغل لف يووف اضت  ػتضضن 
 .2ي بغل لف ق د اظتانقتنت افتصوري  يف افوقت اظتالئل 

 ( يوضو بيداغوجيذ ادمشروع01شكل رقم )
 
 
 
 
 
 مالنرك  فردي  -           مؤسس علمت افواق  اظتديالل                             -
 ق وع اظتالنركش -                                      يات نس اجمل وؿ             -
 استدننؿ افضوج ك داة افتدلل -          اف ونح                                            ذرادة -

 حقي ة ادنذدي األخضر ادمدرسي, واد يئة اإلقليموزارة تهيئة , ادمصدر: وزارة اداربية ادوطنية
 25ا, 2012/2013نة اددراسية وثيقة تجري ية دلس
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 خالصة:
فض      افتدليل ، االستضالؿعرؼ افتدليل يف اصت ائر افد ي  م  افتاورات كافتغ ات قب  كعد      

فينػر افتدلػيل يف اصت ائػر ، االسػتضالؿـ ذُف 1830يف افضرتة االستدننرم ستا  مراس  عػ او مػ  سػ   
. 1962عد      اظترسل  عثالث فرتات ع وا م  س     ـ ذُف غني  افيـو

فضػ  مػرت  ػ   اظت رسػ  عنفد يػ  ، ك ف اظت رس  احإعت ائي    و م  اظت ظوم  افتدليني  يف اصت ائػر     
كمواكب  افتغػ ات افدنظتيػ  ،  ن لسنسن حتاش اظتردكد افرتعومم  اظتراس  كافتغ ات اف  كنف اعت ؼ م 

 اظتتانرع  يف افوقت افرا  .    
ا  ضػنؿ كق كيػ  ل عوػ   ظتػ ارؾ رس  االعت ائي  افب ايػ  اضتضيضيػ  فدنليػ  افت نيػ  افالػنمل  قدت  اظت    

  كعضليػن كك ػ انين ك اػنين كا تننعيػنركسيػن ، اف نو افالػنم  كاظتتػ ف فال صػينهتلمن م    نه حتضيق 
 اظت نرات اف  قض ـ في ن. اكتانباظتراس  افتنفي  عتن علمت  كاعتنند
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 تمهيد:
كقونػ  لقتيت ػن يف كو ػن افوعػنو ، نَػر اعتنمػ  يف افدنليػ  افتدلينيػ قدت  افوتب اظت رسي  مػ  افد     

ضنعػػػػ  يف ذؾتػػػػنح افدنليػػػػ  افػػػػ م لتتػػػػوم اظتػػػػندة افتدلينيػػػػ  فتزضيػػػػق ل ػػػػ اؼ اظتػػػػ  ج افتدلينػػػػل كدكر  اف
عػوم افػ م ي الػق م ػه اظتدلنػوف يف عنل ػل كعلمت   ا ا سنس فننه نتث  مرك  اظتالركع افرت ، افتدليني 

 افتدلينل .
كذفػػػػ  ، قدػػػػ ي  سػػػػلوكينت افتالميػػػػ  كقصػػػػزيز نكفلن ػػػػن ج افتدلينيػػػػ  دكرا م نػػػػن يف قو يػػػػه ك     

ػػن ، عيػ  جتػن  ع نَػر افبيئػ  كمووننهتػنافلػننئر كغػرس افضػػيل االكتن كذيضػنظعت ػ يب ا  ػالؽ   صَو
فػػػ ا كػػػنف العػػػ  مػػػ  قلػػػنش قلػػػنين افبيئػػػ  ، كُفع ر ػػػ  ل نتكيكلف مالػػػول  افبيئػػػ   ػػػل مالػػػول  سػػػلو 

افػ  قدتػ  ا سػنس يف قوػوي  ، سي  ك نَػ  يف اظترسلػ  االعت ائيػ يف ؼتتلف اظت ن ج اف را كمالوالهتن
 افضرد كع نو   صيته.

ػ  افتدػرؼ علػمت ع نَػر افبيئػ  كمصػندر افثػركة افابيديػ  كمدػنَف     كيتي  اظت  نج اظت رسل فلتلنيػ  فَر
مػػ  مراعػػنة لف قوػػوف  ػػ   اظتلػػنمش افبيئيػػ  ذات َػػل  مبن ػػرة عبيئػػ  اظتػػتدلل كا تننمنقػػه ، يػػ بيئػػ  الاف

مػن يضػ ـ فػه مػ  ملػنمش  سػتدنبلك ال ياتاي  ، ي  عنفغرع  يف افدنلي  افتدليني س  ال قالدر افتلن
 مدرفي .

    لػػػيل احإعتػػػ ائل فلتد رسػػػل كسػػػ تارؽ يف  ػػػ ا افضصػػػ  اظتوسػػػـو عنفرتعيػػػ  افبيئيػػػ  يف ضػػػوو افوتػػػنب اظت   
ذضػنف  ذُف ق ػػنكؿ ، كلقتيػ  ك ػرك ه كمواَػضنقه، ذُف ذعػ اد افوتػنب اظت رسػل يف اصت ائػػرك ، يف اصت ائػر

 اال تننـ عنفبيئ  يف اظت ن ج افتدليني  يف اظت رس  احإعت ائي  يف اصت ائر.
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 أوال. إدداد ادكاذب ادمدرسي في ادجزائر 
 .  دمحة تذريخية : 1

فضػػػ  عرفػػػت اصت ائػػػر ، خ اصت ائػػػرنب عصػػػض  عنمػػػ  سنضػػػرا يف ؼتتلػػػف اضتضػػػب مػػػ  قػػػنريكػػػنف افوتػػػ    
    افػػػػبالد افد نيػػػػ  عنفوتػػػػنبني  كاظتنلوكيػػػػ  ككػػػػ ا افػػػػ كيالت كاحإمػػػػنرات افػػػػ  نالػػػػرت علػػػػمت رعػػػػوع تافرسػػػ

  َػػػ نع  فػػػنزد رت يف ك ػػػف ذفػػػ، ر موتبػػػنت عنمػػػ  ك نَػػػ  كبيػػػت اضتونػػػ يف َػػػو   كجتاػػػ  ذفػػػ
    ت افػػ  كننػػت علػػمت عالقػػ  فنر ػػ ن لدل ذُف ذنالػػنو افوثػػ  مػػ  اظتوتبػػنؽتػػ افػػوراقش كاست اػػنخ افوتػػب

 ع  كامت  لثر ن ذُف من  نكر ن م  عالد اظتغرب .، افتنريخ اصت ائرم افثضنيفيف 
ذ ػػن كننػػت  لمػػن يف افد ػػ  االسػػتدننرم فضػػ  عرفػػت اظتاػػنع   ريض ػػن ذُف لؿتػػنو افضاػػر اصت ائػػرم ذال    

لف عن  اصت ائريش يف قلػ  اظتاػنع  كدنػنؿ عاػانو موػ  ل مػ  اكتاػنب  ذال، ػتتورة عي  افضرنايش
تػنب اصت ائػرم عصػض    ة كب ة  وفت ل لف ي الػؤا ماػنع   نَػ  مثلػت يف اضتضيضػ  اف ػواة ا كُف فلو

 اظت رسل عصض   نَ  . عنم  كافوتنب 
 كق  قوا  ت يف     اضتضب  ثالث مانع  كب   ل :  
 ر .ػ مابد  عنكوٓف يف علوو  

 ػ قيبيليتو يف عنب افواد .
 . لمب ػ مابد  

 ػػػ ا علػػػمت ، 1قاػػػ اي   كع نعػػػ   كنػػن كننػػػت   ػػػنؾ عدػػػا اظتؤساػػػنت اظتابديػػػ  افصػػػغ ة عػػػو راف ك    
لمن علمت َدي  افوتنب اظت رسػل فضػ  كننػت افاػلانت االسػتدننري  سي  ػن ، َدي  َ نع  افوتنب

كننػت دتنرسػ ن ضػ  افالػدب   افدنػ م افػ   حتتور افوتنب اظت رسل علمت افرغل مػ  سينسػ  افتو يػ
كمػػ   ،   لم ذ ػػنرة ذُف اعتويػػ  اصت ائريػػ فضػػ  كػػنف افوتػػنب اظت رسػػل فرناػػل اعتويػػ  كال لتنػػ، اصت ائػػرم

علػػمت قلضػل ملػػنمش  كػنف ػتظوظػن مػػ  لع ػنو افالػػدب اصت ائػرم كافتزػػق ع قاػنـ اظت رسػ  افرشتيػػ  يػرغل
ت احإَػػالسي  مواكبػػ  افركػػب افتدلينػػل ذال لف كعلػػمت افػػرغل مػػ  ػتػػنكالت اضتركػػن، افوتػػنب افضرناػػل

                                                             
ل . مالركع افتضرير سوؿ افوتػنب اال تننعل . اصتننب االقتصندم ك اال تننعي  . اجمللس افو ا االقتصندم ك اال تننع. صت   افاونف كاضتن نت 1

 .  18 16،  ص  2002ديان   21اظترسل . اف كرة 
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فلل يو  اض كر قل  اظت ارس اطتنَػ  ، دكف م نفا  افالانت االستدننري  ضدف ذموننينهتن سنؿ
 .يف اظت ارس افضرناي  االستدننري قوف  افوتنب فتالمي  ن مثلنن  و افال ف 

ؿ دكر اف الػر قوسػدن كفتػوا  االستضالافوتنب اظت رسل يف اصت ائر فتدرؼ عد    علمت     اطتلضي  نال   
افتنع  فػوزارة افثضنفػ  كنركب افض وف اظتابدي  عنفرغني  فتزضق ذنالنو ع ة  ينك  كمؤسانت  ، كب ي 

كمركػػب افابنعػػ  عنفدن ػػور ك ػػ ا ، فلوكنفػػ  افو  يػػ  فل الػػر كاحإ ػػ نر كمركػػب افابنعػػ  عنفركيبػػ  افتػػنع 
 1 .وتنب اظت رسل عنصت ائرا     و م  اضال  عنصت و ا  ل م   بنع  اف

 ادكاذب ادمدرسي في ادمنظومة ادقذنونية ادجزائرية : .2
 اػػػق عػػػ اينت اال تنػػػنـ عنف 1956كلرضػػػي  مػػػؤدتر افصػػػومنـ  1954فضػػػ  كػػػنف عيػػػنف لكؿ نػػػوفن     

  تضل  فتؤكػػػ  ا تننم ػػػن اػػػ ا اصتننػػػبفتػػػ د عدػػػ  ن دسػػػنق  اصت ائػػػر اظتاػػػ، افرتعػػػوم افتدلينػػػل يف اصت ائػػػر
مػػن  اػػ قه اف صػػوص افضننونيػػ  افوثػػ ة افػػ  ماػػت اظت ظومػػ  افرتعويػػ  كوػػ  اػػن في ػػن افوتػػنب كذفػػ  

  :اظت رسل كم  رتل  قل  افضوانش ن كر
اظتتلػن  ق ظػيل افرتعيػ  كافتوػوي  كاظتبػندا ا سنسػي    16/04/1976ادممرخ فـي   76/35األمر 

  .فلن ظوم  افرتعوي  ان في ن افوتنب اظت رسل
:" نتػ    06اطتنص اونني  افرتعيػ  كافتوػوي  اظتػندة  16/04/1976ادممرخ في  76/67ادمرسوم 

افضرديػػ  كافوسػػنئ  افتدلينيػػ  افػػ  حتػػ د قنئنتي ػػن عضػػرار مػػ  افػػوزير   افتالميػػ  ذتػػ  كلضػػ  افلػػواـز اظت رسػػي
              اظتولػػػػػػػف عنفرتعيػػػػػػػ  عػػػػػػػ   ريػػػػػػػق قدنكنيػػػػػػػ  م رسػػػػػػػ  لك  نَػػػػػػػ  لك عنمػػػػػػػ  جبنيػػػػػػػ  اظتػػػػػػػ ارس قؤسػػػػػػػس

 2. "عت ا افغرض

                                                             
 . 18ل . مر   سنعق ، ص نعاال تني  . اجمللس افو ا االقتصندم ك اال تننع. صت   افاونف كاضتن نت  1
اظتتلػػػن  غتننيػػػ  افرتعيػػػ  كافتوػػػوي  ،  76/67.  مرسػػػـو رقػػػل اصتريػػػ ة افرشتيػػػ .اصتن وريػػػ  اصت ائريػػػ  اف نتضرا يػػػ  . كزارة افتدلػػػيل االعتػػػ ائل كافثػػػننوم . 2

 .375، ص  16/04/1976
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ل افرتعيػػ  ي ػػ ؼ افبزػػ  افرتعػػوم ذُف حتاػػش كرفػػ  ماػػتو :  76/35مــن  نــص األمــر  58ادمــذدة 
كذفػػػ  عتو يػػػ  اظتلػػػنمش كافاػػػرؽ كافوسػػػنئ  افرتعويػػػ  كافتدلينيػػػ  كدمػػػج ، كافتوػػػوي  عصػػػورة ماػػػتنرة

 1افتووي  يف اي  اف م كترم فيه 
اظتاػنئ  افرتعويػ   افػوزارة اظتولضػ  عنفرتعيػ نص يوػوف مػ  ا تصػ:  76/35من نص األمر  70ادمذدة 

 .عنظتلنمش كافوسنئ  افتدليني   اظتتدلض   نَ 
ف اختػػ  ذفػػ  افالػػو  ق ػػنكال ذك ، افوتػػنب اظت رسػػل لفضػػ  ق نكفػػت  ػػ   اف صػػوص ماػػنئ  قالػػ    

ف وػػ  علػػمت سػػبي  اظتثػػنؿ غتننيػػ  افتدلػػيل سيػػ  مشلػػت ، لم يف ذ ػػنر احإَػػالح افرتعػػوم كوػػ ضػػن ين 
مث يف ذ ػػنر افبزػػ  افرتعػػػوم ، عاػػدر رمػػ م 2غتننيػػ  افتدلػػيل قوزيػػ  افوتػػنب عالػػػو  غتػػنٓف لك سينسػػ 

 عغرض حتاش اظتلنمش كافوتنب اظت رسل علمت رلس ن .
 . ادهيذ ل ادمكلفة بذدكاذب ادمدرسي :3

 . ادمعهد ادوطني اداربوي : 1.3
ا اظترسػػػـو يف مندقػػػه كسػػػ د  ػػػ  31/12/1962اظتػػػؤرخ يف  62/166انالػػػ  اضتلػػػمت اظترسػػػـو رقػػػل   

 ا كُف اظت نـ ا سنسي  فلند   يف : 
  .قالوي  افبز  افرتعوم ػػ
نالػػػر  ػػػ   ا يػػػنث عػػػ   ريػػػق كضػػػ  افوسػػػنئ  افرتعويػػػ  افػػػ  لعػػػ  ن اظتد ػػػ  افرتعػػػوم افػػػو ا حتػػػت  ػػػػ

 قصرؼ اظتؤسانت اظتد ي  .
عدػ  ، افوسػنئ  افرتعويػ  عػ اد ك بػ  كنالػراظتد   افو ا اظتؤسا  افوسي ة اظتت صص  يف قصوير كذ ػػ 

ذف قلػػب  اظتصػػنٌف اظترك يػػ  فػػوزارة افرتعيػػ  اضتن ػػنت افلػػركري  فلنؤساػػنت افتدلينيػػ  مػػ  كتػػب كلدفػػ  
 .3اظتدلل ككسنئ  اف عل افرتعوم 

                                                             
          اظتتلػػػػػن  غتننيػػػػػ  افرتعيػػػػػ  كافتوػػػػػوي  . مر ػػػػػ  سػػػػػنعق  76/67رسػػػػػـو رقػػػػػل . اصتن وريػػػػػ  اصت ائريػػػػػ  اف نتضرا يػػػػػ . كزارة افتدلػػػػػيل االعتػػػػػ ائل كافثػػػػػننوم . م1

 540ص 
 542. اظتر   نضاه، ص  2
 .20ل مر   سنعق، صاال تننعي  . اجمللس افو ا االقتصندم ك اال تننع. صت   افاونف كاضتن نت  3
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ذال لف اظتد ػػػ  افرتعػػػوم افػػػو ا  قدػػػػرض حإعػػػندة قرقيػػػب ع يتػػػه اف ا ليػػػػ  كذفػػػ  مػػػن كرسػػػه ا مػػػػر     
ييػػ  لَػػب    فػػه يتنثػػ   03/13كعنفتز يػػ  عػػ ل اظتػػندقش  09/07/1968اظتػػؤرخ يف  68/428
 :يف
 ػ افتوثيق افرتعوم كافدلنل .ػػ 
 دراس  كا تبنر كانتضنو اظت ن ج ككسنئ  افتدليل كافتووي  . ػػػ
 ق ايق كق الي  ا ينث افرتعوي  . ػػػ 
 راو.االستدننؿ افضدلل فلن ن ج كافوسنئ  افرتعوي  ع   ريق افتزضيضنت كس  ا  ػػػ 

فتدنػػػيل كاحإعػػػ اد ليػػػ    حتيػػػش م نػػػ  ا 1990كعضيػػػت قلػػػ  سػػػنؿ اظتد ػػػ  ذُف غنيػػػ   نيػػػ  سػػػ      
فاػػػ   افػػػ    في ػػػػن ذ ػػػنو استوػػػنر اظتد ػػػ  افػػػو ا افرتعػػػوم فلوتػػػػنب اك ػػػل نضػػػس ، كافابػػػ  كافتوزيػػػ 

 اظت رسل فت ز ذُف افو ود  ينك  ك يئنت ل رل .
 سية :. ادديوان ادوطني دلمط ودذت ادمدر 2.3
ك ػػػػو عبػػػػنرة عػػػػ  مؤساػػػػ   1990 ػػػػننضل  10اظتػػػػؤرخ يف  90/11انالػػػػمتو اضتلػػػػمت اظترسػػػػـو رقػػػػل   

 عنومي  ذات  نع  َ نعل جتنرم .
فػتل حتويػ  كػ  ا نالػا  ، ابوعػنت اظت رسػي  اظتد ػ  افرتعػوم افػو افض  كرث افػ يواف افػو ا فلن   

كنػن  انتضلػت كػ  ،  االؾتنز كاف الر كافتوزيػ يف غتنؿ اف   كنف نتنرس ن اظتد   افرتعوم افو ا كفركعه 
اظتلزضػػػ  ا مػػػالؾ كاضتضػػػوؽ كاضتصػػػل كاالفت امػػػنت كافوسػػػنئ  كاعتينكػػػ  اظترقباػػػ  عنحإعنػػػنؿ افرئياػػػي  ك 

عنػنؿ كاعتينكػ  كا مػالؾ اظتد ػ  اظتولضػوف عتاػي  ا  ماػت  موككػ ا ، ي نن ذُف ا تصنص افػ يواف
 كذدارهتن .

 من يلل : 90/11ظتندة افراعد  م  اظترسـو كم  عش اظت نـ اف  س دهتن ا 
ػػػ  بػػ  اظتؤفضػػنت كافوتػػب كاجملػػالت كافوثػػنئق اظتوتوعػػ  كرتيػػ  افوسػػنئ  افتدلينيػػ  ا  ػػرل مػػ  نالػػر ن 

 كقوزيد ن .
ػ است انخ اظتؤفضػنت كافوتػب ا   بيػ  ذات االسػتدننؿ اظت رسػل اظترترتػ  كاظتضتباػ  يف ذ ػنر اسػرتاـ  

 نؿ .افت ظيل افانرم يف   ا اجمل
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 1ػ  ب  كقوزي  اف الرة افرشتي  فلرتعي  كرتي  افوثنئق ا  رل ذات االستدننؿ اظت رسل .
كنػػن سػػبق احإ ػػنرة ذفيػػه فضػػ    سصػػر م ػػنـ اظتد ػػ  افرتعػػوم ادمعهــد ادــوطني دل حــث فــي اداربيــة :

بوعػػنت  يواف افػػو ا فلناعي نػػن لسػػ  ت م ػػنـ افابػػ  كافتوزيػػ  ذُف افػػ،   يف افرتعيػػ افػػو ا يف افبزػػ
، عػػ  لداو م نمػػه علػػمت افو ػػه ا كنػػ  غػػ  لف سػػوو افت اػػيق عػػش اظتؤساػػتش عرقػ  اظتد ػػ   اظت رسػي 

فيغػػػ  قاػػػػني   1996 ػػػننضل  27اظتػػػؤرخ يف  96/72كعلػػػمت  لضيػػػ  ذفػػػ   ػػػنو اظترسػػػـو افت ضيػػػ م 
، ارمك ػو مؤساػ  عنوميػ  ذات  ػنع  ذداظتد   افو ا افرتعوم ذُف اظتد   افو ا فلبز  يف افرتعي  

 يف :اب من ق ل عليه اظتندة اطتنما  كفتز د م نمه س
 ػ افبز  افبي اغو ل كافتضؤف اظتاتنر يف اظت ظوم  افرتعوي  . 
افبي اغو يػ  اػن يلػن  استين ػنت كسػ  ات افػ عل ك اظتاػنن ة ، ع اد افوسنئ  افتدلينيػ  كجتريب ػنػ ذ

 اظت ظوم  افرتعوي  كنن كنوعن .
 :افبز  يف افرتعي  اظت نـ افتنفي فض  لس  ت فلند   افو ا يف  من علمت َدي  احإ راواتل

 ػ مرا د  ع نكي  افوتب اظت رسي  كقصنين ن ع نوا علمت متالبنت قض م ن م يرينت افرتعي  .
ػػػ ذنالػػنو صتػػنف  نر يػػ  ي الػػا ن مضتالػػوا افتدلػػيل ا سنسػػل عصػػضت ل رؤسػػنو مالػػنري  الؾتػػنز افالبػػنت 

 .2كاظتصندق  علمت اظتالنري  
  عنمػ  مػنـ افضاػنع اطتػنص ف الػر افوتػنب عصػضل  فػت  افاػوؽ اصت ائريػ   1996كم  ع اي  سػ       

فيالػػ   افوتػػنب اظت رسػػل رقنػػن َف يدرفػػه  ػػواؿ عنػػر  ذذ قدػػ دت ، كافوتػػنب اظت رسػػل عالػػو   ػػنص
ػػ  ا مػػر يف لسيػػن ذذ ،  نَػػ  فينػػن يتدلػػق عػػنتولن ف كثػػ ة ذُف فضػػ اف افاػػيارة علي ػػاظتؤفضػػنت كَك

ف َػب  سػلد  ختلػ  فضػننوف افدػرض كافالػب ، تونرم علالفه علمت افوتنب اظت رسلافانع  اف متلفض
 كمدني  احإ  نر كافرتكيج .

 
 

                                                             
 .20ل ، مر   سنعق صنعاال تني  . اجمللس افو ا االقتصندم ك اال تننع. صت   افاونف كاضتن نت  1
 .23 22ص  اظتر   نضاه،.  2
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 .ادمر ز ادوطني دلوثذئق اداربوية :3.3
ك ػػرع يف افدنػػ   1992 ػػواف  09اظتػػؤرخ يف  92/243انالػػمتو  او ػػب اظترسػػـو افت ضيػػ م رقػػل    

   عنومي  ذات  نع  ذدارم كق  س دت ل  اؼ اظترك  يف :ك و مؤسا 1996فدلين يف ديان  
 كقص يض ن .  عنف النط افبي اغو ل كمدنصتت ن ػ قاوير افوسنئ  اضت يث  صتن  ك  افوثنئق اظتتدلض

ػ رت  اظتدايػنت كحتليل ػن كقصػ يف كػ  افوثػنئق افبي اغو يػ  افػ  ق تو ػن ؼتتلػف مصػنٌف كزارة افرتعيػ  
 ر ل رل ك  ي  كل  بي  .افو  ي  اظتضت نة م  مصند

 لمن م نـ اظترك  فتون  يف :  
ي  كثنئضللػ كض  ا فينت كافض وف افوضيل  عنقت نو اظتؤفضنت كاجملالت م     .   ق سيس َر

 افوثنئق كافدن  علمت حت يث ن عصض  م ظن  .ػ اؾتنز كق ظيل كقض ش عانقينت 
 ػ ضن  سضظ افوثنئق كا ر يف افرتعوم كاستغالعتنن . 
ملزضػنت   ويػ  ك ػل  لرعػ  مػ يرينت فرعيػ  كذتػنف  CNDP كفلنركػ  افػو ا فلوثػنئق افرتعويػ    

 .1عالنر ، عرج عوعريريج، غرداي ، عنق  ، سدي ة، قيبنزة، ك راف 
ذذ يػػتل قػػ فيف افوتػػب اظت رسػػي  ، اظت رسػػل عصػػض  كليػػ  حتتوػػر اف كفػػ  يف اصت ائػػر قػػ فيف افوتػػنب     
 يل افوتػػنب اظت رسػػل كفضػػن فل نػػنمجافػػ  قدػػش صتننػػن مؤ لػػ  فتصػػن، افو  يػػ  فتدػػنكف مػػ  كزارة افرتعيػػ عن

كاصت ػػػنت اظت وفػػػ  قننونػػػن عتػػػ فيف افوتػػػنب اظت رسػػػل قتػػػن اظتد ػػػ  افػػػو ا فلبزػػػ  يف افرتعيػػػ  كافػػػ يواف 
ضػػ  كقوػػوف مالػػنرك   ػػ ا ا  ػػ  مػػ   ػػالؿ اسػػتضبنؿ افوتػػب كافتو،  افػػو ا فلنابوعػػنت اظت رسػػي

كاسػػػتونع  م ػػػه ظتتالبػػػنت فػػػت  سػػػوؽ افوتػػػنب اظت رسػػػل فضػػػ  قػػػنـ ، عػػػ  ا كفيػػػ جبنيػػػ  عنليػػػنت افابن
ه اظت رسػػي  ك ػػب  عتوليػػف صت ػػ  مولضػػ  عػػنفضراوة كافتضػػؤف صتنيػػ  افوتػػب اظت رسػػي 2001افػػ يواف سػػ   

 2ك  ذف  فغرض االستد اد فت فيف افوتب اظت رسي  .،  كافتدليني  كافرتعوي 
كذفػػ  مػػن ، افوتػػنب اظت رسػػل ذسػػرتاقيوي   نَػػ  استوػػنر قػػ فيفكال قػػ اؿ اصت ائػػر قدتػػ  سينسػػ       

عي ػػه  ػػ ا اظتضتاػػف مػػ  كلنػػ  كزيػػر افرتعيػػ  :"كعليػػه قرقوػػ  اػػنكر افوػػ ل فتاػػوير افوتػػنب اظت رسػػل 

                                                             
 .26ص ،ل، مر   سنعقاال تننعي  . اجمللس افو ا االقتصندم ك اال تننع. صت   افاونف كاضتن نت  1
 .51ص ،اظتر   نضاه.  2
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كعنفتػنِف قػوف  لداة  سػ   15ذُف  06ل ا  ضػنؿ مػ  لسنسن علمت قوضػي  دكر اف كفػ  يف ضػننف قدلػي
عنليػ  افتدلػيل اواَػل  افصػ د يتدػش علػمت اف كفػ  مراقبػ   كاػ ا، ظت رسػلدلػيل اظتتنثلػ  يف افوتػنب اافت

افرتعيػ  ، وػنر اظتػواد غػ  اضتينديػ  افتػنريخكاست، ر اظتر دل ا سنسػل فلوتػنب مػ    ػ استونر  احإ ن
  1م      ل رل " احإسالمي  افضلاض 

فتابيػق قلػ  اػنكر كافدنػ   كساب قصور افوزير دائنن فنف اعرز احإ ػراوات افتض يػ  كافت ظينيػ      
علػػػمت قوػػػوي  عدػػػا اظتضػػػومش اظت تصػػػش يف قػػػراوة كمرا دػػػ  نوعيػػػ  افوتػػػنب اظت رسػػػل كافوتػػػنب  ػػػبه 

ػػ  كتنػػ  كزارة افرتعيػػ  افو  يػػ  كاظتد ػػ  افػػو ا ، اظت رسػػل  ػػوال كملػػنونن  عنحإضػػنف  ذُف ذنالػػنو مَر
 2افتدليل افدنِف كافبز  افدلنل . فلبز  يف افرتعي  كاف يواف افو ا فلنابوعنت اظت رسي  ككزارة

 في تنمية ادقيم ددى األطفذل: ه.دالقة ادكاذب ادمدرسي بذدمنهذج اداربوي ودور 4
فنفوتػػػػنب ، ركح عنصتاػػػػ ذف عالقػػػػ  افوتػػػػنب اظت رسػػػػل عنظت  ػػػػنج افرتعػػػػوم قوػػػػند قوػػػػوف عالقػػػػ  افػػػػ    

ػيل ن فلتلنيػ    ج افرتعػوم ك اظت رسػل  ػو افوسػيل  افػ  مػ   العتػن يػتل عػرض ػتتويػنت اظتػ عصػػورة قَو
كنػػن قدتػػ   ػػ   ا  ػػ ة  ػػل افضنعػػ ة ،  افرتعويػػ  اظتر ػػوة مػػ   ػػ ا اظت  ػػنجمباػػا  فتزضيػػق ا  ػػ اؼ 

 يػػػػنت كاجتن ػػػػػنت اوريػػػػ  افػػػػ  قػػػػػتزول يف افدنليػػػػ  افرتعويػػػػ  كمػػػػػن قػػػػوفر  مػػػػ   ػػػػػ ات كمدػػػػنرؼ كقض
 . كمدلومنت كغ  ذف 

يػػػ  سيػػػ  ف ػػػ ا يدػػػا انػػػه كتػػػب لف يؤفػػػف عد ن كمػػػن داـ افوتػػػنب  ػػػو افتابيػػػق افدنلػػػل فلن  ػػػنج    
كيالػػن  اظتوضػػوع ، اػػل كػػ  كسػػ ة ذُف عػػ د مػػ  اظتوضػػوعنتقض، يالػػتن  علػػمت عػػ د مػػ  افوسػػ ات

 كقالػػتن  علػػمت عػػ د مػػ  اظتالػػركعنت، ؤف افػػ اد كافتػػ ريبنت كا نالػػا افواسػػ  عػػ د مػػ  لسػػئل  افتضػػ
وتػػنب يف اف  نيػػػ  لسػػػس كيدوػػػس اف، ككػػ ف  اظترا ػػػ ، زػػ د ا  ػػػ اؼ اظتتو ػػػنة مػػ  كػػػ  كسػػػ ةكقت

كيدوػس ليلػن ، يػ  كاالقتصػندي اال تننعكلكضػنعه  اظت  نج ؽتثل  يف فلاض  اجملتن  كم ظومتػه افضينيػ 
ف افوتػنب  ػو  كعػ ف  فػ، كافتضػؤف، ا نالا ، اتول، نج ا رعد  : ا   اؼ)افوتنب(ع نَر اظت  

 مارح عنلينت اظت  نج كاظتد  ع  ن دتنمن .

                                                             
 .71ص ،ل، مر   سنعق اال تننعي  . اجمللس افو ا االقتصندم ك اال تننع. صت   افاونف كاضتن نت  1
 .71ر   نضاه ، ص . اظت 2
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كنػػن ،  عػػ   ػػل مػػ  ل ػػل كظنئضػػه كل  افػػه، نف ن ذسػػ ل مرقوػػ ات افدنػػ  افرتعػػومَػػ قدػػ  افضػػيل ع    
فول ػل ياػػدوف ذُف ق كيػ  اف اػػق ، ككنفػػ  مؤساػنت افرتعيػ  يف اجملتنػػ قدتػ   ػ ؼ ا عػػنو كاظتدلنػش 

ذُف  كافاضػ  يف سن ػ ، قدوؽ سرك  افت ني  دا   اجملتن  افضينل االكتنيب كس ؼ افضيل افانفب  اف 
عػ  قوػوي  ، يف ذف  علمت نض  اظتدرف  اطتلضي  كال كتب لف يضتصر، كيف ي بغل ذف يال لف يتدلل  

نه لكق ني  افدندات اطتلضي  ف ل افتالمي  كاصت ير عنف كر لف ا  ضنؿ نتركف عدنلي  افرتعي  اطتلضي  ذال 
ف ػنس قرعػن ليػ  لكثػر لفدػنؿ افنفاضػ  يبػ ل عتض، ل ياػلووف سػلوكن مضبػوال ا تننعيػنال نتو  افضػوؿ ل ػ

يػػػػ  افػػػػتضنل يتبػػػػ  كمػػػػ   ػػػػالؿ عنل، نوات يتػػػػ ثر االػػػػنعر ل كاجتن ػػػػنهتلكمػػػػ   ػػػػالؿ احإلتػػػػ، م ػػػػه 
كم  مث قصب   ػ   اطتصػنئل شتػنت مثلػه افدليػن كفورقػه عػ  ذاقػه كقصػور  ،  صنئص ل افال صي 

   1لف يووف .      ظتن ي بغل
ب قػػ عيل ذفػػ  فوػػ  كتػػ، اطتنرقػػ و قصػػوراقه عػػبدا افتػػ مالت كافاضػػ  لتتػػنج ذُف دعػػل  ينفػػه كذثػػرا  

ف صوص افضػراوة لكثػر قػ ث ا يف فوػر افػ ةو كاجتن ػنهتل كا  ضػنؿ  ػل َػنندوا ، عبدا افضيل اظترغوع 
كذذا كنف قثضيض ل يف غني  اضتا  ف  ل يو كف كق  اكتابوا مدػني  اكتنعيػ  فلزوػل علػمت ،  اظتاتضب

فأل ضػػنؿ يوػػوف مضيػػ ا  كفػػيس كػػ  مػػن يضػػ ـ، ؿعتػػل كفغػػ  ل اطتػػ  كاضتػػق كاصتنػػنا  ػػينو افػػ  حتضػػق 
ل فػ ف  قتالػػب  ػ   اظت نػػ  افػوعل عنجتن ػػنت ك قػيل كمدػػني  اجملتنػ  كمدرفػػ   صػػنئ، عنف اػب  عتػػل

     عنحإضػػػنف  ذال احإساػػػنس عػػػ كر اظتػػػػندة افدلنيػػػ  اظتض مػػػ  فأل ضػػػػنؿ ، اف نػػػو كمتالبنقػػػه فػػػ ل ا  ضػػػػنؿ
 رسػػل لف متتػػنركا افضػػيل علػػمت مػػؤفضل افوتػػنب اظتنػػه يتزػػتل  يف قػػو ي  ل كقالػػوي  سػػلوك ل كعتػػ ا ف

  صػػندي كافضػػيل االقت، كافضػػيل افرتعويػػ ، كافاينسػػي  عػػش  ػػ   افضػػيل ؾتػػ  افضػػيل افو  يػػ كمػػ  ، افاػػنمي  
ذُف غػػ  ذفػػ  مػػ  افضػػيل افػػ  ، كافضػػيل افت نويػػ ، يػػ اال تننعفضػػيل كا، كافضػػيل افبيئيػػ  كافضػػيل اصتننفيػػ 

السػػظ قي  ػػن كق نيت ػػن فػػ ل افتلنيػػ  كقررتت ػػن ذُف سػػلوكينت يوميػػ  يدنػػ  افوتػػنب اظت رسػػل علػػمت قد  
كاظت رسػوف ع نَػر م نػ  يف   كدتثػ  افوتػب اظت رسػي، يػ اال تننعم   الؿ اظتدػنمالت كافتضػنعالت 

ف ػل قالػو  لداة ، فيوننف كافركمنف يف افدصػر افضػ ٔفعنلي  افت ريس اف  ير   است  ام ن ذُف لينـ ا
ذذ ،   فلتدلػيل يف اظتػ ارس االعت ائيػ ل يف رتي  مراس  افتدليل كاف عنم  ا سنسيلسنسي  فلتدليل افرشت

                                                             
 .181، ص  2003.افضن رة: دار  يب  فلابنع  ك اف الر ،  ا دب افضصصل فلاض . ػتن  افاي ، سالكة .  1
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كمػ  مث قد يػ  اظتواقػػف ، يديالػوف فيػهقػ كد افتالميػ  اػن لتتػن وف ذفيػه مػ  مدلومػنت عػػ  افدػنَف افػ م 
 االكتنعي  اف  يضرتض لف قد  ع   استين نت اجملتن  يف مراس  افت ني  اظت تلض  . 

ضصػػ  كا ثػػر افػػ م قرتكػػه يف   علنػػنو افػػ ضس م ػػ  عضػػود ع يػػ ة فلدالقػػ  عػػش ػتتػػول افكفضػػ  قضاػػ   
فنف ل اظتضركو سواو قص  لك نل قػراوة لك غػ   نتوػ  اعتبػنر  ذسػرتاقيوي  غػ  مبن ػرة حتػنكؿ ، قرائ ن

دتثػ   فنفضصػ  افضصػ ة افػ  قضػرا، م   العتن زرع افضيل كاظتث  افدلين كاالجتن نت كافانوسنت كاظتدني 
             علػػػػػػمت  دلػػػػػػه يتالػػػػػػرب افضػػػػػػيل كافػػػػػػ كاف  افػػػػػػ  قتلػػػػػػن  ن عالػػػػػػو   ػػػػػػدورم قدنػػػػػػ  ك لمػػػػػػنـ افاضػػػػػػ  

 .1 دورم  لك ال 
ونػػػ  كاضتضػػػػنظ علػػػمت افضوػػػػر عنمػػػػ  مػػػ  ل ػػػػل لدكات اظتدرفػػػ  كنالػػػر افثضنفػػػػ  كاضتصػػػض  كافوتػػػنب ع    

 ن َف ياػػبق فػػه مثيػػ اع افوتػػنب سػػ ثكمػػ  مث كػنف ا ػػرت ، عػػ  اضتضػػب كا  يػػنؿ افلػػينعمػػ   احإناػنٓف
م نػن جتػ دت   در احإنانف عضينته افو ل فضػ ر  كال يػ اؿ يالػدر عػه كيضػ ر  يف كػ    بػنت اضتيػنة

كعلمت افػرغل مػ  اال رتاعػنت االفورتكنيػ  افد يػ ة ذال ذف افوتػنب مػن زاؿ ، كحتلرت كل نعت افدلل
ػػػػلت ذفيػػػػه اف        تو وفو يػػػػن اضت يثػػػػ  لتػػػػتضظ ازتػػػػوا  اضتلػػػػنرم احإناػػػػنٓف قػػػػ نتن كسػػػػ يثن كرغػػػػل مػػػػن قَو

ذال لف افوتػػػنب كػػػنف فػػػه ا ثػػػر ، ا  ضػػػنؿ كا فػػػراد افصػػػغنر كافوبػػػنركمػػػن حت ثػػػه مػػػ  قػػػ ث  يف نضػػػوس 
ؾتػػنز االكتػػنيب علػػمت افاضػػ  فلض ػػه االجتن ػػنت كافضػػيل كافاػػلوكينت كاظتدػػني  كفتػػمت فيػػه ركح اف افديػػ  كاال

 .ع   ريق ق ني  ركح افتضو 
 وسيلة تعليم/تعلمادكاذب ادمدرسي  ثذنيذ. 
 قتلػػػن  عنليػػػ  حتضيػػػق عليػػػ  حتضيػػػق ا  ػػػ اؼ افتدلينيػػػ  عصػػػض  عنمػػػ  كعنليػػػ  افتػػػ ريس عصػػػض      

    قػػرب افاػػب  لعوسػػنئ  ػتػػ دة قدػػش علػػمت افضيػػنـ اػػ   افدنليػػ  علػػمت لكنػػ  ك ػػه ك  االسػػتدنن ،  نَػػ 
اسػػ  ل ػػػل قلػػػ   رسػػػل كافوتػػنب اظت، ول اظتػػندة افتدلينيػػػ فلػػننف افض ػػػل اصتيػػ  تػػػ ذُف ذ ػػ  اظتػػػتدلل

سػػػ  لدكات اظتػػػ  ج افرئياػػػي  ؿتػػػو حتضيػػػق ا  ػػػ اؼ افرتعويػػػ  كافػػػ  لكيدتػػػ  ، افوسػػػنئ  علػػػمت احإ ػػػالؽ
 2يادمت اجملتن  كو  ذُف افتَو  ذفي ن ع   ريق افرتعي  اظت رسي  .

                                                             
 .  156،ص  1995، 1.عنق  .اصت ائر : مانع  عننر قريف ، ط قراوات يف اظت ن ج افرتعوي  . موالم ذدريس،  نعو  كآ ركف .  1
 . 8، ص 1999.افضن رة:  دار افضور افدريب ،  ي  فلن رس  تننعاالافوظيض  . ع ِف، سليننف .  2
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افوعػػػنو اضتنمػػػ  فلنػػػندة  لف ػػػ، تدلينيػػػ قدتػػػ  افوتػػػب اظت رسػػػي  مػػػ  افوسػػػنئ  اعتنمػػػ  يف افدنليػػػ  اف    
تلػن  ق سيػ ، اظتر   اف م ياػتضل م ػه اظتػتدلل مدنرفػه لكثػر مػ  غػ   مػ  اظتصػندر ك ل، افدلني  

ة يف ؼتتلػػػف اظتاػػػتوينت مػػػ  رتيػػػ  افوسػػػ ات افتدلينيػػػ  اظتضرتسػػػ  يف اظت  ػػػنج فب ػػػنو افوضػػػنوات اػػػ د
 ػػػنو  عسػػػ  ي اػػػول مػػػ  قػػػ رات اظتتدلنػػػش ك ، يػػػ مػػػ  افوضػػػنوة افضنع يػػػ  ذُف افوضػػػنوة اطتتنم   افوضػػػنوة

 1ف و اظتر   عنف اب  فلندلل كاظتػػر   اظتوثوؽ عنف اب  فلنتدلل .، ا داقي  كضنواهتل اظتدرفي  ك
  فلنػتدلل اظتصػ ر ا سنسػل ف ل عنف اػب، عنف اب  فلندلل لداة عن  ضركري  ف ف افوتب اظت رسي    

س  ، كافدلني  كاصتننفي  افبي اغو ي  ك افرتعوي  االعتبنراتعل يف ذع اد  رتل  م  ك ف ف  ر ، فلتدلل
 2قووف يف ماتول اظت ن ج اصت ي ة كلداة فدنف  عش لي م اظتتدلنش .

    انفػػػب فنفوتػػػنب اظت رسػػػل مػػػ  لكثػػػر افوسػػػنئ  افتدلينيػػػ  فنعليػػػ  ككضػػػنوة يف ماػػػنع ة اظتػػػ رس كاف   
سنسػػػػل كفػػػ ف  ال ي بغػػػل ذقتنفػػػػه يف لم عرنػػػنمج قرعػػػوم ف ػػػو دفيػػػ  ل، يف لداو م نت نػػػن يف اظت رسػػػ 

ك ػػو مو ػػه ؿتػػػو ل ػػ اؼ افرتعيػػ  كيرسػػل اضتػػػ كد ، فاػػرؽ افتػػ ريس كفدنليػػػ  افتضػػؤفتػػول اف نػػنمج ك 
 افدنم  كاظتضن يل كافضيل اف  لتتنج ذفي ن افالب  كاجملتن  مدن يف لم مرسل  م  مراس  قاور  .

ظتوضػػػػوعنت كيدتػػػػ  افصػػػػورة افت ضي يػػػػ  فلنػػػػ  ج كيدنػػػػ  علػػػػمت ذ ػػػػراج ا فتػػػػنط اظت تلضػػػػ  مػػػػ  ا      
يػػػػ  اال تننعك  كافب ػػػػنوات كافصػػػػينغنت افػػػػ  يتاػػػػ  عتػػػػن لف حتضػػػػق ل ػػػػ اؼ اظت  ػػػػنج اف ي يػػػػ  كافو  يػػػػ 

فن ه يثرم مدنرفه ك  اقه كي نؿ عه افالب  ق را ؽتي ا م  ثضنف  غتػتند ل كلمػت ل ، كافالوكي  كافدصري 
  3كي كد ل ع فواف افثضنفنت ا  رل .

 اساخدامو:  . تعريف ادكاذب ادمدرسي و يفية1
 . تعريف ادكاذب ادمدرسي:1.1
رتدػه كتػب كيف افضػرآف ، ه مػ  افضدػ  كتػب يوتػب كتنعػن ككتبػنافوتنب  و ك  من يوتػب فيػ د ة :  

 .ه "قنؿ قدنُف " ذف  افوتنب ال ريب في

                                                             
 . 25،ص  2003 لفري . م يري  افتدليل ا سنسل . افلو   افو  ي  فلن ن ج ،  م  نج افا   افراعد  م  افتدليل اظتتوس . كزارة افرتعي  افو  ي  .  1
  13،ص  2003 لفري . م يري  افتدليل ا سنسل . افلو   افو  ي  فلن ن ج ،  ظتتوس م  نج افا   افثنني  م  افتدليل ا. كزارة افرتعي  افو  ي  .  2
 . 126،ص 1999.اصت ائر:  دار اعت ل ،  فتوذج افت ريس اعتندؼ :لساه كقابيضه. ػتن  افصنٌف ، سثركيب.  3
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: كافوتنب كنن يدتض  زكل ؾتيب ػتضوظ  و اف اكرة اف  حتضظ من ملمت فيووف نضا  اصطالحذ   
كثػر افوسػنئ  اسػت  امن مػ  ل  ػوكافوتػنب ع صػر  ػنـ يف افدنليػ  افتدلينيػ  ك ، 1سلػر  افب و ظتن ق 
   تلضػػ  افػػ  يتلػػن  ن مػػ  ج اف راسػػ ذذ قدتنػػ  عليػػه اظتػػواد اف راسػػي  ك ػػرؽ ق رياػػ ن اظت، يف اظتػػ ارس

كيلػػن  ليلػػن اظتدلومػػنت كا فوػػنر ، لػػ  فلنػػندة اف راسػػي  ك ػػرؽ ق رياػػ نف ػػو يضاػػر اطتاػػوط افدري
     كفػػػ ا كتػػػب ، يػػػنت متدػػػ دة يف افدنليػػػ  افتدلينيػػػ كنػػػن فػػػه ذمونن،    يف مضػػػرر مدػػػش يل ا سنسػػػيكاظتضػػػن
افػػ م كتدػ  اظت رسػػ  قاػػت  مه يف َػورة جتتػػ ب افتالميػػ  يتػوفر فلوتػػنب اظت رسػػل اظت ػنخ اظتالئػػل  لف

 2يف استدننالقه.
ف كلننقه مابوع   ، وؽ اننسي  يف ي  افتلني  كاظتوثافوسيل  ا س لنه علمتكنن يدرؼ افوتنب       
 3 .ف سلا  علين  ل اف  دفدت عه ذُف ا ي م كا عشماول  ك  لك
     ك ػػػو افػػػ م ير ػػػ  اظتدلػػػل ، صػػػورة افتابيضيػػػ  فلنزتػػػول افتدلينػػػلكيدػػػرؼ افوتػػػنب اظت رسػػػل ع نػػػه اف   

 افوقػػت نضاػػه نػػه نتثػػ  يفلن نػػك،  نز ل ػػ اؼ اظت ػػن ج افدنمػػ  كاطتنَػػ ذُف افاريضػػ  افػػ  ياػػتاي  اػػن اؾتػػ
نظػػرا ظتضػػنييس افرقنعػػ  افصػػنرم  افػػ  ختلػػ  عتػػن ػتتوينقػػه مػػ  قبػػ  ، سػػيل  ا كثػػر ثضػػ  يف يػػ  افتلنيػػ افو 

ف كاضدو   ل عندة م  اظت تصػش يف افرتعيػ  ف ف  ف و   ير عنال نئ نف ذفيه  4، افالانت افدلين
  5 .كاظتندة افدلني 

 صػ ض  كاظتباػا  كافضنعلػ   م قدلػلداينت اظت تضػنة اظتنه غتنوع  م  وي  م  اظتلكنن يدرؼ علمت     
افوتػنب اظت رسػل  ػو افوعػنو افػ م يالػتن  علػمت اظتدلومػنت اظت تػنرة كاظتدرفػ  اظت ظنػ  افػ   لفكيظ ر 

 6 .ياتدنل ن اظتتدلنوف
مػػػن يض مػػػه مػػػ  مػػػندة   رسػػػل ياػػػت   ذُف لقتيػػػ  ػتتػػػوا  لكعي نػػػن يضػػػ ـ افػػػبدا قدريضػػػن فلوتػػػنب اظت     

ف ػػو يضاػػر اطتاػػوط افدريلػػ  فلنػػندة ، سػػي  فلنػػ رس يف افدنليػػ  افتدلينيػػ ركيػػ ة لسن" :ع نػػهه فيدرفونػػ
                                                             

  151، ص  1983.ع كت: دار افالركؽ ،2. طيف فلاض  اف ض . زكل ؾتيب ،ػتضوظ .  1
 . 290، ص  1995.افضن رة: دار افضور افدريب ،  لَوؿ افرتعي  يل عصنت ،مانكع . . ذعرا 2
 . 40، ص  2001: اف ار افدلني  اف كفي  ، ا ردف.  ينتاال تننعلسنفيب ق ريس . مر   ػتن ، دعور .  3
 .37: دار اظتا ة فل الر، ص دفا ر .عننف . افوتنب اظت رسل : فلاضته .قنرمته . لسس قضونته. لعو افضتوح ،رضواف كآ ركف ، 4
 .237. افضن رة: عنَف افوتنب ،دت ،ص افت ريس :ل  افه . لساه. لسنفيبه. قضؤف نتنئوه .قص يضنقه. ف رم سا  ،اف ينت .  5
 2007/ 12/10قنريخ اف ينرة http www/mae/edu/ science/ teacer:6htm. نضال ع  موق    6
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   كاظتضػػن يل ا سنسػػي  يف مضػػرر مدػػشكيتلػػن  ليلػػن اظتدلومػػنت كا فوػػنر ، اف راسػػي  ك ػػرؽ ق رياػػ ن
يل ن ذُف رتي  افتالمي   1 .كنن يتلن  ليلن افضيل كاظت نرات كاالجتن نت اعتنم  اظتراد قَو

          نـ كلػػػػػل ي ػػػػػ ؼ ػػػػػو نظػػػػػ":ل يف ضػػػػػوو ع نَػػػػػر  كل  افػػػػػه كنفتػػػػػنِفكنػػػػػن عػػػػػرؼ افوتػػػػػنب اظت رسػػػػػ    
كاػ ا ، كافتضػؤف، كا نالػا ، كاتػول، كيالتن  علمت ع ة ع نَػر :ا  ػ اؼ، ذُف مانع ة اظتدلنش
علػػمت حتضيػػق ا  ػػ اؼ  كيف مػػندة دراسػػي  مػػن،  ة اظتدلنػػش كاظتتدلنػػش يف َػػف مػػني ػػ ؼ ذُف ماػػنع

 2و نة كنن س د ن اظت  نج .اظتت
 ػ وا مدػش مػ  مػ  ج  لككتنب يالن  كػال   :"ع نه عش ديوورت فيدرؼ افوتنب اظت رسللمن رك     

 . "مدش عالو   نئ  يف ع ة مؤسانت
قلنيػ  كنتوػ  اسػتثننر ن  لمن عب  اضتنفظ سالم  ف ل لف افوتنب اظت رسل كسيل  متوافرة م  كػ    

لونػػ  كذات دالفػػ  علػػمت يثػػ  فلنرسلػػ  االعت ائيػػ  اظتػػ كدة عنفصػػور اظت نَػػ  افوتػػب اضت ، عالػػو   يػػ 
سيػػ  رتيد ػػن َػػور قضػػود مث قاػػ  عػػه عالػػو  قػػ ركتل ظتدرفػػ  اضتػػركؼ كافولنػػنت ، موضػػوع افػػ رس

 3.كاصتن 
سيػػػ  يدتػػػ  ، افوعػػػنو افتابيضػػػل فلنػػػ  ج كل  افػػػه كنتوػػػ  لف  نضػػػوؿ لف افوتػػػنب اظت رسػػػل  ػػػو    

افدػنَف افثنفػ  كاػن ك نَػ  يف دكؿ ، عػ ضس افضػ ر دلػل كاظتػتدللعنف اب  فلنافوسيل  ا سنسي  كاظت ن  
 ك و ع صر ال غ  ع ه يف افدنلي  افرتعوي  .، في ن اصت ائر

 :  ادكاذب ادمدرسي ادجزائري
 ػػ  نضػػ  لمػػ  ، ج افرشتػػل فػػوزارة افرتعيػػ  افو  يػػ  ػػو افوثيضػػ  افتدلينيػػ  اظتابوعػػ  افػػ  جتاػػ  اف نػػنم   

كمانع ة ك  م  اظتدلل كاظتػتدلل علػمت قضديػ  سػ كرة ، عدا اظت نرات تدلنش كذكانالاظتدنرؼ فلن
 افتدلل .
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    كاظتضصػػػود عػػػه افوتػػػنب افػػػ م يرقوػػػ  ،  ائػػػرم يف عنومػػػه مػػػ  اف ػػػوع اظتغلػػػقكافوتػػػنب اظت رسػػػل اصت    
اظتضتػػوح  افوتػػنبلمػػن ، وف يػػ  فلنػػتدلل يف ع نئػػه كاكتالػػنفهعلػػمت اتػػول كقض نتػػه عاريضػػ  م ظنػػ  ال قوػػ

يضـو علمت اكتالنؼ اظتدنرؼ كع نئ ن م   الؿ لنالا  قػ ز في ػن قػ رات اظتػتدلل افال صػي  كافي كيػ  
 . 1كافضوري  مث  كتنب افرينضينت 

 .ـ  يفية اساخدام ادكاذب ادمدرسي : 2.1
ذف م  اطتا  افالنئ   كافت اكؿ عش لسنق ق ن  و االعتنند افولل علمت افوتنب اظت رسل فػ السظ    
رح كا سػئل  فيدتنػ كف عليػه يف افالػ،   م  ع اي  افػ رس ذُف  نيتػهف افوتنب ال يضنرق ل كفو فلزظذ

 كنتوػػػ  فلنػػػ رس لف ياػػػتدن ، ريػػػب سػػػ  يف  ػػرح لسػػػئل  االمتزننػػػنتكافغ، كسػػ  ذعاػػػنو افتنػػػنري 
لك انػػ  جتػػ  كاقدػػن سػػيئن السػػت  اـ افوتػػنب اظت رسػػل فػػال ، افوتػػنب يف كضػػدينت كسػػنالت ؼتتلضػػ 

كافدلػػـو فلاػػالب ، كافلغػػ  افدرعيػػ ، يػػ اال تننعكاف راسػػنت ، ي عدػػا مدلنػػل افرتعيػػ  احإسػػالم ياػػن 
افبيػػت علػػمت ناػػخ كيضتصػػر اسػػت  اـ افوتػػنب اظت رسػػل يف ، عنسػػت  اـ افوتػػنب اظت رسػػل يف افصػػف

مت يػػػ  كافرتعيػػػ  احإسػػػالمي  كافدلػػػـو علػػػاال تننعكلتػػػرص عدػػػا مدلنػػػل اظتػػػواد ، افػػػ رس مػػػرة لك لكثػػػر
كافالػػػب مػػػ  افتالميػػػ  ناػػػخ مػػػن قػػػنـ عتل يصػػػه يف دفػػػنقر ل  ة افوتػػػنب علػػػمت افاػػػبورةقل ػػػيل مػػػند

افػػػ  قالػػػتن  علي ػػػن كافرسػػػـو كافصػػػور كاطتػػػرائ   ظتدلنػػػش اسػػػت  اـ افرسػػػـو افبيننيػػػ كيتون ػػػ  عدػػػا ا
كيدنقب عدا اظتدلنش افانفب اف م لتنكؿ لف يارتؽ اف ظر ذُف مػندة افوتػنب يف  افوتب اظت رسي 
ُف افاػبورة كلتػنكؿ اظتدلػل لف ذدلػل كيصػر اظتدلػل علػمت عضػنو ذ ػ  افتلنيػ  مالػ كدا ذفيػه ك لث ػنو  ػرح اظت
نظتوتبػػػ  لك كقلنػػػن يػػػرع  مػػػندة افوتػػػنب اظتضػػػرر ع، افوتػػػنب مػػػن اسػػػتانع ذُف ذفػػػ  سػػػبيال يغاػػػل مػػػندة

كوسػنئ  احإعػالـ اظترئيػػ  كاظتاػنوع  كيو ػػه اظتدلػل لسػئل  فلتالميػػ  مػ  اف ػػوع ،  مصػندر اظتدرفػ  ا  ػػرل
يض ػن لك ذ ػراو ف م يتالب سضظن كنػن كردت اظتػندة يف افوتػنب دكف ػتنكفػ  ذعػندة ق ظين ػن لك قابا

 ن  عدا اظتدلنش ا نالػا  كا سػئل  افػواردة يف  نيػ  اظتوضػوع لك افوسػ ة ي ك، عنلي  عضلي  علي ن
ع ايػ  اف راسل كيف    افدنـي ن زائ ة كال يض ـ اظتدلل افوتنب ذُف افتالمي  كال يدرف ل عليه يف ع ا كك

ا  ػ اؼ افرتعويػ   ذُف االفتضنتكيدلل اظتدلل افوتنب اظت رسل دكف ، ك  مرسل  كيف ع اي  ك  فص 
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كقػػ  ي ػػتل اظتدلػػل عػػن   او افصػػغرل كافتضصػػيالت كاظتدلومػػنت اصت ئيػػ  علػػمت ساػػنب ، افرتعيػػ كفلاػػض  
 ينت م  من يلل : ككتب لف ق اول     افوضدبندا كافتدنيننت.اظتضن يل افرئياي  كاظت

ــــ   ـــةـــ :  ػػػ   افاريضػػػ  مرقباػػػ  عػػػنظت  ج افتضليػػػ م اظتػػػرقب  عن سػػػنس علػػػمت افتلضػػػش  ادوضـــعية اداقليدي
اظتتنثػ  يف اضتضػظ  كفلانفب اف كر افال ،   افوتنبكاضتضظ كاظتدلل  و مص ر اظتدلومنت اظت تضنة م

 .كاالست كنر
قتالػػب  ػػ   ك ، عدػػا افوسػػنئ  افتدلينيػػ  ذُفعنحإضػػنف   افوتػػنبعلػػمت  في ػػن يدتنػػ طريقــة ثذنيــة : -

 افاريض  ذُف افت وي  يف غتنالت افتدليل .
كاحإسصػػنئينت  قدتنػػ  علػػمت ذثػػراو افوتػػنب اظت رسػػل اونوعػػ  مػػ  افصػػور كاطتػػرائ طريقــة ثذدثــة : -

 اف  ق عل كقوض  كقالرح عدا ا فونر افواردة يف مل افوتنب .، كغ  ن م  افبينننت
 قل  افارؽ   نؾ  ريض  ذضنفي  قدن  علػمت ق كيػ  اظتػتدلل عػبدا افوتػب افالػنرس  ذُف عنحإضنف     

  1 .كاظتضارة تول اظت  نج
   : ػػػػػػػػوي  افتنفيػػػػػ اؼ افرتعػػػػػػل ا  ػػػػػنب اظت رسػػػػػق است  اـ افوتػػػػػػػلتض   
 .يثرم قدلل افاالب كيد ز  -
 ف ضاي  كاظت اضي  اظتضن يني  .يانع  افانفب علمت ذدراؾ ع ي  اظتندة ا -
  .يوفر اف افدي  فلتدلل كيد ز ن -
 .عش افتالمي  يراعل افضركؽ افضردي  -
 .اكتانب افدندات اف راسي  افالين يانع  افاالب علمت  -
 .لمت افتضو  عو  لنواعه كماتوينقهي نل ق رة افانفب ع -
 ي نل ق رة افانفب علمت افتضو  عو  لنواعه كماتوينقه. -
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 مية ادكاذب ادمدرسي ووظذئفو . أى2
 . أىمية ادكاذب ادمدرسي:1.2

ق بثػػق لقتيػػ  افوتػػنب اظت رسػػل يف افدنليػػ  افرتعويػػ  مػػ  كونػػه افوعػػنو افػػ م لتتػػوم اظتػػندة افتدلينيػػ      
ضنعػ  يف ذؾتػنح افدنليػ  اف  قدت  م  ل ل افوسنئ  افالزم  فتزضيق ل  اؼ اظت  ج افتدلينػل كدكر  اف

م ػه اظتدلنػوف يف عنل ػل  مت   ا ا سنس فننه نتث  مرك  اظتالركع افرتعػوم افػ م ي الػقكعل، افتدليني 
فػ ا فػنف افوتػنب اظت رسػل ياػتزوذ ، كيلون ذفيه اظتتدلنوف يف حتصي  افوث  مػ  مدػنرف ل، افتدلينل
 ينن يف اظت ػػن ج افتدلينيػػ  يف افبلػػ افسػػال ، ف الػػنط افتدلينػػل يف افبيئػػ  افصػػضي ناػػب  مػػ  ا متعلػػلعلػػمت 

فضصػور ق  يػ  ، انػه مصػ ر لسنسػل مػ  مصػندر افػتدلل اف نمي  اف  ق ظػر ذُف افوتػنب اظت رسػل علػمت
اظتدلنش كقوف  اظتصندر ا  رل اف  نتو  ذف قووف ذات فد  مؤثر يف اف ػنقج افتدلينػل ذُف  ننػب 

 1 .افوتنب اظت رسل
ة يف موضػوع مدػش كافػ  قالػو  دة اظت تػنر نكنن يدتػ  افوتػنب اظت رسػل افوسػيل  اعتنمػ  فدػرض اظتػ   

يػ  يف لم مرسلػ  كيدت  افوتنب مػ  ل ػل افوسػنئ  افتدلين، من م  اظت  ج افالنم  فتل  اظتندة  وا  ن
ف و قوم ا ثر يف افدنلي  افتدليني  افتدلنيػ  ، ي اال تننعك نَ  فت ريس اظتواد ، م  مراس  افتدليل

فيوتاػب لقتيػ  ،   ميػوعتل كقػ راهتل كق نيػ ن ليف قالوي  اجتن نت افاػالب كقػي ك  ي  افضنعلي ، 
 كن كر عدا اف ضنط اطتنَ  ع قتي  افوتنب :، يض م ن ك افوظنئف اف  يضـو ان م  ا دكار اف 

ػ يض ـ افوتنب ق را م  اضتضنئق كاظتدلومنت افػ  قدػش افاػالب علػمت رتػ  اظتدلومػنت كاطتػ ات افػ  ػػ
 خت ـ موضوعنت اظت  ج .

 ات كاظتدلومنت عاريض  قت نسب م  ماتول افاالب ف ػو عاػي  كيضػرب عتػل اظتدلومػنت يض ـ اطت ػػػ
 .كيدرض ن ع سلوب   اب

  .يدت  اظتر   ا سنسل اف م ياتضل م ه افاالب مدلومنهتلػػػ 
 2 .ينتاال تننعػ ي نل افوتنب اظت رسل ق رة است  اـ افضراوة يف مبز  ػػ
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  .ذذ ي ي  فه افض ر افلركرم م  اظتدلومنت ،ػ يا   علمت اظتدلل حتل  اف ركسػػ
 ػ لت د فلندلل من اف م ي بغل فه ق رياه فلتالمي  كذف   بضن فل امج اظتضررة .ػػ
ظتصػػػ ر ا سنسػػػل افػػػ م ياػػػتضوف م ػػػه يف مدظػػػل اف ػػػو ،  رسػػػ لػ يػػػالـز افتالميػػػ   ػػػالؿ مراسػػػ  دتػػػػػ

ك ػو يػالـز اظتدلػل كاظتػتدلل كال نتوػ  ، ي نفوتنب م  ل ل افوسنئ  افتدلينف، ا كقنت اضتصيل  اظتدرفي 
 1االستغ نو ع ه .

  فتدلينيػ  غتػرد قنعدػنت فلوتػنب فضػ كافبػنقل مػ  افوسػنئ  ا، كيد   و ا سػنس ف ػو افػ رس عدي ػه   
  ك ػػ ا ،  ات كافتاػػور افػػ م عرفتػػه اظت ػػن جكرغػػل افتاػػور افتو وفػػو ل كاالنضوػػنر اظتدػػريف كافثضػػنيف كافتغػػ

     نػه مػن يػ اؿ  ػو ا  ػل كاظت ػل يف افدنليػ  افتدلينيػ  ك نَػ  لذال ، كقينتػه قرتا ػ   ضػمػن  دػ  لقتيتػه ق
  .يف دكؿ افدنَف افثنف 

 ن يلل :ػػػػػ  ذكتنز لقتيته يف مػػػػػػػكنتو
كفضػن   ػ اؼ ػتػ دة ماػبضن  : يػتل قػ فيف افوتػنب اظت رسػلأ_ يوفر إطـذرا دذمـذ دمقـرر اددراسـي 

وف يف افرتعي  كقووف ف ي ل اطت ة كاطتلضي  اف  دتو  ل م  حت يػ  ذ ػنر كيتوُف ق فيضه ؼتتص، فلن  ج
سيػ  نتوػػ  فألسػػتنذ ذف يصػوغ ا  ػػ اؼ احإ رائيػػ   م ،  نسػب فلنضػػر اف راسػل كفضػػن فأل ػػ اؼم

            ركس كيت نكفػػػػػػه ع سػػػػػػلوب سػػػػػػ   كمياػػػػػػر لػػػػػػموضػػػػػػوع كياػػػػػػنع   علػػػػػػمت افت ظػػػػػػيل اصتيػػػػػػ  كاظت اضػػػػػػل ف
 كفتالمي   . فه 

كسػش فػ ل رتيػ  م  ل ل مي اقه قوفر  يف ك  كقت :ر أسذسي دلمعرفة وقريب ادمنذل ب_ مصد
 .نع  ل علمت ق ني  ػتصوعتل اظتدريفكياتضل م ه ك  افتالمي  اظتدرف  كيا، افتالمي 

   كث ا :يةاالجامذدج_ ادكاذب ادمدرسي أداة أسذسية دجذب اداالميذ وإثذرتهم ددراسة ادمواد 
ؿ ي  علمت افوسػنئ  افتدلينيػ  اظتت وعػ  مػ  َػور ك ػرائ  كل ػوناال تننعسنت من قالتن  كتب اف را

ك ػػ ا مػػن ياػػن ل يف ذضػػضنو اضتيويػػ  علػػمت اظتػػندة افدلنيػػ  كلتبػػب ، قوضػػيزي  كرسػػـو عيننيػػ  كذسصػػنئي 
 افتالمي  يف دراست ن .

                                                             
 . 39،40، ص  2001: دار افثضنف  ، ا ردف. عننف. ينتاال تننعلسنفيب ق ريس . مر   ػتنود، عور . ذعرا يل ينسش ،اطتايب .   1
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لكضػػزت د_ ادكاــذب ادمدرســي أداة أسذســية دانميــة مهــذرة ادقــراءة واددراســة دــدى اداالميــذ:
فن ػػػػنرة افتالميػػػػ  يف قػػػػراوة ، وةف راسػػػنت لف اظت ػػػػنرة يف افضػػػػراوة مرقباػػػػ  ع ر ػػػػ  كبػػػ ة عنظتػػػػندة اظتضػػػػرك ا

كمدظػػل ، يػػ اال تننعراوة يف كتػػب اف راسػػنت يػػ  كدراسػػت ن ق نػػو عػػ   ريػػق افضػػاال تننعاف راسػػنت 
يػػػ  افػػػ  افتالميػػ  ك نَػػػ  يف مرسلػػػ  افتدلػػيل ا سنسػػػل ال نتلوػػػوف لك ال يالدػػػوف علػػمت اظترا ػػػ  افونف

 ف ا يوض  افوتنب اظت رسل فا    ا افضراغ .، ي اال تننعنًف موضوعنت اف راسنت قد
يدنػ  اجملتنػ  عونفػ  مؤساػػنقه ه_ ادكاـذب ادمدرسـي مصـدر أسذسـي دنقـل ادمجامـع دلالميـذ :

كافوتػػنب  ػػو ا داة افرئياػػي  ، كػتنكفػػ  ق ضيتػػه ثػػه افثضػػنيف كنضلػػه مػػ   يػػ  ذُف  يػػ فلزضػػنظ علػػمت قرا
    سيػػ  يتلضػػمت افتلنيػػ  مػػ   الفػػه دركسػػه ا كُف سػػوؿ ثضنفػػ  عيئتػػه كثضنفػػ  غتتندػػه ؽتػػن ياػػ    ،فػػ ف 
ف و يلدب دكرا عنرزا يف اضتضنظ علمت افرتاث م  ننسيػ  ، ي  االستونؾ كافتويف افاليل مد نفه عنل

 كقيندة افتغ  افثضنيف م  ننسي  ل رل .
ـــذ يســـذدد ادمعلـــم فـــي  ـــدى اداالمي ـــذب د ـــوافر ادكا ـــذت محـــدد  و_ ت ـــذه تعيين أن يضـــع داالمي

ذفػػػػ  الف افوتػػػػنب عػػػػندة مػػػػن يضاػػػػل ذُف فصػػػػوؿ يتلػػػػن  كػػػػ  فصػػػػ  م  ػػػػن عػػػػ دا مػػػػ   ومنظمــــة :
كيو   يف  ني  كػ  فصػ  مل ػل كاؼ ظتػن كرد فيػه ، اظت ظن  كاظترقب  كفق لسلوب مدشاظتوضوعنت 

ميػػػ  فلناػػػنقت  يف كع يػػػ  مػػػ  ا سػػػئل  كافتنري ػػػنت افػػػ  نتوػػػ  لف قاػػػت  ـ يف قو يػػػه قضوػػػ  افتال
كنػن لف عدػا  ػ   ،  اػن مػ  مالػوالتم نقال  اظتوضوعنت افواردة يف افوتنب اظت رسل كمػن يتصػ  

كاال ػالع علػمت مصػندر ،  ن عنفضراوة  نرج افوتنب اظت رسػلا سئل  كافت ريبنت قتالب احإ نع  علي
ي  افتالميػ  ياػ   ف قوافر مث      ا مور يف افوتنب اظت رسل اظتو ود لَال يف لي م رتلل رل ك 

لك يضاػل افتالميػ  ذُف غتنوعػنت كلتػ د ، ا ػب م ػ ِف فوػ  قلنيػ  مػ  افتالميػ علمت اظتدلػل حت يػ  ك 
 1.بضن طت اهتل افانعض  كماتوينهتلفو  غتنوع  كا بن مدي ن  

ال قضتصػػػر لقتيػػػ  ن_ ادكاـــذب ادمدرســـي أداة ىذمـــة ألغـــراض ادمراجعـــة واداط يـــق وادالخـــيص :
، لػػي ل رسػػل علػػمت ذمػػ اد افتالميػػ  عنظتدلومػنت كاضتضػػنئق عػػ  اظتوضػػوعنت اظتضػػررة عكظيضػ  افوتػػنب اظت

                                                             
، مر ػ  سػػنعق 2002.افضػن رة: موتبػ  دار افضػن رة  ، 1.ط  يػ ةاظتػ  ج اف راسػل كا فضيػ  اصت. لتػل عايػ  ، سػليننف . عايػ  ػتنػ ، سػليننف   . 1

 . 69ص 
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كاف كنف من يتلػن ه افوتػنب مػ  مدلومػنت كسضػنئق عػ  اظتوضػوعنت فياػت  نيػ  اظتاػنؼ عنف اػب  
فػػ ا كػػنف مػػ  ا قتيػػ  اوػػنف ذف يو ػػه ، نر ػػن اضتػػ  ا دْف عتػػ   اظتوضػػوعنتعػػ  يوػػوف اعتب       عتػػن

افتالميػػػ  عػػػ  كاظتدلػػػل ليلػػػن ذُف اال ػػػالع علػػػمت عدػػػا افوتػػػب كاظترا ػػػ  ا  ػػػرل  افوتػػػنب اظت رسػػػل
ك ليلػن ضػركرة قيػنـ افتالميػ  ، ضتضػنئق عػ  نضػس اظتدلومػنت اظتضػررةالكتانب م يػ  مػ  اظتدلومػنت كا

كافوتػػنب اظت رسػػل يف  ػػ   اضتنفػػ  نتوػػ  لف يوػػوف لداة ، الػػا  مت وعػػ  متصػػل  اػػ   اظتوضػػوعنتع ن
ػ  ذفي ػن مػ   ػالؿ مػن شتدػه افتلنيػ  يف افػ رس م  َز  ا فلت ك   ضتضنئق كاظتدلومػنت افػ    افتَو

ػػلوا  مػ  اظتدلػػل لك مػػ   ػػالؿ قػراوة عدػػا افوتػػب كعضػػ  اظتضنرنػػنت عػش اظتدلومػػنت كاضتضػػنئق افػػ  قَو
 ل لك افضيػنـ عرسلػ  قدلينيػ  ك وػ اذفي ن مػ   ػالؿ قيػنم ل عػبدا ا نالػا  لك مالػن  ة فػيلل قدلينػ

  م رسل نتو  لف يوتاب افتالمي  مدلومنت كسضنئق مالتت  كغ  مرتاعا  ال قانع  كع كف كتنب 
 1.علمت ق ني  قضو  ل

كفلوتنب اظت رسل لقتي  كب ة يف حتضيق ا   اؼ افدنم  كاطتنَ  فلدنلي  افتدليني  مػ   ػالؿ       
كفػػق قصػػ يف كساػػب مػػراسل ل افدنريػػ  علػػمت ، اػػبنف ماػػتوينت افتضوػػ  ع ػػ  افالبػػ ا  ػػ  يف اضت

 االسػتيدنب، ك ػل )افتػ كرشتن   ػـر اظتاػتوينت اظتدرفيػ  لك ل ست  ماتوينت يالب  ن اـر ، ( بلوم)
ف لقتيػػ  افوتػػنب اظت رسػػل ق بػػ  مػػ   لرياشــذرد سـون ( كنػػن يػػرل )،  (كافرتكيػػب، كافتزليػػ ، افتصػ يف

ا فوػنر ف افوتػنب اظت رسػل مصػ ر لسنسػل فوػ  للم  2، كونه سوال فألفونر عواسا  افولنػنت
ف سينس  افوتنب لك ، يف دراست ن كيتلن  حت ي  اضتضنئق كاظتدنرؼ كاظتدلومنت كاف ظرينت اظترغوب 

اظت رسػل كتػػب لف قبػػ  علػػمت لسػنس االسػػتونع  فلزن ػػنت اظتت ايػػ ة فػ ل افالبػػ  كاظتثضضػػش كافبػػنسثش 
يالػػو  ق ايػػ  كعصػػض  عنمػػ  فػػ ل ا فػػراد افدػػنديش افػػ ي  ، كافدنػػنؿ افػػ ي   ػػل يف  ريػػق افت صػػل

 3 .ع د ل يف ك  ا كسنط ظن رة سلنري  يف غتتند ن غتتن  من عد  االستضالؿ

                                                             
 . 62، ص ،مر   سنعق، سليننف . عاي  ػتن ، سليننف لتل عاي  .  1
 .14، ص 1953.ع كت: مؤسا  افرسنف  ، 1.طعلل اظتوتبنت كاظتدلومنت. من ر زتندة ، ػتن .   2
 .101، ص 1979اصت ائر : .  اظتيثنؽ افو ا. كزارة ا عالـ كافثضنف  .  3
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سيػػػػ  نتثػػػ  اظتصػػػػ ر عنف اػػػػب  ، فنفوتػػػنب  ػػػػو اظتصػػػ ر ا سنسػػػػل كاظتتنيػػػ  يف افدنليػػػػ  افتدلينيػػػ     
سيػػػ  يدنػػػ  علػػػمت ذيصػػػنؿ ، ندلػػػل ف ػػػو ا داة ع ػػػ  كػػػال افاػػػرفشفلنػػػتدلل كاظتر ػػػ  ليلػػػن عنف اػػػب  فل

     ل لث ػػػنو ختاياػػػه فػػػ رس كيلػػػب  اظتدلػػػ، ظتدػػػنرؼ كاطتػػػ ات فلندلػػػل كاظتػػػتدللمػػػ  اظتدلومػػػنت كاغتنوعػػػ  
ػػ  عػػش اظت رسػػ  ك ، لك موضػػوع مػػن  ػػ ؿ فلػػه دكر يف اظت رسػػ  كآ ػػر يف اظت،  ػػ ؿاظتكيدتػػ  ليلػػن سلضػػ  َك

ػػ  اضتصػوؿ علػػمت  ػ ات ا  ػػري  كاظتدلو ، ع راسػ  اظتػػندة كمرا دت ػن مػػنت كعنفتػػنِف يتػي  فلاػػالب فَر
  .م  قوف  اصت   كافوقت عتل

 . وظذئف ادكاذب ادمدرسي : 2.2
فننػه يلػال  عنفد يػ  ، ب اظت رسػل عػش افوسػنئ  افتدلينيػ اعتبنرا ظترك  افص ارة اف م يالػغله افوتػن  

قوتاػػػػب ن  ػػػػ   افوسػػػػيل  مػػػػ  افوظػػػػنئف كافػػػػ   ػػػػل يف سضيضػػػػ  ا مػػػػر اندوػػػػنس فألقتيػػػػ  افبنفغػػػػ  افػػػػ  
 من يلل قل  افوظنئف قبنعن :  كس درض يفافتدليني ، 

 1 .اف راسل دتثيال مدتن ا م  اصت   افرشتي  اظتالرف  علمت افتدليل رػ نتث  اظتضر ػػ
 يدت  اظتص ر ا سنسل فلتالمي  يف متنعد  اظتوضوعنت اظتضررة . ػػػ
ؽتػػن ، فػػ  نتوػػ  لف ياػػت  م ن يف افتػػ ريسػ يدتػػ  اظتر ػػ  فلندلػػل يف ع ػػنو افػػ ركس كحت يػػ  افاريضػػ  اػػػ

  .يؤثر عالو  مبن ر علمت لداو افدن 
 2 .ػ يانع  افتلني  علمت اظتدرف  كقباي  اضتضنئقػػ
 3. نع  ع  ا سئل  اف  نتتز  في نػ مانيرة نظل االمتزنننت افانئ ة فيانع  افتلني  يف احإػػ

رسػػػل ُف  ننػػب  ػػ   افوظػػػنئف اوريػػ  يػػرل عدػػػا اظت تصػػش يف  ػػ ا اجملػػػنؿ ذف افوتػػنب اظت ذك     
زيػندة علػمت مػن يتلػن ه مػ  كسػنئ  قدلينيػ  مرقباػ  ، افضراوة افضنسص  كافتضوػ  اف نقػ ي نل م نرات 

 4عنظتندة كموضوع اف راس  .

                                                             
 .236. ف رم سا ، اف ينت . مر   سنعق ، ص  1
 .160، ص 1996.االسو  ري :  دار اظتدرف  اصتنمدي  ، ي  يف م  نج افتدليل عش اف ظري  كافتابيقاال تننعاظتواد .   م علل ،ذعرا يل .  2
 .249، ص 1999: دار افضور،دفا ر . عننف.3.ط ختاي  اظت  نج كقاوير .  النـ علينف ، كآ ركف .  3
 .237. ف رم سا ، اف ينت .مر   سنعق ، ص  4
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عػ  ذف قلػ  اظتاػنس  اظتدتػ ة مػ  ،  ل ع   س كد افوظنئف افبي اغو ي ذف     افوظنئف ال ق ت    
ؽتػػن يدػػا ذموننيػػ  اسػػتغالفه ، افرتعػػوم كافثضػػنيف كػػ  علػػمت افصػػدي ا قتيػػ  افبي اغو يػػ  قضنعل ػػن لقتيػػ  ا 

 قرعوين كثضنفين فتزضيق لكثر م    ؼ .
 كقون  كظنئف افوتنب اظت رسل يف من يلل :

سيػػ  ، موضػػوع ػتػػ دكقتالػػب ا تيػػنر اظتدلومػػنت يف مػػندة دراسػػي  مدي ػػ  كيف أ_ وظيفــة ت لي يــة : 
كنػػػن ي بغػػػل ليلػػػن غرعلػػػ   ػػػ   ،  ف راسػػػلفاػػػ وات اظتتتنفيػػػ  فلناػػػنر ايوػػػوف اكتاػػػنان قػػػ ركتين عػػػ  ا

ذضػػػنف  ذُف ذفػػػ  فػػػنف ، ؿ قالميػػػ  اظتاػػػتول اف راسػػػل اظتدػػػشاظتدلومػػػنت كقباػػػيا ن صتدل ػػػن يف مت ػػػنك 
  قنرمتل ػت د كمضػنييس فغويػ  مدي ػ كذ نر ،  ـ مدنرؼ كفق فلاض  مدرفي  مدي  افوتنب اظت رسل يض

يػػػ  كافثضنفيػػػ  كافاينسػػػي  اال تننعلنتغػػػ ات نظػػػرا ف، دلػػػه َػػػنضتن فضػػػرتة مدي ػػػ  دكف غ  ػػػنك ػػػ ا مػػػن كت
 كاالقتصندي  اضتنَل  .

وسػػ ات افتدلينيػػػ  يضػػرتح افوتػػنب اظت رسػػػل نوعػػن مػػ  افتوزيػػػ  كافتالاػػ  فل وظيفــة ىيكليـــة :ب ــــــ 
ك ػػػو عػػ ف  ي يوػػػ  افتدلػػػيل كي ظنػػه ق ظينػػػن عيػػػ اغو ين كفػػق اظتاػػػتول اظتدػػػريف ، ؼالكتاػػنب اظتدػػػنر 

 ائق ن كر م  ن : كافدضلل فلتالمي  عد ة  ر 
 م  افتورع  افدلني  فلتلني  ذُف اف ظري  افدلني  . -
 افتننري  افتابيضي  كا تبنر اظتوتابنت .م  اف ظري  ذُف  -
 م  افتننري  افتابيضي  ذُف احإع اد اف ظرم . -
 م  افدرض ذُف ا مثل  كافصور افتوضيزي  .  -
 م  ا مثل  كافصور افتوضيزي  ذُف اظتالسظ  كافتزلي  . -

 فتلنيػ  يف عنليػ  افتلضػل كافتزصػي فلوتػنب اظت رسػل دكر يف قو يػه قدلػل ا وظيفـة توجيهيـة :ج ــــــ 
 كك ا يف ق عر اظتدنرؼ اظتوتاب  عارائق ؼتتلض  قص  افتزول يف اطت ات اطتنَ  عنفتالمي  .

