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 املمدـ:

ٔٲعع  ـ٪ام٪ات الوٶقٺٰي ٔ٪٘ هٸفٺععل٪ٗ كٸععٰارل٪ٗ ٰفععٕ الٺٰاه٬ععٰوؼ٬ ٰٓعع ْ٪ات الٺن٪ا ـ٪ت الوٯععي َپ ٘، ّتٷععْك ًعع

ٔٯ٘ الع رٓشت رهاهاٻ ٤ٖ ىَٔ٘ ااٰوِاؿٓٯ٘ ّادٰونا ٔٯ٘،  ّهاٜ  الوكيْلْدٔا اللٲاٺٰن

ِ٪عالٸات ُعْكاٻ         سٔح فلٓت املعولرلات الوكيْلْدٔع٘، ّتٷعْك تقئع٘ املٸ ٬هٹْم٪عات ّا٢ٰتٶ

سـٓجعع٘ لهو امعع  اععني اجملون ععات فٔنععا أيَععا ّت  ٣اوَععا مععم ال ععات، ّل عع  رالمٍععا    

شلععقا  ّتا ععاٻ-الععع رُععاشت ت الْاععت اسبععالٕ   ٘ا٨لكذلّىٔععٔ٪اٰسٔٲ٘ اشبععـمات الوٶعع

ٕٯ دباٍهععَا. كنععا هععاٍنت  -امليظععْك ٔ٪اس ٓععلّكٗ سونٔعع٘ ٢ ٫ٓنٰكععً ٤ٖ ىٌععاط هعع

ٔ٪اس٪٘، ّتْهعٔم معـاكٍا،       ٔٯ٘ اٌك  كارل ت الوؼٷعٔط لهوعفل ّالوٶع ا٤ؿّات اللٲاٺٰن

ٔ٪اس٪٘      ّتععلّٓر م٫ي٬ٰوذاتَععا، ّمٓععاؿٗ  ن٣َٜععا، ّاالوععالٕ لَععْك      مععا ٫ٓ ععلف الٔععْو االوٶعع

 ا٢ٰفٰول٪آٔٯ٘. 

ٔ٪اس٪٘     ٔٯ٘ معععً املفعععأٍه اسبـٓجععع٘ ت ٰ هعععه الوٶععع ٔ٪اس٪٘ ا٢ٰفٰول٪آععع ٫َعععْو الوٶععع ـٳ م٪فٺ ٫ٓ ععع

ٔ٪اسٔٯاٻ ٓععوه تيفٔععقِ مععً ػعع٣  اهععوؼـاو تكيْلْدٔععا املٸ ٬هٹْم٪ععات           اُْععفَا منٷععاٻ هعع

ِ٪الٸات موذعاّمٗٻ اسبعْادن الوقهٔـٓع٘ ت امل عام٣     ٔٲ٘ الينٷٔع٘ الوعاٜـٗ    ّا٢ٰتٶ ٔ٪اٰس ت الوٶع

ٰٜض لهقٔاو جبْلع٘ افذلآعٔ٘ ث٣ثٔع٘     ّالويق  املٔـاىٕ، ّال ن   هٙ تْفرل الفلُ٘ لهوا
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ا٤ا ععاؿ ت مْااععم ٢ سِععل شلععا ت ال ععات  ّفلعع  ا٫لٔعع٘ اهععٰوـكاٰدُ ّإايا ععُ جبععْؿٗ        

ٔٲ٘ املٹيو٪ظلٗ ت ميٷق٘ م ٔي٘.  ٔ٪اٰس  امليوْز ّالوذلا٘ الوٶ

ٔٯ٘ اجملعا  ّاٰهع اٻ لهوذعْ  ت ميعاهب  ـٓعـٗ معً         لقـ فوشت ٔ٪اس٪٘ ا٢ٰفٰول٪آع الوٶ

ٛ٭ ت       ٔ٪اٰسٔٲ٘ هععْا ُٰععـ الوٶعع ٔٲ٘ اععني طبوهعع  املٸقٸا ال ععات، ّكف ععت مععً موععوْٚ الوٲي٪افٹوعع

      ٚ ربفعٔب  إىل  الوْ  الـاػهٕ لهـّل٘ الْاسعـٗ رو اعني العـّ  اٌعك   عاو، ممعا رؿ

ٔ٪اٰسٔٲ٘ املق ـم٘ مً سٔح ا٤ه اك، ّىْ ٔ٘ امليوْز الوعٔاسٕ،  تكالٔ  اشبـمات الوٶ

ٔ٪اٰسٔٲ٘ امللافقععع٘ شلعععا سوعععع  موٷهاعععات الوعععاٜض )الٷعععرلاٌ، اليقعععع          ّا٤ىٌعععٷ٘ الوٶععع

ٔ٪اس٪٘   الؤاسٕ، ػـمات الفياؿ ،  لّض الوينِ ..  ّالع ربوه  ااػو٣ف ىْل الوٶع

 املٷهْا٘. 

ٍ٪ععععق٪ا الٺا٪ش٬ععععح   ٙ إىل  ّ هٔععععُ، هعععع ٙ  ٬ْٛ  ٪هٸعععع ٔٲعععع ٔ٪اس٪٘   ت٪و٬ععععٰهٔط ال ٫َععععْو الوٶعععع م٪فٺ

ٔ٪اس٪٘، ّاهععو لاض       ُٰععيا ٘ الوٶعع ٔٯ٘، ّرثلٍععا ا٨ػبععاإ ّالف ٯععا   هععٙ منععْ  ا٢ٰفٰول٪آعع

ٕٯ ا ٍنٶٔع٘     ٕٯ، ّكُـ سذعه العْ  ا ب الوذاكپ  اليادش٘ ت صبا  الوذْ  ا٢ٰفٰول٪آ

ٔ٪اس٪٘ ال ٪       ٔٯع٘  ا٢هٰوجن٪اك ت ٍقا املٔـاٌ املٹلٰاض، فٔع٣ٻ  عً حبعح ه٫عا٫  اهعوفٸاؿٗ الوٶع ل٪ٰا

ٔٯعات      ٛ٭  هٙ ُ ٔـ امل١هوات اسبكْمٔ٘ رو القٷال اشبعاْ معً اهعوجناك اللٲاٺٰن هْا

ٕٯ  عً هلٓعب        ٕٯ ال ٪ل٪ٰاع ٔ٪اٰس ّالوكيْلْدٔا اسبـٓج٘ ّتٷأقاتَا ت الذلّٓعر لهن٫ي٬عٰور الوٶع

ٔٯعع٘،        ٔٯ٘ ال ٪ل٪ٰا ٔ٪اٰسٔٲ٘ ّاملوععاس  ا٢ٰفٰول٪آعع ٔٯ٘ لهنْااععم الوٶعع  تيظععٔه الععلس٣ت ا٢ٰفٰول٪آعع

ٔ٪اس٪٘  ّفلعع  ذبقٔقععاٻ ملْاكاعع٘ الوٷععْكات          ّالْاععْف  يععـ رٍنٶٔوَععا ت تيٌععٔط الوٶعع

ِ٪الٸات  اسبـٓج٘ ت هٔا  اكني الاهـاٌ املووَـف٘ مً تكيْلْدٔا املٸ ٬هٹْم٪ات ّا٢ٰتٶ

ICT.٘ٔٯ ٔ٪اس٪٘ ال ٪ل٪ٰا  ، ّتْلٔفَا ت ا٢ٰك٬ٰتقٸاٛ اوي٪افٹؤٲ٘ الوٶ

ُٰعععـ    الفٔعععاٛ اللٲ الكهنعععات املفواسٔععع٘:  ٔٯ٘، املٸقٸا ٔ٪اس٪٘ ا٢ٰفٰول٪آععع ٕٯ، الوٶععع اٺٰنععع

ٔٲ٘. ٔ٪اٰس  الوٶ
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 املكدوٛ:

ٓٷهب  هٙ ٍقا ال ِل القٖ ى ٌُٔ  ِل امل هْمعات ّالوكيْلْدٔعا اللانٔع٘،    

سٔععح ٌٓععَـ ال ععات ت الْاععت اسبععالٕ تٷععْكات  هنٔعع٘ اوععام االووععاكل املو٣سععب،     

٘ ّىؤذععع٘ لعععقل  فإىعععُ ٢ ٓكعععاؿ ؽبهعععْ داىععع  معععً دْاىععع  سٔ        رّ  اتيعععا ا٢دونا ٔععع

الِعععشٔ٘ ؿٌّ رٌ ٓكعععٌْ له هعععه ّالوكيْلْدٔعععا تععع ثرل رّ  الؤاهعععٔ٘رّ  ا٢اوِعععاؿٓ٘

 هُٔ، إف مكيت تكيْلْدٔا امل هْمات ّا٢تِا٢ت مهٔعاكات معً اليعاي معً تاعاؿ       

 امل هْمات اللانٔ٘  هٙ ُ ٔـ  املٕ. 