 كذف  ع س ل افاريضتش : 
 افتورار كاضتضظ كقضلي  ا مثل  . -
 ؽتن نتو ه م  است  اـ   اقه كمالسظنقه اطتنَ  .، ونرا فلتلني  اف النط ا كثر قضتزن كاعت -
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  افراعا  عػش كع  افدالق،  رسل يد  ع  مض ـو مدش فالقصنؿف افوتنب اظت م      ل رل ف    
       ل كافثضػػػػػػػنيف اال تنػػػػػػػنععنحإضػػػػػػػنف  ذُف افوسػػػػػػػ  ، كعػػػػػػػش افتالميػػػػػػػ  كاظتدلنػػػػػػػش، ا  ضػػػػػػػنؿ كافرا ػػػػػػػ ي 

 1فلتلني  .
 ط ادكاذب ادمدرسي ومواصفذتو و إخراجو:ـ شرو  3

 . شروط ادكاذب ادمدرسي: 1.3
افتدلينيػػ  عنعتبػػنر  ل ػػل   كنػػن ا ػػرنن سػػنعضن ذف افوتػػنب اظت رسػػل فػػه لقتيػػ  عنفغػػ  ككبػػ ة يف افدنليػػ   

نػػػه م تالػػػر لكنػػػن ،  يػػػ  كافدلنيػػػ اال تننعاظتػػػواد ا دكات افتدلينيػػػ  افػػػ  ياػػػت  م ن اظتدلػػػل يف قدلينػػػه 
فػػ ا كػػنف مػػ  افلػػركرم افد نيػػ  عػػه كافدنػػ  افػػ ائل علػػمت ، سػػد  يف رتيػػ  اجملػػنالت كا قاػػنركاعصػػورة 

ر  اضتضيضػل يف كفوػل لتضػق افوتػنب اظت رسػل دك ،  ػ  حتضيػق م يػ  مػ  افضنئػ ةلحتاي ه كقاوير  مػ  
كنظػرا عتػ    ، افالػركط كا سػس افػ  كتػب مراعنهتػنك ب لف يتوفر فيه غتنوعػ  مػ   افدنلي  افتدليني 

نػه متلػ  يف ذ را ػه ذُف عنليػ  ضػب    قتي  كاطتاورة فلوتنب اظت رسل كوسيل  قدليني  لسنسػي  فا
وال ذُف اظتدني  اطتنَ  ك ػل افػ  ، اف  قد  عنفوتنب كوس ة ك  ؼدقيق كفق رتل  م  اظتدني   َك

 كم  رتل  قل  اظتدني  : ، هتتل عنصتننب افتضا كنفلغ  ككظيض  اظتندة افدلني 
 لف يووف مانقتن يف قرعي  افتلني  كقدلينه .ػ ػ
 2ػ لف يووف مانقتن يف ف ل افدنَف م  سوفه كيد   فلزينة افدنلي  .ػ
 ػ لف قووف فغته سلين  كقتالوـ م  ماتول افتالمي  .ػ
ف قوػػوف لك ، كقتلػػن  افتػػ في  عن مثلػػ  دلنيػػ  َػػزيز  س يثػػ  مالػػركس  ع يضػػنوػ لف قوػػوف اظتػػندة افػػػ

 ظتواد اف راسي  كعنضتينة اجملتندي  .مرعو   عبنقل ا
    افصػػػور افتوضػػػػيزي ، اطتػػػرائ ، غ يػػػن عنفوسػػػنئ  افتوضػػػيزي  )افصػػػػور لف يوػػػوف افوتػػػنب اظت رسػػػػلػػػػ  

 افبينني  (.

                                                             
 . 8،  7، ص 2005، ي نير/ ف اير  3.اصت ائر: افد د  غتل  اظتريب. اشتنعي  ، اظتنف . "افوتنب اظت رسل" .  1
 .27، ص  1980. افادودي : دار اظتريخ فل الر،  افوتنب اظت رسل. ازت  نور ،عنر.  2
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مث االنت ػػػنو ، نؿ مػػػ  احإ ػػػنر افدػػػنـ ذُف افتضنَػػػي لم االنتضػػػ، لف لتػػػرـت افتػػػ رج يف عػػػرض اظتوضػػػوع ػػػػػػػ
 خبالَ  قتلن  مغ ل اف رس كو  .

اطتلػػو ، سوػػل اطتػػ  كافوتنعػػ ، نػػوع افػػورؽ، فلنواَػػضنت اظتتدػػنرؼ علي ػػن )اضتوػػلوػػوف ػترتمػػن يلف  ػػػػػػ
 1.رتنؿ ا فواف (، م  ا  انو اظتابدي 

 نه كتب لف يؤفف كفق افد ي  م  ا سس ن كر م  ن : لكنن   
 فػػ  اجملتنػػ مػػ  افابيدػػل لف افوتػػنب اظت رسػػل يتػػ ثر عابيدػػ  ثضن ي وادثقــذفي :االجامــذدأ_ األســذس 

ل كافثضػنيف اال تنػنعكف ا ال ع  لف يووف فلوتنب اظت رسل افانع  ، كاجتن نقه كقينه كلعدند  كظركفه
ن اظتؤفضػوف كلتنػ  ا فوػنر افػ  قضػ ـ اػ، ي اال تننعبندا كافضيل كافصضنت ف مت ـ االجتن نت كاظتلك 

  ثضنفػػ  سػػنئ ة كنفلغػػ  كافػػ ي  كرعػػ  ػتتػػول افوتػػنب اػػن يو ػػ  يف اجملتنػػ  مػػ، كاظتالػػرفوف علػػمت ق فيضػػه
كلفونر كنصوص  كع ف  يتزوؿ افوتنب م  غترد رموز.اٍف .ضتري  كاف نتضرا ي  ...كافضيل كافو   كا

 . و  ي  كافضردي  كافثضنفي ذُف كظيض  قضي  يف ق ني  افال صي  اف، كلفضنظ كرسـو كفغ 
فضػل ، نب اظت رسػل كاضتوػل عليػهكضػ  افوتػ كيف   ا ا سنس   نؾ اعتبنرات ي بغػل مراعنهتػن يف    

 كض  ا سنس افثضنيف ن كر مثال : 
يػ  كي نػل َػض  اظتوا  ػ  جملتنػ  اال تننعف متػ ـ االجتن ػنت لػ لف يوػوف فلوتػنب َػبغ  ا تننعيػ  ك 

 قدنكٓف ك ا .
 ػ مراعنة مراك  افثض  يف ثضنف  اجملتن  .

ز  اظتدرف  م  عصر ذُف آ ر م  سي  كظيضت ن كقضا  يلو    ن فلواق  كا س اث فض  ػ قين  َك
 اظتؤفف ذُف مرا   لك مصندر ال قتوفر في ن اف ق  افدلني  كغ  موثوؽ في ن .

ػلت ذفيػه  فػ ا كتػب لف يدػرؼ اظتؤفضػوف لك اظتؤفػف لسػ ث، ػ ضركرة اضترص علمت س اثػ  اظتػندة مػن َك
ػػػلت ذفيػػػه ميػػػندي  اظتدرفػػػ  مػػػ  قصػػػورات .ػػػػ قنعليػػػ  افتدلػػػي مندقػػػه افدلنيػػػ  ل عنفوتػػػنب اظت رسػػػل كمػػػن َك
فن  كظنئف افوتنب مانع ة افتالميػ  علػمت قوػوي  ذ ػنر عضلػل كقوػوي  ، لاال تننعفالست  اـ 

مثلػػػه مثػػػ  اظت  ػػػ س افػػػ م يرسػػػل ختاياػػػن كاضػػػزن ، اػػػت  مونه ك سػػػنس يف موا  ػػػ  اضتيػػػنةفوػػػرم ي
                                                             

 .236سا  ،اف ينت . مر   سنعق ، ص  . ف رم 1
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ظتضػػػن يل كافضػػ رة علػػمت ع ػػػنو ذ ػػنر فوػػرم مػػػ  اظتدلومػػنت كا،  ػػػنو كفتوذ ػػن فوريػػن كاضػػػزن ظتػػن يضصػػ  ع
كافضواعػػ  ياػػنع  علػػمت حتويػػ  اظتالػػوالت اظتدضػػ ة كاظتواقػػف افغنملػػ  ذُف عالقػػنت كاضػػز  كسػػلوؾ 

كافالػرط ا سنسػل فتزضيػق ا تننعيػ  اظتػندة لف يلػ  اظتؤفػف ، غنيػ  افرتعيػ  افاػلين  ل    ه ك  مو 
كمانفػػػب  ػػػ ا اف لػػػج  لنضاػػػه موػػػنف افتالميػػػ  افػػػ ي  يؤفػػػف عتػػػل افوتػػػنب مراعيػػػن ماػػػتول نلػػػو 

 1 .عنظت نرات اظت تلض  لي  ك  ؼ افتدليل كق كي  اال تننع ليف قرعيت  شكنوا    لاؤكفينهتكم
 ب_ أن يسذير محاوى ادكاذب ادمدرسي أىداف ادمنهج :

         علػػػػمت، نج افػػػػ م قضػػػػرر  افاػػػػلانت افتدلينيػػػػ كتػػػػب لف يوػػػػوف افوتػػػػنب اظت رسػػػػل ماػػػػنيرا فلن  ػػػػ    
افػ  قدػ   لك، مػ  ا  ػ اؼ اػ دة فلن  ػنج ه ػينعػ   ريػق دت كذفػ ، دة اجملتنػ رالف اظت  نج نتثػ  ذ

ف اظت  ػنج  ػو كسػيل  فللػب  كافػتزول لل اال تنػنعكيػرل علنػنو افػ ضس ،   وا م  ل  اؼ اجملتن 
       كيػػػػتل ذفػػػػ  ، رة فالجتن ػػػػنت افاػػػػنئ ة يف اجملتنػػػػ كق نػػػػي  ا فػػػػراد يف ضػػػػوو قوافػػػػب افانعػػػػ  كاظتاػػػػني

كم ػه ، 2نه غتنوع  ا تيػنرات مػ  ثضنفػ  اجملتنػ  ليف ذدارة اظت  ج علمت يف ضوو سلا  مرك ي  قتزول 
فنفوتنب اظت رسل اصتي   و اف م يت   مؤفضو  مػ  ل ػ اؼ اظتػ  ج كل ػ اؼ اظتػواد اف راسػي  مر ػ ا 

لم ذف يوػوف اتػول قررتػ  َػندق  فأل ػ اؼ ، عنقه كحت يػ  اتػول افتدلينػل فػهعتل ال تينر موضو 
 .3ا دة فه 

عـــذدم ادرئيســـية دلموضـــودذت يجـــب أن تكـــون مـــذدة ادكاـــذب منظمـــة و ذفيـــة وشـــذملة دلم ج_
  م  افضصػوؿ قرقػب قرقيبػن م اضيػن فض   رت افدندة لف يضال افوتنب اظت رسل ذُف غتنوع : ادمقررة

ي  كيت ػػػنكؿ كػػػ  فصػػػ  م  ػػػن موضػػػوعنت لك موضػػػوع كيضاػػػل كػػػ  موضػػػوع ذُف غتنوعػػػ  مػػػ  افد ػػػنك 
ػفدنًف كل ن قضكق، افرئياي  كافضرعي  ككثػ ا مػن قضتضػ  ذُف اظتضػن يل ، ريبن ع ظنـ كاس   و افاػرد كافَو
كنػػػن ل ػػػن ال قرقوػػػ  علػػػمت  ػػػرح كقضاػػػ  اظتضػػػن يل ،  افػػػ  قدتػػػ  مضتػػػنح حتصػػػي  اظتدرفػػػ  كاظتصػػػالزنت

                                                             
 .178. مر   سنعق ، ص رضواف كآ ركف ،.لعو افضتوح 1
 .252. عاي  ػتن ، سليننف . سدي  ،عب  اف نف  .مر   سنعق، ص  2
 . 71 70. اظتر   نضاه،  ص  3
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كال عػ  لف يػتل ق ظػيل اظتوضػوعنت كاظتضػن يل كافولنػنت كفػق ، صالزنت اصت ي ة لك غ  اظت فوفػ كاظت
 افضردي  كافضركؽ افضردي  .افض رات 

ذف اظتػػندة افتدلينيػػ  فلوتػػنب اظت رسػػل د_ إن تكــون مــذدة ادكاــذب ادمدرســي صــحيحة ودقيقــة : 
  مدلومػنت كسضػنئق كمضػن يل  ل ا سنس كاور افرئيال ف ل قات  ـ فتزضيػق اظتدرفػ  افدلنيػ  مػ

ظتدلومنت افػ  لتوي ػن افوتػنب ف ا كتب علمت اظتؤفف لك اظتؤفضش لف يراعوا َز  اضتضنئق كا، كمبندا
ز  مصندر اظتدرف  م  سػش   ػر قين  يف سيػ  كظيضت ػن كقضاػ  ن فلواقػ  كا سػ اث قتنثػ  ، َك

ف افانفػػب كافتلنيػػ  يػػرل عدػػا اظتػػواد كياػػند ن مػػ   ، افثضػػ  افونملػػ   عنفوتػػنب اظت رسػػل يف زيػػندة
 قػ د عػ   ريػق افوتػب يضػ  في ػن فنظتدلومػ  اطتن ئػ  افػ ، افوتػب كاظترا ػ  لك كسػنئ  احإعػالـعدػا 

كمثنال ، كنظرة غ  مرغوب في ن يف اجملتن قووي  اجتن نت  ن ئ  يؤدم ذُف افتالمي  عا وف  ك  ا 
علمت ذف  لف مندة كتػنب افتػنريخ عصػض   نَػ  يتدػرض ػتتوا ػن يف عدػا ا سيػنف فػبدا افضصػل 

فػػ ف  قضػػ  علػػمت ، علي ػػن  ػػنع  اطتيػػنؿضيضل كيغلػػب كاظتالسػػل افتنرمتيػػ  افػػ  متػػتل  في ػػن اف ائػػف عػػنضت
مػػػؤفضل كتػػػب افتػػػنريخ ماػػػػؤكفي  كػػػ ل ك ػػػل ضػػػػركرة حتلػػػل اف قػػػ  كا مننػػػػ  افدلنيػػػ  يف عػػػرض  ػػػػ   
افضصػػػل كقلػػػ  اظتالسػػػل كانتضػػػنو اضتضيضػػػل م  ػػػن كقض نتػػػه ذُف افتالميػػػ  عصػػػورة  ػػػنئض  ك  اعػػػ  سػػػ  

 .1ف من ي رسونه سضيضل كاقدل كفيس  يال  يت ك كا ع
 ادكاذب ادمدرسي مسذيرة دمذ ىو مساحدث في مجذل ادعلم : ه_ تكون مذدة

فػ ف  كتػب لف يدلػل اظتؤفػف لك اظتؤفضػوف ع سػ ث ، اضترص علمت س اث  اظتػندة افدلنيػ  لم ضركرة   
ػػلت ذفيػػه ميػػندي  ػػلت ذفيػػه مندقػػه كمػػن َك ف افوتػػنب ك ، اظتدرفػػ  مػػ  قاػػورات عضػػ ر احإموػػنف مػػن َك

نػه مػ  افوا ػب علػمت اظتؤفػف لف يػ رؾ ذفػ   ف، اظتدرف  ك  يػـوكنن ق داد اظت رسل ال يؤفف ك  يـو  
  ذُف جت يػػ  مػػندة افوتػػنب كقضاػػ  ن عت كيػػ  كتنعػػه عنظتدي ػػنت اظت تلضػػ  افػػ  قو ػػه افتالميػػ  كاظت رسػػش

ككػػػػػػ ف  قوػػػػػػوف اظتػػػػػػندة اظتضػػػػػػررة ماػػػػػػنيرة فلناػػػػػػتو ات كا سػػػػػػ اث كافتاػػػػػػورات كافتغػػػػػػ ات افبيئيػػػػػػ  
 ي  كاف كفي  .اال تننعك 
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لنيػ  افوتنب اظت رسػل ال يؤفػف  م قرادي مذدة ادكاذب ادمدرسي مساويذت اداالميذ :ز_أن ت
كذفتػن يؤفػف فتلنيػ  مدػش يف سػ  مدػش كيف مرسلػ  عنريػ  مدي ػ  ، يف لم س  لك يف مرسل  لك َف

ػػػف كعليػػػه كتػػػب علػػػمت اظتؤفػػػف لك اظتػػػؤفضش فلوتػػػنب ، ػتػػػ د فػػػه  صػػػنئل كمانفػػػب فتػػػو مدي ػػػ  َك
فتػػػػو افتلنيػػػػ  كاطتصػػػػنئل ختاػػػػيا ل كقػػػػ فيض ل فلوتػػػػنب  نَػػػػي  اظتاػػػػتول ك اظت رسػػػػل لف يلػػػػدوا يف 

فوثػػ ا مػػن ؾتػػ  استػػواو افوتػػنب علػػمت مضػػن يل كمصػػالزنت مػػ  زاكيػػ  مت صصػػ  عليػػن ، اف ضاػػي  فػػه
)م اق افدلننو (   ا يؤدم ذُف افتدثر يف افض ل كافضػراوة كعػ ـ االسػتيدنب كافدػ كؼ عػ  اسػت  اـ 

 افوتنب .
كمػػ   ػػالؿ مػػن سػػبق فػػنف افوتػػنب اظت رسػػل  كاــذب مثيــرة دافكيــر ادالميــذح_ أن تكــون مــذدة اد

ػػػ  لمػػنـ افتالميػػػ  افػػ  قثػػػ  قضوػػ  ل فينػػػن ي دنصتػػػه اصتيػػ   ػػػو افػػ م يػػػ رؾ مؤفضػػو  لقتيػػػ  ذقنسػػ  افضَر
سيػػ  يػػتل كضػػ  افتالميػػ  لمػػنـ مالػػوالت متصػػل  اوضػػوعنت ، افوتػػنب اظت رسػػل مػػ  موضػػوعنت

لنيػػ  متضػػق علي ػػن ك  ػػن يػػتل ذكاػػنب افتالميػػ  اف افديػػ  ؿتػػو سلػوؿ مدي ػػ  ظتالػػوالت كفػػق لسػػنفيب ع
 افوتنب اظت رسل كافتدلل .

ـــذب ادمدرســـي مامذســـكة ومارابطـــة : افوتػػػنب  كتػػػب لف قوػػػوف مػػػندةط_  أن تكـــون مـــذدة ادكا
ف يوػػوف االنتضػػنؿ مػػ  نضاػػ  ذُف نضاػػ  لك مػػ  فوػػرة ذُف فوػػرة  بيديػػن لك ، اظت رسػػل مرتاعاػػ  ا  ػػ او

كال يوػػػػوف   ػػػػنؾ فنَػػػػ  عػػػػش ، الاػػػػ  يف اظتواضػػػػي  فنضتنضػػػػر يونػػػػ  افاػػػػنعقكافت، فونئيػػػػن كفػػػػيس
 .1   َورة ع  اظتوقف لك افظن رة اف  ي رس ن لاظتوضوعنت س  يا   فلتلني  

ال عػػػ  لف لتتػػػػوم ي _ أن تكـــون ادوســـذئل اداعليميـــة فــــي ادكاـــذب ادمدرســـي  ذفيــــة وجيـــدة : 
كاطتػػرائ  ، افتدلينيػػ  مثػػ  اطتػػرائ  اف م يػػ   افوتػػنب اظت رسػػل علػػمت عػػ د م نسػػب كمت ػػوع مػػ  افوسػػنئ

كا  ػػػػػونؿ افتوضػػػػػيزي  ، كافصػػػػػور كافرسػػػػػـو افبيننيػػػػػ ، ك ػػػػػرائ  قنرمتيػػػػػ ، ك ػػػػػرائ  َػػػػػننو اصتغرافيػػػػػ 
كاسػػت  اـ ، كافوثػػنئق كاف صػػوص افتنرمتيػػ ، كافدي ػػنت، كاف نػػنذج، كل ػػونر احإناػػنف  كاحإسصػػنئينت

 2نت .زضضه ع ي  م  افصضمث      افوسنئ  لتضق فلتلني  فنئ ة لكثر ؽتن لت
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كيتنثػػ  يف افالػػو  اطتػػنر ل خــراج ادكاــذب ادمدرســي مشــوقذ وجــذابذ دلاالميــذ :إك_ أن يكــون 
ك بنعتػػػه اف ا ليػػػ  كنػػػوع افغػػػالؼ كافد ػػػواف افرئياػػػل كجتليػػػ   كق اػػػيق افد ػػػنكي  افرئياػػػي  ك افضرعيػػػ  

 . كقوضي  افبينننت اظترافض  فلرسـو كافصور كاحإسصنوات كاطترائ  كغ  ن
 ػ غالؼ افوتنب كتب لف يووف مبي ن كم عنن عصورة   اع  ق ؿ علمت ملنوف افوتنب 

 ع نط افوتنب )اف وع ( يف افد نكي  افرئياي  كافضرعي  .لػ 
 ا فواف يف افصور كاطترائ  . استدننؿػ 

 ف يووف افورؽ م  اف وع اصتي  .لػ سالم  كدق  افابنع  ك 
 ػ  ودة افغالؼ .

 ت نسب (.ػ ع د افصضزنت )اف
كتػػػب لف قغاػػػل ا سػػػئل   ل_ أن تكـــون أســـئلة وتـــدري ذت ادكاـــذب ادمدرســـي  ذفيـــة ومانودـــة :

ف مرقباػ  عنظتوضػوعنت كافت ريبنت رتي  اظتوضوعنت كا فونر افرئياي  افواردة يف ك  موضػوع كقوػو 
 ك رح ا سئل  يف  ني  اف راس  .، اظتضررة فيه

ضػػق االكتنعيػػ  يف افد يػػ  مػػ  اجملػػنالت افػػ  قدتػػ  ع نَػػر نػػه يالػػرتط يف افوتػػنب اظت رسػػل لف لتلكنػػن 
 كن كر     اجملنالت فينن يلل : ، فه
 أوال في مجذل األىداف : 
كافضػػراوة ، فضػراوة اظتدلػل اصت ريػ  فل ػ ؼ،  افضصػ  ك نر ػه اسػت  امن  ندفػػناسػت  اـ افوتػنب يف -

 عت ؼ .افصنمت  عت ؼ يوضزه اظتدلل مابضن فاالعه قانع  علمت قرسيخ   ا ا
اضتػػػرص علػػػمت لف لتضػػػق اسػػػت  اـ افوتػػػنب يف افصػػػف كيف  نر ػػػه نتن ػػػنت افػػػتدلل يف اجملػػػنالت  -

 اظتدرفي  احإدراكي  كافو  اني  كا دائي  .
 .ت اظت  في  كعن نالا  غ  افصضي رع  است  اـ افوتنب عن عننؿ افوتنعي  كافوا بن -
 .رع  است  اـ افوتنب عنظتوتب  جبني  مصندر افبيئ  عنم   -
  .افت ك  م  لف افانفب يدل افغرض م  است  امه فلوتنب -
 ق ني  عندة اظتانفد  اضترة م   الؿ االست  اـ افاليل افضدنؿ فلوتنب اظت رسل . -
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 ثذنيذ في مجذل مضمون ادكاذب :  
 افتدنم  م  مندة افوتنب علمت ل ن اضت  ا دْف م  اظتدلومنت . -
 ق كي  افب ي  اظتضن يني  ظتندة افوتنب . -
 كاصت اكؿ كا  ونؿ كافصور كنص ر فلتدلل .، است  اـ افرسـو افبينني   -
عنفدنػػػػ  افوتػػػنيب كافتديي ػػػنت افبيئيػػػ  كا نالػػػا  غػػػػ  ، رعػػػ   ريضػػػ  اسػػػت  اـ افوتػػػنب افتدلينػػػل  -

 افصضي  .
 مانع ة افاالب علمت اكتانب م نرة كض  ا سئل  م  افوتنب مبن رة يف افصف ك نر ه . -
كاالجتن ػػنت كاظتبػندا افػػ  ، ع يػػ  مػندة افوتػنب اظت رسػػل افوليػ ب يدرفػوف افت كيػ  علػمت لف افاػػال -

 ركعيت يف ق فيضه .
 ق ريب افاالب علمت م نرة قال يل  وانب افضوة كنضنط افلدف يف افوتنب . -
 حت ي  مندة افوتنب السينن يف غتنؿ احإسصنوات كا رقنـ كاالكتالنفنت كاال رتاعنت . -
 يان  ع ثرائه عنستنرار .اعتبنر افوتنب مضتوح اف  ني   -

 ثذدثذ في مجذل األنشطة اداعليمية اداعلمية :
  .است  اـ افوتنب است  امن قدلينين يف ك   اوة م   اوات افت ريس -
 .مرة علمت ا ق  يف اضتص  افواس ة قوظيضن فدنال، قوظيف افضراوة افصنمت  اعتندف  -
 .يو  و ن ذُف زمالئ ليوتبو ن ك  ككض  لسئل ، قوليف افاالب عنست  اـ افوتنب -
 .است  اـ افضراوة اصت ري  م  قب  اظتدلل كم  قب  افاالب است  امن كظيضين -
 ا تينر افوقت اظت نسب كاظت ة اظت نسب  ع   است  اـ افوتنب اظت رسل . -
 قالوي  است  اـ افاالب فلوتنب اظت رسل است  امن قدنكنين . -
 ق ني  م نرة افضراوة عارع  م  افض ل . -

 في مجذل اداقويم وادا ذية ادراجعة :رابعذ 
 ذقنس  افضَر  فلانفب فيضـو نضاه ع ضاه . -
 قوضي  ذ راوات است  اـ افوتنب ك ركط   ا الست  اـ . -
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 افتوفيق عش  ريض  است  اـ افوتنب كنوع اال تبنرات كلغراض ن . -
 است  اـ ا سئل  اظتضنفي  كاظتوضوعي  است  امن متوازنن . -
 كافدبنرات افلديض  .، كا فونر افغنمل ، ب فتز ي  افولننت اظتلتبا فلاال ذقنس  افضرص -

 . مواصفذت ادكاذب ادمدرسي:2.3
فول يووف افوتنب اظت رسل فتوذ ل ك ندؼ ال ع  فه م  مواَضنت عنم  يتصػف اػن افوتػنب     

 ن : ن كر م   و كلين كمواَضنت  نَ  ختل ك    و ؽت  ل  ا
 :مواصفذت ادكاذب ادمدرسي دذمة

  لينػػل مض ومػػن مدرفيػػن مدضػػ  اطتصػػنئلمػػ  سيػػ   ػػو مػػندة قدلينيػػ  موتوعػػ  : يدػػ  افوتػػنب افتدػػػػ 
  كفتا ي  استيدنب  ػ ا اظتض ػـو ي بغػل لف نتدػرؼ علػمت ل ػل افاػننت ا سنسػي  افػ  دتيػ   عػ  غػ  

سيػػ   ػػو َػػيغ  مػػ  لػػل ل ػػل افاػػننت افػػ  قوضػػ  مض ومػػه كيف مػػن ي، مػػ  اظتػػواد افتدلينيػػ  اظتوتوعػػ 
 فتا ي  عنلي  افتدلل ع  اظتتدلنش . دليني  موتوع ق

ػػػػ نتثػػػ  افوتػػػنب افتدلينػػػل قررتػػػ  َػػػندق  فلن  ػػػنج افرتعػػػوم افػػػ م ي الػػػق مػػػ  فلاػػػض  افرتعيػػػ  كافتدلػػػيل 
يتزضق   ا افغرض يف ا تيػنر ػتتػول اظتػندة افتدلينيػ  ك رائػق ،   اؼ افرتعوي  افو ل يف اجملتن كا 

لسػػنفيب افتػػػ ريس وضنيػػػنت افتدلينيػػ  كافت ريبيػػ  اظت تلضػػػ  اظتتنثلػػ  يف كقوظيض ػػن فل ين ػػنعرضػػ ن كق ظ
كعنليػػنت افتضػػؤف كافتاػػوير افػػ  ال قتوقػػف فال نئ ػػنف ، كنضػػ  اطتػػ ات افتدلينيػػ ، كافتواَػػ  افثضػػنيف

 علمت سالم  س  افدنلي  افتدليني  افتدلني  .
ينؽ اظتضرر اف راسل لك اظت  ػنج يف سػ مانع ة اظتتدلنش علمت اكتانب ا   اؼ افتدليني  اظت اا  ػػ
 فلال ع  قلبي  سن ينهتل اف اقي  ضن  نانؽ كاقد ل اضتيند كاظت ا كذمونننت عيئت ل افتدلني  .، 

مػػ   ػػالؿ قػػوا  احإدراكيػػ  كاطتػػ ات افتدلنيػػ   فوػػ  مػػتدلل مػػ  اظتػػندة افدلنيػػ  ػػػ قػػوف  افضػػرص افتدلنيػػ 
دت ي ا الكتانب م ظوم  اف ظنـ اظتدػريف افػ  ، يته يف افتدللدراكنقه كم  وذ كسواسه كميله كانتبن ه ك

اظتضػػػػػن يل كاظتبػػػػػندا كاالجتن ػػػػػنت افالزمػػػػػ  فتوػػػػػوي  كضنينقػػػػػه اف ظريػػػػػ  كافدلنيػػػػػ  ك قتنثػػػػػ  يف اضتضػػػػػنئق 
 اظتات  ف  ع ر   عنفي  م  احإقضنف .
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      اظتننرسػػػنت شكعػػػ، ػػػػ حتضيػػػق افتونمػػػ  افدلػػػوم كافػػػوظيضل عػػػش ا فوػػػنر اف ظريػػػ  يف اظتػػػندة افتدلينيػػػ  
ليػػػػ  فلتدلػػػػيل يف افب ػػػػنو قياػػػػ ا النتضػػػػنؿ قلػػػػ  ا فوػػػػنر ذُف كاقػػػػ  اضتيػػػػنة افضد، ك افتابيضػػػػنت افدنليػػػػ 

 .لاال تننع
نمش اظتػػػػندة افتدلينيػػػػ  ػػػػ ذثػػػػنرة ا تننمػػػنت اظتػػػػتدلل كقالػػػوي  دافديػػػػ  ذدراكيػػػ  عضػػػػوة متواَػػػل  ؿتػػػػو ملػػػ

ات ذُف لف حتضػػػػق ا  ػػػػ اؼ    اطتػػػػ  عالػػػػو  يلػػػػن  اسػػػػتنرار قضنعلػػػػه االكتػػػػنيب مػػػػ   ػػػػ، كدالالهتػػػػن
 .اظت الودة

رافضػ  كقػوف  اف الػن نت اظت، افضبلػل كافتوػويا كاطتتػنمل ل فلضيػنـ عدنليػنت افتضػؤف افػ ادػ   اي  اظتػتدل
 فلتزرؾ ؿتو افتدلل اظتتض  .، لك ملزلضن ان، لك م ضصال ع  ن، يف ث نين اظتندة افتدليني 

ع   ريق سب  ، ا كمضن يل كاجتن نت كقيل كم نراتومنت كمبندػ قد ي  من يوتابه اظتتدلل م  مدل
يػ  افػتدلل كقضػ م ن عالػو  مػ ظل كمواكػب عصػورة موازيػ  فدنل، وؿ علمت افتغ ي  اظترجتد  اعتنديػ اضتص

 .ع   اظتتدلنش
افػ  حتتػنج ذُف قػ عيل كقاػوير كمتنعدػ  مػ   ػػ حت يػ  ع نَػر اظتػندة افتدلينيػ  كعيػنف اظتلػنمش اظت تلضػ 

 كدتثل ن يف افب  احإدراكي  ف ل اظتتدلنش .، افتنو  م      اظتندة افتدليني    ل
ييػ  قالػن  قدلينػنت ذ رائيػ  كذر ػػندات ، يػ  عصػيغ  متونملػ  كمتويضػػ  عػ اهتناظتػندة افتدلين  ػػ كتنعػ

 1قرعوي  قدش اظتتدلل يف افتغلب علمت افصدوعنت كذدراؾ ا   اؼ افرتعوي  اظت الودة .
 نت اطتنَ  عو    و م  ا   او ف  كر م  ن :لمن اظتواَض

 كقتصف مض م  افوتنب اظت رسل ع  ن :أوال : ادمقدمة : 
كلقتيت ػن كقينت ػػن ، اظتػندة افتدلينيػ  فلوتػنب اظت رسػل ػتننؿ علػمت نظػرة لك  لضيػ   ػنمل  فابيدػ  ػػ احإ

 اظت  وي  يف اطتا  اف راسي  .
   كافثػػنٓف فيضيػػ  م  ػػن ،  كؿ فياػػتضي  م  ػػن يف قدلنػػها، لػػلاطتاػػنب في ػػن ذُف اظتػػتدلل كاظتدػػػ قو ػػه َػػيغ  

 يف است  امه فلوتنب كقدلينه .
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اظتتنثلػػ  عنفوضنيػػنت افتدلينيػػ  كاظتدرفيػػ  كا دائيػػ  اظتضصػػودة مػػ   بصػػ  اظتػػتدلل عن  ػػ اؼ افتدلينيػػ ػػػ ق
 لك اظت  نج افتدلينل كافوتنب اظت رسل .، اظتندة افتدليني  فلنضرر اف راسلقدلل 

كق ظػػػػيل ، عيػػػػت يف ا تيػػػػنر اطتػػػػ ات افتدلينيػػػػ ػػػػػ قبيػػػػش اظتبػػػػندا افدلنيػػػػ  كاف ضاػػػػي  كافرتعويػػػػ  افػػػػ  رك 
 ملنمي  ن ك ريض  مدنصتت ن دا   افوتنب .

كلقتيت ػػػن يف اطتاػػػ  اف راسػػػي  ، كقينت ػػػن افدلنيػػػ ػػػػ قبػػػش  بيدػػػ  اظتػػػندة افتدلينيػػػ  يف افوتػػػنب اظت رسػػػل 
ض يف ذثػػنرة اف افديػػ  ع ػػ  كافغػػر ، كاستين ػػنت اظتػػتدلل، ا  ػػرل  ينيػػ فلنػػتدلل كارقبن  ػػن عػػنظتواد افتدل

 ػ  اكتاػنب اظتػندة لكنػن قالػ  ذُف اصت ػود كاف الػن نت افػ  ي بغػل لف يضػـو اػن اظتػتدلل مػ  ،  اظتػتدلل
 افتدليني  كذقضن ن .

ب افوتػػنػػ قضػ ـ عدػا احإر ػندات افػ  ي بغػل لف يضػـو اػن مدلػل اظتػندة افتدلينيػ  مػ  ا ػ  اسػت  اـ 
 في د يف سينؽ ا   اؼ افرتعوي  اظتضصودة م ه.، افتدلينل است  امن قرعوين

ككػ ف  ، ليػه مػ  كسػ ات لك موضػوعنت قدلينيػ كان يالػتن  ع ػ قدريف النوف افوتنب افتدلينل
       افوسػػػػ ات كعنفضينػػػػ  اظت  ويػػػػ  فوػػػػ  كسػػػػ ة مػػػػ   ػػػػ   ، اظت اضيػػػػ  افػػػػ  ركعيػػػػت يف قرقيب ػػػػن عن سػػػػس

سػواو لكػنف ذفػ  عنفاػنعنت اظتدتنػ ة ، فتدليل افوتنب يف اصت كؿ اف راسػل، ما اظتضرريف احإ نر اف  
 لك افانعنت افصضي  لك اضتصل افصضي  .

ف لك ،  افوتػػنب  ػػل اضتػػ  ا دْف فلنػػتدللف اطتػػ ات افتدلينيػػ  افػػواردة يف قالػػ  ذُف اظتػػتدلل كاظتدلػػل عػػػػػػ 
 .مصندر قدليني  ل رل عصورة ماتنرةفنثراو م   كقنعل  اظتندة افتدليني  يف افوتب مضتوس  اف  ني 

واقػف افتدلينيػ  دا ػ  افصػف اظت  م، م  ا   ق ظيل افتغ ينت اظترجتد  قض ـ احإر ندات فلنتدلل  ػػػ
كخبنَػػػ  ع ػػػ  قضيينػػػه ، ندة افتدلينيػػػ  يف افوتػػػنب ماػػػتضبالفغػػػرض احإسػػػ نـ يف قاػػػوير اظتػػػ، ك نر ػػػه

 1لك لي  َيغ  ل رل مرئي  لك مانوع  .، وتوع عته علمت  و  مندة قدليني  مكذعندة  بن
 ػ قتب  لسلوب اضتوار اف اد م  افانفب كاظتتدلل .

 ػ قالتن  علمت ا   اؼ افتدليني  افدنم  اف  سيزضض ن قدلل مندة افوتنب اظت رسل .

                                                             
  : دار اظتاػػػػ ة فل الػػػػر كافتوزيػػػػ  كافابنعػػػػ  ا ردف.عنػػػػنف.2.ط لسػػػػس ع ػػػػنو اظت ػػػػن ج افرتعويػػػػ  كقصػػػػنيل افوتػػػػنب افتدلينػػػػل. ػتنػػػػ  ػتنػػػػود، اطتوافػػػػ ة . 1
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 ػ الع  علمت اظتض م  لف قث  دافدي  اظتتدلل فلتدلل كحتض   .
 اظتوضوعنت افرئياي  اف  قدنًف مندة افوتنب اظت رسل .ػ قال  ذُف افوس ات افتدليني  ك 

 ػ قال  ذُف من قتلن ه افوس ات افتدليني  م  ق ريبنت كلنالا  كلسئل  افتضؤف اف اد .
 ػ لف قووف اظتض م  قندرة علمت ذثبنت لقتي  افوتنب اظت رسل فلنتدلل كاظتدلل .

 ظت رسل قتصف ع  ن :ك  كس ة م  كس ات افوتنب اثذنيذ األىداف اداعليمية :
      ػػػػ قظ ػػػر يف مض مػػػ  كػػػ  كسػػػ ة قدلينيػػػ  كمرقباػػػ  مػػػ  ا  ػػػ اؼ افدنمػػػ  فلوتػػػنب اظت رسػػػل افػػػواردة  

 يف اظتض م  .
 ػ قدوس سلوكن متوقدن م  اظتتدلل .

ا دائػل اف ضاػل ، النضدػنِفافو ػ آف ا، فتدلل افثالث ) اظتدريف احإدراكلػ قالن  يف غتنل ن نتن نت ا
 ( .اضتركل

 .دتث  نتن ن قنعال فلضينس كاضترك ػ  
 .اظتتدلل كمراعي  طتصنئصه افضردي ػ ملبي  الستين نت 

 ػ قرقب  ارقبن ن مبن را ازتول افوس ات افتدليني  كفصوعتن كقالتق م  ن . 
مػػػ  سيػػػ  ،   افػػػواردة في ػػػنػػػػ لف قػػػتالوـ ا  ػػػ اؼ اطتنَػػػ  عنفوسػػػ ة مػػػ  ملػػػنوف اطتػػػ ات افتدلينيػػػ

ك ػ ا ،   اؼ كاتول افتدلينػل فلوسػ ةي  يووف موائن  )كني  كنوعي  (عش ا  افوني  كاف وعي 
 نوا علػػمت حتليػػ  علنػػل ماػػبق فأل ػػ اؼع ػػ، فوسػػ ات افتدلينيػػ  ع الفػػ  ل ػػ اف نيدػػا ا تيػػنر ػتتػػول ا

 يوض  افاريض  ال تينر اظتندة افتدلني  فتغاي  ا   اؼ راسين كلفضين .
ف قوػػوف افصػينغ  كاضػػز  لك ، سػلوكي  قػػ كر سػوؿ اظتػػتدلل نضاػهقصػنغ ل ػػ اؼ افوسػ ة َػػينغ   ػػ لف

 .قنعل  فلنالسظ  كافضينس كافتضؤفكػت دة ك 
 اتػػػ لف قالػػتن  َػػينغ  اعتػػ ؼ افاػػلوكل افػػ م ي تظػػر مػػ  اظتػػتدلل لف يتنثلػػه علػػمت ملػػنوف اطتػػ   

كػػب َػػيغ  كعلػػمت افالػػركط كاظتدػػني  افػػ  لتػػ ث في ػػن  ػػ ا افاػػلوؾ لم قر ، افتدلنيػػ  اظترقباػػ  عنفاػػلوؾ
    اعتػػ ؼ افاػػػلوكل مػػػ  )افاػػػلوؾ اظترغػػوب ا اظتػػػتدلل ا اظتػػػندة افتدلنيػػػ  ا اظتديػػنر افػػػ م يػػػتل افاػػػلوؾ 

 ( .ضوئهيف 
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افالبػػػ  افضػػػراوة  ػػػػ مثػػػنؿ علػػػمت  ػػػ ؼ سػػػلوكل لف ياػػػت  ـ اظتدلػػػل مبػػػندا اف ظريػػػ  افاػػػلوكي  يف قدلػػػيل
بػندا افػ  كردت يف قصػػنيل لف يػتض  مؤفػػف افوتػنب افتدلينػل قابيػق ا سػػس كاظت، كافوتنعػ  ع قضػنف

 1افوتنب افتدلينل فتووف َيغ  افوتنب يف اظتاتول اظترغوب قرعوين .
دتثػػػ  اظتػػػندة افتدلينيػػػ  كقصػػػنيل اطتػػػ ات افتدلينيػػػ  ثذدثـــذ ادمحاـــوى ادخ ـــرات اداعليميـــة دلكاـــذب  :

 فلوتنب افتدلينل كفق اظتبندا ا قي   :
ل رتلػػػ  اضتضػػػنئق لك اظتدلومػػػنت كاظتبػػػندا كافتدنينػػػنت ػػػػ يضصػػػ  عػػػنطت ات افتدلينيػػػ  لك اتػػػول افدلنػػػ

م علي ن اظتػندة افتدلينيػ  فلال ع  االجتن نت كافضيل اف  ق او ، ونر كاظت نرات ا دائي  كافدضلي كا ف
ن  افدضليػػ  كافو  انيػػ  يتنثل ػػن يف ع ػػ كافػػ  يػػراد اػػن مػػ  اظتػػتدلل لف يوتاػػب ن كياػػتوعب ن ك، فلوتػػنب
 .كا دائي 
كافتدلػػيل فل ظػػنـ افرتعػػوم  د اظتػػندة افتدلينيػػ  افػػواردة يف افوتػػنب متالئنػػ  مػػ  فلاػػض  افرتعيػػ  ػػػ كسػػ  قػػ
 يالرتط يف قصنين ن كا تينر ن اظتدني  ا قي  :، كل  افه

 : معذيير االخايذرػ 
لف يػتل ا تيػنر اتػول افدلنػل لك اطتػ ات افتدلينيػػ  فوػ  كسػ ة مػ  كسػ ات افوتػنب لك صتنلػػ   -

        ييػػػػ  قوػػػػػوف م تنيػػػػ  كليػػػػػن ك  ئيػػػػػن ، ع الفػػػػ  ا  ػػػػػ اؼ افتدلينيػػػػ  اظتضصػػػػػودة ، نب كسػػػػ ات افوتػػػػػ
 .  اؼ اظت اا  عصورة راسي  كلفضي ككنفي  فتغاي  غتنالت ا 

ف َػػػيغ  لف يػػتل ا تيػػػنر اظتدلومػػنت كاضتضػػػنئق كاظتضػػػن يل كاظت ػػنرات كافتابيضػػػنت افدلنيػػػ  افػػ  قوػػػو  -
تدلنػػش افضوريػػ  كافدضليػػ  كاصتاػػننني  كاالنضدنفيػػ  فتالػػو  يف ماػػتول  صػػنئل اظت، اتػػول افدلنػػل

 دكاف  قدليني  مالئن  حتض  ل علمت افتزصي  كاالؾتنز .
ات   اظتضػػن يل افدلنيػػ  اظتؤديػػ  عػػنطت سػػ ثللف يػػتل ا تيػػنر اف نػػوذج اظتدػػريف فلنزتػػول افدلنػػل مػػ   -

 كافتونرب افدنظتي  كع علمت در   م  اف ق  .
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    ا فتوظيض ػػن اليػػ  عػػنفواق  افدػػريب كافواقػػ  افػػو ، نيػػ  افػػواردة يف افوتػػنبندة افتدليلف يػػتل رعػػ  اظتػػ -
 موا  ػػ  اظتالػػوالت فوػػل قوػػوف اظتػػندة افتدلينيػػ  َػػندق  ا تننعيػػن كقاػػت  ـ يف، مػػن لموػػ  ذفػػ 
 .كافتغلب علي ن

      واردة مػػػػ  ملػػػػنمش اظتػػػػواد افتدلينيػػػػ  افػػػػطتػػػػ ات افتدلنيػػػػ  يف  ػػػػ ا افوتػػػػنب لف قتونمػػػػ  ملػػػػنمش ا -
يف ذ نر اطتاػ  اف راسػي  فل نػنمج افواسػ  اػن يػتالوـ مػ  ق ظػيل اظتػ  ج ، يف افوتب افتدليني  ا  رل
  .سينلافلوف  اف م يتا  لفضين كر 

كيػػػػ د  ػػػػ ا سي نػػػػن قػػػػرقب  اظتػػػػندة ، لف قوػػػػوف اظتػػػػندة افتدلينيػػػػ  ذات مدػػػػ  كدالفػػػػ  ع ػػػػ  اظتػػػػتدلل  -
انيػػػػ  كاصتاػػػػننني  كا دائيػػػػ  كلقتيػػػػ  دكر ػػػػن يف حتضيػػػػق عنستين ػػػػنت اظتػػػػتدلل اف ننئيػػػػ  احإدراكيػػػػ  كافو  

 ا   اؼ افرتعوي  اظت الودة .
ف قاػػػن  لك ، يف ذ ػػػنر ذموننػػػنت افبيئػػػ  اليػػػ  لف قوػػػوف اظتػػػندة افتدلينيػػػ  قنعلػػػ  فلتابيػػػق كافت ضيػػػ  -

  .ظركؼ اظتتدلنش اننرست ن دا   اظت رس  ك نر  ن
   ظتضػػػػرر فلناػػػػنؽ لك اظت  ػػػػنج افرتعػػػػومذ ػػػػنر افػػػػ م  الف يػػػػتل ا تيػػػػنر اظتػػػػندة افتدلينيػػػػ  كنوعيت ػػػػن يف  -

 1فيتنو  اظتدلل م  ق ضي  ق ريس افوتنب افتدلينل يف افوقت ا د .
ػػػػ ذف اظتػػػ  ج  ػػػو غتنوعػػػ  مػػػ  اطتػػػ ات كا نالػػػا  افػػػ  هتيئ ػػػن اظت رسػػػ  فتالميػػػ  ن دا ل ػػػن ك نر  ػػػن 

 عتػػ ؼ االشتػػل فلرتعيػػػ كذفػػػ   ػػو ا، اف نػػو افالػػػنم  كعلػػمت قدػػ ي  سػػلوك ل عضصػػ  ماػػنع هتل علػػمت
 ف :لكعليه فالع  م  

كيوػػوف يف مضػػ مت ن كػػنطترائ  ، ف افوسػػ ة افتدلينيػػ ػػػ يدػػ  علػػمت اتػػول عرسػػل قوضػػيزل عػػ  ملػػنو 
 كافصور افبينني  ..... اٍف .

قاػػػ ي  افضػػػراوة كاظترا دػػػػ   كذفػػػ  مػػػ  ا ػػػ ، فوسػػػ ة ذُف موضػػػوعنت رئياػػػي  كقصػػػ ةػػػػ لف قضاػػػل ا
 .كافض ل

 مض ومن رئياين م  مضن يل افوس ة . ػ يدنًف ك  موضوع
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ذُف اجملػػرد  ػػػ افتالاػػ  يف اظتػػندة افتدلينيػػ  )افتالاػػ  اف اػػ  ( مػػ  افباػػي  ذُف اظتركػػب كمػػ  ااػػوس
مثػػػ  لف نالػػػب مػػػ  افتلنيػػػ  ذ ػػػراو اضتاػػػنب يف مػػػندة افرينضػػػينت كػػػ ف ، كمػػػ  افاػػػ   ذُف افصػػػدب

  اظتركب (..)م  افباي  ذُف 2=1ا1ندايه افدنلي  اضتانعي  افتنفي  
 ػ يت ل  اتول قانؤالت م نسب  دتث    وا  نمن م  عرض اظتندة افتدليني  .

 يالتن  اتول علمت لنالا  م نسب  دتث    وا لسنسين م  ملنوف اظتندة افتدليني  .ػػ 
ػ يالتن  اتول علمت مصندر قدلل ؼتتلض  افدرض ذُف  ننب افدرض افوتنيب كنفصور كاظت او ػنت 

 1. كاصت اكؿ
  يف قدلػػل سػػ  اظتبػػندا ا سنسػػيليالػػو  ق ظػػيل اظتػػندة افتدلينيػػ  معــذيير تنظــيم ادمــذدة ادعلميــة :  - ل

 اظتدنير ا قي  : دة افتدليني  يف افوتنب افتدلينلعت ا يراعمت يف ق ظيل اظتن، اظتندة كف ن ن كدتثل ن
ييػػػ  ملػػػ  مدرفيػػػن يف كسػػػ ات قدلنيػػػ  متون، اظتػػػندة افتدلينيػػػ  فلوتػػػنب اظت رسػػػلػػػػ ذف يػػػ ظل ػتتػػػول 

يدػػنًف غتنوعػػ  مػػ  افد نَػػر اظترقباػػ  م اضيػػن يف ذ ػػنر اظتوضػػوع ، قالػػو  كػػ  كسػػ ة موضػػوعن علنيػػن
 افواس .

ك رائػػػػق افتضوػػػػ  في ػػػػن  ػػػػػ لف يراعػػػػمت يف قرقيػػػػب كق ظػػػػيل افوتػػػػنب افتدلينػػػػل م  ويػػػػ  اظتػػػػندة افتدلينيػػػػ 
ريف افػػ م ق تنػػل اظتػػندة ـ اظتدػػفيوػػوف ق ظػػيل افوتػػنب متض ػػن مػػ   بيدػػ  ع يػػ  اف ظػػن، كلسػػنفيب اكتاػػنان

 فيا   قدلنه علمت اظتتدلنش .، اظتدريف فلنندة كفضن ظتض ـو اظت ظوم  يف افب نو، افتدليني 
سػػػينؽ قدلين ػػػن مػػػ  ك  و اطتصػػػنئل اظت اضيػػػ  فب يػػػ  اظتػػػندةػػػػ لف قػػػ ظل اظتػػػندة افتدلينيػػػ  فلوتػػػنب يف ضػػػو 

  كمػػ  ااػػوس ذُف اجملػػرد، اجمل ػػوؿ كمػػ  افدلػػـو ذُف، بكمػػ  افباػػي  ذُف اظتركػػ، افاػػ   ذُف افصػػدب
 ؽتن يا   اكتانب اظتندة كف ن ن .، كم  اصت و ذُف افو 

فلنتدلنػػػش ع الفػػػ  ق راقػػػه  ػػػػ  لف قػػػ ظل اظتػػػندة افتدلينيػػػ  فلوتػػػنب يف ضػػػوو اطتصػػػنئل افاػػػيووفو ي 
 كمتالبنهتل افتدليني  كاظت  ي  .، كاستين نهتل اف ننئي ، اطتنَ  ك  اهتل افانعض 

فتز يػػ  ، ل اظتػػندة افتدلينيػػ افػػ  اعتنػػ ت يف ق ظػػي، مبػػندا اف نػػوذج لك نظريػػنت افػػتدلل يوضػػ ػػػ لف 
 كذسرتاقيوي  افتدليل اظتوائن  عت   اظتبندا .، الضنت اف ضاي  يف قدلل اظتتدلنشم 
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  ي  يف افتضوػ  لك ق ظينػن ق نزفيػنفتوػوف م ػنسل اسػتضرائ، اظتػندة افتدلينيػ  ق ظينػن قصػنع ينػ ذف قػ ظل  
تدلػػػػػيل افرتكيػػػػػب كافتػػػػػ فيف كاظت زػػػػػمت اظت زػػػػػمت االسػػػػػتضرائل ف، توػػػػػوف م ػػػػػنسل اسػػػػػت تن يه يف افتضوػػػػػ ف
دودم يف ق ظػػػيل اظتػػػندة كيف سنفػػػ  اظت زػػػمت االسػػػتضرائل افصػػػ، سػػػت تن ل فتدلػػػيل افتزليػػػ  كافتضويػػػ الا

ضػػػنئق فنضت، كيػػػرتاكل مػػػ  اظتدلومػػػنت افباػػػيا  ت ظػػػيل ياػػػ  مػػػ  افباػػػي  ذُف اظتركػػػبف اف فػػػ، افتدلينيػػػ 
فنظتػػندة افتدلينيػػ  ، سنفػػ  اظت زػػمت االسػػت تن ل اف ػػ كِف كيف، ل فنظتبػػندا فنفتدنينػػنت فنف ظريػػنتاظتضػػن ي

كياػػ  افت ظػيل مػػ  اف ظريػػنت ، صػػغرل لم مػ  افوليػػنت ذُف اصت ئيػنتقػ ظل اظتضػػ منت افوػ ل ذُف اف
 فنفب ي ينت ...اٍف . نت فنظتبندا فنضتضنئق فنظتدلومنتفنفتدنين

افضنئنػ  علػمت افبزػ  ، وو لسػس قدلن ػنيف ضػ لك ػ  ، وعنت افوسػ ة يف ذ ػنر اظتضػن يل ػ ق ظيل موضػ
  عػػػش اظتض ػػػـو ك افاػػػننت اظتوونػػػ  فػػػػهكذدراؾ افدالقػػػنت ، افاػػػننت ا سنسػػػي  اظتنيػػػ ة فلنض ػػػـوعػػػ  

 اضتول ا كػ  يف اف ظػنـ اظتدػريف كفو  اظتضن يل قالو ، ق قدلل فنع  فلنضن يل اظت الودةا ؼ حتضي
 1ن نتث    فن قرعوين سيوين يف قدلل افتالمي  .كامتالك 

قػ ظل كسػ ة مػ  كسػ ات افوتػنب ييػ  قالػتن  علػمت تنظيم وحدات ادكاـذب اداعليمـي :  -ب 
 افد نَر ا قي  : 

لم عػرض اظتضػن يل ا سنسػي  يف ل ػونؿ كؼتااػنت ،  نسب  م عن  عنظت ظننت افتن ي يػ ػ مض م  م
اسػت ندا ذُف نتػنئج ، ش ي  قا   عنليػ  افتدلػيل مػ  اظتتدلنػكرسومنت لك فتنذج فتووف مض منت جتري

 اظت ظل اظتتض ـ افتن ي م .
لك متتػنر افػ ل مػ  ، ع ل كاس  متتنر  م  كتنع  اظتؤفػفػ يدرض اظتض ـو افضرعل فلنض ـو ا سنسل 

 اف صوص ا  رل اصتن  ة ان يتالوـ م  اظتض ـو كقدلنه عضنعلي  .
علػػمت لف قوػػوف ، ئل  افتضونتيػػ  اف اقيػػ عدػػ د مػػ  ا سػػ فلوسػػ ة افتدلينيػػ وضػػوعنت اظتوونػػ  ػػػ ق ت ػػل اظت
 عنػػ  ذضػػنف  ذُف عػػ د مػػ  افتػػ ريبنت كا نالػػا  اظت، نعنهتػػن كاردة يف اف صػػوص اظت ركسػػ ذ ملػػنمش 

تض ـ فتوفي  افالدور عنالؾتنز كاف، كحتضيق ا   اؼ افتدليني  ع ونح، فدنلي  قدلل موضوعنت افوس ة
 .ريف كافتدلليف افتزصي  اظتد
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افتػػػػ ريبنت لك اف الػػػػن نت  لك، اظتالػػػركعنت افضرديػػػػ  لك افتدنكنيػػػ  ػػػػ ا ػػػػتننؿ افوسػػػ ة علػػػػمت عػػػ د مػػػػ 
 فغرض ذقضنف قدلل اظتضن يل افواردة يف افوس ة .، افتدلني 

 .ة ظت ي  م  افتدلل ع   اظتتدلنشػ ا تننؿ افوس ة علمت قراوات ذضنفي  ل رل مرقبا  اوضوع افوس 
لل علػػػػمت اػػػن ياػػػػنع  اظتػػػتد اظتضػػػػن يل ا سنسػػػي  افػػػ  عنصت ػػػػن ة خبالَػػػػ  فألفوػػػنر ك ػػػػ ق ت ػػػل كػػػػ  كسػػػ

 فغرض ذ دنر اظتتدلل عنفتض ـ كاالؾتنز .، استوننع لفونر  كمدلومنقه
افػػػ  قت ػػػنكؿ غتنػػػ  ، اونوعػػػ  مػػػ  لنالػػػا  اظتتنعدػػػ ، يتػػػهػػػػ قػػػ في  افوسػػػ ة  افتدلنيػػػ  لك افوتػػػنب عول

نت ػػنو مػػ   قاػػت  ؼ قاػػوير ؽتنرسػػنت افػػتدلل كم نراقػػه عدػػ  االافػػ ، افت عينيػػ  ا نالػػا  افتابيضيػػ  ك
 افدنلػػػل كقابيضػػػه يف مواقػػػف كقالػػػويده علػػػمت نضػػػ  افضػػػيل ذُف افواقػػػ  اضتيػػػند، دراسػػػ  اظتػػػندة افتدلينيػػػ 

  ق ػوات   يػ ة النتضػنؿ اثػر افػتدلل كقالػوي ، كتانب افوضنينت ا دائي  افدنلي م  ا   ا ،   ي ة
لك ذ ػػراو  لك ق ضيػػ  مالػػركع، لك سػػ  مالػػول ، سنفػػ  لػػمت  ػػو  دراسػػ  كقػػ  قوػػوف لنالػػا  اظتتنعدػػ  ع

لك غػػػ  ذفػػػػ  مػػػ  غتػػػنالت افتابيػػػق افدنلػػػػل ضريػػػر كاسػػػػت تن نت لك ذ ػػػراو جتػػػنرب يػػػ  لك كتنعػػػ  ق
 .1ف تن نت افتدلل 

قتصػف ا نالػا  افتدلينيػ  افتدلنيػ  فوػ  كسػ ة يف افوتػنب رابعذ : األنشطة اداعليمية اداعلمية  : 
 يلل :  اظت رسل ان

 ػ قات   ذُف ا   اؼ افتدليني  اطتنَ  عنفوس ة افتدليني  .
كاظتالػنرك  ، ميػ  افرغبػ  يف ا سػئل  كا  وعػ ػ قث  اف افدي  لم لف قووف ا نالا  قثػ  يف نضػوس افتال

 .قال  اظتدلل كسب اظتندة افتدليني ف جتد  م  افتلني  دائنن راغب يف م نلك ، دا   افصف اف راسل
ف عضػػ  افتلنيػػ  ال ياػػتاي  لنيػػ  يف ماػػتول افتلنيػػ  ك  اقػػه  افتد/نالػػا  افتدلينيػػ  وف ا ػػػ لف قوػػ

 افرتكي  م  ا نالا  افتدليني  افصدب  .
يػ  اال تننعافتدلني  اف  قض ـ م نسب  م  احإمونننت اظتتوفرة يف افبيئ  /ػ لف قووف ا نالا  افتدليني 
 )قنعلي  افتابيق كافت ضي (.
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   ا نالػػا  افتدلينيػػ  افتدلنيػػ  ليلػػن قوظيػػف افتض يػػنت كافوسػػنئ  افتدلينيػػ  اظتتدػػ دة  ػػػ مػػ  مواَػػضنت
 اف  عتن عالق  عنظتوضوع.

لم لف علػػػمت اظتػػػتدلل لف يبػػػش ، لنػػػتدلل مػػػن ياػػػنمت عنفتغ يػػػ  افرا دػػػ ػػػػ لف قػػػوفر ا نالػػػا  افتدلينيػػػ  ف 
 كافتنري نت .علمت افد ي  م  ا سئل   احإ نع الؿ  كيظ ر م ل استيدنعه فل رس م  

ف قاػػػنع  علػػمت افتػػػ كر كاالسػػػرت نع لك ،   علػػػمت ا سػػػئل  اعتندفػػ  كاظتت وعػػػ ػػػ استػػػواو ا نالػػػا  افتدلينيػػ
 ظتدنرؼ سنعض  .

مػػ  ع نَػػر قصػػنيل افوتػػنب  يالػػو  عػػرض اظتػػندة افتدلينيػػ  يف افوتػنب لسنسػػين خذمسـذ: ادعــرض :
       عػػػػرض اظتػػػػندة افتدلينيػػػػ  كسػػػػ  يوػػػػوف افدػػػػرض يف سػػػػينؽ افػػػػتدلل فننػػػػه كتػػػػب لف يتصػػػػف ، افتدلينػػػػل

 يف افوتنب كافوس ات افتدليني  ان يلل : 
  اػػن يتزضػػق عػػه قدلنػػن فػػنعال، جتنػػ  عػػش افتػػوازف افونػػل كاف ػػوعل عصػػورة قدػػرض اظتػػندة افتدلينيػػ  لفػػػ 

ييػػ  قياػػر علػػمت اظتػػتدلل اسػػت عنو افضوػػر ، فوػػنر اف ظريػػ  كاظتننرسػػنت افدنليػػ كعصػػورة جتنػػ  عػػش ا 
 ابيضه يف افواق  افدنلل عيار كس وف  .اف ظرم كق

ذَػ ار ا سوػنـ دكف ييػ  يتنن ػمت مػ  ، وضوعي  يف عرض اظتندة افتدلينيػ ػ لف يتو مت افونقب اظت
كقػػػرتؾ سريػػػ  ، د ك  ػػػنت اف ظػػػر ا  ػػػرل يف اظتوضػػػوعف ق ػػػوع ا راو ع ػػػ  ك ػػػو لك ، مػػػ رات م اضيػػػ 

 اال تينر كافتبا فلنتدلل نضاه.
كلسػػلوب عديػػ  عػػ  افتدضيػػ  يياػػر علػػمت ،   علغػػ  عرعيػػ  فصػػيز  ككاضػػز دلينيػػػػػ لف قوتػػب اظتػػندة افت
مت ف قالتن  علػلك ، كمن في ن م  لفونر كمضن يل، َ  كافتضنع  م  اظتندة افتدليني اظتتدلل عنلي  افتوا

 علني  لك ف ي  غ   نئد  . ركح ظتن يرد في ن م  مصالزنت 
لم قصػػنغ علػػمت ،  اد لم مو  ػػ  ذُف اظتػػتدلل ذاقػػهافػػػػػ لف قدػػرض اظتػػندة افتدلينيػػ  كفػػق مبػػندا افػػتدلل 

كدفدػه ذُف افػتدلل كذثػنرة قضوػ   لل علػمت ػتػنكرة اظتػندة افتدلينيػ     ماػنع ة اظتػتدلفانف افغنئب م  
كق ويػػ  مػػ ا   ا نالػػا  افتدلينيػػ  كافتػػ ريبنت كاظتالػػركعنت كا سػػئل  افتضونتيػػ   ، عضلػػ  افتاػػنؤالت

 مش در   م  اصتودة يف افتدليل . افلركري  اظتتنني ة فلنتدلنش فتنت اف  قدن  علمت قلبي  االستين 
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عػػػنفلووو ذُف ، ثػػػر افػػػتدلللاسػػػتثننر مبػػػ ل انتضػػػنؿ  فونقػػػب يف عػػػرض اظتػػػندة افتدلينيػػػ ػػػػ لف ياػػػت  ـ ا
 مالنا  اظتث ات كاالستونعنت فلال ع  افتورارات اظتالئن  كقضوي  اف كاف  فدنلي  افتدلل .

مػ   ػالؿ حت يػ  ، كضنينقػه ع نو مضن ينػه كم نراقػه ك ندة افتدليني  فلنتدلل فَر ػ لف يتي  عرض اظت
  اوات قدلن ن عالو  مت رج يا   علمت اظتتدلل افتضنع  م  افتدلل اف اد .

تالبػػػػنت ا سنسػػػػي  افالزمػػػػ  ف قاػػػػت عل اظتلك ، ف قػػػػرقب  اظتػػػػندة افتدلينيػػػػ  عنظتدلومػػػػنت افاػػػػنعض  عتػػػػنػػػػػ ل
 اظتدريف ع   اظتتدلل .فتزضيق افتونم   فتدلن ن

في اػػػج علػػػمت م وافػػػه يف قدلنػػػه ، قوضػػػ  فلنػػػتدلل افاريضػػػ ػػػػ لف يالػػػتن  افدػػػرض علػػػمت فتػػػنذج قدلينيػػػ  
 افوضنينت اظت الودة . الكتانب اظتضن يل كاظت نرات ك

يف قدلل اظتضن يل كاظت نرات كاطت ات كيوفر فه فَر  اف نو اف اد ، لف ياتثنر افدرض قضو  اظتتدللػػ 
كدتثػػ  ، كافتنييػػ  فرتكيػػبكا، كعنليػػنت افتزليػػ ، كاظتضنرنػػ  كاالسػػت تنج كاالسػػتضراوؿ اظت نقالػػ  مػػ   ػػال
 كذَ ار ا سونـ افتضونتي  .، افتابيضنت

فتاػ ي  ،   كاحإ ػنرة ذُف اظتصػندر كاظترا ػ ػ لف يالتن  افدرض علمت افرسػومنت كا  ػونؿ افتوضػيزي
كاسػػػػتيدنب ا فوػػػػنر ، سنت كاالستضاػػػػنراتم يػػػػ  مػػػػ  افالػػػػرك افػػػػتدلل علػػػػمت اظتػػػػتدلل عنضتصػػػػوؿ علػػػػمت 

 كاظتضن يل اظتاركس  .
 ذعػػػ اد اظتػػػندة افػػػ  اسػػػت   افونقػػب ذفي ػػػن يف ػػػ لف قوثػػػق ملػػػنمش اظتػػندة افتدلينيػػػ  عػػػنظترا   كاظتصػػندر 

 ف يووف افتوثيق كفق افتوثيق افدلنل .لك ، كلنن است عمت ا مر ذُف ذف ،  افتدليني  فلوتنب
 كخباوط رتيل    اع  فلضنرا .، كافواضز ، افصزيز  افا ل ػ الع  م  استدننؿ افلغ  

ف ذفػػ  ياػػنع  افتلنيػػ  علػػمت  ، ف قوػػوف علػػوف ؽتيػػ لك ،  ٔف  ػػرح فلولنػػنت افصػػدب  كاظتدضػػ ةقضػػػػػػ 
 افض ل اصتي  فل رس .

ف  ػنؾ مػ  افتالميػ  مػ  ، ػ الع  م  مراعػنة افضػركؽ افضرديػ  عػش افتالميػ  لث ػنو عػرض اظتػندة افتدلينيػ 
 ك  نؾ م  كتيب عد  قورار كقراوة افاؤاؿ ك رسه .، ذ نع  افاؤاؿ م  افو ل  ا كُف ؾي ر 

لصػضنت اظتلونػ  كاسػتوننؿ اظت، اظتاتزاػ  ذيلػنس ن عنفالػرح اظتدنػق ػ لث نو عرض اظتندة افتدليني  م 
 ككتب لف قووف متانعض  م  اتول افتدلينل .، كاظتث ة فال تننـ
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فوػػػل يرسػػػخ افض ػػػل ، فتدلينيػػػ  عنليػػػ  افتوػػػرار كاحإعػػػندةعػػػرض اظتػػػندة اػػػػ علػػػمت اظتدلػػػل لف ياػػػتدن  يف 
  .كاالستيدنب ف ل افتلني 

فنطتالَػ   1،ػ ق ت ل ك  كس ة قدليني  خبالَ  م نسب  قرقب  عن   اؼ افتدليني  فلوس ة افتدلينيػ 
 قدال ذظتنم   نمل  كقصورا كنمال سوؿ اظتندة افتدليني  .

كافرتكيػ  في ػن يوػوف علػمت ل ػل ، كغػ  ؽتلػ  كغػ  كاسػد ، كؼتتصػرة   ةػ الع  لف قووف اطتالَ  قصػ 
 اف ضنط اظتت  ة لث نو افوس ة افتدليني  .

لم مػػ  افاػػ   ذُف افصػػدب كمػػ  ،  ة افتدلينيػػ  يوػػوف قالاػػال م اضيػػنػػػ افتالاػػ  يف عػػرض افوسػػ
 اظتدلـو ذُف اجمل وؿ .

 سذدسذ : تقويم نهذية  ل موضوع أو فصل 
    لك فلنػػ  ج كلػػه، سػػ   وانبػػهلنػػه عنليػػ  قالػػ يل كعػػالج ظتوقػػف قدلػػل لك ل علػػمت يدػػرؼ افتضػػؤف   
         كعليػػػػه يتصػػػػف قضػػػػؤف كػػػػ   نيػػػػ  فصػػػػ 2 ،ا  ػػػػ اؼ افتدلينيػػػػ  ضػػػػووكذفػػػػ  يف ، سػػػػ  ع نَػػػػر للك 

 لك موضوع ان يلل : 
افانفػب  ػ علمت اظتدلػل لف يػ ظل ا سػئل  علػمت اف ػوع افضصػ  ك رس ػن علػمت افتالميػ  فيت كػ  مػ  قػ رة

 علمت  لل اظتندة افتدليني  .
 ػ لف قووف     ا سئل  دتس رتي  اف ضنط اف  لتوي ن اظتوضوع .

كمػ  مث حتضيػق نضػنط افضػوة ، ف قػوفر افتغ يػ  افرا دػ لػ لف قووف     ا سػئل  مبن ػرة كغػ  مبن ػرة ك 
 .ؾ  وانب افلدف كقد ي  نضنط افضوةكافلدف كق ار 

 دة : سذبعذ : تقويم نهذية  ل وح
مت ف ػػل يتنثػ  افتضػػؤف يف  نيػػ  كػػ  كسػػ ة يف ذعاػػنو سوػػل مدػش علػػمت افتالميػػ  كمػػ ل قػػ رهتل علػػ  

 :  ػػػػػػػكيتصف   ا افتضؤف يف اف  ني  ع، موضوعنهتن كفصوعتن كمندهتن
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 من م ل ....اٍف .، ظتنذا، كيف،  رح لسئل  افتضؤف اظتتدلل مث    ػ   
  كقوػوف  ػنمل  ، علػمت موضػوعنت افوسػ ة كفصػوعتن ا قتيػ  (ػ قووف ا سػئل  عصػورة م نػ  )ساػب 

 ك مت وع  .
 1ػ قو   ل وع  فتوذ ي  عت   ا سئل  يف افوتنب .

 يتصف ذ راج افوتنب اظت رسل عصض  عنم  ان يلل : ثذمنذ : اإلخراج : 
افتالميػ   ننـ يف نضوسكقث  اال ت2ػ لف يووف قوضي  ا فونر ا سنسي  خباوط ملون  كالفت  فل ظر 

  كافرسػػػومنت، كاصتػػػ اكؿ، كا  ػػػونؿ، كاطتػػػرائ ، فنفوتػػػنب افػػػ م ال قاػػػتدن  فيػػػه ا فػػػواف، كافضػػػراو
 كسي  احإ راج افض ي  ساب  بيد  اظتندة ال كتلب االنتبن  .

كقوػػػوف مرقبػػػ  ساػػػب ، ل ػػػل اظترا ػػػ  افػػػ    ا  ػػػ  م  ػػػن ػػػػ يف آ ػػػر افوتػػػنب العػػػ  لف لتتػػػوم علػػػمت
 افرتقيب اعتونئل .

دار ، لك اظتػػػؤفضش، اظتؤفػػػف، ع ػػػواف افوتػػػنب :وتػػػنب يف غالفػػػه اطتػػػنر ل ا كؿ علػػػمتف لتتػػػوم افػػػػ ل 
 .افابد  ذف لمو ، افبل ، اف الر

 كيووف ذف  يف افصضزنت اطتنر ي  فلوتنب .، ؿ  و  لك ل ونؿ قال  ذُف اتولػ استدنن
 و  .ػ لف يووف افورؽ  ي ا كمتننسون كمثبت عاريض  حتنيه م  افتن ؽ كافتض

 . إخراج ادكاذب ادمدرسي :3.3
كذفػػ  مػػ   ػػالؿ ، ال م نػػن يف ذثػػنرة انتبػػن  اظتػػتدللعػػنم   ذ ػػراج افوتػػنب اظت رسػػل كذنتن ػػهيالػػو   

  كاصتػػػػ اكؿ، كافصػػػػور، كا فػػػػواف، كاطتػػػػ ،  ػػػػونؿ كافرسػػػػـوكافبصػػػػري  اظتتصػػػػل  عن ، اظتػػػػؤثرات اضتاػػػػي 
كعليػه ف نتػنج افوتػنب ،   ػه فلنػندة افتدلينيػ لل ك ػ  ذسي  دتثػ  دكرا يف فضػت انتبػن  اظتػتد، زكافرمو 

 اظت رسل كذ را ه يتالب رتل  م  اف ضنط ا سنسي  ن كر ن فينن يلل : 
 100غراـ فوػ   240اف م ال يض  ع  ، ر افغالؼ م  افورؽ اظتضول افاني متتن اد الف : -أ

عاػيا    فوتػنبعلػمت ملػنوف اكمػ عنن عصػورة   اعػ  قػ ؿ ، م  مندة اف ستوؿ لك اصتالسػي 2سل 
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ف لك ، عودب افوتنب اندة افغػراو اصتيػ  ف يلصق افغالؼلك ، ملضت  فل ظر، لفوا ن مت نسض ، افتصنيل
لك ، نػ  كثػرة االسػت  اـ مػ  قبػ  افالبػ كحت، ث دعػنعيس عضصػ  افضػوة كاظتتننػ يػ عس مػ  لعلػمت عػثال

 ختنط مالـز افوتنب ككتل  عغالؼ كرقوف مضول ك و ا فل  .
ر يف فلاػػػض  ذف ا تيػػػنر اظتاػػػنس  فػػػورؽ افوتػػػنب عنمػػػ  اقتصػػػندم يػػػؤثدمســـذحة : ب_  ادشـــكل وا

 100*70ف فل  مانس  فلوتنب اظت رسل  ل  بنعته علمت كرؽ قينسػه ، افوتنب كقا ي  ذنتن ه
 16لم لف اظتل مػػػ  افواسػػػػ ة = َػػػػضز   32ك ملػػػ متش = ل، سػػػػل 25*17كيػػػ د عدػػػ   يػػػػه عضيػػػنس 

 ا . ػل عدػ  حتريػر  كق ظينػه مػ  ا  راؼسػ 24*  17 قينسػه ك ػ ا يالػو  ماػنس  كتػنب، َضز 
ككتػػػب لف قوػػػوف ، سػػػت  اـ اضتوػػػل اظتتوسػػػ  يف احإنتػػػنج ػػػل اكلفلػػػ  ماػػػنس  فلوتػػػنب اظت رسػػػل 

 .%  100افابنع  كاضز  
نػه العػ  مػ  ليػري  اف ظػر كنػن 2سػل  100غػراـ فوػ  مػ   70ػػ60ياب  علمت كرؽ يػ ف ج_ ادورق :

كاالفتػػ اـ عنظتضنسػػنت افػػ  ، سػػ  ال كت ػػ  افدػػش يف افضػػراوة، ضػػلتيػػنر كرؽ مػػ  اف ػػوع ا عػػيا اظتاا 
يف ذنتػنج   aكياػت  ـ اظتضيػنس a b c( كقلػل ثػالث سالسػ  مػ  اظتضنسػنت ك ػل iso)لعػ هتن 

 افوتنب .
يف كتنعػػػ   20كافبػػ   ، يف كتنعػػ  افد ػػنكي  افرئياػػي  24كتػػب اسػػت  اـ افبػػػ    بنــذط ادكاذبــة :أد_ 

 18كافبػػ   ، يف كتنعػػ  مػل افوتػػنب عنف اػب  فالاػػل  اظترسلػ  اظتتوسػػا  14  كافبػ ، افد ػنكي  افضرعيػػ 
 عنف اب  فتالمي  اضتلض  ا كُف )اظترسل  ا كُف( م  افتدليل اظتتوس  .

افلػػوف كتدػػ  افوتػػنب لكثػػر  نذعيػػ  فػػ ف  العػػ  مػػ  اسػػتدننؿ افلػػوف اظت نسػػب  ه_ دــون ادط ذدــة :
فضػ  قابػ  افوتػب افتدلينيػ  علػوف كاسػ  كقاػنمت ، ظت رسػلدائنن يف ا تننـ عنفوتػنب اصتد  افتلني  

كنتوػ  اسػتدننؿ سيػ  احإ ػراج يف ذ ػنر ، و كافبيلػنو (.العتبػنرات اقتصػندي افابنع  ع  ئ  )افاودا
.كقػ  قتالػب اظتػندة افتدلينيػ  س افلػوف صتدػ  افوتػنب لكثػر  نذعي اظتظالت لك افابنع  افالبوي  عػ ض

كمراكػ  ، اظتندة افتدلينيػ  عػنفلوف ا سػود يف     اضتنف  قاب ، زرؽل ك سودللف ياب  افوتنب علونش 
 .اظتندة افتدليني  عنفلوف ا زرؽ اال تننـ لم اظتضن يل كا فونر افرئياي  دا  
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  كمػػ  اظتالػػن   اظتدنػػوؿ عػػه يف اظت ػػن ج اصت يػػ ة اظتتاػػورة  ػػو اسػػتدننؿ لكثػػر مػػ  فػػونش يف افابنعػػ    
 ي  قتدلق ع وعي  ذ  ي  افانفب يف افدصر اضتنِف .  نر ذ كذف   غراض قرعوي  ك

     يالػػػرتط يف ا  ػػػونؿ كافرسػػػومنت افتوضػػػيزي  افػػػ  قػػػرد و_ ادرســـومذت واألشـــكذل اداوضـــيحية :
وضػػوع كقثػػ  اف افديػػ  ع ػػ  لم قياػػ  اظت، كظيضيػػ  لف قوػػوف يف غنيػػ  افوضػػوح ك  اعػػ  كيف افوتػػنب 

مػػػ  ماػػػػنس   % 30ف ال ق يػػػ  عػػػػ  ل ػػػ  افوتػػػػنب ك ف قوضػػػ  يف اظتوػػػػنف اف نسػػػب عتػػػػن دالك  اظتػػػتدلل
    .افوتنب

د افتدلينيػ  يضلػ  لف يالػتن  افوتػنب افتدلينػل علػمت قنئنػ  عػنظتوا ز_ ادمواد اداعليمية ادمددمـة :
كا قػػػراص ، كلفػػػالـ افضيػػػ يو، كافتاػػػويالت افصػػػوقي ، كافالػػػركح افتوضػػػيزي ، اظت عنػػػ  مثػػػ  ا فػػػالـ

قدليني  علمت  بو  اظتدلومنت افدنظتي  )االنرتنيت ( نتوػ   ذف  م  موادكغ    cdاظتلغو   قينس 
 كنتو  فلنتدلل مالن  هتن .، افولي  لك اصتنمد  كللف قتوفر يف اظتد   

العػػػ  مػػػ  كتنعػػػ  ع ػػػواف افوتػػػنب كاظتؤفػػػف خبػػػ  رتيػػػ  يف موػػػنف ح_ دنـــوان ادكاـــذب وادممدـــف : 
كقتػػوفر علػػمت ، افوتػػنب ف لموػػ  سػػ  علػػمت كدػػبذك ، ب علػػمت افصػػضز  اطتنر يػػ  مػػ  افغػػالؼم نسػػ

لمػن يف ، كاظتوػنف افػ م نالػر فيػه افوتػنب، ك  ػ  اف الػر، كس   اف الر، كاسل اظتؤفف، ع واف افوتنب
مث رقػػػل ، مث اسػػػل اف ن ػػػر، مث ع ػػػواف افوتػػػنب، ف وتػػػب اسػػػل اظتؤفػػػف، افصػػػضز  افتنفيػػػ  مػػػ  افغػػػالؼ

 .افالال 
  ضصػػيلي  مػػ  ذكػػر افصػػضزنتيف قنئنػػ  قكتػػب ق ظػػيل ػتتويػػنت افوتػػنب  ط_  قذئمــة ادمحاويــذت :

وؿ ذُف اظتدلومنت اف  يف افوتنب .  كذف  فتا ي  افَو
ظتؤفف يف كتنع  اظتندة ق ظل قنئن  عنظترا   كاظتصندر افتدليني  اف  است  م ن اي_ قذئمة ادمراجع :

يػػ  قظ ػػر في ػػن اسػػل ي، كقوثػػق عصػػورة علنيػػ  بػػ  قرقيبػػن  ونئيػػن ع شتػػنو مؤفضي ػػنقوػػوف مرق، افتدلينيػػ 
 .كس   اف الر، كمونف اف الر، كاف ن ر، كافابد ، كاصت و، ع واف افوتنب، اظتؤفف

ف يالػػتن  افوتػػنب افتدلينػػل علػػمت قنئنػػ  قوضػػ  ليضلػػ  ك_ قذئمــة ادمصــطلحذت وادمفــذىيم : 
 عرز اظتضن يل كاظتصالزنت اف  ا تنلت علي ن اظتندة افتدليني  .لمدنٓف 
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        نػػػػل مػػػػ  ليػػػػ  ل اػػػػنو فغويػػػػ ب اظت رسػػػػل كافتدلييضلػػػػ  لف متلػػػػو افوتػػػػن ل_ قذئمــــة اداصــــوي ذت :
اػػػن ملزػػػق كقلزػػػق يف  نيػػػ   يدنػػػ ، واالضػػػارار عو ػػػود مثػػػ   ػػػ   ا  اػػػن كيف سنفػػػ ، ك مابديػػػ ل

 1.افوتنب
لعدػػند  ذف افب ػود اظتػ كورة يفأداة قيـذس دمرادـذة شــروط تصـميم ادكاـذب اداعليمــي دنـد اداــأديف :

ػ  مػ ل افتػ اـ ،     ا داة  اقرتسػت فتصػنيل افوتػنب عن سػس كاظتدػني  كاظتواَػضنت افػ غنيت ن َر
كاظتالػػػػوب مػػػػ  اظتؤفػػػػف لك مػػػػ  اظتضػػػػيل لف ياػػػػت  ـ  ػػػػ   ا داة كػػػػ في  فتضػػػػؤف ، افوتػػػػنب افتدلينػػػػل

 2افوتنب افتدلينل كذَ ار لسونـ قيني  عليه.
 ـــ بعض جوانب ادقصور في ادكاذب ادمدرسي :

كمػ   ػ   ، نػه يدػنٓف مػ  لك ػه قصػور حتتػنج ذُف انتبػن  اظتدلػلعنفرغل م  لقتيػ  افوتػنب اظت رسػل ذال ا
 ا ك ه :

ؽتػػػن يديػػػق اسػػػتيدنال فلندػػػنٓف ، قت نسػػػب كاظتاػػػتول افلغػػػوم  فلاػػػالب ك ػػػود لفضػػػنظ كعبػػػنرات ال -
 اظتتلن   يف قل  افدبنرات .