ـ٭ا  ّفلعع  ٨هععَامُ ت اليععاتر    احملهععٕ  ٌٓععَـ القٷععال الوععٔاسٕ اٍونام٭ععا مونآعع

ّذبقٔب ٍـف تيْٓم القا ـٗ ا٢اوِاؿٓ٘ ّتْفرل فلْ ال ن  لهنعْاهيني ت طبوهع    

العععـّ ، هعععْاٛ ت القٷعععال الوعععٔاسٕ ىفوعععُ مجععع  ًعععلكات الوعععٔاس٘، املٷعععا ه،   

املِعيْ ات   الفياؿ ، ًلكات اليق  الؤاسٕ، ضب٣ت أم اشلعـآا، ضبع٣ت أعم   

 ا ات الوقهٔـٓ٘ امللتاٷ٘ اَا.ت ا٤ىٌٷ٘ ّالقٷرّ  خل،إالوقهٔـٓ٘ الٔـّٓ٘.. 

لقعععـ هعععاٍه ال ِعععل اللانعععٕ ت لَعععْك رًعععكا  دـٓعععـٗ معععً تكيْلْدٔعععا       

تٷْك ُيا ٘ الوعٔاس٘، ّلَعْك الوعٔاس٘    إىل  امل هْمات ّا٢تِا  الع رؿت اـّكٍا

ذبْ  دقكٖ ت ُيا ٘ الؤاس٘ ال املٔ٘. سٔح اهعوٷا ت  إىل  اللانٔ٘ الع رفٔت

هعٔاسٔ٘ تعرل تقهٔـٓع٘،     اٻلوعٔاسٔ٘، ّت٫ظَعل رمناهع   الوكيْلْدٔا رٌ تينٕ اسبلك٘ ا

رّ  اٌك  اهوٷال اَا الواٜض رٌ ػبْ  ال عات معً مكاىعُ  عدل ًاًع٘ اسباهعْ       

ترلٍعا، ّرٌ ؼبذععن تقكلتعُ، ِّٓعنه الىععامر كسهوعُ، ٌّٓعاٍـ املْااععم      رّ  اشلعات  

الع ٓيْٖ مٓاكتَا ااع  رٌ ٓقعْو االلسهع٘ اِعْكٗ ف هٔع٘. ّت ٓوْاع  ا٤معل  يعـ ٍعقا          

ـٯ اعع  ت ععـاِ اعع ٌ ٓععـػ  الوععاٜض ا ال ععات ا٢فذلآععٕ الععقٖ ٓيقهععُ مععً مكععاٌ  إىل  سبعع

رماكً ىأٜ٘ ّا ٔعـٗ ٢ ميكعً لعُ رٌ ٓوِعْك ت ٓعْوٿ معا الُْعْ  إلَٔعا.         إىل  إااموُ

كنعععا تعععْفل تٷأقعععات الْااعععم ا٢فذلآعععٕ إمكاىٔععع٘ الُْعععْ  لكععع  معععً الوعععٔاغ 

ـ٣ٓٻ  ععً النٓععاكات الف هٔعع٘  ّالاععاسجني  ععً امللععاملٗ الذلفٔعع٘..، ّالععع اععـ تكععٌْ اعع    

٢ هععٔنا  يععـما ٓكععٌْ املْاععم   ّ يععـما تكععٌْ تععرل ممكيعع٘ ت ا ععب ا٤سٔععاٌ،     
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ؼبن  ؿكد٘ ػٷْكٗ  الٔ٘ رّ  ااٍى الوكهف٘،رّ  الؤاسٕ امللاؿ مٓاكتُ ا ٔـ دـاٻ،

ـٯ مْدْؿاٻ، ّإىل داى  تعْفرل  رّ  ،مٓاكتُ يـ دـاٻ  اٻسواهرّ   يـ مٓاكتُ، رىُ ت ٓ ٫

  ميكً لهينعافز ا٢فذلآعٔ٘ رٌ توعنض االوفا ع  ازبٔعـ معم ال ياُعل        رفٔ  الاـاٜ

: 1106اسبواهع٘ العع ٢ ميكعً الو امع  م َعا ت الْااعم )مِعٷفٙ،        رّ  الواكؽبٔ٘

245.  

إىل  لقـ رؿٚ ااوكاك الوقئات الوفا هٔ٘ لهْاام ا٢فذلإٓ ت اجملا  الؤاسٕ

ٕ إسـاخ ىقهع٘ ىْ ٔع٘ ت صبعا٢ت الووعْٓب       لهنْااعم الوعٔاسٔ٘ ّا٤ثلٓع٘،    ا٨لكذلّىع

داىعع  الجععْكٗ الوكيْلْدٔعع٘ املونجهعع٘ ت اهععوؼـاو اسبْاهععٔ  ا٤لٔعع٘، ّالععدلامر    إىل 

   ٘ إاعلام املْااعم   إىل  املؼوهف٘ الع ها ـت  هٙ القٔاو االكجرل معً الـكاهعات اشلاؿفع

الؤاسٔ٘ ّا٤ثلٓ٘، ّالو علف  هعٙ ػِاِٜعَا ّمٔناتَعا، ّفلع   عدل تيفٔعق ههوعه٘         

  الؤاسٔ٘ ّا٤ثلٓ٘ ّتوْٓقَا اٌعك  دعقا    Digital Mapٜط اللانٔ٘ )مً اشبلا

  .80: 1103ٓ ن   هٙ مٓاؿٗ سذه اسبلك٘ الؤاسٔ٘ )اظالْ، 

تْٓععض ٍععقِ الـكاهعع٘ رٍنٔعع٘ الوععٔاس٘ ا٢فذلآععٔ٘ ت ا٢هععوفاؿٗ مععً ال ِععل      

اللانٕ، ّالوٷْك الوكيْلْدٕ  ّفل  الٔع٘ اليَعْض اِعيا ٘ الوعٔاس٘ العع ذبوع        

ملمْاععع٘ ت ا٢اوِعععاؿ ال عععاملٕ اا وااكٍعععا القٷعععال ا٤كجعععل سْٔٓععع٘ اعععني       مكاىععع٘ 

القٷا ععات ا٤ػععلٚ ت اهععْع موععا ٕ الوينٔعع٘، ّذبقٔععب اللاععٕ ت ًععوٙ اجملععا٢ت        

ثاك ااوِاؿٓ٘ ّثقافٔ٘ ّهٔاهٔ٘  هٙ اجملون عات. كنعا تو علض    آملا شلا مً  الوينْٓ٘ 

ؿكاه٘ إىل  ّٓر شلا، اا٨ٓاف٘لهو ثرل الف ا  له ِل اللانٕ  هٙ إؿاكٗ الؤاس٘ ّالذل

لععيفى الِععٔل٘ املوا عع٘ ت تٷأععب  امل ْاععات الععع تْادععُ ّٓعع َا، ّفلعع  اهععوكنا٢ٻ 

 م ٷٔات الجْكٗ اللانٔ٘.
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 أِىٗٛ الدزاضٛ:

مً الياسٔ٘ ال نهٔ٘ تكنعً رٍنٔع٘ الـكاهع٘ معً رٍنٔع٘ املْٓعْل العقٖ توٷعل          

ْ ٘ اليواٜر ّالؤُْات صبنإىل  إلُٔ، ّا٤ٍـاف الع تو ٙ لهُْْ  إلَٔا، إٓاف٘

هن١هوات الؤاسٔ٘ ال لأ٘ اللزلٔ٘ ّترل اللزلٔع٘  لالع هوقـمَا، ّالع ميكً 

ت ذبوععني ّتٷععْٓل رؿاَٜععا  ٢هععوقٷا  ركععدل  ععـؿ مععً الوٳععٔاغ،      ٢هععوفاؿٗ ميَععا  

 ّمْادَ٘ امليافو٘ مم الاهـاٌ ا٤ػلٚ.