مثػػ  قلػ  افتدنينػػنت  قوضػ  مػػن قرمػل ذفيػهك ػود قدنينػنت ك عبػػنرات غنملػ  مػ  ك ػػود لمثلػ   -
     كمػػػن يض مػػػه مؤفػػػف افوتػػػنب اظت رسػػػل يف كثػػػ  مػػػ  ا سيػػػنف فتوضػػػي  مثػػػ   ػػػ   ا مػػػور، راتكافدبػػن

 ال يد ك لف يووف قورارا عتن .
 ع ال م  عرض مضن يل ػت د ككنفي  ك رس ن كقوضيز ن .، زدسنـ افوتنب عنظتضن يل كاضتضنئقا -
يف  نيػ   ،   افتضؤف افػ ادكلنالا، كافت ريبنت، ذُف من يوضل م  افتننري  افتضنر افوتنب اظت رسل -

كػػ  فصػػػ  لك موضػػوع فتدنيػػػق ف ػػل افاػػػالب كقالػػػويد ل علػػمت افتضوػػػ  كافبزػػ  كاال ػػػالع علػػػمت 
 مرا   كمصندر ل رل فلندلومنت .

كمػػن سػػوؼ يتدرضػػوف فػػه مػػ   ػػ ات ، ضػػدف ارقبػػنط مػػندة افوتػػنب عػػنطت ات افاػػنعض  فلاػػالب -
 كضدف ارقبن  ن عنظتواد اف راسي  ا  رل .، الماتضب

                                                             
 دقيض  . 15ك  11عمت افانع  2008فيضرم 20يـو    .www.abeqs.org. انظر اظتوق   1
 . 324ػ ػػ322. ػتن  ػتنود، اطتواف ة. مر   سنعق ،  ص  2
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كافرسػػػػػـو ، كافوضػػػػوح يف كثػػػػػ  مػػػػػ  افصػػػػػور، كاصتنذعيػػػػػ ، كافتزػػػػػ ي ، فتضػػػػنر افوتػػػػػنب ذُف اف قػػػػػ ا -
 كاطترائ  اف  يالتنل ن .، كاحإسصنوات

كاظتصػػالزنت ، كقػػوائل اظتضػػردات افلغويػػ ، كف ػػنرس، و افوتػػنب اظت رسػػل مػػ  مض مػػ  كاضػػز  لػػ -
 . فوف  كقدريض نافدلني  غ  اظت

ؽتػن قػ  يالػدر ا قػ  فتػوا عنفصػدوع  في ضػر ل كا كثػر ، فتػو افاػالبنة افضػركؽ افضرديػ  يف ع ـ مراع -
 فتوا عنفا وف  فال يتز ل قضو  ل .

كمن يرقب  عه م  حتلي  كاست تنج  ، عرض اظتندة افدلني  يف افوتنب اظت رسل ال قث  افتضو  اف نق  -
 كقضييل فألدف  كا راو .

كفدػػ   ،رسػػل دكف مدرفػػ  ضتػػ كد  كنواقصػػهظت نتوػػ  لف ق ػػتج عػػ  اسػػت  اـ افوتػػنب ا اذتػػ  ماػػنك  -
لم لف ، ب اظت رسػػل  ػػل افلضظيػػ  يف افتدلػػيلل ػػل سػػلبي  نتوػػ  لف يػػؤدل ذفي ػػن سػػوو اسػػت  اـ افوتػػن
فػػػ ا فػػػنف ،  نر فلندلومػػػنت افػػػواردة يف افوتػػػنبقدلػػػل افاػػػالب نتوػػػ  لم يصػػػب  غتػػػرد سضػػػظ كاسػػػتظ

 .حتضيق ا   اؼ سيووف ػت كدا   ا ذس نـ افوتنب اظت رسل يف
 . اساخدامذت ادكاذب ادمدرسي :4
  دا م  االست  امنت فلوتنب اظت رسل :ػػػػػورد فينن يلل عػػػػػن

 أ_ اساخدامذت ادنصوا ادمقروءة في ادكاذب ادمدرسي : 
 رسه ع ضا .ػػػنع  ع  سؤاؿ لك لكثر قاػػػكاحإ ، قراوة نل لك لكثر -
 .ا فانفب فاؤاؿ لك لكثر سوؿ من قر ك رح ا، رقراوة نل لك لكث -
كمػػ   ،مػػ  قدريػػف كػػ  اسػػل، كاسػػت الص لشتػػنو مدي ػػ  مػػ   ػػ   اف صػػوص، قػػراوة نػػل لك لكثػػر -

 لك  بنؿ .، لك م ف، لك مدنرؾ، لك علننو، لك قندة، ا شتنو اظتضرتح است الَ ن : لشتنو  لضنو
 رع  نل من ع صوص سنعض  كالسض  . -
 له .لك يف اظتوضوع ك، است الص غتنوع  م  اضتضنئق افواردة يف اف ل -
 لك يف اظتوضوع كله .، است الص ا راو افواردة يف نل من -
 لك يف اظتوضوع كله . ، است الص  لوؾ مرغوب فيه لك لكثر يف نل من -
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     افضينػػػ  لك لك اظت ػػػنرة ،لك افتضليػػػ ، لك افدػػػندة، لك االسػػػتض نـ، لك افتدوػػػب، اسػػػت الص افاػػػؤاؿ -
  ن اظتوضوع كله .لك ا تن  علي، لك االجتن  اف  ا تن  علي ن نل من

افػ  ختػنفف لراو كلفوػنر ، ردت  يف نل من لك يف اظتوضػوع كلػهاست الص ا فونر كا راو اف  ك  -
 اظتتدلل .

كافػ  كردت ، ينن افولنػنت اظتلباػ  افػ  حتتنػ  لكثػر مػ  مدػ سػال ، حت ي  من لتتنج ذُف قضا  -
 يف نل من لك اظتوضوع كله .

           لك  ػػػػػػرائ ، لك  ػػػػػ اكؿ، ذُف رسػػػػػـو عيننيػػػػػ ، ن لك لكثػػػػػردلومػػػػػنت افػػػػػواردة يف نػػػػػل مػػػػػػحتويػػػػػ  اظت -
  ونؿ.ل لك

 كم  لمثلت ن : ب_ اساخدام ادرسومذت وادصور ادموجودة في ادكاذب ادمدرسي :
 ككتنع  من يالسظه علمت دفرت  .، لك فرسل من، مالسظ  اظتتدلل فصورة من -
 فلصور . ذعانو اسل   ي  فلرسل لك -
 ذُف كلننت مضركوة . حتوي  افصورة لك افرسل -
لك ا  ػػػػػػ نص ، َػػػػػػضنت اصتنػػػػػػندات لك افونئ ػػػػػػنت اضتيػػػػػػ لك ، لك افدػػػػػػندة، اسػػػػػػت الص اظت ػػػػػػنرة -

 اظتو ودي  يف افصورة لك افالو  .
 مدرف  افضص  ك افوقت م  اف  نر اف م ل  ت فيه افصورة . -
 قض ير سول مو ودات افصورة . -
 قدليق . مث ا تينر لرت ، كتنع  قدليق من علمت افصورة لك افالو  -
 كاحإ نع  ع  سؤاؿ لك لكثر.، مالسظ  افصورة لك افالو  -
 ك رح افانفب فاؤاؿ لك لكثر سوعتن .، مالسظ  افصورة لك افرسل -
 قضييل افصورة لك افرسل م  اف نسي  افض ي  . -

 م  لمثلت ن ج_ اساخدام ادخرائي ادموجودة في ادكاذب ادمدرسي :
 احإ نع  ع  لسئل  قارس ن ع   ريا  من . -
 دراس  اطتريا  ك رح اظتتدلل فاؤاؿ لك لكثر م  ن . -
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 قض ير اظتانفنت عش ا  ينو علمت اطتريا  عنالستدنن  اضتنح اطتريا  . -
 قضييل اطتريا  م  سي  دق  افرسل . -
 حت ي  ا منك  كا  ينو علمت  ريا  من مو ودة يف افوتنب  -
 ذعانو قاني  فل ريا  اظتو ودة يف افوتنب . -
 ذُف كلننت مضركوة . حتوي  اطتريا  -
      لك ساػػب مواقد ػػن، لك عدػػ  ن مػػ  افدنَػػن ، ماػػنسنت مػػن علػػمت اطترياػػ  ساػػب قراػػنقضػػ ير  -

 لك ساب قران لك عد  ن ع  افبزر .، لك ساب ك  ن
     لك اجتن نهتػػن، لك ل واعتػػن، لك مصػػنان، كتنعػػ  لشتػػنو ا  ػػنر اظتو ػػودة يف اطترياػػ  ساػػب م نعد ػػن -

 لك ساب اف كؿ اف  دتر في ن .، ف في نلك دنتوم  اصترين
      لك موقد ػػػن، ساػػػب ارقضنع ػػػنافػػػ  كردت يف اطترياػػػ  ، كتنعػػػ  لشتػػػنو اصتبػػػنؿ لك سالسػػػ  اصتبػػػنؿ -

 لك ساب مدينر ل ر.، لك اجتن نهتن، لك ل واعتن
 اصتغرافي  .لك االجتن نت ، يا  ع كف  من ساب ل واؿ س كد نكتنع  لشتنو اف كؿ ا -
 عنالستدنن  اضتنح اطتريا  .   ينو ع  سا  افبزر يف  ريا  منعنت اقض ير ارقضن -

 كم  لمثلت ن د_ اساخدام ادجداول ادموجودة في ادكاذب ادمدرسي : 
 حتوي  اصت اكؿ ذُف كلننت مضركوة  -
 عرز ا فونر اف  ا تن  علي ن اصت كؿ .لاست الص  -
 سوؿ اصت كؿ . رح لسئل  م  قب  افاالب  -
   لسئل  يارس ن اظتدلل سوؿ اصت كؿ .ذ نع  افاالب ع -
 حتوي  اصت كؿ ذُف رسل عينٓف . -
 جتني  لكثر م    كؿ يف   كؿ كاس  . -
 قان    كؿ من ذُف لكثر م    كؿ . -
 حتوي  مدلومنت كلرقنـ كردت يف افوتنب ذُف   كؿ لك لكثر. -
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 كم  لمثلت ن ه_ اساخدام ادرسوم اد يذنية ادموجودة في ادكاذب ادمدرسي : 
 انو اسل فلرسل افبينٓف .ذع -
 حتوي  افرسل افبينٓف ذُف   كؿ من لك لكثر . -
 است الص ل ل ا فونر افواردة يف   اكؿ . -
 كساب افالركط افوا ب مراعنهتن افرسـو افبينني  .، افرسل افبينٓف م  اف نسي  افض ي قضييل  -

 مثلت ن:كم  ل و_ اساخدام األسئلة ادواردة في نهذية موضودذت ادكاذب ادمدرسي :
لك مػػ  قبػػ   نفػػب ، افػػ رس لك قبلػػه مػػ  قبػػ  كػػ  افاػػالب احإ نعػػ  كتنعػػ  لك  ػػض ين عدػػ   ػػرح -

 لك فئ  م  افاالب ع  ك  ا سئل  لك ع د م  ن .، كاس 
 لك  به اظتتالنا  .، كاظتتالنا ، لك  به اظتتوررة، حت ي  ا سئل  اظتتوررة -
 قبينف لك ه افتونم  عش ع د م  ا سئل  . -
  سئل  ع سئل  ل رل يضرتس ن افاالب .ذثراو ا -
 كلسئل  قتالب اضتضظ .، ا سئل  ذُف لسئل  قتالب افتضو قص يف  -
  .كلسئل  م نرات، كلسئل  اجتن نت كقيل، قص يف ا سئل  ذُف لسئل  مدرفي  -
 قرقيب ا سئل  ساب در   َدوعت ن . -
ُف لسػػػئل  ذ نعنهتػػػن غػػػ  ذ لك، ػتتػػػول اظتوضػػػوعقصػػػ يف ا سػػػئل  ذُف لسػػػئل  ذ نعػػػنت مبن ػػػرة مػػػ   -

 مبن رة .
 لك اف  قالتن  علمت نوع م  افغنوض .، حت ي  ا سئل  غ  اظتبن رة -
مثػػػ  ، ل ػػػر كلسػػػئل  مػػػ  مصػػػندر افػػػتدلل ا ، ل  ذُف لسػػػئل  مػػػ  اف صػػػوص اظتضػػػركوةقصػػػ يف ا سػػػئ -

 ر ن .ػػكاطترائ  كغي،  ونؿكا ، افصور
 ذعندة كتنع  عدا ا سئل  عاريض  لس   . -
 لك   ة  نَ  .،  سئل  اف  حتتنج ذُف م نرةحت ي  ا -
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 ز_ اساخدام اداعليم ادرمزي في ادكاذب ادمدرسي : 
افػ رس عػوعل  ؤكاف يضػر لمالنرك  افانفب يف قض ي  اف  كة اف  يضـو اػن ثالثػ  لك لرعػ   ػالب عدػ   -

  ق للك  لك لكثر،  منـ زمالئ ل ظت ة عالري  لك ثالثش دقيضلمث م نقالته فينن عي  ل ، كف ل يف افبيت
ظتػػػن     ذال يف اف  نيػػػ  اػػػن ياػػػنمت  اػػػوة افغلػػػق افػػػ   ػػػل عنليػػػ  قل ػػػيل، مػػػ  عػػػ ـ قػػػ    اظتدلػػػل

و  افاالب اظتالنركش  س ليضـو ك ، لك ذثراو من    رسه، ؿ ذفيه م  قصويب ا  انو ذف ك  تافَو
اف ػػ كة مػػ  قبػػ  اظتدلػػل  كقػػتل اف ػػ كة قبػػ   ػػرح، كمتتػػنر  ػػ ا افانفػػب مػػ  قبػػ  زمالئػػه، عػػ دارة اف ػػ كة
 .كفيس عد  

ييػػ  يضػػـو كػػ  ، ضػػـو عػػه ثالثػػ  لك لرعدػػ  مػػ  افاػػالبمالػػنرك  افانفػػب يف قض يػػ  اظت تػػ ل افػػ م ي -
  ف ي ت ػػل افانفػػب لكعدػػ  ، ب موضػػوع مػػنكاسػػ  مػػ  ل عػػنفدرض علػػد  دقػػنئق عػػ   ننػػب مػػ   وانػػ

ك بدػن ال يتػ    اظتدلػل فينػن ، نيػ لك يػتل اف ضػنش يف اف  ، يضا  اجملنؿ ظت نقال  زمالئه فه، م  ذفضنئه
 .يف  ني  است  اـ قض ي  اظت ت ل يتل عرضه ذال يف  اوة افغلق اف  قووف

ضرؤكف اف رس عض ل ي، لك ستا   البمالنرك  افانفب يف  يئ  افثضنت اف  يضـو ان عندة لرعد   -
يػػ  زمالئ ػػل كيدػػ كف لنضاػػ ل فن نعػػ  عػػ  لم سػػؤاؿ ياػػرح علػػي ل مػػ  قبػػ  عض، كعػػوعل يف افبيػػت

 لك يف ع اي  اضتص  .، يضرؤكف ع كر ل اظتوضوع يف افبيت اف ي 
     كيارسػػػوف عػػػ دا ،   يضػػػـو اػػػن افاػػػالب عضػػػراوة افػػػ رسمالػػػنرك  افانفػػػب يف اضتلضػػػ  اف راسػػػي  افػػػ -

 اف  يدتض كف ع  ن قتالب اظت ي  م  افالرح كافتضصي  كاظتدنصت  .، ا سئل  لك افضلنينم  
نش: قاػل ياػرح سي  يضال افاالب ذُف قا، قض ي  اظت نظرة سوؿ قلي  من ب يفمالنرك  افانف -

 كقال كتيب ع  ا سئل  كعنفدوس .، ا سئل  ع  قلي 
 كقضػػـو كػػ ،  د ن لرعدػػ  لك ستػػس غتنوعػػنتمالػػنرك  افانفػػب يف غتنوعػػنت افدنػػ  افػػ  يوػػوف عػػ -

اظتضػرركف يف اف  نيػ  مػن    كياػرح، كختتػنر كػ  غتنوعػ  مضػررا عتػن، غتنوع  عدن  من لتػ د عتػن ماػبضن 
 افتَو  ذفيه . 
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 ثذدثذ: االىامذم بذد يئة في ادمنذىج اداعليمية في ادمدرسة االبادائية 
 اداربية اد يئية في ادمدرسة اإلبادائية:  .1
ي  اف  يض  علمت عنقض ن عنلي  افت الئ  افرتعي  دا ػ  اال تننعقدت  اظت رس  كاس ة م  اظتؤسانت   

ا فػػراد افدػػندات افاػػلين  كاالجتن ػػنت كافضػػيل افػػ  حتضػػق زتنيػػ   ذكاػػنبل قدنػػ  علػػمت ف ػػ، اجملتنػػ 
يننت ن كذف  عػ ف قغػرس يف افضػرد افضػيل كافاػلوكينت كاالجتن ػنت االكتنعيػ  ، افبيئ  كانفظ  علي ن َك

 عتواز ن كسالمت ن. احإ الؿكافت كي  علمت ضركرة زتنيت ن م  ك  من م    نه ، جتن      افبيئ 
لَػػب  يػػراع ع صػػر افبيئػػ  ، ع ػػنو كقصػػنيل اظت ػػن ج افتدلينيػػ  ك نَػػ  م ػػن ج اظترسلػػ  االعت ائيػػ  ذف   

ك ػ ا مػن يظ ػر  ليػن يف قاػنينت عدػا اػنكر كافػ ركس افػ  قػ كر ع نكي  ػن ، كلقتي  اضتضنظ علي ػن
ػ نظنفػػػ  ) كيػػف لسػػنفظ علػػمت عيئػػػ  ػػػػ ق ظيػػف اضتػػل ػػػ:مثػػ  ، سػػوؿ مواضػػي  قتدلػػق عنفبيئػػ  كاظت رسػػػ 

 اظت رس  ػػ كيضي  افت لل م  اف ضنينت ػػ اظتنو ندن (.
ػػ  ظتننرسػػ  عدػػا  ذعاػػنوكنػػن قدنػػ  اظت رسػػ  االعت ائيػػ  علػػمت      افػػ  قاػػن  فػػه  ا نالػػا افضػػرد فَر

افتالميػػػ  لمػػػػنـ  ا نالػػػػا سيػػػ  قلػػػػ   ػػػ   ، عدػػػا افضػػػػيل كاظت ػػػنرات ك اظتدػػػػنرؼ افبيئيػػػ  عنكتاػػػنب
 كػػػػندنتل عنفدنػػػػ  كاظتبػػػػندرة كاف الػػػػنط يف  ػػػػ   اظتوضػػػػوعنت فػػػػرتع  قدلػػػػين ل ا، مالػػػػوالت كاقديػػػػ 

فيتاػػػػ  عتػػػػل ؽتنرسػػػػت ن سػػػػ   ػػػػنرج اظت رسػػػػ  ، افػػػػ  قواػػػػب ل م ػػػػنرات نظريػػػػ  كعنليػػػػ ، كافوسػػػػ ات
 فيات  مو ن يف سينهتل جتن  عيئت ل كػتيا ل اف م يديالوف فيه.

ننػػت عد ػػواف ) اف ػػندم افبيئػػل كافػػ  ك، فضػػ  لكػػ ت اف ػػ كة اف كفيػػ  اظت دضػػ ة ا ي ػػ  نيونقػػن افيبننيػػ   
لك ت     اف  كة علمت لف اصتي  اصت ي   ل م  يض  علمت عنقض ل ضػننف زتنيػ  ، فلوي  افصنع (
كق الػػئت ل  ا فػػرادكلكػػ ت  ػػ   اف ػ كة علػػمت ضػػركرة قوػػوي  سػػليل عتػ ا اصتيػػ  مػػ  ، لكثػر عتػػ   افبيئػػ 

مػػػ  يالػػػنرؾ قالمػػػ ق ن  كدارت  لاػػػنت  ػػػ   اف ػػػ كة سػػػوؿ سػػػؤاؿ م ػػػل  ػػػو :، ق الػػػئ  عيئيػػػ  سػػػلين 
 كل ضنف ن يف زتني  افبيئ  ؟

كقلن ت  لانت اف ػ كة قيػنـ عدػا ل ضػنؿ كقالميػ  اظتػ ارس ع فضػنو ػتنضػرات كاف ضػنش اظتبن ػر    
كقبندؿ رؤا ػل سػوؿ قلػي  افبيئػ  كزتنيت ػن كلنالػات ل مػ  ل ػ  زتنيػ  افبيئػ  يف ، م  عدل ل افبدا

ا ) ػػػنف فػػػش( افػػػ م يبلػػػغ افاندسػػػ  عالػػػر مػػػ  عنػػػر  يف  ػػػ   اف ػػػ كة حتػػػ ث افتلنيػػػ  افصػػػي، دكعتػػػل
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سػريدن  اقتصندينع  م ي ته اف  قدرؼ فتوا ، كي رس عنظت رس  افتوريبي  ازنفظته ) نن زي ( افصي ي 
كق  سػرد ) ػنف( عدػا لنالػاته افػ  ، كرغل ذف  ي تج ع    ا اف نو آثنرا سلبي  كضنرة علمت افبيئ 

   ل ػػنر ذُف لنػػه يػػتض  قيػػنس مػػ ل  بػػوط افرتعػػ  نتيوػػ  افتلػػوثسيػػ، يضػػـو اػػن يف غتػػنؿ زتنيػػ  افبيئػػ 
ذُف ق رقه علمت قينس قاوي  م ل قمك  افرتع  عابب  رينف اظتين  اناالقن ؽتػن قدلنػه مػ   عنحإضنف 
 اظت رس .

  سيػ  انالضػت يف سػ يث ن مػ   ػدنر ، كنن كننت فلانفب  افووري  اصت وعيػ  ) ػننورم( ليلػن كلنػ    
سي  قنفػت  ػننورم: يف عالدنػن يبضػمت ، كاصتبنؿ يف م اضت ن ذُف رتنعتن ا َلل( را  ن) س  قدود 

ع   و سبب م  لسبنب قلوث  ،افوث  م  افادنـ عد  لف ن ت ل م  ق نكفه ك  ا فيس ذسرافن فض 
مث ذعػػندة  ،عبضنيػػن افادػػنـ كرتد ػػن فالسػػتضندةلنػػن كزمػػيالد علػػمت افاػػرع   اقضضػػتفػػ ف  ، افبيئػػ  لَػػال
 .1قوزيد ن علمت افضضراو كاظتانكشقص يد ن ك 

فضػ    افت كيػ  يف  تػنـ  ػ   اف ػ كة علػمت لقتيػ   ػ ا افتونػ  افػ م ضػل قالميػ  مػ  افد يػ  مػػ     
كمػػن  ،افػػ كؿ ا سػػيوي  افػػ ي   ػػنوكا سػػنملش مد ػػل  ػػ ات كجتػػنرب  نَػػ  لفػػندت عدلػػ ل عدلػػن

يئػ  ع ػ  عػودة  ػؤالو افتالميػ  نتو  لف ي ول ع   ػ   اطتػ ات كافتوػنرب مػ  فواعػ  كبػ ة علػمت افب
فنظتثػػ  افصػػيا يضػػوؿ: ) ذذا شتػػػ  ، كنالػػر  ػػ   اظتدلومػػنت كاظت ػػنرات افبيئيػػػ  يف علػػ ا ل، ذُف علػػ ا ل
 (. 2لمن ذذا فدله فاوؼ يض نه، كذذا رآ  ق كر ،  يئن نايه احإنانف

س افػػػ ةو م ػػػ  مػػ   ػػػ ا اظتثػػػ  نتوػػػ  افت كيػػػ  علػػػمت لقتيػػػ  غػػرس قػػػيل انفظػػػ  علػػػمت افبيئػػػ  يف نضػػػو    
    ل ػػػن اظتؤساػػػ  ا كُف افػػػ  حتتلػػػ  افاضػػػ   اعتبػػػنرع ايػػػ  مػػػ  لسػػػرقه علػػػمت ، اظتراسػػػ  ا كُف مػػػ  سينقػػػه

 مث اظت رس  االعت ائي  اف  قلال  ع دكار قرعوي  قون  من قضـو عه ا سرة.، يف َغر 

                                                             
لستنذ افتدليل افثننوم. اظت رس  افدلين فألسنق ة، اصت ائر:  ػ فنئ ة ، قنضل. شت ة ، فالح." دكر اظت رس  يف انفظ  علمت افبيئ ". م كرة ف ي    ندة  1

 44، ص  2003/2004
 44. اظتر   نضاه، ص  2
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ر عػػػػنفغ ا قتيػػػػ  كاظتتدلضػػػػ  لمػػػػ، نال تنػػػػنـ عنظتاػػػػنئ  افبيئيػػػػ  كافتدلػػػػيل افبيئػػػػل يف اظترسلػػػػ  احإعت ائيػػػػ ف    
مػػ   ػػالؿ  ػػ   ، االكتنعيػػ  جتػػن  افبيئػػ  تكاظت ػػنرا، كاالسػػتيدنب، افضػػرد افضػػ رة علػػمت افض ػػل ع كاػػنب

 .1اظتواضي  افبيئي  اظت ر   يف اظت ن ج اف راسي 

قبػػػػ ل عنفاػػػػ   ا كُف ، دتتػػػػ  اظترسلػػػػ  االعت ائيػػػػ  يف اف ظػػػػنـ افتدلينػػػػل عػػػػنصت ائر علػػػػمت ستػػػػس سػػػػ وات   
سيػ  يلتزػق افاضػػ  عنظت رسػ  االعت ائيػػ  يف سػ  مبوػػرة ، ئل كق ت ػل عنفاػػ   اطتػنمس اعتػػ ائلاالعتػ ا
م ػػػنرات كمدػػػنرؼ كقػػػيل   يػػػ ة قاػػػ ل يف ع ػػػنو  الكتاػػػنبسػػػ وات ك ػػػو علػػػمت ل  االسػػػتد اد  06

كنػػن يؤكػػ  علنػنو افػػ ضس كافرتعيػػ  علػػمت لقتيػػ  افاػػ وات ا كُف ،  لاال تنػػنع  صػيته كفتػػو  اف ضاػػل ك 
رسػ  حتتلػ  افاضػ   فنظت، ض  كدكر ن يف َض  كع نو   صي  افاضػ  كقووي ػه افضوػرمم  سينة افا

     كافػػػ  قاػػػن  كقالػػػويله كقووي ػػػه علػػػمت افػػػ ن  افػػػ م مػػػ   ػػػ نه ، يف  ػػػ   اظترسلػػػ  اظت نػػػ  مػػػ  عنػػػر 
 مانقتن يف حتضيق ا   اؼ اف  يان  عتن اجملتن .، لف كتدله فردا متويضن م  عيئته كغتتنده

كقػ فد ل  ا  ضػنؿكاظتلػنمش افتدلينيػ  اظت غتػ  يف اظترسلػ  االعت ائيػ  قاػتضاب انتبػن    ا نالػاذف    
ا مػػر افػػ م مػػ   ػػ نه لف يرسػػخ اضتػػس ، ذُف ؽتنرسػػت ن كنضل ػػن مػػ  افبيئػػ  اظت رسػػي  ذُف افبيئػػ  ا سػػري 

ك ػػل ، كذفػػ  ع ضػػ   ػػ   افضػػيل ذُف  ػػرلت  كاسػػد  مػػ  لفػػراد اجملتنػػ 2، افبيئػػل علػػمت كنفػػ  اظتاػػتوينت
    كحتػػػػنكؿ ذكاػػػػنب افتالميػػػػ  افدػػػػندات افاػػػػلين ، عػػػػ ف  )اظت رسػػػػ ( قاػػػػن ل يف نالػػػػر افػػػػوعل افبيئػػػػل

يننت ن.، افالوؾ افبيئل لفتنط كافضيل ك  اف  حتضق زتني  افبيئ  كانفظ  علي ن َك
فضػ  فرضػت  ػ   اظتالػػوالت اظتت ايػ ة قالػ   ن افبيئػ  يف افدضػػود ا  ػ ة علػمت ؼتتلػف اضتوومػػنت    
 ا عػرزفوػنف افاػبي  ، ذنضػنذ مػن نتوػ   ذنضػنذعغي   كاحإسراع، كؿ ضركرة افتزرؾ حإكتند سلوؿ عتنكاف 

كذفػػ  عنضتػػ  مػػ   ػػ   اظتالػػوالت افػػ  عنقػػت قضتػػ  عنفبيئػػ  كاختػػنذ ، ذُف حتضيػػق ذفػػ  اف  لػػ  افبيئيػػ 
قػػنـ اػػػ   يف اصت ائػػر علػػػمت كعػػل  اظتالػػػرع اظت رسػػلكقػػ  كػػنف ، اظت نسػػب  ضتننيت ػػػن كاحإ ػػراواتافتػػ اع  

                                                             
1 . Joy, Palmer . Philip, Neal. The handbook of environmental education. London: by 

Routledge. 1994.p37 
 

افوعل افبيئل عنفالوؾ افبيئل اظت ع ". ل ركس   دكتورا . قال علل اف ضس كعلـو افرتعي  ي  يف قد ي  اال تننع. لزت  ، زردكمل. "دكر اظتؤسانت   2
 113، ص  2007كاالر ضونين.  نمد  اصت ائر،
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ف صػػػل عدػػػا افوسػػػ ات ، اظت نػػػ  فػػػ كُف فضلػػػي  افبيئػػػ  موننػػػ  م نػػػ  كعػػػنرزة يف اظت ػػػن ج اف راسػػػي 
  يف ؼتتلف ا  وار افتدليني ، كقواز ن، كموارد ن، كمالوالهتن، كاظتواضي  ظتدنصت  قلنين افبيئ  افابيدي 

ككتػنب ، افرتعيػ  اظت نيػ ك  ا من جتاػ  يف عدػا افوتػب افتدلينيػ  كوتػنب ، ك نَ  افاور االعت ائل
سيػػ  استػػوت  ػػ   افوتػػب علػػمت كسػػ ات كموضػػوعنت قتدلػػق ، ككتػػنب افرتعيػػ  احإسػػالمي ، افضػػراوة

 ذدارةكساػػػ  ، كقر ػػػي  اسػػػت الك ن، اظتيػػػن  كاضتضػػػنظ علي ػػن كاسػػػتغالؿعػػبدا قلػػػنين افبيئػػػ  كػػنفتلوث 
 كاستغالؿ اظتوارد افبيئي  ا  رل.

 اإلبادائي: . أىدف اداربية اد يئية في اداعليم2 
كزارة افرتعيػػػػ   لَػػػػ رقهفضػػػػ  لكرد دفيػػػػ  اظتػػػػريب يف افرتعيػػػػ  افبيئيػػػػ  فلتدلػػػػيل االعتػػػػ ائل عػػػػنصت ائر افػػػػ م    

كافػػػ  قاػػػدمت عنومػػػن ذُف قوػػػوي  رتلػػػ  مػػػ  ، ل ػػػ اؼ افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  يف افتدلػػػيل االعتػػػ ائل، افو  يػػػ 
 :1ا   اؼ     زذكتنكفينن يلل نتو  ، ئ اظتدنرؼ كاضتضنئق اف  قتنزور سوؿ افبي

 مانع ة اظتتدلنش علمت قووي  كعل  نم  عنفبيئ  كعنظتالوالت اف  هت د ن. :يـــــودـــــاد .1
كاالػػوالهتن كحتضيػػق ف ػػل ، ماػػنع ة اظتتدلنػػش علػػمت اكتاػػنب  ػػ ات مت وعػػ  عنفبيئػػ  ادمعــذرف: .2

 لسنسل عتن.
  عيػػػ  ؿتػػػو عيئػػػت لماػػػنع ة اظتتدلنػػػش علػػػمت قاػػػوير قػػػيل كلسنسػػػيس اكتن ادمواقـــف واالتجذىـــذت: .3

 كسض  ل علمت اظتالنرك  افضدنف  يف زتنيت ن كحتاي  ن كقرقيت ن.
 مانع ة اظتتدلنش علمت اكتانب اظت نرات افالزم  فلتدرؼ علمت اظتالوالت افبيئي . ادمهذرات: .4
ق كي  اظتتدلنش عنحإموننينت اف  قان  عتل عنظتاػنقت  افضدنفػ  علػمت رتيػ  اظتاػتوينت  ادمشذر ة: .5

 الوالت افبيئي .يف س  اظت
كل ػػ اؼ ، كقػػ  َػػ ف  ػػ ا افػػ في  ل ػػ اؼ افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف افتدلػػيل االعتػػ ائل ذُف ل ػػ اؼ مدرفيػػ   

 :2كل  اؼ م نري  ك ل كن د، ك  اني 
 

                                                             
 7، ص دفي  اظتريب يف افرتعي  افبيئي ػ . كزارة افرتعي  افو  ي . كزارة افت يئ  افدنراني  كافاينس .  1
 7، ص اظتر   نضاه.  2
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 كقتنث      ا   اؼ يف من يلل: األىداف ادمعرفية:
 .لف يوتاب اظتتدلل مدنرؼ مت وع  ع  افبيئ  اف  يدية في ن 
  عتن. استغالفهك رؽ ككسنئ  قر ي  ، منت افثركة افابيدي  يف عيئتهلف يدرؼ مضو 
  كمن ي  د ن م  ل انر.، لف لت د اظتالوالت اف  قتدرض عتن افبيئ 
 . لف يدرؼ مضومنت افتوازف افابيدل يف افبيئ 
 كقتنث      ا   اؼ يف : األىداف ادوجدانية:  
 تغالؿ عيئته.لف يتووف ف ل اظتدلل كعل عيئل يان  فه عرت ي  اس 
  ك رؽ كلك ه افدالج اظتنو  .، اف  قتدرض عتن افبيئ  كا  انرلف ي رؾ سول اظتالوالت 
 يض ر اصت ود اف  قب ؿ م  ل   َينن  افبيئ  كانفظ  علي ن كحتاي  ن. لف 
 .لف يلتـ  عنظتالنرك  افضدنف  يف زتني  افبيئ  كقرقيت ن 
 ذُف قواز ن افابيدل. يالوكال ،  نت اضتي  عنفبيئ لف يض ر كلترـت افدالقنت اف  قرع  افونئ 

 كقتنث      ا   اؼ يف:  األىداف ادمهذرية:
 .لف يالسظ افظوا ر افابيدي  فبيئته كيضار ن 
  ذموننينقهلف يضرتح اضتلوؿ اظت نسب  فلنالوالت افبيئي  يف س كد. 
  ذفي ن. احإسنوةكم   لف يت   افضرارات كاظتبندرات اظت نسب  فلز  م  افتد م علمت افبيئ 
 . لف يتواَ  م  ا  ري  كيالنرؾ مد ل يف س  مالوالت افبيئ  عنفوسنئ  اظتتنس 
قلػػنين افبيئػ  كمالػػوالهتن  كذدراج، عػنصت ائر ذُف اال تنػػنـ عنفرتعيػ  افبيئيػ  اظتالػػرع اظت رسػلفضػ  سػدمت    

ػػوؿ ، ئيػػ يف اظت ػػن ج اف راسػػي  يف ؼتتلػػف عنظتراسػػ  افتدلينيػػ  ك نَػػ  اظترسلػػ  االعت ا كذفػػ  عغيػػ  افَو
كقػ  ، كمضومنهتػن لعدند ػنياػل  سػلوكن كاعيػن جتػن  عيئتػه عوػ  ، عنظتتدلل ذُف لف يصب  موا  ن ماؤكال

افر ننػػػنت ا سنسػػي  افػػػ  ارقوػػػ ت ، رسلػػػ  افتدلػػػيل االعتػػ ائلماظتػػريب يف افرتعيػػػ  افبيئيػػ  يف  سػػ د دفيػػػ 
 كنن  ل موضز  يف اصت كؿ افتنِف:،  علي ن افرتعي  افبيئي  يف مرسل  افتدليل االعت ائل
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( يوضو ادرىذنذت األسذسية اداي ارتكزت دليهذ اداربية اد يئية في مرحلة 08جدول رقم )
 .اداعليم االبادائي

 اد يداغوجيذ ادمفضلة ادرىذن ادمفهوم
 / اد يئة مشكل 1

 )ذكتند سلوؿ فلنالوالت افبيئي (
  انفظ  علمت افبيئ 
 يػػػػػػػ  قػػػػػػػرميل اظتتلػػػػػػػف م  ػػػػػػػن)لم ق ن

 افوضنوات اظتتصل  عنفبيئ (

ق نيػػػػ  اظت ػػػػنرات اظتتدلضػػػػ  يػػػػ  
 اظتالوالت.

 / اد يئة مورد )تسيير اد يئة(.2
افبيئػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػل مو ػػػػػػػػػػودات سيويػػػػػػػػػػ  

 في ينئي  ػػ عيوفي ينئي  مالرتك 

قاي  موارد افبيئ  كفق م ظور ق نػوم 
 مات ٔف

مدرفػػػػػ   اكتاػػػػنباصتنػػػػ  عػػػػػش 
كاضػػػػػػز  ككنفيػػػػػػ  عػػػػػػ  اظتػػػػػػوارد 

انفظػػ  علي ػػن  كسػػب ، افبيئيػػ 
يف لكسن  ن اظت تلض )اضتػ ائق 
ػػػػػػػػػػػػ افغنعػػػػػػػػػػنت ػػػػػػػػػػػػ اضتضػػػػػػػػػػوؿ ػػػػػػػػػػػػ 

 اظتتنسف( 
 /اد يئة ط يعية3

 قتني  عن َنف  كاف ضنو كافصضنو
  ق نيػػػػػػػػػػػػػ  اصتننػػػػػػػػػػػػػب االنضدػػػػػػػػػػػػػنِف لك

 افو  آف.
 االسػػػػرتاـ، احإعوػػػػنب، )افتػػػػ كؽ ،

 افصينن (.، افتض ير
  رع  عالق  كثيض  م  افابيد 
 ذزاو افابيد  ذثراو افالوؾ كحتاي ه 

 افدرض 
  اصتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالت كاف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنرات      

) االنضتػػػػػػػػػػػنح علػػػػػػػػػػػمت افوسػػػػػػػػػػػ  
 افابيدل(

 / اد يئة محيي حيوي4
اعتبػػػػػػػػػػػنر ا رض كسػػػػػػػػػػػان مديالػػػػػػػػػػػين 
فلونئ ػػنت اضتيػػ  كا  ػػينو اظتو ػػودة 
علػػػػمت سػػػػاز ن ك ػػػػل مرتاعاػػػػ  مػػػػ  

كاظتػتدلل  ػو سلضػ  ، عدل ن افبدا
مػػػػػػػػػػػ  سلضػػػػػػػػػػػنت  ػػػػػػػػػػػ   افالاػػػػػػػػػػػل  

 اظترتاعا .

  افضرديػػػػػػػ  افػػػػػػػ   افػػػػػػػوعل عنظتاػػػػػػػؤكفي
قتالػػػػب قدػػػػ ي  افاػػػػلوؾ مػػػػ   ػػػػالؿ 

 اظتدرف  اصت ي ة فلنزي .
   كػػػػ  فػػػػرد ماػػػػؤكؿ عػػػػ   ػػػػ و مػػػػ

، افووكػػب افػػ م ندػػية علػػمت سػػازه
ع   ريق اظتالسظ  كافتانؤؿ كافوعل 

 ع وعي  افبيئ .

اظت نقالػػػػػػػػػػػػػػػػػ  افػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكؿ 
 احإ ونفي  عالو  مشوِف.
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 /اد يئة وسي معيشي 5
،  ػػػ ؿ ػػػل عيئػػػ  اضتيػػػنة افيوميػػػ  يف اظت

كمرافػػق ، كافدنػػ ، كاظت رسػػ ، كاضتػػل
ذنػػه كسػػ  مالػػب  ، كافرتفيػػه، افتاػلي 

اوونػػػػػػػػنت اناػػػػػػػػنني  ػػػػػػػػػػ ا تننعيػػػػػػػػ  
 ػػػثضنفي  ػػػ قو وفو ي  ػػ قنرمتي  ..

 .  َافتدرؼ علمت     افبيئ  اطتن 
 ذفتػػػنو احإساػػػنس عنالنتنػػػنو ذفي ػػػن ،

سيػػػػػ  يصػػػػػب  افضػػػػػرد مبػػػػػ عن ككاعيػػػػػن 
عػػػػػػ كر  يف كسػػػػػػاه اظتديالػػػػػػل )يصػػػػػػوف 

تػػػػه ػػػػػػي يئ ن ػػػػػػ لتني ػػػػن ( مػػػػ  ل ػػػػ  عيئ
 قرقي  نوعي  فلزينة

افاريضػػػػػػػػػػػػ  افػػػػػػػػػػػػ  هتػػػػػػػػػػػػ ؼ ذُف 
مانع ة كػ  فػرد علػمت قاػوير 
سػػلوكه مػػ  ل ػػ  قاػػور اضتيػػنة 

 افيومي .

 / اد يئة شأن جمذدي 6
، افبيئ   ػ ف مالػرتؾ صتننعػ  عالػري 

ف ل كس  ي بغل لف يووف مضدنػن 
ل كافتدػػػػػنية افػػػػػ نتضرا ، عنفتلػػػػػنم 

راد م ػػػػه اظتالػػػػنرك  م يػػػػتدلل ا فػػػػ افػػػػ
 افضدلي .

افبزػػػػػػػػػػػػػػػػ  افدلنػػػػػػػػػػػػػػػػل ضتػػػػػػػػػػػػػػػػ   .قغي  افواق 
اظتالوالت يف رتي  ا َد ة 
 )افضردي  كافضئوي  كاصتننعي (.

أددة ادمربي في , وزارة اداربية ادوطنية, ادمصدر :وزارة اداهيئة ادعمرانية واد يئة وادسيذحة 
 9ا , ادط عة ادثذدثة, اداربية اد يئية

 ية في ادمنذىج اداعليمية:. اداربية اد يئ3 
ا ثػػر مػػ  كمػػن كػػنف فػه ، قدػ د كق ايػػ  اظت ػػن ر كاظتالػوالت افػػ  قالػػ   ن افبيئػ  يومػػن عدػػ  يػـو ذف    

 دػ  مػ  ضػركرة اضتضػػنظ علػمت افبيئػ  كافاػدل حإكتػػند ، علػمت اضتيػنة افدنمػ  فنناػنف كاف بػػنت كاضتيػواف
   ػػ   اظتالػػوالت لمػػرا يف غنيػػ  ا قتيػػ اظت نسػػب  فلزػػ  مػػ   ػػ   اظت ػػن ر ككقػػف  كاحإ ػػراواتاضتلػػوؿ 

كو ػػن اظتػػ    اظت نسػػب ف راسػػ   ػػ   اظتالػػوالت ،  كفدػػ  افاػػبي  ا ناػػب فػػ ف   ػػو افرتعيػػ  افبيئيػػ 
كذفػػ  ، كافاػػبي  ا مثػػ  فوضػػ  اضتلػػوؿ افضنعلػػ  عتػػن اػػ ؼ افضلػػنو لك اضتػػ  مػػ  ق ث اهتػػن، كاظت ػػن ر

قونثضػػت   ػػود ؼتتلػػف اظتؤساػػنت  ذذاذال كفػػ  يتزضػػق ذفػػ  ، عتدنيػػق افػػوعل افبيئػػل فػػ ل افتالميػػ 
 ػػػ   ا  ػػػ ة افػػػ  عتػػػن لقتيػػػ   ، كاظتؤساػػػنت افتدلينيػػػ ، كاصتنديػػػنت، كاف ػػػوادم، افتدلينيػػ  كنصتنمدػػػنت



 افاندس : افرتعي  افبيئي  يف ضوو افوتنب اظت رسل فلتدليل االعت ائل يف اصت ائر افضص  
 

202 
 

كذف  عتلني  ن يف اظت ن ج افتدليني  عنظت رس  يف ؼتتلف ا  وار ، كب ة يف نالر كغرس افضيل افبيئي 
 .1افتدليني  كيف رتي  اظتواد

يل افبيئل م ل يف ػتو ا مي  افبيئي  كاف  قتلػن  ف ػل افدنليػنت كافػ ظل افبيئيػ  اػن يف ذفػ  فنفتدل   
ينغ  اضتلػوؿ اظتنو ػ  فلضلػنين افبيئيػ  كقوعيػ  اظتتدلنػش علػمت لف مػن يضدلونػه كػ فراد ، اف ظل افبالري  َك

 .2بيئ كال يتزضق   ا ا مر ذال ع   ريق افتدليل افضنئل علمت اف، لت ث فرقن يف عنظت ل
اقرتسػت افد يػ  مػ  افبزػوث افرتعويػ   فوػرة ذدراج  ػ ا كظتن كنف   ا اف وع م  افتدلػيل م نػن فضػ    

كحتضيػػق اظتالػػنرك  يف  قدلػػيل ، افتدلػػيل يف عػػرامج مػػن قبػػ  اظت رسػػ  كافتدلػػيل احإعتػػ ائل ) اظتػػ ارس افبيئيػػ (
كلكػ ت ، نت اظتبن ػرة مػ  اظتدلػلك سػ  اظتالػوالت افبيئيػ  عػ ؿ قلضػل افتالميػ  فلتدلينػ، افضيل افبيئي 

 .3    افبزوث علمت لقتي  ذدراج افتدليل افبيئل يف اظت ن ج اف راسي  يف اظت رس 
كذفػ  عت ػ يب ، كفلن ن ج افتدليني  دكرا م نن يف قو يه كقد ي  سلوكينت افتالمي  كقصػزيز ن  

ػػػن كلف ، ووننهتػػػنكغػػػرس افضػػػيل االكتنعيػػ  جتػػػن  ع نَػػػر افبيئػػ  كم، افلػػننئر كذيضػػػنظ، ا  ػػالؽ  صَو
فػ ا كػنف العػ  مػ  قلػنش قلػنين افبيئػ  كمالػوالهتن ، مالول  افبيئ   ل مالول  سلوكي  ع ر   لكُف

ك نَػ  يف اظترسلػ  االعت ائيػ  افػ  قدتػ  ا سػنس يف قوػوي  افضػرد كع ػنو ، يف ؼتتلف اظت ن ج اف راسػي 
مت اكتاػػنب االجتن ػػنت االكتنعيػػ  ك ػػ   اظتلػػنمش افبيئيػػ  مػػ   ػػ  ن ماػػنع ة افتالميػػ  علػػ،   صػػيته
يننت ن.، ؿتو افبيئ   كاكتانب افالوؾ افرا   اجتن  ن ان يلن  انفظ  علي ن َك

ػ  افتدػرؼ علػمت ع نَػر افبيئػ  كمصػندر افثػركة افابيديػ  كمدػنَف     كيتي  اظت  نج اظت رسل فلتلنيػ  فَر
   َل  مبن رة عبيئ  اظتتدلل كا تننمنقه م  مراعنة لف قووف     اظتلنمش افبيئي  ذات ، افبيئ  الي 

                                                             

اػػش، عػػنعاش. "ماػػتول افػػوعل افبيئػػل عػػبدا اظت ػػن ر افبيئيػػ  فػػ ل  نفبػػنت كليػػ  افرتعيػػ  فألقاػػنـ افدلنيػػ  اػػ ي   موػػ  اظتورمػػ  .  ػػ ل ػتنػػ  س 1
 83، ص 2002ك  ة". رسنف  من ات . قال افرتعي  كعلل اف ضس.  نمد  لـ افضرل. افادودي . 

2. Alec M, Bodzin. Starlin, Weaver. The Inclusion of Environmental Education   in 

Science Teacher Education. London New York: Springer Dordrecht Heidelberg.2010.p13 
3 . María ,Conde. J. Samuel, Sánchez . The school curriculum and environmental education: A 

school environmental audit experience . International Journal of Environmental and Science 

Education.  Volume 5 Issue 4 October 2010 .p478 
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لف  عػػ  كتػػب، غػػ  لنػػه كتػػب افت كيػػ  علػػمت ضػػركرة عػػ ـ اكتضػػنو اظتػػ  ج ع عاػػنو اظتدلومػػنت فضػػ     
قتي  فلنتدلل فرص اكتاػنب كقدلػل اظت ػنرات افػ  دتو ػه مػ  افتدنمػ  اظتيػ آف  لفقدن  اظت ن ج علمت 

 نعتنند لنالا  عيئي  حتت ذ راؼ اظتدلل.كال يتزضق ذف  ذال ع1، م  افبيئ  عيار ككضنوة
م ػ   نيػ  افضػرف اظتتزػ ة كافيوناػوو فلض  لك ت افد ي  م  اظتؤدترات افبيئي  افػ  عضػ هتن ا مػل     
علمت لقتي  افتدليل افبيئل كق ريب اظتدلنش كزيندة ذدراك ل عنف كر اضتيوم اف م يلالدوف عػه ،  20

كظ رت قبدن ف ف  نظرينت   يػ ة ،  ر اظتدرفي  اظتتدلض  عنفبيئ كقاوير ا ، يف قصور افضلنين افبيئي 
 كقررتت ػن ذُف سػينقنت، كلسنفيب قػ ريس فتابيػق اظت ػنرات كاالسػرتاقيوينت اصت يػ  يف افتدلػيل افبيئػل

 .2عنلي  كلنالا  عيئي 
 ل  م  اظتالوالت افبيئيػ ) ذف  اف النط اف م ي  ؼ ذُف افتدرؼ علمت مالوكاف النط افبيئل  و :  

كافتضوػػ  يف اضتلػػوؿ اظتالئنػػ  عتػػن ع  ػػراؼ اظتدلػػل افػػ م متاػػ  مػػ  قالميػػ   لك ػػه اف الػػنط ، كدراسػػت ن
فنف الػػنط افبيئػػل اظتتلػػن  يف اظتػػ  ج ، (3اظتتنسػػ  كاحإموننيػػنتافػػ  نتوػػ  ؽتنرسػػت ن ساػػب افظػػركؼ 

تالميػ  عتو يػه مػ  اف اال ػرتاؾك ، يانع  اظتتدلل علمت حت ي  اظتالػول  افبيئيػ  كحت يػ  لسػبنان كآثنر ػن
ػػ  اكتاػػنب قػػيل كم ػػنرات ، سلػػوؿ عتػػ   اظتالػػوالت ذكتػػندكذ ػػراؼ اظتدلػػل يف  ؽتػػن يتػػي  فلنػػتدلل فَر

 كاحإساػػػػنسمػػػػ   ػػػػ نه االسػػػػتضندة م  ػػػػن يف َػػػػينن  افبيئػػػػ  كافتدنمػػػػ  عدضالنيػػػػ  مد ػػػػن ، عيئيػػػػ  سػػػػلوكي 
ؼتتلػػف اظتالػػوالت  اسػػتغالفه عتػػن كظتوارد ػػن كافاػػدل ضتنينهتػػن مػػ  كذفػػ  عرت ػػي  ، عنظتاػػؤكفي  جتن  ػػن
كيتلػن   ػ ا اف الػنط مػثال علػمت مالػركعنت طت مػ  افبيئػ  ي و  ػن افتالميػ   ػنرج ، اف  هت د قواز ػن

كمػػ  عػػش  ػػ   ، كذفػػ  عنفتضنعػػ  مػػ  عيئػػنهتل اليػػ  ك ػػ مت ن، اظت رسػػ  حتػػت ذ ػػراؼ كقو يػػه اظتدلػػل
ق لك ق ظيػػف اػػي  مػػثال ق ظيػف لسػػ  ا سيػنو لك زرع عدػػا ا  ػػونر علػمت سنفػػ  افاريػ، ا نالػا 
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لك افضيػنـ ينػالت قوعويػ  ع قتيػ  اضتضػنظ علػمت مػوارد افبيئػ  كنظتيػن  ، اطتػنر ل فلن رسػ  لك، اف ا لل
 كافو رعنو.

افبيئيػ  يواػب افتالميػ  افوثػ  مػ  االجتن ػنت  كا نالػا ذف افت اي  كافت ضيػ  عتػ   اظتالػركعنت    
كنػن قتػي  عتػل افوثػ  مػ  ،  كاف نتضرا ي  يف اظت نقال ، كافتدنكف، رلم اصتننع  كنسرتاـ،  كافضيل اظترغوع 

 ع كاػػػنبكقاػػن   ػػػ   اظتالػػركعنت ، اظتدػػنرؼ كافضػػيل افبيئيػػػ  كاظت ػػنرات افالزمػػػ  فلت اػػي  كافت ضيػػػ 
  كمالػػوالهتن، كمووننهتػػن، افتلنيػػ  عدػػا اظت ػػنرات االكتنعيػػ  كػػنف ظرة افدلنيػػ  افضنسصػػ  فظػػوا ر افبيئػػ 

 كاضتضنظ علمت قوازف افبيئ  كنظنم ن.، سلوؿ عت   اظتالوالت حإكتنداظت نسب   كاحإ راواتكافاب  
كيؤكػػ  لزتػػ  ساػػش افلضػػنٓف كفنرغػػ  ساػػش لف اظت  ػػنج افتدلينػػل كم نػػن ل ػػتن  علػػمت مدلومػػنت    

مػػن   قررتػػ   ػػ   اظتدػػنرؼ كاظتدلومػػنت ذُف  ذذافلػػ  يوػػوف عتػػن لم قينػػ  لك فنئػػ ة ، ذات َػػل  عنفبيئػػ 
فنظت  ػػنج ذذف  ػػو  1، ؤدم نػػواقج قدلػػل م نسػب  مرقباػػ  عضوػػرة افرتعيػػ  افبيئيػػ قػػ، مواقػف علنيػػ    اقيػػ 

نفظ علي ػػن حتػػل االكتنعيػػ  افػػ  حتػػرـت افبيئػػ  ك عبػػنرة عػػ  ا داة افػػ  مػػ   العتػػن نتوػػ  ذكتػػند كنالػػر افضػػي
غػػ  لف نضػػ   ػػ   افضػػيل كاظتدػػنرؼ افبيئيػػ  ال ، عرترتػػ   ػػ   افضػػيل كاالجتن ػػنت افبيئيػػ  ذُف سػػلوؾ عيئػػل

فنفبيئػػػ  كتػػػب لف يػػػتل قلػػػني  ن يف ؼتتلػػػف اظتػػػواد كافوتػػػب ، يتوقػػػف علػػػمت مػػػندة دراسػػػي  دكف ل ػػػرل
ي  كػ  مػندة ك بيدػ  موضػوعنهتن كػتنكر ػن كنتوػ  فينػن يلػل عػرض افػ كر ، افتدليني  كساب  صَو

كقتلػػ   ػػ   افدالقػػ  ، افػػ م يضػػـو عػػه اظتػػ  ج سيػػنؿ افبيئػػ  فت يئػػ  ظػػركؼ افتضنعػػ  اف ػػن   مػػ  افبيئػػ 
 الودة عش اظت  ج كافبيئ  م   الؿ:اظت 
 االجتن ػنت  ذكاػنالك ، كلسػنفيب افتضوػ ، كاظت ػنرات، ق كي  افتالمي  عض ر مالرتؾ م  اظتدنرؼ

افػ  لتتػنج ذفي ػن كػ  فػرد كزػ  لدْف يوضػ  فػه افتضنعػ  ع وػنح كافتويػف مػ  ، افالوؾ كلفتنطكافضيل 
تالميػػػػ  كمراعػػػنة ميػػػػوعتل كا تننمػػػػنهتل سن ػػػػنت اف ذ ػػػبنعكنػػػػن كتػػػػب لف يدنػػػ  اظتػػػػ  ج علػػػػمت ،  افبيئػػػ 

كقػػػو ي  ل فلاػػػرؽ كاظتصػػػندر افػػػ  ياػػػتايدوف لف يوتاػػػبوا عواسػػػات ن اظتدػػػنرؼ ع نضاػػػ ل ، كق نيت ػػػن
 ظتانيرة افتاورات اضتندث .

 ك  ا م   الؿ  رائق افت ريس اظت تلض .، مانع ة افتالمي  علمت افتدرؼ علمت عيئت ل كدراست ن 
                                                             

 24، ص 1991.مصر: عنَف افوتب ، 1. ط افرتعي  افبيئي  كا ب كماؤكفي ػ لزت  ساش، افلضنٓف. فنرغ  ،ساش.  1
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  علػػمت مصػػندر افثػػركة افابيديػػ  اظتو ػػودة يف افبيئػػ  اػػن يت نسػػب مػػ  ماػػنع ة افتالميػػ  علػػمت افتدػػرؼ
كافدن  علمت ق نيػ  افػوعل ع قتيػ   ػ   اظتصػندر كلسػنفيب االنتضػنع ، اظتراس  اف راسي  كماتول فتو ل

 كاضتضنظ علي ن كسا  استغالعتن.، ان
 ريب ل علػػمت كقػػ، ذكاػػنب افتالميػػ  اظت ػػنرات افػػ  قػػرقب  عتدػػرف ل علػػمت  نمػػنت افبيئػػ  كظوا ر ػػن 

 .1است  اـ ا سنفيب كافوسنئ  اف  قوض  عتل سا  االنتضنع ا   اطتنمنت
 ــــ  األسذس اد يئي في بنذء ادمنذىج اداعليمية:    
كيضص  ان ، ي  اف  قضـو علي ن اظت ن ج افتدليني اال تننعيدت  ا سنس افبيئل لس  ل ل ا سس    

كافػ  قتنثػ  يف ، اف  قؤثر يف ختاي  كقصنيل اظت ن ج كق ضي  ني  اال تننعغتنوع  افدوام  كافضول 
كا  ػ اؼ افػ  رشت ػن ، كسن نقػه، كمالػوالقه، كمبندئػه، ككاقػ  اجملتنػ  كنظنمػه، ثضنفػ  اجملتنػ  كقراثػه

 كاف  يصبوا ذفي ن كحتضيض ن.
ندر كع نَػػر كيػػؤثر في ػػن كيتػػ ثر اػػن كاػػن حتتويػػه مػػ  مصػػ،  ػػو اعػػ  عيئتػػه احإناػػنفكمػػ  م الػػق لف    

يدػػية علػػمت قوافػق مػػ   ػػ   افبيئػػ   لفكػػنف العػػ  علػمت اظت ػػن ج افتدلينيػػ  كسػػ  قلػن  فلضػػرد ،   بيديػ 
لف قػػػ رج يف ملػػنمي  ن ع نَػػػر افبيئػػ  كفػػػيس افبيئػػ  اظتنديػػػ  ، كقياػػر فػػه سػػػب  افدػػية كافتضنعػػػ  مد ػػن

فرتعيػ  حإسػ اث عالقػ  كعليػه قلوػ  اجملتندػنت ذُف عنليػ  ا، يػ اال تننعافابيدي  فض  ع  س  افبيئػ  
كذف  ع   ريق اظت  ػنج افػ م يتػي  ، ي اال تننعافتويف كافوعل عش ا فراد كافبيئ  افابيدي  كافبيئ  

ككيضيػػ  اضتضػػنظ علي ػػن ككقنيت ػػن ، ؼتتلػػف اطتػػ ات افػػ  قتدلػػق عنظتصػػندر افابيديػػ  اكتاػػنبفلنتدلنػػش 
كنن ي بغل ق ني  ق رات اظتتدلنش ،  ينهتلكف لو ل كم ل اقصنعتل ي، كاستثننر ن قبدن  قتيت ن عتل

 نو     اظت ن ج كي الق عكيات    2، علمت افتضو  ااتوينت ؼتتلض  فلتدنم  م  افبيئ  ع كنو كفنعلي 
 عنفابيد  ك    االجتن نت قتنث  يف : احإنانٓفم  اجتن نت نظري  سوؿ عالق  اجملتن  

                                                             
 42، ص 2005: دار اظتا ة، ا ردف.عننف.لسس ع نو اظت ن ج كق ظيننهتنػ سلنل لزت  ،افوكي . ػتن  لمش ،اظتض .  1
، 2005: دار افالػركؽ ،ا ردف.عنػنف.اظت  نج افتدلينل كافتو ه ا ي يوفو ل اف ظري  كافتابيق.  س يل ، ػتا . كنظل، افضتالكم. لزت  ، الِف.  2
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  :ناػػنف لف يوػػوف دائػػل االسػػتد اد يف افتصػػ م افابيدػػ  عػػ ك احإناػػنف كعلػػمت احإاالتجــذه األول
 كعلمت افرتعي  لف قانع   يف ذ لنع افبيئ  فالاننه.،  ع ائه

 : فنفتضػػػ ـ ال يػػػتل ذال عدػػػ  افتغلػػػب علػػػمت ، احإناػػػنٓفافابيدػػػ  عضبػػػ  لمػػػن افتضػػػ ـ  االتجـــذه ادثـــذني
ندرا علػػمت سػػ  يوػػوف قػػ احإناػػنٓفعػػ ف  يوػػوف  ػػ ؼ افرتعيػػ  ق نيػػ  افػػ كنو ك ، افصػػدوعنت كافدراقيػػ 

 .احإنانني ذعندة قالوي  افبيئ  عاريض  قل  في ن اضتن ينت 
 :كعلػػػمت افرتعيػػػ  لف ، نضت ػػػنفعفنفابيدػػػ  لـ رؤـك دتػػػ  ا فػػػراد ، يف افتضػػػنؤؿ احإفػػػراط االتجـــذه ادثذدـــث

فو    ا االجتن  سيوف  االنضصػنـ يف قضوػ  اظتتدلنػش كلنػن  ػن  كا يف ، قالل زمنـ افضيندة فلابيد 
 يومي  من يالوو ل يف س نف افابيد .سينهتل اف

 :كمػ  مث فػ ف علػمت ، قصور احإسالـ فلبيئ  ي الق م  ل ن ما رة طت مػ  احإناػنف االتجذه ادرابع
  يف سينقػػه احإناػػنفيف افوػػوف كػػ  مػػن لتتن ػػه فػػراد ذُف  ػػور اطتػػنفق افػػ م لك ػػ  قو ػػه ا  لفافرتعيػػ  

 قاػنع  ل علػمت افتضنعػ  مػ  افبيئػ  عنناػونـ كالع  ك ف  م  ذكانب اظتتدلنش افاريض  اظتثلػمت افػ 
 .1كال قب ير ذسراؼال 
 . مداخل تضمين اداربية اد يئية في ادمنذىج اداعليمية: 4
  فضػػػ  لَػػػب  مض ػػػـو افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  اجتن ػػػن كفوػػػرا كفلاػػػض  ي ػػػ ؼ ذُف قوػػػوي  لفػػػراد كاعػػػش عيئيػػػن   

فػػػ ا فػػػ ف دمػػػج قلػػػنين افبيئػػػ  ، ل اليػػػ كماػػػنع هتل يف اختػػػنذ افضػػػرارات يف لث ػػػنو قدػػػنمل ل مػػػ  عيئػػػنهت
اغينف احإنانف علمت عيئتػه ماػببن يدت  ضركرة ملز  يف عصر دتي  ع، كمالوالهتن يف اظت ن ج اظت رسي 

 دمنرا كفاندا كب ي  مس ا  لر كافينعس عضد  ؽتنرسنقه افانئال  جتن  عيئته.
افبيئيػ  يف  ػ و م ػل مػ  قلػ  اظت ػن ج ف ػل  كافرتعيػ ، كدتث  اظت ن ج اف راسي  فب افدنلي  افتدلينيػ    

جتدل ػػػل علػػػمت درايػػػ  كنفيػػػ  عالػػػؤكف عيئػػػت ل اليػػػ  ، قاػػػنع  علػػػمت ق كيػػػ  ا فػػػراد ادػػػنرؼ عػػػ  افبيئػػػ 
قػ  ب لعدػ  مػ   لفعػ  كتػب ، غ  ل ن كتب لف ال قتوقف ع ػ   ػ ا اعتػ ؼ فزاػب، كاالوالهتن

سػلوك ل كدكر ػل افضدػنؿ  كذدراؾمالػوالهتن ذف  كلف قانع  ا فراد علمت افتضنع  م  قلنين افبيئػ  ك 
كفػ  يتزضػق ذفػ  ذال عػ مج قلػنين افبيئػ  كمالػوالهتن ، سلػوؿ ظتالػوالت افبيئػ  كاضتػ  م  ػن ذكتنديف 

                                                             
 188.185ػ عب  افرزت  َنٌف ،عب  ا،. مر   سنعق، ص  1
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   ػػػ ا افػػػ مج افػػػ م يت ػػػ  ل ػػػونال كفتػػػنذج متدػػػ دة ختتلػػػف مػػػ  دكؿ   ػػػرل، يف اظت ػػػن ج افتدلينيػػػ 
افبػػػ  افرتعويػػػ   ك، كافغنيػػػنت، دػػػن فلظػػػركؼكي بغػػػل حت يػػػ  لسػػػنفيب  ػػػ ا افػػػ مج ككسػػػنئله كقاوراقػػػه قب

ك فينػػن يلػػل سػػ  كر عدػػا مػػ ا   قلػػنش افرتعيػػ  ، 1كاالقتصػػندي  اطتنَػػ  عوػػ  علػػ  ، يػػ اال تننعك 
 افبيئي  يف اظت ن ج افتدليني  اظت رسي :

 . مدخل ادوحدات اددراسية: 4-1
وف     افوس ة قنئنػ  كق  قو، يتل قلنش اظتوضوعنت افبيئي  يف   ا اظت    كوس ات ماتضل    

كق  قوػوف  ػ   افوسػ ات ، سي  هتتل ع ع اد كس ات يف مواد دراسي  ؼتتلض ، علمت اظتندة اف راسي 
 يػ اال تننعسي  ق رس افوس ة يف فرتة زم ي  ػتػ دة جبنيػ  لعدند ػن ، مب ي  كقنئن  علمت مب ل اطت ة

كقتن مػ  ، ة كمشوؿ اظتدرف  ؿتو افبيئ ك  ا اظت    يظ ر مب ل قونم  اطت  ، ك افابيدي   االقتصندي ك 
وؿ ذفي ن  .2ا   اؼ افرئياي  اف  قادمت افرتعي  افبيئي  افَو

  يف  ػػ ا اظتػػ    نتوػػ  ذعػػ اد فصػػ  لك كسػػ ة عػػ  افبيئػػ  كيػػتل دغت ػػن يف ذسػػ ل اظتػػواد اف راسػػػي    
 كافابيديػػ  ي كاالقتصػػند يػػ اال تننعييػػ  قػػ رس  ػػ   افوسػػ ة يف فػػرتة زم يػػ  ػتػػ دة جبنيػػ   وانب ػػن 

 كي  ػػ  اػػػ ا ا سػػػلوب افد يػػػ  مػػ  افػػػ امج ) اظتػػػواد( كنصتغرافيػػػن كافدلػػـو كافضػػػراوة كافرتعيػػػ  احإسػػػالمي 
لك كسػ ة عػػ  افبيئػ  يف كتػػنب ، فصػ  عػ  افانقػػ  كمالػوالهتن يف كتػػنب افضػراوة ذد ػػنؿسيػ  نتوػ  

ج افتدلينيػػ  يف افد يػػػ  مػػػ  ك ػػػ ا اظتػػ     ػػػنئ  ناػػبين يف كثػػػ  مػػ  اظت ػػػن ، افرتعيػػػ  اظت نيػػ  لكافدلػػـو 
افػ كؿ فضػ  عنلػت  ن ػ ة علػمت   كاصت ائػر علػمت غػرار   ػ ، اف كؿ علػمت ؼتتلػف ماػتوينهتن افتدلينيػ 

قلػػػػنش افد يػػػػ  مػػػػ  افوسػػػػ ات كافضصػػػػوؿ سػػػػوؿ افبيئػػػػ  كقلػػػػنين ن عنظت ػػػػن ج افتدلينيػػػػ  يف ؼتتلػػػػف 
 افثننوم(.، اظتتوس ، اظتاتوينت افتدليني  ) االعت ائل 

سيػ  رعػ    اقػه ، ت فدنفي    ا اظت    اكتنعين ع  ك  م  اظت  ج كاظتدلل كاظتػتدللكق  اندوا    
كلقنح فه قابيق قل  اطت ات يف موا  ػ  مواقػف سينقػه ، عواقده ؽتن لضضمت اظتد  علمت ك  من يتدلنه

كنتو  ذضنف  لسلوب آ ر ك ػو لسػلوب ا نالػا  افرتعويػ  ، كس  من يدرتضه م  مالوالت، افيومي 

                                                             
 150، ص  2010.  راعلس: اظتؤسا  اضت يث  فلوتنب ،  افرتعي  افبيئي. ذيند عن ور، افانئل. ػتا ، عب  علل.  1
 53، ص 1997. ع كت:اظتوتب  افدصري  ، افتلوث افلوضنئل كافرتعي  افبيئي . ػتن  م  ، سد  اف ي .  2
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لك ذات   ك ذغ نئيػ  ظت ػن ج ككتػب اظتػواد اف راسػي  اظت تلضػػ ، قد ي يػهكقػ  قوػوف ، افالَػضي  ك افصػضي 
ضػػن  اضتصػػل اف راسػػي   ذد نعتػػنَػيغ  عنمػػ  ماػػتضل  كقدتنػػ  علػػمت كضػػنوات اظتدلنػػش كقػػ راهتل يف 

 .1لك ضن  ا ن ي  اظت رسي ، فبنقل اظتواد
 :  االندمذجي. ادمدخل 4-2

تلنش موضوعنت عيئي  مدي   يف عدا اظت ن ج اف راسي  ك  من كػنف ذفػ  كي تل   ا اظت    ع    
علػػمت ، ف ػػو يدنػػ  علػػمت دمػػج كقلػػنش عدػػا اظتدلومػػنت افبيئيػػ  يف م ػػن ج اظتػػواد اف راسػػي ، م نسػػبن

سبي  اظتثنؿ نتو  مدنصت  موضوع افغنعنت يف دراس  اف بنقنت يف اصتغرافيػن ع ػ  دراسػ  قػوزع افغنعػنت 
كدراسػػ  قلػػوث اعتػػواو ع ػػ  ،   قلػػوث اظتػػنو ع ػػ  دراسػػ  ا  ػػنر كاظتاػػازنت اظتنئيػػ كمدنصتػػ، كاف بنقػػنت

كنتوػػ  مدنصتػػ  اظتػػوارد افابيديػػ  يف ، دراسػػ  افغػػالؼ اصتػػوم كمووننقػػه مػػ  افغػػنزات يف مػػندة اصتغرافيػػن
 .2ك  ا م    نه لف يان ل يف قونم  اظتوضوعنت، مواد افدلـو كافلغ  افدرعي  كاصتغرافين 

ك و من نتو  ن م  ،   ا اظت    ا    اب ل افتدنكف كافت ا   عش افت صصنت افدلني كي  ؼ   
اعتضػػػوات  اسػػػت راؾسػػػ  يػػػتل ،  ػػػو قرقيػػػ  اظت ػػػنرة افبالػػػري  عالػػػو  دائػػػل، يف  ػػػ ؼ كاسػػػ  اال ػػػرتاؾ

  3مػػػ  ل ػػػ  ذعػػػندة افب ػػػنو يف ظػػػ  افتو يػػػ  كافػػػرتاكل اظتدػػػريف كافب ػػػنئل، كاصتوانػػػب افػػػ  جتنكز ػػػن اف مػػػنف
ز لقتي  ا    ا ا اظت    ليلن فووف افبيئ  فيات مبزثن لك مضررا دراسين م ضصال ع  ؼتتلػف كق  

    ال يتػػػ قمت ق كقدنيػػق ل ػػػ اؼ افرتعيػػ  افبيئيػػػ  عػػػ  علػػمت افدوػػػس فػػ ف حتضيػػػ، اظتضػػررات اف راسػػػي  اظتدركفػػ 
 .   4بيئي م  فغنت كعلـو كآداب عنظتضن يل كاظتواضي  اف، ذال عتاديل ؼتتلف اظتواد اف راسي 

كعلمت افرغل م  لف   ا ا سلوب م ل كونه يدرض موضػوعنت كمضػن يل فلبيئػ  مػ  لك ػه كزكايػن    
ذال لنػػه يدتنػػػ  علػػمت سػػػ  عديػػ  علػػػمت   ػػود اظتدلنػػػش كاظتالػػرفش افرتعػػػويش يف  ريضػػ  افتدلػػػيل ، ؼتتلضػػ 

                                                             
 359، ص 2012:  دار لسنم  فل الر كافتوزي ، ا ردف.افرتعي  افبيئي  كاسرتاقيوينت ق ريا ن. كفي  رفيق، افدينَرة.  1
 65، ص  2003. دمالق: دار افضور،1. ط  افرتعي  افبيئي  كآفنق ن اظتاتضبلي ذعتانـ ،دركية .َنٌف ،ك  .  . 2
 294. زردكمل، لزت  . مر   سنعق ، ص  3
 189. ر ي ، اضتن . ػتن  سدي ، َنعريا. مر   سنعق، ص  4
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كػػه رغبػػ  يف حتضيػػق كامتال ، اظتدلػػل عنفبيئػػ  كمالػػوالهتن اقت ػػنعكنػػن يتالػػب ،  كلسػػنفيب افتو يػػه افبيئػػل
 .1ل  اؼ افرتعي  افبيئي  اظتر وة
 في تدريس اداربية اد يئية االندمذجي( ادمدخل 02شكل رقم )

 
 
 

 
 

 
 
 

منشورات ادجذمعة ادعربية , 1ط , اداربية اد يئية, ادجديدي حسن, ادمصدر: بذحمي ادص ير
 232ا , 2006, دي يذ, طرابلس, ادمفاوحة

 قــل: . ادمدخل ادمسا4-3
كقػػ رس  ، يدتػ   ػػ ا اظتػػ    ا كثػػر قضػ من كونػػه يدػػ  عػػرامج دراسػػي  عصػورة متونملػػ  فلرتعيػػ  افبيئيػػ   

سيػ  يركػ   ػ ا اظتػ    علػمت قػ ريس افرتعيػ  افبيئيػ  كنػندة ماػتضل  كبضيػ  ، كن  ج دراسػل ماػتض 
يتنيػػ  يف دراسػػته  كمػػ  مث فػػ ف  ػػ ا اظتػػ   ، اظتػػواد ا  ػػرل كنفرينضػػينت كافتػػنريخ كاصتغرافيػػن كغ  ػػن

 .2فلبيئ  عنفتدنق كاحإسن   جبني   وانب اظتوضوع
ذال لف   ا اظت    قدرتضػه عدػا افصػدوعنت كػوف ػتتػول افرتعيػ  افبيئيػ  ماػتن  مػ  عػ ة علػـو     

كقاػػتن  ، ادػػ  لف افرتعيػػ  افبيئيػػ  مض ػػـو مركػػب ق اػػوم في ػػن اظتبػػندا كاظتضػػن يل كاظت ػػنرات، مت ا لػػ 
  كنػػن لف ختصػػيل مػػندة ماػػتضل  عتػػن نتوػػ  لف لتوعتػػن ذُف مػػندة سضظيػػ ،  لػػف افدلػػـومضومنهتػػن مػػ  ؼتت

                                                             
 358. كفي  رفيق، افدينَرة. مر   سنعق، ص  1
 228، ص 2008.عننف:  دار افثضنف  ، 1. ط افرتعي  افبيئي  قرعي  ستني نكم. . رملنف عب  اضتني ،   ا 2

 يةجتماعاالالعلوم 

 العلوم االنسانية             العلوم الصحية                                                     

 

 

 العلوم الدينية                               العلوم الرياضية                                   

  العلوم الطبيعية 

 معلومات التربية البيئية
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اف  هت ؼ لسنسن ذُف اكتالنؼ افدالقػنت اظتت ا لػ  عػش ، ك و من ال يت نسب كل  اؼ افرتعي  افبيئي 
علػػػمت اختػػػنذ افضػػػرارات  احإناػػػنفكقالػػػنع  افدالقػػػنت كاظتالػػػوالت افبيئيػػػ  ظتاػػػنع ة ، احإناػػػنف كافبيئػػػ 

كاكتاػػنب افضػػرد اجتن ػػنت كسػػلوكينت اكتنعيػػ  قدنػػ  علػػمت زتنيػػ  افبيئػػ  كاضتضػػنظ ، جتػػن  افبيئػػ  اظت نسػػب 
 علي ن.

 (: يوضو ادمدخل ادمساقل في تدريس اداربية اد يئية03شكل رقم )
   
 
  
 
 
 
 
 
  
 (234ا , مرجع سذبق, )ادمصدر: بذحمي و ادجديدي

 ي: االجامذد. ادمدخل 4-4
   غتػػنؿ افرتعيػػ  افبيئيػػ ل يف ذثػػراو اظت ػػن ج عيئينػػن يدتػػ  لمػػرنا ماػػتز ثن يفاال تنػػنعاظتػػ    ذف قابيػق     

افػػ   ػػ  ت مالػػوالت عيئيػػ  جتػػنكز في ػػن ،  ػػ ا اظتػػ    افد يػػ  مػػ  افػػ كؿ اظتتض مػػ  تسيػػ  قب ػػ
كمػػ  ا  ػػ اؼ افػػ  ياػػدمت ذفي ػػن  ػػ ا اظتػػ    ذعػػراز ، احإناػػنف اضتػػ كد اظتنو ػػ  فضػػ رة ع نَػػر افبيئػػ 

كذقنس  افضَر  فلنتدلنش فلنننرسػ  كافتػ ريب علػمت  ، دالق  عش افدلل كافتو وفو ين كاجملتن  كافبيئ اف
كفػ ف  ارقباػت اظت ػن ج افبيئيػ  افػ  ، كيضي  اختنذ افضػرارات عنف اػب  فلزيػنة افيوميػ  كماػتضب  اجملتنػ 

العلوم 

نساناإل

 ية

 مقرر

التربية  

 البيئية
العلوم 

 الصحية

العلوم 

االجتماع

 ية

العلوم 

الرياض

 ية

العلوم 

الطبيعي

 ة

العلوم 

زراعال

 ية
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فػ  مػ   العتػن قتلػ  كا، َننت يف ضوو   ا اظتػ    عنفضلػنين اظترقباػ  ييػنة افتالميػ  كغتػتند ل
 ا فونر افدلني  افو ل كاصتوانب اظت تلض  فلتضنع  اف ائل عش افدلل كافتو وفو ين كاجملتن  كافبيئ .

كحتضيػػػق افػػػرع  عػػػش مدػػػػرفت ل ، كياػػػدمت  ػػػ ا اظتػػػ    ذُف ذعػػػ اد اظتتدلنػػػش  دكار ػػػػل اظتاػػػتضبلي     
كذف  فوػل ، كافت لل م  اف ضنينت اظتالد ، افدلني  عن س اث افبيئي  مث  است  اـ افانق  اف وكي 

ل يف اال تنػنعمػ  ل ػ  افبدػ  ، يالنركوا يف اختنذ افضرارات فينن يتدلق عن س اث كاظتالوالت افبيئي 
كمػػػ  اظتدلػػػـو لف يف  ػػػ ا افدصػػػر زاد اعتنػػػند احإناػػػنف علػػػمت ، االعتبػػػنر ع ػػػ  ذَػػػ ار  ػػػ   افضػػػرارات

ا رغػػػل لف  ػػػ   ا  ػػػ ة سػػػببت افد يػػػ  ، افتو وفو يػػػن مػػػ  اظتالػػػوالت افػػػ  سػػػنكؿ احإناػػػنف  ن ػػػ ن
عاػبب افتػ  ور )افتو وفو يػن( سػ  عػنت احإناػنف مػ م ن ، فتونكز ن كذكتند سلوؿ عتػن عػ ات افوقػت

 1عت   افتو وفو ين.
نتوػ  افضػوؿ عػ ف فوػ  ، كعد    ا افدرض اظتػو     ػل مػ ا   قلػنش افرتعيػ  افبيئيػ  يف اظت ػن ج   

كفوػ  مػ    ل ػ اؼ ياػدمت فتزضيض ػن غػ  لف اصتنسػل يػرل لف اظتػ    ، م    ذكتنعينقه كسلبينقه
كذفػػ  علػػمت ماػػتول ، افتوػػنملل يدتػػ  لناػػب اظتػػ ا   فتلػػنش افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف اظت ػػن ج اف راسػػي 

يف سػش يدتػ  ، لمن م    افوس ة اف راسي  م نسب فلنرسل  افثننوي ، اظترسلتش االعت ائي  كاظتتوسا 
نسبنن ظترسل  افتدليل افدنِفاظت    اظتاتض  م 

2. 
كم نػػػن كننػػػت م ػػػن ج افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  يبضػػػمت اظتدلػػػل يف اظتضػػػنـ ا كؿ ك ػػػو ا سػػػنس ف وػػػنح افدنليػػػ     

فػػ ا ي بغػػل لف يضت ػػ  ع قتيػػ  افػػ امج مػػ    ػػ  كلقتيػػ  افبيئػػ  كمووننهتػػن مػػ    ػػ  ، افدلنيػػ  افتدلينيػػ 
فلتدلػػيل افبيئػػل كق رقػػه ليلػػن علػػمت ا تيػػنر  كنػػن ي بغػػل لف يوػػوف علػػمت ذ ػػالع ككضػػنوة قؤ لػػه،  ل ػػرل

كنػن كتػب لف يوػوف افانفػب ،  ا سلوب ا مث  فلت ريس اف م يتي  فه حتضيق ل  اؼ افرتعي  افبيئيػ 
كافضػػػ رة علػػمت قدػػػ ي  علػػػمت سػػػلوكه عنجتػػػن  ، علػػمت قػػػ رة مػػػ  افتضوػػػ  افدلنػػل ضتػػػ  اظتالػػػوالت افبيئيػػػ 

 اظتواقف افبيئي  اظتاتو ة.

                                                             
 .13.  نمد  اف كؿ افدرعي : مر   سنعق، ص  1
ورمػ  .   ل ،ػتن . ساش، عنياش." ماتول افوعل عبدا اظت ن ر افبيئيػ  فػ ل  نفبػنت عوليػ  افرتعيػ  افدلنيػ  فألقاػنـ افدلنيػ  اػ ي   موػ  اظت 2

 .76، ص 2002  من ات . كلي  افرتعي .  نمد  لـ افضرل. ك  ة". رسنف
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 مقذرنة بين ادمدخل اددمجي وادمدخل ادمساقل في اداربية اد يئية( يوضو 09جدول رقم )
 اظت    اظتاتض  اظت    اف غتل االعتبنرات

ياػػػ   قابيضػػػه يف اظتػػػ  ج كنوضػػػوع  _ س وف  افتابيق1
كاسػػػػػػػ  ذذا شتػػػػػػػ  افوقػػػػػػػت عتػػػػػػػ ريب 

 اظتدلنش كيصب  ذف  لس  .

يتالػػػػػػػػػب لكػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػ د مػػػػػػػػػ  
كنن يتالػب ق اػيضنن ،  اظتدلنش

كيتالػػػػػػػػػػب  ،لكػػػػػػػػػػ  فلنػػػػػػػػػػ  ج
 ذدرا ه كقتن ل وؿ.

قػػػ  يتالػػػب عػػػ د لقػػػ  مػػػ  اظتدلنػػػش  _ كضنوات اظتدلل2
في ػػػػتج عػػػػ  ، كفوػػػ  عتػػػػ ريب عنيػػػق

ذف  سن   ذُف ع د قلي  م  زيػندة 
 يف كضنوة اظتدلنش.

كتػػػب علػػػمت اظتدلنػػػش يف لنػػػواع 
افضركع لف يوونػوا ذكم كضػنوة 
دتوػػ  ل مػػػ  اسػػػت  اـ لدكات 

كقػػػ  ال يوػػػوف ، افرتعيػػػ  افبيئيػػػ 
ذف  ااتول افدنق اظتالػوب 

 يف اظت    اف غتل.
_ زيػندة افدػػبو علػػمت 3

 اظت  ج
ذضػػػنف  افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  ذُف اظتػػػ  ج قػػػ  

 قالو  َدوع  كعبئنن عليه.
عنحإموػػػػنف قابيضػػػػه دكف زيػػػػندة 

 افدبو علمت اظت  ج.
_ قاػػػػػػػػػػػػ ي  كضػػػػػػػػػػػػ  4

 اظت  ج كقاوير .
كتػػػػػب حت يػػػػػ  افد نَػػػػػر ع قػػػػػ   يا   حت ي  افد نَر كقرقيب ن.

كقرقيب ػػػن كذدمن  ػػػن يف اظتػػػ  ج 
 اظتو ود.

َػػػػػػدوع  افتضػػػػػػؤف عنف اػػػػػػػب  ذُف  قصب  س ل  كميارة. _ افتضؤف5
 ع د افد نَر.

_ افتوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  6
 اظتاتول افدنرم

قػػ  يوػػوف لكثػػر مالئنػػ  مػػ  اظترسلػػ  
كعنف اػػػػب  فػػػػبدا ل ػػػػػ اؼ ، افثننويػػػػ 

افرتعيػػػػ  افبيئيػػػػ  كقػػػػ  يوػػػػوف الزمنػػػػن يف 
 مدي .اظترسلتش افثننوي  كاصتن

مالئػػػػػػػل فوػػػػػػػ  ا عنػػػػػػػنر مػػػػػػػ  
عدػػػػػػػػػػػػػػػػػػا االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتث نوات يف 
 اظترسلتش افثننوي  كاصتنمدي .
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يصػػػػػػػػػػػدب اسػػػػػػػػػػػت  امه يف افتدلػػػػػػػػػػػيل  _ فدنفيته يف افتدليل7
 اعتندؼ ذُف نض  اظتدرف .

افتدليل ف ض  اظتدرف  م  َلب 
   ا اظت  ج.

لكثػػػر فدنفيػػػ  عنف اػػػب  فلوقػػػت اظتتػػػوفر  _ افدنق8
 ك  ة اظتتدلنش

الن فو ػػػػػػػه يتالػػػػػػػب لكثػػػػػػر مشػػػػػػػو 
ق اػػػػػػيضن قويػػػػػػن دا ػػػػػػ  اظتػػػػػػ  ج 

 فتصب  اف امج عنيض .
يػتل اعتنند ػػن كفػق  بيدػػ  اظتػندة افػػ   _ اظتي اني 9

ست الػػ  كقػػ  قوػػوف اظتػػندة مولضػػ  يف 
 سنف  اف ينرات اظتي اني  كافرسالت.

قت ػػػػوع ساػػػػب  بيدػػػػ  اظتػػػػ  ج 
، افػػػ م يػػػتل كضػػػده لك قاػػػوير 
كفوػػػػػ  ذفػػػػػ  يتالػػػػػب كنيػػػػػػ   

 .كب ة م  اظتنؿ
 .68-67ا , اباسذم درويش ادعجمي: مرجع سذبق, ادمصدر: صذدو محمود وى ي

 . طرق تدريس اداربية اد يئية: 5
     كرغػػػػل قدػػػػ د ن ، قتدػػػػ د كقت ػػػػوع اسػػػػرتاقيوينت افتػػػػ ريس عتدػػػػ د افضلاػػػػضنت كاف ظريػػػػنت افرتعويػػػػ     

كقػػػيل كاجتن ػػػنت  ذال لف رتيد ػػػن يالػػػرتؾ يف ػتػػػور كاسػػػ  ك ػػػو اظتػػػتدلل كذكاػػػنعه مدػػػنرؼ كمدلومػػػنت
ذُف اظتدلل  سي  ير   ، ك  ير عنف كر لنه ال قو    ريض  لفل  م  ل رل يف افت ريس، كم نرات

كي ػوع يف اسػرتاقيوينت افتػػ ريس اػن يػتالوـ ك بيدػػ  ، سريػ  ا تيػنر  ريضػػ  م نسػب  فلنوقػف افتدلينػػل
 .1لتضق ل  اف ن ل كافصضل اف ماال تننعفلو   ريض   م ن  ن ، اظتندة اف راسي  كاظتتدلل

ك ل ، كدتث  افرتعي  افبيئي  ػتورا م نن م  ػتنكر افد ي  م  اظتواد اف راسي  يف ؼتتلف ل وار افتدليل   
مػػػػ  افتو يػػػػ ات افػػػػ  ظ ػػػػرت يف افاػػػػبدي نت مػػػػ  افضػػػػرف اظتنضػػػػل نتيوػػػػ  اظتننرسػػػػنت افالعضالنيػػػػ  

لدل ذُف ظ ػػور افد يػػ  مػػ   ا مػػر افػػ م، موارد ػػن اسػػتغالؿكافانئالػػ  فنناػػنف علػػمت عيئتػػه كذسػػنوة 
 كق  ور افصز  افدنم  يف افد ي  م  م ن ق افدنَف.، كا تالؿ قوازف افبيئ ، اظتالوالت افبيئي 

فتوػػوف عالػػو  ملزػػوظ مػػ  افرتعيػػ  ، ال  ػػ  لف اظتالػػوالت افبيئيػػ  قتالػػب قاػػوير افرتعيػػ  افبيئيػػ    
م  افرتكي  ، ثننوم( كس  افتدليل افدنِفاف، اظتتوس ، ا سنسي  يف رتي  اظتراس  افتدليني  ) االعت ائل
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كاظتاػػػن      كاظت ظنػػػنت، كاصتنديػػػنت، ليلػػػن علػػػمت افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  غػػػ  اف ظنميػػػ  مػػػ   ػػػالؿ اف ػػػوادم
كذفػػػ  عتابيػػػػق لناػػػب افاػػػرؽ ظتدنصتػػػػ  اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  كذفػػػػ  ، كغ  ػػػن مػػػ  مؤساػػػػنت اجملتنػػػ 

  لمت ق ريس عػرامج كم ػن ج افرتعيػ  افبيئيػ عنست  اـ لس ث لسنفيب قو وفو ين افتدليل يف افت ريب ع
  ياػػػنع  علػػػمت االقصػػػنؿ افوثيػػػق عنفدػػػنَف افػػػواقدل، كقيػػػنـ فلاػػػض  افرتعيػػػ  علػػػمت لسػػػلوب علنػػػل جتػػػري 
كافتنييػ  عػش افتضػنعالت كافدالقػنت عػش افدوامػ  ، كيووف ركي ة لسنسػي  يف مدػنًف اظتالػوالت افبيئيػ 

 .1افبيئي  اظت تلض  
غتنوعػػػػػ  مػػػػػ   ؾن ػػػػذُف لف  ، مػػػػػ  ا دعيػػػػنت اظتت صصػػػػػ  عنفرتعيػػػػ  افبيئيػػػػػ كفضػػػػ  ل ػػػػػنرت افد يػػػػ     

كمػػػ   ػػػ   ، ا سػػػنفيب افػػػ  نتوػػػ  مػػػ   العتػػػن ق ػػػنكؿ كقػػػ ريس افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  يف اظت ػػػن ج اف راسػػػي 
 ا سنفيب ن كر:

 . أسلوب حل ادمشكالت: 5-1
  افركضػػ  ذُف اظترسلػػ  يدتػػ   ػػ ا ا سػػلوب مػػ  ا سػػنفيب افالػػيض  صتنيػػ  مراسػػ  افتدلػػيل اعتػػ او مػػ   

كقثػ  ،  نَ  ذذا ركعل يف س  اظتالوالت لف قووف كاقدي  كقتالوـ م  قػ رات اظتتدلنػش، اصتنمدي 
 انتبن  ل كقداي ل افضَر  حإعانو اضتلوؿ اظتتد دة.

مػ  قبػندؿ ا فوػنر كاظت نقالػ  كاضتػوار كيرعاػوف عػػش  احإسػرتاقيوي كيػتنو  افالبػ  مػ   ػالؿ  ػ      
كيوػػػػػوف افالبػػػػػ  يف  ػػػػػ    ، كي ضلػػػػػوف افػػػػػتدلل ذُف مواقػػػػػف   يػػػػػ ة، نعق كافػػػػػتدلل اصت يػػػػػ افػػػػػتدلل افاػػػػػ
 .2موقضن قدلينين قدنكنين احإسرتاقيوي 

ك و ذدراؾ ك ود عوائق ، كاظتالول   ل :سنف  ع ـ افرضن لك افتوقر عابب ك ود اظتالول  غنفبن     
ػػوؿ ذُف اعتػػ ؼ    ة يف قػػ ريس افرتعيػػ  افبيئيػػ كيدػػ   ػػ ا ا سػػلوب مػػ  ا سػػنفيب اصتيػػ، قدػػرتض افَو
ػوؿ ذُف  اظت تنش عنفرتعي  افبيئي  علػمت  ػكيالق افوث  م  افرتعويش  ا ا سػلوب افاريضػ  افدنليػ  فلَو

 كقتل ل ع نَر     افاريض  يف عنلينت رئياي   ل كنن يلل:، 3اضتلوؿ كاقرتاحاف تنئج 
                                                             

1  .hocani antonio ,interdis ceplinarity environmental educaction ,prospcets review, vol 3, p 
485 
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 اإلحسذس وادشعور بذدمشكلة:  -
 احإثػػنرةسػ  اظتالػػول   ف  ػػدور اظتػتدلل عنظتالػػول  يوفػ  ف يػػه نوعػن مػػ  ك قدتػ  مػػ  ل ػل  اػػوات    

كمػػػ   ػػػالؿ  ػػػ   افاريضػػػ  نتوػػػ   دػػػ  ، )يوفػػػ  اظتػػػتدلل نوعػػػن مػػػ  افتزػػػ م افدضلػػػل(اف ا ليػػػ  ضتل ن
اظت نقالػػ   كاسػت  اـ، اظتتدلنػش يالػدركف عنظتالػول  عػ   ريػق عػػرض افصػور لك لفػالـ قتدلػق عنظتالػول 

كنػػػن نتوػػػ  احإسػػػتضندة مػػػ  ا سنديػػػ  اصتنريػػػ  مػػػ   ػػػالؿ ،  ور عنظتالػػػول كاضتػػػوار ليلػػػن فتوفيػػػ  افالػػػد
كهتػ ؼ  ػ   اطتاػوة ذُف  ػرح اظتدلػل قلػي  ذات مدػ  قثػ  افالبػ  كقتزػ ل ، افتلضنز سوؿ اظتالػول 
 كدفد ل فلتضو  يلوؿ م نسب  عت   افضلي .، افب  اظتدرفي  ف ي ل

ض ن تحديد ادمشكلة:  - كمػن نتي  ػن ، نع ق  ؽتن يان  عرسل سػ كد ك  ن يتل حت ي  اظتالول  كَك
ػوؿ ذُف سلػوؿ   ع  سوا ن س  ال قتالدب اظتالػول  كقػرتاع  االػوالت ل ػرل ؽتػن يوفػ  َػدوع  افَو

مثػػػنؿ: ، يػػ كمػػ  مث ف نػػه كتػػب لف قصػػػنغ اظتالػػول  يف رتلػػ  ػتػػػ دة علنيػػن كمصػػنغ  فغويػػػن عالػػو   
حت يػ  ن: مػن افدالقػ  عػش قلػوث ميػن   كم نقال  افالب  يف آثنر ن كمػ  مث، مالول  قلوث مين  افالرب
 افالرب كانتالنر ا مراض.

حت يػػ  افالبػػ   فلػػ   كقتنثػػ   ػػ   اظترسلػػ  يف مػػ لجمــع ادمعلومــذت ادمرت طــة بذدمشــكلة:  -
كيدتػػ  افوتػػنب ، نسػػ  صتنػػ  اظتدلومػػنت كافبيننػػنت مػػ  ميػػ اف اف راسػػ  اظتتدلػػق عنظتالػػول تاظتصػػندر اظت

 كاجملػػػالت، كنػػن نتوػػػ  االسػػتضندة مػػػ  افصػػور،  اظتصػػ ر افوسيػػػ  اظت رسػػل لسػػ   ػػػ   اظتصػػندر كفػػػيس
 كاالنرتنيت.، كا فالـ، كاف كرينت  كافصزف

، قدتػ  افضرضػي  ختنػش ذكػل كسػ  مؤقػت فلنالػول (:  ـدائلادحلول أو اد اقاراحادفرضيذت )  -
 ا افدصػف افػ  ذسػرتاقيوي كياػتضند يف  ػ   اطتاػوة مػ  ، كق  يووف   ا اضت  َزيزن لك  ن ئن

َػػػز  لك عػػػ ـ َػػػز   ػػػ    ال تبػػػنركمػػػن قتلػػػن ه مػػػ  م نقالػػػ  مو  ػػػ  يالػػػنرؾ في ػػػن رتيػػػ  افالبػػػ  
 افضرضينت.

   قػ  ال قتػوافر اضتلػوؿ اظت فوفػ  صحة ادفروض )دراسة ادحلول ادمقارحـة دراسـة نذفـذة(:  اخا ذر -
   اظتػػػ فوؼكفػػ ا يتدػػش افتضوػػ  يف سػػ    يػػ  كمتػػرج عػػ  ، لك راػػن قوػػوف غػػ  مالئنػػ  ضتػػ  اظتالػػول 

 ق فف ا  تنت(.، ك  ا ع   ريق م  وينت احإع اع ظتدركف  مث  ) افدصف اف  ا
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يف  ػ   ، ثبت َزت ن قصب  اسػت تن ن كنتوػ  ق كيػ  االسػت تنج فيصػب  قدنينػن ذف  ن  كافضرضي   
قتوػػػوف ف يػػػه افرغبػػػ  يف ، اطتاػػػوة ع ػػػ من يصػػػ  اظتػػػتدلل ذُف اضتػػػ  ا مثػػػ  فلنالػػػول  كقدنػػػيل اف تػػػنئج

 .1يف اظتدرف  اصت ي ة اف  اكتاب ن ع ضنفت ن ذُف افب  اظتدرفي  افانعض  ف يهقوظ
 . أسلوب ادعصف ادذىني: 5-2
كيات  ـ ك سػلوب فلتضوػ  ، كيدت    ا ا سلوب م  عش ل ل لسنفيب حتضي  افتضو  كاحإع اع   

عضصػ  زيػندة افضػ رات ،  اصتننعل لك افضردم يف س  افوث  م  اظتالوالت افدلني  كاضتينقي  اظت تلضػ
 كافدنلينت اف   ي .

لفوػنر كآراو ذع اعيػ  مػػ  ا فػراد كاجملنوعػػنت ضتػ  مالػػول   كذنتػػنجكافدصػف افػ  ا  ػػو: ) قوفيػ     
كاصتن  يػ   احإثػنرةلم كضػ  افػ    يف سنفػ  مػ  ، كقووف  ػ   ا فوػنر كا راو  يػ ة كمضيػ ة، مدي  

ييػ  ، سػوؿ اظتالػول  لك اظتوضػوع اظتاػركح ا فوػنرم   فلتضو  يف ك  االجتن نت فتوفي  لك  ق ر
 .2يتنح فلضرد  و م  اضتري  يان  عظ ور ك  ا راو كا فونر(

م  ل  اؼ افتدلل يف ق ني  ، قدليني  قضو ي  ذسرتاقيوي كي اول لسلوب افدصف اف  ا عصضته   
 ذعػ اعينفلنالوالت افبيئي  سلوؿ  ذكتندف ل قانع  اظتتدلنش كق رال علمت ، افضور يف غرف  افصف

ػ  ، ق    َض  افتضوػ  اصتنػنعل احإسرتاقيوي ف    ، ضن  اجملنوع  سيػ  قاػتاي  اصتننعػ  افتَو
  يف ل ػ ر   كحتضق م  اف تػنئج مػن ال لتضضػه افضػرد، ذُف سلوؿ يف سنعنت م   الؿ افدصف اف  ا

 ف اصتننعػػ  قالػػو  ، ردمكيػػرل لَػػزنب  ػػ   افاريضػػ  لف افتضوػػ  اصتنػػنعل لرقػػمت مػػ  افتضوػػ  افضػػ
علػػػمت حتػػػريا افتضوػػػ  كقوفػػػ  اصتػػػرلة كق يػػػ  يف اظت نقالػػػ  كقوسػػػ  عنفتػػػنِف دائػػػرة افتضوػػػ  كقبضػػػل افدضػػػ  

 .3مضتوسن حإمونننت كاكتالنؼ سلوؿ   ي ة
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 . طريقة ادمشروع: 5-3
كقبػػ   ػػػ   ، قدتػػ   ػػ   افاريضػػ  لسػػ  ا سػػنفيب اظت نػػ  افػػػ  نالػػ ت عػػ  مبػػ ل اف الػػنط عنفدنػػ    
سيػ  يوػوف ، فاريض  علمت نالنط ا  ضنؿ يف افبيئ  كا تينر ل اضتر ظتوضوعنت يضومػوف اػن قدنكنيػنا

كسيػػػػ  يالػػػرتكوف مدػػػػن يف كضػػػػ  اطتاػػػػ  ، فوػػػ   ضػػػػ  دكر كاضػػػػ  كماػػػػؤكفي  ػتػػػ دة متضػػػػق علي ػػػػن
 .1كافتضو  كافدن  كاف ض 

مواقػػف سضيضػػ   سيػػ  يوضػػ  افاضػػ  يف، كقدتػػ   ػػ   افبي اغو يػػ  لسػػنس افتدلػػيل اظتنيػػ  عنفدنػػ   
ػػػوؿ ذُف افػػػتدلل جب ػػػ   اطتػػػنص      كيتالػػػب ذفػػػ   دلػػػه ، متصػػػنرع  دتو ػػػه مػػػ  افتضوػػػ  كاف   ػػػ  فلَو

كقتلػػػن  افوضػػػدي  مالػػػوال سضيضيػػػن ، كيف نالػػػنط ماػػػتنر يرغػػػب فيػػػه، يف كضػػػدي  سضيضيػػػ  فلتورعػػػ 
 .2س  يص  ذُف نتنئج سا   قرضل ميوفه ال تننمهفيووف مالوقن فه كسنف ا كمث ا 

  اعتنػػ ت  ػػ   افبي اغو يػػ  يف دفيػػ  افرتعيػػ  اظتػػريب فلرتعيػػ  افبيئيػػ  اظتو  ػػ  ذُف قالميػػ  افاػػور كقػػ   
ع نو علمت االقضنقي  اظتالرتك  عش كزارد افت يئػ  افدنرانيػ  كافبيئػ   ذع اد نكاف    ، االعت ائل يف اصت ائر

  ر اظتالػػػركع عاػػػته مراسػػػػ  كمػػػػ 2002لفريػػػ   02كافػػػػ  عضػػػ ت يف ، كافاػػػينس  ككزارة افرتعيػػػ  افو  يػػػ 
 :  ل
      يف  ػػ   اظترسلػػ  ياػػتد  فريػػق افتػػ    فلاػػينؽ كيتويػػف مدػػه دلمشــروع: اإلدــداد :0ادمرحلــة  .1

) قديػػػػش اصتن ػػػػور ػػػػػػ ا تيػػػػنر اصتن ػػػػور ػػػػػػ ا تيػػػػنر اظتيػػػػ اف لك ذ ػػػػنر افتػػػػ    ػػػػػػ حت يػػػػ  مػػػػ ة افدنػػػػ  
 افبي اغو ل كافالركط افالزم  ف ف  ػػ ذع اد اطتاوات مندين(.

  اصتن ػور يف افوسػ  ذقزنـكقانمت مرسل  االنغننس سي  يتل : ميالد ادمشروع: 01ادمرحلة  .2
يي  يان  فه عػنقرتاب لكِف مػ  اظتالػركع) كتنػ  اظتدلومػنت ػػػ يوػوف ف يػه لسنسػيس ػػػ انابنعػنت ػػػ 

كل ػ ا   لك رغبنت ذ ونفي كعد ئ  قصب      اظتداينت مالرتك  فتان  فلضريق ع عراز ، قانؤالت(
مث ، اظتالػنري  اظتنو ػ  كمتتػنر كاسػ  م  ػن عنحإرتػنع ذعرازعلمت     افضنع ة ذُف  اعتننداتَو  افضريق ي

 افدن  كؼتاان فنموننينت افالزم  فننتنج اف  نئل. كذسرتاقيوي لت د افغني  كا   اؼ 
                                                             

 159، ص  ذيند عن ور، افانئل. ػتا  ،عب  علل . مر   سنعق.  1
 15.مر   سنعق، ص  دفي  اظتريب يف افرتعي  افبيئي  ) افتدليل احإعت ائل( يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس . . كزارة افرتعي  افو  ي . كزارة افت 2
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ػتتػػػوا  ) مضنكضػػػنت تصػػضي  اظتالػػػركع عتػػ قيق  يضػػـو افضريػػػق ع: ىيكلـــة ادمشـــروع:  02ادمرحلــة  .3
كذفػػ  عويضيػػ  قلػػضل عليػػه  ػػنع  اصتنػػنعل كافضػػردم يف آف كاسػػ  ، افصػػينغ  ػ قوضػػيزنت( عػػندةذ

مث يضـو افضريق عت اي  اظتالركع ) عرغت  اظت ػنـ ، يي  يصب  مالركعن ي ل اصتني  كنن ي ل ك  فرد
 ػػ افوسنئ  افالزم  ػػ قوزي  افدن  علمت اظتالنركش(.

 اوة يتوه افضريػق عن عنػنؿ اظتاػارة ؿتػو ا ساػ يف     اطتادمشروع:  انطالق: 03ادمرحلة  .4
فيضػػـو عنحإؾتػػنزات اظت تظػػرة م ػػه ) ذعػػندة اف ظػػر ػػػػ افتضريػػر اف  ػػنئل ػػػػ اؾتػػنزات ل ػػرل ( قػػ  قوػػوف  ػػ   

 ف عدػا ا عنػنؿ نتوػ  لف قرتقػب ع ػه عدػا ، كذ راؤ ػن َػدب لسيننػن، اظترسل   ل ا  وؿ زم ػن
قدػ يالت علػػمت ا  ػ اؼ افضنع يػ  لك عرغتػػ   ذ ػراوا مػػر كيتالػب ، اظتدايػنت اصت يػ ة عػػ  اظتالػركع

كنػػػن قت لل ػػػن لسيننػػػن لكقػػػنت ،  م نػػػنت   يػػػ ة كػػػنف مػػػ  غػػػ  اظتنوػػػ  لف يضػػػ  افت بػػػؤ اػػػن مػػػ  قبػػػ 
 كع نو عن  ظتن سيتب . احإ ونفي َينغ   كذعندة، فلبز  كل رل فلتل يل

  رؽ ا  رل نتنئج لعننفهيف     اظترسل  يدرض ك  فريق علمت افض: درض ادناذئج: 04ادمرحلة  .5
  كقتنيػ   ػ   اظترسلػ  عتضػرع ) امتػػ ادات( يتوػنكز ذ ػنر افرتعيػ  افبيئيػػ  كافت نيػ  اظتاػت ام  ك ػل حتضي يػػ 

كنن قان  لسيننػن عػ كز نظػنـ ،  ا تننعينقثن  افبز  كجتدله  ك،   ن حت د آ نؿ انت نو ا عننؿ
 ناضل.

ف ػػو يالػػن  حتلػػيال فلناػػدمت ك قضونتػػن ، اظتالػػركع يوػػوف  ػػ وا م ػػ غتن يف: اداقيــيم: 05 ادمرحلــة .6
 .لاال تننعفلاينؽ ، فلنتدنملش، فلوس ، فلضريق اظترافق، فننتنج: فلنتدلنش

يضيػػػ  علػػػمت ا مػػػ  اظتتوسػػػ  يف افتدػػػرؼ علػػػمت ا سػػػ اث افػػػ  : مكذنـــة ادمشـــروع: 06ادمرحلـــة  .7
 . 1ف تنئج مي انينكيف رؤي  ا، كقدت فلضنعلش يف اظتالركع كيف قينس قضنعل ل م  ا  ري 

 
 
 

                                                             
 16،17سنعق، ص . كزارة افرتعي  افو  ي ، كزارة افت يئ  افدنراني  كافبيئ  كافاينس ، دفي  اظتريب يف افرتعي  افبيئي  ) افتدليل احإعت ائل(، مر    1
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 ( يوضو  يفية انجذز ادمشروع04شكل رقم )
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 (20) ادمصدر : دديل ادمربي اداعليم االبادائي ا:  
 . أسلوب ادامثيل ودعب األدوار: 5-4

ػػن الػػا  افدنمػػ  كاظت نػػ  افػػ  قاػػت  ـ يدتػػ  افلدػػب مػػ  ا ن     يف اظتراسػػ  يف افرتعيػػ  افبيئيػػ   صَو
سيػػػػ  قاػػػػن   ػػػػ   ا نالػػػػا  فلتالميػػػػ  عػػػػنفتدرؼ علػػػػمت افبيئػػػػ  كمووننهتػػػػن ، ا كُف مػػػػ  قدلػػػػيل افضػػػػرد

 كموارد ن.

 كيف ينجز المشروع ؟

 الحافز  ــــ  اهتمام معلن

 فكــــــــرة

 مشروع االنجاز

 وضعية مثيرة

 زيارة ـ حكاية / قصة ـ حدث ـ ظاهرة

 مسعى مالئم

جرٌبًت 

ًإبداع 

ًتعاون 

ًجماع 

ٌمٌل إلى التفاضل 

ٌتضمن التفتح 

 ظروف االنجاز يتطلب تعريفا دقيقا لـــ :

 األهداف المرجوة

 واضحة 

مخططة 

 عملٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 إجرائٌة

 إمكانيات اإلنجاز

 مادٌة 

بشرٌة 

مالٌة 

تنظٌمٌة 
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كنتوػػ  اسػػت  اـ لسػػلوب فدػػب ا دكار كمػػن يت لل ػػن مػػ  م نقالػػنت حإكتػػند سلػػوؿ ظتالػػوالت       
يػػػق ا تيػػػنر كذفػػػ  عػػػ   ر ، كقػػػتل ل  ػػػ   االسػػػرتاقيوينت يف ا تبػػػنر مالػػػول  عيئيػػػ  مدي ػػػ ، افبيئػػػ 

كدتثيػ   ،غتنوعنت مػ  افالبػ  افػ  دتثػ  اظتصػنٌف اظتتضن دػ  سيػنؿ  ػ   اظتالػول  كقوزيػ  ا دكار عيػ  ل
فدب  ذسرتاقيوي كق بثق فلاض  ، علمت اف تنئج اظترتقب كم  مث قضؤف ا داو كحت ي  ا ثنر ،     ا دكار

صػػنرع في ػػن مصػػنٌف ا فػػراد مػػ  كقت، ا دكار مػػ  لف اظتالػػوالت افبيئيػػ  ذات  ػػنع  مدضػػ  كمتالػػنع 
فنالػػول  افرعػػل ، كمصػػنٌف ا فػػراد مػػ  مصػػنٌف اجملتنػػ  مػػ    ػػ  ل ػػرل، عدلػػ ل افػػبدا مػػ    ػػ 

اصتػػنئر علػػمت سػػبي  اظتثػػنؿ جتاػػ  ذفػػ  افصػػراع عػػش لَػػزنب اظتن ػػي  مػػ  مصػػنٌف اجملتنػػ  اظتتنثػػ  يف 
ال صي  كمػ ل سػ كد ن كنن قتصنرع في ن فورة اضتري  اف،  سينس  اضتووم  كم  مصنٌف اظتات لوش

فنػػ    ػ  فػ ف لَػػزنب اظتن ػي  قواقػػوف ، مػ  فوػرة اظتصػػلز  افدنمػ  افػ  قضتلػػي ن مصػلز  اصتننعػ 
  ف يػػندة لعػػ اد سيوانػػنهتل كافتضليػػ  مػػ  االعتنػػند علػػمت ا عػػالؼ افػػ  ياػػت  مو ن فتزاػػش موا ػػي ل

 ل رل سينس  اضتوومػ  ك م     ، سي  يولض ل ذف  لعبنو مندي  يف مضنع  افوأل اظتتوفر  بيدين
ػينن  افغاػنو اف بػػند كرغبت ػن يف انفظػ  علػمت افبيئػػ     كمػن يرتقػب عليػه مػػ  اؾتػراؼ فلرتعػ  كافاػػيوؿ ، َك

 لعػػ ادكمػ    ػ  ثنفثػ  قتصػنرع  ػ   اظتصػػنٌف مػ  مصػلز  اظتاػت لوش كرغبػت ل يف زيػندة ، كؼتن ر ػن
 .1اضتيواننت فول ق  ضا لسدنر افلزـو

كذفػ  عػ   ريػق قضنعػ  اظتتدلنػش ، ل كفق لسػلوب افتنثيػ  كفدػب ا دكار عػنفدنللكنتتنز افتدلي     
ذال لف  ػ ا ، كجتدل ػل يػ افدوف عػ  اظتوقػف افبيئػل عض نعػ   نَػ ، م  ا دكار كدتتد ل ع ػ  ق ضيػ  ن

مػػػ   كنػػػن ل ػػػن ال قصػػػل  ،  افالزمػػػ  عتػػػن كاحإموننيػػػنتا سػػػلوب لتتػػػنج ذُف قػػػوف  عدػػػا اظتاػػػتل منت 
 . 2ب ة م  اظتتدلنشا ع اد افو

 . أسلوب اددراسة ادميدانية وادزيذرات اد يئية: 5-5
كقاػن   ػ    ،كيتنث    ا ا سلوب يف قل  ا نالػا  اظت ااػ  كاعتندفػ  افػ  قػتل  ػنرج افضاػل   

ك ػػػػل مػػػػ  ، ا نالػػػػا  عت كيػػػػ  اظتتدلنػػػػش خبػػػػ ات يصػػػػدب علػػػػمت  رائػػػػق افتػػػػ ريس افتضلي يػػػػ  قوف  ػػػػن

                                                             
 406،407ق، افدينَرة. مر   سنعق، ص . كفي  قوفي 1
 169. ذيند عن ور، افانئل. مر   سنعق، ص  2
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سيػػػ  يتدنمػػػ  اظتتدلنػػػوف عالػػػو  ، سنسػػػي  كاف ن زػػػ  يف قدلػػػيل افرتعيػػػ  افبيئيػػػ ا سػػػنفيب كافركػػػنئ  ا 
اظتػػندم ااػػوس فػػتدلل  ا سػػنسسيػػ  يتػػوفر ، مبن ػػر مػػ  افبيئػػ  لم دراسػػ  افبيئػػ  ميػػ انين يف اضتضػػ 

كياػػػنع  علػػػمت اسػػػتيدنان كزيػػػندة قضػػػ ير ل فبيئػػػت ل كسػػػب ل عتػػػن كيػػػ فد ل فلزضػػػنظ ، اظتضػػػن يل افبيئيػػػ 
 افتدلينل يف ؼتتلف اظتراس  افتدليني . ا سلوبقابيق   ا كنتو  ، علي ن
ظتػن عتػ ا ا سػلوب مػ  م ايػن قالػو  ، كقدت  اف راس  اظتي اني  م  ا سنفيب اظت ن  يف افرتعيػ  افبيئيػ   

 افالػػنم  ذ نر ػػنافالبػػ  كاظتتدلنػػش علػػمت حتصػػي  اظتدرفػػ  مػػ  مصػػندر ن ا َػػلي  كق ػػنكؿ افبيئػػ  ضػػن  
كافبيئػ  كيػ فد ل  احإناػنفافتضنعػ  عػش  ذدراؾؽتػن ياػ   علػي ل ، نؤ ل عتػ   افبيئػ كق ني  عن ض  انتنػ

 فلدن  علمت اظتالوالت اف  قدنٓف م  ن عيئت ل كق نل ف ي ل سب االجتن  افدلنل.
كقراكيػػػػب ، كقالػػػػن   ػػػػ   اف راسػػػػ  اظتي انيػػػػ  اصتوانػػػػب افابيديػػػػ  كاضتينقيػػػػ  مػػػػ  سػػػػا  كقلػػػػنريس  

ػػػػػ ور كقرعػػػػػ ،  يوفو يػػػػ  كاضتيػػػػػنة اف بنقيػػػػػ  ، كمصػػػػػندر  نقػػػػػ ، كمػػػػػوارد منئيػػػػػ ، كم ػػػػػنخ، َػػػػػركع ن، َك
كم ػن ق قرفي يػ  ، كسػ ائق، ك ػوارع، كقالن  ليلن اصتوانب اضتلنري  مػ  م ػن ق سػو ي ، كاضتيواني 
 . 1ك  اننت كآعنر كغ  ن، كق وات كس كد، كم ن ق جتنري ، ككسنئ  اقصنؿ، كلثري 
    قوػػػوف زيػػػنرة ذُف غنعػػػ   فضػػػ ، نرات افبيئيػػػ  عػػػ ة ل ػػػونؿكقػػػ  قت ػػػ   ػػػ   اف راسػػػنت اظتي انيػػػ  كاف يػػػ  

 لك لس  اظت المت افص نعي  .، لك زينرة ذُف لس  افا كد اظتنئي ، ا  نرلك  ر م  
 . إساراتيجية ادمشذر ة في األنشطة اد يئية:5-6
يػػػػ  ذدراؾ كقتػػػي   ػػػ   ا نالػػػا  فلتلن، يدتػػػ  اف الػػػنط افدنػػػود افضضػػػرم فلرتعيػػػ  افبيئيػػػ  يف اظت رسػػػ    

 كاكتاػػػنب اظت ػػػنرات افبيئيػػػ  ا سنسػػػي  مثػػػ  م ػػػنرة رتػػػ  افدي ػػػنت كقصػػػ يض ن، اظتضػػن يل افبيئيػػػ  ع ضاػػػه
كم ػػنرة ذعػػ اد اف الػػرات ، كم ػػنرات حت يػػ  اظتالػػوالت افبيئيػػ  كاقػػرتاح سلػػوؿ عتػػن ككتنعػػ  قضػػنرير سوعتػػن

   اظتالػػوالت ؽتػػن يػػؤدم ذُف اكتاػػنب افاػػالب ظت ػػنرات افت اػػي  كم ػػنرات سػػ ، كعنػػ  اظتلصػػضنت
 كنن يؤدم اف النط افبيئل ذُف اكتانب افاالب اجتن نت مرغوب في ن.

  كق ضاػػػػل ا نالػػػػا  يف افرتعيػػػػ  افبيئيػػػػ  اظت رسػػػػي  ذُف لنالػػػػا  عيئيػػػػ  َػػػػضي  كلنالػػػػا  عيئيػػػػ  ال َػػػػضي     
  فنف النط افصضل  و من يتل دا ػ  اظت رسػ  طت مػ  فػركع اظتػواد اظت تلضػ  كقد يػ  ذدراؾ اظتضػن يل افبيئيػ 

                                                             
 170،171ذيند عن ور، افانئل. مر   سنعق ، ص .  1
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كقصػػنئ  افالػػدر ، مثػػ  ذؾتػػنز افلوسػػنت لك افرسػػـو افتوضػػيزي  سػػوؿ قلػػنين افبيئػػ  افابيديػػ  اضتلػػنري 
 .ؼت يهكلينث 

لمػػػػػن ا نالػػػػػا  افالَػػػػػضي  ف ػػػػػل قلػػػػػ  ا نالػػػػػا  افػػػػػ  قاػػػػػن  عن ػػػػػرتاؾ غتنوعػػػػػ  مػػػػػ  متدػػػػػ دم    
  لكسػ  ك    ا نالػا  دتتػنز ع  ػن قتػي  فلنػتدلل سريػ، افت صصنت يف عن  مالركع مالرتؾ كذؾتنز 

 1يف ا تينر اظتواضي  افبيئي  فنظتتدلل يضف موقف اظتاتوالف ال موقف اظتتلضل.
 لنالػػػا  ا تننعيػػػ ، لنالػػػا  ثضنفيػػػ ، افالَػػػضي  ذُف لنالػػػا  علنيػػػ  كق ضاػػػل ا نالػػػا  افصػػػضي  ك    

كقتنثػػ  لعػػرز ، كنتوػػ  قلػػنش افبدػػ  افبيئػػل يف كػػ   ػػ   ا نالػػا ، لنالػػا  رينضػػي ، لنالػػا  كالػػضي 
ػن اظتيػن  موضػوعنت  ػ   افت ػػوع ، ا رض اف راعيػ ، ا نالػا  يف انفظػ  علػمت اظتػوارد افابيديػ   صَو

اضتػػػ  مػػػ  ، اضتػػػ  مػػػ  افتلػػػوث افصػػػ نعل، مضنكمػػػ  افتصػػػزر، افتالػػػو ، زتػػػالت اف ظنفػػػ ، افبيوفػػػو ل
اسػت  اـ كسػنئ  افانقػ  اظتتوػ دة ، قر ي  اسػت الؾ افانقػ ، اضت  م  افتلوث اعتوائل، افتلوث اظتنئل

كقات  ـ يف     ا نالا  افوسنئ  افتدليني  افتنفيػ : كننضػرات ، ذعندة ق كير اف ضنينت، ظيض كاف 
االستضػػػنؿ  ملصػػػضنت عيئيػػػ ، افدنظتيػػػ  ك اف ػػػ كات افبيئيػػػ  افو  يػػػ ، ا غػػػنٓف كا نن ػػػي  افبيئيػػػ ، افبيئيػػػ 

 2عنظت نسبنت افبيئي  افو  ي  كافدنظتي .
 اددراسذت ادعملية:. إساراتيجية اد حوث اإلجرائية و 5-7
        نعلش كيف  ػػػػ   افاريضػػػػ  يولػػػػف افتالميػػػػ  عػػػػ  راو يػػػػوث سػػػػوؿ افبيئػػػػ  جتدػػػػ  مػػػػ  ل مالػػػػنركش فػػػػ  

كذف  مػ   ػالؿ رتػ  اظتدلومػنت كق ظين ػن كحتليل ػن كاسػت الص اف تػنئج ، يف افضلنين اظتثنرة عال  ن
زوث افدنليػ  سػػوؿ قلػنين افبيئػػ  سيػ  نتوػػ  االسػتضندة مػػ  اف يػنرات اظتي انيػػ  كرعا ػن عػػنفب، افالزمػ 
كافضيػػػنـ جبنػػػ  اظتدلومػػػنت سوفػػػه ، كنالػػػوالت افصػػػ نع  كا تيػػػنر مؤساػػػ  لك مصػػػ   مدػػػش،  افوثػػػ ة

ينهتل يف ضوو ذف .  كاطتركج ع كتنعينت اظتص   كسلبينقه كقض ٔف قَو
 كق  رج لقتي      اف راسنت افدنلي  يف قدليل افرتعي  افبيئي  يف من يلل:

                                                             
 .209، 208. علدي ، رتد . مر   سنعق، ص 1
 .21، 20.  نمد  اف كؿ افدرعي . مر   سنعق، ص، 2
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 كعدػػ  ذفػػ  ، كقيػػنس كرتػػ  كق ظػػيل افبيننػػنت، تضوػػ  افدلنػػل كاظتالسظػػ  اف قيضػػ قاػػور م ػػنرات اف
 اطتركج عضوانش لك لسونـ عنم .

  مالوالت افبيئ .ؿ علمت فرص افتدلل كاظتالنرك  يف سقان  فلتالمي  عنضتصو   
 .ق نل اظت نرات افي كي  كاست  اـ ا    ة كرت  افدي نت كسضظ ن 
 كاسرتاـ اصت ود اف  قب ؿ ، فاالب كنضت ر يف است الص اف تنئجق ني  االجتن نت افدلني  ف ل ا

 فلنزنفظ  علمت افبيئ .
 .1قدود افاالب علمت افدن  افضردم كاصتننعل يف غتنوعنت َغ ة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .83عق، ص . َنٌف ػتنود ،ك  . اعتانـ ، دركية اضتول. مر   سن1



 افاندس : افرتعي  افبيئي  يف ضوو افوتنب اظت رسل فلتدليل االعت ائل يف اصت ائر افضص  
 

224 
 

 خالصة:
         نتو  ػػػػػػػػػػن افضػػػػػػػػػػوؿ لف افوتػػػػػػػػػػب اظت رسػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػ  افوسػػػػػػػػػػنئ  افتدلينيػػػػػػػػػػ  اظت نػػػػػػػػػػ  افػػػػػػػػػػ  قدتنػػػػػػػػػػ        

ؼتتلػػػػػػف اطتػػػػػػ ات افػػػػػػ  قتدلػػػػػػق  اكتاػػػػػػنب ػػػػػػ   افوتػػػػػػب قتػػػػػػي  فلنتدلنػػػػػػش ، ئريػػػػػػ يف اظت رسػػػػػػ  اصت ا
ككقنيت ػػػػن كاسػػػػتثننر ن قبدػػػػن  قتيت ػػػػن عتػػػػل كف لػػػػو ل ، ككيضيػػػػ  اضتضػػػػنظ علي ػػػػن، عنظتصػػػػندر افابيديػػػػ 

 كم ل اقصنعتل يينهتل .
ػػػػػ  افتدػػػػػرؼ عػػػػػ  كثػػػػػب علػػػػػمت ع نَػػػػػر افبيئػػػػػ  كمصػػػػػندر       فنظت  ػػػػػنج اظت رسػػػػػل نتػػػػػ   فلتلنيػػػػػ  فَر
مػػػػػ  مراعػػػػػنة لف قوػػػػػوف  ػػػػػ   اظتلػػػػػنمش افبيئيػػػػػ  ذات َػػػػػل  ، افابيديػػػػػ  كمدػػػػػنَف افبيئػػػػػ  اليػػػػػ  افثػػػػػركة

 مبن رة عبيئ  اظتتدلل كا تننمنقه.
كنظػػػػػرا  قتيػػػػػ  موضػػػػػوع افبيئػػػػػ  كمالػػػػػوالهتن فػػػػػ ف اظتالػػػػػرع اظت رسػػػػػل عػػػػػنصت ائر لكُف ع نيػػػػػ  كبػػػػػ ة      

يف اظت ػػػػػػػن ج اف راسػػػػػػػي  يف ؼتتلػػػػػػػف قلػػػػػػػنين افبيئػػػػػػػ  كمالػػػػػػػوالهتن  كذدراج، فال تنػػػػػػػنـ عنفرتعيػػػػػػػ  افبيئيػػػػػػػ 
ػػػػػػوؿ عػػػػػػنظتتدلل ذُف لف يصػػػػػػب  ، عنظتراسػػػػػػ  افتدلينيػػػػػػ  ك نَػػػػػػ  اظترسلػػػػػػ  االعت ائيػػػػػػ  كذفػػػػػػ  عغيػػػػػػ  افَو
 كمضومنهتن. لعدند نموا  ن ماؤكال يال  سلوكن كاعين جتن  عيئته عو  
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 تمهيد:
مػػػػػػػ  اطتاػػػػػػػوات افدنليػػػػػػػ  اظت  ويػػػػػػػ   فتزضيػػػػػػػق ل ػػػػػػػ اؼ اف راسػػػػػػػ  العػػػػػػػ  مػػػػػػػ  انت ػػػػػػػنج غتنوعػػػػػػػ    

ككػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػرؽ كلسػػػػػػػػنفيب  ،كافػػػػػػػػ  قالػػػػػػػػن  اف راسػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػتاالعي  كا دكات افبزثيػػػػػػػػ ، اظتتونملػػػػػػػػ 
ػػػػينغت ن َػػػػينغ  ، اظتدنصتػػػػ  اظتي انيػػػػ  كافػػػػ  قػػػػالـز افبزػػػػ  اراسلػػػػه افػػػػثالث مػػػػ  ع ػػػػنو فن ػػػػونفي  َك

بيننػػػػػنت كاظتدلومػػػػػنت مػػػػػ   ػػػػػالؿ رتػػػػػ  اف، افتاػػػػػنؤالت كػتنكفػػػػػ  احإ نعػػػػػ  ع  ػػػػػن ذُف َػػػػػينغ  ، نئيػػػػػ 
ػػػػػػوال ذُف مدنصتػػػػػػ   ػػػػػػ   افبيننػػػػػػنت كقصػػػػػػ يض ن كحتليل ػػػػػػن ػػػػػػوؿ ذُف  سػػػػػػوؿ موضػػػػػػوع اف راسػػػػػػ  َك فلَو

 متغ ات اف راس  .قبينف افدالق  عش  
يف  ػػػػ   اظترسلػػػػ  العػػػػ  مػػػػ  حت يػػػػ  غتػػػػنالت افبزػػػػ  كليلػػػػن مػػػػ  ج افبزػػػػ  كافػػػػ م يدتػػػػ  اثنعػػػػ    

ػػػػػوؿ ذُف نتػػػػػنئج عل ك ػػػػػل  ،مث غتتنػػػػػ  افبزػػػػػ  كافدي ػػػػػ ، نيػػػػػ افاريػػػػػق افػػػػػ م ياػػػػػلوه افبنسػػػػػ  فلَو
ككػػػػ  مػػػػن يتدلػػػػق اػػػػن  ، اػػػػوة ي ػػػػ ؼ مػػػػ   العتػػػػن افبنسػػػػ  ذُف حت يػػػػ  افضئػػػػ  اظتضصػػػػودة عنف راسػػػػ 

 قبدن فضواع  افبز  افدلنل كل  ا لدكات افبز  افدلنل.
كػػػػػػػ   ػػػػػػػ   اطتاػػػػػػػوات كافد نَػػػػػػػر ذات لقتيػػػػػػػ  م  ويػػػػػػػ  قالاػػػػػػػلي  قداػػػػػػػل فلبزػػػػػػػ  ا فيػػػػػػػنت      

ػػػػوؿ ذُف ل كافػػػػ  كننػػػػت ع ػػػػنو علػػػػمت قاػػػػنؤالت لسنسػػػػػي   ،  افػػػػه افػػػػ  لنالػػػػق م  ػػػػػنافصػػػػزيز  فلَو
ا  ػػػػػػ  كاظتتنثػػػػػػ  يف  افضصػػػػػػ  ػػػػػػ   ا  ػػػػػػ اؼ افػػػػػػ  سػػػػػػوؼ ناػػػػػػوق ن يف ، قبػػػػػػ  علي ػػػػػػن اف راسػػػػػػ 

 حتلي  افبينننت كقضا  ن كاست الص اف تنئج.
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 أوال. منهج اددراسة:
  يػػػػػػػػػ اال تننع  يف افدلػػػػػػػػػـو يدتػػػػػػػػػ  اظتػػػػػػػػػ  ج افركيػػػػػػػػػ ة ا سنسػػػػػػػػػي   م يػػػػػػػػػ  لك دراسػػػػػػػػػ   نَػػػػػػػػػ   

ك اظت ػػػػػن ج  ػػػػػل افاػػػػػرؽ افبزثيػػػػػ   ،كليػػػػػن علػػػػػمت  بيدػػػػػ  اظتوضػػػػػوع اظت تػػػػػنر فل راسػػػػػ   ا تيػػػػػنر كيتوقػػػػف 
     مػػػػػػػ  افوتػػػػػػػب كاظتصػػػػػػػندر افدلنيػػػػػػػ   افػػػػػػػ  يدتنػػػػػػػ  علي ػػػػػػػن افبنسػػػػػػػ  يف رتػػػػػػػ  اظتدلومػػػػػػػنت كاضتضػػػػػػػنئق

يديالػػػػػػوف فيػػػػػػه  اظتيػػػػػػ آف افػػػػػػ م لاال تنػػػػػػنعافوثػػػػػنئق ك اظتاتناػػػػػػونت افتنرمتيػػػػػػ  لك مػػػػػػ  اضتضػػػػػػ  لك 
 .1كيتضنعلوف مده

اظتدرفػػػػػػ  اظت اػػػػػػض  افػػػػػػ  ق الػػػػػػن مػػػػػػ  اظتالسظػػػػػػ  كاف راسػػػػػػ  كافتوريػػػػػػب افػػػػػػ  )ؼ اظتػػػػػػ  ج ع نػػػػػػه: كيدػػػػػػرل   
 . (2قتل عدرض كحت ي   بيد  كلسس كلَوؿ من   دراسته

      فنظت ػػػػػػػػن ج  ػػػػػػػػل افاػػػػػػػػرؽ افضدليػػػػػػػػ  افػػػػػػػػ  ياػػػػػػػػتدش اػػػػػػػػن افبػػػػػػػػنسثوف يف سػػػػػػػػ  مالػػػػػػػػوالت يػػػػػػػػوث ل  
  افاػػػػػػػرؽ كاظت ػػػػػػػػن ج ختتلػػػػػػػف عػػػػػػػن تالؼ مالػػػػػػػوالت ا  ػػػػػػػ اؼ افدنمػػػػػػػػ  كال  ػػػػػػػ  لف مثػػػػػػػ   ػػػػػػػ 

كمػػػػػ  افداػػػػػ  اظتضنضػػػػػل  عػػػػػش  ريضػػػػػ  كل ػػػػػرل ذال عدػػػػػ  حت يػػػػػ  كنفػػػػػ  افظػػػػػركؼ ، كافضرعيػػػػػ  فلبزػػػػػ 
 . 3اظتالئن  فتابيق ك   ريض 

ػػػػضلكفضػػػػ  ل تػػػػنر افبنسػػػػ  يف  ػػػػ    كيدػػػػرؼ  ،عنسػػػػت  اـ حتليػػػػ  اتػػػػول ،  اف راسػػػػ  اظتػػػػ  ج افَو
ػػػػػػػضل ع نػػػػػػػ ػػػػػػػوؿ ذُف    ريضػػػػػػػ  مػػػػػػػ   ػػػػػػرؽ افتزليػػػػػػػ  كافتضاػػػػػػػ  عالػػػػػػػو  علنػػػػػػػل )ه:اظتػػػػػػ  ج افَو فلَو

ػػػػػف افظػػػػن رة اظت ركسػػػػػ  كقصػػػػػوير ن  ، مدي ػػػػ  ا تننعيػػػػػ لغػػػػراض ػتػػػػػ دة فوضػػػػدي   لك  ػػػػػو  ريضػػػػ  فَو
كنيػػػػن عػػػػ   ريػػػػق رتػػػػ  مدلومػػػػنت مض  ػػػػ  عػػػػ  اظتالػػػػول  كقصػػػػ يض ن كحتليل ػػػػن كذ لػػػػنع ن فل راسػػػػ  

 .(4اف قيض 
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ػػػػػػػػضل      ػػػػػػػو: ) لسػػػػػػػلوب يصػػػػػػػػف عصػػػػػػػورة كنيػػػػػػػ  افظػػػػػػػػن رة  كيالػػػػػػػ  عػػػػػػػ س ذُف لف اظتػػػػػػػ  ج افَو
اظت ركسػػػػػػػ  كنفوتػػػػػػػب كافوثػػػػػػػنئق فلزوػػػػػػػل علػػػػػػػمت َػػػػػػػالسيت ن اعتنػػػػػػػندا علػػػػػػػمت عػػػػػػػ د مػػػػػػػ  اظتتغػػػػػػػ ات  

 (.1ك كتند ع د قورارات كركد ل ينو مدي  
ع نػػػه لسػػػلوب نتوػػػ  لف ياػػػت  مه افبػػػنسثوف يف غتػػػنالت يثيػػػ   تػػػولكنتوػػػ  قدريػػػف حتليػػػ  ا     

ػػػف اتػػػول افظػػػن، مت وعػػػ  اتػػػول اظتػػػراد حتليلػػػه مػػػ  سيػػػ :  لك ر كاظتلػػػنوف افصػػػري  فلنػػػندة فَو
فركضػػه ا سنسػػي   لك ،يف قاػنؤالت افبزػػ  اظتاػػوغ قلبيػػ  الستين ػنت افبزػػ  ، افالػو  كاظتلػػنوف

عد  ذفػ   ،كذف  ا ؼ است  اـ     افبينننت،  بضن فلتص يضنت اظتوضوعي  اف  لت د ن افبنس 
كحتليػػ  اتػػول كيػػتل ق ػنكؿ ، اتػول فلضلػػي  موضػ  اف راسػػ  كليف حت يػ  مػػ ل قلػن  قلػػ  اظتػػندة 

عالػرط ، ككنف  ا سنفيب افتدب ي   وال كملنونن، كافصور، كافرموز ،كاصتن ، م   الؿ افولننت
ف ياػت   افبنسػ  لك ، ق لسس م  وي  كمدني  موضػوعي ككف ،لف قتل عنلي  افتزلي  عصض  م تظن 

 .2ن علمت ا سلوب افونل عصض  لسنسي  يف عنلي  رت  افبينننت كقبويب 
 نػػػػػه ا ناػػػػػب فتزضيػػػػػق ، كقػػػػػ  اسػػػػػت  ـ افبنسػػػػػ   ريضػػػػػ  حتليػػػػػ  اتػػػػػول يف  ػػػػػ   اف راسػػػػػ      

كتػػػػب افرتعيػػػػ  اظت نيػػػػ  يف اظترسلػػػػ  احإعت ائيػػػػ  فلن رسػػػػ    تػػػػولعغيػػػػ  حتليػػػػ  ػت، ل ػػػػ اؼ  ػػػػ   اف راسػػػػ 
   افوتػػػػػب  كػػػػػنف العػػػػػ  قبػػػػػ   ػػػػػ تػػػػػولكظتػػػػػن كننػػػػػت اف راسػػػػػ   ػػػػػل حتليػػػػػ  ػت، االعت ائيػػػػػ  يف اصت ائػػػػػر

 افب و يف عنلي  افتزلي  م  حت ي  من يلل :
 . ادهدف من اداحليل: 1

         افرتعيػػػػػػػػػػ  اظت نيػػػػػػػػػػ  فلنرسلػػػػػػػػػػ  االعت ائيػػػػػػػػػػ   بكتػػػػػػػػػػ  لذف اعتػػػػػػػػػػ ؼ افرئياػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػ  حتليػػػػػػػػػػ  ػتتػػػػػػػػػػو     
كذفػػػػ  علػػػػمت ضػػػػوو عدػػػػا اظتؤ ػػػػرات ،  ػػػػ   افوتػػػػب ػػػػو افتدػػػػرؼ علػػػػمت قلػػػػنين افبيئػػػػ  اظتتلػػػػن   يف 

 اف راس . لداةافبنس  يف  اف  س د ن
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 . وحدة اداحليل:   2
ػػػػف افونػػػػل فلظػػػػن رة اظت ركسػػػػ  مػػػػ  ل ػػػػل  صػػػػنئل حتليػػػػ  اتػػػػول    فػػػػ ف  كسػػػػ  ، يدتػػػػ  افَو

ػػػػػػ  ذُف قضػػػػػػ ير كنػػػػػػل دقيػػػػػػق فتلػػػػػػ  افظػػػػػػوا ر ي بغػػػػػػل ك ػػػػػػود كسػػػػػػ ات يدتنػػػػػػ  علي ػػػػػػن ، يػػػػػػتل افتَو
 افبنس  يف عنلي  افتزلي  .

ع  ػن كسػ ات اتػول افػ  نتوػ  ذ لػنع ن فلدػ  »ي :كس ات افتزل محمد د د ادحميديدرؼ    
دالالت قضيػػ  افبنسػ  يف قضاػػ  ، كيداػػل ك ود ػن لك غيناػػن كقورار ػن لك ذعراز ػن، كافضيػنس عاػ وف 
 .1« اف تنئج افوني 

 افتزلي  ذُف: تكيضال ع فاوف كس ا
  :كقدتػػػػػػػ  لَػػػػػػػغر كسػػػػػػػ ات حتليػػػػػػػ  اتػػػػػػػول كقػػػػػػػ  قوػػػػػػػوف رمػػػػػػػ ا كقػػػػػػػ  قوػػػػػػػوف وحـــــــدة ادكلمـــــــة
كقاػػػػػػػت  ـ افولنػػػػػػػ  كوسػػػػػػػ ة فلتزليػػػػػػػ  يف مواقػػػػػػػف ؼتتلضػػػػػػػ  م  ػػػػػػػن دراسػػػػػػػ  اظتضػػػػػػػن يل ، صػػػػػػػالزنم

كم  ػػػػػػػن حت يػػػػػػػ  ماػػػػػػػتول افاػػػػػػػ وف  لك افصػػػػػػػدوع  ، يػػػػػػػ  كافبيئيػػػػػػػ اال تننعافاينسػػػػػػػي  كاالقتصػػػػػػػندي  ك 
 فلنندة اظتوتوع .

 :ػػػػػػ ا اظتوضػػػػػػوع افػػػػػػ م قػػػػػػ  ، كقدتػػػػػػ  مػػػػػػ  ل ػػػػػػل كسػػػػػػ ات حتليػػػػػػ  اتػػػػػػول وحــــــدة ادموضــــــوع 
كحتتػػػػنج  ػػػػ   افوسػػػػ ة ذُف   ػػػػ  كبػػػػ  ، فوػػػػرة قػػػػ كر سػػػػوؿ قلػػػػي  ػتػػػػ دة يوػػػػوف رتلػػػػ  عاػػػػيا  لك

 ع   افتزضق م  ثبنت افتزلي .
 :كقاػػػػػػت  ـ  ػػػػػػ   افوسػػػػػػ ة ع ػػػػػػ  حتليػػػػػػ  ملػػػػػػنوف افضصػػػػػػل كافركايػػػػػػنت  وحــــــدة ادشخصــــــية

        كقػػػػػػػػػ  قوػػػػػػػػػػوف افال صػػػػػػػػػػي  سينسػػػػػػػػػػي  لك قنرمتيػػػػػػػػػػ  ، كافوتػػػػػػػػػب افتنرمتيػػػػػػػػػػ  ككتػػػػػػػػػػب افاػػػػػػػػػػ  اف اقيػػػػػػػػػػ 
 لك  ينفي .

 :اف راسػػػػػ  فضػػػػػ  قوػػػػػوف اظتضػػػػػردة كتنعػػػػػن لك غتلػػػػػ  لك مضنفػػػػػ   عػػػػػن تالؼكختتلػػػػػف  وحـــــدة ادمفـــــردة
كقاػػػػػػت  ـ اظتضػػػػػػردة كوسػػػػػػ ة فلتزليػػػػػػ  ، لك قصػػػػػػ  لك  ابػػػػػػ  لك عرنػػػػػػنمج ذذاعػػػػػػل لك كلنػػػػػػنت حتريػػػػػػر
 ذذا كننت   نؾ ع ة مضردات يف افوتنب لك اجملل  لك اظتضنؿ.
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 بت ن عت ا اظتوضوع.كسيات  ـ افبنس  يف     اف راس  كس ة افضورة لك اظتوضوع ظت نس 
 . خطوات اداحليل: 3

 اقب  افبنس  اطتاوات افتنفي :، عغي  حتلي  ملنوف كتنب افرتعي  اظت ني 
. قػػػػراوة كتػػػػب افرتعيػػػػ  اظت نيػػػػ  قػػػػراوة مت نيػػػػ  كفنسصػػػػ  مػػػػ  ل ػػػػ  اكتالػػػػنؼ افضلػػػػنين افبيئيػػػػ  افػػػػ  1

 قلن ت ن     افوتب.
مػػػػ  ل ػػػػ  قاػػػػ ي   ،افضضػػػػرات. قضاػػػػيل كػػػػ  َػػػػضز  مػػػػ  َػػػػضزنت افوتػػػػنب ذُف غتنوعػػػػ  مػػػػ  2

 .يهرار ك  قلي  عيئي  كردت فسانب قو
عالمػػػػػػػنت  عنسػػػػػػػت  اـ.حت يػػػػػػ  قاػػػػػػػوي  عػػػػػػػ د مػػػػػػػرات ق ػػػػػػػنكؿ كػػػػػػػ  قلػػػػػػػي  مػػػػػػػ  قلػػػػػػػنين افبيئػػػػػػػ  3

 قوراري .
 . قضريغ نتنئج افتزلي  يف   اكؿ َنن ن افبنس  عت ا افغرض.4
 . جداول اداحليل: 4

اطتنَػػػػػ  عتزليػػػػػ  كػػػػػ  كتػػػػػنب مػػػػػ   سيػػػػػ  لعػػػػػ  افبنسػػػػػ   ػػػػػ اكؿ فتاػػػػػوي  افتوػػػػػرارات كاف اػػػػػب 
   كذفػػػػػػ  كفضػػػػػػن فضلػػػػػػنين افبيئػػػػػػ  افػػػػػػ  ق نكعتػػػػػػن افبنسػػػػػػ  ، كتػػػػػػب افرتعيػػػػػػ  اظت نيػػػػػػ  فلنرسلػػػػػػ  االعت ائيػػػػػػ 

 :      اصت اكؿ اطتنا  علمت  ننبشكق  استول ك    كؿ م، يف دراسته
 نالت افوتنب.غته افتورارات كاف اب اظتئوي  ك . عنػػػػػود : كياو  في1
 فيه ع نَر كقلنين افبيئ  اف  قلن  ن افوتنب. . َػػػف: كياو 2

 ثذنيذ. دينة اددراسة: 
ع نَػػر غتتنػػ  افبزػػ  افػػ  سػػتنث  افدي ػػ   ػػل مرسلػػ    انتضػػنولف مرسلػػ  » لؾتػػرسيػػرل مػػوريس     

عت ا كعلمت ضوو قدريض ن فلنالول  كاظتضنييس اطتنَ  ي بغػل لف ؿتػ د ع قػ  اجملتنػ  ، م ن  يف افبز 
 .« 1 اف م يات  فه افبز

قابيػػػق لدكاهتػػػن علػػػمت ، افوضػػػ  ا مثػػػ  يف اف راسػػػنت اظتي انيػػػ »  كيػػػ  ب ر ػػػ م  دينػػػ  ذُف لف    
نػه يصػدب ذف َف يوػ  ماػتزيال لذال ، رتي  مضردات اجملتن  ا َػلل افػ م قتدلػق عػه  ػ   اف راسػ 

                                                             
 298، ص 2004. اصت ائر: دار افضصب ، 2.طم  وي  افبز  افدلنل يف افدلـو االنانني . لؾترس. موريس،  1
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  حتضيق ذف  يف عدػا ا سيػنف. فػيس مػ  اظتدضػوؿ مػثال لف لتلػ  افبنسػ  كػ   وانػب اتػول فوػ 
كمػ  مث ق الػ   ،م   لف عػ ل قػ فيف  ػ   افوتػب، كتب قدليل افدرعي  اف  َ رت يف ك  عالد افدنَف

 .1«لي ن فتضييل نتنئو ن عد  ذف ...اضتن   ذُف ا تبنر عي   ؽتثل  عت   افوتب كذ راو اف راس  ع
ندة ك اظتػػػفنفبنسػػ  يف دراسػػنت حتليػػػ  اتػػول مانفػػػب  عن تيػػنر عي ػػػنت دتثػػ  اجملتنػػػ  ا َػػلل ل    

ك ػػػػو مػػػن قػػػػنـ عػػػه يف  ػػػػ   اف راسػػػ  عن تيػػػنر  عي ػػػػ  مػػػ  افوتػػػػب اظت رسػػػي  يف اظترسلػػػػ  ، اظتػػػراد حتليل ػػػن
 احإعت ائي  حإ راو اف راس  علي ن.  

فض  قلن ت ؼتتلف افوتب اظت رسي  يف اظترسل  احإعت ائي  قلنين قتدلق عنفبيئػ  كاالػوالهتن ع اػب   
كتػػػب افلغػػػ  ،  فضلػػػنين  ػػػل كتػػػب افرتعيػػػ  احإسػػػالمي ن عتػػػ   اغػػػ  لف افوتػػػب ا كثػػػر قلػػػن ، متضنكقػػػ 
 ػػ ا ا  ػػ  افػػ م قلػػن  افد يػػ  مػػ  افضلػػنين اظتتدلضػػ  عنفبيئػػ  علػػمت ، ككتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ ، افدرعيػػ 

اعتبػػنر لف  ػػ   اظتػػندة هتػػ ؼ لسنسػػن ذُف قدنيػػق مدػػنرؼ افتلنيػػ  افبيئيػػ  مػػ   ػػالؿ ا نالػػا  افرتعويػػ  
ك و من ستادمت     اف راس  ذُف قالي  ، ل كافبيئلاال تننعي  افتلني  كافتدليني  اعتنندا علمت ػت

كافتدػرؼ علػمت قلػنين افبيئػ  افػ  ، افلوو عليه مػ   ػالؿ حتليػ  ػتتػول  ػ   افوتػب) افرتعيػ  اظت نيػ (
    قلن ت ن     افوتب.

  عػنصت ائر افػ  نه مػ  افصػدوع  حتليػ  رتيػ  كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  يف اظت رسػ  احإعت ائيػلكعلمت لسنس    
ظتدرف  من ذذا كننت     افوتب قتلن  قلنين قتدلق  ،َ رت م   استضالؿ اصت ائر ذُف كقت ن اضتنِف

كمػ  ذتػ  كػنف ا تينرنػن ، عنفبيئ  كاووننهتن كقواب افتلني  قػيل كاجتن ػنت اكتنعيػ  جتػن  عيئتػه افابيديػ 
سػػ  االعت ائيػػ   يف ظػػ  احإَػػالسنت افرتعويػػ  فلدي ػػ  قصػػ ين كاظتتنثلػػ  يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف اظت ر 

ك ػػل   2014/ 2013افاػػ   اف راسػػي   ك ػػل افوتػػب افػػ  قػػ مت فلتلنيػػ   ػػالؿ، اصت يػػ ة عػػنصت ائر
 كن د :

 

                                                             
 . 130، ص 1979. اصت ائر: ديواف اظتابوعنت اصتنمدي  ،حتلي  اتول يف يوث احإعػػػالـػتن ، عب  اضتني .  1
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 كتنب افرتعي  اظت ني  فلا   ا كُف م  افتدليل احإعت ائل.  .1
 كتنب افرتعي  اظت ني  فلا   افثنني  م  افتدليل احإعت ائل.  .2
 ي  اظت ني  فلا   افثنفث  م  افتدليل احإعت ائل. كتنب افرتع .3
 كتنب افرتعي  اظت ني  فلا   افراعد  م  افتدليل احإعت ائل.  .4
 كتنب افرتعي  اظت ني  فلا   اطتنما  م  افتدليل احإعت ائل.  .5

 درض  اب اداربية ادمدنية في ادطور االبادائي: 
قاػػػػػػدمت ذُف قوػػػػػػوي  اظتػػػػػػوا   قووي ػػػػػػن  ػػػػػػنمال ، اسػػػػػػرتاقيويهافرتعيػػػػػػ  اظت نيػػػػػػ   ػػػػػػل مػػػػػػندة قدلينيػػػػػػ     

عػػػػػ   ريػػػػػق ق نيػػػػػ   وانبػػػػػه افاػػػػػلوكي  اظت تلضػػػػػ  فيصػػػػػب  موا  ػػػػػن كاعيػػػػػن كمػػػػػؤ ال فلدػػػػػية  ، كمتوازنػػػػػن
كقغػػػػػػػرس يف نضػػػػػػػس ، ركن ضتضوقػػػػػػػه ككا بنقػػػػػػػه كنػػػػػػػوا   َػػػػػػػنٌف يالػػػػػػػدر ااػػػػػػػؤكفينقه كعنفت امنقػػػػػػػه مػػػػػػػ

ك  افػػػػػ  ناػػػػػ  اظتالػػػػػن كغت، قػػػػػندرا علػػػػػمت افتويػػػػػف مػػػػػ  افوضػػػػػدينت، افاضػػػػػ  افضػػػػػيل افو  يػػػػػ  كافدنظتيػػػػػ 
 . قوا  ه يف سينقه افيومي 

كنػػػػن هتػػػػػ ؼ مػػػػػندة افرتعيػػػػػ  اظت نيػػػػ  ذكاػػػػػنب افضػػػػػرد افضػػػػػ رة علػػػػمت افتضنعػػػػػ  احإكتػػػػػنيب مػػػػػ  ػتياػػػػػه    
كذكاػػػػػػػنب افضػػػػػػػرد افضػػػػػػػيل كافاػػػػػػػلوكينت ، ل كافبيئػػػػػػػل كؽتنرسػػػػػػػ  قواعػػػػػػػ  افصػػػػػػػز  كا مػػػػػػػ اال تنػػػػػػػنع

افضػػػػػػ رة علػػػػػػمت ساػػػػػػ  اسػػػػػػتدننؿ اظتػػػػػػنو  مثػػػػػػ ، احإكتنعيػػػػػػ  جتػػػػػػن  افبيئػػػػػػ  كموارد ػػػػػػن افابيديػػػػػػ  اظتت وعػػػػػػ 
كافضػػػػػػ رة علػػػػػػمت انفظػػػػػػ  ، كافضػػػػػػ رة اضتضػػػػػػنظ علػػػػػػمت اف ظنفػػػػػػ  افدنمػػػػػػ ، كانفظػػػػػػ  عليػػػػػػه مػػػػػػ  افتلػػػػػػوث

كافتدػػػػػػػرؼ علػػػػػػػمت قينػػػػػػػ  افالػػػػػػػورة كاظتالػػػػػػػنرك  يف ، سػػػػػػػ نـ يف زتنيػػػػػػػ  اظتاػػػػػػػنسنت اطتلػػػػػػػراوعلػػػػػػػمت كاحإ
كافتدػػػػرؼ ، هكافضػػػػ رة علػػػػمت قػػػػ كؽ رتػػػػنؿ افريػػػػف كافدنػػػػ  علػػػػمت زتنيتػػػػه  بيدتػػػػ، عنليػػػػنت افتالػػػػو 

ػػػػزت ن، ليلػػػػن علػػػػمت اظترافػػػػق اظت تلضػػػػ  يف اظت ي ػػػػ  كجت ػػػػب كػػػػ  ، كجت ػػػػب كػػػػ  مػػػػن يلػػػػر ع ظنفت ػػػػن َك
    اظتننرسنت كافالوكينت اف  ق  قتابب يف ا تالؿ قوازف افبيئ  يف افريف كاظت ي  .
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 : ابادائي.  اذب اداربية ادمدنية دلسنة األودى 1
افوتػػػػػػػػنب ستاػػػػػػػػ  غتػػػػػػػػنالت قدلينيػػػػػػػػ   كقلػػػػػػػػن ، َػػػػػػػػضز   78استػػػػػػػػول  ػػػػػػػػ ا افوتػػػػػػػػنب علػػػػػػػػمت    
 :ك ل
 ػػ لنن كا  ركف. 
 ػػ ا  انر. 
 ػػ اظتونف كاف منف. 
 ػػ عيئنت مت وع . 
 ػػ سضوقل ككا بند. 
 : ابادائي.  اذب اداربية ادمدنية دلسنة ادثذنية 2
 كقلن  افوتنب ستس غتنالت قدليني  ك ل :، َضز  48استول   ا افوتنب علمت   
 .لاال تننعػػ افوس    
 ػػ اضتينة اصتننعي  يف اظت رس .  
 .ي اال تننعػػ افضيل   
 ػػ اف نتضرا ي .  
 ػػ انفظ  علمت افبيئ .  
 : ابادائي.  اذب اداربية ادمدنية دلسنة ادثذدثة 3
كقلػػػػػن   ػػػػػ ا افوتػػػػػنب ستػػػػػس غتػػػػػنالت قدلينيػػػػػ  ، َػػػػػضز  111استػػػػػول  ػػػػػ ا افوتػػػػػنب علػػػػػمت   

 ك ل :
 ػػ اعتوي  كاظتوا   .  
 ػػ اضتينة اصتننعي  .  
 ػػ اضتينة اف نتضرا ي .  
 ػػ افبيئ  افصزي .  
 ػػ قواع  ا م .  
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 : ابادائي.  اذب اداربية ادمدنية دلسنة ادرابعة 4 
      كقلػػػػػػػػن  افوتػػػػػػػػنب علػػػػػػػػمت سػػػػػػػػبد  غتػػػػػػػػنالت قدلينيػػػػػػػػ ، َػػػػػػػػضز  127استػػػػػػػػول افوتػػػػػػػػنب علػػػػػػػػمت   

 ك  ل :
 ػػ اظتوا   .   
 ػػ اضتينة اف نتضرا ي .   
 .كاالقصنؿػػ كسنئ  احإعالـ    
 ػػ اظتؤسانت اطت منقي .   
 ػػ ا م  كافت مش.   
 ػػ افبيئ  كافصز .   
 ػ ا عيند كاظت نسبنت.   
 : ابادائي.  اذب اداربية ادمدنية دلسنة ادخذمسة 5

 ك  ل :نب علمت ست  غتنالت قدليني  كقلن  افوت، َضز  96استول افوتنب علمت 
 ػػ اظتوا   .   
 ػػ اضتضوؽ كافوا بنت.   
 ػػ اضتينة اف نتضرا ي .   
 ػػ م  اضتينة افدنلي .   
 ػػ اضتينة افثضنفي .   
 ػػ م  مظن ر اضتينة اظت ني .   