الـّك ازبٍْلٖ مً الياسٔ٘ اليظلٓ٘، ت إالام  ،ت سني تونج  رٍنٔ٘ الـكاه٘

الععقٖ ٓه اععُ ال ِععل اللانععٕ ت تينٔعع٘ ّتيٌععٔط القٷععال الوععٔاسٕ الععقٖ رُععاشت       

ل٣اوِعاؿ ال لاعٕ ت    رهاهعٔاٻ  الـّ  تْلٔعُ رٍنٔع٘ اعاكمٗ، معً ميٷهعب كْىعُ كافعـاٻ       

 تئٌط القٷا ات ا٤ػلٚ.  تصبنهُ، ّالقٖ لُ رثل 

 وػهمٛ الدزاضٛ:

مهشْلاٻ ت ّهاٜ  ا٢تِا   ذاكاٻٌَٓـ ال ات سالٔاٻ ت ل  ال ِل اللانٕ اىف

الع ٓوه تـاّشلا ت ال ـٓـ مً اجملعا٢ت،   اسبـٓج٘ ٘ا٨لكذلّىٔاللانٔ٘، ّالوقئات 

ّمععً ٓععنيَا اٷععال الوععٔاس٘ اْاهععٷ٘ امل١هوععات ّاشلٔٝععات ّالٌععلكات الوععٔاسٔ٘  

  ٚ مٓععاؿٗ الويافوععٔ٘ اععني الاهععـاٌ الوععٔاسٔ٘  هععٙ املوععوْٚ     إىل  املؼوهفعع٘، ٍّععْ مععا رؿٯ

ٕ، ّاععني الٌععلكات  هععٙ املوععوْٚ الععْهين  ّفلعع  لوقععـٓه رفٔعع  ال ععلّض      ال ععامل

ّاشبعععـمات الوعععٔاسٔ٘. ّ هعععٙ العععلته معععً الوٷعععْك العععوقين العععقٖ ٌٓعععَـِ ال عععات ت 

اليٌععاط الوععٔاسٕ، ّلَععْك رمنععاط هععٔاسٔ٘ سـٓجعع٘ رفلمٍععا ال ِععل اللانععٕ مجعع        

 ،ا ٓعنا  ضبعـّؿاٻ  الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘، إلٽا رٌ ت ثرلٍعا ت تينٔع٘ الوعٔاس٘ ال لأع٘ مع     

فَٕ ت تهبٯ ا٢ٍوناو الكات، ّت ت ػق ؿّكٍا ت مٓعاؿٗ القعـّو الوعٔاسٕ ّدعق      

الوعععاٜشني  لنٓعععاكٗ املقاُعععـ الوعععٔاسٔ٘ ال لأععع٘. ّمعععً ٍيعععا تياجعععب إًعععكالٔ٘ ٍعععقا  

الاشععح، ّالععع تونشععْك سععْ  كٔفٔعع٘ اهععوجناك الفٔععاٛ اللانععٕ ت ػهععب هععٔاس٘        

 !!افذلآٔ٘  لأ٘
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 األِداف:

 .منْ القٷال الؤاسٕ تثل ال ِل اللانٕ إالام ر .0

 أاٌ مفَْو الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘، ّرٍنٔوَا، ّاملوٷهاات ال ام٘ لوٷأقَا. .1

إلقععاٛ الٔععْٛ  هععٙ الععـّك الععقٖ ته اععُ الوععٔاس٘ ا٢فذلآععٔ٘ ت ؿ ععه ُععيا ٘  .2

 الؤاس٘.

  لض ّاام الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ ت الاهـاٌ ال لأ٘، ّم٣ضبَا اسبالٔ٘. .3

4.  ً امل ْاععات الععع تقعع  ت ّدععُ تٷععْٓل الوععٔاس٘ ا٢فذلآععٔ٘       الكٌعع   عع

 ال لأ٘.

ااععذلاغ مجهعع٘ مععً ا٢هععذلاتٔذٔات الععع تععلّو ت هععٔى لايعع٘ آْعع٘ لهوععٔاس٘         .5

 ا٢فذلآٔ٘ ال لأ٘، ّتأاٌ كٔفٔ٘ ا٢هوفاؿٗ ميَا. 

 املٍّر املطتددً يف الدزاضٛ:

ُّع  رٍنٔع٘   ت ونـ الـكاه٘  هٙ امليَر الُْفٕ الوشهٔهٕ، ّفلع  معً ػع٣     

الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘، ّموٷهااتَعا، ّّهعاٜ  ظباسَعا، ّمعً ثعهٯ كُعـ ادباٍاتَعا ت        

 الاهـاٌ ال لأ٘.

 الدزاضات الطابكٛ:

ميق اـآ٘ ال ِل اللانعٕ، ّاىوٌعاك الٌعاك٘ ال يكاْتٔع٘ ال املٔع٘ كظعاٍلٗ       

تكيْلْدٔ٘، فٍ  الـاكهٌْ ت طبوه  اجملعا٢ت  لهاشعح ت كٔفٔع٘ ا٨فعاؿٗ معً      

الظعععاٍلٗ ازبـٓعععـٗ العععع ااتعععت تٷأقاتَعععا ّتٷْكاتَعععا رمعععلاٻ تٌعععَـِ مجٔعععم       ٍعععقِ 

ـٶكاهعات          ٕٯ ٍيعا   عـؿ معً ال القٷا ات ّامل١هوات. ّفٔنعا ؽبعّ القٷعال الوعٔاس

الع تياّلعت ا عب رّدعُ اهعوفاؿٗ الوعٔاس٘ معً الوكيْلْدٔعا اللانٔع٘ الٔع٘ تٷعْٓل           

مععا لععُ  ٣اعع٘ القٷععال الوععٔاسٕ، ّاععـ كُععـ الااسععح ميَععا الكععجرل، ّهٔوععو لض 

 مااًلٗ سْْٓ َا ملتا٘ حبو  تاكٓؽ ىٌلٍا:
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  العععع هععع ت لوْٓعععٔض الوْدَعععات العععع     1107ؿكاهععع٘ )طبهععع  ٍّعععـا ،     0)

ا ونععععـت لوٷععععْٓل الوععععٔاس٘ ا٢فذلآععععٔ٘، ّكٔفٔعععع٘ تٷأقَععععا، ّهععععل       

 اهوـاموَا.

  الععع توشععـخ  ععً اىاجععا  رًععكا     Katarina & David, 2018ؿكاهعع٘ )  1)

، ّدْؿٍععآععٔ٘ ت الفٔععاٛ اشبععاكدٕ، ّتنآععـ طبوهفعع٘ مععً الوععٔاس٘ ا٢فذلا

ّمٓاؿٗ م٣ٛموَا. ٍّٕ تقذل  مً ازب٢ْت الفٔأٜ٘ ا٢فذلآٔ٘، مً ػع٣   

صبنْ ٘ مً تٷأقات الفٔاٛ الع تقـو د٢ْت  هٙ امللٓؽ، ّاهوكٌاف 

 الٷل  فَٔا.

  العععع رّٓعععشت رٌ الوٷعععْك الوعععلٓم    Iis and Others, 2018ؿكاهععع٘ )  2)

ُ٭عا ٢هعو٣َ       Virtual realityفذلآعٕ  لوكيْلْدٔا الْااعم ا٢  اعـ ّفعل فل

ت هْدععْؿ ّاهععم اليٷععا  حملوععْٚ الوععٔاس٘. كنععا أيععت اليوععاٜر ا٨ػباأعع٘ ل    

دباك  الْاام ا٢فذلإٓ، ثه اعـمت رؿلع٘ دبلٓأع٘ لو كٔعـ ف الٔع٘ الْااعم       

 ا٢فذلإٓ ت تٌكٔ  ههْ  املووَه  ّتف٣ٔٔتُ.

ركـت معـٚ اهعوفاؿٗ م١هوعات      الع 1106ؿكاه٘ )ااً الٓك٘ ّ نلٖ،   3)

، اا واععاك الوععٔاس٘ املٔععـاٌ  ٘ا٨لكذلّىٔععالقٷععال الوععٔاسٕ مععً الوٷأقععات  

  هٙ اهوجناك تكيْلْدٔا ا٨ ٣و ّا٢تِا . ا٤كجل إااا٢ٻ

ذبهٔعع  رؿّات الذلّٓععر ّالووععْٓب  إىل    الععع ٍععـفت1106ؿكاهعع٘ )ًععشاؿٗ،   4)

 ازبععات  الععع ٓ ونععـٍا ا٤كؿٌ كنقِععـ هععٔاسٕ مععً ػعع٣  اهععوؼـاو م      

ّتقئات دلافٔكٔ٘ كانٔ٘ ت الوِْٓل اٌك  موٷْك ّسـٓح  ملعا شلعا معً    

  نهٔ٘ الوشفٔن الؤاسٕ، ّدق  املٌاٍـًٓ ا٢فذلآٔني. ترثل كارل 

ذبـٓععععـ ؿّك الوكيْلْدٔععععا إىل    الععععع ٍععععـفت1106ؿكاهعععع٘ )مِععععٷفٙ،   5)

٘ اسبـٓج٘ ت ؿ ه الؤاس٘ الـٓئ٘، ّالو لف  هٙ ت ثرل الؤاس٘ ا٢فذلآعٔ 

 ت مٓاكٗ امللااـ الـٓئ٘.