 :أداة تحليل ادمحاوىثذدثذ. 
  فتزليػػػػػػ  ػتتػػػػػػػول كتػػػػػػنب افرتعيػػػػػػػ  اظت نيػػػػػػ  فلاػػػػػػػ وات اطتناػػػػػػ  مػػػػػػػ  اظترسلػػػػػػ  احإعت ائيػػػػػػػ  لداة ػػػػػػل   

داة قنئنػػػػ  ا تلػػػػف قلػػػػنين افبيئػػػػ  افػػػػ  ا تنر ػػػػن افبنسػػػػ  فيتاػػػػرؽ ذفي ػػػػن سيػػػػ  قلػػػػن ت  ػػػػ   ا 
 م   الؿ     اف راس  .
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ف ػػػػػػل ، ضئػػػػػػنت( مػػػػػػ  حتليػػػػػػ  اتػػػػػػول م نػػػػػػ   ػػػػػػ اكقدتػػػػػ   ػػػػػػ   اطتاػػػػػػوة )افتصػػػػػػ يف كحت يػػػػػػ  اف   
  لم حتويػػػػػػػػ  افوػػػػػػػػ  ذُف ل ػػػػػػػػ او ذات  صػػػػػػػػنئل ، (Partingعنليػػػػػػػػ  قػػػػػػػػرقب  اض ػػػػػػػػـو افتو ئػػػػػػػػ  )

ػػػػػػػػػػػػض ن Participantالػػػػػػػػػػػػرتك )لك مواَػػػػػػػػػػػػضنت لك لكزاف م ( ع ػػػػػػػػػػػػنو علػػػػػػػػػػػػمت ػتػػػػػػػػػػػػ دات يػػػػػػػػػػػػتل َك
(: ع  ػػػػػػن عبػػػػػػنرة عػػػػػػ  Categoryكاالقضػػػػػػػػنؽ علي ػػػػػػن ماػػػػػػبضن. كيوضػػػػػػ  لكثػػػػػػر فئػػػػػػنت اتػػػػػػول  )

كقدتػػػػػػػػ  عدػػػػػػػػ  ذفػػػػػػػػ  ، ل ػػػػػػػػ او اَػػػػػػػػغر جتتنػػػػػػػػ  في ػػػػػػػػن كسػػػػػػػػ ة افصػػػػػػػػضنت لك اطتصػػػػػػػػنئل لك ا كزاف
ي ػػػػػػن  ػػػػػػ   لك لمػػػػػػنك  يلػػػػػػ  في ػػػػػػن افبنسػػػػػػ  كػػػػػػ  مػػػػػػن يضنعلػػػػػػه مػػػػػػ  كسػػػػػػ ات جتتنػػػػػػ  ف     يػػػػػػوب 
يبػػػػػػ ل ، لك اطتصػػػػػػنئل لك ا كزاف. كمػػػػػ   ػػػػػػالؿ احإ ػػػػػنر اف ظػػػػػػرم ظتالػػػػػول  افبزػػػػػػ      افصػػػػػضنت 
( Classification Criteriaيف  ػػػػػػػػ   اظترسلػػػػػػػػ  عصػػػػػػػػينغ  مدنييػػػػػػػػػػػر افتصػػػػػػػػ يف )  افبنسػػػػػػػػ 

كقياػػػػػػر ، ال قصػػػػػػب  افضئػػػػػػنت اظت تػػػػػػنرة غتػػػػػػرد ماػػػػػػنينت لك ع ػػػػػػنكي  دكف دالالت قصػػػػػػ يضي   سػػػػػػ 
 . 1ص يف كحت ي   افضئنت علمت افبنس  عنلي  افت

 كفق اظتراس  افتنفي :  داة    ا  ذع ادك  
 داةتحديد ادهدف من األ : 
عتػػػػػ   افضنئنػػػػػ  ذُف حت يػػػػػ  قلػػػػػنين افبيئػػػػػ  افػػػػػ  قلػػػػػن ت ن كتػػػػػب  ذعػػػػػ اد كي ػػػػػ ؼ افبنسػػػػػ  مػػػػػ     

 افرتعي  اظت ني  يف اظترسل  احإعت ائي  يف اظت ظوم  افرتعوي  اصت ائري .
 داةاأل تحديد مصذدر بنذء : 
افػػػػػػ  قلػػػػػن ت ؼتتلػػػػػػف قلػػػػػنين افبيئػػػػػػ  افػػػػػ  قلػػػػػػن ت ن كتػػػػػب افرتعيػػػػػػ   داةكقػػػػػ    ع ػػػػػػنو  ػػػػػ   ا    

 م   الؿ احإ الع علمت اظتصندر افتنفي :، اظت ني  فلنرسل  االعت ائي 
كفدػػ   ،افوتػػب كاف راسػػنت افاػػنعض  افػػ  ق نكفػػت قلػػنين افبيئػػ  كافرتعيػػ  افبيئيػػ  يف اظت ػػن ج اف راسػػي  ــــــــ
 لفسيػػ  َػ ف قلػنين افبيئػػ  افػ  كتػػب    عػش قلػػ  اف راسػنت نػ كر دراسػػ  ريتالػنون  كريتالػنردمػ

 ػػل: )اظتصػػندر افابيديػػ  ػ افتلػػوث كافاػػونف ػ افانقػػ   رقتلػػن  ن افوتػػب اظت رسػػي  يف ثالثػػ  ػتػػنك 
 كافاالم  افبيئي (.
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اظتتصػل  عنضتضػنظ علػمت فض  َ ف     افضلنين ذُف ثالث  ػتػنكر مالػنا   ػل : )افضػيل  لمن زنترمنف   
 افضيل اظتتصل  ينني  اظتصندر افابيدي (.، افضيل اظتتصل  عنفتلوث، افبيئ 
ػػػ ض ن كنسػػػ  كآ ػػػركف      افضػػػيل ، يف ثالثػػػ  ػتػػػنكر كفػػػق اطتػػػ ة اظتننرسػػػ  ك ػػػل: )اظتدرفػػػ  افبيئيػػػ   َك
 افالوؾ افبيئل(.، افبيئي 
  كاف ظػنـ افبيئػل احإناػنفنوعػنت   ػل : )يف سػب  غت لمن اف راسنت افدرعي  فض  َ ض ن سػويور     

 كاظتوارد افابيدي (. احإنانف، كافبيئ  احإنانف، كافصينن  افبيئي  احإنانف، كاظتالول  افبيئي  احإنانف
انفظػػ  ، يف سػػش َػػ ف  ػػ   افضلػػنين ذُف لرعػػ  غتنوعػػنت    ػػل:) سضػػظ افبيئػػ  مػػ  افتلػػوث     

 .1افصز  افدنم (،  الؾ اظتوارد افابيدي است، علمت اظتوارد افابيدي  م  االست  اؼ
 ل  اؼ ق ريس افرتعي  اظت ني  يف اظترسل  احإعت ائي  يف اظت رس  اصت ائري . ـــــ
 كتب افرتعي  اظت ني  اطتنَ  عنفا وات اطتنا  يف افاور العت ائل يف اصت ائر.  ـــــ

 ا داةصػػ يضنت مػػ  ع ػػػنو سيػػ  دتوػػ  افبنسػػػ  كعدػػ  اال ػػالع علػػػمت ؼتتلػػف  ػػ   اظترا ػػػ  كافت     
كقاػل  ػ   افضلػنين ذُف ،   اظت نيػ  يف اظترسلػ  االعت ائيػ قلػنين افبيئػ  افػ  قلػن ت ن كتػب افرتعيػَر  ف

لرع  ػتنكر رئياي   ل :) اف ظنـ افبيئل ػ مالوالت افتلوث افبيئل ػ استدننؿ اظتػوارد افابيديػ  ػ زتنيػ  
 علمت ؼتتلف انكر كن د :  ع صر موزع  38افبيئ ( سي  استوت افبانق  علمت 
 ع نَر. 06: استول علمت  ادمحور األول )ادنظذم اد يئي(

 ع نَر. 08: استول علمت ادمحور ادثذني )مشكالت ادالوث اد يئي(
 ع نَر. 10: استول علمت ادمحور ادثذدث )اساعمذل ادموارد ادط يعية(

 ع صر. 14: استول علمت ادمحور ادرابع )حمذية اد يئة(
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 : ادصدق وادث ذتعذ. راب
 ادصـــــــــدق:

كعغيػػػػػ  افتزضػػػػػق مػػػػػ  َػػػػػ ؽ ا داة قػػػػػنـ افبنسػػػػػ  عدرضػػػػػ ن يف َػػػػػورهتن اظتب ئيػػػػػ  علػػػػػمت اظتالػػػػػرؼ 
مػػػػػ   لرعدػػػػػ علػػػػػمت  كنػػػػػن   عػػػػػرض ا داة،  كافتو ي ػػػػػنت افػػػػػ  قػػػػػ م ن احإر ػػػػػنداتك  قدػػػػػ يل ن كفػػػػػق 

 فولنػػػػػػػنت  افتزليػػػػػػػ  مػػػػػػػ  سيػػػػػػػ  م نسػػػػػػػب  اعػػػػػػػ كا رلي ػػػػػػػل يف  ػػػػػػػبولكقػػػػػػػ  .ا سػػػػػػػنق ة اونػػػػػػػش
كارقبػػػػػنط كػػػػػ  كلنػػػػػ  ككػػػػػ  فوػػػػػرة مػػػػػ  ، كارقبن  ػػػػػن عػػػػػنور افػػػػػ م ق تنػػػػػل ذفيػػػػػه، ككضػػػػػوح افدبػػػػػنرات

نفتو ي ػػػػػػػنت كاظتالسظػػػػػػػنت افػػػػػػػ  عكعدػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ  حت يػػػػػػػ ا.  داةافالػػػػػػػبو  عنعتػػػػػػػ ؼ مػػػػػػػ  كضػػػػػػػ  ا 
عالػػػػػػػػول ن اف  ػػػػػػػػنئل اظتدتنػػػػػػػػ  يف  داةذ ػػػػػػػػراج ا   ك علػػػػػػػػمت ضػػػػػػػػوئ ن اونػػػػػػػػش قػػػػػػػػ م ن ا سػػػػػػػػنق ة 

 . 1اف راس 
ــــــــذت:ادث ـــ ا تػػػػػػػنر افبنسػػػػػػػ  عالػػػػػػػو  ، كسػػػػػػػ  يػػػػػػػتل افت كػػػػػػػ  مػػػػػػػ  ثبػػػػػػػنت ا داة اظتدػػػػػػػ ة فل راسػػػػػػػ ــ

 % 15عالػػػػػػوائل عدػػػػػػا َػػػػػػضزنت كتػػػػػػب افرتعيػػػػػػ  اظت نيػػػػػػ  يف اظترسلػػػػػػ  احإعت ائيػػػػػػ  اػػػػػػن نتثػػػػػػ  ناػػػػػػب  

 ك و من يوضزه اصت كؿ افتنِف:، م  ك  كتنب

 ادوحدات ادكاذب
مجموع صفحذت 

 ادكاذب
 ددد ادصفحذت

 ادمخاذرة
 ادنس ة

 % 16.66 13 78 افبيئ  كانفظ  علي ن افا   ا كُف كتنب
 %14.58 07 48 اضتينة اصتننعي  يف اظت رس  كتنب افا   افثنني 
 % 14.41 16 111 قواع  ا م  كتنب افا   افثنفث 
 % 13.38 17 127 افبيئ  كافصز  كتنب افا   افراعد 
 % 15,62 15 96 اضتضوؽ كافوا بنت كتنب افا   اطتنما 

 %14.78 68 460 اجملنوع
   
كقػػػػػػنـ ، ة مػػػػػػ  افوتػػػػػػب يف زمػػػػػػ  ؼتتلػػػػػػفمث قػػػػػػنـ افبنسػػػػػػ  عتزليلػػػػػػش عتػػػػػػ   افصػػػػػػضزنت اظت تػػػػػػنر    

ب ثبػػػػػنت عغيػػػػػ  ساػػػػن، تلػػػػفيف زمػػػػػ  ؼتليلػػػػن عتػػػػػ   افصػػػػضزنت اظت تػػػػنرة  شعتزليلػػػػػآ ػػػػر  عنسػػػػ 
 ة اظتد ة فل راس .ا دا
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 : تحليل اد ذحث. 1
بدا َػػػػػػضزنت  فػػػػػػ شتزليػػػػػػ  قػػػػػػنـ افبنسػػػػػػ  عتزليلػػػػػػافلداة كسػػػػػػ  يت كػػػػػػ  افبنسػػػػػػ  مػػػػػػ  ثبػػػػػػنت   

 : اظت تنرة كنن يللكتب افرتعي  اظت ني  
ػػػػػػػػػػػػػػ   ، 2013/ 12/  21قػػػػػػػػػػػػػػنـ افبنسػػػػػػػػػػػػػػ  عنفتزليػػػػػػػػػػػػػػ  ا كؿ عتػػػػػػػػػػػػػػنريخ     عتابيػػػػػػػػػػػػػػق ا داة كَر

ك  ، قيػػػػػػػ  اف راسػػػػػػػ فضلػػػػػػػنين افبيئػػػػػػػ  اظت تػػػػػػػنرة كتػػػػػػػب افرتعيػػػػػػػ  اظت نيػػػػػػػ  َػػػػػػػضزنت  كقاػػػػػػػوي  ق ػػػػػػػنكؿ 
قػػػػنـ عتزليػػػػ  ثػػػػنف عدػػػػ  . مث ارات كاف اػػػػب اظتئويػػػػ لػػػػمت افتوػػػػر قػػػػ كي  اف تػػػػنئج يف  ػػػػ اكؿ استػػػػوت ع

 َػػػػػػػػػػضزنت فػػػػػػػػػػ ضس، 01/2014/ 10ككػػػػػػػػػػنف  ػػػػػػػػػػ ا عتػػػػػػػػػػنريخ  ،يومػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػ  افتزليػػػػػػػػػػ  ا كؿ 20
كعػػػػػػػػ ضس افاريضػػػػػػػػ  اظتتبدػػػػػػػػ  يف افتزليػػػػػػػػ  ا كؿ فيتزصػػػػػػػػ  علػػػػػػػػمت غتنوعػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  اظت تػػػػػػػػنرة افوتػػػػػػػػب 

 افتورارات كاف اب اصت ي ة.
 ضس َػػػػػضزنت افوتػػػػػب اظت تػػػػػنرة يف فػػػػػ شعتزليلػػػػػ عنسػػػػػ  آ ػػػػػرقػػػػػنـ : آخـــــر بذحـــــثتحليـــــل . 1

لمػػػػػن افتزليػػػػػ  افثػػػػػنٓف فضػػػػػ   ، 01/2014/ 12سيػػػػػ  كػػػػػنف افتزليػػػػػ  ا كؿ عتػػػػػنريخ ، زمػػػػػ  ؼتتلػػػػػف
 .01/2014/ 25كنف عتنريخ 

مث ساػػػػػػػػنب االقضػػػػػػػػنؽ عػػػػػػػػش حتليلػػػػػػػػػل  ، حتليلػػػػػػػػل افبنسػػػػػػػػ عػػػػػػػػش  االقضػػػػػػػػنؽك  ساػػػػػػػػنب ناػػػػػػػػب     
ــــــة  كفػػػػػػق  بنسػػػػػػ  ا  ػػػػػػرمث ساػػػػػػنب االقضػػػػػػنؽ عػػػػػػش حتليلػػػػػػل افبنسػػػػػػ  كاف، ا  ػػػػػػرافبنسػػػػػػ   معذدد

 كن د : ر  وب
 نس ة االتفذق              

 
 كق  حتصل ن علمت اف تنئج افتنفي :

لمن ناب  االقضنؽ عش حتليلل افبنسػ  ،  (% 91.98علغت ناب  االقضنؽ عش حتليلل افبنس  )    
نسػػػػ  يف سػػػػش علغػػػت ناػػػػب  االقضػػػنؽ عػػػػش حتليلػػػل افبنسػػػػ  كافب، (%90.50فضػػػػ  علغػػػت )  ػػػرا 
ػالسيت ن فغنيػنت افتابيػق. (. %88.09) را  ك ل ناػب عنفيػ  قػ ؿ علػمت ثبػنت لداة اف راسػ  َك

 .1قووف ا داة ق  استضرت يف َورهتن اف  نئي ، كعنفتزضق م  َ ؽ لداة اف راس  كثبنهتن
                                                             

10.انظرالملحق 1
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 خذمسذ. األسذديب اإلحصذئية دلدراسة: 
كك ا اف اب  اظتئوي  فو  كلن  قدوس  ،فورة لك  است  اـ افتورارات كاف اب اظتئوي  فو  موضوع 

 مؤ را داال علمت قلنين افبيئ  م  ك  كس ة قدليني  يف افوتب ػت  افتزليػػػػػػػ .
كقدامت  ،كاف اب  اظتئوي  عش ع دي   ل سنَ  قان  لس قتن علمت ا  ر ملركعن يف منئ  

 عنفدالق  افتنفي .
 

        
 ادفكرة أوتكرار ادكلمة                                                  

 100×                 =                                  ℅)ادنس ة ادمئوية(              
 مجموع اداكرارات                                                            
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 خالصــة:
مػػػ  اظتراسػػػ  اظت نػػػ  افػػػ  نتػػػر اػػػن لم يػػػ  علنػػػل ،   اضتنفيػػػ قدتػػػ  احإ ػػػراوات اظت  ويػػػ  فل راسػػػ    

كقػػ  دتثلػػت عي ػػ  اف راسػػ  يف كتػػب ، م يضيػػن ل يتضصػػمت عنف راسػػ  كافتزليػػ  ظػػن رة ا تننعيػػ  نظريػػن ك
فب ػػنو اظت ػػن ج يف ظػػ   ،افرتعيػػ  اظت نيػػ  اظتضػػررة يف اظت رسػػ  االعت ائيػػ  يف اصت ائػػر كفػػق افصػػينغ  اصت يػػ ة

كقػػ  اعتنػ  افبنسػػ   ريضػ  حتليػػ  اتػػول مػ   ػػالؿ حتليػػ  ، يػػ  اصت يػ ة عػػنصت ائراحإَػالسنت افرتعو 
اظتلنمش اظتدرفي  عت   افوتب اظت رسي  مدتن ا يف حتليله علمت اظتوضوع كوس ة حتلي  علمت اعتبنر لف 

ذسصػػنئين  كنؤ ػػركنػػن اسػػت  ـ افبنسػػ  اف اػػب  اظتئويػػ   ،  اظتوضػػوع مػػ  ل ػػل كسػػ ات حتليػػ  اتػػول
 ػػ  اف تنئج اظتتَو  ذفي ن.فتزليػػػ

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادفصل ادثذمن
 درض  وتحليل ومنذقشة ناذئج اددراسة

 تمهيد    

 عرض وتحميل نتائج التساؤل األول .أوال    

 الثاني ض وتحميل نتائج التساؤلعر . ثانيا    

 الثالث عرض وتحميل نتائج التساؤل. ثالثا    

  الرابع عرض وتحميل نتائج التساؤل. رابعا     

                           خامسا. مناقشة نتائج الدراسة         

 خالصة    
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 تمهيد:
كا دعيػػنت افػػ  ق نكفػػت ، قاػػرؽ افبنسػػ  ظتالػػول  اف راسػػ  كلعدند ػػن يف موضػػوع اف راسػػ  لف عدػػ     

كافبيئػ  يف اظتػ  ج افتدلينػل فلن رسػ  ، افبيئ  يف ضوو افػرتاث افػ يا كافضضػه افتالػريدل يف افبػنب ا كؿ
يدرض افبنس  يف ، كعينف م  ج اف راس  كاحإ راوات اظت  وي  اظتتبد  يف اف راس ،  ائري االعت ائي  اصت

ػػ   ػػ ا افضصػػ  ا  ػػ  نتػػنئج اف راسػػ  ػتػػنكال قضػػ ٔف عػػرض كحتليػػ  كقضاػػ    عػػرز اف تػػنئج افػػ  قَو
 .ذفي ن
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 اددراسة: درض وتحليل ناذئج
ئــة ادماضــمنة فــي  اــب اداربيــة ادمدنيــة دلطــور (: يوضــو مجمــوع قضــذيذ اد ي10ادجــدول رقــم)

 االبادائي في ادجزائر
 

 
 
 
 
 
 
  يبش اصت كؿ غتنوع قلنين افبيئ  اف  قلن ت ن كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  يف افاػور احإعتػ ائل يف اصت ائػر   

لف ا فوػنر اظتتدلضػ  عنف ظػنـ افبيئػل كننػت ا كثػر قلػن ن يف كتػب سي  يتلػ  مػ   ػالؿ اصتػ كؿ 
مػػ  غتنػػوع قلػػنين افبيئػػ  افػػ   % 46.90مثلتػػه ناػػب  مػػن ك ػػ ا ،  يػػ  اظت نيػػ  يف اظترسلػػ  احإعت ائيػػافرتع

سي  علغت ناب  قلنش  ػ   ا فوػنر يف  ، كقلي ن ا فونر اظتتدلض  ينني  افبيئ ، قلن  ن افوتنب
الت افتلػوث لمػن ا فوػنر اظتتدلضػ  االػو، م  غتنػوع افضلػنين افبيئيػ  % 24.51كتب افرتعي  اظت ني  

مػػػػ  غتنػػػوع قلػػػػنين افبيئػػػػ   % 24.13افبيئػػػل فضػػػػ  علغػػػػت ناػػػب  قلػػػػني  ن يف كتػػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػػ  
يف سش كننػت ناػب  قلػنش كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  يف افاػور االعتػ ائل ا فوػنر ، اظتتلن   يف افوتب

 ا مضنرنػػ  ك ػػل ناػػب  م  ضلػػ   ػػ، مػػ  غتنػػوع افضلػػنين %4.46اظتتدلضػ  عنسػػتدننؿ مػػوارد افابيديػػ  
قلػػنش  ػػ   ا فوػػنر كافضلػػنين ع اػػب  كػػنف  كقػػ ، عبػػنقل قلػػنين افبيئػػ  افػػ  قلػػن ت ن  ػػ   افوتػػب

كاظترسلػػػ  افدنريػػػ  ، اظتاػػػارة مػػػ  قبػػػ  اظتالػػػرع اظت رسػػػل قبدػػػن فأل ػػػ اؼ، متضنكقػػػ  مػػػ  سػػػ   ذُف ل ػػػرل
 ك و من س ضص  فيه يف من يلل.، ك صنئصه كفتو  يف ك  مرسل فلتلني  
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 ليل ناذئج اداسذؤل األول:أوال. درض وتح
 من  ل َورة اف ظنـ افبيئل يف كتنب افرتعي  اظت ني  فلاور احإعت ائل يف اظت رس  اصت ائري  ؟ 

اداربية   اب( : يوضو نس ة تكرار قضذيذ اد يئة ادماعلقة بذدنظذم اد يئي في   11جدول رقم )
 ادمدنية دلسنوات ادخمس في ادطور االبادائي

 5 اذب ادسنة  4 اذب ادسنة  3 اذب ادسنة  2 اذب ادسنة  1 اذب ادسنة  دمجذل ادفكرة/ ا ادمحور

 ادنس ة اداكرار ادنس ة اداكرار ادنس ة اداكرار ادنس ة اداكرار ادنس ة اداكرار

يئي
 اد 
ظذم

ادن
 

 0.54 1 0.45 1 0.35 1 0 0 1.05 2 . قدريف افبيئ 1

 2.69 5 5.43 12 8.10 23 0.67 1 0 0 . اظتالوالت افبيئي 2

 0.00 0 0.90 2 0.35 1 1.33 2 0 0 . افتوازف افبيئل3

 1.61 3 3.17 7 1.06 3 1.33 2 0 0 عبيئته. عالق  احإنانف 4

 29.03 54 23.53 52 30.99 88 36 54 63.35 121 . مووننت اف ظنـ افبيئل5

 13.98 26 0.90 2 2.11 6 0.67 1 7.33 14 . لنواع افبيئنت6

 47.85 89 34.39 76 42.96 122 40 60 71.73 137 أفكذر ادنظذم اد يئي في ادكاذب

 100 186 100 221 100 284 100 150 100 191 مجموع قضذيذ اد يئة في ادكاذب

( يوضو نس ة تكرار قضذيذ اد يئة ادماعلقة بذدنظذم اد يئي في  اب اداربية 05شكل رقم )
 ور االبادائيادمدنية دلسنوات ادخمس في ادط
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 درض وتحليل ناذئج ادجدول: 
م   الؿ اصت كؿ كاف م قلن  ناب قلنين افبيئػ  اظتتدلضػ  عنف ظػنـ افبيئػل افػ  استوا ػن كتػنب     

     يتلػػػ  لف ناػػػب  ق ػػػنكؿ اف ظػػػنـ افبيئػػػل، افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  يف افاػػػ وات اطتناػػػ  مػػػ  افتدلػػػيل احإعتػػػ ائل
%  71.73كُف كننػػت مرقضدػػ  ك ػػولت اف اػػب  ا كػػ  قػػ رت عػػػ يف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   ا 

ككننػت ، %47.85قلي ن مبن رة ناب  ق نكؿ   ا اصتننب يف كتػنب افاػ   اطتنماػ  كافػ  قػ رت عػػ  
يف سػػػش كننػػػت ناػػػب  ق ػػػنكؿ  ػػػ ا  ، %42.96ناػػػب  ق ػػػنكؿ  ػػػ ا اصتننػػػب يف كتػػػنب افاػػػ   افثنفثػػػ  

 علمت افتواِف.% 34.39ك %   40د  اصتننب يف كتنيب افا   افثنني  كافراع
كنػن يتبػش مػ  اصتػ كؿ لف قدريػف افبيئػ  كردت ع اػب قوػند قوػوف م د مػ  يف رتيػ  كتػب افرتعيػ     

يف سػػػش َف يػػتل افتاػػرؽ عتػػ ا افد صػػر يف كتػػػنب ، اظت نيػػ  فلاػػ وات ا كُف كافثنفثػػ  كافراعدػػ  كاطتنماػػ 
 افرتعي  اظت ني  فلا   افثنني  عالو   نئل.

ع صػػػر اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  فضػػػ    ق نكفػػػه يف رتيػػػ  كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  منعػػػ ا كتػػػنب افاػػػ    لمػػػن   
          %0.67كقػػػػ    ق ػػػػنكؿ  ػػػػػ ا افد صػػػػر يف كتػػػػػنب افاػػػػ   افثننيػػػػػ  ع اػػػػب  ضػػػػػديض  قػػػػ رت عػػػػػػػ ، ا كُف

ك علغػػت ناػػب   ػػ ا % 8.10لمػػن كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  فضػػ  ق ػػنكؿ ع صػػر اظتالػػوالت افبيئيػػ  ع اػػب  
 علمت افتواِف. %2.69%    5.43فد صر يف كتنيب افرتعي  اظت ني  فلا   افراعد  ك اطتنما  ا

  لمن  ننب افتوازف افبيئػل فضػ    ق نكفػه يف كتػنب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   افثننيػ  ع اػب  ضػديض  قػ ر     
  قوػػػند قوػػػوف عي نػػػن كننػػػت ناػػػب  ق ػػػنكؿ  ػػػ ا اصتننػػػب يف كتػػػنيب افاػػػ   افثنفثػػػ  كافراعدػػػ، % 1.33عػػػػػ 

يف سػػػش  لػػػمت كتنعػػػن افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلاػػػ    ،علػػػمت افتػػػواِف % 0.90، %  0.35م د مػػػ  قػػػ رت عػػػػػ 
 ا كُف كاطتنما  م  ق نكؿ   ا اصتننب ) افتوازف افبيئل(.

كنػػػن يظ ػػػر مػػػ  اصتػػػ كؿ لف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلاػػػ وات افثننيػػػ  كافثنفثػػػ  كافراعدػػػ  كاطتنماػػػ  مػػػ     
عػػػػ    سيػػ  قػػ رت  ػػ   اف اػػب، عنفبيئػػ  ع اػػب ؼتتلضػػ  احإناػػنفئل قػػ  ق نكفػػت عالقػػ  افتدلػػيل االعتػػ ا

يف سػػػش ؾتػػػ  لف كتػػػنب افاػػػ   ا كُف قػػػ  ، علػػػمت افتػػػواِف % %1.61  %3.17  %1.06   1.33
  لمت م    ا اصتننب.
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مرقضدػػػ   ػػ ا يف رتيػػ  كتػػب افرتعيػػػ   ع اػػبكنػػن لف  ننػػب موونػػنت اف ظػػنـ افبيئػػػل قػػ    ق نكفػػه    
سيػ  قصػ ر ن كتػنب افرتعيػ  اظت نيػ  يف افاػ   ا كُف اعتػ ائل ، يف افاور االعت ائل يف اصت ائر ، ني اظت

يف  ، % 36كيليه كتنب افرتعي  اظت ني  يف افا   افثنني  ع اػب  قػ رت عػػ ، %  63.35ع اب  ق رت عػ 
%  29.03 ،%   30.99كننت ناب  كتنعن افا   افثنفث  كاطتنما  متضنرع   ػ ا سيػ  قػ رت  عػػػػ 

لمن كتنب افرتعي  اظت ني  فلا   افراعد  اعت ائل فض  قلن  مووننت اف ظنـ افبيئل ع اػب  ، علمت افتواِف
 %. 23.53ق رت عػ 

كفينن يتدلق ع نواع افبيئنت فض    ق نكفه ع اب م  ضل  يف رتي  كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  يف افاػور    
%  13.98 ك%  7.33كتنيب افا   ا كُف كاطتنماػ    االعت ائل سي  علغت ناب      افضلي  يف

لمن ناب  ق نكؿ   ا اصتننب يف كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ وات افثننيػ  كافثنفثػ  كافراعدػ  يف ، علمت افتواِف
 م  ضل    ا كقوند قووف م د م .، افاور االعت ائل

يف افاػور االعتػ ائل قػ   لػت  يالسظ م   الؿ اصت كؿ كاظت ز  افبينٓف لف كتب افرتعي  اظت ني     
سيػ    قضػ ٔف قدريػف فلبيئػ  ، اعتػ ائلقضريبن م  ق نكؿ قدريف فلبيئ  من ع ا يف كتػنب افاػ   ا كُف 

          ك ػػػػػ ا را ػػػػػ  ذُف احإسػػػػػرتاقيوي  اصت يػػػػػ ة اظت ت وػػػػػ ، يف اجملػػػػػنؿ اظتضػػػػػن ينل افبيئػػػػػ  ك انفظػػػػػ  علي ػػػػػن
   علػػمت مبػػندا افػػ  قورسػػ ن مضنرعػػ  افتػػ ريس عنفوضػػنوات  يف افتػػ ريس يف افاػػور االعتػػ ائل افػػ  قضػػـو

اف  قدوس نوع افتاور فدالق  افتضنع  عش ع نَر افدنلي  افتدليني /افتدلني  ، يف افضد  افبي اغو ل
  سيػػ    االنتضػػنؿ مػػ  م اػػق افتدلػػيل ذُف م اػػق افػػتدلل، موضػػوع افػػتدلل(، اظتػػتدلل، افثالثػػ  ) اظتدلػػل

كعنفتػنِف يػتل عػرض اظتدػنرؼ عالػو  متػ رج  ػالؿ  1، ر افدنليػ  افتدلينيػ سي  يالو  اظتتدلل  ػو 
ع ػػػنو  ا  ػػػ يف ذ  ػػػه فيوػػػوف يف  ا فوػػػنرؼتتلػػػف اظتراسػػػ  افتدلينيػػػ  كيدنػػػ  اظتػػػتدلل علػػػمت ع ػػػنو  ػػػ   

فنفتلنيػػػػ  كفػػػػق  ػػػػ   اظتضنرعػػػػ  ، قدريضػػػػنت( يؤ لػػػػه فلتضنعػػػػ  االكتػػػػنيب مػػػػ  ػتياػػػػه، مدرفيػػػػن )مضػػػػن يل 
 يض  علمت عنقضه قووي  اظتضن يل كافتدريضنت يف افدنلي  افتدليني  افتدلني . افبي اغو ي  اصت ي ة

كيؤك  افب ن يف     افاينؽ علمت لف قالمي  اظترسل  االعت ائي  فيس ف ي ل افض رة علػمت قػراوة عدػا   
اظتصزوع  عنفرسومنت كال ياػتايدوف سػ   ا سئل كياتايدوف س  ، ككتنعت ن، اظتصالزنت افدلني 
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 ف افاضػػ  يف  ػػ   اظترسلػػ  فػػيس ف يػػه افضػػ رة علػػمت ف ػػل عدػػا افولنػػنت افلضظيػػ  ، افلضظيػػ  ا سػػئل 
كمػػػ  مث فػػػ ف  ضػػػػ  اظترسلػػػ  االعت ائيػػػ  فػػػيس ف يػػػػه افضػػػ رة علػػػمت ف ػػػل افتدريضػػػػنت ، 1كافرمػػػوز افدلنيػػػ 

ػػي  اظتدػػنرؼ  كاالسػػت تن نت افلضظيػػ  كيػػتل افرتكيػػ  لكثػػر يف  ػػ   اظترسلػػ  علػػمت افصػػور كاظتالػػن   فتَو
كقدت      افصور كافرسـو افتوضيزي  م  ل ل ع نَر افوتب اظت رسي  يف افاور االعت ائل ، ض فلا

ػػن يف افاػػور ا كؿ  ػػور احإيضػػنظ كافتدلنػػنت ا كفيػػ  ) افاػػ   ا كُف كافثننيػػ ( كقونػػ  لقتيػػ     صَو
 قوضػي  كنن ل ػن قاػنع  يف،      افصور كافرسـو افتوضيزل يف كو ن لكؿ من قض  عليه عش اظتتدلل

 كقضا  افد ي  م  ا فونر اف  يصدب افتدب  ع  ن عنفوتنع .
كنػػػن يظ ػػػر اظت زػػػ  افبيػػػنٓف لف ناػػػب  ق ػػػنكؿ كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فضلػػػنين قتدلػػػق عنظتالػػػوالت افبيئيػػػ   

ػػن يف افاػػور ا كؿ  ػػور  )افاػػ   ا كُف  ا سنسػػي كافتدلنػػنت  احإيضػػنظكننػػت م  ضلػػ   ػػ ا  صَو
سػػوؿ  ػػ   افضلػػي   نَػػ  يف اجملػػنؿ  احإ ػػنراتقلػػن  كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  عدػػا ك ، كافاػػ   افثننيػػ (

ك  ق ػػػػنكؿ عدػػػػػا ا، قوػػػػػرار  15لغػػػػػت قوػػػػرارات  ػػػػػ   افضلػػػػي  اظتضػػػػن ينل اضتيػػػػنة اصتننعيػػػػػ  سيػػػػ  ع
كافوضػػنوات  اظتاػػت  ف  ، اظتالػػوالت افبيئيػػ  مثػػ  قلػػوث اظتيػػن  كقلػػوث اعتػػواو كانتالػػنر ا كسػػنخ عنفبيئػػ 

 ا مػنك ، افاريػق، لمنك  افدن ، )افبيت  ل انفظ  علمت سالم  اي   ن ينلم    ا اجملنؿ اظتض
افاػػػرؽ فلوقنيػػػ  مػػػ   لفلػػ  كذقبػػػنع، افدنوميػػ ( كذقبػػػنع قواعػػػ  االقتصػػػند يف اسػػت  اـ اظتػػػنو كافو رعػػػنو

كردت  ل ػن  اقوػرار  12لمن كتنب افاػ   افراعدػ  فضػ  قلػن  قلػي  اظتالػوالت افبيئيػ  عػػػ ، 2ا مراض
نؿ اظتضن ينل افبيئ  كافصز  سي    ق نكؿ مالول  قلوث افبيئ  عنف ضنيػنت كقلػوث اظتيػن  قاػ  يف اجمل

كافوضػػنوات اظتاػت  ف  مػػ   ػ ا اجملػػنؿ اظتضػن ينل دتثلػػت يف مدرفػ  اف ضنيػػنت كنصػ ر مػػ  ، ا  ػونر
يئػ  ذُف مدرفػ  ع نَػر افب ذضػنف ، مصندر افتلوث كاست  اـ اناب  رؽ اظتدنصت  فلزضنظ علػمت افبيئػ 

لمػن كتػنب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   اطتنماػ   ، افالين  كاي  اصتني  كؽتنرس  قواعػ  اضتضػنظ علػمت افبيئػ 
قورارات يف اجملػنؿ اظتضػن ينل مػ  مظػن ر اضتيػنة  05فض  ق نكؿ قلي  اظتالوالت افبيئي  عتورار ق ر  
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كي ػػ ؼ  ػػ ا  ننمػػ  اظت  فيػػ ذُف مالػػول  افتلػػوث اظتيػػن  كقلػػوث اعتػػواو كافض احإ ػػنرة تاظت نيػػ  سيػػ  دتػػ
 .1اجملنؿ اظتضن ينل ذُف ق ني  اف كؽ اصتننِف عنفبيئ  كزتني  افابيدي  كجت ب ك  من يلر ان

ػن    فض  كنف ق نكؿ اظتالػوالت افبيئيػ  يف كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  يف افاػور االعتػ ائل غػ  كػنؼ  صَو
الػري  مػ  قبػ  علػمت غػرار افتغػ ات يف عصر عرؼ ظ ور افد ي  م  اظتالوالت افبيئي  َف قد ػ  ن افب

كاختػ ت  ػ   اظتالػوالت َػبغ  افدنظتيػ  كَف قدػرتؼ ، اظت ن ي  كاالستبنس اضتػرارم كا ماػنر اضتنلػي 
ا مػػر افػػ م ياػػت عل قصػػنيل  ػػ   اظت ػػن ج افتدلينيػػ  كافوتػػب اظت رسػػي  ظتواكبػػ  ، عنضتػػ كد اصتغرافيػػ 

يػػػػ  اظت نيػػػػ  يف افاػػػػور االعتػػػػ ائل َف قػػػػراع  ػػػػ   كتػػػػب افرتع  لفكاظتالسػػػػظ ، افتزػػػػ ينت افبيئيػػػػ  افدنظتيػػػػ 
سيػ  ق نكفػت  ػ   افوتػب عدػا اظتالػوالت افبيئيػ  كتلػوث اظتيػن  كقلػوث اعتػواو كقاػػ  ، افتزػ ينت

م  لف اصت ائر ال قدنٓف م      اظتالوالت افبيئي  فزاب عػ  لف   ػنؾ ، ا  ونر كانتالنر افضننم 
 ا راضػلافاونٓف كافتوس  افدنرآف علػمت ساػنب افد ي  م  اظتالوالت ا  رل كنفتصزر كافت اي  

 اف  َف ق رج يف كتب افرتعي  اظت ني  فلاور االعت ائل.، اف راعي  كافضضر كغ  ن
كفينن يتدلق عضلي  افتوازف افبيئل فض  كند ي د ـ ق نكؿ     افضلي  يف كتب افرتعي  اظت ني   فلاور   

افضلي  يف كتنب افا   افثنني  ك افثنفث  كافراعد  سيػ  علػغ  ك  احإ نرة ذُف    ، االعت ائل يف اصت ائر
كيدػػرؼ افتػػوازف افبيئػػل ع نػػه ، قوػػرارات فضػػ  05غتنػػوع قوػػرارات  ػػ   افضلػػي  يف افوتػػب اظتػػ كورة 

لك عضػنو ع نَػر افبيئػ  افابيديػ  علػمت سنفت ػن دكف قغيػ   ػو رم يػ كر يف  صنئصػ ن سػواو  استنرار
ازف افػػػػ م متتػػػػ  عضدػػػػ  عوامػػػػ  عالػػػػري  كل ػػػػرل  بيديػػػػ  كيػػػػ ول عػػػػ   ػػػػ ا افتػػػػو ، 2افونيػػػػ  لك اف وعيػػػػ 

 1788فنثال ذد نؿ نبنت افتػش افالػوكل ذُف لسػرتافين عػنـ ، اال تالؿ افد ي  م  اظتالوالت افبيئي 
ـ لدل ذُف قوػػػػنثر  فدػػػػ ـ ك ػػػػود لعػػػػ او  بيديػػػػ  فػػػػه ؽتػػػػن لدل ذُف مػػػػوت اف بنقػػػػنت ا  ػػػػرل ك ػػػػركب 

مليػػوف مػػ  ا ف نػػ  ك ػػ ا كلػػه  60ـ سػػواِف 1925ر فيػػه سػػ   اضتيوانػػنت كعلغػػت اظتاػػنس  افػػ  انتالػػ
لمن فينن يتدلق عنفدوام  افابيدي  اظتتابب  يف احإ الؿ عنفتوازف افبيئل ن كر علمت ، عضد  عوام  عالري 

سػػبي  اظتثػػنؿ ال اضتصػػر قغػػ  م ػػنخ لكركعػػن مػػ  اظت ػػنخ اضتػػنر يف زمػػ  افبيوسػػش سيػػ  كننػػت ق نػػو فيػػه 
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مث عػػ لت در ػػ  اضتػػرارة يف االـتضػػنض عنفتػػ ريج سػػ  غاػػمت اصتليػػ  سػػا  ، ل ػػونر اف  يػػ  كافوػػنفور
ف  تػػ  قػػوازف افبيئػػ  ك لوػػت نبنقػػنت كسيوانػػنت افبيئػػ  اضتػػنرة كسلػػت ، ا رض يف زمػػ  افبلاتوسػػش

ذف ذدراج مثػػ   ػػػ   اظتدلومػػػنت افبيئيػػ  كا مثلػػػ  اظتي انيػػػ  ، 1ػتل ػػن سيوانػػػنت كنبنقػػنت اظت ػػػن ق افبػػػنردة
مػػ   ػػ نه لف ، ن ساػػب اظتراسػػ  افدنريػػ  فلتالميػػ وتػػب اظت رسػػي  كقوييض ػػن  كقباػػيا افواقديػػ  يف اف

ن يف اظترسل  احإعت ائي  م  ل   ، ي نل افوعل كاحإدراؾ ع قتي  افتوازف افبيئل كلسبنب ا تالفه  صَو
غرس قيل اضتضنظ علمت افبيئ  كعلػمت قػوازف نظنم ػن االيووفػو ل يف افاػ وات ا كُف مػ  سيػنة افاضػ  

اصت ائػرم ع ػ   اظتالػرع اظت رسػلك ػ ا مػن َف ي ػتل عػه ، يتنثل ن يف سينقه ماػتضبال يالب علي ن ك س 
قصػػػنيل م ػػػن ج افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  يف افاػػػور االعتػػػ ائل سيػػػ  َف متصػػػل فضلػػػي  اظتالػػػوالت افبيئيػػػػ  

ػن كلف  ػنقش ا   قػش مػ  ل ػل اف، كافتوازف افبيئل سي ا كنفين م  كتنب افرتعي  اظت ني  ضلػنين  صَو
 افبيئي  اف  كتب لف قلض  فلاض  يف مراس  قدلنه اظتبورة.

كيتل  م   الؿ اظت ز  افبينٓف افانعق لف قلنش قلػي  افدالقػ  عػش احإناػنف كافبيئػ  يف كتػب    
افرتعي  اظت ني  فلاور االعت ائل يف اصت ائر كننت م  ضلػ   ػ ا يف رتيػ  افوتػب كاندػ مت يف كتػنب 

تػه بيئع احإناػنفيف كتػنب افاػ   افثننيػ  فضػ    قاػوي  قوػراري  فضػ  سػوؿ عالقػ   لمن، افا   ا كُف
       يف سػػػػش   ق ػػػػنكؿ  ػػػػ   افضلػػػػػي  ، ككرد  ػػػػ ا افت ػػػػنكؿ يف اجملػػػػنؿ اظتضػػػػن ينل افبيئػػػػ  كانفظػػػػ  علي ػػػػن

فبيئػػ  يف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افثنفثػػ  عدػػ د ثػػالث قوػػرارات   قلػػني  ن يف اجملػػنؿ اظتضػػن ينل ا
قوػػرارات كردت  07عنفبيئػػ  يف كتػػنب افاػػ   افراعدػػ   احإناػػنفكقػػ ر عػػ د قوػػرارات عالقػػ  ، افصػػزي 

   لمػػن كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   اطتنماػػ  فضػػ  قلػػن ، رتيد ػػن يف اجملػػنؿ اظتضػػن ينل افبيئػػ  كافصػػز 
،  ينل اضتينة افثضنفيػ ككردت رتيد ن يف اجملنؿ اظتضن،عنفبيئ   احإنانفقورارات فض  قتدلق عدالق   03

عبيئته َف يو  عنفض ر اظتالوب يف كتب افرتعيػ  اظت نيػ   احإنانففيتل   لين لف قلنش قلي  عالق  
ػػػن كلف كػػػ  مالػػػوالت افبيئػػػ  عػػػ  مػػػر افدصػػػور كػػػنف سػػػبب ن  يف افاػػػور االعتػػػ ائل يف اصت ائػػػر  صَو

ن ذُف اسػػػتغالؿ مػػوارد عيئتػػػه  ػػػ ا ا  ػػ  ياػػػدمت دكمػػ، كعيئتػػه احإناػػػنفافدالقػػػ  عػػش  ا ػػتالؿافرئياػػل 
عغيػػ  ذ ػػبنع سن نقػػه ا سنسػػي  كافثننويػػ  م  ن، ػػ ا االسػػتغالؿ افػػ م يػػرت ل يف  عػػ  رل،عاريضػػ  لك 
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 اناػػونمن ػػ   افدالقػػ  افػػ  كننػػت يف عػػ اينهتن ا كُف لكثػػػر  ،َػػورة افدالقػػ  اظتتبندفػػ  عي ػػه كعػػش عيئتػػه
م لدل ذُف ظ ػور افد يػ  مػ  اظتالػوالت افبيئيػ  افػ  ا مػرمث من فبثت لف ا تلت  ،كقوافضن م  افبيئ 
 الي  كافدنظتي .

كعيئته كتدله ي رؾ سول ا  انر اف  سبب ن كالزاؿ  احإنانفذف ف ل افتلني  فابيد  افدالق  عش    
ؽتن يوفػ  ف يػه افػ اف  ذُف ضػب   ػ   افدالقػ  كقو ي  ػن عالػو  ، علمت عيئته احإنانفيتابب ان   ا 

 كرفن يته كضننف زتني  افبيئ  كاستضرار قواز ن كنظنم ن. احإنانفاس  يوض  ر  ،ذكتنيب
يػػ  افػػ  قدتػػ  غتػػنال مػػ  اجملػػنالت اظتدرفػػ  ا سنسػػي  كافلػػركري  اال تننعذف مػػندة افرتعيػػ  مػػ  اظتػػواد    

ف ػػػل مػػػواد يوػػػل  بيدت ػػػن قدػػػنًف اجملتنػػػ  ككاقدػػػه كآمنفػػػه كمنضػػػيه كسنضػػػر   ،فصػػػ نع  اصتيػػػ  اف ن ػػػ 
عبيئتػه مػ  ننسيػ   احإناػنفمػ  ننسيػ  كعالقػ   احإناػنني ك ل قد  ليلن ع راسػ  افدالقػنت كماتضبله 

 .1ل رل كاظتالوالت اف  نال ت كق ال  كرد فد  فتل  افدالقنت
فنفرتعيػ  اظت نيػ  ذذف  ػل مػ  عػش ل ػل اظتػػواد افػ  قاػ ل يف قوػوي  افضػرد ا تننعيػن كسلػنرين كعيئيػػن   

      عػػػنصت ائر  اظتالػػػرع اظت رسػػػلل ػػػ اؼ افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  افػػػ  كضػػػد ن فػػػ ف مػػػ   ا  ػػػ كعلػػػمت َػػػدي   ػػػ ا 
 .2 و ق الئ  افتلني  فلتدنية م  عيئته كافتضنع  االكتنيب مد ن

        لمػػػػن فينػػػػن يتدلػػػػق عضلػػػػي  موونػػػػنت اف ظػػػػنـ افبيئػػػػل فيتلػػػػ  مػػػػ   ػػػػالؿ اظت زػػػػ  افبيػػػػنٓف افاػػػػنعق    
     افاػػػور االعتػػػ ائل عػػػنصت ائر كػػػنف ع اػػػب مرقضدػػػ  لف قلػػػنش  ػػػ   افضلػػػي  يف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  يف

يف رتي  كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  يف افاػور االعتػ ائل عػنصت ائر سيػ  علغػت قوػرارات ق ػنكؿ  ػ   افضلػي  
قوػرارا موزعػ  ع اػب متضنرعػ  يف اجملػػنالت  121افبيئيػ  يف كتػنب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   ا كُف اعتػ ائل 

لمػػن عػ  قوػرارات ق ػػنكؿ  ػ   افضلػي  يف كتػنب افاػػ   افثننيػ  فضػ  علغػػت  ،فلوتػنب افاػت اظتضن ينيػ  
لمػػػن قوػػػرارات ق ػػػنكؿ  ػػػ   ، قوػػػرارا يف كتػػػنب افاػػػ   افثنفثػػػ  88كعدػػػ د قوػػػرارات قػػػ ر  ، قوػػػرارا 54

 قورارا. 54قورارا ك  52افضلي  يف كتنيب افرتعي  اظت ني  فلا   افراعد  كاطتنما  فض  علغ 
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ل ع اػػب موونػػنت اف ظػػنـ افبيئػػل يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور االعتػػ ائفضػػ  كػػنف ق ػػنكؿ قلػػي    
لكعتػن افد نَػر ، كاف ظنـ افبيئل يتوػوف مػ  لرعػ  غتنوعػنت مػ  افد نَػر، مرقضد  يف افا وات اطتنا 

كغتنوعػػ  افد نَػػر اضتيػػ  اظت توػػ  )اظت توػػنت( ، غػػ  اضتيػػ )افثواعت( مثػػ  اظتػػنو كاعتػػواو كضػػوو افالػػنس
مثػػ  آكػػالت افلزػػـو كآكػػالت  ،كغتنوعػػ  افد نَػػر اضتيػػ  اظتاػػت لو ) اظتاػػت لونت(، قػػنتمثػػ  اف بن

كمػ  مث ، 1كغتنوع  افد نَر اجمل ري  )الػالت( كقتلػن  افضاريػنت كافبوت يػن، ا عالنب كاحإنانف
  سيػػ ،فػػ ف افرتكيػػ  علػػمت  ػػ ا اصتننػػب يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف اظترسلػػ  االعت ائيػػ  غنيػػ  يف ا قتيػػ 

ياػػػنع  افتلنيػػػ  علػػػمت  احإسن ػػػ  ا تلػػػف اظتوونػػػنت افػػػ  قالػػػو  نظنمػػػه افبيئػػػل افػػػ م يدػػػية فيػػػه 
فنظتدرفػ  اصتيػ ة فلاضػ  ازياػه افبيئػل ي يػ  مػ  كعيػه ااػؤكفينقه جتػن   ػ ا ، كيتضنع  مده ق ث ا كق ثرا

فػب كمان  2كم  مث ي رؾ افاض  لنػه ماػؤكؿ ليلػن عػ   ػ و مػ  افووكػب افػ م يدػية فيػه، اي 
 لس  مووننت   ا اف ظنـ. عنعتبنر عنضتضنظ علمت مووننت نظنمه افبيئل 

   ذف افضػػراوة افبيننيػػ  فلن زػػ  افاػػنعق قوضػػ  لف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور االعتػػ ائل يف اصت ائػػر   
  َف قوِف لقتي  كبػ ة  نػواع افبيئػنت ك ػ ا مػن جتلػمت يف اف اػب اظت  ضلػ  اظتاػول  يف اصتػ كؿ افاػنعق

قوػػػرار كردت  14فضػػػ  كننػػػت قوػػػرارات ق ػػػنكؿ  ػػػ   افضلػػػي  يف كتػػػنب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلاػػػ   ا كُف 
 ػػػ ا اجملػػػنؿ  ػػػو  لف اعتبػػػنررتيد ػػػن يف اجملػػػنؿ اظتضػػػن ينل افبيئػػػ  كانفظػػػ  علي ػػػن ك ػػػ ا م اضػػػل علػػػمت 

قوػرارا  26لمن كتنب افا   اطتنماػ  فضػ  ق ػنكؿ  ػ   افضلػي  عػػػ ، حإدراج مث   و ا قلنين ا ناب
  كردت رتيد ػن يف اجملػػنؿ اظتضػػن ينل مػػ  مظػػن ر اضتيػػنة اظت نيػ  ك ػػو اناػػب غتػػنؿ حإدراج  ػػ   افضلػػي 

افثنفثػ  كافراعدػ  ك يف سش كننت قورارات ق نكؿ     افضلي  يف كتب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ وات افثننيػ   
ػػن ك ك ػػو مػػن يدتػػ   لػػال يف  ػػ    افثالثػػ ،وػػرارات فضػػ  يف افوتػػب ق 09غتتندػػ   ف لافوتػػب  صَو

ناب  قلنش     افضلي  يف كتنب افا   ا كُف كنف لعلمت م  افاػ وات افػ  قلي ػن )افثننيػ  كافثنفثػ  
 ػػػ   افضلػػي  غتػػػ دا يف كتػػػنب افرتعيػػػ  اظت نيػػ  فلاػػػ   اطتنماػػػ  اعتػػػ ائل  ذدراجفرتقضػػػ  ناػػػب   ،كافراعدػػ (

علػػمت ، َف يوػػ  عنفتػػ رج كنػػن كنوعػػنفيتلػػ  لف اال تنػػنـ اػػ ا اصتننػػب كقلػػني ه يف افوتػػب اظت رسػػي  
ف يػػػ رؾ يف افاػػػ وات ا كُف مػػػ   عنػػػر  افضػػػرؽ عػػػش لب افػػػرغل مػػػ  لقتيػػػ   ػػػ ا اصتننػػػب فنفتلنيػػػ  كتػػػ

ك ػػ ا مػػ   ػػ نه لف ي نػػل فػػ ل افاضػػ  افضػػ رة علػػمت  ،افبيئػػنت )افريضيػػ  كاضتلػػري ( افػػ  يدػػية في ػػن
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كنػػن يوسػػ  مػػ  ،  زتنيت ػػن كافدنػػ  علػػمت ،كاكتالػػنؼ مووننقػػه ك صػػنئل عيئتػػه ،قػػ كؽ رتػػنؿ افريػػف
فػػ ف  فػػ ف مػػ  ، 1مدػػنرؼ افاضػػ  عػػنظترافق اظتنيػػ ة فلن ي ػػ  كاالسػػتضندة م  ػػن كجت ػػب كػػ  مػػن يلػػر اػػن

ا قتيػػ  اوػػػنف لف يػػػتل قلػػػنش  ػػػ   افضلػػػي  افبيئيػػػ  يف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  يف افاػػػور االعتػػػ ائل يف 
  عيئػػ  مػػ  افبيئػػنت افػػ  يدػػية في ػػن سػػ  يوػػوف افتلنيػػ  علػػمت درايػػ  عنطتصػػنئل اظتنيػػ ة فوػػ ،اصت ائػػر 

كمػػ  مث ذدراؾ كيضيػػ  افتدنمػػ  احإكتػػنيب مػػ   ػػ   افبيئػػنت كافتويػػف مد ػػن  ،سػػواو افريضيػػ  لك اضتلػػري 
 عاالـ.   

  ثذنيذ. درض وتحليل ناذئج اداسذؤل ادثذني:
 من  ل مالوالت افتلوث افبيئل اف  يتلن  ن كتنب افرتعي  اظت ني  يف اظت رس  اصت ائري ؟

( : يوضو نس ة تكـرار قضـذيذ اد يئـة ادماعلقـة بمشـكالت ادالـوث اد يئـي فـي  12جدول رقم ) 
 في ادطور االبادائي ادخمسةاداربية ادمدنية دلسنوات   اب

 الفكرة/ المجال  المحور
 5 اذب ادسنة  4 اذب ادسنة  3 اذب ادسنة  2 اذب ادسنة  1 اذب ادسنة 

 ادنس ة اداكرار ادنس ة اداكرار ادنس ة اداكرار ادنس ة اداكرار ادنس ة اداكرار

يئي
 الب

وث
التم

ت 
كال

مش
 

 1.08 2 3.17 7 1.76 5 2 3 0 0 . قلوث اعتواو7

 2.69 5 4.07 9 2.82 8 2 3 0 0 . قلوث اظتنو8

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.67 1 0 0 . قلوث افرتع 9

 2.15 4 3.62 8 4.93 14 0 0 0 0 . افتلوث كافتانل افغ ائل10

 0.54 1 0.45 1 1.06 3 0.67 1 0 0 . افتلوث افاندل11

 0.00 0 1.36 3 0.00 0 0.67 1 0 0 . افتلوث افبصرم12

 11.83 22 20.36 45 15.14 43 8 12 11.52 22 . افصز  افدنم 13

 0.54 1 4.98 11 2.82 8 2 3 1.57 3 . اف ضنينت كافضننم 14

 اد يئي في ادكاذب أفكذر مشكالت ادالوث
25 13.09 24 16 81 28.52 84 38.01 35 18.82  

 100 186 100 221 100 284 100 150 100 191 مجموع قضذيذ اد يئة في ادكاذب
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( يوضو نس ة تكرار قضذيذ اد يئة ادماعلقة بمشكالت ادالوث اد يئي في  اب 06شكل رقم )
 بادائيفي ادطور اال ةاداربية ادمدنية دلسنوات ادخمس

 
 درض وتحليل ناذئج ادجدول:   

يوضػػ  اصتػػ كؿ ناػػب  قوػػػػػرار قلػػنين افبيئػػ  اظتتدلضػػ  االػػوالت افتلػػوث افبيئػػل يف كتػػنب افرتعيػػ   
كيبػػػش اصتػػػ كؿ لف ناػػػب  ق ػػػنكؿ مالػػػوالت افتلػػػوث ، يف افاػػػور االعتػػػ ائل  اظت نيػػػ  فلاػػػ وات اطتناػػػ

قلي ػػن . % 38.01ننػػت ا علػػمت سيػػ  قػػ رت عػػػػ كيف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ       افبيئػػل
لمػن كتػنب افاػ   ، %  28.52ناب  ق نكؿ     اظتالوالت يف كتنب افا   افثنفث  كاف  قػػػػػػػػػػ رت عػػ 

يف سػػػش كننػػػت ناػػػب  ق ػػػنكؿ   ،% 18.82اطتنماػػ  فضػػػ  قلػػػن  مالػػػوالت افتلػػػوث افبيئػػػل ع اػػػب  
%  13.09ك ،% 16فلاػ   افاػ   افثننيػ  كا كُف   مالوالت افتلوث افبيئل يف كتػنيب افرتعيػ  اظت نيػ 
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كنػػن يتلػػػ  مػػػ  اصتػػػ كؿ لف ناػػػب  ق ػػػنكؿ مالػػول  قلػػػوث اعتػػػواو يف كتػػػنب افاػػػ   افراعدػػػ  كننػػػت     
      كقلي ػػػػن ناػػػػب  مالػػػػول  قلػػػػوث اعتػػػػواو . % 3.17رغػػػػل اـتضنضػػػػ ن سيػػػػ  قػػػػ رت عػػػػػػ  ،اف اػػػػب  ا كػػػػ 

كقػػ د عدػػ  ن ناػػب  ق ػػنكؿ  ػػ   اظتالػػول  يف كتػػنب ،  %2عػػػػ يف كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  سيػػ  قػػ رت 
لمػػن ناػػب  ق ػػنكؿ مالػػول  افتلػػوث افبيئػػل يف كتػػنب افاػػ   ،  % 1,76افاػػ   افثنفثػػ  سيػػ  قػػ رت عػػػػ 

لمن كتنب افرتعي  اظت ني  فلا   ا كُف م  افاور االعت ائل فض   ال   ،  % 1,08اطتنما  فض  علغت 
 اعتواو.  دتنمن م  ق نكؿ مالول  قلوث 

كيتبػػش مػػ  اصتػػ كؿ افاػػنعق لف مالػػول  قلػػوث اظتػػنو قػػ  قلػػن ت يف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ      
قلي ن ناػب  قلػن   ػ   اظتالػول  ، ك ل اف اب  ا ك  عش افوتب ا  رل ،% 4.07افراعد  ع اب  

الػول  قلػوث لمن كتػنب افاػ   اطتنماػ  فضػ  قلػن  م، % 2.82يف كتنب افا   افثنفث  كاف  علغت 
يف سػش َف يتلػػن   ،  % 2يلي ػػن مبن ػرة كتػنب افاػػ   افثننيػ  ع اػػب   % 2.69اظتػنو ع اػب  قضػػ ر عػػػ 

 كتنب افرتعي  اظت ني  يف افا   ا كُف م  افاور االعت ائل علمت قلنين قتدلق االول  قلوث اظتنو.
َف قتارؽ ذُف ل يف اصت ائر يف افاور االعت ائ كيظ ر م  اصت كؿ ك ف  لف ك  كتب افرتعي  اظت ني    

مػػن عػػ ا كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  افػػ م ق ػػنكؿ  ػػ   اظتالػػول  ع اػػب  قوػػند قوػػوف ، مالػػول  قلػػوث افرتعػػ 
 %.0.67م د م  ق رت عػ 

كيتلػػ  ليلػػن مػػ  اصتػػ كؿ لف ناػػب  ق ػػنكؿ كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػ   افثنفثػػ  ظتالػػول  افتلػػوث   
ن ناػب  ق ػنكؿ  ػ   اظتالػول  افبيئيػ  يف كتػنب افاػ   افراعدػ  لمػ، % 4.93كافتانل افغػ ائل قػ رت عػػػ 

يف سش كننت ناب  ق نكؿ مالول  افتلوث كافتانل افغ ائل يف كتنب افا   ، % 3.62فض  علغت 
لمن كتنعن افرتعي  اظت ني  يف افا   ا كُف كافثنني  م  افتدليل االعت ائل فلػل قتلػن   ،%2.15اطتنما  

 افتلوث كافتانل افغ ائل . لم قلنين قتدلق االول 
لمػػن مالػػول  افتلػػوث افاػػندل فضػػ  كننػػت ناػػب  ق ػػنكؿ كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  عتػػ   اظتالػػول  افبيئيػػ     

ككننت     اف اب  م  ضلػ  ، مت ٓف   ا سي  اند مت دتنمن ناب  ق نكعتن يف كتنب افا   ا كُف 
لمػػن   ،% 1,06 نيػػ  فلاػػ   افثنفثػػ  سيػػ  علغػػت  ػػ   اف اػػب  يف افرتعيػػ  اظت،  ػػ ا يف افوتػػب ا  ػػرل
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   %  0.67 ت نيػػ   ػػ ا ككػػندت ق دػػ ـ كقػػ رت عػػػكتػػب افاػػ   افثننيػػ  كاطتنماػػ  كافراعدػػ  فضػػ  كننػػت م

 علمت افرتقيب. % 0.45ك %  0,54ك 
ك يالسػػػظ مػػػ  اصتػػػ كؿ ليلػػػن لف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلاػػػور االعتػػػ ائل َف قتلػػػن  قلػػػنين قتدلػػػق   

من عػ ا كتنعػن افرتعيػ  اظت نيػ  يف افاػ   افراعدػ  ك افاػ   افثننيػ  اعتػ ائل افػ ي  ، االول  افتلوث افبصرم
 .% 0.67ك  % 1.35قلن ن مالول  افتلوث افبصرم ع اب  مت ني  قوند قووف م د م  قض ر عػػ 

كنػػن يظ ػػر اصتػػ كؿ لف ناػػب  ق ػػنكؿ قلػػنين افصػػز  افدنمػػ  يف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ      
يلي ػػن مبن ػػرة كتػػنب ، ك ػػل اف اػػب  ا كػػ  مضنرنػػ  عنفوتػػب ا  ػػرل % 20.36قػػ  علغػػت اعتػػ ائل 

لمػػػن ناػػػب  ق ػػػنكؿ ،  % 11,83مث كتػػػنب افاػػػ   اطتنماػػػ  ع اػػػب  ،  % 15.14افاػػػ   افثنفثػػػ  ع اػػػب  
 % 8ك ،% 11.52قلنين افصز  افدنم  يف كتنيب افرتعي  اظت ني  فلا   ا كُف كافثننيػ  فضػ  كننػت   

 قيب.علمت افرت 
كيتلػػ  مػػػ  اصتػػػ كؿ ليلػػػن ناػػب  ق ػػػنكؿ كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػ  يف افاػػػور االعتػػػ ائل فضلػػػنين قتدلػػػق    

يف سػش قػ رت ناػب  ، يف كتنب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   افراعدػ  %4.98عنف ضنينت كافضننم  ق  علغت 
لػن  قلػنين قتدلػق افثننيػ  فضػ  قلمػن كتػنب افاػ   ،  % 2.82  ا افت نكؿ يف كتنب افا   افثنفث  عػػ 

يف سػش كننػت ناػب  ق ػنكؿ  ػ   افضلػنين افبيئيػ  يف كتػنب افرتعيػ  ، %  2عنف ضنينت كافضننم  ع اب  
 علمت افرتقيب.%  0.54ك %  1.57اظت ني  يف افا تش ا كُف كاطتنما  

  ةا  ػػقدتػػ  اظتالػػوالت افبيئيػػ  مػػ  افضلػػنين اظت نػػ  افػػ  عنقػػت قاػػرح نضاػػ ن عضػػوة يف افدضػػود      
فضػ  لَػب   ػ ا ا  ػ  يدػنٓف  ، كسينقػه احإناػنفنتيو  قضنقل لزم  افبيئ  كاندونس ذفػ  علػمت َػز  

ػػزين  اػػ ا لفػػرزتكثػػ ا  ػػراو  ػػ   اظتالػػوالت افػػ   كفدػػ  مالػػول  افتلػػوث افبيئػػل ، كضػػدن عيئيػػن َك
ا كبػ  كسػببت ل اػنر ، قدت  كاس ة م  قل  اظتالوالت افوبػ ة افػ  فتوػت عنف ظػنـ كافتػوازف افبيئػل

لفػػػػف  800000م ظنػػػػ  افصػػػػز  افدنظتيػػػػ  سػػػػواِف  ذسصػػػػنئينت ذسػػػػ لفضػػػػل  احإناػػػػنفعلػػػػمت َػػػػز  
افػػػ م  دػػػ  مػػػ  ضػػػركرة اال تنػػػنـ اػػػ    ا مػػر، 1 ػػ ل قوفػػػوا قبػػػ  افدنػػػر اظتتوقػػػ  عاػػػبب افتلػػػوث
اظتالػػرع  ذفيػػهك ػػ ا مػػن سػػدمت  ا قتيػػ ،يف غنيػػ   لمػػرااظتالػػوالت يف اظت ػػن ج افتدلينيػػ  كافوتػػب اظت رسػػي  

                                                             
 .14 ة، ص . ا مل اظتتز2007. ، افبيئ  م  ل   افت ني قضرير ع   قوقدنت افبيئ  افدنظتي . عرننمج ا مل اظتتز دة فلبيئ .  1
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ػتػػػػنكال قلػػػػنش قلػػػنين افتلػػػػوث افبيئػػػل يف ؼتتلػػػػف اظتراسػػػػ  ،ئػػػرم مػػػػ   ػػػالؿ افوتػػػػب اظت رسػػػي  اصت ا
 افتدليني .     

 افبيػػنٓف كافػػ م يوضػػ  قلػػنين افبيئػػ  اظتتدلضػػ  ازػػور افتلػػوث افبيئػػل يف كتػػػب  زػػ مػػ   ػػالؿ اظت    
وث اعتواو كقلوث اظتنو يتبش لف ق نكؿ قلي  قل، م  افاور االعت ائل  افرتعي  اظت ني  فلا وات اطتنا

يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف اظترسلػػ  االعت ائيػػ  كػػنف مػػ  ضا  ػػ ا يف رتيػػ  افوتػػب كاندػػ ـ يف افاػػ   
سي  علغ غتنوع قورارات قلي  افتلوث افبيئل يف كتنب افا   افثنني  اعت ائل قوراري  فض  ، ا كُف

     اػػ   افضلػػػي   اظتالػػرع اظت رسػػػلنػػػنـ في يػػ  ا ت، ك ػػو نضػػػس افدػػ د افػػػ م قلػػن ه كتػػػنب افاػػ   افثنفثػػػ 
  سيػػ  قلػػن  كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف  ػػ   افاػػ   ع رعدػػ  قوػػرارات كردت رتيد ػػن  ،يف افاػػ   افراعدػػ 

يف سػػػش ق ػػػنكؿ كتػػػنب افاػػػ   اطتنماػػػ  قلػػػي  افتلػػػوث افبيئػػػل  ،يف اجملػػػنؿ اظتضػػػن ينل افبيئػػػ  ك افصػػػز 
 عتوراري  فض .

كنالسظ م   الؿ اظت ز  افبيػنٓف افاػنعق ،  اورة ع  قلوث اعتواوكال قض  مالول  قلوث اظتين     
اػ   اظتالػػول  يف كتػػب افرتعيػ  اظت نيػػ  عػػنفاور االعتػ ائل كننػػت م  ضلػػ   اظتالػػرع اظت رسػػللف ا تنػنـ 

سي  ق ػنكؿ كتػنب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   افثننيػ  قلػوث ،   ا كغنعت م  كتنب افا   ا كُف اعت ائل
قورارات كردت رتيد ن اجملنؿ اظتضن ينل افبيئ  كانفظ  علي ن ك و اناب اجملػنالت اظتنو عد د ثالث 

مػػػ   ػػػالؿ  ػػػ ا اجملػػػنؿ  اظتالػػػرع اظت رسػػػل ذفي ػػػنكافوضػػػنوة اظترسليػػػ  افػػػ  ياػػػدمت ، فت ػػػنكؿ  ػػػ ا اصتننػػػب
 يف زتنيػ  افبيئػ  مػ   ػالؿ انفظػ  علػمت اظتيػن  ياػ  احإس نـ ل ق ني  ق رة افضرد علمت  ،اظتضن ينل

كقلػػن  كتػػػنب ، 1كاف ظنفػػ  كاظتاػػنسنت اطتلػػراو، اسػػتدننعتن كانفظػػ  علي ػػن مػػ  افتبػػ ير كافتلويػػػ 
 ػ   افضلػي   اظتالرع اظت رسلكق  ضن  ، قورارت قتدلق عتلوث اظتين  08افرتعي  اظت ني  فلا   افثنفث  

وة انفظ  علػمت افتلني  كضن ذكانبيف اجملنؿ اظتضن ينل افبيئ  افصزي  اف م ي  ؼ م   الفه ذُف 
لسػػػنفيب افوقنيػػػ  مػػػ   كذقبػػػنع  كؽتنرسػػػ  قواعػػػ  االقتصػػػند يف افانقػػػ  كػتنرعػػػ  افتبػػػ ير، سػػػالم  اػػػي 

     يف سػػػش علػػػغ عػػػ د قوػػػرارات قلػػػوث اظتيػػػن  ، ك ػػػو اجملػػػنؿ اظت نسػػػب فت ػػػنكؿ  ػػػ   افضلػػػي ، 2ا مػػػراض

                                                             
 .52. كزارة افرتعي  افو  ي . م ن ج افا   افث ي  م  افتدليل االعت ائل،.مر   سنعق ،ص  1
 .50. كزارة افرتعي  افو  ي ،م ن ج افا   افثنفث  م  افتدليل االعت ائل.مر   سنعق ،ص  2
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عػش اجملػنؿ اظتضػن ينل اضتضػوؽ  قوزعػت ،قوػرارات 05يف كتنب افرتعي  اظت ني  فلا   اطتنماػ  اعتػ ائل 
 كم  مظن ر اضتينة اظت ني . ،كافوا بنت

ق نكؿ فضلي  قلوث  ا كثركتنب افرتعي  فلا   افراعد  لسنسل  و   لفكيتل  م  اظت ز  افبينٓف     
    اظتالػػرع اظت رسػػل لدر  ػػن ،قوػػرارات 09سيػػ  علػػغ عػػ د قوػػرارات  ػػ ا اصتننػػب يف افوتػػنب  ،اظتيػػن 

افتلنيػػػػ  افضػػػػ رة علػػػػمت ؽتنرسػػػػ  افضواعػػػػ  اظتتدلضػػػػ   ذكاػػػػنبضػػػػن ينل افبيئػػػػ  كافصػػػػز  عغيػػػػ  يف اجملػػػنؿ اظت
كتػنب   لفكيتلػ  مػ   ػالؿ اظت زػمت افبيػنٓف افاػنعق ، 1عنضتضنظ علمت افبيئ  كاػي  افػ م يدػية فيػه

وث ق ػػنكال ظتالػػول  قلػػوث اعتػػواو كقلػػ ا كثػػركػػنف   ،افرتعيػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ  مػػ  افتدلػػيل االعتػػ ائل
نلػون كفتػوا كف يػه افضػ رة علػمت اظتاػنقت   لكثػر لَػب ك  ا را   فووف افتلني  يف  ػ   افاػ   ، اظتنو

فضل  ني      افا   يتوق  م  اظتتدلل لف يووف قػندرا علػمت ، عضدنفي  يف افتضلي  م      اظتالوالت
 .2ل كافبيئل كؽتنرس  قواع  افصز  كا م اال تننعافتضنع  احإكتنيب م  اي  

     كيدتػػػ   ػػػ ا افت ػػػنكؿ ظتالػػػول  افتلػػػوث افبيئػػػل )قلػػػوث اعتػػػواو كقلػػػوث اظتػػػنو( يف كتػػػنب افرتعيػػػ   اظت نيػػػ   
ن يف ظ  اف اب اظتت اي ة يومين عت ا ، يف اظترسل  االعت ائي  غ  كنؼ كدكف اظتاتول اظتالوب  صَو

  م  اف كؿ عابب قلوث يف افد ي احإنانفكق  ور َز   ،اف وع م  افتلوث يف ؼتتلف لؿتنو افدنَف
اعتواو اف ن ل ع  اظتصنن  كعوادـ افاينرات كاضترائق افغنعي  كغ  ن م  ا سبنب كقلوث اظتنو عابب 

فلػيس ذتػ   ػ  لف ، َزي  ع يػ ة ل انراظتننرسنت افبالري  اطتن ئ  كمن ؾتل ع    ا افتلوث م  
 ا سيػنوؼتػن ر  فتالػن  كػال مػ  سيػ  قتاػ  دائػرة ، افتلوث اعتوائل مػ  لكثػر لنػواع افتلػوث  اػورة

  كاظت الػػػػػمت كاظت توػػػػػنت افصػػػػػ نعي  كاظت ػػػػػنخ ك بضػػػػػ  ا كزكف كغ  ػػػػػن، كاضتيػػػػػواف كاف بػػػػػنت( احإناػػػػػنف)
افػ  عػ ل يدػنٓف م  ػن  ا مػراضفنحإنانف يت ثر عنفتلوث اعتػوائل مبن ػرة مػ   ػالؿ انتالػنر افوثػ  مػ  

سػػػي ( كاف كػػػنـ اظتػػػ م  كافاػػػدنؿ كلمػػػراض يف  ػػػ ا افدصػػػر مثػػػ  لمػػػراض اصت ػػػنز افت ضاػػػل )افرعػػػو كاضتان
اف نرتػ  عػ   ػ ا اف ػوع  ا مراضافضلب ) قصلب افالرايش( كسر نف افرئ  كسر نف اصتل  كغ  ن م  
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سيػ  يتاػبب اظتػنو اظتلػوث افد يػ   احإناػنف،كفتلوث اظتػنو ليلػن ل اػنر علػمت َػز   ، 1م  افتلوث
  كقليػػف افوبػػ  ،ف كسػػ تنرين كافتضوئيػػ ين ك مثػػ  افوػػوف ا كافبل رياػػ احإناػػنفمػػ  ا مػػراض علػػمت َػػز  
 احإناػػنفكاظتالػػوالت افبيئيػػ  افػػ  عنقػػت هتػػ د سػػالم   ا مػػراض ػػ    كلف، كافضالػػ  افولػػوم كغ  ػػن

  ضرضت علمت اجملتنػ  افدػنظتل ضػركرة قد يػ  افاػلوؾ افبيئػل افاػليلف ،كراسته كك ود  يف   ا افووكب
        اظتالػػػرع اظت رسػػػلك ػػػو مػػػن انت وػػػه ، نلػػػمت قواز ػػػكقوثيػػػف اصت ػػػود مػػػ  ل ػػػ  زتنيػػػ  افبيئػػػ  كاضتضػػػنظ ع

غتػػػنالت اظتػػػواد افتدلينيػػػ   ذثػػػراوقصػػػ   ،سيػػػ    ذدراج افرتعيػػػ  افبيئيػػػ  يف اظتاػػػنر اف راسػػػل،يف اصت ائػػػر 
 ػػػ  قد يػػػ  افػػػركاع  عػػػش افتالميػػػ  كػتػػػيا ل لك ػػػ ا مػػػ   ،كذقنمػػػ  ذ ػػػنر   يػػػ  ف الػػػر اظتدرفػػػ  افصػػػضي 

كاظتاػػػنقت  يف سل ػػػن عصػػػض  ،تالميػػػ  مػػػ  ذدراؾ اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  كدتوػػػش اف ،لاال تنػػػنعافابيدػػػل ك 
قػػ ريس افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف اظت رسػػ  االعت ائيػػ   ػػو حتضيػػق افتضنعػػ  االكتػػنيب  ل ػػ اؼكفدػػ  مػػ  ، 2دائنػػ 

غػ  لف    3عننفظ  علمت افبيئ  كزتنيت ن كؽتنرس  قواع  افصز  يف اضتيػنة افيوميػ  ،عش افتلني  كػتياه
  اظت ني  فلاور االعت ائل َف هتتل عالو  كب  عنفضلنين اظتتدلض  عتلوث اعتػواو كقلػوث اظتػنو كتب افرتعي

ن كلف     اظتالوالت افبيئي  يف اصت ائر سولت نابن مرقضد .  عنفالو  اظتالوب  صَو
كيالسػػػظ مػػػ  اظت زػػػ  افبيػػػنٓف لف مالػػػول  قلػػػوث افرتعػػػ  َف قتاػػػرؽ عتػػػن كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلاػػػور   

  ائل يف اصت ائػػر مػػن عػػ ا كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  افػػ م ل ػػنر ذُف  ػػ   اظتالػػول  عتوػػرار كاسػػ  فضػػ االعتػػ 
كػػػ  مػػػ  لق ػػػنكؿ  ػػػ   اظتالػػػول   لفاظتالػػػرع اظت رسػػػل يف اصت ائػػرم يػػػرل  لف ذُفراػػػن يدػػػود  ا مػػػرك ػػ ا 

يل اظتتوسػ  كافتاػرؽ عتػن يوػوف يف اظتراسػ  افتدلينيػ  افضندمػ  يف افتدلػ ،ق رات افتلني  يف     اظترسل 
سي  قضتصر ا   اؼ افرتعوي  اف  كضػد ن اظتالػرع اظت رسػل اصت ائػرم يف افاػور االعتػ ائل ، كافثننوم

ػػ  افػػتزّول يف افضػػراوة كافوتنعػػ  كافتدبػػ  افالػػض ل علػػمت قد يػػ  افتدلنػػنت ا سنسػػي  فػػ ل افتلنيػػ   َّ  ن
  افرينضػػػي  كافدلنيػػػػ  كافتض يػػػػ   كيف اظتدػػػنرؼ اظت  ر ػػػػ  يف غتػػػػالت مػػػواّد ل ػػػػرل كنفرتعيػػػػ، عنفلغػػػ  افدرعيػػػػ 

كاف م نتّو  )عوسن   كضػنوات  تنميػ  كاضػز ( مػ  ذ ػراو قضػؤف ، عي  احإسالمي  كافرتعي  اظت ني كافرت 
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     . فػػػ ا مػػػ  افلػػػركرم لف يبلػػػغ اظتػػػتدّلل يف  نيػػػ   ػػػ   اظترسلػػػ  در ػػػ  مػػػ  افػػػتزّول 1فلتدلػػػيل االعتػػػ ائل
يف سػش يت ػنكؿ افتلنيػ  عدػا افضلػنين افبيئيػ  ا  ػرل ، ي يف افلغنت ا سنسي  قبد    نئين ع  ا مّ 

ػػدوع  افتلػػوث كافتاػػنل ، افتلػػوث افبصػػرم، افتلػػوث افاػػندل، مثػػ  قلػػوث افرتعػػ  ك ا كثػػر قدضيػػ ا َك
   نيػػ  افضندمػػ  يف افاػػور اظتتوسػػ  كافثػػننوم علػػمت اعتبػػنر لف افتلنيػػ  ييف اظتراسػػ  افتدل، افغػػ ائل كغ  ػػن

     افضلنين كف ن ن. استيدنبني  يووف لكثر نلون كق رقن علمت ييف     اظتراس  افتدل
كتنعػػن افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   ا كُف كافثننيػػ  مػػ    عػػنفتلوث كافتاػػنل افغػػ ائل فضػػ   ػػال كفينػػن يتدلػػق  

    افضلي  يف كتنب افرتعي  اظت ني  فلا   افثنفثػ  عدػ د قوػرارات  ذدراجكاقتصر  ،ق نكؿ     اظتالول 
افػػ م مػػ   ا ناػػب،كردت لغلب ػػن يف اجملػػنؿ اظتضػػن ينل افبيئػػ  افصػػزي  ك ػػو اجملػػنؿ  ،راقوػػرا 14علػػغ 

حتنيػػػه مػػػ   لفافتلنيػػػ  عدػػا اظتدػػػنرؼ كافاػػلوكينت افػػػ  مػػػ   ػػ  ن  ذكاػػػنب الفػػه سػػػنكؿ اظتالػػرع 
عدػػا اظت ػػنرات افاػػلوكي   ذكاػػنعهكػػ ف  ،  اظتلوثػػ  كاظتاػػنن  لك اظت ت يػػ  افصػػالسي  ا  دنػػ ل اػػنر 

كقلػػن  كتػػػنب ، ن قبػػ   ق ػػنكؿ اطتلػػر كافضواكػػه سػػ  يتو ػػب  اػػر افتاػػنل افغػػ ائلافػػ  ي ت و ػػ
 08عػػػػ  قػػ ر ،افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ  اعتػػ ائل مالػػول  افتلػػوث كافتاػػنل افغػػ ائل عدػػ د قوػػرارات

كقلػػػن  كتػػػنب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلاػػػ   ، قوػػػرارات كردت رتيدػػػن يف اجملػػػنؿ اظتضػػػن ينل افبيئػػػ  كافصػػػز 
كرغػل  ػ ا ، قوػرارات 04اعت ائل ليلن قلي  افتلوث كافتانل افغ ائل عد د قوػرارات علػغ اطتنما  

   افت ػػػػنكؿ فضلػػػػي  افتلػػػػوث كافتاػػػػنل افغػػػػ ائل يف افوتػػػػب اظتػػػػ كورة سػػػػنعضن ذال ل ػػػػن قبضػػػػمت غػػػػ  كنفيػػػػ 
ن كلف كتنيب افرتعي  اظت ني  فلا   ا كُف كافثنني  َف قتلن      افضلي  ف ا كنف مػ     ا فلػ صَو

سػ  ق نػل ، افرتكي  علمت     افضلي  يف مرسل  قدنيق افتدلننت ا سنسػي  )افاػ   افثنفثػ  كافراعدػ  (
كعػػل افتلنيػػ  خباػػورة  ػػ ا افتلػػوث كقواػػبه االجتن ػػنت كاظت ػػنرات افغ ائيػػ  افاػػلين  يف  ػػ ا افدصػػر 

ي  كاظتػػػواد افوثيػػػف فلنبيػػػ ات اضتالػػػر  عنسػػػت  ام نافػػػ م عرفػػػت فيػػػه افضالسػػػ  كاف راعػػػ  قاػػػورا كبػػػ ا 
افويننكيػ  ف يػػندة اظت تػوج ك نَػػ  انَػي  افػػ  ق بػت فػػوؽ ا رض كا كثػر قدرضػػن طتاػر  ػػ   اظتػػواد 

كم  مث يتالب   ا ا مر قلضػش افتلنيػ  يف مراسػ  قدلينػه اظتبوػرة سػب  ، افويننكي  ع   ريق افرش

                                                             

ي ػنير  23اظتػؤرّخ يف  04 -08مدّ ف  كفػق افضػننوف افتػو ي ل فلرتعيػ  رقػل اظتر دي  افدنم  فلن ن ج .  كزارة افرتعي  افو  ي ، افلو   افو  ي  فلن ن ج. 1 
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اػنل افغػ ائل افػ م قػ  قتاػبب جت بن فلتلوث كافت ،افوقني  كافتدنم  اصتي  م      اظت تونت افغ ائي 
 عه     ا غ ي .