الو ععلف  هععٙ رٍنٔعع٘   إىل    الععع هعع ت 1105ؿكاهعع٘ ) هععْاٌ ّ اععـاللما ،     6)

، ّهععا  تٷْٓلٍععا، ّاملقذلسععات الععع ميكععً ال نعع   ٘ا٨لكذلّىٔععالوععٔاس٘ 
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 لٌلكات الؤاس٘ ّالوفل ال لاأ٘. ا٨لكذلّىٕاَا  للفم مووْٚ ا٤ؿاٛ 

ٔ٭ا لهكنأعْتل    منْفداٻ  الع هاقت Fan and Others, 2016ؿكاه٘ )  7) افذلآع

ت  ميَذٔعاٻ  ّذبهع٣ٔٻ  ت تٷْٓل ّمحآع٘ الوعٔاس٘ ا٨اهٔنٔع٘، ّردعلت  لٓعاٻ     

ػِععاّٜ ّتٷأقععات الوععٔاس٘ ا٢فذلآععٔ٘ ّترلٍععا مععً الظععلّف امللتاٷعع٘   

اَععا  ّفلعع  اَععـف مٓععاؿٗ اٍونععاو الاععاسجني ت ٍععقِ الِععيا ٘  لو نٓععن مٓععاؿٗ    

 هؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘.اٍوناو الااسجني اا٢هوكٌاف اليظلٖ ل

  العع حبجعت ت ا٢هعوؼـاو اليعادض لهوعٔاس٘      Peter & Alan, 2016ؿكاهع٘ )   8)

الجقافٔ٘ ا٢فذلآٔ٘، ّالٷل  الع ميكً اَا لهْاام ا٢فذلإٓ رٌ ٓٔٔ  

  لّض الؤاس٘ الجقافٔ٘. إىل  أن٘

ؿّك الوكيْلْدٔعععا اللانٔععع٘  هعععٙ   العععع ركعععـت 1104ؿكاهععع٘ )ُعععفٔ٘،   01)

وعععٔاسٕ، ّإمكاىٔععع٘ اهعععوجناكٍا ت إسعععـاخ ميظْمععع٘   تٷعععْٓل القٷعععال ال

 مووْٚ الؤاس٘ ال املٔ٘.إىل  هٔاسٔ٘ ت ازبناٜل  تلتقٕ

ت  ا٨ىذلىعت م لفع٘ ؿّك  إىل    العع ٍعـفت  1104ؿكاه٘ )مْىع٘ ّموع ْؿٖ،     00)

 تف ٔ  ال ن  الؤاسٕ، ّتلّٓر املقاُـ الؤاسٔ٘ ا٢ْٓ٘ ّكاه٘ اازبناٜل.

الععـّك اشلععاو الععقٖ ته اععُ تكيْلْدٔععا    الععع أيععت 1104ؿكاهعع٘ )ٍّععاإ،   01)

امل هْمات ّا٢تِا٢ت ت تلأ٘ الؤاس٘، ّت تٷأب اشبـمات الؤاسٔ٘ 

، مععً سٔععح تف ٔعع  اليظععاو ّالوٷأقععات اشباُعع٘ الععع تَععوه    ٘ا٨لكذلّىٔعع

ّمجٔعععم ، ا٨لكذلّىعععٕاوشعععـٓح ُعععيا ٘ الوعععٔاس٘ ّالوعععفل، ّالووعععْٓب  

 .ذلّىٕا٨لكت الؤاسٔ٘ املقـم٘ ت الفٔاٛ اشبـما

  العععع ككعععنت  هعععٙ الو عععلف  هعععٙ ا٨مكاىعععات 1103ؿكاهععع٘ )اظعععالْ،   02)

اشلاٜه٘ الع تْفلٍا الوقئات الوكيْلْدٔ٘ ت توْٓب املوعاكات الوعٔاسٔ٘   

ا٢فذلآعععٔ٘ ت ا٤كؿٌ،  عععدل ّادَععع٘ تٷأعععب إلكذلّىٔععع٘، ذبوعععْٖ  هعععٙ     

م هْمات سْ  مواكات هٔاسٔ٘ افذلآٔ٘ ؿاػ  املْااعم الوعٔاسٔ٘ ا٤ثلٓع٘    

ً آلٔ٘  لض ثيأٜ٘ ّث٣ثٔ٘ ا٤ا اؿ، ّفلع  اْاهعٷ٘ الوشهٔع  املكعاىٕ     ٓن

 املاين  هٙ تقئات ّتٷأقات ّرىظن٘ ساهْأ٘ له ات ا٢فذلإٓ.
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، ٘ا٨لكذلّىٔععع  العععع تياّلعععت رٍنٔععع٘ الوعععٔاس٘  1103ؿكاهععع٘ )اعععْاكل،   03)

إىل  ّرثلٍععا  هععٙ القٷععال الوععٔاسٕ، ّراععلمت موٷهاععات تٷأقَععا اععاليظل    

العـّلٕ   :املو ااا٘ ت أٝع٘ ال نع  الوعٔاسٕ  هعٙ املوعوْٓني      هل ٘ الولرلات

 ّاحملهٕ.

 ً الوقئات الوفا هٔ٘    الع اـمت ًلساٻ مف٣ِٻFischer, 2012ؿكاه٘ )  04)

لهْااعععم ا٢فذلآعععٕ ت اجملعععا  الوعععٔاسٕ، ّكٔفٔععع٘ اهعععوؼـاو امللٜٔعععات    

 الفٔأٜ٘ ت ٍقا اجملا  ك ؿاٗ توْٓقٔ٘ لهنْاام الؤاسٔ٘. كنا رًاكت

  ٰلوقئععات الْااععم ا٢فذلآععٕ ت تقععـٓه Google Earthتععاين ًععلك٘ )إىل 

ال ـٓععـ مععً املْااععم الوععٔاسٔ٘ ّا٤ثلٓعع٘ ت ال ععات،  ععً هلٓععب ايععاٛ رىظنعع٘  

إلكذلّىٔ٘ توا ـ الواٜض الو علف  هعٙ املْااعم الوعٔاسٔ٘ اٌعك  ث٣ثعٕ       

 .3Dا٤ا اؿ 

ـٲؿت ال ْامعع  املو هقعع٘ اوذ  Huang, 2011ؿكاهعع٘ )  05) لاعع٘ الوععٔاس٘    الععع سعع

ا٢فذلآٔ٘ ث٣ثٔ٘ ا٤ا اؿ، ّاليْآا الوهْكٔ٘ امللافق٘ شلا ا ـ مٓاكٗ ّدَ٘ 

هععٔاسٔ٘ افذلآععٔ٘ م ٔيعع٘،  ععً هلٓععب اهععوؼـاو منععْفدني: منععْفز ااععْ     

 ، ّمنْفز تقلٓل املِرل.TAMالوكيْلْدٔا 

  الععع رّٓععشت ؿّك تكيْلْدٔععا امل هْمععات 1101ؿكاهعع٘ )خبععع ّفععْمٖ،   06)

نٔ٘ اٷال الؤاس٘ ّالفيـا٘، ّذبقٔب ا٢تِا  ازبٔـ اعني  ّا٢تِا  ت تي

العععـّ  املِعععـكٗ لهوعععٔاس٘ ّالعععـّ  املوعععوقاه٘ لهوٳعععٔاغ، ّتقعععـٓه ػعععـمات   

 هٔاسٔ٘ ّفيـأ٘ ممٔنٗ شله.

ـٲت  هعٙ املكاىع٘ امللمْاع٘ العع ؼبوهعَا        Daniel, 2010ؿكاه٘ )  07)   العع ركع

اشباُعع٘ اَععا،    االيوععا٘ لهوععٔاس٘، ّالوٷأقععات  VRالْااععم ا٢فذلآععٕ ) 

َپه ت دبْٓععـ ّتيْٓععم  نهٔععات الوؼٷععٔط ّا٨ؿاكٗ، ّالووععْٓب،      ّالععع ت٫وعع

ّالذلفٔععععُ، ّالو هععععٔه، ّإمكاىٔعععع٘ الُْععععْ ، ّاسبفععععال  هععععٙ الععععذلاخ،    

ّمواٍن٘ الوٷأقات ت ػهب دباك  افذلآٔ٘ اـ ٓقاهَا الوٳٔاغ كاعـٓ   

٘    إىل  لنٓاكات سقٔقٔ٘ ترلٍعا.  ّ ر سعلّ  رّ  املْااعم املَعـؿٗ ا ػٷعاك هأ ٔع

ـٲت  هٙ ٓلّكٗ ؿمر املنٓـ مً تقئ٘   ت اٷال الؤاس٘. VRكنا رك



 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سقى٘ يف العؿس ال اإلبداعات الجكافٗٛوؤمتس 

 

35 

 الطٗاسٛ

له ٣اععات املؼوهفعع٘ اععني ًعع ْ  ال ععات ّسٔععاكاتَه   منْفدععاٻدبوععـ الوععٔاس٘  

، كنا ت ـ ااملو ـؿٗ ّفل  لوااؿ  امل لف٘ ّالوقاك  الفكلٖ ّإس٣  الوفاٍه أيَن

الويْل اسبٔاكٖ ّالجقات ّا٢اوِعاؿٖ،  اْاا٘ توا ـ  هٙ تْهٔم مـاكات الفكل ّ

شلقا مً الٔلّكٖ ا وااكٍا  يِلاٻ ف ا٢ٻ ت الولٔرل ا٢دونا ٕ، ّتٷْٓل ال ٣اعات  

 .اني ا٤فلاؿ االـكد٘ ا٤ّىل

ذبظععٙ الوععٔاس٘ ا ٍنٔعع٘ مونٔععنٗ ملععا شلععا مععً آثععاك  هععٙ اليععْاسٕ ا٢اوِععاؿٓ٘       

ّتونآعععـ ٍعععقِ ا٤ٍنٔععع٘ معععم ّا٢دونا ٔععع٘ ّالجقافٔععع٘ ّالأٝٔععع٘ لهنذون عععات ّالعععـّ ، 

الوٷععْكات الععع ٌٓععَـٍا ال ععات كالوقععـو الوكيْلععْدٕ ّال ْملعع٘ ّذبلٓععل الوذععاكٗ  

 ػاُ٘ دباكٗ اشبـمات الع ت ـ الؤاس٘ مً رالمٍا.  ،الـّلٔ٘

الوعٔاس٘ ا ىَعا " ىٌعاط معً ا٤ىٌعٷ٘       (WTO) ت لف امليظن٘ ال املٔع٘ لهوعٔاس٘  

ٓقعععٔه فٔعععُ ّملعععـٗ ٢ توذعععاّم الوعععي٘  العععع تو هعععب خبعععلّز الفعععلؿ  عععً الْهعععط العععقٖ  

ترلٍعا  هععٙ ر٢ تكعٌْ ملتاٷع٘ سناكهعع٘    رّ  موْاُعه٘، للعلض الذلفٔععُ ّا٢هعونوال   

كنععا  لفوَععا امليظنعع٘    .3: 1100ىٌععاط اَععـف اسبِععْ   هععٙ ؿػعع " )ُععهٔش٘،    

 توام سلك٘ ا٤فلاؿ.. ا ىَا "لاٍلٗ ادونا ٔ٘، ثقافٔ٘ ّااوِاؿٓ٘  1104ىفوَا  او 

ّلٔفٔع٘ /  هنٔع٘".   رّ  ماكً ػاكز أٝوَه امل واؿٗ ٤تلاض ًؼِٔ٘الاهـاٌ ّا٤إىل 

داىعع  كْىَععا ُععيا ٘ ملكاعع٘،  إىل  ىوععوؼهّ مععً ٍععقًٓ الو ععلٓفني رٌ الوععٔاس٘ 

  .Ulrike & etal, 295: 179فات ٍْٓ٘ ادونا ٔ٘ ّآثاك ثقافٔ٘ ّااوِاؿٓ٘ )رٓٔاٻ  فَٕ

يونٔعع٘ لقٷععال الوععٔاس٘  هععٙ رىَععا اععـكٗ امل١هوععات امل  ّت٫ ععلٯف تيافوععٔ٘ اٷععال  

الوععٔاس٘ ت ؿّلعع٘ مععا  هععٙ ذبقٔععب ظبععاغ موععونل ت ا٤هععْا  الـّلٔعع٘ ؿٌّ ا٢ ونععاؿ  

  ٖ أععن تهعع  الـّلعع٘ ت ٍععقا  إىل   هععٙ الععـ ه ّاسبنآعع٘ اسبكْمٔعع٘، ٍّععقا مععا ٓعع١ؿ

القٷعععال. ّالقٷعععال الويافوعععٕ ٍعععْ العععقٖ تكعععٌْ م١هوعععاتُ اعععاؿكٗ  هعععٙ الوِعععـٖ    

كدٔع٘، معً ػع٣  احملافظع٘  هعٙ سِعوَا       ا٤ديأع٘ اشبا رّ  لهنيافو٘ هْاٛ الـاػهٔ٘

  .1114مً الوْ  ّال ن   هٙ تينٔوَا ااهونلاك ّذبقٔب ا٤كااغ )اليذاك، 
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إٌ اىوٌعععاك ّتٷعععْك تكيْلْدٔعععا امل هْمعععات ّا٢تِعععا ، ّتائَعععا ت طبوهععع        

املناكهععات ّا٤ىٌععٷ٘ ا٢فذلآععٔ٘، ّمععً أيَععا القٷععال الوععٔاسٕ اععـ رفععلم لَععْك       

٘    تونجع  ت   ،مفأٍه دـٓعـٗ  القكٔع٘، رٖ تهع    رّ  ٍعقا الوعٔا  ت الوعٔاس٘ اللانٔع

٢تِععا ، ّت ونععـ اٌععك  كععارل  هععٙ   الععع ت ونععـ  هععٙ تكيْلْدٔععا امل هْمععات ّا  

، ّاالوععالٕ ميكععً اليظععل إلَٔععا كذٔعع  دـٓععـ ّذبععْ  ميٷقععٕ لهوععٔاس٘، ا٨ىذلىععت

ـ ّت٫ لف الؤاس٘ اللانٔ٘ ا ىَا: "الـ امع٘ اللانٔع٘ لوذلاع٘ الوعاٜض ااع  ّرثيعاٛ ّا ع       

اليٌععاط الوععٔاسٕ، ميكععً رٌ تكععٌْ ىظععاو تُْععٔ٘ ملوععا ـٗ فععلؿ مععا ت إػبععاؿ        

مكععععاٌ مياهعععع  رثيععععاٛ الوؼٷععععٔط له ٷهعععع٘ )الوععععٔاسٔ٘ ، ّتٷأقععععات ا٨كًععععاؿات 

رّ  الوععٔاسٔ٘  هععٙ اشلععات  الععقكٕ  يععـما ٓكععٌْ ٍيععا  )ت الْدَعع٘ الوععٔاسٔ٘ ،   

امليعن "،   القـكٗ  هعٙ ا٢هوكٌعاف الوعَ  لِعْك )الْدَعات الوعٔاسٔ٘ ... ٍّعه ت       

رىَا توؼه  ال ـٓـ مً ا٤ىٌٷ٘  هٙ اشبط املااًل الع مياكهَا إىل  ًاكّا اقل رّ

ا٤فلاؿ ت ربٷٔط اللس٣ت ااهوؼـاو الوٷأقات اللانٔع٘ املو هقع٘ االوعٔاس٘ مجع      

(TripAdvisor   ّ1106) هٔاٌ ّملاٛ،  ا٨ىذلىتإؿاكٗ الوفل مً ػ٣  مْاام ر.  