     يتلػػػ  مػػػ   ػػػالؿ اظت زػػػ  افبيػػػنٓف لف ق ػػػنكؿ مالػػػول  افتلػػػوث افاػػػندل يف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ      
يف افاػور االعتػػ ائل عػػنصت ائر كػػنف ضػػديف  ػػ ا سيػػ  علػػغ غتنػػوع قوػػرارات قلػػنين افتلػػوث افاػػندل 

قوػػرارات ك ػػ ا غػػ  كػػنؼ حإعاػػنو  05افاػػور االعتػػ ائل افػػ  قلػػن ت ن رتيػػ  كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف 
كا  اػنر افصػزي  اف نرتػ  عػ  افلوضػنو  ،قلني  اظترسل  االعت ائيػ  فوػرة سػوؿ  ػ   اظتالػول  افبيئيػ 

افػػ  قصػػ ر ن افاػػينرات كافاػػنئرات كافضاػػنرات كاظتصػػنن  كغ  ػػن مػػ  مصػػندر افلػػويج كا َػػوات 
ن يف افبيئ  اضتلري ا قتابب     افلوضنو يف افد يػ  مػ  افتػ ث ات افدصػبي   سي ، ظترقضد   صَو

كنػن قػؤثر علػمت اصت ػنز اعتلػنل افػ م يلػارب فت يػ  ذفػرازات اظتدػ ة ؽتػن قػ  يػؤدم ،  كلمراض افضلب
م ا مػر افػ ، عنفضرس  اظتد ي  كغ  ن م  افت ث ات افصزي  اطتا ة علمت  ال احإنانف احإَنع  ذُف

 نيػػ  يف افاػػور االعتػػ ائل فػػيس مػػ  عنفغػػ  يف كتػػنب افرتعيػػ  اظت يػػ لقتيػػالو  ػػ   افضلػػي  ذيضػػرض ضػػركرة 
فو  علػمت ا قػ  ، فيس عن مر افا   يف عنَف افيـو ا مرف م      اظتلوثنت   فتضلي  كاضت    ال

ػز  افصػزي  ك ػرؽ جت  كلضػرار ي رؾ افتلني   اورة   ا افتلوث افبيئػل  بػه سضنظػن علػمت َػزته َك
 اجملتن .
ق عػػنفتلوث افبصػػرم فضػػ  ق نكفتػػه كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور االعتػػ ائل ع اػػب   ػػ  كفينػػن يتدلػػ    

          سيػػػػػ  علػػػػػغ عػػػػػ د قوػػػػػرارات ق ػػػػػنكؿ  ػػػػػ ا اف ػػػػػوع مػػػػػ  افتلػػػػػوث يف كتػػػػػب افرتعيػػػػػ  اظت نيػػػػػ   ،م  ضلػػػػػ 
خباػورة  ػ   اظتالػول   كاحإدراؾك ل ناب     ضديض  كال ق نل ف ل افتلنيػ  افػوعل  ،قورارات 04

ػػن كلف  ػػ ا اف ػػوع مػػ  افتلػػوث لَػػب  يالػػو   اػػرا علػػمت افبيئػػ ، نكلسػػبنا مظػػن ر  فنندػػ اـ،  صَو
    افضػػرد عتػػ ا اصتننػػب فػػه  ذقتػػنؿكمػػ  مث فػػ ف  ،1اصتنػػنؿ سػػوؼ يػػؤدم ذُف فاػػند افػػ كؽ كاعتيػػند افضػػب 

علػػمت  كعلػمت ا  ػػري  عنفتدػ م ،عػ ف لتػػـر نضاػه مػػ  اضتيػنة يف عيئػػ  رتيلػ  كمرلتػػ  لكالاثػر سػل  عليػػه 
كيػػػ ؿ دالفػػػ  كاضػػػز  علػػػمت اضػػػاراب افدالقػػػ  عػػػش  ،ق ل يف لف يػػػركا كػػػ   ػػػلو رتيػػػ  يف افبيئػػػ سضػػو 

 كعيئته. احإنانف
                                                             

 .111. عوعية فري ، عوقرعه عالؿ. مر   سنعق ، ص  1
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لمن فينن يتدلق عنفصز  افدنم  فض  ل تل اظتالرع اظت رسل اصت ائرم عتلنش     افضلػي  يف كتػب    
 افاػنعق لف كتػنب افاػ   كيتل  م   ػالؿ اظت زػ  افبيػنٓف، افرتعي  اظت ني  فلاور االعت ائل يف اصت ائر

 اقوػػرار  45افراعدػػ  اعتػػ ائل كػػنف ا كثػػر استػػواو عتػػ   افضلػػي  سيػػ  علػػغ عػػ د قوػػرارات  ػػ   افضلػػي  
سي  قال اظتالرع اظت رسل   ا اجملنؿ اظتضػن ينل  ، نوت لغلب ن يف اجملنؿ اظتضن ينل افبيئ  كافصز 

لمػن افوسػ ة افثننيػ  ، صػندر افتلػوثذُف ثالث كس ات قولل يف افوس ة ا كُف ع  اف ضنينت ك سػ  م
يف سػػػش  صػػػل افوسػػػ ة افثنفثػػػ  مػػػ   ػػػ ا اجملػػػنؿ ، فضػػػ  ق ػػػنكؿ في ػػػن قواعػػػ  اضتضػػػنظ علػػػمت اف ظنفػػػ 

ك ػ ا مػ   ػ نه لف يواػب افتلنيػ  ، فلز ي  ع  قواع  سضظ افصػز  كقابيض ػن يف اضتيػنة افيوميػ 
فػػ  قػػ  قػػ ول عػػ  افتلػػوث ا ا  اػػنرافاػػلوكينت كاظت ػػنرات افالزمػػ  فلزضػػنظ علػػمت افصػػز  كجت ػػب 

كنػػػن قارقػػػت  ػػػ   افوسػػػ ة ذُف افغػػػ او افصػػػزل افاػػػليل كعػػػندات ا كػػػ  ،  افبيئػػػل يف سينقػػػه افيوميػػػ 
كقػ  لكُف اظتالػرع اظت رسػل يف اصت ائػر لقتيػ  ، افالين  اف  ال قتابب عػ م ضػرر علػمت َػز  احإناػنف

عتػ ائل سيػ  قلػن   ػ ا افوتػنب عت   افضلي  يف كتنب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   افثنفثػ  مػ  افتدلػيل اال
قورار يتدلق عضلي  افصز  افدنم   نوت لغلب ن يف اجملنؿ اظتضن ينل قواع  ا م  اف م سػنكؿ  43

يواػػػػب افتلنيػػػػ  عدػػػػا افضواعػػػػ  اظتتدلضػػػػ  عن  اػػػػنر اظت تلضػػػػ  يف افبيػػػػت كافالػػػػنرع  لففيػػػػه اظتالػػػػرع 
افتلنيػػ   ػػرؽ  ذكاػػنب رسػػل كغتػػنؿ افبيئػػ  كافصػػز  افػػ م  ػػ ؼ مػػ   الفػػه اظتالػػرع اظت، كاظت رسػػ 

         كآثػػػػػنر افتغ يػػػػػ  اف نقصػػػػػ  علػػػػػمت َػػػػػز  افضػػػػػرد ،افوقنيػػػػػ  مػػػػػ  ا مػػػػػراض )اف ظنفػػػػػ  كافتغ يػػػػػ  افصػػػػػزي ( 
كنن ق نكؿ اظتالرع اظت رسل يف كتػنيب افرتعيػ  اظت نيػ  ،  افضواع  اظتتدلض  عنضتضنظ علمت اي  ذكانعهم  

لمن كتنب افا   افثننيػ  فضػ  قلػن  قلػي   ،افدنم   متدلق عنفصز اقورار  22فلا   ا كُف كاطتنما  
كردت لغلب ػن يف اجملػنؿ اظتضػن ينل افبيئػ  كانفظػ   ،اقوػرار  12افصػز  افدنمػ  عدػ د قوػرارات قػ ر عػػػ 

ن يف افوسػ ة افثننيػ  مػ   ػ ا اجملػنؿ اظتضػن ينل افػ  ق ػنكؿ في ػن افوتػنب اضتضػنظ علػمت ، علي ن  صَو
لنيػػ  افضػػ رة علػػمت ق ظيػػف اصتاػػل كافثيػػنب كاظتوػػنف كاظت اكمػػ  علػػمت افت ذكاػػنباف ظنفػػ  كهتػػ ؼ ذُف 

فال يضتصر ق ريس مػندة افرتعيػ   كير   ذف  ذُف ا   اؼ اف  اظتر وة م  ق ريس     اظتندة، ذف 
عػػ  كتػػب لف ، اظت نيػػ  يف اظت رسػػ  علػػمت قلضػػش مبػػندا لك مدلومػػنت كمدػػنرؼ غتػػّردة يف ذ ػػ  افتلنيػػ 

سا   « :لم، كمواقف سلوكينتو قرعي   نمل    ف ن ذكانب افتلني  لال ك ، قالن  غتنال لكس 
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كذفػػ  عػػ ف يػػتدلل افتلنيػػ  يف اظترسلػػ  افاػػلوكينت ك اظت ػػنرات افبيئيػػ  افصػػزي  كافاػػلين   ، 1»افتصػػّرؼ
 كنف ظنف  كقواع  افصز  افدنم  كجت ب ا مراض كا كعئ  اف  ق  ق ول ع  ق  ور افوس  افبيئل.

   يػػنت كافضننمػػ  يتلػػ  مػػ   ػػالؿ اظت زػػمت افبيػػنٓف افاػػنعق لف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  كفينػػن يتدلػػق عنف ضن
عت   افضلػي  لقتيػ  كبػ ة سيػ  علػغ عػ د قوػرارات ق ػنكؿ  ػ    اور االعت ائل يف اصت ائر َف قوؿيف اف

لمػن كتػػنيب افاػػ   ، قوػػرارات 08كيف كتػػنب افاػ   افثنفثػػ   ا،قوػػرار  11افضلػي  يف كتػػنب افاػػ   افراعدػ  
يف سػػش ق ػػنكؿ كتػػنب افاػػ   اطتنماػػ   ػػ   ، قوػػرارات يف كػػ  كتػػنب 03ا كُف كافثننيػػ  فضػػ  كننػػت 

ك ػو مػن يؤ ػر علػمت قصػور كاضػ  يف اال تنػنـ اػ   افضلػي  افبيئيػ  كافصػزي  ، افضلي  عتورار كاسػ 
ػػػن يف ظػػ  مػػػن نالػػ    افيػػػـو مػػػ  مظػػن ر سػػػلبي  ك اػػ ة فلتدنمػػػ  مػػ   ػػػ   اف ضنيػػػنت  اظت نػػ   صَو

ف كنف اظت ػن ق اضتلػري   ػل ا كثػر قلػررا لك  ،ضتلري  كافريضي  علمت س  افاواوم  يف اظت ن ق اكافضنن
ػػز  افبيئػػ  يف اظتػػ ف  ػػ   ا  ػػ ة عنقػػت هتػػ د ، كافضننمػػ مػػ  سػػوو افتدنمػػ  مػػ  اف ضنيػػنت  نظنفػػ  َك

كحتوفت افد ي  مػ  ا سيػنو اضتلػري  ذُف ماػنسنت ق تالػر في ػن افضننمػ  عالػو  فوضػوم كعالػوائل 
 دب نضل ن كق ظيض ن عواسا   افالنس نت اظت صص  عت ا افغرض.يص
ػػػن يف اػػػػي  افدنػػػرآف اضتلػػػػرم ؽتػػػن قتاػػػػبب            كدتثػػػ  اف ضنيػػػنت لسػػػػ  لكػػػ  ملوثػػػػنت افبيئػػػ   صَو

فضػل اصت ائػر يبلػغ ، عه م  قلوث كذضرار فلبيئ  عابب  بيدت ن افاني  كاظتالو   صتننؿ اظت نظر افبيئي 
كقصػ   ػ   اف اػب  يف اظتػ ف افوػػ ل   ،كلػغ 0.5مػ  اف ضنيػنت يوميػن مػن يدػندؿ  افضػرد ذنتػنجمتوسػ  

ك ػػو مػػن يوالػػف عػػ   اػػورة  ػػ   ، كػػغ مػػ  اف ضنيػػنت يوميػػن 1.2كػػنصت ائر افدنَػػن  مػػثال ذُف سػػ  
ػػػػن ذذا مػػػػن كننػػػػت سػػػػلوكينت ا فػػػػراد كقدػػػػنمل ل مػػػػ   ػػػػ   اف ضنيػػػػنت عالػػػػو  سػػػػل           اظتالػػػػول   صَو

 . 2ئ  كافصز  افدنم ال يراعمت فيه رتنؿ افبي
كال نتو  ػػػػن قدػػػػ ي   ػػػػ   افاػػػػلوكينت افاػػػػلبي  ذال عػػػػ   ريػػػػق افرتعيػػػػ  كافتثضيػػػػف خباػػػػورة افضننمػػػػ     

كقدتػػػ  مرسلػػػ  افاضوفػػػ  ا كُف مػػػ  ل ػػػػل ، افاػػػلين  كافصػػػزيز  فلتدنمػػػ  مد ػػػػن  كافاػػػب ،كاف ضنيػػػنت
  فلتدنمػػ  مػػ  افضننمػػ كقدلػػيل افاضػػ  افاػػرؽ افصػػزيز   ،اظتراسػػ  فغػػرس  ػػ ا افاػػلوؾ افبيئػػل افاػػليل

                                                             
 .54. كزارة افرتعي  افو  ي ، افلو   افو  ي  فلن ن ج. اظتر دي  افدنم  فلن ن ج. مر   سنعق، ص 1
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ػػػن كلف افوثػػ  مػػػ  اجملػػػنالت  ا ناػػبكمػػندة افرتعيػػػ  افبيئيػػ   ػػػل  فت ػػػنكؿ مثػػ   وػػػ ا مواضػػي   صَو
  اظتضن يني  اف  قلن ت ن كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  يف اظترسلػ  االعت ائيػ  ذات عالقػ  عنفبيئػ  كاضتضػنظ علي ػن

رتعيػػػ  اظت نيػػػ  يف اظت رسػػػ  االعت ائيػػػ  يف مث لف مػػػ  ل ػػػ اؼ قػػػ ريس اف، كعيئتػػػه احإناػػػنفكعنفدالقػػػ  عػػػش 
 .  1افتالمي  قواع  اف ظنف  كاضتضنظ علمت اي  كذكانبعبيئته  احإنانفاصت ائر قر ي  عالق  

 ثذدثذ. درض وتحليل ناذئج اداسذؤل ادثذدث: 
مػػػػن  ػػػػل ل ػػػػونؿ اسػػػػتدننؿ اظتػػػػوارد افابيديػػػػ  يف كتػػػػنب افرتعيػػػػ  اظت نيػػػػ  فلاػػػػور االعتػػػػ ائل يف اظت رسػػػػ  

 اصت ائري ؟
( : يوضو نسـ ة تكـرار قضـذيذ اد يئـة ادماعلقـة بذسـاعمذل ادمـوارد ادط يعيـة فـي  13جدول رقم )

 اداربية ادمدنية دلسنوات ادخمس في ادطور االبادائي  اب

 الفكرة/ المجال  المحور
 5كتاب السنة  4كتاب السنة  3كتاب السنة  2كتاب السنة  1كتاب السنة 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار نسبةال التكرار

عية
طبي

د ال
وار

 الم
مال

ستع
ا

 

 الموارد الدائمة
 

 0 0 0 0 0.70 2 0 0 0 0 . استخدامات الطاقة51

 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 . استخدامات الهواء51

 2.15 4 0 0 3.87 11 2.67 4 3.66 7 . استخدامات الماء51

 الموارد المتجددة
 

 1.08 2 0 0 0 0 0 0 0 0 . استنزاف األحياء الحيوانية51

 1.08 2 1.81 4 0 0 0 0 0 0 . استنزاف األحياء النباتية51

 0 0 0.45 1 0 0 0 0 0 0 . استنزاف التربة02

  الموارد غير المتجددة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . استخدامات الفحم05

 1.61 3 0.90 2 0.35 1 0 0 0 0 الغاز الطبيعي . استخدامات00

 0 0 1.36 3 0 0 0 0 0 0 . استخدامات النفط02

 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 . استخدامات المعادن02

  5.91 11 4.52 10 4.93 14 2.67 4 3.66 7 في الكتاباستعمال الموارد الطبيعية أفكار 

 100 186 100 221 100 284 100 150 100 191 مجموع قضايا البيئة في الكتاب

                                                             
 .57.. كزارة افرتعي  افو  ي ، افلو   افو  ي  فلن ن ج، اظتر دي  افدنم  فلن ن ج، مر   سنعق، ص  1



  افثنم  : عرض كحتلي  كم نقال  نتنئج اف راس   افضص  
 

264 
 

يوضــو نسـ ة تكــرار قضـذيذ اد يئـة ادماعلقــة بذسـاعمذل ادمــوارد ادط يعيـة فــي   ( :07شـكل رقـم )
  اب اداربية ادمدنية دلسنوات ادخمس في ادطور االبادائي

 
 درض وتحليل ناذئج ادجدول:   

     ضػػػ  عنسػػػتدننؿ اظتػػػوارد افابيديػػػ  يتبػػػش مػػػ  اصتػػػ كؿ افػػػ م يوضػػػ  ناػػػب قوػػػرار قلػػػنين افبيئػػػ  اظتتدل   
     كيتبػػػػش مػػػػ   ػػػالؿ اصتػػػػ كؿ لف كتػػػب افرتعيػػػػ  اظت نيػػػػ  ، يف كتػػػب افرتعيػػػػ  اظت نيػػػ  يف افاػػػػور االعتػػػ ائل

   يف افاػػػػػػور االعتػػػػػػػ ائل يف اصت ائػػػػػػر قػػػػػػػ   لػػػػػػت دتنمػػػػػػػن مػػػػػػػ  ق ػػػػػػنكؿ قلػػػػػػػنين قتدلػػػػػػق عػػػػػػػنظتوارد اف ائنػػػػػػػ 
نب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   افثنفثػ  اعتػ ائل افػ م من ع ا كتػ، افانق  كاست  امنت اعتواو كنست  امنت

 %. 0.70قلن  قلي  است  امنت افانق  ع اب  قوند قووف م د م  ق رت عػػ 
العتػػ ائل قػػ  قلػػن ت قلػػنين تلػػ  مػػ  اصتػػ كؿ ليلػػن لف رتيػػ  كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور ايك   

افراعدػػ  افػػ م  ػػال مػػ  ق ػػنكؿ  ػػ   مػػن عػػ ا كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   ، سػػت  امنت اظتػػنونقتدلػػق ع
كق  كننت اف اب  ا ك  يف افت نكؿ كتنب افرتعي  اظت ني  فلا   افثنفث  اعتػ ائل ع اػب  علغػت ، افضلي 
يف سش كننػت ناػب  ق ػنكؿ ، % 3.66قلي ن كتنب افا   ا كُف ع اب  ق نكؿ ق رت عػػ ،  % 3.87

علػػػػػمت  % 2.15ك  % 2.67ضنرعػػػػػ  قػػػػ رت عػػػػػػ  ػػػػ   افضلػػػػي  يف كتػػػػنيب افاػػػػػ   افثننيػػػػ  كاطتنماػػػػ  مت
 افرتقيب.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

 الخامسـة الرابعــة الثالثـــة الثانٌـــة األولــى

 استخدامات الطاقة

 استخدامات الهواء

 استخدامات الماء

 استنزاف األحٌاء الحٌوانٌة

 استنزاف األحٌاء النباتٌة

 استنزاف التربة

 استخدامات الفحم

 استخدامات الغاز الطبٌعً

 استخدامات النفط

 استخدامات المعادن



  افثنم  : عرض كحتلي  كم نقال  نتنئج اف راس   افضص  
 

265 
 

كفينػػػن يتدلػػػق عنسػػػت  اـ اظتػػػوارد اظتتوػػػ دة يتلػػػ  مػػػ   ػػػالؿ اصتػػػ كؿ  لف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  يف   
 كا سيػػنوافاػػور االعتػػ ائل يف اصت ائػػر قػػ   لػػت قضريبػػن مػػ  ق ػػنكؿ قلػػنين اسػػت  اؼ ا سيػػنو اضتيوانيػػ  

 ا سيػػػنو  كاطتنماػػػ   ػػػ ا ا  ػػػ  افػػػ م ق ػػػنكؿ قلػػػي  اسػػػت  اؼ منعػػػ ا كتػػػنيب افاػػػ   افراعدػػػ، اف بنقيػػػ 
ك ػػل نضػػس اف اػػب  افػػ  ق ػػنكؿ في ػػن  ػػ ا افوتػػنب  ،% 1.08اضتيوانيػػ  ع اػػب  مت نيػػ   ػػ ا قػػ رت عػػػػ 

لمػن كتػنب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   افراعدػ  فضػ  قلػن  قلػي  اسػت  اؼ ، قلي  اسػت  اؼ ا سيػنو اف بنقيػ 
 %. 1.80ديض  ق رت عػػ ا سينو اف بنقي  ع اب  ض

كفينػػن يتدلػػق عضلػػي  اسػػت  اؼ افرتعػػ  نالسػػظ مػػ   ػػالؿ اصتػػ كؿ لف رتيػػ  كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف   
من ع ا كتنب افا   افراعد  اف م ل نر ذُف ، افاور االعت ائل ق   لت قضريبن م  ق نكؿ     افضلي 

 %. 0.45    افضلي  ع اب  قوند قووف م د م  علغت 
م  اصت كؿ افانعق لف ناب  قلػن  كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  يف افاػور االعتػ ائل فضلػنين قتدلػق كيتبش   

مث  افضزل كافغنز افابيدل كافػ ض  كاظتدػندف قػ  كننػت ضػديض   ػ ا  ،عنستدننؿ اظتوارد غ  اظتتو دة
سيػػ   لػػت رتيػػػ  كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػػور االعتػػ ائل مػػ  ق ػػنكؿ اسػػػت  امنت ، ذُف م د مػػ 

كتػػنيب افرتعيػػػ  اظت نيػػ   فلاػػػ   ا كُف   لفافغػػػنز افابيدػػل فػػػيالسظ مػػ  اصتػػػ كؿ  اسػػت  اـلمػػػن ، فضزػػلا
  يف سػش كننػػت ناػػب  قلػػن   ػػ   افضلػػي  ، افغػػنز افابيدػػل السػػت  اـ ذ ػػنرةكافثننيػ  َف يتلػػن ن لم 

 % 1.61، % 0.90، % 10يف كتػػب  افاػػػ   افثنفثػػ  كافراعدػػػ  كاطتنماػػ  ضػػػديض   ػػ ا  قػػػ رت  عػػػػػ 
سيػ   لػت رتيػػ  كتػب افرتعيػػ   ،ينػن يتدلػػق عضلػي  اسػت  اـ افػػ ض ف افالػلوكنضػػس ، علػمت افرتقيػب

مػن عػ ا كتػنب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   ، مضرراهتػناظت ني  يف افاور االعت ائل م  قلنش  ػ ا اصتننػب يف 
فلػل لمػن قلػي  اسػت  اـ اظتدػندف ، % 1.35افراعد  اف م قلن    ا اصتننب ع اب  ضديض  قػ رت  

 قتلن  يف رتي  كتب افرتعي  اظت ني  فلاور االعت ائل يف اصت ائر.
يتل  م   الؿ اظت ز  افبينٓف افانعق كاف م يتدلق عضلنين استدننؿ اظتوارد افابيديػ  اظتتلػن       

لف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور االعتػػ ائل قػػ   لػػت ، يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور االعتػػ ائل
ك ػ ا را ػػ  ، كاسػت  امنت اعتػواو ،) افانقػ  افالناػػي (كؿ قلػػي  اسػت  امنت افانقػ  ن مػ  ق ػنقضريبػ

  ذُف  بيدػػػ  اظترسلػػػ  افدنريػػػ  فتالميػػػ  اظترسلػػػ  االعت ائيػػػ  كمػػػن قتنيػػػ  عػػػه مػػػ   صػػػنئل عضليػػػ  فلتالميػػػ 
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مت فػو قلضػ ا فلػ كسػيووف مػ   ،فت نكؿ  ػ   افضلػنين مػنزاؿ لكػ  مػ  قػ رة افتالميػ  علػمت اسػتيدنعه
كذفػػ  مػػ  م الػػق لف افتدلػػيل ا سنسػػل قدلػػيل ماػػتنر ، افتلنيػػ   ػػ   افضلػػنين يف افتدلػػيل اظتتوسػػ 

فنظت رسػػػ  ا سنسػػػي  ذات افتاػػػ  ، فلتلنيػػػ  ف نػػػو افدضلػػػل كاضتاػػػل كافو ػػػ آفكمتونمػػػ  يراعػػػمت فيػػػه ا
ف  سػ وات ع ظنم ػن افرتعػوم افػػ م كتنػ  عػش افدلػػـو كافتو وفو يػن سػوؼ قػػرع  اف راسػ  عنضتيػنة كعػػ 

ق  ػ  م  ػن ، يف افبيئ  اف  قو   في ن يي  ق    م  ن كقداي ػن يف كقػت كاسػ  ذ دنعقصب  مرك  
افتالم ة كاظتالنك  اف  قت ب  في ن افبيئ  الي  كقداي ن ر نال لك موا  ش َنضتش م توش قػندري  

  علػمت مدرفػ  كعػ ف  قاػنع  افتلنيػ، 1علمت اظتانقت  يف سػ  مالػنك  عيئػت ل عػ  علػل كدرايػ  ككعػل
عيئتػػه اليػػ  مث علػػمت مدرفػػ  دكر  اطتػػنص يف عنليػػ  اف  ػػوض عنفبيئػػ  ع سػػلوب علنػػل سػػليل يراعػػمت فيػػه 

 ق رات افتلني  كمرسلته افدنري . 
كنالسػظ مػ   ػالؿ اظت زػ  افبيػنٓف لف اسػػت  امنت اظتػنو قػ    قلػني  ن يف كتػب افرتعيػ  اظت نيػػ     

قوػػرارات  07سيػػ  قلػػن  كتػػنب افاػػ   ا كُف ، افاػػ   افراعدػػ  يف اظترسلػػ  االعت ائيػػ  مػػن عػػ ا كتػػنب
قوػػػػرارات قتدلػػػػق  04كقلػػػػن  كتػػػػنب افاػػػػ   افثننيػػػػ  كافاػػػػ   اطتنماػػػػ   ، قتدلػػػػق عنسػػػػت  امنت اظتػػػػنو

  قتدلػػق اػػ   افضلػػي  اقوػػرار  11لمػػن كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  فضػػ  قلػػن  ، عنسػػت  اـ اظتػػنو يف كػػ  كتػػنب
كعدػا  ،عي  اظت ني  كوف افتلنيػ  يػ رؾ  يػ ا مدػ  اظتػنو كمصػ ر     افضلي  يف كتب افرت  ذدراجك  

اسػػت  امنقه ف ػػو يتدنمػػ  مػػ   ػػ ا اظتػػورد اضتيػػوم عالػػو  دائػػل يف سينقػػه افيوميػػ  علػػمت عوػػس اعتػػواو 
 كافانق  كاست  امنهتنن قدت  مواضي  لك  م  ق رة افتلني  افدضلي  علمت استيدنان كف ن ن.

نو اضتيوانيػػػ  نالسػػػظ مػػػ   ػػػالؿ اظت زػػػ  افبيػػػنٓف غيػػػنب ق ػػػنكؿ  ػػػ   كفينػػػن يتدلػػػق عنسػػػت  اؼ ا سيػػػ 
مػػػن عػػػ ا كتػػػنب افاػػػ   اطتنماػػػ  افػػػ م قلػػػن  ، عيػػػ  اظت نيػػػ  عنظترسلػػػ  احإعت ائيػػػ افضلػػػي  يف كتػػػب افرت 

غػػػ   افػػػ  قدػػػ  اسػػػ  اظتػػػوارد افبيئيػػػ  اظتتوػػػ دة كافػػػ  ال، اضتيوانيػػػ  ا سيػػػنوقوػػػراري  قتدلػػػق عنسػػػت  اؼ 
اضتيوانيػػػ  ق نقصػػػن كبػػػ ا عاػػػبب  ا سيػػػنوكقػػػ  عرفػػػت عدػػػا ، نقػػػه غػػػ او ككاػػػنوع  ػػػن يف سي نناػػنفف

مثػػ   ػ   افضلػػنين يف افوتػب اظت رسػػي  مالبػػن  ذدراجك ػػ ا مػن كتدػػ  مػ  ، ؽتنرسػنت احإناػػنف اطتن ئػ 
ػػن يف اظتراسػػ  افتدلينيػػ  ا كُف فيػػتدلل افاضػػ  يف  ػػ   اظترسلػػ  لقتيػػ   ػػ   اظتػػوارد كسػػب   ملزػػن  صَو

                                                             
 .105ص   افدنم  فلن ن ج، مر   سنعق ، . كزارة افرتعي  افو  ي ، افلو   افو  ي  فلن ن ج. اظتر دي 1
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ك و من َف يوفيه  اظتالرع اظت رسل اصت ائرم لقتي  يف كتب ، افتدنم  مد ن عرفق كاكتنعي اضتضنظ علي ن ك 
 افرتعي  اظت ني  يف اظترسل  االعت ائي .

كيتل  م  اظت ز  افبينٓف لف ا سينو اف بنقي  ليلن َف قتاػرؽ عتػن افوتػب اظت رسػي  فلرتعيػ  اظت نيػ      
سيػػ    ق ػنكؿ  ػػ   افضلػي  عتوػػراري  يف كتػنب افاػػ   ،  يف افاػور االعتػػ ائل يف اصت ائػر عالػػو  كبػ

علػػمت افػػرغل مػػ  لقتيػػ   ػػ   ، قوػػرارات يف كتػػنب افاػػ   افراعدػػ  مػػ  افتدلػػيل االعتػػ ائل 04ك، اطتنماػػ 
كعلمت موارد ن كق  كنف  فألسيػنو اف بنقيػ   ،افضلي  يف ظ  االعت او اظتت اي  يومين فننانف علمت افبيئ 

اظتننرسنت غ  افدضالني  فننانف علمت غرار افرعل اصتنئر كمن يصنسبه مػ  اف صيب افوب  م      
  كاحإسػػراؼ يف اسػػت  اـ اظتبيػػ ات اضتالػػري  كا شتػػ ة افويننكيػػ ، قػ م  ظتاػػنسنت كبػػ ة مػػ  افغنعػػنت
 ػػ  فػػت  اظتاػػنف  اظتركريػػ  كافد يػػ  مػػ  اظتننرسػػنت لمػػ   ا  ػػونرذضػػنف  ذُف سػػرؽ افغنعػػنت كقاػػ  

يتالػػب قلػػنش  ػػ   افضلػػنين يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور االعتػػ ائل سػػ   ك ػػ ا مػػن، ا  ػػرل
س  اظتصندر اظت ن  اف  دتػ   لي رؾ افتلني  م   افصغر لقتي  اضتضنظ علمت ا سينو اف بنقي  اف  قدت  

 عنعتواو اف م يت ضاه .
  رتعيػ  اظت نيػ  فلاػور االعتػ ائلكنن يظ ر اظت ز  افبينٓف لف قلي  قلوث افرتع  َف ق رج يف كتػب اف     

  قوػرارات قتدلػق اػ   افضلػي  04افػ م قلػن   ،كتنب افرتعي  اظت ني  فلاػ   افراعدػ  اعتػ ائل  عنستث نو
افرتعيػػػ  قتدػػػرض افيػػػـو فلد يػػػ  مػػػ  اظت ػػػن ر مثػػػ  افرعػػػل  لفكقدتػػػ   ػػػ   ا  ػػػ ة م نػػػ  علػػػمت اعتبػػػنر 

        ذضػػػػػنف  ،افويننكيػػػػػ  علػػػػػمت ناػػػػػنؽ كاسػػػػػ  شتػػػػػ ةا كاسػػػػػت  اـ  ،افغنعػػػػػنت ذزافػػػػػ كافتوسػػػػػ  يف  ،اصتػػػػػنئر
غػػ  لف غيػػنب  ػػ   افضلػػي  مػػ   ، افرتعػػ  كقػػراكل اظتلوثػػنت ذ  ػػندذُف اف راعػػ  اظتاػػتنرة افػػ  قػػؤدم ذُف 

 ػػ   افضلػػنين كاظتوضػػوعنت سػػيتل  لفكتػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػور االعتػػ ائل فػػه مػػن يػ ر  علػػمت اعتبػػنر 
 ككتب افدلـو افابيدي  يف اظتراس  افتدليني  افضندم . ،ي  كافتو وفو ي افتارؽ عتن يف كتب افرتعي  افدلن

كيتل  م   ػالؿ اظت زػمت افبيػنٓف لف ق ػنكؿ كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  السػتدننؿ اظتػوارد غػ  اظتتوػ دة      
سيػ  قلػن  كتػنب اظت نيػ  ، كاظتتنثل  يف افضزل كافػ ض  كافغػنز افابيدػل كاظتدػندف كػنف قضريبػن م دػ ـ

قوػػرارات قدلضػػت عنسػػت  امنت افػػ ض   03افراعدػػ  قوػػراري  قدلضػػن عنسػػت  اـ افغػػنز افابيدػػل ك فلاػػ  
ك ػػػ ا ، قوػػػرارات قتدلػػػق عنسػػػت  امنت افغػػػنز افابيدػػػل 03لمػػػن كتػػػنب افاػػػ   اطتنماػػػ  فضػػػ  قلػػػن  
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 ػ   اظتػوارد غػ  اظتتوػ دة  لقتيػ افت نكؿ عت   اظتوضوعنت غ  كنؼ دتنمن حإعانو افتلنيػ  فوػرة علػمت 
ػػػن كلف اصت ائػػػر قدتػػػ  مػػػ  افػػػ كؿ ، ت  امنهتن كضػػػركرة اضتضػػػنظ علي ػػػن كقر ػػػي  اسػػػت الكهكاسػػػ  صَو

 اظت تو  عت   اظتوارد.
ذف ق ني  افوعل ف ل افتلني  عن  انر اظتاتضبلي  اف  ق  ق ول ع  است  اؼ مصػندر افانقػ  غػ    

كم  ػن افانقػ  افو رعنئيػ   ،اظتتو دة سيانع  علمت قو يه سػلوكه ؿتػو قر ػي  مصػندر افانقػ  اظت تلضػ 
سػػ  يلػػن  اسػػت ام   ػػ   ، افػػ  ال غػػ  فنناػػنف ع  ػػن. كقر ػػي  اسػػت  اـ افػػ ض  كافغػػنز افابيدػػل

 اظتوارد يف افابيد .
كال نتو  حتضيػق ذفػ  كلػه عديػ  عػ  اظت ػن ج افتدلينيػ  افػ  عتػن دكر كبػ  يف غػرس اطتلػق افبيئػل      

كيف رتيػػ  اظتػػواد افتدلينيػػ  ك نَػػ   ،اظتراسػػ  افدنريػػ  ا كُفافاػػليل كاظتاػػت اـ يف نضػػوس افػػ ةو م ػػ  
افػػ  عنقػػت عتػػن دكر كبػػ  يف قوضػػي  افػػرؤل فػػ ل قالميػػ  اظترسلػػ  ، يػػ  كنفرتعيػػ  اظت نيػػ اال تننعاظتػػواد 

  ككيضيػػػ  اسػػػت  ام ن يف سػػػبي  رفن يػػػ  احإناػػػنني  ال دمنر ػػػن ،االعت ائيػػػ  عػػػنفضول اظتو ػػػودة يف عيئػػػت ل
 .  1ي اال تننعش احإنانف كمصندر عيئته افابيدي  كآثنر ذف  علمت فت  اضتينة كذعراز افتضنع  ع

فػػنفتدليل افبيئػػػل يف اظتػػ ارس ي ػػػ ؼ ذُف  دػػ  افتالميػػػ  علػػمت عي ػػػ  مػػ  مػػػوارد ل افابيديػػ  كق نيػػػ     
كذكانال عنظت نرات افالزم  فلزينة افصزي  كاضتضنظ علمت افابيد  كعلمت ،  دور افتض ير عت   اظتوارد

 . 2ارد ن ا كدةمو 
 
 
 
 

                                                             
 .47.  ندي  ، ػتن  عنمشنخ. مر   سنعق، ص   1

2 . Josiah O, Ajiboye . Nthalivi,Silo. Enhancing Botswana Children’sEnvironmental 

Knowledge, Attitudes and Practices through the School  Civic Clubs. International Journal 
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 رابعذ. درض وتحليل ناذئج اداسذؤل ادرابع: 
 من  و اتول اظتتدلق ينني  افبيئ  يف كتنب افرتعي  اظت ني  يف افاور احإعت ائل يف اظت رس  اصت ائري ؟

اداربيـة   اـب( : يوضـو نسـ ة تكـرار قضـذيذ اد يئـة ادماعلقـة بحمذيـة اد يئـة فـي  14جدول رقـم )
 سنوات ادخمس في ادطور االبادائيادمدنية دل

 5 اذب ادسنة  4 اذب ادسنة  3 اذب ادسنة  2 اذب ادسنة  1 اذب ادسنة  ادفكرة/ ادمجذل  ادمحور

 ادنس ة اداكرار ادنس ة اداكرار ادنس ة اداكرار ادنس ة اداكرار ادنس ة اداكرار

يئة
 الب

اية
حم

 

 0 0 2.26 5 2.11 6 0.67 1 0 0 . مونفز  افتلوث افبيئل25

 1.08 2 3.62 8 3.17 9 2.67 4 1.05 2 . انفظ  علمت رتنؿ افبيئ 26

. اظتالػػػػػػػػػػػػنرك  يف ا نالػػػػػػػػػػػػا  27
 افبيئي 

1 0.52 14 9.33 2 0.70 3 1.36 1 0.54 

 0 0 4.07 9 0 0 0.67 1 0 0 . ق كير اف ضنينت28

. قر ي  اسػت  اـ اظتبيػ ات 29
 اضتالري 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. قر ػػي  اسػػت  اـ ا شتػػ ة 30
 افويننكي 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0.45 1 0 0 0.67 1 0 0 . مونفز  افتصزر31

 6.99 13 0 0 2.46 7 2.67 4 1.05 2 . قر ي  است الؾ اظتنو32

. قر ي  است الؾ افو رعػنو 33
 كافغنز

1 0.52 0 0 15 5.28 0 0 14 7.53 

يػػػػ  .   ػػػػود افدلنػػػػنو يف زتن34
 افبيئ 

0 0 0 0 1 0.35 0 0 1 0.54 

. دكر احإسػػػػالـ يف اضتضػػػػػنظ 35
 علمت افبيئ 

0 0 2 1.33 8 2.82 0 0 7 3.76 

. اضتضػػػػػػػنظ علػػػػػػػمت افغنعػػػػػػػنت 36
 كاضت ائق افدنم  كاظتانسنت 

9 4.71 10 6.67 10 3.52 13 5.88 8 4.30 

 0 0 1.81 4 0.35 1 0 0 2.09 4 . اضتضنظ علمت افالوا  37

 2.69 5 3.62 8 2.82 8 16.67 25 1.57 3 ضنظ علمت  اف ظنف . اضت38

  27.42 51 23.08 51 23.59 67 41.33 62 11.52 22 أفكذر حمذية اد يئة في ادكاذب

 100 186 100 221 100 284 100 150 100 191 مجموع قضذيذ اد يئة في ادكاذب
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درض وتحليل ناذئج ادجدول:   

 
كــرار قضــذيذ اد يئــة ادماعلقــة بحمذيــة اد يئــة فــي  اــب اداربيــة ( يوضــو نســ ة ت08شــكل رقــم ) 

 ادمدنية دلسنوات ادخمس في ادطور االبادائي
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 الخامسة الرابعة الثالثة الثانٌة األولى

 مكافحة التلوث البٌئً

 المحافظة على جمال البٌئة

 المشاركة فً األنشطة البٌئٌة

 تدوٌر النفاٌات

 ترشٌد استخدام المبٌدات الحشرٌة

 ترشٌد استخدام االسمدة الكٌماوٌة

 مكافحة التصحر

 ترشٌد استهالك الماء

 ترشٌد استهالك الكهرباء والغاز

 جهود العلماء فً حماٌة البٌئة

 دور االسالم فً الحفاظ على البٌئة

الحفاظ على الغابات والحدائق والمساحات 
 الخضراء

 الحفاظ على نظافة الشاطئ

 الحفاظ على النظافة



  افثنم  : عرض كحتلي  كم نقال  نتنئج اف راس   افضص  
 

271 
 

يتبػػش مػػ  اصتػػ كؿ افػػ م يوضػػ  ناػػب قوػػرار قلػػنين افبيئػػ  اظتتدلضػػ  يننيػػ  افبيئػػ  يف كتػػب افرتعيػػ   
    م  ضلػػ   ػػ ا لف قلػػي  مونفزػػ  افتلػػوث افبيئػػل قػػ  قلػػن ت ع اػػب ،اظت نيػػ  يف افاػػور االعتػػ ائل

%  2.26 ك%  2.56ك %  0.66سي  ق رت عػػػ ،ك افثنفث  كافراعد  فض   ،يف كتنب افا   افثنني 

كاطتنماػػ  علػػمت لم قلػػي   ،يف سػػش َف قتلػػن  كتنعػػن افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػ   ا كُف، علػػمت افرتقيػػب
 قتدلق اونفز  افتلوث افبيئل.

فض    قلني  ن يف ك  افوتب اظت رسػي  يف افاػور االعتػ ائل لمن قلي  انفظ  علمت رتنؿ افبيئ      
يتصػػ ر ن كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افثنفثػػ  افػػ م قلػػن   وانػػب ، غػػ  ل ػػن كننػػت ع اػػب مت نيػػ 

ظت نيػػػػ  فلاػػػػ   افراعدػػػػ  ع اػػػػب  كيليػػػػه كتػػػػنب افرتعيػػػػ  ا، % 3.85قتدلػػػػق عننفظػػػػ  علػػػػمت افبيئػػػػ  ع اػػػػب  
يف سػػػش  ، %  2.67  فضػػػ  قلػػػن ت انفظػػػ  علػػػمت افبيئػػػ  ع اػػػب  لمػػػن كتػػػنب افاػػػ   افث يػػػ، 3.62%

كننػػػت ناػػػب  ق ػػػنكؿ  ػػػ   افضلػػػي  يف كتػػػنيب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلاػػػ   ا كُف كافاػػػ   اطتنماػػػ  اعتػػػ ائل 
 علمت افرتقيب.%  1.08ك %  1.05م  ضل    ا كقوند قووف م د م  سي  ق رت عػػ 

يف افاور االعت ائل قلن ت قلنين قتدلق عنظتالنرك   كنن يتل  م  اصت كؿ لف كتب افرتعي  اظت ني    
سي  كننت اف اب  ا ك  يف كتنب افاػ   افثننيػ  سيػ  ، يف ا نالا  افبيئي  ع اب ؼتتلض  كمتبني  

                لمػػػػػػػن كتػػػػػػػنب افاػػػػػػػ   افثنفثػػػػػػػ  فضػػػػػػػ  كننػػػػػػػت ناػػػػػػػب  ق ػػػػػػػنكؿ قلػػػػػػػي  اظتالػػػػػػػنرك  ، % 9.33قػػػػػػػ رت عػػػػػػػػ 
سش قلن  كتنعػن افاػ   ا كُف  كاطتنماػ  قلػنين قتدلػق عنظتالػنرك   يف، % 1.28افبيئي   ا نالا يف 

%  0,54ك  ،% 0.52لغػػت يف ا نالػػا  افبيئيػػ  ع اػػب مت نيػػ   ػػ ا قوػػند قوػػوف م د مػػ  سيػػ  ع

 .علمت افرتقيب
قلػنين   ذ القػنكيظ ر اصت كؿ ليلن لف رتي  كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  يف افاػور االعتػ ائل َف قتلػن     

    ا شتػػػ ة افويننكيػػػ  كمونفزػػػ  افتصػػػزر اسػػػت  اـككػػػ ا قر ػػػي  ،اظتبيػػػ ات  اسػػػت  اـقتدلػػػق عرت ػػػي  
كع اػػب قوػػند  ،افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افثننيػػ  ك افراعدػػ  فضػػ  ا ا  ػػ  افػػ م   قلػػني ه يف كتػػنيب ػػ 

 %. 0,45ك %  0.66قووف م د م   ق رت عػػ 
الؾ اظتػػػنو يف كتػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  كيتبػػش مػػػ  اصتػػ كؿ ليلػػػن لف ناػػب  قلػػػنش قلػػي  قر ػػػي  اسػػت   

فلاػػػور االعتػػػ ائل قػػػ  كننػػػت ع اػػػب م  ضلػػػ  يف رتيػػػ  افوتػػػب سيػػػ  كننػػػت ناػػػب  كتػػػنب افاػػػ   
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قلي ن ناب  ق نكؿ     افضلي  ، %  6.99اطتنما  ا ك  سي  ق رت ناب  ق نكؿ     افضلي  عػػ 
ظت نيػ  فلاػ    افثننيػ  كا كُف فضػ  لمػن كتنعػن افرتعيػ  ا%  4.49يف كتنب افا   افثنفث  سي  قػ رت عػػػ 
      علػػػػمت افرتقيػػػػب%  1.05ك ،%  2.67اظتػػػػنو ع اػػػػب   اسػػػػت الؾقػػػػ رت ناػػػػب  ق ػػػػنكؿ قلػػػػي  قر ػػػػي  

 اظتنو. است الؾيف سش َف يتلن  كتنب افا   افراعد  لم قلي  قتدلق عرت ي  
  ا كػ  يف ق ػنكؿ  ػ   افو رعنو كافغنز يتبش م  اصتػ كؿ لف اف اػب است الؾكفينن يتدلق عرت ي     

كيليػه كتػنب  ،% 11.54قلن  ن كتنب افرتعي  اظت ني  فلاػ   افثنفثػ  سيػ  قػ رت عػػ ،افضلي  افبيئي  
يف سش ق رت ناػب  ق ػنكؿ  ػ   افضلػي  يف كتػنب ، % 7.53افا   اطتنا  ع اب  ق نكؿ ق رت عػػ 

لػػػػن ن لم قلػػػػي  قتدلػػػػق عرت ػػػػي  لمػػػػن كتنعػػػػن افاػػػػ   افثننيػػػػ  كافراعدػػػػ  فلػػػػل يت، % 0.52افاػػػػ   ا كُف 
 افو رعنو كافغنز. است الؾ

       كيتلػػػ  مػػػ  اصتػػػ كؿ افاػػػنعق لف قلػػػي  ذظ ػػػنر   ػػػود افدلنػػػنو يف زتنيػػػ  افبيئػػػ  َف يػػػتل قلػػػني  ن  
مػػن عػػ ا كتػػنب افاػػ   اطتنماػػ  سيػػ    قلػػنش  ػػ ا ، يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور االعتػػ ائل

 %. 0,54اصتننب ع اب  مت ني    ا علغت 
ظت نيػ  لمن فينن يتدلق ع كر احإسالـ يف زتني  افبيئػ  فضػ    قلػنش  ػ ا اصتننػب يف كتػنيب افرتعيػ  ا   

لمػػن كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  ، % 3.76ك %  4.49ع اػػب  قػػ رت عػػػػ  اعتػػ ائلفلاػػ   افثنفثػػ  ك اطتنماػػ  
يف سػػش  ،% 0.67فضػػ  كننػػت ناػػب  ق ػػنكؿ  ػػ ا اصتننػػب مت نيػػ   ػػ ا كقوػػند ق دػػ ـ سيػػ  علغػػت 

  ال كتنعن افرتعي  اظت ني  يف افا   ا كُف كافراعد  م  ق نكؿ   ا اصتننب.
كيتبش م  اصت كؿ ليلن لف قلي  اضتضػنظ علػمت افغنعػنت كاضتػ ائق افدنمػ  كاظتاػنسنت اطتلػراو قػ    

 سيػػ  علغػػت ناػػب  ق ػػنكؿ  ػػ ا اصتننػػب يف كتػػنب، رتيػػ  كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػور   قلػػني  ن يف
    %  6.41 افاػػػ   افثنفثػػ  ك افراعدػػ  ع اػػػب كيليػػه كتػػنيب، ك ػػل اف اػػػب  ا كػػ  ،% 6.67افاػػ   افثننيػػ  

دلق عنضتضنظ علػمت تلمن كتنعن افا   ا كُف ك اطتنما  فض  قلن ن قلنين ق، علمت افتواِف ،% 5.88ك 
 %. 4.30ك %  4,71افغنعنت كاضت ائق كاظتانسنت اطتلراو ع اب  علغت 
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ب اضتضػػػنظ علػػػمت نظنفػػػ  افالػػػن   فضػػػ    قلػػػني  ن ع اػػػب مت نيػػػ   ػػػ ا يف كتػػػب افاػػػ   لمػػػن  ننػػػ  
   يف سػػػش  ،علػػػمت افرتقيػػػب%  0,64ك % 1.81ك% 2.09ا كُف كافراعدػػػ  كافثنفثػػػ  سيػػػ  قػػػ رت عػػػػػ 

 َف يتلن  كتنعن افا   افثنني  كاطتنما   لم قلي  قتدلق عنضتضنظ علمت نظنف  افالن  .
     ظنفػػ  يتلػػػ  مػػػ  اصتػػػ كؿ ل ػػػن قلػػن ت يف رتيػػػ  كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  لمػػن قلػػػي  اضتضػػػنظ علػػػمت اف  

سيػػ  علغػػت  ،يتصػػ ر ن كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افثننيػػ  االعتػػ ائل ،يف  ػػ ا افاػػور ع اػػب ؼتتلضػػ 
ك ػػل اف اػػب  ا علػػمت يف رتيػػ  افضلػػنين اظتتدلضػػ   ،% 16.67ناػػب  قلػػنش  ػػ   افضلػػي  يف افوتػػنب 

لمػن كتػنب افاػ   ا كُف فضػ  قلػن  قلػنين ، ب افرتعي  اظت ني  يف افاػور االعتػ ائلينني  افبيئ  يف كت
كق  كننت ناب  ق نكؿ  ػ ا اصتننػب يف كتػب افرتعيػ  ، %  1.57قتدلق عنضتضنظ علمت اف ظنف  ع اب  

    %  62، 3ك %  5,13اظت نيػػػػػػ  فلاػػػػػػ وات افثنفثػػػػػػ  كافراعدػػػػػػ  كاطتنماػػػػػػ  متضنرعػػػػػػ  سيػػػػػػ  قػػػػػػ رت عػػػػػػػ 
 افرتقيب ك ل قدت  ناب م  ضل  مضنرن  عوتنب افا   افثنني . علمت%  2.69ك
يتلػػػ  مػػػ   ػػػالؿ اظت زػػػ  افبيػػػنٓف اظتتدلػػػق عضلػػػػنين زتنيػػػ  افبيئػػػ  يف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلاػػػػور    

   لف ق ػػنكؿ  ػػ   افوتػػب فضلػػي  مونفزػػ  افتلػػوث كػػنف ع اػػب م  ضلػػ   ػػ ا ،ك االعتػػ ائل يف اصت ائػػر
سػوؿ ،قوػرارت  06سيػ  قلػن  كتػنب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   افثنفثػ   ،فراعد يف كتنيب افا   افثنفث  كا
         يف سػػػػػش علػػػػػغ عػػػػػ د قوػػػػػرارات نضػػػػػس افضلػػػػػي  يف كتػػػػػنب افاػػػػػ   افراعدػػػػػ  ، مونفزػػػػػ  افتلػػػػػوث افبيئػػػػػل

كاكتضػػمت اظتالػػرع اظت رسػػل عت ػػنكؿ  ػػ   افضلػػي  يف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افثننيػػ  ، قوػػرارات 05
      كَف يتلػن  كتػنيب افرتعيػ  ظت نيػ  فلاػ   ا كُف كاطتنماػ  قلػي  مونفزػ  افتلػوث افبيئػل ،عتورار كاس 

ن كل ن قلن ت قلػنين كمالػوالت افتلػوث افبيئػل كنػن  ك و من يدت  قصورا يف     افوتب  صَو
فنفتلنيػ  فػيس ين ػ  ظتدرفػ  مالػوالت افتلػوث ، ل رنن يف اػور افاػنعق )مالػوالت افتلػوث افبيئػل(

  كافاػػػلوكينت افالزمػػػ  ظتونفزػػػ   ػػػ ا افتلػػػوثكقدلينػػػه اظت ػػػنرات  ذكاػػػنعهعػػػ  كتػػػب ، بيئػػػل فزاػػػباف
اظتػػػتدلل اظتدرفػػػ  عنظتالػػػوالت افػػػ  قدنني ػػػن افبيئػػػ  كقلضي ػػػه  ذكاػػػنبفنعتػػػ ؼ مػػػ  قػػػ ريس  ػػػ   اظتػػػندة 

ي  م  ل   ضننف افتضنع  االكتنيب عي ه كعػش اػ ،كافارؽ اف  يوا ه ان     اظتالوالت ،افضواع 
اف م يدية فيه كم  مث انفظ  علمت افبيئ  كزتنيت ن فنفتلني  يف     اظترسل  يوػوف  ػ ي  افضلػوؿ 
كافتال  ذُف مدرف  عيئته كلكثػر اسػتد ادا فلتويػف كافتدػنية مػ  عيئتػه كك ػ انين ف يػه افضنعليػ  فتدػ ي  
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ظيض ػػػن فلضيػػػنـ عػػػبدا سركيػػػن ف يػػػه قػػػ رة ك نقػػػ  كبػػػ ة نتوػػػ  قو ه ك ساػػػ، سػػػلوكينقه كاجتن نقػػػه كميوفػػػه
 .1ا عننؿ كا نالا  اف  م     ن لف قلن  زتني  افبيئ  كمونفز  افتلوث افبيئل

كفينن يتدلق عننفظ  علمت رتنؿ افبيئ  يتلػ  مػ  اظت زػمت افبيػنٓف لف كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػور      
قوػػرارات  09  افثنفثػ  سيػ  قلػػن  كتػنب افاػػ ، االعتػ ائل يف اصت ائػر َف قتاػػرؽ عوثػرة عتػػ ا اصتننػب

سيػػ  ضػػن   ،قتدلػػق عننفظػػ  علػػمت رتػػنؿ افبيئػػ   ػػنوت لغلب ػػن يف اجملػػنؿ اظتضػػن ينل افبيئػػ  افصػػزي 
اظتالرع اظت رسل يف   ا اجملنؿ لرعد  كس ات قدليني   صل افوس ة ا كُف فلنزنفظ  علػمت سػالم  

ك ػ ا سػ  يوتاػب  ،  عنمػ (كا مػنك  افدنوميػ  عصػض، كلمنك  افدن ، كافاريق، اي ) يف افبيت
   افتلنيػػ  يف  ػػ ا اجملػػنؿ افضواعػػ  افالزمػػ  فلزضػػنظ علػػمت اػػي  افػػ م يدػػية فيػػه سػػواو دا ػػ  اظت رسػػ  

سيػ  ، ف دراج قيل اضتضنظ علمت رتنؿ افبيئ   نَ  يف اظترسل  احإعت ائي  ذك لقتي  كبػ ة، لك  نر  ن
 لفال نتوػػ   ذذا ،م ػػل يف اظت  ػػنج اف راسػػليؤكػػ  سػػووت ذفػػ  عضوفػػه: :) ذف افضػػيل افبيئيػػ  عتػػن دكر 

فغرس افضيل افبيئي    ك فراد يف اجملتن (،  قا ل عضنعلي  يف افتاوير ا  القل كافالوكل ع   افتالمي 
قاػت  ؼ قرعيػ  ا فػراد قرعيػ  عيئيػ  دتوػ  ل مػ  َػينن  افبيئػ  كزتنيت ػن ؽتػن قتدػرض  فػه مػ  مالػوالت 

 .2ننر موارد ن استثننرا ر ي ا لتضظ نظنفت ن كقواز نكم  مث استث، كمن يت  د ن م  ل انر
  قوػػػػرارات قتدلػػػػق عنضتضػػػػنظ علػػػػمت افبيئػػػػ  08كقلػػػػن  كتػػػػنب افرتعيػػػػ  اظت نيػػػػ  فلاػػػػ   افراعدػػػػ  اعتػػػػ ائل  

ك ػػنوت لغلػػب  ػػ   افتوػػرارات يف اجملػػنؿ اظتضػػن ينل افبيئػػ  كافصػػز  افػػ م قاػػنه اظتالػػرع ذُف ثػػالث 
سيػػ  قاػػرؽ اظتالػػرع يف افوسػػ ة ا كُف ذُف ، رتػػنؿ افبيئػػ  كسػػ ات قدلينيػػ  هتػػ ؼ ذُف اضتضػػنظ علػػمت
افتلنيػػ  افاػػرؽ اظتالئنػػ  ظتدنصتػػ   ػػ   اف ضنيػػنت  ذكاػػنباف ضنيػػنت عنعتبنر ػػن مصػػ را فلتلػػوث ػتػػنكال 

كقارؽ اظتالرع يف افوس ة افثنني  ذُف ع نَر افبيئ  افالين  كلقتي  اي  اصتنيػ  ، فلزضنظ علمت افبيئ 
ك صػػل افوسػػ ة افثنفثػػ  ذُف قواعػػ  سضػػظ ، لنيػػ  قواعػػ  انفظػػ  علػػمت افبيئػػ افت كذكاػػنبيف اضتيػػنة 
 .3افصز 

                                                             
 .154بيل ، ننٓف. مر   سنعق، ص . ضتا . عوعب  ا ،ن1
. اف ظػػنـ افرتعػػوم كاظت ػػن ج افتدليني ،سػػ   قوػػويا فضنئػػ ة مػػ يرم اظتػػ ارس االعت ائيػػ . اظتد ػػ  افػػو ا فتوػػوي  ماػػت  مل افرتعيػػ  كحتاػػش ماػػتوا ل. 2

 .481، ص 2004اصت ائر، 
 .92، ص 2012. اصت ائر: اف يوف افو ا فلنابوعنت اظت رسي  ،  ائلاصت ي  يف افرتعي  اظت ني  فلا   افراعد  اعت. كزارة افرتعي  افو  ي .  3
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كيتبش م  اظت زمت افبينٓف افاػنعق لف قلػنش قلػي  اظتالػنرك  يف ا نالػا  يف كتػب افرتعيػ  اظت نيػ      
افػ م قلػن   ػ    ،فلاور االعت ائل عنصت ائر كنف ع اب م  ضلػ   ػ ا منعػ ا كتػنب افاػ   افثننيػ 

      يػػػػػ  اال تننعكردت لغلب ػػػػػن يف اجملػػػػػنؿ اظتضػػػػػن ينل افضػػػػػيل  ا،قوػػػػػرار  14ي  عدػػػػػ د قوػػػػػرارات علػػػػػغ افضلػػػػ
فػػػػنفتاوع كاظتالػػػػنرك  مػػػػ  افضػػػػيل  ،لػػػػي  اظتالػػػػنرك  يف ا نالػػػػا  افبيئيػػػػ حإدراج ق ا ناػػػػبك ػػػػو اجملػػػػنؿ 
ذفيػػه  ك ػ ا مػن ي ػ ؼ، يػ  افػ  قاػدمت افوتػب اظت رسػي  يف افاػور االعتػػ ائل قلضي  ػن فلتلنيػ اال تننع

ل عتوظيػف اظتدػنرؼ اال تنػنعافتلنيػ  افضػ رة علػمت ؽتنرسػ  افاػلوؾ  كذكاػنب،   ا اجملنؿ اظتضػن ينل
افصػضي  افػ   ا نالػا    ػ   اظتالػنرك  كافتدػنكف يف نثػقت ك، 1اظتوتاب  يف افتدػنكف كافتاػور كافتاػنم 

مػػػ  افضدنفيػػػنت  افػػػ  قدتػػػ  اثنعػػػ  غتنوعػػػ  ا  ػػػ ة ػػػ    ،قضػػػ ـ دا ػػػ  افضاػػػل كا نالػػػا  افالَػػػضي 
كذ ػػبنع رغبنقػػه  ، نقنقػػه كذمونننقػػه السػػتثننر ،افػػ  نتنرسػػ ن افتلنيػػ   ػػنرج افضاػػل، اظتو  ػػ  كاظت ظنػػ 

ف ػػػل عبػػػنرة عػػػ  عيئػػػ  ، افتلنيػػػ  افد يػػػ  مػػػ  اظت ػػػنرات كاالجتن ػػػنت كافضػػػيل ا نالػػػا  ػػػ    كقواػػػب
كاسػ   يػ اف سػرسي  يالو  اف الػنط افالَػضل م، ضيض  قالو  اجملتن  اطتنر ل افواس  ا تننعي 
كفيػػه ، اظت ػن رة كػتػنكالت اطتاػ  كافصػواب اظتنتدػ  افػ  قضيػ  اظتػتدلل ك قثػرم   اقػه لنػواعفوثػ  مػ  

يتػػنح فلتلنيػػ  اال ػػػرتاؾ مػػثال يف دراسػػ  مالػػػول  عيئيػػ  لك اظتالػػنرك  يف نالػػػنط رتػػنعل فلزضػػنظ علػػػمت 
  قتػػي  اجملػػنؿ فلنػػتدلل افػػ ا نالػػا كغ  ػػن مػػ    ،لك غتلػػ  مابوعػػ ،نظنفػػ  افبيئػػ  لك ذَػػ ار َػػزيض 
 .2حتت قو يه اظتدلل كاالنرك  رتي  افتالمي  ،فتابيق من قدلنه دا   افضال

فنفاضػػ  يف  ػػ   اظترسلػػ  نتيػػ  ذُف االنػػ منج يف غتنوعػػ  مػػ  لقرانػػه سيػػ  قتلػػ  عالقػػنت افاضػػ    
اظت ػن ج  كمػ  مث كتػب علػمت، فيصب  لكثر ميػوال ذُف لنػواع اف الػنط افتدػنكٓف، عغ   علمت لسنس رتدل

كقوثػػف مػػ  ا نالػػا  افػػ  حتػػ  ، افتدلينيػػ  لف قراعػػل  صػػنئل افتالميػػ  يف  ػػ   اظترسلػػ  االعت ائيػػ 
كياتزاػ  ذنالػنو ، علمت افتدنكف عش افتالمي  كلف قوػوف   ػنؾ لنالػا  ؼتتلضػ  يونػ  عدلػ ن عدلػن

                                                             
 .51. كزارة افرتعي  افو  ي . م  نج افا   افثنني  م  افتدليل االعت ائل. مر   سنعق، ص  1
افبيئي  ف ل قالمي  اضتلض  افثنني  . ػتن ، عب  اظت دل ك اظترزكقل، دركية ." فنعلي  عرننمج لنالا  عيئي  َضي  كال َضي  علمت ق ني  اظت نرات كافضيل  2

 .131،  128،  ص ص  2006م  افتدليل ا سنسل ع كف  احإمنرات". ا ركس  دكتورا  يف افدلـو افبيئي .  نمد  عش مشس. مصر. 



  افثنم  : عرض كحتلي  كم نقال  نتنئج اف راس   افضص  
 

276 
 

تػػ  اف ػػندم كيد ،1رتديػػنت كنػػوادم يلتزػػق اػػن افتالميػػ  فيوتاػػبوا م  ػػن اظت ػػنرات كافصػػضنت اضتنيػػ ة
 فتوذج ع  قل  اف وادم. ا  لرافبيئل 

كنػػن يتلػػ  مػػ  اظت زػػ  افبيػػنٓف لف ق ػػنكؿ كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور االعتػػ ائل فضلػػي  قػػ كير    
           مػػػػػن عػػػػػ ا يف كتػػػػػنب افاػػػػػ   افراعدػػػػػ  سيػػػػػ  قلػػػػػن   ػػػػػ ا افوتػػػػػنب ،قضريبػػػػػن ناف ضنيػػػػػنت كػػػػػنف م دػػػػػ م

ك ػو اجملػنؿ ، ت كردت رتيد ن يف اجملنؿ اظتضن ينل افبيئػ  كافصػز قتدلق عت كير اف ضنين ،قورارات 09
ػن كلف اظتالػرع اظت رسػل ضػن   ػ ا اجملػنؿ كسػ ة قدلينيػ  قتدلػق  ا ناب فارح  ػ ا اظتوضػوع  صَو

كهت ؼ     افوس ة افتدليني  م  افوتػنب ذُف  دػ  افتلنيػ   ،عنف ضنينت) اف ضنينت مص ر فلتلوث(
 كاست  اـ  رؽ اظتدنصت  اظتالئن  فلزضنظ علمت افبيئ .، نص ر فلتلوثقندرا علمت مدرف  اف ضنينت ك

علػمت  ،ذف   ا احإ الؿ افواض  عت نكؿ مث      افضلي  افبيئي  يف كتنب افرتعي  اظت ني  فه مػن يػ ر   
اعتبنر لف ما ف  ق كير اف ضنينت قدت  عنلي  لك  م  ق رة افتالمي  علمت اسػتيدنان يف  ػ   اظترسلػ  

فلضيػػػػنـ اػػػػ ا افتػػػػ كير فل ضنيػػػػنت يضػػػػ  علػػػػمت عػػػػنقق اضتوومػػػػ   ا كػػػػ ذضػػػػنف  ذُف لف افػػػػ كر ، ريػػػػ افدن
كعتػػػ ا َف ي ػػػتل اظتالػػػرع كثػػػ ا اػػػ   افضلػػػي  كاكتضػػػمت فضػػػ  عنحإ ػػػنرة ذُف  اػػػورة ، كاظتؤساػػػنت افرشتيػػػ 

ينت كرك  لسنسن علمت قلضش اظتػتدلل افضػيل كافاػلوك، اف ضنينت علمت افصز  افدنم  كعلمت نظنف  اي 
 افصزيز  يف افتدنم  م      اف ضنينت يف سينقه افيومي .

فلػل يػػتل ، افويننكيػ  ا شتػػ ةلمػن فينػن متػل قر ػػي  اسػت  اـ اظتبيػ ات اضتالػػري  كقر ػي  اسػت  اـ   
علػػػمت افػػػرغل مػػػ  ، افتاػػػرؽ عتػػػ   افضلػػػنين دتنمػػػن يف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلاػػػور االعتػػػ ائل يف اصت ائػػػر

فنف راع  اضت يثػ  عنقػت لكثػر ، افويننكي  يف اجملنؿ افضالسل كاف راعل ا شت ة   االستدننؿ اظتت اي  عت
لمػػػن ، عغيػػػ  زيػػػندة اظت تػػػوج كحتاػػػي ه كنيػػػن كنوعيػػػن ،افويننكيػػػ  ا شتػػػ ةاعتنػػػندا علػػػمت اسػػػت  اـ  ػػػ   

اظتبيػػػ ات اضتالػػػري  ف ػػػل ليلػػػن قالػػػ   اسػػػت  امن مت ايػػػ ا عتػػػن سػػػواو يف اجملػػػنؿ اف راعػػػل لك يف سػػػ  يف 
غ  لف االسػت  اـ اظتضػرط عتػ   اظتػواد ، احإنانفت عابب عدا اضتالرات اف  ق  قلر عصز  افبيو 

ل قوعيػ  ك ػ ا مػن ياػت ع، كقضتػ  يينقػه احإناػنفلك افارؽ اطتن ئ  يف االست  اـ ق  قلػر عصػز  
    كقدتػػػػ  افرتعيػػػػ  كافتدلػػػػيل مػػػػ  افوسػػػػنئ  اف ن زػػػػ  يف حتضيػػػػق  ػػػػ ا اعتػػػػ ؼ  ،رلفػػػػراد اجملتنػػػػ  اػػػػ ا ا مػػػػ
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كقر ػي  اسػت  اـ  ،كذف  ع   ريػق ذدراج قلػنين قتدلػق عرت ػي  اسػت  اـ اظتبيػ ات اضتالػري  ،افبيئل
عنعتبنر ػػن اظترسلػػ  افػػ   ،يف رتيػػ  افوتػػب اظت رسػػي   نَػػ  يف اظترسلػػ  االعت ائيػػ  ،ا شتػػ ة افويننكيػػ 

رسلػ  ا سػنس افػػ  ك ػػل اظت، يػتدلل في ػن افاضػ  قواعػػ  افاػلوؾ االكتػنيب يف افتضنعػػ  مػ  ػتياػه افبيئػل
ػػن فلزضػػنظ علػػمت افبيئػػ  يػػتدلل في ػػن افتلنيػػ  افثضنفػػ  افبيئيػػ  كنػػن سػػيووف قػػندرا ،  افػػ  جتدلػػه لكثػػر سَر

 علمت قابيق من يتدلنه  نرج افضص  اف راسل.
كيتلػػ  مػػ   ػػالؿ اظت زػػ  افبيػػنٓف افاػػنعق لف ق ػػنكؿ مواضػػي  قتدلػػق عنفتصػػزر يف كتػػب افرتعيػػ      

ك ػ ا مػن  ،كَف يتل افتاػرؽ عتػ   اظتالػول  افبيئيػ  ،ل يف اصت ائر كنف م د من قضريبناظت ني  فلاور االعت ائ
  افبيئػ  فنفتصزر يدتػ  مػ  اظتالػوالت افبيئيػ  اطتاػ ة عنقػت هتػ د ، ي ؿ علمت قصور يف     افوتب

 ػػػ ا   مليػػػوف  وتػػػنر مػػػ  ا راضػػػل اظت ػػػ دة عنفتصػػػزر 20فنػػػ  عػػػش ماػػػنس  اصت ائػػػر يو ػػػ  سػػػواِف 
مػػ  لعػػرز افتزػػ ينت افػػ   ػػغلت اف كفػػ  اصت ائريػػ  منضػػين كسنضػػرا كونػػه ي ػػ د اجملػػنؿ  لَػػب  ا  ػػ 

ماليػش  06افا   افواس  كاف م يدت  اظت اض  افرعوي  عنفي  اصتودة فلبالد كافػ  قدػية في ػن سػواِف 
 كال ن وػػػر مػػػن فلظػػػركؼ اظت ن يػػػ  افضنسػػػي  كاظتتغػػػ ة مػػػ  دكر يف قضػػػنقل  ػػػ   اظتالػػػول  كق ايػػػ ، 1ناػػػن 

جتػن  عيئتػه  احإناػنفب اػن ال لف افتصرفنت اطتن ئػ  افػ  قاػبذ، ناب اظتانسنت اف  ما ن افتصزر
كػنفرعل اصتػنئر ك افتوسػ  افدنػرآف ،  قدت  م  افدوام  ا سنسي  يف ارقضنع ناب     اظتالول  افبيئيػ 

   ػػونراافغنعيػػ  كاالستصػػالح اف راعػػل افػػ م قاػػبب يف قلػػ  اظتاليػػش مػػ   ا راضػػلعلػػمت ساػػنب 
كمػ  ، عالػو  مبن ػر احإناػنفم  ا سبنب افػ  قاػبب في ػن  ،كسلت ػتل ن عدا اف راعنت كغ  ن

كقصػػػويب اجتن نقػػػػه  احإناػػػنفمث فػػػ ف عػػػالج  ػػػ   اظتالػػػول  ي الػػػق يف ا سػػػنس مػػػ  قدػػػ ي  سػػػلوؾ 
قدػ ي  كقدت  اظت رس  م  لعرز اظتؤسانت كلقت ن يف  لق  ػ   افضػيل االكتنعيػ  ك ، كق نعنقه جتن  افبيئ 

ك ػ ا   يتنثلو ػن ماػتضبال سػ  ي الػئوا علي ػن ك ،افالوكينت افبيئي  اطتن ئػ  فػ ل ا فػراد م ػ  افصػغر
علػػمت افػػرغل لف مػػ  عػػش ل ػػ اؼ ، مػن غػػنب دتنمػػن يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور االعتػ ائل عػػنصت ائر

كم  ، 2افضرد كعش ػتياه افبيئلق ريس افرتعي  اظت ني  يف     اظترسل   و حتضيق افتضنع  االكتنيب عش 
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مث فػػ ف قلػػنش  ػػ   اظتػػندة موضػػوعنت قتدلػػق االػػول  افتصػػزر يف عالدنػػن لمػػرا غنيػػ  يف ا قتيػػ  سػػ  
كافت قلل  ،كقان ل ماتضبال يف ع نو ك   ن ،قبا اظت رس  االعت ائي  ل ينال قض ل عيئت ن ف نن َزيزن

   اظتالوالت افبيئي  اف  هت د عيئت ن افابيدي .كجتنكز  ار افد ي  م ،كافتدنية عاالـ م  افبيئ 
 ػػالؿ اظت زػػ  افبيػػنٓف لف ق ػػنكؿ كتػػب افرتعيػػ    اظتػػنو فيتبػػش مػػ اسػػت الؾلمػػن فينػػن يتدلػػق عرت ػػي     

فضػػ  قلػػن  كتػػنب افاػػ   ا كُف ، اظت نيػػ  يف افاػػور االعتػػ ائل يف اصت ائػػر عتػػ   افضلػػي  كػػنف م  ضلػػن
يف سػػش قلػػن   ، 04لمػػن كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  فضػػ  قلػػن  ، ظتػػنوقوػػراري  قدلضػػن عرت ػػي  اسػػت الؾ ا

يف ق ػػنكؿ  ػػ   افضلػػي  يف كتػػنب افاػػ    ا علػػمتفتوػػوف اف اػػب  ، قوػػرارات 07كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  
كردت لغلب ػػػن يف اجملػػػنؿ اظتضػػػن ينل مػػػ  اضتيػػػنة افدنليػػػ  افػػػ م  صػػػل فيػػػه  ا،قوػػػرار  14اطتنماػػػ  عػػػػػ 

افتبػ ير كاالقتصػند مػ  ل ػ  غػرس افالػدور عنظتاػؤكفي  يف نضػس  اظتالرع اظت رسل كس ة قدليني  سػوؿ
 .1كذف  عتو ب افتب ير كاالقتصند يف اف ضض ، االست الؾافتلني  ع   

      لػػػػي  قر ػػػػي  اسػػػػت الؾيف سػػػػش َف يتاػػػػرؽ كتػػػػنب افرتعيػػػػ  اظت نيػػػػ  يف افاػػػػ   افراعدػػػػ  اعتػػػػ ائل ذُف ق  
ككػػنف ، ثنفثػػ  قلػػن ت رتيد ػػن قر ػػي  اسػػت الؾ اظتػػنوف كتػػب افاػػ   ا كُف كافثننيػػ  كافل نَػػ  ك ، اظتػػنو

م  ا فل  لف يتل قد ي   ػ ا افاػلوؾ االكتػنيب جتػن  اسػ  ع نَػر افبيئػ  )اظتػنو( يف نضػس افاضػ  مػ  
 كافوتػنب اظت رسػل عالػو   ػنص ،يف قلنش     افضلي  يف اظت ن ج اف راسػي  لكثر الؿ افتدنق 

 ػػالؿ حتليل ػػن عتػػ ا افوتػػنب علػػمت افػػرغل مػػ  لف كتػػنب ك ػػ ا مػػن َف ؾتػػ   ، يف  ػػ   افاػػ   اف راسػػي 
 ػ ا ا  ػ  ، افرتعي  اظت ني  فلا   اطتنما  اعت ائل قلن  ليلػن قلػنين قتدلػق عرت ػي  اسػت الؾ اظتػنو

افػػ م يدتػػ  قلػػي  لسنسػػي  كمالػػب ساػػنس يف ظػػ  افاػػلوكينت غػػ  افر ػػي ة يف افتدنمػػ  مػػ  اظتػػنو 
 يف سينقه افيومي . عنستنرار دا   افبيت ك نر ه اف  يديال ن افاض 

ذف قد يػػػ  قػػػيل افرت ػػػي  كاضتضػػػنظ علػػػمت اظتيػػػن  يدتػػػ  مػػػ  اظتاػػػؤكفينت افوبػػػ ة افػػػ  قضػػػ  علػػػمت عػػػنقق    
ك ػل ، اظت رس  عنعتبنر ن كاس ة مػ  مؤساػنت افت الػئ  افػ  حتتلػ  افاضػ  يف مراسػ  سينقػه اظتبوػرة

ندات كافضػػيل كاالجتن ػػنت االكتنعيػػ  افدػػ كذكاػػنعها قػػ ر علػػمت قدػػ ي  سػػلوكينت افاضػػ  م ػػ  افصػػغر 
 فنحإعػ اد افبيئػل افاػليل، س  يالب علي ن كجتد  م ه موا  ن َنضتن ػتنفظن علمت عيئتػه كمػوارد ك  ػه
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كنػن لف قثضيػف افاضػ  ،  فلاض  نتو  م  حتضيق ق ني  ماػت ام  قاػوؿ رتيػ   وانػب افبيئػ  كاجملتنػ 
ثضنفيػن  ذعػ اد مػن    ذذا نَػ  ، ن افبيئػ  اياػ عيئين يانع  عالو  كب  يف هتيئتػه فلتدنمػ  مػ  قلػني

كاف ظػػػػرة  ،افدالقػػػػنت افالػػػػنوفي  ذدراؾكماػػػػنع قه علػػػػمت  ،فلتدنمػػػػ  افر ػػػػي  مد ػػػػن كل القيػػػػنكسلػػػػنرين 
عنحإضػػػنف  ذُف ق كيػػػػ    ،اجتن  ػػػنك كافػػػركاع  اظتت ا لػػػ  عػػػش ع نَػػػر ن كعػػػػش افاػػػلوؾ افدػػػنـ  .اظتتونملػػػ 

 .1ن اكتنعين ماؤكال جتن  عيئته كغتتندهيدله يال  سلوكن عيئعنظتدلومنت افبيئي  اظت نسب  اف  جت
كيتل  م   الؿ اظت ز  افبينٓف لف ق نكؿ قلي  قر ي  است الؾ افو رعنو كافغنز يف كتػب افرتعيػ    

اظت نيػػػ  يف افاػػػور االعتػػػ ائل يف اصت ائػػػر كننػػػت م د مػػػ  قضريبػػػن يف كتػػػب افاػػػ   ا كُف كافاػػػ   افثننيػػػ  
يتدلػػق عرت ػػي  اسػػت الؾ افو رعػػنو  ا،قوػػرار  15يف سػػش قلػػن  كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  ، كافاػػ   افراعدػػ 

سيػ  لدرج اظتالػػرع ، كقػ   ػنوت لغلػػب  ػ   افتوػرارات يف اجملػنؿ اظتضػػن ينل افبيئػ  افصػزي  ،كافغػنز
كي ػ ؼ مػ   ،اظت رسل يف   ا اجملنؿ اظتضن ينل كس ة قدليني  قتدلق عنالقتصػند يف اسػت الؾ افانقػ 

   قواعػػػػ  االقتصػػػػند يف اسػػػػػت  اـ اظتػػػػنو كافو رعػػػػػنو ذقبػػػػػنعافتلنيػػػػػ  افضػػػػ رة علػػػػمت  ذكاػػػػنبُف  العتػػػػن ذ
ػػن م ػػه علػػمت ، كغتػػنالت ل ػػرل قتدلػػق عنالسػػت الؾ درج لغػػرس  ػػ   افضػػيل يف نضػػوس افتالميػػ  كسَر

سػػراؼ يف  عوا افضػػرد ذُف جت ػػب افتبػػ ير كاحإاظتالػػرع اظت رسػػل سػػ ي  فل ػػ  َػػلمت ا عليػػه كسػػلل يػػ
كضوفػػه َػػلمت ا عليػػه كسػػلل: اا لغلضػػوا افبػػنب كلككػػوا افاػػضنو كستػػركا   ،نو كافو رعػػنواسػػت الؾ اظتػػ

  اقوػرار  14لمن كتنب افرتعي  اظت ني  فلا    نماػ  اعتػ ائل فضػ  قلػن  ، احإننو كل ضئوا اظتصبنح<<
 ك ػػػ ا مػػػن لدر ػػػه اظتالػػػرع يف اجملػػػنؿ اظتضػػػن ينل مػػػ  اضتيػػػنة، يتدلػػػق عرت ػػػي  اسػػػت الؾ افو رعػػػنو كافغػػػنز

افتلنيػػػ   ذكاػػػنبكذفػػػ  عغيػػػ  ، افػػػ م قلػػػن  كسػػػ ة قدلينيػػػ  قتدلػػػق عنفتبػػػ ير كاالقتصػػػند، افدنليػػػ 
ماػت  ا اظتالػرع ، كسثػه علػمت جت ػب افتبػ ير كاالقتصػند يف اف ضضػ ، افالدور عنظتاؤكفي  ع ػ  االسػت الؾ

ذُف  وقػػ ع ذسػالمي اظت رسػل يف ذفػ  علػػمت مػن كرد يف افضػػرآف افوػرٔف كافاػػ   اف بويػ  مػػ  مبػندا كقػػيل 
 كجت ب افتب ير كاحإسراؼ. ،االعت اؿ يف االست الؾ

                                                             
 .40. اظتد   افو ا فتووي  مات  مل افرتعي  كحتاش ماتوا ل. مر   سنعق، ص  1
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تبينف   ود افدلننو يف زتني  افبيئ  فيتل  مػ  اظت زػمت افبيػنٓف لف كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  عكفينن يتدلق  
   ػػ   افضلػي  يف افوتػػب اظتػػ كورة ذدراجكَف يػتل  ،يف افاػور االعتػػ ائل يف اصت ائػر َف هتػػتل اػ ا اصتننػػب

فا   اطتنماػ  اعتػ ائل سػش   ذكػر لسػ  افت صصػنت افدلنيػ  افػ  هتػتل عنفبزػ  يف منع ا كتنب ا
ف كر عدا اف ننذج ، ك  ا قضص  كاض  يف     افوتب اظت رسي ، قلنين افبيئ  ك و ) علـو افبيئ (

كافال صينت كافدلننو اف م ق موا دراسنت م ن  يف غتنؿ افبيئ  كزتنيت ن يدتػ  لمػر م ػل كضػركرم 
كقوػػوف  ػػ   اف نػػنذج كافال صػػينت اثنعػػ  ،   ياػػتضي  ؽتػػن ق مػػه  ػػؤالو افدلنػػنو مػػ    ػػ فلاضػػ  سػػ

 افض كة اضتا   اف  قؤثر علمت سلوؾ افتلني  كعلمت قصرفنقه جتن  افبيئ  كع نَر ن.  
ياػت   ذُف قػيل  ،ق  يانع  علمت  لق ضن  ا تنػنعل ف يػه ة،ذف قدرؼ افاض  علمت     افض ك    

كرفدتػػه  داو رسػػنفته اضتلػػنري    ،كقوظيػػف كػػ  افانقػػنت فب نئػػه ،كافغػػ ة عليػػهكسػػب افػػو    ،افتدػػنكف
 كاضتضنظ علمت عيئته افابيدي  عو  مووننهتن. ،كو و م  اضتلنرة احإنانني 

ك يتلػػ  مػػ   ػػالؿ اظت زػػ  افبيػػنٓف لف ق ػػنكؿ يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػور االعتػػ ائل يف اصت ائػػر    
كع اػب   ػ  ضػديض  ، افبيئ  لقتصر علػمت كتػنيب افاػ   افثنفثػ  كاطتنماػ  ف كر احإسالـ يف اضتضنظ علمت

قتدلػق  ،قوػرارات 08كق  قلػن  كتػنب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   افثنفثػ  اعتػ ائل ، يف كتنب افا   افثنني 
سيػػ    اضتػػ ي   ،يف زتنيػػ  افبيئػػ  كردت اغلب ػػن يف اجملػػنؿ اظتضػػن ينل افبيئػػ  كافصػػز  احإسػػالـعػػ كر 

كذكػػػر عدػػػا ا سنديػػػ  اف بويػػػ  عػػػ  اضتضػػػنظ علػػػمت  ،كذمن ػػػ  ا ذل عػػػ  افاريػػػق ، ظنفػػػ عػػػ  دكر اف
اف ظنف  كقر ػي  االسػت الؾ كضوفػه َػلمت ا عليػه كسػلل اا لغلضػوا افبػنب ك لككػوا افاػضنو كستػركا 

 احإننو كل ضئوا اظتصبنح<<.
 احإسالـتدلق ع كر قورارات ق 08لمن كتنب افرتعي  اظت ني  فلا   اطتنما  اعت ائل فض  قلن     

سي  قلن  افوتنب ، كردت اغلب ن يف اجملنؿ اظتضن ينل م  اضتينة افدنلي  ،يف اضتضنظ علمت افبيئ 
كقر ي  االست الؾ  عنعتبنر   احإنضنؽعدا ا ينت افضرآني  ك ا سندي  اف بوي  اف  حت  علمت 

   كضوفه  قدنُف،  احإسالـ لق نبي  كقين  دي ي  س  علي ن              
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                         1 : ك قوفه قدنُف    

                         2. 