 ٛاإللهرتٌٔٗالطٗاسٛ 

ٓععنً املفععأٍه الععع هععيو لض شلععا ت ٍععقِ الـكاهعع٘ ٍععْ مفَععْو الوععٔاس٘  مععً 

القٖ ٓوعـاػ    ، ٍّْ مً املفأٍه اسبـٓج٘ ت  هه الؤاسE-Tourism٘ ٘ا٨لكذلّىٔ

، سٔعح ٫ٓقِعـ اعُ اهعوؼـاو ا٤ نعا       ت  عـٗ ميعاغٿ   ٘ا٨لكذلّىٔع الوذاكٗ مم مفَْو 

ت تععْفرل موٷهاععات  ذلىععتا٨ىت صبععا  الوععٔاس٘ ّالوععفل، ّاهععوؼـاو  ٘ا٨لكذلّىٔعع

 ّ ٌ اذبععاؿ اٷععا ٕ الوكيْلْدٔععا   إاك ّال نعع٣ٛ لهيٌععاط الوععٔاسٕ  إف   الوععٔاغ ّالععن

 ٚ لَععععْك مفَععععْو دـٓععععـ ٍّععععْ مفَععععْو الوععععٔاس٘   إىل  اسبـٓجعععع٘ ّالوععععٔاس٘ م ععععاٻ رؿ

، ّالع ت٫ لٯف  هٙ رىَا  ااكٗ  ً صبنْل اشبـمات الؤاسٔ٘ امللتاٷ٘ ٘ا٨لكذلّىٔ

مععً ردعع   ا٨ىذلىععت، سٔععح ٓععوه اهععوؼـاو تقئععات  ىذلىععتا٨ّ ٘ا٨لكذلّىٔععاالوذععاكٗ 

توععععع٣َٔت ركجعععععل ف الٔععععع٘ إىل  تف ٔععععع   نععععع  املعععععْكؿًٓ الوعععععٔاسٔني، ّالُْعععععْ 
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ات الوعٔاسٔ٘ املقـمع٘   لهنووَهكني، ٍّٕ منط هٔاسٕ تو٣اٙ فُٔ  لّض اشبعـم 

 مم كتاات الواٜشني املوٷه ني ل٣هوفاؿٗ مً ٍقِ اشبـمات.  دل ًاك٘ ا٨ىذلىت

ا ىَعا تهع  اشبعـمات العع ايشَعا تكيْلْدٔعا        ٘ا٨لكذلّىٔع الؤاس٘ ّت٫ لٯف 

امل هْمعععات ّا٢تِعععا   العععلض إظبعععام ّتعععلّٓر اشبعععـمات الوعععٔاسٔ٘  عععدل طبوهععع      

 ٘ا٨لكذلّىٔع الٌاكات املفوْسع٘ ّامللهقع٘، اا٢ ونعاؿ  هعٙ ماعاؿٟ ّرهعى الوذعاكٗ        

 املٔععععـاٌ ٍّععععٕ إمجععععا٢ٻ تٷأععععب تكيْلْدٔععععا ا٢تِععععا٢ت ّامل هْمععععات ت  .الـّلٔعععع٘

 الؤاسٕ.

 ٍٕ:مً ث٣ث٘  ياُل كٜٔو٘،  ٘ا٨لكذلّىّٔتو ل  الؤاس٘ 

ـ    0) ٛ٭ ركاىععت اهعع م١هوعع٘ رّ  اٻفيععـارّ  ًععلك٘رّ  اٻامل١هوعع٘ الوععٔاسٔ٘ هععْا

 هٔاسٔ٘ تْفل اشبـمات الؤاسٔ٘.

ـ        1) ف معً  الواٜض، ٍّْ املووَـف معً  نهٔع٘ الووعْٓب الوعٔاسٕ، ّاملوعوَ

 نٔع  مليٌع ٗ   رّ  ،اٻٓعٔف رّ  ،اٻٌ هعاٜش كعا   نهٔ٘ اشبـم٘ الؤاسٔ٘ هْاٛٮ

 ملقِـ هٔاسٕ. اٻماٜلرّ  مً ػـم٘ هٔاسٔ٘، اٻمووفٔـرّ  هٔاسٔ٘،

، ّتقئععع٘ ا٨ىذلىعععتٍعععْ ٔ٘ العععلااط معععا اعععني الوعععاٜض ّامل١هوععع٘ الوعععٔاس       2)

 امل هْمات.

 الطٗاسٛ الدٔلٗٛ عمٜ الؿعٗد العامل٘: ٌعسٚ غاومٛ

مهٔعٌْ   887ِ ٔـ ال عاملٕ معً   اكتفم  ـؿ الْافـًٓ مً الؤاغ الـّلٔني  هٙ ال

، رٖ سوْهعط م عـ  منعْ هعيْٖ     1105مهٌْٔ ت  عاو   0124إىل  1100هاٜض ت  او 

  .  0ٝ٘ )الٌك  ت امل 3.3اـكِ 
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   الْافـٌّ ااملهٌْٔ حبو  ا٤االٔه1ًك  )

 0111إىل  0162كنا اكتف ت ت الفذلٗ ىفوعَا  اٜعـات الوعٔاس٘ الـّلٔع٘ معً      

   1. )الٌك  املٝ٘ت  5.1ط م ـ  منْ هيْٖ اـكِ مهٔاك ؿ٢ّك، رٖ سوْه

 

 
   الؤاس٘ الـّلٔ٘  هٙ الِ ٔـ ال امل2ًٕك  )
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ّكععٌْ الوععٔاس٘ الـّلٔعع٘ تونٔععن اين عع٘ الوععٔاغ املونآععـٗ دبععاِ مٓععاكٗ ّدَععات      

داى  تيْل امليوذات الؤاسٔ٘، ف٣ٔٻ  عً مٓعاؿٗ امليافوع٘ ت ا٤هعْا      إىل  دـٓـٗ،

مً الْدَات ازبـٓعـٗ منعت اٌعك ٿ مٔعٷلؿ،     مَناٻ   ـؿاٻالؤاسٔ٘ الـّلٔ٘، فإٌ 

ّاععْترلٗ رهععلل ت ال ـٓععـ مععً الاهععـاٌ اليامٔعع٘ الععع تقععم ت ميٷقعع٘ آهععٔا ّاحملععٔط      

تٌَـ ٍقِ املياهب اكتفا اٻ مهشْلاٻ ت سِوَا معً الوعْ     اشلاؿٟ ػُِْاٻ. ّلقل 

شلعاؿٟ، العع   الؤاسٔ٘ ال املٔ٘. ف هٙ هعأ  املجعا ، ًعَـت ميٷقع٘ آهعٔا ّاحملعٔط ا      

تيونٕ م ظه الاهعـاٌ الْاا ع٘ فَٔعا ليعاؿٖ الاهعـاٌ اليامٔع٘، ر هعٙ م عـ  منعْ هعيْٖ           

، ّتهوَا ا٤ملٓكٔوعاٌ  1105ّ 1100% اني  امٕ 8.5ل ـؿ الؤاغ الْافـًٓ اهغ ىوا٘ 

%  هعععٙ الوعععْالٕ. ّااليوعععا٘   3.2ّ 0.4ّرّكّاعععا سوْهعععط م عععـ  منعععْ هعععيْٖ اعععـكِ      

ٔ٘، فقـ سققت اكتفا عاٻ مهشْلعاٻ ت  عـؿ الْافعـًٓ     ٤فلٓقٔا، اا وااكٍا ميٷق٘ ىام

% ػع٣  الفعذلٗ ىفوعَا.    8.1مً الؤاغ العـّلٔني، سوْهعط م عـ  منعْ هعيْٖ اعـكِ       

ّت املقااععع ، ت تعععونكً ميٷقععع٘ الٌعععل  ا٤ّهعععط ّالاهعععـاٌ ال لأععع٘ معععً ذبقٔعععب   

ذبوني ٓووشب القكل ت رؿاَٜا ال او اوا  الِلا ات ازباكٓ٘ ّ عـو ا٢هعوقلاك   

ؤاهععٕ ت امليٷقعع٘، اععاللته مععً توععذٔ  مٓععاؿٗ ت  ععـؿ الْافععـًٓ مععً الوععٔاغ         ال

 2.41 ْٓعاٻ  عً    1105مهٌْٔ هعاٜض ت  عاو    5.42حبٔح اهغ  ،الـّلٔني  هٙ امليٷق٘

ٝع٘ كنوْهعط م عـ  منعْ هعيْٖ      ت امل 2.0، ٍّْ ما ٓ اؿ  1100مهٌْٔ املوذه٘  او 

٘ ّالوعـكٓ  لهعـّ  ا٨هع٣مٔ٘    )ملكن ا٤حباخ ا٨سِأٜ٘ ّا٢اوِاؿٓ٘ ّا٢دونا ٔ

  .1106هٔول ،  -

لقععـ ًععَـت  اٜععـات الوععٔاس٘  هععٙ الِعع ٔـ ال ععاملٕ موععوْٓات مععً الوععـٍْك     

 . ّؼبنعع  ٍععقا ا٤مععل ت  2)الٌععك   1105ّ 1100ػعع٣  الفععذلٗ املنوععـٗ اععني  ععامٕ  

هٔاتُ مِعـك اهعب كعارل االيوعا٘ له ـٓعـ معً الاهعـاٌ اليامٔع٘ العع ت ونعـ اٌعك             

مً العـػ  معً ال نهع٘    مَناٻ   هٙ ا٤ىٌٷ٘ الؤاسٔ٘، ّالع تْلـ اـكاٻ كارل ىوأاٻ

 ا٤ديأ٘ ّاالوالٕ اليَْض االينْ ا٢اوِاؿٖ.
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    اٜـات الؤاس٘ حبو  ا٤االٔه.3الٌك  )

 

 وٕقع الدٔه العسبٗٛ يف تكسٖس التٍافطٗٛ الطٗاسٗٛ العامل٘:

ك الوكيْلعععععْدٕ االيوعععععا٘ لهويافوعععععٔ٘ الوعععععٔاسٔ٘ ال لأععععع٘ ّت ثلٍعععععا اعععععالوٷْ

ى ععلض فٔنععا ٓهععٕ ازبععـّ  الععقٖ ٓظَععل الذلتٔعع    ا٨ىذلىععتّتكيْلْدٔععا امل هْمععات ّ

كنعععا ّكؿت ت تقلٓعععل الويافوعععٔ٘ الوعععٔاسٔ٘ ال املٔععع٘ ل عععاو   ،ال عععاو لهعععـّ  ال لأععع٘

و، ّكقل  تلتٔ   ـؿ مً الاهـاٌ ال لأع٘ مقاكىع٘ اوهع  العـّ ، فٔنعا ٓو هعب       1106

لائ٘ الوشؤع٘ معً مٷعاكات ّهعل  ّترلٍعا، ّائع٘       س١ًلات الوٌلٓ ات القاٜن٘، ّا

تكيْلْدٔا امل هْمات، ّفل  الٔ٘ تْٓٔض معـٚ تع ثرل ٍعقِ امل١ًعلات  هعٙ مْا َعا       

 الؤاسٕ ت ال ات.
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 2017  م١ًل القـكٗ الويافؤ٘ لهؤاس٘ ت الاهـاٌ ال لأ٘ ل او 1دـّ  )
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 5.0 4.1 4.3 5.5 4.8 3.38 18 ا٨ماكات   0

 4.7 4.1 5 5.2 4.7 3.17 36 اٷل   1

 5 3.6 4.1 4.6 4.4 2.78 51 الاشلًٓ   2

 4.5 3.5 4.5 4.4 4.1 2.71 52 الو ْؿٓ٘   3

 3.2 2.8 3.5 5.0 3.6 2.70 54 امللل    4

 4.0 3.0 4.3 5.4 4.0 2.67 55  ٫ناٌ   5

 2.8 3.0 4.3 2.2 3.2 2.53 63 مِل   6

 4.0 3.4 4.4 4.7 3.7 2.52 64 ا٤كؿٌ   7

 3.2 3 4.1 3.6 3.3 2.41 76 تْىى   8

 3.2 2.7 4.8 2.5 3.1 2.26 85 لاياٌ   01

 4.4 3.2 4.3 4.6 3.5 2.22 011 الكْٓت   00

 2.6 3 3.8 4.2 3 2.16 007 ازبناٜل   01

 ععععععععععععععععععع ععععععععععععععععععع ععععععععععععععععععع ععععععععععععععععععع ععععععععععععععععععع 1.53 021 مْكٓواىٔا   02

 1.2 2.1 2.7 1.7 2.4 1.33 025 الٔنً   03

 .16: 2017ْاملِـك: تقلٓل تيافؤ٘ الؤاس٘ ّالوفل ل او 

 

ىٌاٛ ائع٘ ذبؤع٘   إنهت  هٙ ٓكٌ  ازبـّ  ر ٣ِ رٌ ا ب الاهـاٌ ال لأ٘  

دٔـٗ لوكيْلْدٔا امل هْمات ّا٢تِعا ، ّ نهعت  هعٙ ػهعب لعلّف رفٔع  لوٷعْٓل        

هع اك، ّتعْفرل اشبعـمات  لكيَعا معا تعنا        اٷال ا٢تِا٢ت معً ػع٣  ربفعٔب ا٤   

ترل موعوله٘ ت ازباىع  الوعٔاسٕ االٌعك  املٷهعْ ، ّمعا ٓعنا  القعـّو الوعٔاسٕ          

 ضبـّؿاٻ.
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 لأ٘ لـَٓا ازباٍنٓ٘ ل٣ًعولا  اوكيْلْدٔعا امل هْمعات    فَيا  ا ب الـّ  ال

ّا٢تِا٢ت، ّتْفرل الائ٘ الوشؤ٘ اشباُ٘ اَا، مجهنا ٍْ الٌ ٌ االيوا٘ ل٩ماكات 

ال لأ٘ املوشـٗ الع ذبظٙ ا فٔهٔ٘  ً ترلٍا مً الـّ  ال لأ٘، فٔنا ٓو هب اَقا 

ً  ، تهَٔعا اٷعل  ازباى  ذبـٓعـاٻ  ٌ   ّالوع ْؿٓ٘ ّالكْ  ّالاشعلٓ  هعٙ   ٓعت ّهعهٷي٘  ٫نعا

 ّداٍنٓ٘ ت ٍقا اجملا .تٷْكاٻ  أينا اقٔ٘ الاهـاٌ ا٤ػلٚ فَٕ را  ،الوْالٕ

 الفكاٞ السقى٘: 

لهنوعافات ّاسبعـّؿ  عدل الْهعاٜط الوفا هٔع٘       لقـ ًَـ ال ِل اللانٕ تقّٓااٻ

  ّ ، ا٨ىذلىعععت)معععً فٔعععـٍْٓات، ًّاًعععات تفا هٔععع٘، ّّهعععاٜط ا٢تِعععا  املو عععـؿٗ، 

ٕ    ّالْااععم ا٢فذل ا٢فذلآععٕ الععقٖ ٓععوه   رّ  آععٕ ، ٍّععْ مععا ٫ٓ ععلف االفٔععاٛ اللانعع

إىٌععععا٠ِ ؿاػعععع  الأٝععععات اسباهععععْأ٘ ًّععععاكات امل هْمععععات اوْلٔعععع  الدلصبٔععععات 

       ٘ رّ  الوٷأقٔععع٘، فَعععْ اعععقل  فٔعععاٛ ًعععاكاتٕ ٢  ٣اععع٘ لعععُ ااسبعععـّؿ ازبللافٔععع

 :الؤاهٔ٘ امل لْف٘. ّاوام ٍقِ اليْ ٔ٘ مً الفٔاٛات اكْىَا

 .ات كانٔ٘فٔاٛات ّمواس -

تكععععٌْ صبنْ عععع٘ املوععععوفٔـًٓ ميَععععا سقٔقٔعععع٘، ٍّععععه ا٤ًععععؼاْ الععععقًٓ    -

 .ٓووفٔـٌّ مً ٍقِ الفٔاٛات سو  ربِِاتَه ّاٍوناماتَه

 .املْاكؿ الع ٓوٌاهلٍا املووفٔـٌّ ميَا ٍٕ كانٔ٘ املْاكؿ -

 .رٖ مً ػ٣  الٌاك٘ ،ال نهٔ٘ ا٢تِالٔ٘ تكٌْ افذلآٔ٘رّ  الوْاُ  -

ً ركا ععع٘ مكْىعععات كٜٔوععع٘ مجهعععُ مجععع  الفٔعععاٛ  ّٓوكعععٌْ الفٔعععاٛ اللانعععٕ مععع

  :77: 1116ٍّٕ: املكاٌ، املواف٘، اسبذه، ّاملواك )اللمّ،  ،الوقهٔـٖ

املكععاٌ: ٓ ععدل  ععً  يععْاٌ ال قععـ امل هْماتٔعع٘ هععْاٛ ركاىععت مْااععم الْٓعع  رو  -

 ىذلىٔت.ت ػاؿو مً ػْاؿو ا٨ ا٨لكذلّىٕ  يْاٌ الدلٓـ

لٌعاكات امل هْماتٔع٘ العع تٌعؼّ     املواف٘: تعلتاط ؿ٢لوَعا ا عـؿ م عـات ا     -

 رماو  نهٔ٘ اىوقا  امل هْمات ّالأاىات اني ساهْ  ّآػل.
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اسبذه: ٓلتاط او ٘ املْاعم لهأاىعات ّامل هْمعات، ّذبـٓعـ الْاعت املٷهعْ         -

 سْاهٔايا الٌؼِٔ٘.إىل  زبه  املهفات

املْاعم العقٖ ىلٓعـ    إىل  املواك: القٖ توهكُ املوو لٓعات، لكعٕ تاهعغ ايعا     -

 إلُٔ. الُْْ 

ْٯك اهعو نا٢ت      ْٲك الفٔعاٛ اللانعٕ اوٷع ، سٔعح رُعاض ركجعل    ا٨ىذلىعت لقـ ت٪ٷٸ

تععـا٢ّٻ اععني ا٤فععلاؿ افٔعع  الوقئععات املوٷععْكٗ الععع دبععاّمت اسبععـّؿ ازبللافٔعع٘،       

 ٘ا٨لكذلّىٔع ّكولت اللااا٘ اٌوٙ رمناهَا. كنا اىٷهقت مٌاكٓم اسبكْمعات  

ائعع٘  هععٙ ماععاؿٟ ّاععامْي الفٔععاٛ   لَععْك ال ـٓععـ مععً الوٷأقععات امل إىل  الععع رؿت

، الفٔععاٛات اللانٔعع٘ املْدَعع٘ لهو هععٔه  ٘ا٨لكذلّىٔععاللانععٕ، مععً رالمٍععا: الوذععاكٗ  

ال الٕ، الفٔاٛات اللانٔع٘ لهوْاُع ، النٓعاكات الوعٔاسٔ٘ ّازبع٢ْت ا٢فذلآعٔ٘،       

 امل١هوات الو هٔنٔ٘ ا٢فذلآٔ٘.