  عالو  ذف قلنش مضن يل ذسالمي  قرعوي  عيئي  يف افوتب اظت رسي  عنومن ككتب افرتعي  اظت ني     
 ػػ  غػرس قػيل اضتضػنظ علػمت افبيئػػ  ع ػ  افتالميػ  كقد يػ   ػ   افضػػيل ليدتػ  لمػر ضػركرم مػ  ،  ػنص

 نانف عبيئته.كقررتت ن ذُف سلوكينت م     ن لف حتضظ قواف افبيئ  كقر ي  عالق    ا احإ
لمػػرا مػػ  سيػػ   افت ام ػػنافػػ  يتو ػػب علػػمت اظتاػػلل  احإسػػالمي  ا سوػػنـقدتػػ  اظتضػػن يل افبيئيػػ  مػػ    

ك يػن    كقر ي  است  اـ مصندر افبيئػ (، ا داو )اضتضنظ علمت افبيئ  عغرس ا  ونر كم     ر اظتنو
ي ػػػن ك سػػػراؼ اظتيػػػن  كقاػػػ  قلويػػػ  افبيئػػػ  كاالعتػػػ او عل كن ت ػػػنبمػػػ  سيػػػ  االمت ػػػنع كاال ت ػػػنب )  
سيػػ  قونػػ  لقتيػػ   ػػ   افضػػيل مػػ   ػػالؿ ق سػػي  مصػػندر ن ، ا  ػػونر كاسػػت  اؼ ثػػركات ا رض(

كنػن ،  كفوو ػن  ػ وا مػ  عضيػ ة اظتاػلل كقووي ػه افو ػ آف، كقوة مبندئ ن كاظتضػن يل افػ  قرقوػ  علي ػن
اظتضنعػػ  لتنسػػب مػػ  قصػػر يف  يثػػنب علي ػػن فنعل ػػن كيف، لف اظتننرسػػنت افبيئيػػ  افاػػلين  قدتػػ  عبػػندة

 . 3    اصتوانب
دتض ات كاظتننرسنت اف ي ي  عتن لثر كب  علمت افالوكينت افبيئي  ف ل ا فػراد ك ػ ا مػن كتػب ذف اظت   

         مػػػػػ   ػػػػػالؿ افتاػػػػػرؽ فلنبػػػػػندا كافضػػػػػيل كافتو ي ػػػػػنت اف ي يػػػػػ ، لف يتػػػػػوفر يف افتدلػػػػػيل كافرتعيػػػػػ  افبيئيػػػػػ 
 .4يف افتدنم  م  افبيئ 

ذفي ػػن احإسػػالـ مػػ   ػػالؿ افضػػرآف  ن ػػالؽ افبيئيػػ  االكتنعيػػ  افػػ  دعػػ  مث فػػ ف قلضػػش افتلنيػػ  ا كمػػ  
ػن يف اظترسلػػ  االعت ائيػ  مػػ   ػ نه لف كتدػ  م ػػه فػردا َػػنضتن ، افوػرٔف لك افاػ   اف بويػػ  افالػريض   صَو

لقتيػػػ  عتػػػػ ا  وؿاػػػور االعتػػػ ائل يف اصت ائػػػر َف قػػػغػػػ  لف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػػ  فل، كػتنفظػػػن علػػػمت عيئتػػػه
                                                             

 .  31. ا عراؼ  ا ي   1
 .27احإسراو ا ي  .  2
.  27، اجمللػ  غتلػ   نمدػ  دمالػقضن يل  افرتعوي  افبيئي  يف م ن ج افرتعي  االسالمي  دراسػ  يف ػتنفظػ  دمالػق". .  عنرؼ ، لسد  رتد  . "كاق  اظت 3

 .892(: ص 2011)افد د افثنف  كافراع ،
4 . Religion and Environmental Education. Canadian Journal of Environmental Education. 

Vol 11, No 1 – 2006.p5 
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 ذُفاف اعيػػ   احإسػالمي ك ػ ا را ػػ  ذُف لف   ػنؾ مػواد ل ػػرل قدنػ  علػػمت قلضػش  ػ   افضػػيل ، اصتننػب
افػػػ  ي ػػػ ؼ مػػػ   العتػػػن اظتالػػػرع اظت رسػػػل  احإسػػػالمي علػػػمت غػػػرار مػػػندة افرتعيػػػ   ،اضتضػػػنظ علػػػمت افبيئػػػ 

الوكينت اظتوتاػب  مػ  ؼتتلف اظتدنرؼ كاف عنستثننرافتلني  افض رة علمت افتضنع  م  اي   ذكانب
  1 الؿ افضرآف افورٔف كا سندي  اف بوي  اظتالرف .

يتلػػػ  مػػػ   ػػػالؿ اظت زػػػ  ، كفينػػػن يتدلػػػق عنضتضػػػنظ علػػػمت افغنعػػػنت كاضتػػػ ائق كاظتاػػػنسنت اطتلػػػراو  
افبينٓف افانعق لف ك  كتب افرتعي  اظت ني  فلاور االعتػ ائل يف اصت ائػر ا تنػت اػ   افضلػي  كق نكفت ػن 

قورارات قتدلق اػ ا اصتننػب  09سي  قلن  كتنب افرتعي  اظت ني  يف افا   ا كُف ، رع ع اب متضن
لمػػػن كتػػػنب ، كردت  ػػ   افضلػػػنين يف اجملػػػنؿ اظتضػػػن ينل اف مػػػنف كاظتوػػػنف كغتػػنؿ افبيئػػػ  كانفظػػػ  علي ػػػن

 ػن افػ  كردت  ل ػن يف اجملػنؿ اظتضػن ينل افبيئػ  كانفظػ  علي ،قوػرارات 10افا   افثنني  فض  قلن  
يف زتنيػػ  افبيئػػ  مػػ   احإسػػ نـي ػػ ؼ مػػ   العتػػن اظتالػػرع اظت رسػػل ذُف اكتاػػنب افتلنيػػ  افضػػ رة علػػمت 

سيػػ   صػػل اظتالػػرع اظت رسػػل افوسػػ ة ،  ػػالؿ انفظػػ  علػػمت اظتػػنو كاف ظنفػػ  كاظتاػػنسنت اطتلػػراو
 لنالػػا  كذفػػ  عنالعتنػػند علػػمت ،افثنفثػػ  مػػ   ػػ ا اجملػػنؿ اظتضػػن ينل فلزضػػنظ علػػمت اظتاػػنسنت اطتلػػراو

كعنظتضنرنػػػ  عي  نػػػن ، كل ػػػرل متػػػ  ورة  قدلينيػػػ  فتزضيػػػق ذفػػػ  عنسػػػتغالؿ َػػػور ظت ػػػنظر عيئيػػػ  سػػػلين 
 نَػ  كلف ملنػ  ، يات تج افتلني  افضركؽ كيضت   ع قتي  اظتانسنت اطتلراو كضركرة انفظ  علي ػن
علػمت افصػز  كافبيئػ   افتلني  يف     اظترسل  كمػن يتوقػ  م ػه  ػو مدرفػ  افضواعػ  ا سنسػي  يف انفظػ 

 .2كنتنرس ن
قارؽ ذُف قلي  اضتضنظ علمت افغنعنت كاضتػ ائق   ظت ني  فلا   افثنفث  اعت ائل فضلمن كتنب افرتعي  ا   

قلن ت يف اجملنؿ اظتضن ينل افبيئ  افصػزي  افػ م ضػن   ،قورارات 10ك اظتانسنت اطتلراو عد د 
م  اػػي  كنظنفتػػه سػػواو يف اظت رسػػ  لك  ػػنرج فيػػه مالػػرع كسػػ ة قدلينيػػ  قتدلػػق عننفظػػ  علػػمت سػػال

كنػػن ،  افػػ  قدتػػ  موننػػن فلراسػػ  كافرتفيػػه،ك نَػػ  يف افاػػنسنت افدنمػػ  كاظتاػػنسنت اطتلػػراو  ،اظت رسػ 
مػػ  افػػ م ضػػن ه اظتالػػرع اظت رسػػل ي  يف اجملػػنؿ اظتضػػن ينل قواعػػ  ا ل ػػنر اظتالػػرع اظت رسػػل عتػػ   افضلػػ

                                                             
 .30رة افرتعي  افو  ي . م  نج افا   ا كُف م  افتدليل االعت ائل. مر   سنعق، ص . كزا 1
 .45. كزارة افرتعي  افو  ي . م  نج افا   افثنني  م  افتدليل االعت ائل. مر   سنعق، ص  2
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يف اي  كجت ب لم ل انر ق  دتس عاالم  كرتػنؿ  ػ ا  م ا قواع   عنسرتاـكس ة قدليني  قتدلق 
سيػػػػ  قلػػػػن ت  ػػػػ   افوسػػػػ ة مػػػػ  افوتػػػػنب  اػػػػورة اضترائػػػػق علػػػػمت افغنعػػػػنت كاظتاػػػػنسنت ، اػػػػي 
 .1اطتلراو

  لمػػن كتػػنب افاػػ   افراعدػػ  فضػػ  قلػػن  قلػػي  اضتضػػنظ علػػمت افغنعػػنت كاضتػػ ائق كاظتاػػنسنت اطتلػػراو   
فيػه اظتالػرع موضػوعنت  ينل افبيئػ  كافصػز  افػ م ق ػنكؿيف اجملػنؿ اظتضػن  كردت  ل نا،قوػػػػرار  13عػػػػػػ 

سيػػ   صػػل افوسػػ ة افتدلينيػػ  افثننيػػ  مػػ  ، قتدلػػق اننرسػػ  افضواعػػ  اظتتدلضػػ  عنضتضػػنظ علػػمت اػػي 
 ػػػ ا اجملػػػنؿ اظتضػػػن ينل فلزػػػ ي  عػػػ  اضتضػػػنظ علػػػمت افبيئػػػ  كمدرفػػػ  ع نَػػػر ن افاػػػلين  كلقتيػػػ  اػػػي  

 .2علمت افبيئ ؽتنرس  قواع  انفظ  اضتينة ك  اصتني  يف
قوػػػرارات قتدلػػػق عنضتضػػػنظ علػػػمت افغنعػػػنت  08كقػػػ  قلػػػن  كتػػػنب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلاػػػ   اطتنماػػػ     

ن ر اضتيػػػنة كاضتػػ ائق كاظتاػػنسنت اطتلػػػراو كردت  ػػ   ػػػ   افتوػػرارات يف اجملػػػنؿ اظتضػػن ينل مػػػ  مظػػ
ن ينيػػ   ػػل ا ناػػب فاػػرح مثػػ   وػػ ا ل علػػمت اعتبػػنر لف  ػػ   افوسػػ ة اظتضضػػك ػػو لمػػر م ا، اظت نيػػ 
فضػػ  استػػول  ػػ ا اجملػػنؿ اظتضػػن ينل علػػمت ثػػالث كسػػ ات قدلينيػػ   صػػل اظتالػػرع اظت رسػػل ، قلػػنين

كي ػػ ؼ اظتالػػرع ، كسػػ قش م  ػػن فلزػػ ي  عػػ  اظترافػػق كاظت ػػنظر افابيديػػ  اظتو ػػودة يف افريػػف كاظت ي ػػ 
ؿ افريػػػف كافدنػػػ  علػػػمت زتنيػػػ  افتلنيػػػ  افضػػػ رة علػػػمت قػػػ كؽ رتػػػن ذكاػػػنباظت رسػػػل مػػػ   العتنػػػن ذُف 

افتلنيػػ  اظتدرفػػ  افالزمػػ   ذكاػػنبكػػ ف  ،  افابيدػػ  كزتنيػػ  اظتاػػنسنت اطتلػػراو كاضتػػ ائق اظتو ػػودة عػػه
عػػػنظترافق اظتنيػػػ ة فلن ي ػػػػ  كاالسػػػتضندة م  ػػػػن كجت ػػػب كػػػػ  مػػػن يلػػػػر اػػػ   اظترافػػػػق كنفغنعػػػنت كاضتػػػػ ائق 

 كاظتانسنت اطتلراو.
ضتضػػنظ علػػمت افغنعػػنت كاظتاػػنسنت اطتلػػراو كاضتػػ ائق يف افوتػػب ذف ذدراج  ػػ   افضلػػنين اظتتدلضػػ  عن   

لمػر عػنفغ ا قتيػ  سػ  يػتدلل افتلنيػ  م ػ  افاػ وات ا كُف مػ  قدلينػه ، اظت رسي  يف اظترسل  احإعت ائي 
افضػيل كافاػلوكينت االكتنعيػػ  جتػن   ػ   اظترافػػق كاظتاػنسنت افػػ  قبدػ  علػمت افراسػػ  كاصتنػنؿ يف اظتػػ ف 

اضتينة كق داد مالػوالت افبيئػ  قدضػ ا اف نرتػ  عػ  افلوضػنو كعػوادـ افاػينرات ؽتػن   نَ  لي  ق دسل

                                                             
 .94 72ني  فلا   افثنفث  اعت ائل. مر   سنعق، ص    افو  ي .اصت ي  يف افرتعي  اظت. كزارة افرتعي 1
 .54. كزارة افرتعي  افو  ي . م  نج افا   افراعد  م  افتدليل االعت ائل. مر   سنعق، ص  2
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كتدػػ  مػػ   ػػ   اظتاػػنسنت اطتلػػراو كاضتػػ ائق كا  ػػونر عػػنمال ماػػنع ا علػػمت افت ضيػػف مػػ  سػػ ة 
    اظتالوالت عضل  من دت زه     اظترافق م  ناب عنفي  م  ا كاوش ذضنف  ذُف امتصنَػ ن 

 منك  فلضاز  كافراس .غنز افورعوف ككو ن ل
يػ  كدترسػه اػن سػ  اال تننعَػض    صػي  افضػرد عت ريبػه علػمت اضتيػنة نفرتعي  اظت ني  هتػ ؼ ذُف ف    

ف ػل قدنػ  علػمت ذكاػنب لفػراد ، يضـو ع كر  في ن عنناونـ قنـ م  ا  ري  كم  متالبػنت اصتننعػ 
ظترغػوب فيػه يف افبيػت كاظت رسػػ  ل ااال تنػنعاجملتنػ  عصػورة عنليػ  كفدنفػ  مبػندا كم ػػنرات افاػلوؾ 

 كافالنرع كا منك  افدنم .
لمػػن فينػػن يتدلػػق عضلػػي  اضتضػػنظ علػػمت نظنفػػ  افالػػن   يتلػػ  مػػ   ػػالؿ اظت زػػمت افبيػػنٓف لف كتػػب   

ػن يف ظػ   ، ػ   افضلػي  اال تنػنـ اظتالػوب اػور االعتػ ائل يف اصت ائػر َف قػوؿافرتعي  اظت نيػ  فل  صَو
ك نَػػ  يف فصػػ  افصػػيف ليػػ  يوثػػر قوافػػ   ،  يف ؼتتلػػف  ػػوا ئ نمػػن نالػػن    افيػػـو مػػ  م ػػنظر مؤظتػػ
فضػ  اقتصػر قلػنش اظتالػرع اظت رسػل  ػ   افضلػي  يف كتػنب افرتعيػ  ، اظتصػانفش علػمت  ػ   افالػوا  

   يف كػػػ  كتػػػنب 04اظت نيػػػ  فلاػػػ   ا كُف كافاػػػ   افراعدػػػ  مػػػ  افتدلػػػيل االعتػػػ ائل عدػػػ د قوػػػرارات علػػػغ 
ذُف ضػركرة   ؽتػن يػ عو، افػ  ق تالػر يف  ػوا ئ نينت كاظتظػن ر افاػلبي  ك  ا غ  كنؼ مضنرن  عنفالوك

كغػػػرس افضػػػيل االكتنعيػػػ  يف  ،قركيػػػ  اظت ػػػن ج افتدلينيػػػ  علػػػمت ق ػػػنكؿ  ػػػ   افضلػػػي  يف افوتػػػب اظت رسػػػي  
   نضػػوس ا  ضػػنؿ م ػػ  افصػػغر فلنزنفظػػ  علػػمت نظنفػػ  افالػػوا   كجت ػػب كػػ  مػػن مػػ   ػػ نه لف يلوث ػػن

لف لم اعتػػػ او علػػػمت  ػػػ   افالػػػوا   عتلويث ػػػن يتاػػػبب يف ل اػػػنر َػػػزي   كلف يػػػ رؾ افتلنيػػػ   يػػػ ا
 صتني  م  يرقند ن عغرض االستوننـ.

كنالسػػػظ مػػػ  اظت زػػػمت افبيػػػنٓف ليلػػػن لف ق ػػػنكؿ كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  يف افاػػػور االعتػػػ ائل يف اصت ائػػػر   
فلاػػ   ا كُف سيػػ  قلػػن  كتػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  ،  ضػػنظ علػػمت اف ظنفػ  كػػنف ع اػػب متضنكقػفضلػي  اضت

لمػػن كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افثننيػػ  فوػػنف ا كثػػر ق ػػنكال فضلػػي  ، قوػػرارات يف  ػػ ا اصتننػػب 03
سيػ    افتاػرؽ ، اقوػرار  25سيػ  علػغ عػ د قوػرارات ق ػنكؿ  ػ ا اصتننػب عػػػ  ،اضتضنظ علمت اف ظنف 

يػػ  ك افبيئػػ  اال تننعك افضػػيل ذُف  ػػ ا اظتوضػػوع يف اجملػػنالت اظتضن ينيػػ  )اضتيػػنة اصتننعيػػ  يف اظت رسػػ  
سيػػػ  ي ػػػ ؼ اظتالػػػرع مػػػ  اجملػػػنؿ ا كؿ )اضتيػػػنة اصتننعيػػػ  يف اظت رسػػػ ( ذكاػػػنب ، كانفظػػػ  علي ػػػن(
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كاالفتػػ اـ ع ظنم ػػن كنظنفت ػػن سيػػ  قلػػن ت  ػػ    ،افتلنيػػ  افضػػ رة علػػمت افتدريػػف عنظت رسػػ  كمرافض ػػن
مػػػػن اجملػػػػنؿ اظتضػػػػن ينل افثػػػػنٓف )افضػػػػيل ل، افوسػػػػ ة افد يػػػػ  مػػػػ  افضواعػػػػ  كافاػػػػلوكينت اظتتدلضػػػػ  عنف ظنفػػػػ 

ك ػػو مػػ   ،افاضػػ  قينػػ  افدنػػ  افتاػػوعل يف اجملتنػػ  ذكاػػنبيػػ ( فضػػ  قلػػن   ػػ ا اجملػػنؿ اال تننع
  كاظتالػػنرك  يف ا عنػػنؿ كا نالػػا  افتاوعيػػ  ،يػػ  اظت نػػ  افػػ  دتوػػ  افتلنيػػ  مػػ  افدنػػ اال تننعافضػػيل 

ػػػن قلػػػ  ا نالػػػا  افػػػ  قتدلػػػق عنف ظنفػػػ  كزتنيػػػ  اػػػ لمػػػن اجملػػػنؿ اظتضػػػن ينل افثنفػػػ ) افبيئػػػ  ، ي  صَو
 ذكاػػػنبكهتػػػ ؼ ذُف ، كانفظػػػ  علي ػػػن( فضػػػ  قلػػػن  كسػػػ ة قدلينيػػػ  قتدلػػػق عنضتضػػػنظ علػػػمت اف ظنفػػػ 

 .1كاظت اكم  علمت ذف ، افتلني  افض رة علمت ق ظيف اصتال كافثينب كاظتونف
قورارات قتدلق عنضتضنظ علمت  08كقلن  كتنب افرتعي  اظت ني  فلا   افثنفث  م  افتدليل االعت ائل    

     اظتالػػػرع اظت رسػػػل  ػػػ   ػػػ   اظتوضػػػوعنت يف اجملػػػنؿ اظتضػػػن ينل افبيئػػػ  افصػػػزي  لدرجسيػػػ  ، اف ظنفػػػ 
ك  ق نكؿ     افضلي  يف افوس ة افتدليني  انفظ  علمت سالم  اي   ندفن م   العتن ذُف اضتضنظ 

لك افارقػنت كا مػنك  افدنوميػ  عصػض   ،افدنػ  لك لمػنك  ،سواو كنف يف افبيػت ،علمت سالم  اي 
 .2عنم 
   قوػػرارات قتدلػػق عنضتضػػنظ علػػمت اف ظنفػػػ  08كقلػػن  كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ  اعتػػ ائل    

افتلنيػػػ  افضػػػ رة علػػػمت  ذكاػػػنبافػػػ  هتػػػ ؼ ذُف ، ك ػػػ ا مػػػن قلػػػن ه اجملػػػنؿ اظتضػػػن ينل افبيئػػػ  كافصػػػز 
ك ػػ ا مػػػ   ػػػالؿ افوضػػنوات اصت ئيػػػ  اظتاػػػت  ف  مػػػ  ، علػػػمت اػػػي  ؽتنرسػػ  افضواعػػػ  اظتتدلضػػػ  عنضتضػػنظ

 ػػ   افوضػػنوات افػػػ  ، افوسػػ ات افتدلينيػػ  افػػ  كضػػد ن اظتالػػرع اظت رسػػل يف  ػػ ا اجملػػنؿ  اظتضػػن ينل
قتنث  يف مدرف  افتلني  فل ضنينت كنص ر م  مصندر قلوث افبيئػ  كمدرفػ  افاػرؽ اظت نسػب  فلػت لل 

 . 3كؽتنرس  قواع  اضتضنظ علمت افبيئ م  ن كضننف نظنف  افبيئ  
قوػػرارات قتدلػػق عنضتضػػنظ علػػمت  05لمػػن كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   اطتنماػػ  اعتػػ ائل فضػػ  قلػػن    

سيػػػ  لكػػػ  ، سيػػػ  كردت  ػػػ   ػػ   افتوػػػرارات يف اجملػػػنؿ اظتضػػػن ينل اضتضػػوؽ كافوا بػػػنت، اف ظنفػػ 

                                                             
 .52 ،49. كزارة افرتعي  افو  ي . م ن ج افا   افثنني  م  افتدليل االعت ائل. مر   سنعق. ص  1
 .50ق. ص . كزارة افرتعي  افو  ي . م ن ج افا   افثنفث  م  افتدليل االعت ائل. مر   سنع 2
 .54. كزارة افرتعي  افو  ي . م ن ج افا   افراعد  م  افتدليل االعت ائل. مر   سنعق. ص  3
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ضػػنظ علي ػػن كذفػػ  عػػنفت اـ كػػ  قواعػػ  اظتالػػرع اظت رسػػل مػػ   ػػالؿ  ػػ ا اجملػػنؿ علػػمت لقتيػػ  افصػػز  كاضت
 . 1اف ظنف  كافرعني  افصزي 

يف اصت ائػػػر عضلػػػي  اف ظنفػػػ  كذدرا  ػػػن يف افوتػػػب اظت رسػػػي  يف اظترسلػػػ   اظتالػػػرع اظت رسػػػل ا تنػػػنـذف   
ك ػ ا را ػ   قتيػ   ػ   افضلػي  كاالرقبػنط ، ذك لقتيػ  كبػ ة  ك نَ  كتػنب افرتعيػ  اظت نيػ  ،االعت ائي 

ذُف  ننػػػب ، اظتاػػػنع ة علػػػمت سضػػػظ افتػػػوازف افبيئػػػلكعػػػش افبيئػػػ  عنعتبنر ػػػن لسػػػ  كسػػػنئ   افوثيػػػق عي  ػػػن
لقتيت ن يف قغي  سلوؾ ا  ضنؿ ع  من نغرس     افصض  يف نضوس ل فيتدػودكا  علي ػن عنفتػ ريج كػل 

افبدػػ  احإدراكػػل فلاضػػ  كمػػ  مث فػ ف مراعػػنة ، لتػنفظوا علػػمت نظػػنفت ل كنظنفػػ  ػتػيا ل فيالػػبوا لَػػزنو
كمػن قتدػرض فػه ، كك  من حتتويه م  موارد ،ن يل اف  ي بغل لف يدرف ن كاظتتصل  عبيئ  افبيو في يضي كاظتض

   ػػو مػػن كتػػب لف يراعػػمت يف قصػػنيل  ػػ   افوتػػب كاظت ػػن ج اظت رسػػي  يف  ػػ   اظترسلػػ ، مػػ  مالػػوالت
ي  كق نيػػ  كاعت  ػػن  ػػيئن لسنسػػين فلت نيػػ  افبالػػر ، سيػػ  لكػػ  دكننفػػ  لقتيػػ  قػػ ث  افبيئػػ  علػػمت افاػػلوؾ

كل ػػنر "ذعػػرا يل ماػػنكع " ذُف اعتبػػنر افاضػػ  ركيػػ ة فلت نيػػ  افالػػنمل  ، اظتضػػن يل افبيئيػػ  فػػ ل ا  ضػػنؿ
كقدػػ ي  افاػػلوكينت اطتن ئػػ  ، سيػػ  ياػػ   عليػػه افتدػػرؼ علػػمت اظتضػػن يل افبيئيػػ  كقدلن ػػن، اظتتونملػػ 

 . 2اف  نتنرس ن افتلني  جتن  عيئته
شـكذل تضـمين قضـذيذ اد يئـة فـي  اـذب اداربيـة ادمدنيـة ( : يوضو تكرارات أ15ادجدول رقم )

 دلطور االبادائي 
 ادسنة                   

  
 ادمجذل

 ادمجموع ادسنة ادخذمسة   ادسنة ادرابعة   ادسنة ادثذدثة   ادسنة ادثذنية   ادسنة األودى  
  لمذت صورة  لمذت صورة  لمذت صورة  لمذت صورة  لمذت صورة  لمذت صورة

 191 293 55 34 39 37 52 70 06 54 39 98 دنظذم اد يئيا
 195 54 35 00 72 12 74 07 13 11 01 24 مشكالت ادالوث اد يئي
 27 19 11 00 03 07 12 02 01 03 00 07 اساعمذل ادموارد ادط يعية

 208 45 51 00 46 05 64 03 43 19 04 18 حمذية اد يئة
 621 411 152 34 160 61 202 82 63 87 44 147 ادمجموع

 
                                                             

 .42. كزارة افرتعي  افو  ي . م ن ج افا   اطتنما  م  افتدليل االعت ائل. مر   سنعق. ص 1
 ريػق افضػ ". اظتػؤدتر افدلنػل افاػندس، اصتػ و افثنفػ . كليػ  مصػاضمت، ر ػند. "َػور اجملػالت كافوتيبػنت كافرسػـو افتوضػيزي  كوسػنئ  فلرتعيػ  عػ  .  2

 6. ص1991افرتعي  افض ي .  نمد  سلواف.
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أشكذل تضمين قضذيذ اد يئة في  اب اداربية ادمدنية دلطور االباـدائي  ( يوضو09كل رقم )ش
 في ادجزائر

 

(: يوضو مجموع قضذيذ اد يئة ادماضمنة في  اب اداربية ادمدنية في ادطور 16جدول رقم )
 االبادائي وأشكذل تضمينهذ
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اد يئة ادماضمنة في  اب اداربية ادمدنية في ادطور  ( يوضو مجموع قضذيذ10شكل رقم )
 االبادائي وأشكذل تضمينهذ

 
 
 درض وتحليل ناذئج ادجدول:    
 
 
 
 
 
 
يوضػػػ  اصتػػػ كؿ قوػػػرارات ل ػػػونؿ قلػػػنش قلػػػنين افبيئػػػ  يف رتيػػػ  كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  يف افاػػػور    

  اظتتدلضػػػػ  عنف ظػػػػنـ افبيئػػػػل سيػػػػ  يتلػػػػ  مػػػػ   ػػػػالؿ اصتػػػػ كؿ لف غتنػػػػوع افضلػػػػنين افبيئيػػػػ  ،االعتػػػػ ائل
افػػػ  قلػػػن ت ن كتػػػب افرتعيػػػ  ، كمالػػػوالت افتلػػػوث افبيئػػػل كاسػػػتدننؿ اظتػػػوارد افابيديػػػ  كزتنيػػػ  افبيئػػػ  

سيػػ  علػػغ عػػ د قوػػرارات قلػػنين افبيئػػ  ، اقوػػرار  1032يف اصت ائػػر علغػػت ظت نيػػ  يف افاػػور االعتػػ ائل ا
رات ق ػنكؿ  ػ   افضلػنين يف  ػو  يف سػش علػغ عػ د قوػرا، اقوػرار  411اف  كردت يف  و  َػور 

 .اقورار  621كلننت كرت  
كيتبش م   الؿ اصت كؿ ليلن لف غتنوع قورارات اف ظنـ افبيئل اف  قلن ت ن كتب افرتعي  اظت ني    

يف ،م  ػػن يف  ػػو  َػػور اقوػػرار  293سيػػ   ػػنو ، اقوػػرار  484يف افاػػور االعتػػ ائل يف اصت ائػػر علػػغ  
 .اقورار  191   افضلنين يف  و  كلننت كرت  سش علغ ع د قورارات كركد  
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كفينػػن يتدلػػق عضلػػنين مالػػوالت افتلػػوث افبيئػػل فضػػ    قلػػني  ن يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػور    
  م  ػػن يف  ػػو  َػػور ا،قوػػرار  54 ػػنو ، قوػػرار 249قػػ ر عػػػػ  قوػػراراتاالعتػػ ائل يف اصت ائػػر اونػػوع 

 .اقورار  195يف  و  رت  ككلننت يف سش علغ ع د قورارات قلنش     افضلنين 
        لمػػػػن قلػػػػنين اسػػػػتدننؿ اظتػػػػوارد افابيديػػػػ  فضػػػػ  استػػػػوت كتػػػػب افرتعيػػػػ  اظت نيػػػػ  يف افاػػػػور االعتػػػػ ائل     

         م  ػػػن  يف  ػػػو  َػػػور ا،قوػػػرار  19سيػػػ   ػػػنو ، يتدلػػػق اػػػ   افضلػػػنين اقوػػػرار  46يف اصت ائػػػر علػػػمت 
 م  ن يف  و  كلننت كرت . اقورار  27ك 
   تلػػػ  مػػػ  اصتػػػ كؿ لف قلػػػنين زتنيػػػ  افبيئػػػ    ق نكعتػػػن يف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلاػػػور االعتػػػ ائل كي   

سيػػ  علػػغ عػػ د قوػػرارات ق ػػنكؿ  ػػ   افضلػػنين يف ، اقوػػرار  263يف اصت ائػػر عدػػ د قوػػرارات قػػ ر عػػػػ 
يف سػػش علػػغ عػػ د قوػػرارات ق ػػنكؿ  ػػ   افضلػػنين يف  ػػو  كلنػػنت كرتػػ  ، اقوػػرار  45 ػػو  َػػور 

 .اقورار  208
يوضػػػ  اصتػػػ كؿ غتنػػػوع قوػػػرارات ل ػػػونؿ قلػػػنش قلػػػنين افبيئػػػ  يف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  فلاػػػور    

سي  يتبش م   الؿ اصت كؿ لف كتنب افرتعي  اظت ني  يف افا   ا كُف كافا   افثنني  مػ  ، االعت ائل
ك ػػ ا را ػػ   ،ورافػػ  قلػػن  ن افوتػػنعش يف  ػػو  َػػافتدلػػيل االعتػػ ائل كننػػت  ػػ  افضلػػنين افبيئيػػ  

فابيدػػ  افتلنيػػ  ك صنئصػػه افدضليػػ  كافو  انيػػ  يف مرسلػػ  احإيضػػنظ كافػػتدلل ا كِف افػػ  يالػػز  في ػػن 
كنػػػن لف افاضػػػ  يف  ػػػ     1، افتلنيػػػ  عنفرغبػػػ  يف افػػػتدلل كاظتدرفػػػ  كافب ػػػنو افتػػػ ركتل فتدلننقػػػه ا سنسػػػي 

 ف افصػػورة  ،لنػػنت كاصتنػػ مػػ  افو ،اظترسلػػ  يوػػوف لكثػػر قضػػنعال مػػ  افصػػور كاظتالػػن   كافرسػػومنت
ك ػػل حتنػػ  ذفيػػه  ،فنفصػػورة لقػػرب ذُف افواقػػ  افػػ م لتيػػن  افاضػػ  ،لقػػرب ذُف عضػػ  افاضػػ  مػػ  افوتنعػػ 

 م  اظتدنٓف من ق  قدو  ع ه افولننت.
سي  لف ق كر اظتضن يل ، ذف قدلل اظتضن يل افبيئي  يانع  علمت ف ل كموا    اظتالوالت افبيئي    

في دوس ذف  ، ع  اعت ؼ قرؾ لثر يف نضس افتالمي  ،اعت ؼ م  قدلن ن افبيئي  كسضظ ن فيس  و
علمت سلوك ل ان يت نسب كذكتند سلوؿ فلنالوالت افبيئي . كف ف  الع  م  افتدنم  م  ثضنف  

قررت  كم    ن كنف الع  م  , افتلني  افبصري  كذف  م   الؿ فغ  افتدب  افتالويلي  كافتصويري 
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كقتلن  ، فوتب اظت رسي  ذُف قصنيننت مرئي  متتنعد  قوض      اظتضن يلاظتضن يل افبيئي  يف ا
م   قل  افتصنيننت َور ك رسـو قوضيزي  فلتالمي  قات  ؼ قباي  اظتضن يل افبيئي  فلاض 

كذف  م  م الق است  اـ افرسـو عنعتبنر ن كسيل  فلتدليل كافتوضي  فلندنٓف ،  الؿ افلغ  افبصري 
سي  قووف افصور يف ، ك نَ  يف مرسل  احإيضنظ ،سب  فاض  افاور االعت ائلكاظتضن يل عصورة م ن

     اظترسل  لفصق عابيد  افضيل كافالوكينت اظتراد قدلين ن فلتلني . 
  قدتػػ  ع نَػػر م نػػ  يف افدنليػػ  افتدلينيػػ  كيالػػ  مصػػاضمت ر ػػند ذُف لف افصػػور كافرسػػـو كا فػػواف   

ك  ػػنؾ رسػػـو قضػػوؽ اظتػػندة ،   لكثػػر دقػػ  ككضػػوسن كذق نعػػن  ػػن قاػػنع  علػػمت قصػػوير اظتلػػنوف عالػػو
كمػػ    ػػن قبػػ ك لقتيػػ  اعتنػػند افصػػور افتوضػػيزي  فتاػػنع  افتلنيػػ  علػػمت قوػػوي  ، اظتوتوعػػ  يف ق ث  ػػن
كق نػػػل قنعليتػػػه فلػػػوعل افبيئػػػل كقواػػػبه ا فتػػػنط افاػػػلوكي  االكتنعيػػػ  جتػػػن  عيئتػػػه ، َػػػور ذ  يػػػ  ذكتنعيػػػ 

 .1الي 
 اسػػت  اـنتػػنئج اصتػػ كؿ افاػػنعق لنػػه كلنػػن ارقضد ػػن يف افاػػلل افتدلينػػل يضػػ   كيتلػػ  مػػ   ػػالؿ    
ػػػػػي  ، صػػػػػور كافرسػػػػػـو افتوضػػػػػيزي  يف افوتػػػػػنباف كيبػػػػػ ل اسػػػػػت  اـ افولنػػػػػنت كاصتنػػػػػ  لكثػػػػػر يف قَو

لف اظتػػػرسلتش ا   قػػػش مػػػ  افاػػػور  اعتبػػػنراظتدلومػػػنت كاظت ػػػنرات فلتالميػػػ  ك ػػػ ا لمػػػر  بيدػػػل علػػػمت 
قدػرؼ فتػوا ماػتنرا فلتلنيػ   ،افػتزول يف افلغػنت ا سنسػي (، نت ا سنسػي االعت ائل) قدنيق افتدلن

كمػ  مث فػ ف افتلنيػ  يف  ػ   اظترسلػ  يوػوف لكثػر ، كافو  انيػ ، افدضلي ، يف ؼتتلف اصتوانب اصتاني 
ك ػػ ا مػػن يػػ ر قلػػنش افضلػػنين ، ف نػػن فلندػػنرؼ كاظت ػػنرات افػػ  قضػػ ـ فػػه يف  ػػو  كلنػػنت كرتػػ 

يف افاػػ وات افثنفثػػ  كافراعدػػ   ،  يف كتػػنب افرتعيػػ   اظت نيػػ  يف  ػػو  كلنػػنت كرتػػ كاظتوضػػوعنت افبيئيػػ
 كاطتنما  م  افتدليل احإعت ائل.

 
 

                                                             
 .6مصاضمت ، ر ند. مر   سنعق، ص.  1



  افثنم  : عرض كحتلي  كم نقال  نتنئج اف راس   افضص  
 

311 
 

 خذمسذ. منذقشة ناذئج اددراسة 
 . منذقشة ناذئج اداسذؤل األول: 1

  .من  ل َورة اف ظنـ افبيئل يف كتب افرتعي  اظت ني  فلاور االعت ائل يف اظت رس  اصت ائري ؟
م  قب  افبػنسثش كافدلنػنو  قتيػ   ػ   افبيئػ   اال تننـفض  سظل مض ـو افبيئ  ع صيب كافر م      

ف ل اػي  ، ي اال تننعيف اضتينة  احإنانني ك اورة من ق  نتس عاالمت ن كقواز ن  راو اظتننرسنت 
صػػػػػندم افػػػػػ م يدػػػػػية فيػػػػػه احإناػػػػػنف كافونئ ػػػػػنت اضتيػػػػػ  كنػػػػػن نتػػػػػنرس فيػػػػػه نالػػػػػن ه افصػػػػػ نعل كاالقت

كذف  عنستنرار عضنو ع نَػر افبيئػ  افابيديػ  علػمت ، دكف احإ الؿ عتواز ن االيووفو ل، لاال تننعك 
 سنفت ن دكف قغي . 

) يضوؿ ا يف افت  ي  اضتويل:، فض   لق ا قدنُف ا رض عض ر موزكف        

               ﴾.   فو  ع نَر افبيئ  اضتي  كغ 

 اضتينة علمت ظ ر ن الستنراراضتي  قتضنع  يف ق نسق كق نغل دقيق يتي  عتن لدكار ن عصورة  بيدي  
فد نَر افبيئ  حتنفظ علمت ك ود ن ع اب ،  و من يدرؼ عنفتوازف افبيئل ،ف  ا افتضنع  كافت نسق
      س ث لم  ل  كذذا، فتتضنع  كفق نظنـ مدش يانمت اف ظنـ افبيئل، ن اػت دة كنن لك   

كيظ ر من يانمت عنفت  ور ، كاالضاراب عنال تالؿيب ل  ،لك نضل يف لس  مووننت   ا اف ظنـ
 افبيئل اف م يصنسبه ظ ور اظتالوالت افبيئي  اف  هت د سينة احإنانف كك ود .

اف ظنـ افبيئل ع نه:)لي  مانس  م  افابيد  ان حتتويه م  كنئ ػنت كيدرؼ اف كتور زكرين  نسوف      
كمػ  افظػركؼ افبيئيػ  كمػن قوفػ   مػ  قبػندؿ عػش  ،سي  كمواد غ  سي  يف قضنعل ن م  عدلػ ن افػبدا

 .1افبز ة(، افبزر، اف  ر، كم  لمثل  اف ظل افبيئي  افغنع ، ا   او اضتي  كافغ  اضتي 
ئل يانسي  كقدضي  فنئضش سي  قرقب  كضنوقػه كفدنفيتػه اػ ل افتدػنكف افوثيػق كيتني  اف ظنـ افبي    

  كافػػ  عتػػ ا ل ن كقونمل ػػن قوضػػ  فػػه َػػالسي  افدنػػ  كاالسػػتنرار، عػػش مػػن حتتويػػه مػػ   ػػ  افد نَػػر
فػػ ذا لَػػنب لسػػ  افد نَػػر  لػػ  لك عاػػب يواَػػ  افدنػػ  فوػػ  عوضػػنوة كفدنفيػػ  لقػػ  عضدػػ  ع نَػػر  

                                                             
 47.46،ص2002.ت اضتركبل القينت افبيئ  كزتنقن.زكرين،  نسوف.  1
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 ر افداػػػب قضالػػػت ا عاػػنؿ عػػػش ؼتتلػػف ع نَػػػر  كدكراقػػػه ختتػػ  اظتػػػوازي  افبيئيػػػ لمػػػن ذذا كثػػ، ا  ػػرل
كيتاػػل اوننػػ   نَػػ  فيػػه نظػػرا فتاػػور  افضوػػرم  ،كيدتػػ  احإناػػنف لسػػ  ل ػػل كنئ ػػنت اف ظػػنـ افبيئػػل

كمػ  مث ف ػو اظتاػؤكؿ ، ف و ان لكد م  عض  كقوة سيار ذُف س  كب  علمت اف ظنـ افبيئػل، كاف ضال
 ه.ئكعان استنرار فول يلن    ا اف ظنـ  است  افهـ ع  َيننته كع 

    متتػػ  ذذا سػػ ث لم قغػػ ، ذف اف ظػػنـ افبيئػػل افضػػنئل علػػمت افتػػوازف افواضػػ  عػػش ؼتتلػػف مووننقػػه    
ك ػػػ ا مػػػن سػػػ ث فدػػػال عاػػػبب لنالػػػا  احإناػػػنف اظتتدػػػ دة افػػػ  َػػػنسب افتضػػػ ـ ، يف  ػػػ   اظتوونػػػنت
قنرمتيػن ك غرافينػػ قراكسػت  عػش فػرتات   القػ    فيػ  مدضػ ةنانف عبيئتػه عفدالق  احإ، افص نعل افوب 

كمػ  مث َف ياػتا  ، ال نتلػ  ذال افضليػ  مػ  افضػ رات اصتاػني  كافدضليػ ، كػنف احإناػنف في ػن ضػديضن
كذتػػ  فػػػرتات ، يف افدصػػور افض نتػػػ  حإرادقػػػه كذ لػػنع نقاػػوير لدكات دتو ػػه مػػػ  افاػػيارة علػػػمت افبيئػػ  

   كدتوػػػ  احإناػػػنف مػػػ  اعتوػػػنر آفيػػػنت مت وعػػػ  فلاػػػيارة ، نني ل ػػػرل  ػػػ  ت قاػػػور افضػػػ رات احإناػػػ
  علمت افبيئ  كافتزول في ن كدتو  م  افايارة علػمت مدظػل افد نَػر افبيئيػ  يف م تصػف افضػرف اظتنضػل

 .1غ  لف ذف  َنسبه ظ ور افد ي  م  اظتالوالت افبيئي 
   رسلػػػ  ا كُف مػػػ  افتدلػػػيل ذف قاػػػلي  افلػػػوو علػػػمت  ػػػ   اظتوضػػػوعنت كقلضي  ػػػن فلتلنيػػػ  يف  ػػػ   اظت   

يف اظت رسػػ  احإعتػػػ ائل مالبػػن م نػػػن سػػ  يػػػتل ق الػػئته علػػػمت قػػيل اضتضػػػنظ علػػمت افتػػػوازف افبيئػػل كزتنيػػػ  
ك  ا مػن سػنكؿ اظتالػرع اظت رسػل ،   ا اف ظنـ ا تالؿنظنم ن م  ك  اظتننرسنت اف  ق  قتابب يف 

يف  افبيئػػل يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  مػػ   ػػالؿ قلػػنش موضػػوعنت قتدلػػق عنف ظػػنـ ،يف اصت ائػػر حتضيضػػه
 اظترسل  احإعت ائي . 

كق  قبش م   الؿ اف تنئج اص  علي ن م  حتلي  ملنوف كتب افرتعي  اظت ني  فلاور االعت ائل    
يف اصت ائػػر لف ق ػػنكؿ قلػػنين اف ظػػنـ افبيئػػل يف كتػػنب افرتعػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   ا كُف مػػ  افتدلػػيل االعتػػ ائل  

      ك نَػػػػ  مػػػػن قدلػػػق ااػػػػ ف  موونػػػػنت اف ظػػػنـ افبيئػػػػل سيػػػػ  ، % 71.73فيػػػػ  علغػػػت كػػػنف ع اػػػػب  عن
لف افتلنيػػ  يف  ػػ   اظترسلػػ  االعت ائيػػ  يف سن ػػ  ذُف افتدػػرؼ علػػمت ؼتتلػػف ع نَػػر كموونػػنت نظنمػػه 

                                                             
   42. غتلػ  علػـو ذناػنني . عب  افدظيل،ساػا اعػرا يل . " االعدػند االيووفو يػ  فلنػرض حتليػ  سوسػيوفو ل صت فيػ  افدالقػ  عػش االناػنف كافبيئػ ".  1
 .6(، ص 2009) 
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كمػػ  مث نتو ػػه ماػػتضبال لف يػػ رؾ افاػػب  كاالسػػرتاقيوينت افوضيلػػ  يننيػػ   ،افبيئػػل افػػ م يدػػية فيػػه
 اضتضنظ علمت قواز ن.    افبيئ  ك 

لمػػن َػػورة اف ظػػنـ افبيئػػل يف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افثننيػػ  مػػ  افتدلػػيل االعتػػ ائل فضػػ  عرفػػت    
   افوتػػنب يف سيػػ  علغػػت ناػػب  ق ػػنكؿ قلػػي  اف ظػػنـ افبيئػػل ، اـتضنضػػن مضنرنػػ  عوتػػنب افاػػ   ا كُف

ف ظػنـ افبيئػل عالػو  كبػ  كق ػنكؿ فيتل افرتكي  يف   ا افوتػنب ليلػن علػمت قلػي  موونػنت ا، % 40
يف افاػ   ا كُف  ك ػ ا  ف قلنيػ  اظترسلػ  االعت ائيػ  ك نَػ  ،عضي  افضلنين ا  رل عالػو  مضتلػب
  قلػػنين لكثػػر قدضيػػ ا مثػػ  مالػػوالت افتلػػوث افبيئػػل بكاسػػتيدنكافثننيػػ  مػػنزاؿ غػػ  قػػندر علػػمت ف ػػل 

  يف  ػػ ي  افوتػػنعش علػػمت ذدراؾ افتلنيػػ  كمػػ  مث فػػ ف اظتالػػرع اظت رسػػل ركػػ، كافتصػػزر كافتػػوازف افبيئػػل
         كف ن ػػػػن دت يػػػػ ا كحتلػػػػ ا فتلضي ػػػػه عدػػػػا افضلػػػػنين افبيئيػػػػ  ا كثػػػػر قدضيػػػػ  ،ظتوونػػػػنت نظنمػػػػه افبيئػػػػل

ػلت افبنسثػ  ذُف  ،ك  ا من لك قه اف راس  اف  ل رهتن ع  قض  سدند، يف افا وات افضندم  سي  قَو
ع نيػ  افوبػ ة عتػوف  كافاػ   افثننيػ  مػ  افتدلػيل االعتػ ائل قلػن ن  لف كتنعن افرتعي  اظت ني  فلاػ   ا كُف

  اظت ػػػػنظر افابيديػػػػ  ، افريػػػػف، افضػػػػ ر افوػػػػنيف مػػػػ  اظتدلومػػػػنت اظتتدلضػػػػ  عػػػػنفتدرؼ علػػػػمت افبيئػػػػ  ) اظت ي ػػػػ 
اظتاػنرات ، افالػوارع   افارقػنت كا ثػنر، افدننرات، افصزراو، افالوا  ، اصتبنؿ، اظتانسنت اطتلراو

ن، كاظتوان (  .1كحت ي  لقتيت ن فلونئ نت اضتي  عو ه عنـ كاحإنانف  صَو
كَف ختتلػػف ناػػب  ق ػػنكؿ قلػػنين اف ظػػنـ افبيئػػل يف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افثنفثػػ  احإعتػػ ائل عػػ     

  رسػػلكركػػ  اظتالػػرع اظت، % 42.96سيػػ  علغػػت  ػػ   اف اػػب  ، ناػػب  ق نكعتػػن يف كتػػنب افاػػ   افثننيػػ 
غػػػ  لنػػػه سػػػول ن  قلػػػنش عدػػػا ، موونػػػنت اف ظػػػنـ افبيئػػػل يف  ػػػ ا افوتػػػنبيف اصت ائػػػر علػػػمت قلػػػي  

  % 8.10اظتوضػوعنت اظتتدلضػػ  عضلػػي  اظتالػػوالت افبيئيػػ  يف  ػ ا افوتػػنب ك ػػنو  ػػ ا افت ػػنكؿ ع اػػب  
فنفتلنيػػ  يف  ػػ   افاػػ   لَػػب  لكثػػر نلػػون كزادت ق راقػػه افدضليػػ  علػػمت ف ػػل عدػػا افضلػػنين افبيئيػػ  

افتدػػػرؼ علػػمت عدػػا اظتالػػػوالت افبيئيػػ  كػػػنفتلوث كافتصػػزر كمالػػػوالت  ا كثػػر عنضػػن كق وعػػػن مثػػ 
 اف ظنف  كافضننم  كافصز  افدنم  كغ  ن.
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لمػػن َػػورة اف ظػػنـ افبيئػػل يف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ  مػػ  افتدلػػيل احإعتػػ ائل فضػػ  كننػػت   
كنػػػن ، % 34.39اف اػػػب  ا قػػػ  سيػػػ  قػػػ رت ناػػػب  ق ػػػنكؿ قلػػػنين اف ظػػػنـ افبيئػػػل يف  ػػػ ا افوتػػػنب 

افوتنب قلن  عدا اظتوضوعنت اظتتدلض  عدالق  احإناػنف عبيئتػه ك ػو مػن يت نسػب مػ  عنػر افتلنيػ  
كافبيئػػ  افػػ  يتوا ػػ   احإناػػنفيف  ػػ   افاػػ   سيػػ  لَػػب  ع موننػػه افتدػػرؼ كاسػػتيدنب افدالقػػ  عػػش 

 ػػ ا مػػن  ،فبيئػػل ػػ   افدالقػػ  سػػي دوس سػػلبن علػػمت قػػوازف كسػػالم  اف ظػػنـ ا ا ػػتالؿكيػػ رؾ لف  ،في ػػن
فنفوضػنوة اطتتنميػ  اظت تظػر حتضيض ػن مػ  اظتػتدلل ، ي  ؼ ذفيه م  نج مندة افرتعيػ  اظت نيػ  يف  ػ   افاػ  

كافبيئػل كؽتنرسػ  قواعػ   لاال تننع ل افتضنع  احإكتنيب م  اي   ،يف     اظتندة  الؿ     افا  
 افصز  كا م .

فضػػ  ق ػػنكؿ موضػػوعنت قتدلػػق عنف ظػػنـ  اعتػػ ائل  اطتنماػػ  كفينػػن يتدلػػق عوتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   
فضػػ  قلػػن   ،سيػػ  ق وعػػت افضلػػنين افػػ  قلػػن  ن  ػػ ا افوتػػنب، % 47.85افبيئػػل ع اػػب  علغػػت 

كنػػن ق ػػنكؿ ،  افوتػػنب موضػػوعنت قتدلػػق عػػ نواع افبيئػػنت كموضػػوعنت قتدلػػق اوونػػنت اف ظػػنـ افبيئػػل
كذفػػ  اػػن يت نسػػب ، ئيػػ  كعالقػػ  احإناػػنف عبيئتػػهافوتػػنب عدػػا اظتوضػػوعنت اظتتدلضػػ  عنظتالػػوالت افبي

ػػن كل ػػن افاػػ   اف  نئيػػ  افػػ  قتػػوج  ،كقلنيػػ   ػػ   اظترسلػػ  يتػػي  فلتلنيػػ  ، نيػػ  اظترسلػػ  عنمتزػػنف صَو
ذُف افاور اظتواِف كم  مث كنف الع  م   ذكانب افتلنيػ  لكػ  قػ ر مػ  اظتوضػوعنت افبيئيػ    االنتضنؿ

فن  ػنج افرتعيػ  اظت نيػ  يف  ػ   افاػ   ي ػ ؼ ذُف  دػ  ، ل  افضندم كنن كنوعن دت ي ا كحتل ا فلنرس
 افتلني  متزونن يف افتدلننت اظتتدلض  عنفتضنع  احإكتنيب م  اي  اف م يدية فيه.

عنومن نتو  ن افضوؿ لف َورة اف ظنـ افبيئل يف كتب افرتعي  اظت ني  يف اظترسل  احإعت ائي  يف اظت رس     
سيػػػ  ق وعػػػت اظتوضػػػوعنت كافضلػػػنين اظتتدلضػػػ  عنف ظػػػنـ افبيئػػػل افػػػ  ، ورة ذكتنعيػػػ اصت ائريػػػ  كننػػػت َػػػ

 لنػػواع افبيئػػنت ،عالقػػ  احإناػػنف عبيئتػػه، مثػػ  موونػػنت اف ظػػنـ افبيئػػل، ق نكفت ػػن  ػػ   افوتػػب اظت رسػػي 
منعػػ ا قدريػػف افبيئػػ  كموضػػوعنت قتدلػػق عػػنفتوازف افبيئػػل فضػػ  كػػنف ق نكعتنػػن ع اػػب م  ضلػػ   ػػ ا 

كم  مث ف ف كتب افرتعي  اظت ني  يف اظت رسػ  اصت ائريػ  دتوػ  افتلنيػ  مػ  ، وضوعنت ا  رلمضنرن  عنظت
كافتدػػرؼ علػػمت افاػػب  اظت نسػػب  ، افتدػػرؼ علػػمت ؼتتلػػف ع نَػػر كل ػػ او اف ظػػنـ افبيئػػل افػػ م يدػػية فيػػه

فلتويف م    ا اف ظنـ كسضػظ قوازنػه كجت ػب كػ  اظتننرسػنت كافاػلوكينت افػ  مػ   ػ  ن احإ ػالؿ 
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ػػلت ذفيػػه دراسػػ  ، وازف  ػػ ا اف ظػػنـ افبيئػػلعتػػ نػػنٓف ، عوعبػػ  ا ضتاػػ  ػػ   اف تيوػػ  قتضػػق مػػ  مػػن قَو
 اجتن ػنافػ  لكػ ت علػمت لف اتػول افبيئػل يف كتػب افاػور ا كؿ مػ  افتدلػيل ا سنسػل يتوػه ، نبيل 

 .1 اكتنعين دتنمن ؿتو افبيئ
 . منذقشة ناذئج اداسذؤل ادثذني: 2

 .فبيئل اف  يتلن  ن  كتب افرتعي  اظت ني  يف اظت رس  اصت ائري  ؟من  ل مالوالت افتلوث ا
    دلب احإناػػنف كم ػػ  ك ػػود  علػػمت ا رض ذُف قدن  ػػن كػتنكفػػ  حتاػػش ظػػركؼ عيئتػػه كمديالػػته اػػن   

ك يف سبي  حتضيق     افغني  انت ج  ون غريبن َف يراع  الفه افتوازف افبيئل عابب   له لك جتن لػه 
 ف تج   ا افت ريب اف م لس ثه كلت ثه يف عيئته.، ذف  افتوازف كسوو قض ير ع ي نميوي  

عاػػبب قاػػنرع افتغػػ ات افػػ  ، فضػػ  دتيػػ  اجملتنػػ  اظتدنَػػر عػػ  اجملتندػػنت افػػ  سػػبضته دتيػػ ا  و ريػػن   
فنػ   ػ    ،كضػ نمت ن كمشوفيػ  عدػا آثنر ػن، لس ثت ن كحت ث ن افثورة افدلني  كافتو وفو ي  يف افبيئ 

كعرفػػػت افثننيػػػ  عنسػػػت  اؼ ، دتثلػػػت ا كُف يف افتلػػػوث افبيئػػػل عوػػػ  ل ػػػونفه، ورة عػػػرزت مالػػػولتنفافثػػػ
غػ  لف مالػول  افتلػوث قدتػ  ا  اػر كقػ  لعايػت عتػن افوثػ  مػ  اال تنػنـ ، اظتوارد افبيئي  افابيديػ 

  اػػػل علػػػمت اعتبػػػنر لف  ػػػ   اظتلوثػػػنت قصػػػ  ذُف، عػػػنف ظر  ثنر ػػػن افاػػػلبي  يف نوعيػػػ  اضتيػػػنة افبالػػػري 
احإنانف يف اعتواو اف م يات الضه كيف اظتنو افػ م يالػرعه كيف افادػنـ افػ م ي كلػه كيف ا َػوات افػ  

 ػػػػ ا عػػػػ ا عػػػػ  ا ثػػػػنر افبػػػػنرزة افػػػػ  حتػػػػ ث ن اظتلوثػػػػنت انتلوػػػػنت احإناػػػػنف كمػػػػوارد افبيئػػػػ  ، ياػػػػند ن
 . 2اظت تلض 

ك ػػو ، ت اعتػػواو كاظتػػنو كافرتعػػ كيدػػرؼ افتلػػوث افبيئػػل ع نػػه ا ػػتالؼ يف قوزيػػ  ناػػب   بيدػػ  موونػػن    
  َػػػورة مػػػ  َػػػور افضاػػػند كي ػػػتج لسنسػػػن عػػػ  قػػػ    احإناػػػنف يف قػػػوانش افبيئػػػ  افػػػ  ع ن ػػػن ا قدػػػنُف

  ككننػػت فلثػػورة افصػػ نعي  كافدلنيػػ  كافاضػػرة اضتلػػنري  افوبػػ ة، كذ الفػػه عتػػوازف ع نَػػر ن ك مووننهتػػن
كافػػ  مػػ   ػػ  ن لف هتػػ د افصػػز  احإناػػنني  لك ، ئػػ افػػ  يديالػػ ن افدػػنَف افيػػـو آثنر ػػن اظتػػ مرة علػػمت افبي
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قلر عنظتوارد اضتي  لك عنف ظل افبيئي  لك ق نؿ م  قػيل افتنتػ  عنفبيئػ  لك قدػوؽ االسػت  امنت ا  ػرل 
 (i)اظتالركع  عتن.

  كاظتػػػػواد افوينينئيػػػػ  كنظتبيػػػػ ات اضتالػػػػري ، كقدتػػػػ  مصػػػػندر افتلػػػػوث كثػػػػ ة م  ػػػػن افغػػػػنزات ع نواع ػػػػن    
  كافغبػػػػػنر سػػػػػواو كػػػػػنف مػػػػػ  ا رض كاظتصػػػػػنن  كنصػػػػػنن  احإشت ػػػػػت كا شتػػػػػ ة، نت اف وكيػػػػػ كاحإ ػػػػػدنع

كاظتلوثػػػػنت افاػػػػندي  مػػػػ  ، كاظتيتػػػػ  مػػػػ  افونئ ػػػػنت اضتيػػػػ ، كافضلػػػػالت اضتيوانيػػػػ ، افضلػػػػالت ا دميػػػػ 
كاظتلوثػنت افبصػري  نتيوػ  اػي  اضتلػرم ، ا َوات اظت عو  ا قي  م  اظتصنن  كافاػرؽ كثػ ة اضتركػ 

يػػػػ  افػػػػ  قدػػػػنٓف م  ػػػػن اظتػػػػ ف كػػػػنفضضر كاضترمػػػػنف كقالػػػػرد اال تننعكاظتلوثػػػػنت ، نعه مػػػػ  قػػػػ  وركمػػػػن لَػػػػ
 كقضو  اجملتن . ،كافارق  كافتضو  ا سرم ،كافبغنو كاحإدمنف علمت اظت  رات،ا س اث 

  ذف اضتػػػ ي  عػػػػ  مالػػػػوالت افتلػػػػوث افبيئػػػػل ال يضتصػػػػر فضػػػػ  علػػػػمت افبدػػػػ  افدػػػػنظتل عتػػػػ   ا زمػػػػ     
عرفػػت اصت ائػػر فضػػ  ، ر افد يػػ  مػػ  دكؿ افدػػنَف قدػػنٓف مػػ  مالػػوالت افتلػػوث افبيئػػلفػػنصت ائر علػػمت غػػرا

غ اة االستضالؿ مبن رة ا تننمن كب ا عنفتص ي  كافتدن  كافتاليي  عغي  اف  وض عنفب  افتزتي  فلبالد 
نـ فننصػب ا تنػ، كحتضيق افت ني  افو  ي  كاطتركج م  افواق  اظتت  ور افػ م  لضػه اظتاػت مر افضرناػل

افور ػػػػنت كقاػػػػوير افصػػػػ نعنت اظت تلضػػػػ  كل ػػػػتل عنف راعػػػػ   اصت ائػػػػر يف قلػػػػ  افضػػػػرتة ع نالػػػػنو اظتصػػػػنن  ك
ك ػػي ت اظتػػ ارس كاصتنمدػػنت كمراكػػ  افبزػػ  افدلنػػل كافتاػػوير فبػػ لت مالمػػ  ل ،كاحإنتػػنج افضالسػػ

 اف  ل  كافت ني  قظ ر يف ا فق.
         ختػػػػ  مػػػػػ  اظتالػػػػوالت افبيئيػػػػ  افػػػػ  عػػػػػ لت  ذال لف  ػػػػ   اضتركػػػػ  افت نويػػػػ  افػػػػػ  عرفت ػػػػن اصت ائػػػػر َف   

)افبيئػػ ( يف ذسػػرتاقيوينت  يف افظ ػػور قػػ ركتين كلثضلػػت كن ػػ  افبيئػػ  عاػػبب ذقتػػنؿ  ػػ ا افد صػػر اظت ػػل
فضػػػ  ، فبػػػ لت اصت ائػػػر قدػػػنٓف مػػػ  افد يػػػ  مػػػ  مالػػػوالت افبيئػػػ ، كسينسػػػنت قلػػػ  اظتالػػػنري  افت نويػػػ 

كافػ  ل ػنر ذفي ػن مركػ   ،ا   عدػا اظتػواد اظتلوثػ  فل ػواو   ت اصت ائر افدنَن  قلوثن كب ا عابب قو 
 (ا كزكف، كديوكاػي  افو يػت، لكاػي  ا زكت) اف راسنت كافبز  يف اركقنت ك ػ   اظتػواد  ػل

ػػنص يف اعتػػواو اػػن  كل ػػنر ذات اظتركػػ  لف اصت ائػػر افدنَػػن    ػػ  ت قركيػػ ا سػػ وين متوسػػ  ناػػب  افَر
  اظتدػػني  افدنظتيػػ  فرتكيػػ   ػػ ا افد صػػر االعتبػػنر ذا مػػن ل ػػ نن يفك ػػل ناػػب   اػػ ة ذ ،3مػػغ/ـ2يضػػنرب 
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      ك ػػػػو مػػػن ير ػػػػ  يف ا سػػػػنس،افػػػ  سػػػػ دهتن اظت ظنػػػػ  افصػػػز  افدنظتيػػػػ  كافواليػػػػنت اظتتزػػػ ة ا مريويػػػػ  
 . 1ذُف كثرة كاكتظنظ سرك  اظتركر كس  اظت ي  

ت افغنزيػ  اظت بدثػ  مػ  افد يػ  مػ  كنن    ت ع نعه ناب  عنفي  م  قلوث اعتواو نتيوػ  احإفػرازا      
افوس ات افص نعي  يف افوالي  كعلػمت رلسػ ن مركػب اضتوػنر فلز يػ  كافصػلب كمركػب ذنتػنج ا شتػ ة 

        ػػػ ا ا  ػػػ  افػػػ م ياػػػرح يف اصتػػػو ناػػػبن عنفيػػػ  مػػػ  مػػػواد ك يتيػػػ ، (لشتيػػػ اؿ)ا زكقيػػػ  افضوسػػػضنقي  ك
  ك و من لثػر سػلبن علػمت  بيدػ  اظت اضػ ، 2اي  اضت ي كغبنر لك،كغبنر ا مونينؾ  ،آزكقي  ك فليوري  ك

 ندوس سلبن علمت َز  احإنانف كاضتيواف كاف بنت فلن ي   كضواسي ن.اكل   ع ظنم ن افبيئل ك 
كعرفت م ي   قلنانف ليلن قلوث  وائل كب  لثر سلبن علمت عيئ  افوالي  نتيو  احإفرازات افانم     

 (metanof) اض  كم  عي  ػن مركػب حتليػ  اف نػ  عػنفغ كات اف  قص ر ن اظتركبنت افص نعي  عنظت
 كاف م قابب يف قلوي  اصتو كافوس  افبزرم.،

كيدتػػػ  قلػػػوث اظتيػػػن  لسػػػ  لعػػػرز اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  افػػػ  قدرف ػػػن اصت ائػػػر يف افد يػػػ  مػػػ  افواليػػػنت     
ػن افػ  دتتػنز عنف الػنط افصػ نعل كاف راعػل يننكيػ  اظتاػت  م  فضػ  قاػببت اظتػواد افو، كاظت ن ق  صَو

فضػ  كالػف افتزضيػق افػ م قػنـ  ،يف اف راع  يف س كث ناب ؼتتلض  فتلوث اظتين  افاازي  كاصتوفي 
ك ػػود ناػػب مركػ ة فل يػػرتات يف اظتيػػن   ،ـ1987عػه افػػ يواف افػػو ا فلتنػوي  كاطتػػ منت اف راعيػػ  سػ   

 افاازي  كاصتوفي  يف افاللف كس   متيو .
ػن يف اػي   ،الول  اف ضنينت افػ  دتثػ  لسػ  لكػ  ملوثػنت افبيئػ كقدنٓف اصت ائر ليلن م  م    صَو

كاظتالػو   صتنػنؿ  ،افدنرآف اضتلرم ان قتاػبب عػه مػ  قلػوث كذضػرار فلبيئػ  عاػبب  بيدت ػن افاػني 
كقصػ   ،كػغ0.5فضل اصت ائر يبلغ متوسػ  ذنتػنج افضػرد يوميػن مػ  اف ضنيػنت مػن يدػندؿ ، اظت نظر افبيئي 

    ك ػػو، 3كػػغ مػػ  اف ضنيػػنت يوميػػن1.2اظتػػ ف افوبػػ ة كػػنصت ائر افدنَػػن  مػػثال ذُف سػػ   ػػ   اف اػػب  يف 
 من يوالف ع   اورة     اظتالول  كضركرة افتزرؾ افضدلل ظتوا  ت ن.
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عضلػػنين افبيئػػ  افابيديػػ   اال تنػػنـفضػػ  فرضػػت  ػػ   اظتالػػوالت افبيئيػػ  علػػمت افػػ ظل افرتعويػػ  ضػػركرة   
ن عد  مؤدتر  سي   نو يف   ا اظتؤدتر: "كتب  ،ـ1972عنفاوي  س     وَفلستوكمالوالهتن  صَو

كسنئر افوكنالت اف كفي  اظتد يػ  لف قت ػ  ، كالسينن افيوناوو، علمت اظت ظننت افتنعد  فألمل اظتتز ة
عد  افتالنكر كعنالقضنؽ فينن عي  ن افتػ اع  افالزمػ  فوضػ  عرنػنمج قدلينػل دكِف  ػنص عنفرتعيػ  افبيئيػ  

كيالػن  رتيػ  مراسػ  افتدلػيل كيو ػه فلونيػ    ،افدلػل كيػ رس يف اظت رسػ  ك نر  ػنككتن  عش فركع 
ػػغنرا ال الع ػػل علػػمت مػػن نتوػػ  لف يضومػػوا عػػه مػػ  لعنػػنؿ عاػػيا  كيف سػػ كد ذموننيػػنهتل  ،كبػػنرا َك

 . 1حإدارة عيئت ل كزتنيت ل"
    سػػػػي  يف افد يػػػػ  فضػػػػ  لكُف افتدلػػػػيل اف ظنمل)اظت رسػػػػل( لقتيػػػػ  ظتالػػػػوالت افبيئػػػػ  يف اظتضػػػػررات اف را    

عػػ ف افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف ذ ػػنر ا نظنػػ  افرتعويػػ  اظت رسػػي  قاػػنع   االقت ػػنععلػػمت لسػػنس ، مػػ  دكؿ افدػػنَف
ككتػب دمػج  ػ   ، يػ  كافثضنفيػ  كاالقتصػندي  فلزيػنةاال تننعك  احإنانني علمت ف ل لفل  فلووانب 

ع ػػػػ  اف ن ػػػػئ  ملوػػػػنت افضلػػػػوؿ فتتلػػػػن  مػػػػواد ق بػػػػه  ،افرتعيػػػػ  افبيئيػػػػ  علػػػػمت ؼتتلػػػػف مراسػػػػ  افتدلػػػػيل
كعلمت ماؤكفي  افضرد كاجملتنػ  2، ع  قراع  رتي  ع نَر افبيئ  ،كمدنرؼ ؼتتلض  ،كاظتالسظ  كافتضا 

قتاػبب يف افتلػػوث جتػن  زتنيػ   ػ   افبيئػ  كاضتضػػنظ علػمت قواز ػن كجت ػب كػ  اظتننرسػػنت افاػلبي  افػ  
 . افبيئل اظتت اي 

ف ػػػػل هتػػػػتّل عنفوسػػػػ  ، مػػػػ  اظتػػػػواد  اظت نػػػػ  افػػػ  قوػػػػرس  ػػػػ ا افتو ػػػػه كقدتػػػ  مػػػػندة افرتعيػػػػ  اظت نيػػػػ     
كافثضػنيف كافبيئػل. كمػن ي تظػر مػ   ػ ا اف الػنط ، افػو ا االقتصػندم، ل عوّ  لعدند : اظتػ ٓفاال تننع

 كذفػػ  مػػ   ػػالؿ ؼتتلػػف اظتواضػػي  اظتضرتسػػ ، اعتػػنـ  ػػو قرسػػيخ افتوّ  ػػنت اظتوافضػػ  فلضػػيل احإناػػنني 
ف ف  ك ػب علػمت افرتعيػ  ، لف قان ل يف ق ني  ع د م  افالوكينت االكتنعي  كافوضدينت اف  نتو 

كرعنيت ػن فتوػوف يف لفلػ  سنالهتػن ، اظت ني  لف قتوه م   افب اي  ؿتو زتنيػ  اظتوػنف لك افبيئػ  افابيديػ 
كقدلػػػيل افاضػػػ  كيضيػػػ  ، طت مػػػ  اجملتنػػػ  كيوػػػوف ذفػػػ  عبػػػ  افػػػوعل عضينػػػ  افابيدػػػ  اظتنديػػػ  كاصتننفيػػػ  

سيػ  قاػدمت افرتعيػ  اظت نيػ  ذُف ذعػراز اثػر افبيئػ  ، فظ  علمت افبيئ  س  نتو ب كوارث عيئي  ػتضضػ ان
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  ككػػػ ا ماػػػؤكفي  افضػػػرد عػػػ  ا  يػػػنؿ افضندمػػػ  ،علػػػمت سيػػػنة افضػػػرد كاجملتنػػػ  كمتننػػػ  عالقػػػ  احإناػػػنف اػػػن
 كافتلوث عو  ل ونفه.،كعنفتنِف ختلق ف يه داف  زتنيت ن م  افت ريب

ئيػ  يف اف تنئج اصػ  علي ػن يف  ػ ا اػور لف كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  يف اظترسلػ  احإعت ا كق  قبش م    
ضػػن  ػتػػنكر  ،لقتيػػ  كبػػ ة فضلػػي  مالػػوالت افتلػػوث افبيئػػل جبنيػػ  ل ػػونفه اظت رسػ  اصت ائريػػ  َف قػػوؿ

ُف مػ      افضلي  يف كتنب افرتعيػ  اظت نيػ  يف افاػ   ا ك  اظتالرع اظت رسلسي  ق نكؿ ،     افوتب
      سيػػػ  ق ػػػنكؿ افوتػػػنب موضػػػوع افصػػػز  افدنمػػػ  فضػػػ ، % 13.09افتدلػػػيل احإعتػػػ ائل ع اػػػب  علغػػػت 

كَف يتاػػػرؽ افوتػػػنب ذُف عضيػػػ  مالػػػوالت قلػػػوث افبيئػػػ  ا  ػػػرل كتلػػػوث اعتػػػواو كقلػػػوث اظتػػػنو كافرتعػػػ  
ضػػوع يف اصت ائػػر عت ػػنكؿ مو  اظتالػػرع اظت رسػػل كاكتضػػمت، كافتلػػوث افاػػندل كافبصػػرم كافتاػػنل افغػػ ائل

كنتوػػ  قضاػػ   ػػ   اف تيوػػ  علػػمت لف افضػػ رات ، افصػػز  افدنمػػ  كاف ضنيػػنت كافضننمػػ  ع اػػب متضنكقػػ 
دنب موضػػػوعنت قت ػػػنكؿ يسػػػتنافدضليػػػ  فتلنيػػػ  افاػػػ   ا كُف مػػػ  افتدلػػػيل احإعتػػػ ائل ال قاػػػن  عتػػػل ع

كمػ  ، كتلوث افرتع  كافتلوث افاندل كافتلوث افبصػرم كافتاػنل افغػ ائل  ،مالوالت افتلوث افبيئل
 فت نكؿ     افضلنين يف افا وات افضندم  م      اظترسل  احإعت ائي . بمث ف ف افدنر ا نا

يف اصت ائػر عػػ دراج موضػوعنت قتدلػػق االػوالت افتلػػوث افبيئػػل  اظتالػرع اظت رسػػل ا تنػػنـفضػ  ازداد    
لف قلضػػش  اعتبػػنرك ػػ ا م اضػػل علػػمت ، يف كتػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػ   افثننيػػ  مػػ  افتدلػيل احإعتػػ ائل

فيػػتالوـ  افضػػيل كاظت ػػنرات كاظتدػػنرؼ افبيئيػػ  فتلنيػػ  اظترسلػػ  احإعت ائيػػ  كتػػب لف يوػػوف عالػػو  قػػ ركتل
افػ  يوػوف في ػن ، ك صنئصه كفتو  يف ك  مرسل  م  مراس  سينقه ك نَػ  مرسلػ  افتدلػيل احإعتػ ائل

يل كاظت ػػنرات احإكتنعيػػ  جتػػن  ؼتتلػػف افتلنيػػ  اثنعػػ  افوعػػنو افضػػنرغ كلتتػػنج ذُف مػػ  نتلػػؤ  عنظتدػػنرؼ كافضػػ
فض  ق نكؿ كتنب افرتعي  اظت ني  يف     افا   افد ي  م  اظتالوالت افبيئي  مث  قلوث ، ع نَر عيئته

  كاف ضنيػػنت كافضننمػػ  كافصػػز  افدنمػػ  ،افتلػػوث افبصػػرم كافاػػندل، قلػػوث افرتعػػ ، قلػػوث اظتػػنو، اعتػػواو
 اعتبػػنرعلػػمت افصػػور علػػمت  اظتالػػرع اظت رسػليف ذفػػ   غػ  لف  ػػ ا افت ػػنكؿ كػػنف عالػو  عاػػي  مدتنػػ ا

فنفصػػورة ، افتلنيػػ  يف  ػػ   اظترسلػػ  يتضنعػػ  كيتوػػنكب لكثػػر عػػ   ريػػق افصػػور لكثػػر مػػ  افولنػػنت
قاػنع  افتلنيػػ  يف قصػػور ػتتػػول افوتػػب اظت رسػػي  قصػػورا َػزيزن يتاػػنعق مػػ  مػػن يرمػػل ذفيػػه مؤفػػف 
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سػػل يف اظترسلػػ  احإعت ائيػػ  ك نَػػ   ػػالؿ فنفصػػورة مػػ  ل ػػل ع نَػػر ػتتػػول افوتػػنب اظت ر ، افوتػػنب
 افا تش ا كُف كافثنني .

لمػػن كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػ   افثنفثػػ  مػػ  افتدلػػيل احإعتػػ ائل يف اظت رسػػ  اصت ائريػػ  فضػػ  ق ػػنكؿ    
سيػ  قلػن  افوتػنب  ػ  ، % 28.52موضوعنت قتدلق االػوالت افتلػوث افبيئػل ع اػب  علغػت 

 نَػػ  قلػػي  افصػػز  افدنمػػػ  افػػ  دتػػس افتلنيػػ  كمػػ  لتػػي  عػػه دا ػػػ  ك ، مالػػوالت افتلػػوث افبيئػػل
ذُف  االعتػ ائلكي  ؼ كتنب افرتعي  اظت ني  يف  ػ   افاػ   مػ  افاػور ، ك نرج اظت رس  عالو  مبن ر

قدلػػػيل افتلنيػػػ  سػػػب  انفظػػػ  علػػػمت سػػػالم  اػػػي  كػتنكفػػػ  جت ػػػب قػػػ ر اظتاػػػتانع كػػػ  افاػػػلوكينت 
 ف  م     ن افتابب يف ظ ور مالوالت عيئي  مث  افتلوث.كاظتننرسنت كافضيل افالبي  ا

يف اظت رسػػ  اصت ائريػػ  ا كثػػر ق ػػنكال  االعتػػ ائلكيدتػػ  كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػ   افراعدػػ  مػػ  افتدلػػيل  
سيػ  كننػت اظتالػول   ،%38.01سي  علغت ناب  ق نكؿ     افضلػي  ، ظتالوالت افتلوث افبيئل

سيػػػ  ، مالػػػول  افصػػػز  افدنمػػػ  كاف ضنيػػػنت كافضننمػػػ ، افوتػػػنب ا كثػػػر سلػػػورا يف َػػػضزنت  ػػػ ا
كلقتيػػ  اػػي   ،ي ػػ ؼ افوتػػنب يف  ػػ   افاػػ   ذُف دتوػػش افتلنيػػ  مػػ  مدرفػػ  ع نَػػر افبيئػػ  افاػػلين 

كنػن هتػ ؼ مػندة افرتعيػ  اظت نيػ  يف  ػ   افاػ   ،  كؽتنرس  قواع  اضتضنظ علػمت افبيئػ ، اصتني  يف اضتينة
 .1درف  اف ضنينت كنص ر فلتلوثذُف دتوش افتلني  م  م

كيب ك فلو ل  ا كُف لنه كلنن قض م ن يف افالل افتدلينػل زاد ق ػنكؿ موضػوعنت قتدلػق عنظتالػوالت   
 غػػ  لنػػػه سػػول ن افدوػػػس يف كتػػنب افرتعيػػػ  اظت نيػػ  يف افاػػػ   اطتنماػػ  مػػػ  افتدلػػيل احإعتػػػ ائل، افبيئيػػ 

مػػ   علػػمت افػػرغل، % 18.82بيئيػػ   ذُف  سيػػ  اـتضلػػت ناػػب  ق ػػنكؿ قلػػنين قتدلػػق عنظتالػػوالت اف
 ػػػػ    ذدراجكراػػػػن يدػػػػود  ػػػػ ا افرتا ػػػػ  يف ، لقتيػػػػ  ق ػػػػنكؿ  ػػػػ   اظتالػػػػوالت كقاػػػػلي  افلػػػػوو علي ػػػػن

 ا تنػػنعلاظتوضػػوعنت يف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  ذُف ضػػركرة افرتكيػػ  علػػمت مواضػػي  ل ػػرل ذات  ػػنع  
  سن ػػنت افتالميػػ  يف  ػػ   اظترسلػػ  لك دتن ػػين مػػ، دت يػػ ا ظترسلػػ  قندمػػ  لكثػػر قدضيػػ ا، علنػػل، ديػػا

 كم  مث ق ي  سن نهتل لكثر ذُف افتدرؼ لكثر علمت غتتند ل كمالوالقه.، م  فرتة اظترا ض  كاقرتاال

                                                             
 .54افرتعي  افو  ي . م  نج افا   افراعد  م  افتدليل احإعت ائل. مر   سنعق، ص. كزارة  1
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قػ  قلػن ت افوثػ  ، نتو  ن افضػوؿ لف كتػب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػور احإعتػ ائل يف اظت رسػ  اصت ائريػ      
منعػػ ا مالػػول  قلػػػوث افرتعػػ  افػػ  َف يوعتػػػن ، افبيئػػػلمػػ  اظتوضػػوعنت ذات افصػػػل  االػػوالت افتلػػوث 

منعػػ ا كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  افػػ م قلػػن   ،يف اصت ائػػر سيػػ ا مػػ  كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ   اظتالػرع اظت رسػػل
ػلت ذفيػه افبنسثػػ  عػ  قضػ  سػػدند ، ذ ػنرة ضػديض  عتػ ا اظتالػػول  افبيئيػ   ػ   اف تيوػػ  قتوافػق مػ  مػػن قَو

فرتعيػػ  اظت نيػػ  يف اظترسلػػ  احإعت ائيػػ  ك نَػػ  كتػػنيب افاػػ   افثنفثػػ  كافػػ  لكػػ ت مػػ   العتػػن لف كتػػب ا
قلن ت افد ي  م  اظتالوالت افبيئي  سي    سصر     اظتالػوالت يف اصتننػب ، اعت ائلكافراعد  

نتيوػػ  فػػ ضل افػػوعل افبيئػػل كافثضنفػػ  افبيئيػػ   ،افػػ م نػػتج  ػػراو قػػ  الت احإناػػنف كسػػلوكينقه افاػػلبي 
االعت او علػمت اظتاػنسنت اطتلػراو ، قلوث اعتواو، فالوكينت: افتلوث عنفضننم كم  عش     ا، ف يه

لمػػػن كتػػنب افاػػ   افثنفثػػ  فضػػػ  قلػػن  مالػػوالت افبيئػػ  كلسػػػبنان ، كسنفػػنت افاػػرؽ عضاػػ  ا  ػػونر
كافثػنٓف اف ػنقج ،  بيديػ  كػنف الزؿ كاف اكػش، سيػ    قاػوي  نػوعش مػ  اظتالػوالت، % 40ع اػب  

ػػػػػن علػػػػػمت افتػػػػػ رج يف اظتاػػػػػتول ، كػػػػػنضترائق كسػػػػػوادث اظتػػػػػركر كافتلػػػػػوث  عػػػػػ  سػػػػػلوكينت احإناػػػػػنف سَر
 اظتضن ينل.

 . منذقشة ناذئج اداسذؤل ادثذدث: 3
اظتػػوارد افبيئيػ  افابيديػ  يف كتػب افرتعيػػ  اظت نيػ  فلاػور احإعتػ ائل يف اظت رسػػ   اسػتدننؿمػن  ػل ل ػونؿ 

 .اصت ائري  ؟
 عالػػػػو  ملضػػػػت فل ظػػػػر ، ارد افبيئػػػػ  افابيديػػػػ  مػػػػو  اسػػػػتغالؿذف ذناػػػػنف  ػػػػ ا افدصػػػػر قػػػػ  دتػػػػندل يف    

ا مػر افػػ م سػػوؼ يػػؤدم ،  اسػػت  ام نكسػػوو ، اظتػػوارد  اسػت الؾك تيوػ  فلتاػػور افصػػ نعل كزيػػندة 
 ذُف مالنك  كب ة سوؿ قوف  ن كاستغالعتن ماتضبالن.

          فضػػػػػ  عػػػػػرؼ عصػػػػػرنن اضتػػػػػنِف عدصػػػػػر ا زمػػػػػ  افبيئيػػػػػ   ػػػػػ   ا زمػػػػػ  افػػػػػ  دتثلػػػػػت ذسػػػػػ ل مظن ر ػػػػػن    
عابب نضػل ، اف م لثر سلبن علمت افبيئ  كعلمت نظنم ن ،يف االست الؾ غ  ا كد فلنوارد افابيدي 
فظ ػػػرت قبدػػػن فػػػ ف  افد يػػػ  مػػػ  اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  مثػػػ  ، سونػػػ  احإناػػػنف يف افتدنمػػػ  مػػػ  عيئتػػػه
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واع افتلػػوث االسػػتغالؿ اظتضػػرط فلغنعػػنت كاسػػت ضنذ  بضػػ  ا كزكف كقػػ م  اظت ػػنظر افابيديػػ  كؼتتلػػف لنػػ
 .1    اظتالوالت اف  قتالب قضو ا عنيضن م  احإنانف فلبز  ع  سلوؿ نن د  عتن

كقالػػػػػػػن  افثػػػػػػػركات افابيديػػػػػػػ  كػػػػػػػ  مػػػػػػػن يو ػػػػػػػ  علػػػػػػػمت ا رض لك دا ل ػػػػػػػن مػػػػػػػ  مػػػػػػػوارد  بيديػػػػػػػ      
افرتعػػػػػػػ ( ، اف بنقيػػػػػػػ  ا سيػػػػػػػنو، كمتوػػػػػػػ دة )ا سيػػػػػػػنو اضتيوانيػػػػػػػ   ،اظتػػػػػػػنو(، اعتػػػػػػػواو، دائنػػػػػػػ  )  افانقػػػػػػػ 
 ػػػػػػػػػ   اظتػػػػػػػػػوارد افػػػػػػػػػ  َف لتاػػػػػػػػػ  ، اظتدػػػػػػػػػندف(، افػػػػػػػػػ ض ، افغػػػػػػػػػنز افابيدػػػػػػػػػل، دة)افضزلكغػػػػػػػػػ  متوػػػػػػػػػ 

                  فصػػػػػػػػػػػ  كؽ فضػػػػػػػػػػػ  اظتػػػػػػػػػػػ ير افدػػػػػػػػػػػنـ ، احإناػػػػػػػػػػػنف افتدنمػػػػػػػػػػػ  مد ػػػػػػػػػػػن كاالسػػػػػػػػػػػتضندة م  ػػػػػػػػػػػن عدضالنيػػػػػػػػػػػ 
كلػػػود مػػػنرق  يف ذسػػػ ل قضػػػنرير   لف سػػػونف افدػػػنَف  (Wild World Fund) اضتيػػػنة اف يػػػ 

 .ؽتػػػػػػػن نتوػػػػػػػ  فػػػػػػػألرض لف ق ػػػػػػػتج ، اظتنئػػػػػػػديػػػػػػػ  لكثػػػػػػػر عدالػػػػػػػري  يف ياػػػػػػػت لووف مػػػػػػػ  افثػػػػػػػركات افابي
نػػػػػراكل  ذن ػػػػػن، كيلػػػػػيف قػػػػػنئالن: "ذن ػػػػػن ناػػػػػت ل  رلشتػػػػػنؿ افابيدػػػػػ  ع سػػػػػرع مػػػػػ  ق رقػػػػػه علػػػػػمت افتوػػػػػ د

ذال ذذا لعػػػػػػندت اضتوومػػػػػػنت افتػػػػػػوازف عػػػػػػش اسػػػػػػت الك ن ،ديونػػػػػػنن عيئيػػػػػػ  فػػػػػػ  نػػػػػػتنو  مػػػػػػ  قاػػػػػػ ي  ن
  2."فلثركات افابيدي  كق رة ا رض علمت جت ي  ن

ذف قرسػػيخ قػػيل قر ػػي  االسػػت الؾ كاضتضػػنظ علػػمت دنتومػػ  مػػن دت زػػه ف ػػن افابيديػػ  مػػ  مػػوارد عيئيػػ     
كتػػب لف يػػتل عػػ   ريػػق ، كضػػننف سػػق ا  يػػنؿ افضندمػػ  يف االسػػتضندة مػػ  سض ػػن مػػ   ػػ   اظتػػوارد

 افرتعيػػ  افبيئيػػ  كقدػػ ي  االجتن ػػنت كافاػػلوكينت افاػػلبي  جتػػن  افبيئػػ  مػػ  ل ػػ  حتضيػػق  ػػ   ا  ػػ اؼ
ك ػػ ا مػػن سػػدمت ذفيػػه اظتالػػرع اظت رسػػل يف اظت رسػػ  اصت ائريػػ  عتلػػنش  ػػ   افضلػػنين افبيئيػػ  يف افوتػػب 

 مث  كتنب افرتعي  اظت ني  يف اظت رس  احإعت ائي  يف افا وات اطتنا . ،اظت رسي  اظتو    فلتلني 
 الػرع اظت رسػلاظتفن   الؿ اف تػنئج اظتتزصػ  علي ػن يف اصتػ كؿ اطتػنص اػ ا افتاػنؤؿ قبػش لف      

يف اصت ائػػر َف ي ػػتل كثػػ ا ع  ػػونؿ اسػػت  اـ اظتػػوارد افبيئيػػ  افابيديػػ  يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور 
 %3.66 ػ   افضلػي  ع اػب   نيػ  يف افاػ   ا كُف اعتػ ائل سي  قلن  كتنب افرتعي  اظت، احإعت ائل

فتاػػرؽ ذُف عػػػنقل اظتوضػػػوعنت دكف ا ،موضػػػوع اسػػت  امنت اظتػػػنو فضػػػ  اظتالػػرع اظت رسػػػلق ػػنكؿ في ػػػن 

                                                             

1 . luigina, mortari .educating to think in environmental education. Southern African 

Journal of Environmental Education.volume 20 (2003).p112 

 2 .http://www.alriyadh.com/264638  06.12.2014  :  13:50افانع. 

http://www.alriyadh.com/264638
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كاسػػػػت  امنت افضزػػػػل  ،ا  ػػػػرل كنسػػػػت  امنت افانقػػػػ  كاعتػػػػواو كاسػػػػت  اؼ ا سيػػػػنو اف بنقيػػػػ  كافرتعػػػػ 
 كافغنز افابيدل كاف ض  كاظتدندف.،
علػػمت كتػػنب افاػػ   ا كُف  االعتػػ ائلكَف متتلػػف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػ   افثننيػػ  مػػ  افتدلػػيل   

كَف يػػتل ق ػػنكؿ عضيػػ   ،يف اصت ائػػر موضػػوع اسػػت  امنت اظتػػنو فضػػ  ظت رسػػلاظتالػػرع اسيػػ  ضػػن  فيػػه 
كنسػػػت  امنت افانقػػػ  كاعتػػػواو ،  اظتوضػػػوعنت ا  ػػػرل اظتتدلضػػػ  عنسػػػت  امنت اظتػػػوارد افبيئيػػػ  افابيديػػػ 

      كاسػػػػت  اؼ افرتعػػػػ  كافغػػػػنز افابيدػػػػل كافضزػػػػل كافػػػػ ض  كاظتدػػػػندف علػػػػمت اعتبػػػػنر لف  ػػػػ   اظتواضػػػػي  لكػػػػ  
 يدنب افتلني  يف     اظترسل  فتدليني .م  ق رة است

لمن فينن يتدلق عن سينو اضتيواني  كاف بنقي  فغينب ق نكؿ     اظتوضػوعنت يف كتػنيب افرتعيػ  اظت نيػ      
     ػػػ   اظتوضػػػوعنت  اظتالػػػرع اظت رسػػػلرا ػػ  ذُف قلػػػنش ، االعتػػػ ائلفلاػػ   ا كُف كافثننيػػػ  مػػػ  افتدلػػػيل 

فن تلػػػػف اظتػػػػواد ، االعتػػػػ ائليف افاػػػػ تش ا كُف كافثننيػػػػ  مػػػػ  افتدلػػػػيل  يف كتػػػػنب افرتعيػػػػ  افتو وفو يػػػػ 
  كافػػػ امج اف راسػػػي  اظتض مػػػ  فلتلنيػػػ  هتػػػ ؼ رتيد ػػػن  ع ػػػنو فوػػػر ك   صػػػي  اظتػػػتدلل عالػػػو  متونمػػػ 
ف ػػػ   افػػػ امج افتدلينيػػػ  فياػػػت غتنوعػػػ  مػػػ  اف الػػػن نت كاظتدػػػنرؼ اظتتبني ػػػ  كاظتد كفػػػ  افواسػػػ ة عػػػ  

ذفتػػػن ، ضاػػػنو غػػػ  مدػػػ ة ال هتيوػػػ  فوػػػر اظتػػػتدلل عالػػػو  سػػػليل كمتونمػػػ ق  ػػػ   ػػػو  فاي ،ا  ػػػرل
كافػػ  قاػن  فػػه  ،قاػت  ؼ اناػونـ  ػػ   اف الػن نت مػػ  ل ػ  قاػػوير افب يػنت اظتدرفيػ  فػػ ل اظتػتدلل

 .1عتووي  مدرف  مضنقتي 
 اظتػػػوارد افبيئيػػػ  عنسػػػت  اـيف اصت ائػػػر عػػػ دراج موضػػػوعنت قتدلػػػق  اظتالػػػرع اظت رسػػػلفضػػػ  زاد ا تنػػػنـ    

سيػ  علغػت ناػب  ق ػنكؿ  ػ   ، االعتػ ائلافابيدي  يف كتنب افرتعي  اظت نيػ  فلاػ   افثنفثػ  مػ  افتدلػيل 
كنػػن ضػػن  اظتالػػرع يف  ػػ ا افوتػػنب موضػػوع اسػػت  اـ افانقػػ  ، % 4.93اظتوضػػوعنت يف افوتػػنب 

ت كنتوػػ  قضاػػ   ػػ ا افت ػػنكؿ ظتوضػػوعن، كاسػػت  اـ افغػػنز افابيدػػل عنحإضػػنف  ذُف اسػػت  امنت اظتػػنو
افػ  قاػن   ،اظتوارد افبيئي  افابيدي  ذُف اف نو افت ركتل فلض رات افدضلي  فلتلنيػ  عنست  امنتقتدلق 
 قلنين كمواضي  لكثر َدوع  كلنن قض ـ يف اظتاتول افتدلينل. عنستيدنبفه 

                                                             
 .78،مر   سنعق، ص م  نج افا   ا كُف م  افتدليل احإعت ائل. كزارة افرتعي  افو  ي . 1
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كفينػػن يتدلػػق عتلػػنش موضػػػوعنت قتدلػػق عنسػػت  امنت اظتػػوارد افبيئيػػػ  افابيديػػ  يف كتػػنب افرتعيػػػ     
 اظتالػػرع اظت رسػػلكق ػػنكؿ  ،% 4.52فضػػ  علغػػت ناػػب   االعتػػ ائل نيػػ  يف افاػػ   افراعدػػ  مػػ  افتدلػػيل اظت

ك ػل اسػت  اؼ ا سيػنو اف بنقيػ  اسػت  اؼ افرتعػ  اسػت  امنت افغػنز ، عدا اظتوضوعنت يف   ا اور
ف  كذ، %  2افابيدػل كاسػت  امنت افػ ض  ككػنف ق ػنكؿ  ػ   اظتوضػوعنت ع اػب ضػديض  َف قتوػػنكز 

ف نػه ال يو ػ  مػن يػ ر  يف كتػنب افاػ   افراعدػػ  ، كػنف  ػ ا ا مػر مػ را يف كتػنيب افاػ   ا كُف كافثننيػ 
علػػمت اعتبػػػنر لف افضػػ رات افدضليػػػ  فلتلنيػػػ  يف  ػػ   اظترسلػػػ  قػػػ  عرفػػت فتػػػوا كقاػػػورا ياػػن  فػػػه عض ػػػل 

ن ك و مضب  علمت س    نئيػ  كامتزػنف قتػوكتل ياػن  فػ ه عنالنتضػنؿ كذدراؾ     اظتوضوعنت  صَو
 ذُف افاور اظتتوس .

فضػ  كػنف ا كثػر ق ػنكال ظتوضػوعنت  االعتػ ائللمن كتػنب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   اطتنماػ  مػ  افتدلػيل   
يف   ا  اظتالرع اظت رسلسي  ق نكؿ ، % 5.91قتدلق عنستدننؿ اظتوارد افبيئي  افابيدي  ع اب  علغت 
كاسػػػت  امنت  ،ت  اؼ ا سيػػػنو اف بنقيػػػ  كاضتيوانيػػػ اظت  ػػػنج موضػػػوعنت قتدلػػػق اسػػػت  امنت اظتػػػنو كاسػػػ

ذال لف  ػػػ ا افت ػػػنكؿ يبضػػػمت ضػػػديضن كغػػػ  كػػػنؼ حإكاػػػنب افتلنيػػػ  يف  ػػػ   اظترسلػػػ  ، افغػػػنز افابيدػػػل
افضػػػيل كافاػػػلوكينت االكتنعيػػػ  ، افتدلينيػػػ  اظت نػػػ  كافضنعػػػ ة ا سنسػػػي  ظتػػػن عدػػػ  ن مػػػ  مراسػػػ  قدلينيػػػ 

     اػػن يلػن  حتضيػػق افت نيػػ  اظتاػت ام  كاضتضػػنظ علػػمت ، ام نكساػػ  اسػت  ،فلتدنمػ  افاػػليل مػ  اظتػػوارد
 من دت زه افبيئ  فننانف. 

يف اظت رسػ  اصت ائريػ  قػ  قلػن ت  االعت ائيػ عنومن نتو  ن افضوؿ لف كتب افرتعي  اظت ني  يف اظترسلػ     
امنت اظتػػنو مثػػ  اسػػت  امنت افانقػػ  كاسػػت  ، افد يػػ  مػػ  ل ػػونؿ اسػػت  اـ اظتػػوارد افبيئيػػ  افابيديػػ 

ككػػنف ، اسػػت  اؼ ا سيػػنو اف بنقيػػ  كاضتيوانيػػ  كافرتعػػ  ذضػػنف  ذُف، فغػػنز افابيدػػل كافػػ ض كاسػػت  امنت ا
يف اصت ائػػػػر لم  اظتالػػػػرع اظت رسػػػػلَف يت ػػػػنكؿ  يف سػػػػش، ق ػػػػنكؿ كػػػػ  قلػػػػ  اظتوضػػػػوعنت ع اػػػػب  ضػػػػديض 

ظترسلػػ  ك ػػو مػػن يدتػػ  اظتدػػندف كاعتػػواو يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف  ػػ   ا عنسػػت  امنتموضػػوع يتدلػػق 
 نضصن كاضزن يف     افوتب.
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 . منذقشة ناذئج اداسذؤل ادرابع: 4
 .يف اظت رس  اصت ائري ؟ االعت ائلافرتعي  اظت ني  يف افاور  من  و اتول اظتتدلق ينني  افبيئ  يف كتب

لػمت اسػتغالؿ عرؼ افدصر اضت ي  عدصر افتضػ ـ افتو وفػو ل افػ م دتيػ  ع يػندة قػ رة احإناػنف ع    
فنػػ   ، اػػن يتضػػق كاعتبػػنرات مصػػلز  ا فػػراد كاجملتندػػنت ،كذسػػ اث قغػػ ات كبػػ ة يف مضومنهتػػن ،عيئتػػه

 الؿ قتب  عالق  احإنانف عبيته قبش لنه ع ل سينقه علمت ا رض كقته ا ك  زتني  نضاه م  عوام  
نيػػ  افبيئػػ  مػػ  عوامػػ  فدػػ  ذُف لف لَػػب   ػػل احإناػػنف ا كػػ  ا ف زت كقاػػورت  ػػ   افدالقػػ ، افبيئػػ 

   احإنانف.
كاالندونسػنت افاػلبي  ف الػن ه  ،ذف اظتالوالت افبيئي  افوث ة اف  قاػبب اػن احإناػنف علػمت عيئتػه   

 دلته يضور يف سب  اضت  م      اظتالوالت اف  ؾتنت ، كقض مه افدلنل كافتو وفو ل علمت عيئته
كذفػ  عاػ  افضػوانش كافتالػػريدنت ، فلتو وفو يػن عػ  سػوو قدنملػه مػ  افبيئػ  كاالسػت  اـ غػ  افر ػي 

كقوثيػف افبزػوث كاف راسػنت  ،كعضػ  اظتػؤدترات كاف ػ كات افدلنيػ ، اف  ق ظل عالق  احإنانف عنفبيئ 
 سوؿ قلنين كمالوالت افبيئ .  ،افدلني  كا كندنتي 

لوكه كظتػػػن كػػػنف احإناػػػنف  ػػػو اظتاػػػؤكؿ ا كؿ عػػػ  سػػػ كث  ػػػ   اظتالػػػوالت افبيئيػػػ  مػػػ   ػػػالؿ سػػػ   
ف ف علمت اف كؿ كاضتوومنت لف قبػ ل يف موا  ػ  قلػنين ن افبيئيػ  ازنكفػ  قدػ ي  ، اطتن   ؿتو افبيئ 

سلوؾ   ا احإناػنف ؿتػو عيئتػه كقبصػ   عنفدالقػنت اظتدضػ ة كاظتتالػنعو  عػش موونػنت عدلػ ن افػبدا 
 .1كعي  ن كعش احإنانف

افػػ  يوتاػػب في ػػن افضػػرد افضػػيل  يػػ تننعاال كظتػػن كننػػت اظت رسػػ  كاسػػ ة مػػ  مؤساػػنت افت الػػئ       
كنف الع  لف يتل قلضش     قيل اضتضػنظ علػمت ،  كافالوكينت االكتنعي  م   افا وات ا كُف م  عنر 

 ػػ   افضػػيل يف اظت ػػن ج اف راسػػي  ك ػػو مػػن يدػػرؼ عنفرتعيػػ   كذدراج، افبيئػػ  فلاضػػ  دا ػػ  ك ػػنرج افضاػػل
 ائػػر عدػػش االعتبػػنر سػػش سػػدمت ذُف قلػػنش افوتػػب ك ػػ ا مػػن ل ػػ   اظتالػػرع اظت رسػػل يف اصت، افبيئيػػ 

اصت ائري  يف ؼتتلف ا  ػوار عضلػنين كموضػوعنت قتدلػق عنفبيئػ  مػ  ل ػ  مواكبػ   اظت رسي  يف اظت رس 

                                                             
.  نمدػ  افبزػري . ـو افرتعويػ  كاف ضاػي غتلػ  افدلػ. َنٌف ،عب  ا  نسل." افت ور افبيئل ف ل مدلنػل افدلػـو  عنظترسلػ   اظتتوسػا  ع كفػ  افوويػت".  1

 .131(: ص  2001)1اجملل  افثنٓف.
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   سيػػ   ػػنو يف كلنػػ  كزيػػر افرتعيػػ  عػػوعور عػػ  عوزيػػ  ، افتغػػ ات كافتاػػورات افػػ  يالػػ   ن افدػػنَف افيػػـو
  ػرع في ػن قاػنع افرتعيػ  افو  يػ  كافػ  هتػ ؼ ذُف قاػوير اظت ظومػ  يف ذ نر احإَالسنت افالػنمل  افػ 

)ق  لدر ت افرتعيػ  افبيئيػ  يف اظتاػنر اف راسػل قصػ  ، افرتعوي  م   الؿ االنضتنح علمت آفنؽ   ي ة
 ذ نر   ي  ف الر اظتدرف  افصضي  ك افالَضي . كذقنم  ،ذثراو غتنالت اظتواد افتدليني 

كيرقوػػ  علػػمت جتػػنرب  ،نعتػػه مػػ   ػػالؿ اظتضنرعػػنت افبي اغو يػػ  افدصػػري ذذ  ػػ ا اظتاػػدمت ياػػتن  ؾت   
كنػن لف  ػ ا اظتاػدمت   ،لاال تنػنعكدتثػ  افػركاع  عػش افتالميػ  كػتػيا ل افابيدػل ك ، اظتدلنػش كاظتػرعش

اظتالػػوالت افبيئيػػ  كاظتاػػنقت  يف سل ػػن عصػػض   ذدراؾاظتاػػتضب  مػػ   موا  ػػونتوػػ  افتالميػػ  افػػ ي   ػػل 
 (.1دائن   

لف كتنب افا   ا كُف  االعت ائلفض  قبش م   الؿ حتلي  ػتتول كتب افرتعي  اظت ني  يف افاور      
يف  ػػ   اظترسلػػ  كػػنف ا قػػ  ق ػػنكال ظتوضػػوعنت قتدلػػق يننيػػ  افبيئػػ  سيػػ  علغػػت ناػػب  ق ػػنكؿ  ػػ   

سيػػ  قلػػن  افوتػنب موضػػوعنت قتدلػق عننفظػػ  علػػمت ، % 11.52اظتوضػوعنت يف  ػػ ا افوتػنب 
كقر ػػي  اسػػت الؾ اظتػػنو كافو رعػػنو كافغػػنز ، كاضتػػ  علػػمت اظتالػػنرك  يف ؼتتلػػف ا نالػػا  افبيئيػػ  ،يئػػ افب
 كك ا اضتضنظ علمت افغنعنت كاف ظنف  كاضتضنظ علمت افالوا  .،
يف اصت ائر عضلي  زتني  افبيئ  يف كتػنب افرتعيػ  اظت نيػ  فلاػ   افثننيػ   اظتالرع اظت رسلكق  زاد ا تننـ   

سيػػ  زاد سوػػل اظتوضػػوعنت اظتتدلضػػ  اػػ   افضلػػي  يف كتػػنب افاػػ   افثننيػػ  ، عتػػ ائلاالمػػ  افتدلػػيل 
سيػػػ  ق ػػػنكؿ افوتػػنب افوثػػػ  مػػػ  اظتوضػػوعنت اظتتدلضػػػ  يننيػػػ  ،  % 41.33ك ػػ ا مػػػن مثلتػػػه ناػػب  

قلػػن  كتػػنب  ،فبنحإضػػنف  ذُف اظتوضػػوعنت افػػ  ق نكعتػػن كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػ   ا كُف، افبيئػػ 
كمونفزػػػػ  ، كقػػػػ كير اف ضنيػػػػنت، مثػػػػ  مونفزػػػػ  افتلػػػػوث افبيئػػػػل ،فثننيػػػػ  موضػػػػوعنت ل ػػػػرلافاػػػػ   ا
    اف تيو  اظتتزصػ  علي ػن م اضيػ  علػمت ، كك ا احإ نرة ذُف دكر احإسالـ يف زتني  افبيئ ، افتصزر
كفضػػػػػن  ،يدتنػػػػػ  مبػػػػػ ل افتػػػػػ رج افبيػػػػػ اغو ل االعتػػػػػ ائللف م  ػػػػػنج افرتعيػػػػػ  اظت نيػػػػػ  يف افاػػػػػور  اعتبػػػػػنر

ػػين كارقبن  ػػن ، كقضنعلػػه مػػ   بيدػػ  مدنرف ػػن، ت اظتػػتدلل يف ماػػنيرة نالػػن نت افػػتدلل يف اظتػػندةطتصَو
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كمػػػ  مث فػػ ف افتلنيػػػ  يف  ػػػ   افاػػػ   ، 1عب ػػنو افوضػػػنوات اظتاػػػت  ف  افػػػ  كتاػػ  ن اننرسػػػنقه افيوميػػػ 
ل فتلضػ اسػتد ادكم  مث ف ػو علػمت ،يووف ق  اكتاب عدا قيل انفظ  علمت افبيئ  يف افا   ا كُف 

 كاكتانب قيل كسلوكينت   ي ة يف افا   افثنني  كيف عنقل افا وات افتدليني  كيف ؼتتلف اظتواد.
يف اظت رسػػ  اصت ائريػػ  علػػمت   االعتػػ ائلكَف متتلػػف كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػ   افثنفثػػ  مػػ  افتدلػػيل    

ئػػ  ع اػػب  علغػػت موضػػوعنت قتدلػػق يننيػػ  افبي اظتالػػرع اظت رسػػلسيػػ  ضػػن  ، كتػػنب افاػػ   افثننيػػ 
كانفظػ  علػمت ، سي  قلن  افوتنب موضوعنت ع ي ة مث  مونفز  افتلوث افبيئػل، % 40.38

كاضتضػػنظ علػػمت ، كقر ػػي  اسػػت الؾ اظتػػنو كافو رعػػنو كافغػػنز، رتػػنؿ افبيئػػ  كاظتالػػنرك  يف ا نالػػا  افبيئيػػ 
   .كنظنف  افالوا، كاضتضنظ علمت اف ظنف ، افغنعنت كاضت ائق ك اظتانسنت اطتلراو

 ػػ   ، كنػػن قاػػرؽ كتػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف  ػػ   افاػػ   ذُف دكر احإسػػالـ يف اضتضػػنظ علػػمت افبيئػػ      
غػػ  لف ذدرا  ػػػن ، ا  ػػ ة افػػ  يتلضن ػػن افتلنيػػػ  يف ؼتتلػػف كتػػب افرتعيػػ  احإسػػػالمي  يف  ػػ   اظترسلػػ 
احإسػػػالمي  يف قدػػػ ي   كق نكعتػػػن يف كتػػػب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  نػػػنع  مػػػ  م الػػػق لقتيػػػ  افػػػوازع افػػػ يا كافضػػػيل

فنفضرد لكثر افت امن عنفضيل كاظتبندا احإسالمي  ذمن  وفن م  افدضػنب ، افالوكينت احإنانني  جتن  افبيئ 
 لك رغب  يف افثواب. 

     كقػػػ  عػػػرؼ ق ػػػنكؿ موضػػػوعنت زتنيػػػ  افبيئػػػ  اـتضنضػػػن يف كتػػػنب افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  يف افاػػػ   افراعدػػػ      
فضػػػػ  قلػػػػن  افوتػػػػنب ، %23.08ك ػػػػنو  ػػػػ ا افت ػػػػنكؿ ع اػػػػب  ، صت ائػػػػريف ا االعتػػػػ ائلمػػػػ  افتدلػػػػيل 

كاضتضػػنظ علػػمت افغنعػػنت كاضتػػػ ائق ، موضػػوعنت قتدلػػق عننفظػػ  علػػمت رتػػنؿ افبيئػػ  كقػػ كير اف ضنيػػنت
كنػػن ق ػػنكؿ افوتػػنب عدػػا اظتوضػػوعنت ا  ػػرل ذات ،  كاظتاػػنسنت اطتلػػراو كاضتضػػنظ علػػمت اف ظنفػػ 

كاظتالػنرك  يف ا نالػا   ،نفزػ  افتصػزر كمونفزػ  افتلػوث افبيئػلمثػ  مو ،افدالق  ازور زتني  افبيئػ 
 افبيئي  كاضتضنظ علمت نظنف  افالن  .

قت ػػػنقا مػػػ  افوضػػػنوات اظتاػػػت  ف  مػػػ  ، فضػػػ  كػػػنف ق ػػػنكؿ  ػػػ   ا  ػػػ ة ع اػػػب م  ضلػػػ   ػػػ ا   
لنيػ  اف  قاػت  ؼ ذكاػنب افت، يف اصت ائر االعت ائلق ريس     اظتندة يف افا   افراعد  م  افتدليل 
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ككػػ ا مدرفػػ  ع نَػػر ، اظتدػػنرؼ افالزمػػ  سػػوؿ اف ضنيػػنت كاسػػت  اـ افاػػرؽ اظتالئنػػ  يف افتصػػرؼ مد ػػن
 .   1افبيئ  اصتنيل  كلقتي  اي  اصتني  كؽتنرس  قواع  اضتضنظ علمت افبيئ 

فضػػ  قبػػش ليلػػن مػػ  حتليػػ  ػتتػػول كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور احإعتػػ ائل يف اصت ائػػر لف كتػػنب     
ك ػػ ا  ػػنو ، فرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػ   اطتنماػػ  قلػػن  افد يػػ  مػػ  اظتوضػػوعنت اظتتدلضػػ  يننيػػ  افبيئػػ ا

اظتػنو  اسػت الؾكقر ػي   ،سي  ق نكؿ افوتنب موضوع انفظ  علػمت رتػنؿ افبيئػ ، % 27.42ع اب  
كاضتػػ ائق  ذضػنف  ذُف اضتضػنظ علػػمت افغنعػنت، كدكر احإسػػالـ يف اضتضػنظ علػمت افبيئػػ ، كافو رعػنو كافغػنز

موضػوع   ػود افدلنػنو يف زتنيػ  افبيئػ   كؿ  ذدراجك  ، كاضتضنظ علمت اف ظنف ، كاظتانسنت اطتلراو
 غ  لف ق نكفه كنف ع اب  ضديض    ا قوند قووف مد كم . ،مرة يف كتنب افا   اطتنما 

 نيػػػ  يف افاػػػ   ذف افرتا ػػػ  اظتلزػػػوظ يف ق ػػػنكؿ موضػػػوعنت قتدلػػػق يننيػػػ  افبيئػػػ  يف كتػػػنيب افرتعيػػػ  اظت 
ير ػػ  ذُف لف افتلنيػػ  يف  ػػ   اظترسلػػ  علػػمت مالػػنرؼ االنتضػػنؿ ذُف مرسلػػ  افتدلػػيل ، افراعدػػ  كاطتنماػػ  

ػػػػػن ، االعت ائيػػػػػ كاستين نهتػػػػػن عػػػػػ  اظترسلػػػػػ   ،افػػػػػ  ختتلػػػػػف متالبنهتػػػػػن ك صنئصػػػػػ ن ،اظتتوسػػػػػ           صَو
كمػػػ  مث ف نػػه يػػػتل ، اظترا ضػػ  كلف افتلنيػػ  يف  ػػ   اظترسلػػػ  افدنريػػ  يوػػػوف يف فػػرتة سانسػػػ  ك ػػل فػػػرتة

دت يػػ ا ، ديػػا كعلنػػل، افرتكيػػ  يف افاػػ تش ا   قػػش علػػمت ق ػػنكؿ موضػػوعنت ذات  ػػنع  ا تنػػنعل
 كحتل ا فلتلني  فل ونح كافت قلل م  اظترسل  افضندم .

يف اظت رسػػػػػػ  اصت ائريػػػػػ  قػػػػػػ   االعتػػػػػ ائلـتلػػػػػل ذُف افضػػػػػوؿ عػػػػػػ ف كتػػػػػب افرتعيػػػػػ  اظت نيػػػػػػ  يف افاػػػػػور     
 فد يػػػػػػ  مػػػػػػ  اظتوضػػػػػػوعنت اظتتدلضػػػػػػ  يننيػػػػػػ  افبيئػػػػػػ  كع اػػػػػػب ؼتتلضػػػػػػ  مػػػػػػ  كتػػػػػػنب   ػػػػػػرقلػػػػػػن ت ا

اظتالػػػػػنرك  ، انفظػػػػػ  علػػػػػمت رتػػػػػنؿ افبيئػػػػػ ، كدتثلػػػػت  ػػػػػ   اظتوضػػػػػوعنت يف : مونفزػػػػػ  افتلػػػػػوث افبيئػػػػل
اظتػػػػػنو كافو رعػػػػػنو  اسػػػػػت الؾقر ػػػػػي  ، كمونفزػػػػػ  افتصػػػػػزر، قػػػػػ كير اف ضنيػػػػػنت، يف ا نالػػػػػا  افبيئيػػػػػ 

كاضتضػػػػػػػػنظ علػػػػػػػػمت افغنعػػػػػػػػنت كاضتػػػػػػػػ ائق كاظتاػػػػػػػػنسنت ،  زتنيػػػػػػػػ  افبيئػػػػػػػػ ك  ػػػػػػػػود افدلنػػػػػػػػنو يف، كافغػػػػػػػػنز
 كاضتضنظ علمت اف ظنف  افدنم .، كاضتضنظ علمت نظنف  افالن   ،اطتلراو

ػػػػلت ذُف لف قػػػػيل    ػػػػلت ذفيػػػػه افبنسثػػػػ  عػػػػ  قضػػػػ  سػػػػدند افػػػػ  قَو كقتوافػػػػق  ػػػػ   اف تيوػػػػ  مػػػػ  مػػػػن قَو
 % 55.17مػػػػػػػ  افوتػػػػػػػب ع اػػػػػػػب  كتػػػػػػػنب افاػػػػػػػ   افثننيػػػػػػػ  فلرتعيػػػػػػػ  اظت نيػػػػػػػ  يف مض زتنيػػػػػػػ  افبيئػػػػػػػ  يف  
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ذضػػػػػنف  ، كدتثلػػػػػت  ػػػػػ   افضػػػػػيل يف ) انفظػػػػػ  علػػػػػمت نظنفػػػػػ  افبيػػػػػت كاظت رسػػػػػ  كاظتاػػػػػنسنت اطتلػػػػػراو
قر ػػػػػػػػػػػي  ، مث قلي ػػػػػػػػػػػن افتدػػػػػػػػػػػنكف كاظتالػػػػػػػػػػػنرك  يف عنليػػػػػػػػػػػنت افت ظيػػػػػػػػػػػف، ذُف انفظػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػمت اظتػػػػػػػػػػػنو
يل اظتنو(.لمػػػػػػن كتػػػػػػنب افاػػػػػػ   افثنفثػػػػػػ  فضػػػػػػ  قػػػػػػ رت ناػػػػػػب  قػػػػػػ اسػػػػػػتدننؿاالسػػػػػػت الؾ كاالقتصػػػػػػند يف 

    كمراقبػػػػػػػػ  ل  ػػػػػػػػ ة احإ ضػػػػػػػػنو اظتاػػػػػػػػتدنل  ، غتاػػػػػػػػ ة يف مونفزػػػػػػػػ  اضترائػػػػػػػػق % 25زتنيػػػػػػػػ  افبيئػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػ 
كاف ظنفػػػػػ  ، قر ػػػػػي  اسػػػػػت الؾ افو رعػػػػػنو ك اظتػػػػػنو، انفظػػػػػ  علػػػػػمت افثػػػػػركات افابيديػػػػػ ، يف اظتؤساػػػػػنت

تدلػػػػق عنضتضػػػػنظ علػػػػمت فراعدػػػػ  فضػػػػ  استػػػػول ليلػػػػن علػػػػمت قػػػػيل قكتػػػػنب افاػػػػ   ا  لمػػػػن. عنحإنتػػػػنفكرعا ػػػػن 
 .1كك ا كتنب افا   اطتنما  اعت ائل، ئ افبي
ػل ن مػ   ػالؿ حتليػ  ػتتػول  ػ   افوتػب      ل ػن َف قاػرؽ ذ القػن ذُف موضػوعنت قتدلػق ، كنن قَو

ك ػ ا را ػ  ذُف لف ق ػنكؿ ، كقر ي  است  اـ ا شتػ ة افويننكيػ ، عرت ي  است  اـ اظتبي ات اضتالري 
كال سػ  افضػ رات افدضليػ  ك اظت نريػ   ،يػ  فلتلنيػ مث      اظتوضػوعنت ال يت نسػب مػ  اظترسلػ  افدنر 

      ف اسػػػت  اـ  ػػ   اظتػػػواد دكمػػن  ػػػو مػػ  م ػػػنـ افوبػػنر كعنفتػػػنِف ال سن ػػ  يف لف يػػػتل افتاػػػرؽ، ف يػػه
كا فلػػ  لف يػػتل افتاػػرؽ عتػػن يف اظتراسػػ  افتدلينيػػ  ، ذُف  ػػ   اظتوضػػوعنت يف كتػػب اظترسلػػ  االعتػػ ائل

 افثننوم لك اظترسل  اصتنمدي . افضندم  يف افاور اظتتوس  لك 
 :ناذئج اداسذؤل ادرئيسي منذقشة. 5
 يف اظت رس  اصت ائري ؟ االعت ائلمن  ل قلنين افبيئ  اف  يالتن  علي ن كتنب افرتعي  اظت ني  فلاور   

ُف كهتػػ ؼ  ػػ   اظتػػندة ذ، االعت ائيػػ قدتػػ  مػػندة افرتعيػػ  اظت نيػػ  مػػ  ل ػػل اظتػػواد افتدلينيػػ  يف اظترسلػػ      
كغتػػنال ظتننرسػػ  فرديػػ    كاسػػت را  نقرسػػيخ قػػيل اجملتنػػ  ك ػػل عػػ ف  غتػػنال حإنتػػنج افضػػيل ا  القيػػ  

 .2ي اال تننعقصب يف اضتينة  ل القي كرتنعي  ذات عد  قينل سنسل يف علورة سلوكينت 
ػػػ      َّ افػػػػو ا ، ل عوػػػػّ  لعدػػػند : اظتػػػ ٓفاال تنػػػنع ّ ػػػن هتػػػػتّل عنفوسػػػ  ، كفلرتعيػػػ  اظت نيػػػ  لقتّيػػػػ   ن

كافثضنيف كافبيئل. كمن ي تظر م   ػ ا اف الػنط اعتػنـ  ػو قرسػيخ افتوّ  ػنت اظتوافضػ  فلضػيل ، االقتصندم

                                                             
 .158ػػ 143سدند، ع  قض . مر   سنعق، ص .  1
غتلػ  افدلػـو لػيل اظتتوسػ ". . عب  افبنس ، وي م." االعدند اجملتندي  يف اظتلنمش افتدليني  م   الؿ حتلي  ػتتول  كتب افرتعيػ  اظت نيػ  ظترسلػ  افتد 2
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كافوضػدينت افػ  نتوػ  لف قاػن ل يف ق نيػ  ، كذف  مػ   ػالؿ ؼتتلػف اظتواضػي  اظتضرتسػ ، احإنانني 
     ػػػو قوػػػوي  فػػػرد سػػػّر اظت نيػػػ  عػػ د مػػػ  افاػػػلوكينت فػػػ ل افتلنيػػػ . عتػػػ ا فػػػ ّف اعتػػ ؼ افػػػرئيس فلرتعيػػػ  

ماتضػػػّ . كنػػن هتػػ ؼ ليلػػن ذُف ق كيػػ  افتلنيػػ  عنظتدػػنرؼ كاظت ػػػنرات ك افاػػلوكينت افػػ  ، مػ  كػػّ  قيػػ 
 دتّو ه م  افب نو افاليل ضتينقه ذف علمت اظتاتول اّلل كافو ا لك افدنظتل.  

افضػػػيل ا  القيػػػ   ذف اجملتنػػػ  اظتػػػ ٓف فػػػيس غتنوعػػػ  عالػػػري  م ظنػػػ  متوائنػػػ  يف ظػػػ  غتنوعػػػ  مػػػ      
   ذنػػه غتتنػػ  ػتوػػـو عابيدتػػه كمػػ ل َػػالسيته فلدػػية احإناػػنٓف كق رقػػه علػػمت قغ يػػ  اجملتنػػ  ، فزاػػب

ف ف  ك ب علمت افرتعي  اظت ني  لف قتوه م   افب اي  ؿتو زتني  ، ان نتلوه م  موارد قنعل  فالستثننر
طت م  اجملتن  كيووف ذف  عب  افوعل كرعنيت ن فتووف يف لفل  سنالهتن ، اظتونف لك افبيئ  افابيدي 

س  نتو ب كوارث عيئي   ،كقدليل افتلني  كيضي  انفظ  علمت افبيئ ، عضين  افابيد  اظتندي  كاصتننفي  
كمتننػػػ  عالقػػػ   ،سيػػػ  قاػػػدمت افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  ذُف ذعػػػراز اثػػػر افبيئػػػ  علػػػمت سيػػػنة افضػػػرد كاجملتنػػػ ، ػتضضػػػ 

  ا  ينؿ افضندم  كعنفتنِف ختلق ف يه داف  زتنيت ن م  افت ريب كك ا ماؤكفي  افضرد ع،احإنانف ان 
 كافتلوث كافتالويه.

      االعت ائيػػػػ ك نَػػػػ  يف اظترسلػػػػ  ، قاػػػػدمت ؼتتلػػػػف اظت ػػػػن ج افتدلينيػػػػ  يف ؼتتلػػػػف اظتراسػػػػ  افتدلينيػػػػ    
ل ك ع ػػػنو   صػػػيت ل افضرديػػػ  كاصتننعيػػػ  مػػػ  ل ػػػ  افتػػػ قلل مػػػ  عيئػػػت  ،ذُف ق الػػػئ  ا فػػػراد كقدلػػػين ل

 كافتدنية م  م  سوعتل عاالـ ك استضرار كحتضيق مب ل افدية اظتالرتؾ.
كمب ل افدية مدػن يتالّػب عػ كر  ليلػن سضػظ فلػنو افدػية يف غتنوعػ . ك ػ ا افبدػ  يلػـ  اظت ػن ج    

افضي ينئيػػػػػ  ، افبيوفو يػػػػػ ، افرتعويػػػػػ  افتوّضػػػػػ  عن  ػػػػػ اؼ اظتتدّلضػػػػػ  يضػػػػػظ افبيئػػػػػ  يف غتنالهتػػػػػن احإناػػػػػنني 
 يػػ . كنػػن كتػػب ليلػػن افتوّضػػ  عػػنفانوح اظتالػػركع يف افرقػػّل اظتػػنّدم كافاّلمػػنّدم مػػ   ػػػالؿ كافتو وفو 

 .1ثضنف  افانوح افضردم كاصتننعل
كظتػن كننػت افرتعيػػ  اظت نيػ  اػػ   ا قتيػ  افػػ  ال قضػ  عػ  لقتيػػ  اضتضػنظ علػػمت افبيئػ  كزتنيت ػػن مػ  كػػ    

صت ائػر ذُف ذسػ اث قدػ يالت كذَػالسنت يف ا اظتالرع اظت رسػلل ونؿ افت م  كاحإ الؿ فض  سدمت 
افػػ  فرضػػت ن افتغػػ ات افػػ  عرف ػن افدػػنَف  ػػ ا مػػن دفػػ  اصت ائػػر فتغيػػ  افػػ امج ، علػمت اظت ػػن ج افتدلينيػػ  
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ك  ذقػػػػرار  ػػػػ   افػػػػ امج كفضػػػػن فنَػػػػالح افتػػػػ ركتل ، افتدلينيػػػػ  كجت يػػػػ  ػتتوينهتػػػػن السػػػػت راؾ افوضػػػػ 
كفضػػػ  كننػػػت عػػػرامج ، 2004-2003اظتوسػػػل اف راسػػػل  فلن ظومػػػ  افرتعويػػػ  كافػػػ   بضػػػت اعتػػػ او مػػػ 

كق  كنف اعت ؼ م  كراو افضلنين افبيئيػ  افػ  لدر ػت يف  ػ   ، افرتعي  اظت ني  عش     احإَالسنت
 افوتب  و نالر افوعل ف ل افتالمي  علركرة انفظ  علمت اي  كمن لتويه.

لف ، يػ  فلاػور االعتػ ائل يف اظت رسػ  اصت ائريػ فض  قبػش مػ   ػالؿ حتليل ػن تػول كتػب افرتعيػ  اظت ن   
كيػػ د يف ، لدرج افد يػػ  مػػ  افضلػػنين افبيئيػػ  يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف  ػػ ا افاػػور اظتالػػرع اظت رسػػل

اف  استلت َ ارة اظتواضي  ا كثر ق نكال يف كتب افرتعيػ  ل قلي  افتوازف افبيئ، مض م      افضلنين
يف اصت ائر افد ي   اظتالرع اظت رسلسي  لدرج ، % 47.38ق نكؿ علغت  اظت ني  يف   ا افاور ع اب 

  كافتػػػوازف افبيئػػػل، كاظتالػػػوالت افبيئيػػػ ، مػػػ  اظتواضػػػي  ذات افدالقػػػ  اػػػ   افضلػػػي  مثػػػ  قدريػػػف افبيئػػػ 
 كلنواع افبيئنت.، كمووننت اف ظنـ افبيئل، كعالق  احإنانف عبيئته

     بػػش مػػػ   ػػػالؿ حتليػػ  اظتلػػػنمش افتدلينيػػػ  افػػػ  كردتفضػػػ  ق، كفينػػن يتدلػػػق عضلػػػي  زتنيػػ  افبيئػػػ     
لدرج افد يػػ  مػػ    اظتالػػرع اظت رسػػللف ، يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  فلاػػور احإعتػػ ائل يف اظت رسػػ  اصت ائريػػ 

كمػػػ  عػػػش موضػػػوعنت ، %28.74اظتوضػػػوعنت ذات افدالقػػػ  اػػػ   افضلػػػي  ع اػػػب  ق ػػػنكؿ قػػػ رت عػػػػ 
كتب افرتعي  اظت نيػ  يف افاػور االعتػ ائل يف اصت ائػر: مونفزػ  افتلػوث   زتني  افبيئ   اف    ذدرا  ن يف

 مونفزػ  افتصػزر، قػ كير اف ضنيػنت، اظتالػنرك  يف ا نالػا  افبيئيػ ، انفظػ  علػمت رتػنؿ افبيئػ ، افبيئل
دكر ، ك  ػػػود افدلنػػػػنو يف زتنيػػػ  افبيئػػػػ ، قر ػػػي  اسػػػػت الؾ افو رعػػػنو كافغػػػػنز، قر ػػػي  اسػػػت الؾ اظتػػػػنو

اضتضػنظ علػمت نظنفػ  ، انفظ  علمت افغنعنت كاضت ائق كاظتانسنت اطتلراو، اضتضنظ افبيئ  احإسالـ يف
 اضتضنظ علمت اف ظنف .  ، افالن  

لف ، يف اظت رسػ  اصت ائريػ  االعت ائلكنن قبش م   الؿ حتلي  ملنمش كتب افرتعي  اظت ني  فلاور    
فضػ  ، لػي  مالػوالت افتلػوث افبيئػل    افوتب قلػن ت افد يػ  مػ  اظتوضػوعنت ذات افدالقػ  عض

كمػ  عػش مالػوالت افتلػوث افبيئػل افػ  قلػن ت ن ، % 22.88ق نكفت افوتػب  ػ   افضلػي  ع اػب  
 افتلػػوث افاػػندل، افتلػػوث كافتاػػنل افغػػ ائل، قلػػوث افرتعػػ ، قلػػوث اظتػػنو،  ػػ   افوتػػب: قلػػوث اعتػػواو

 اف ضنينت كافضننم .، افصز  افدنم ، افتلوث افبصرم
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لف  ػ   افوتػب َف ، االعتػ ائل م   الؿ حتلي  ػتتوينت كتب افرتعيػ  اظت نيػ  يف افاػور كنن قبش   
سيػػػ    ذدراج موضػػػوعنت قتدلػػػق عنسػػػتدننؿ ، هتػػػتل كثػػػ ا عضلػػػي  اسػػػتدننؿ اظتػػػوارد افبيئيػػػ  افابيديػػػ 

 بدا اظتواضػػػي فػػسيػػ    افتاػػرؽ ، % 4.33اظتػػوارد افبيئيػػ  افابيديػػ  يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  ع اػػب  
اسػت  اؼ ا سيػنو اضتيوانيػ  ، اسػت  امنت اظتػنو، ذات افصل  ا   افضلي  مثػ : اسػت  امنت افانقػ 

غػػػ  لف ق ػػػنكؿ  ػػػ   ، اسػػػت  امنت افػػ ض ، اسػػت  امنت افغػػػنز افابيدػػػل، اسػػػت  اؼ افرتعػػػ ، كاف بنقيػػ 
ك ػػػو مػػػن كتدل ػػػن عديػػػ ة علػػػمت حتضيػػػق ، اظتوضػػػوعنت يف افوتػػػب اظتػػػ كورة كػػػنف ع اػػػب ضػػػديض   ػػػ ا

   اؼ اظتر وة م  ق نكؿ     اظتوضوعنت كقلني  ن يف افوتب اظت رسي .ا 
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 خالصة:
سيػ  يصػ  ، قدت  مرسل  عرض كحتلي  كم نقال  اف تنئج م  اظتراس  اظت ن  يف لم يػ  علنػل    

 ه.في ن افبنس  عد   وؿ ع نو ذُف احإ نع  علمت ؼتتلف افتانؤالت اف   رس ن يف ذ ونفي  دراست
ػػل ن  ػػالؿ  ػػ   اف راسػػ  ذُف     لف َػػورة اف ظػػنـ افبيئػػل يف كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف اظترسلػػ  كقػػ  قَو

سيػػػ  ق وعػػػت اظتوضػػػوعنت كافضلػػػنين اظتتدلضػػػ  ، احإعت ائيػػ  يف اظت رسػػػ  اصت ائريػػػ  كننػػػت َػػػورة ذكتنعيػػ 
فوثػػػ  مػػػػ  كنػػػن لف  ػػػ   افوتػػػػب قلػػػن ت ا،  عنف ظػػػنـ افبيئػػػل افػػػ  ق نكفت ػػػػن  ػػػ   افوتػػػب اظت رسػػػػي 
قلػػن  عنحإضػػنف  ، منعػػ ا مالػػول  قلػػوث افرتعػػ ، اظتوضػػوعنت ذات افصػػل  االػػوالت افتلػػوث افبيئػػل

مثػػػػ  اسػػػػت  امنت افانقػػػػ  ،  ػػػػ   افوتػػػػب افد يػػػػ  مػػػػ  ل ػػػػونؿ اسػػػػت  اـ اظتػػػػوارد افبيئيػػػػ  افابيديػػػػ 
 ذضػػػػنف  ذُف اسػػػػت  اؼ ا سيػػػػنو اف بنقيػػػػ ، كاسػػػػت  امنت اظتػػػػنو كاسػػػػت  امنت افغػػػػنز افابيدػػػػل كافػػػػ ض 

كقبػػػػش ليلػػػػن مػػػػ   ػػػػالؿ اف راسػػػػ   لف  ػػػػ   افوتػػػػب قػػػػ  قلػػػػن ت افد يػػػػ  مػػػػ  ، كاضتيوانيػػػػ  كافرتعػػػػ 
 اظتوضوعنت اظتتدلض  ينني  افبيئ  كع اب ؼتتلض  م  كتنب   ر.
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 خذتمـــــــــة :
فوسػػنئ  كا دكات افرئياػػي  يف غػػرس عنعتبنر ػػن ذسػػ ل ا، قتلػػ  لقتيػػ  اظت ػػن ج افتدلينيػػ  اظت رسػػي    

ػن يف اظتراسػ  افتدلينيػ  ا كُف سػ  ق نػو  ػ   افضػيل  مبندا كقيل افرتعي  افبيئيػ  ع ػ  افتالميػ   صَو
فضػػ  اقلػػ  مػػ   ػػالؿ  ػػ   اف راسػػ  افتزليليػػ  ظتػػن قلػػن ته كتػػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف ، كاظتبػػندا مد ػػل

وعنت كقلػػػنين عيئيػػػ  عدػػػا اظتؤ ػػػرات كاف تػػػنئج ذات مػػػ  موضػػػ  االعت ائيػػػ  فلن رسػػػ  اصت ائريػػػ  اظترسلػػػ
 قتنث  فينن يلل:، اف الف 

ػػػػ  .1 َّ افػػػػو ا ، ل عوػػػػّ  لعدػػػػند : اظتػػػػ ٓفاال تنػػػػنع ّ ػػػػن هتػػػػتّل عنفوسػػػػ  ، فلرتعيػػػػ  اظت نيػػػػ  لقتّيػػػػ   ن
كمن ي تظر م    ا اف الػنط اعتػنـ  ػو قرسػيخ افتوّ  ػنت اظتوافضػ  فلضػيل ، كافثضنيف.كافبيئل، االقتصندم

 كافوضػدينت افػ  نتوػ  لف قاػن ل يف ق نيػ ، كذف  مػ   ػالؿ ؼتتلػف اظتواضػي  اظتضرتسػ ، ني احإنان
اظت نيػ   ػو قوػوي  فػرد سػّر مػ  كػّ  فػ ّف اعتػ ؼ افػرئيس فلرتعيػ  ، عت ا ع د م  افالوكينت االكتنعي .

دتّو ػه مػ  ماتضػّ . كنن هت ؼ ليلن ذُف ق كي  افتلني  عنظتدػنرؼ كاظت ػػنرات ك افاػلوكينت افػ  ، قي 
 افب نو افاليل ضتينقه ذف علمت اظتاتول اّلل كافو ا لك افدنظتل.

يػ  كدترسػه اػن سػ  يضػـو اال تننعكق ريبه علمت اضتيػنة ظت ني  هتتل عصض    صي  افتلني  افرتعي  ا .2
فنفرتعيػ  اظت نيػ  قدنػ  علػمت ذكاػنب ، ع كر  في ػن عنناػونـ قػنـ مػ  ا  ػري  كمػ  متالبػنت اصتننعػ 

ل اظترغػػوب فيػػه يف افبيػػت كاظت رسػػ  اال تنػػنععصػػورة عنليػػ  كفدنفػػ  مبػػندا كم ػػنرات افاػػلوؾ  افضػػرد
كافالػػػػنرع كا مػػػػنك  افدنمػػػػ  كذفػػػػ  خبلػػػػق ضػػػػن  ا تنػػػػنعل ف يػػػػه ياػػػػت   ذُف قػػػػيل افتدػػػػنكف كافد افػػػػ  
كاف نتضرا يػػ  كسػػب افػػو   كافغػػ ة عليػػه كقوظيػػف كػػ  افانقػػنت فب نئػػه كرفدتػػه  داو رسػػنفته اضتلػػنري   

  و م  اضتلنرة احإنانني  كاضتضنظ علمت افبيئ  عو  مووننهتن.كو
ذف اجملتنػػػ  اظتػػػ ٓف فػػػيس غتنوعػػػ  عالػػػري  م ظنػػػ  متوائنػػػ  يف ظػػػ  غتنوعػػػ  مػػػ  افضػػػيل ا  القيػػػ   .3

كق رقه علمت قغ ي  اجملتن  اػن  احإنانٓفذنه غتتن  ػتوـو عابيدته كم ل َالسيته فلدية ، فزاب
فػ ف  ك ػب علػمت افرتعيػ  اظت نيػ  لف قتوػه م ػ  افب ايػ  ؿتػو زتنيػ   ،نتلوه مػ  مػوارد قنعلػ  فالسػتثننر

كرعنيت ن فتووف يف لفل  سنالهتن طت م  اجملتن  كيووف ذف  عب  افوعل ، افبيئ  افابيدي  لكاظتونف 
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كقدليل افاضػ  سػب  انفظػ  علػمت افبيئػ  سػ  نتو ػب كػوارث عيئيػ  ، عضين  افابيد  اظتندي  كاصتننفي  
 ػتضض .

 اظتلػػػنمش اظتدرفيػػػ  ظت  ػػػنج افرتعيػػػ  اظت نيػػػ  يف افاػػػور االعتػػػ ائل كفيػػػ ة احإَػػػالسنت افرتعويػػػ  قدتػػػ  .4
يػػ  كا كضػنع االقتصػػندي  كافاينسػػي  اال تننع(  متغػػ ا قنعدػػن يف دافػ  اضتيػػنة 2003اصت ي ة)دياػن  

لرتعي  اظت نيػ   ػل قوػوي  اناالقن م  افضورة اف  مؤدا ن لف افغني  ا سنسي  ف، كافبيئي  الي  كافدنظتي 
 اظتوا   افصنٌف كاالكتنيب اف م يان ل يف ع نو افو   كزتني   موارد  افبيئي  افابيدي .

قلػػػػن ت كتػػػػب افرتعيػػػػ  اظت نيػػػػ  فلاػػػػور االعتػػػػ ائل يف اظت رسػػػػ  اصت ائريػػػػ  افد يػػػػ  مػػػػ  اظتوضػػػػوعنت  .5
اظتوارد افبيئي  افابيدي  كزتنيػ  كافضلنين افبيئي  مث  اف ظنـ افبيئل كمالوالت افتلوث افبيئل كاستدننؿ 

لف     اظتندة افتدليني  هتػ ؼ ذُف  دػ  افتلنيػ  قػندرا علػمت افتضنعػ  االكتػنيب مػ   اعتبنرعلمت ، افبيئ 
 ل كافبيئل كؽتنرس  قواع  افصز  كا م  .اال تننعاي  
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 1995، .افضن رة: عنَف افوتب  اظت  نج عش اف ظري  كافتابيقلزت  اضتاش. ، افضنٓف .522
.افضػن رة: 3. ط افوسنئ  افتدليني  كاظتػ  ج نعر . ، ني زت    م ك  نعر عب  اضت، كنظل .521

 . 1956، دار اف  ل  افدرعي  
. قػػػر: ػتنػػػ  قاور ػػػن كفتنذ  ػػػن افوػػػ ل اال تننعيػػػ دت يػػػ  يف اف ظريػػػ   را ػػػنـ. ، كيتلػػػوقة .521

 1990، افادي  فرج. احإسو  ري : دار اظتدرف  اصتنمدي 
.قػػر:  ػػندم رعيػػ . عػػ كت: ،  تنػػنعمضػػ منت يف علػػل االركنيػػه. ،  ػػورج ك فػػورد، العنسػػند .521

 .1982، اظتؤسا  اصتنمدي  فل راسنت 
. مصػر:عنَف 1. ط افرتعي  افبيئي  كا ػب كماػؤكفي ساش. ، لزت  ساش ك فنرغ ، افلضنٓف  .521

 .1991، افوتب 
مدوػل اظتصػالزنت افرتعويػ  اظتدرفػ  يف اظت  ػنج علل لزتػ  . ، لزت  ساش ك اصتن ، افلضنٓف .521

  1999، .افضن رة:عنَف افوتب ،2.طك رؽ افت ريس
. 1. ط افرتعيػ  افبيئيػ  عػش اضتنضػر كاظتاػتضب ساػ  لزتػ  . ، لزتػ  ساػش ك فنرعػ ، افلضنٓف .552

   1999، مصر: عنَف افوتب
 ق1418.افوويت: دار افضلل ، اظت  ج اظت رسل كقابيضنقه افرتعوي  غتنكر، ػتن  َالح.  .555
 .1994، دار افالركؽ .عننف: افبيئ  كافصز  افدنم سانف علل.، ػتنس   .550
.ا ردف: اظت  ػػنج افتدلينػػل كافتو ػػه ا يػػ يوفو ل اف ظريػػ  كافتابيػػقسػػ يل  كآ ػػركف . ، ػتاػػ  .552

 .2005، دار افالركؽ 



 قنئن  اظترا    
 

327 
 

 . 1983، . ع كت: دار افالركؽ 2. ط يف فلاض  اف ض زكل ؾتيب . ، ػتضوظ .552
كت: دار .اصتػػػ و ا كؿ.عػػػ  1. طدراسػػػنت يف علػػػل اال تنػػػنععبػػػ  ا. ، ػتنػػػ  عبػػػ  افػػػرزت  .551

 2000، اف  ل  افدرعي 
.مصػر: دار افضوػر 1. طافرتعي  افبيئيػ  : قػرارات ػ دراسػنت ػ قابيضػنتسانـ . ، ػتن  منزف .551

 . 2007، فل الر كافتوزي 
. ع كت:اظتوتبػػ  افدصػػري  1. طافتلػػوث افلوضػػنئل كافرتعيػػ  افبيئيػػ سػػد  افػػ ي . ، ػتنػػ  م ػػ  .551

 .1997، فلابنع  كاف الر
سػػورين:  افرتعيػػ  افبيئيػػ  كآفنق ػػن اظتاػػتضبلي .ذعتاػػنـ. ، دركيػػة افدونػػلَػػنٌف ك ، ػتنػػود ك ػػ  .551

 2003، دار افضور
، . افاػػػدودي : موتػػػب افرتعيػػػ  افغػػػريب فػػػ كؿ اطتلػػػيجافرتعيػػػ  افبيئيػػػ من ػػػ  ستػػػيس. ، اظتاػػػلننٓف .551
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. افوويػػػػػػػػػػػػػػت: سلاػػػػػػػػػػػػػػل  عػػػػػػػػػػػػػػنَف اف ظنـ احإعالمػػػػػػػػػػػػػػل اصت يػػػػػػػػػػػػػػ مصػػػػػػػػػػػػػػاضمت.، اظتصػػػػػػػػػػػػػػنودم .502

 .1985.لكتوعر 94اظتدرف .ع د
   1995، .افضن رة: دار افضور افدريب لَوؿ افرتعي ذعرا يل عصنت. ، نكع ما .505
 .2005، . مصر: اف ار افدنظتي  فل الر كافتوزي 1. طافرتعي  افبيئي ذعرا يل. ، مانكع .500
اف ظػػػػنـ افرتعػػػػوم كاظت ػػػػن ج اظتد ػػػػ  افػػػػو ا فتوػػػػوي  ماػػػػت  مل افرتعيػػػػ  كحتاػػػػش ماػػػػتوا ل.  .502

 2004، . اصت ائرم اظت ارس االعت ائي س   قوويا فضنئ ة م ير ، افتدليني 
 2000، .اصت ائر: مابد  اف ونح افر نننت افبيئي  يف اصت ائرازت . ، ملز  .502
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 1987، موتب  ا ؾتلو مصري 
. ا ردف: دار 1. طرفػػػػ  كفػػػػ افبزػػػػ  افدلنػػػػل سغاػػػػنف ذيب.، م صػػػػور كاف نػػػػرم، ندنػػػػنف .501

 .1998، افو  م 
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. 1.طحتليػػػػ  ملػػػػنوف اظت ػػػػن ج اف راسػػػػي ػتاػػػػ  علػػػػل . ، عبػػػػ  افرزتػػػػنف ك عايػػػػ ، اعتػػػػنمشل .501
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 1995، اصتنمدي 
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   2004، .دمالق: دار افضور1ط

.افضػػن رة: مو يػػ  لسػػس ع ػػنو اظت ػن ج كق ظيننهتنافوكيػ  سلنػػل لزتػ . اظتضػػ ، ػتنػػ  ا مػش .  .522
 . 1980سانف، 

 ر اظتاػػ ة .ا ردف:  دالسػػس ع ػػنو اظت ػػن ج كق ظيننهتػػنػتنػػ  لمػػش. ، سلنػػل ك اظتضػػ ، افوكيػػ  .525
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. افتاػػػػػوير   –افت ظينػػػػػنت  –اظتوونػػػػػنت  -اظت ػػػػػن ج : ا سػػػػػسفتزػػػػػل كآ ػػػػػركف . ، يػػػػػونس .520

 ق .  1425، عننف.ا ردف:دار افضور
 ادرسذئل واألطروحذت:

ذعرا يل ػتن  ػتو ،  نرؽ. "قضؤف م ن ج علـو افصز  كافبيئ  فلنرسلػ  ا سنسػي  افدليػن يف  .522
اكتانب افاالب عتن". رسنف  من اػت . اصتنمدػ  احإسػالمي . غػ ة. ضوو مدني  افرتعي  افبيئي  كم ل 
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نعاش ،   ل ػتن  ساػش ."ماػتول افػوعل عػبدا اظت ػن ر افبيئيػ  فػ ل  نفبػنت عوليػ  ع .522

  افرتعيػػػ  افدلنيػػػ  فألقاػػػنـ افدلنيػػػ  اػػػ ي   موػػػ  اظتورمػػػ  ك ػػػ ة". رسػػػنف  من اػػػت .  نمدػػػ  لـ افضػػػرل
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س افتدليل االعت ائل كاظتتوسػ  يف افرتعيػ  افبيئيػ ". رسػنف  من اػت . علدي ، رتد ." دكر م ار  .521

 2011 نمد  م تورم. قا اي  . 
عورزؽ، نوار. "دكر مؤسا  افتدليل افثػننوم يف نالػر افػوعل افبيئػل". رسػنف  من اػت . قاػل  .521

 .2009علل اال تننع. نمد   م تورم ، قا اي  . اصت ائر، 
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. رسػػػػػػنف    يف اف ظريػػػػػػ  كافتابيق:دراسػػػػػػ  سنفػػػػػػ  اصت ائػػػػػػر   ػػػػػػية، س وسػػػػػػل." احإدارة افبيئيػػػػػػ  .521
 1997من ات . نمد  اصت ائر، 

يف قد يػػػػ  افػػػػوعل افبيئػػػػل عنفاػػػػلوؾ افبيئػػػػل  اال تننعيػػػػ لزتػػػػ . "دكر اظتؤساػػػػنت ، زردكمػػػل   .521
ر ضونيػػػن.  نمدػػػ  ا  اظتػػػ ع ". ل ركسػػػ  ف يػػػ   ػػػ ندة افػػػ كتورا . قاػػػل علػػػل افػػػ ضس كعلػػػـو افرتعيػػػ  ك

 2007، اصت ائر
 نفػػ . "عػػرامج افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف افتلض يػػوف اصت ائػػرم". رسػػنف  من اػػت .  نمدػػ  عػػ  ، توم ػػ .521

 . 2006يوسف ع    ة. اصت ائر. 
اظترزكقل. " فنعلي  عرننمج لنالا  عيئي  َضي  كال َضي  علػمت ، ك دركية، ػتن ، عب  اظت دل .522

دلػػيل ا سنسػػل ع كفػػ  احإمػػنرات". ق نيػػ  اظت ػػنرات كافضػػيل افبيئيػػ  فػػ ل قالميػػ  اضتلضػػ  افثننيػػ  مػػ  افت
 2006دكتورا  يف افدلـو افبيئي .  نمد  عش مشس. مصر.  ل ركس 
لزتػػ  زكػػل. "قضػػؤف م ػػن ج اصتغرافيػػن يف ضػػوو ل ػػ اؼ افرتعيػػ  افبيئيػػ  فلصػػف افدن ػػر ، عػػ كاف .525

 2009م  ك    نظر مدلنل اف راسنت اال تننعي ". رسنف  من ات . اصتنمد  احإسالمي  . غ ة. 
فرسػػػػند." افتو يػػػػ  افرتعػػػػوم". رسػػػػنف  من اػػػػت . علػػػػـو افرتعيػػػػ .  نمدػػػػ  اصت ائػػػػػر. ، فدػػػػريبا .520
 2005/2006 نمد  عاورة. 1990
ػتن . "ؿتو متاور ذسػالمل فلرتعيػ  افبيئيػ ". رسػنف  من اػت .  نمدػ   سد   ن ل، افدلينٓف .522

 ػ1431لـ افضرل.افادودي . 
رسػنف  من اػت  يف ، مل فلرتعيػ  افبيئيػ "سػد . " ؿتػو م ظػور ذسػال، ػتن  ك  ن ػل، افدلينٓف .522

  ػػ  1417، . افادودي ، افرتعي  احإسالمي  اظتضنرن . قال افرتعي  احإسالمي .  نمد  لـ افضرل
مػػػ كرة ف يػػػ  ، شتػػػ ة فػػػالح. "دكر اظت رسػػػ  يف انفظػػػ  علػػػمت افبيئػػػ ، فػػػنئ ة ك فػػػالح، قنضػػػل .521

 2003/2004نق ة. اصت ائر.   ندة لستنذ افتدليل افثننوم". اظت رس  افدلين فألس
"كاقػػ  افرتعيػػ  افبيئيػػ  يف مضػػررات افدلػػـو فتالميػػ  افصػػضوؼ افدليػػن عنظترسلػػ  سػػد . ، افضزاػػنٓف .521

 .1430. رسنف  من ات  يف قال اظت ن ج ك رؽ افت ريس. نمد  لـ افضرل.افادودي .االعت ائي "
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د اال تننعيػػ  كمػػ ل ػتنػػ  عنمشػػنخ،  ػػندي . "دراسػػ  حتليليػػ    ػػ اؼ مضرتسػػ  فتػػ ريس اظتػػوا .521
  ػػ 1406حتضض ن عنفتدليل االعت ائل عنظتنلو  افدرعي  افادودي ".رسنف  من ات . نمد  اـ افضرل. 

مػػػػػػػراع ، لسػػػػػػػالـ. "كاقػػػػػػػ  اظت ظومػػػػػػػ  افرتعويػػػػػػػ  اصت ائريػػػػػػػ ". رسػػػػػػػنف  من اػػػػػػػت . قاػػػػػػػل علػػػػػػػل  .521
  نمد  عاورة.اال تننع.

الؿ م ػػن ج افدلػػـو فاػػالب اظترسلػػ  ." عرنػػنمج مضتػػوح يف افرتعيػػ  افبيئيػػ  مػػ   ػػقياػػ نالػػواف،  .521
 .2000ا سنسي  افدلين ازنفظنت غ ة. رسنف  دكتورا . كلي  افرتعي  اضتوومي . غ . فلااش. 

كننس، لتل." ا فينت افضننوني  ضتنني  افبيئ  يف اصت ائر".ل ركسػ  دكتػورا  يف افضننوف. نمدػ   .512
 .2007لعو عور علضني  قلنانف.اصت ائر، 

 يذت:ادمجالت واددور 
ػتنػػ ." قضػػؤف كتػػب افرتعيػػ  اف ي يػػ  احإسػػالمي  ظترسلػػ  افتدلػػيل ا سنسػػل يف ضػػوو  ، لعػػو ز ػػرة .515

. اظتركػػ  2.افدػػ د3.اجمللػػ غتلػػ  افبزػػ  افرتعومقػػيل افرتعيػػ  افبيئيػػ  افوا ػػب قوافر ػػن يف قلػػ  افوتػػب". 
 (.2004افضومل فلبزوث افرتعوي  كافت ني )

      دراسػػػ   احإسػػػالمي رتعويػػػ  افبيئيػػػ  يف م ػػػن ج افرتعيػػػ  عػػػنرؼ . "كاقػػػ  اظتضػػػن يل  اف، لسػػد  رتدػػػ  .510
 (2011، . )افد د افثنف  كافراع  27اجملل  ، غتل   نمد  دمالقيف ػتنفظ  دمالق". 

عوعاليت."دراسػ  حتليليػ  تػول كتػب افضػراوة كاضوظػنت فلنرسلػ  ، لشتنو ك اصتػو ر، ذفينس .512
غتل  فلدلػـو افرتعويػ  كاال تننعيػ  اظتنلو  افدرعي  افاػدودي ". االعت ائي  افدلين يف غتنؿ افرتعي  افبيئي  يف

 (.2002.) ننضل ، 1.افد د14. افادودي :  نمد  لـ افضرل.اجملل  كاحإنانني 
  4.ـغتل  افدلـو اال تننعي  كاحإنانني افصغ ." افرتعي  افبيئي  يف م ن و ن اف راسي ".، عنزتل .512
 (.1998افدلنل ) . راعلس:اعتيئ  افضومي  فلبز 1.افد د
. 05.عػػ دغتلػ  افبنس زتػ ة ." قاػي  اظتػوارد افبيئيػ  مػ  ا  ػ  عنفدنمػ  افبيئػل". ، عػ  قري ػ  .511

 2007 نمد  كرقل .
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ع  قض ، سدند." قػيل افرتعيػ  افبيئيػ  يف افوتػنب اظت رسػل: دراسػ  حتليليػ  تػول كتػب افرتعيػ   .511
 (   2009، افد د ا كؿ.)غتل  اضتون اظت ني  فلتدليل ا سنسل".

زت م عب  افدظيل." انضرائي  كتػب افدلػـو كعالقت ػن عنظتاػتول افلغػوم فتالميػ  اظترسلػ  ، افب ن .511
 (1996)30. اظت صورة.غتل  كلي  افرتعي االعت ائي ". 
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 ملخص اددراسة:
اػ   افبيئػ  كعػ ؿ  اال تنػنـذف ق اي  سول اظتالوالت افبيئي  يف افدنَف افيـو است عمت م ي ا م       

ككػػػنف مػػػ  لعػػػرز اظتاػػػنعل افػػػ   ،اصت ػػػود افضرديػػػ  كاصتننعيػػػ  مػػػ  ل ػػػ  زتنيت ػػػن كاضتضػػػنظ علػػػمت قواز ػػػن
عنفرتعيػػ  افبيئيػػ  كذفػػ  عػػ دراج قلػػنين كموضػػوعنت  اال تنػػنـانت وت ػػن افػػ كؿ كاضتوومػػنت  ػػو زيػػندة 

افبيئػػ  يف اظت ػػن ج افتدلينيػػ  اظت رسػػي  سػػ  يػػتل قلضػػش قػػيل اضتضػػنظ علػػمت افبيئػػ  يف نضػػوس افػػ ةو م ػػ  
ئػر سيػ  ضػن  اظت ػن ج افتدلينيػ  يف ؼتتلػف ك  ا من ل تل عه ليلن اظتالػرع اظت رسػل يف اصت ا، افصغر

ػػن م ػػه علػػمت قلضػػش قػػيل انفظػػ  علػػمت افبيئػػ  كرعنيت ػػن  ا  ػػوار موضػػوعنت كقلػػنين قتدلػػق عنفبيئػػ  سَر
 فأل ينؿ اظتاتضبلي .

كقدت  مندة افرتعي  اظت ني  كاس ة م  قل  اظتواد افتدليني  اف  سدمت م   العتن اظتالرع اظت رسػل      
ضػػػرد قووي ػػػن  ف يوػػػوف قػػػندرا علػػػمت افتضنعػػػ  احإكتػػػنيب مػػػ  ػتياػػػه اال تنػػػنعل كافبيئػػػل ذُف قوػػػوي  اف

ك ػ ا مػن قاػت  ؼ  ػ   اف راسػ  قاػلي  افلػوو عليػه م الضػ  مػ  ، كقوريس افالوؾ افبيئػل افاػليل
 قانؤؿ رئيال مضند :    

 يف اظت رس  اصت ائري ؟من  ل قلنين افبيئ  اف  يالتن  علي ن كتنب افرتعي  اظت ني  فلاور احإعت ائل    
 كيتضرع علمت   ا افتانؤؿ لرعد  قانؤالت فرعي   ل :

 افرتعي  اظت ني  فلاور احإعت ائل يف اظت رس  اصت ائري ؟ من  ل َورة اف ظنـ افبيئل يف كتنب .6
 افرتعي  اظت ني  يف اظت رس  اصت ائري  ؟ من  ل مالوالت افتلوث افبيئل اف  يتلن  ن  كتنب .7
تدننؿ اظتػػػوارد افبيئيػػ  افابيديػػ  يف كتػػػنب افرتعيػػ  اظت نيػػػ  فلاػػور احإعتػػػ ائل يف مػػن  ػػل ل ػػػونؿ اسػػ .8

 اظت رس  اصت ائري  ؟
افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف افاػػور احإعتػػ ائل يف اظت رسػػ   مػػن  ػػو اتػػول اظتتدلػػق يننيػػ  افبيئػػ  يف كتػػنب .9

 اصت ائري ؟
ػػػػضل كفضػػػػ  ل تػػػػنر افبنسػػػػ  يف  ػػػػ   اف راسػػػػ    كاعتنػػػػ ت اف راسػػػػ  علػػػػمت اظتػػػػ  ج اظتػػػػ  ج افَو

سي  قنـ عتزلي  ػتتول كتب افرتعي  اظت نيػ  يف افاػور  عنست  اـ حتلي  اظتلنوف)اتول( افتزليلل



 



احإعتػػ ائل يف اظت رسػػ  اصت ائريػػ  مدتنػػ ا يف ذفػػ  علػػمت َػػ نف  فتزليػػ  ػتتػػول  ػػ   افوتػػب قلػػن ت 
 قلي  عيئي  . 38    افص نف  

لت اف راس  ذُف رتل  م  اف تن      ئج دتثلت يف من يلل :كق  قَو
َورة اف ظنـ افبيئل يف كتب افرتعي  اظت ني  يف اظترسل  احإعت ائي  يف اظت رس  اصت ائري  كننت َػورة  -

سيػػػ  ق وعػػػت اظتوضػػػوعنت كافضلػػػنين اظتتدلضػػػ  عنف ظػػػنـ افبيئػػػل افػػػ  ق نكفت ػػػن  ػػػ   افوتػػػب ، ذكتنعيػػػ 
كمػػ  مث فػػ ف كتػػب ، لنػػواع افبيئػػنت، تػػهعالقػػ  احإناػػنف عبيئ، مثػػ  موونػػنت اف ظػػنـ افبيئػػل، اظت رسػػي 

افرتعي  اظت ني  يف اظت رس  اصت ائري  دتو  افتلني  م  افتدرؼ علمت ؼتتلف ع نَر كل  او اف ظنـ افبيئػل 
 اف م يدية فيه.

قلن ت افوث  م  اظتوضوعنت ذات ، كتب افرتعي  اظت ني  فلاور احإعت ائل يف اظت رس  اصت ائري  -
منع ا مالول  قلوث افرتعػ  افػ  َف يوعتػن اظتالػرع اظت رسػل يف اصت ائػر ، فبيئلافصل  االوالت افتلوث ا

سيػ ا مػػ  كتػػب افرتعيػ  اظت نيػػ   منعػػ ا كتػػنب افاػ   افثننيػػ  افػػ م قلػػن  ذ ػنرة ضػػديض  عتػػ ا اظتالػػول  
 افبيئي .

 كتػب افرتعيػػ  اظت نيػػ  يف اظترسلػػ  احإعت ائيػػ  يف اظت رسػػ  اصت ائريػػ  قػػ  قلػػن ت افد يػػ  مػػ  ل ػػونؿ -
مثػػ  اسػػت  امنت افانقػػ  كاسػػت  امنت اظتػػنو كاسػػت  امنت افغػػنز ، اسػػت  اـ اظتػػوارد افبيئيػػ  افابيديػػ 

ككػػػنف ق ػػػنكؿ كػػػ  قلػػػ  ، ذضػػػنف  ذُف  اسػػػت  اؼ ا سيػػػنو اف بنقيػػػ  كاضتيوانيػػػ  كافرتعػػػ ، افابيدػػػل كافػػػ ض 
 اظتوضوعنت ع اب  ضديض .

 ائريػػػػػ  قػػػػػ  قلػػػػػن ت افد يػػػػػ  مػػػػػ  كتػػػػػب افرتعيػػػػػ  اظت نيػػػػػ  يف افاػػػػػور احإعتػػػػػ ائل يف اظت رسػػػػػ  اصت -
كدتثلػػت  ػػ   اظتوضػػوعنت يف : ، اظتوضػػوعنت اظتتدلضػػ  يننيػػ  افبيئػػ  كع اػػب ؼتتلضػػ  مػػ  كتػػنب   ػػر

، قػػ كير اف ضنيػػنت، اظتالػػنرك  يف ا نالػػا  افبيئيػػ ، انفظػػ  علػػمت رتػػنؿ افبيئػػ ، مونفزػػ  افتلػػوث افبيئػػل
، ك  ػػػػود افدلنػػػػنو يف زتنيػػػػ  افبيئػػػػ ، زاظتػػػػنو كافو رعػػػػنو كافغػػػػن اسػػػػت الؾقر ػػػػي  ، كمونفزػػػػ  افتصػػػػزر

كاضتضػنظ علػػمت ، كاضتضػنظ علػمت افغنعػنت كاضتػ ائق كاظتاػنسنت اطتلػراو كاضتضػنظ علػمت نظنفػ  افالػن  
 .اف ظنف  افدنم 

 
 



 



Summary of the Study: 

The increasing size of the environmental problems in the world today require more 

attention to this environment and more individual and collective efforts to protect and 

preserve the balance, and It was the most prominent efforts pursued by the state and 

government is to increase attention to environmental education and the inclusion of issues 

and topics of environment in the school curricula so as indoctrination of environmental 

conservation  values in the hearts of young people from an early age, This is also what care 

about it the school legislator in Algeria; where many of the topics and issues related to the 

environment of the educational curriculum in the various phases included. Keen to 

indoctrination environmental conservation values and care for future generations.  

The material civic education is one of those educational materials through which tried the 

school legislator to the formation of the individual configuration to be able to interact 

positively with social and environmental surroundings and to devote the proper 

environmental behavior, and this is what this study aimed at highlighting the flying of a 

key question that: 

What are the environmental issues included in the book of civic education in the primary 

phase of the Algerian school? 

Branching to this question four sub-questions are: 

1. What is the image of the ecosystem in the book of civic education in the primary phase 

of the Algerian school? 

2. What are the environmental pollution problems contained in the book of civic education 

in the Algerian school? 

3. What are the forms of the use of natural environmental resources in the book of civic 

education in the primary phase of the Algerian school? 

4. What is the content concerning the protection of Environment in the book of civic 

education in the primary phase in the Algerian school? 

Researcher chose descriptive analytical approach in this study using content analysis 

(content), where he analyzes the content of books Civic Education in Primary stage in 

Algerian schools using content analysis tool, which included 38 environmental issue. 

     The study found a number of results was the following: 



 



- Picture ecosystem in the books of civic education in the primary school in the Algerian 

school was a positive image, where varied topics and issues related to the ecosystem 

addressed by these textbooks, such asecosystem components, Man's relationship to its 

environment, the types of environments, so it has concluded that books of civic education 

in Algerian schools to give students the ability to recognize the various elements and parts 

of the ecosystem in which they live. 

 - books of civic education for the primary stage of the Algerian school, which included a 

lot of topics relevant to the problems of environmental pollution, But educational legislator 

in Algeria did not give the problem of soil pollution space in the books of civic education 

except the book of second year, which included a weak signal to this environmental 

problem. 

- books of civic education at the primary school in the Algerian Contained many forms of 

use of natural and environmental resources, Such as energy use and water use and uses of 

natural gas and oil, as well as the depletion of animals, plants and soil, and the presence of 

all these issues by weak. 

- books in of civic education Primary stage in the Algerian school has included a number 

of topics related to environmental protection in different proportions from a book to 

another, These topics represented in: combating environmental pollution, preserve the 

beauty of the environment, participate in environmental activities, waste recycling, and 

combating desertification, rationalizing the consumption of water, electricity and gas, and 

the efforts of scientists in environmental protection, and preservation of forests, parks and 

green spaces and maintain the cleanliness of the beaches, and hygiene General. 

 
 

 

 

   

 

 

 

 