هعٙ ًعك  فٔعاٛات    ْدعـ ال ـٓعـ معً الوٷأقعات      ٫ٓ ٍقِ اجملا٢تإىل  إٓاف٘

كانٔ٘ ىقكل  هٙ هأ  املجا  ٢ اسبِل: امليوعـٓات، صبنْ عات ىقعاَ، العْٓكٕ     

 ّاملكواات اللانٔ٘ ّا٢فذلآٔ٘.
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 Virtual Toursادتٕالت االفرتاقٗٛ 

الٌعك  تعرل الوقهٔعـٖ    إىل عع  كنا ٓ لفَا مًْْٓونعع تٌرل كهن٘ ا٢فذلإٓ 

اهععٔ  ؿٌّ الوقٔععـ حبععـّؿ النمععاٌ  جملون ععات ٓ ونععـ ايا٠ٍععا  هععٙ تكيْلْدٔععا اسبْ 

 ,Mowshwitzّاملكعععاٌ ّاسبعععـّؿ الفٔنٓقٔععع٘ العععع ذبكعععه الأٝعععات الْاا ٔععع٘ )     

1994:267 . 

ّتْهععه ازبعع٢ْت ا٢فذلآععٔ٘ ا ىَععا "أٝعع٘ تفا هٔعع٘ توععنض لهوععاٜض انٓععاكٗ رٖ         

، Picturesمكعععاٌ، ّفلععع  ااهعععوؼـاو رىعععْال طبوهفععع٘ معععً الْهعععاٜط مجععع : الِعععْك 

، ّال ععلّض Sound، الِععْت Videoّالفٔععـْٓ  2D Viewsاؿ ال ععلّض ث٣ثٔعع٘ ا٤ا عع 

 ، ّتالاعععاٻ معععا ٓكعععٌْ لعععـٚ الناٜعععل 1103)ىأععع ،  Panoramic Viewsالااىْكامٔعععُ 

 رثياٛ ازبْل٘ ا٢فذلآٔ٘. Walkthroughاملٌٕ رّ  Movingإسواي ااسبلك٘ 

ـ رت ـ ازب٢ْت ا٢فذلآٔ٘  املوعوشـثات الوكيْلْدٔع٘ ت ال ِعل اللانعٕ      سع

، ّكععاٌ رّ  اهععوؼـاو لهذعع٢ْت ا٢فذلآععٔ٘  ععاو  ا٨ىذلىععتلَععلت اقععْٗ  ععدل الععع 

و، ّاجهت ت مٓاكٗ موش   ً هلٓب تْفرل دْلع٘  هعٙ ا٤اعـاو ث٣ثٔع٘ ا٤ا عاؿ      0883

  ت إظبهعععذلا، ّالعععع تِعععْك القه ععع٘ كنعععا كاىعععت  عععاو Dudley Castleت اه ععع٘ )

 ُنىظععاو ُععنٲ كه اْاهععٷ٘ اسباهعع   ععً هلٓععب    شالععوإىل  و، ّاععـ اهععويـت 0444

   ً ثعه رُعاشت ازبع٢ْت ا٢فذلآعٔ٘ ّهعٔه٘       .مَيـي الٓٷاىٕ ازلعُ كعْلني دْىوع

ف ال٘، ّفلع  ل علض ا عب املْااعم ا٤ثلٓع٘ ّالوعٔاسٔ٘، ّكعقل  املوعاس . ٍّيعا           

امل يٙ ىفوُ، ّميَعا الااىْكامعا   إىل   ـؿ مً املونٔات املؼوهف٘ الع ٌٓرل ك  ميَا

، Virtual Reality Tourلع٘ الْااعم ا٢فذلآعٕ    ، ّدVirtual Panoramaْ ا٢فذلآٔ٘

 Quick ّدْلع٘ كْٓع  تعآه   ، Online Virtual Tour ّازبْلع٘ ا٢فذلآعٔ٘ املااًعلٗ   

Time Tour ،  إىل  ّ هععٙ الععلته مععً اػععو٣ف ٍععقِ املوععنٔات إ٢ رىَععا مجٔ ععاٻ تٌععرل

 .(Piko DESIGN, 2009)املفَْو ىفوُ القٖ ٌٓاك إلُٔ اازب٢ْت ا٢فذلآٔ٘ 
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ازبْل٘ ا٢فذلآٔ٘ ا ىَعا  اعاكٗ  عً     Nermina Kralji فل  ت٫ لٶفإىل  ٓاف٘اا٨

٘  ٘، ّتالااٻ ما تٔعه ُعْكاٻ ااىْكامٔع   ضباكاٗ ملكاٌ ّاا ٕ  ،ث٣ثٔع٘ ا٤ا عاؿ  رّ  ثيأٜع

ّتٌون   هٙ الْهاٜط املو ـؿٗ مج  اليّ، ّامل١ثلات الِعْتٔ٘، ّمقعاهم الفٔعـْٓ،    

 ,Nermina Kraljiِعْ   هعٙ امل هْمعات )   ّتؤض لهنووؼـو الويق  ؿاػع  ازبْلع٘ لهش  

2008:1.  

 إٌٔاع ادتٕالت االفرتاقٗٛ:

 ، رٍنَا ما ٓهٕ:رُياف  ـٗإىل  ٓوه تِئ  ازب٢ْت ا٢فذلآٔ٘

ٍّعععٕ معععً راوعععط رىعععْال  ازبععع٢ْت ا٢فذلآعععٔ٘ القاٜنععع٘  هعععٙ اليِعععْْ:  0

ازبععع٢ْت ا٢فذلآعععٔ٘ ّراهعععَا تكهفععع٘، سٔعععح ٢ توعععوؼـو رٓععع٘ ّهعععاٜ        

ت ونعععـ  هعععٙ إف  ،ٔعععن ا عععلض مفِععع  حملوعععْٚ ازبْلععع٘اِعععلٓ٘، كنعععا تون

 اليِْْ ت تقـٓه احملوْٚ القٖ ٓٔنُ مْْٓل ازبْل٘.

ّتقعـو   ،االاواه٘رٓٔاٻ  ّتونٔن :ازب٢ْت ا٢فذلآٔ٘ القاٜن٘  هٙ الِْك  1

ُْكاٻ مً مّآا مو ـؿٗ لهنْاعم الوعٔاسٕ املعلاؿ مٓاكتعُ، معم ّدعْؿ ُّع         

صبنْ ع٘ معً الِعْك فقعط لوٌعلغ       حملوْٚ ازبْل٘، كنا رىُ ٓقـو رسٔاىعاٻ 

ػِععاّٜ املْاععم، ّتععاني ػِاِٜععُ مععً ػعع٣  اهععوؼـاو الوععاٜض لهفعع كٗ     

ّاليقععل  هععٙ الِععْكٗ  لويفٔععق إدععلاٛات ضبععـؿٗ، ّتواععم ػٷععْات م ٔيعع٘،      

 ّرسٔاى٭ا تقـو ٍقِ ازب٢ْت ُْكاٻ ِٓاساَا ىّ ٌٓلغ الِْكٗ.

ازبع٢ْت  ٓ ونـ ٍقا اليْل معً   ازب٢ْت ا٢فذلآٔ٘ القاٜن٘  هٙ الِْت:  2

سٔععت إٌ م ظععه ازبعع٢ْت ا٢فذلآععٔ٘   ،ا٢فذلآععٔ٘  هععٙ الِععْت رهاهععاٻ 

تكٌْ ملٜٔ٘ ّموعنْ ٘، ّتوعوؼـو م ظعه ٍعقِ ازبع٢ْت  يعـما تكعٌْ        

ُععْت رّ  ازبْلعع٘ اَععا ا ععب املقععاهم الوععن ٔ٘ مجعع : ُععْت راععـاو اٌععٕ،

 ترل فل .إىل  ُْت مٷلرّ  ُْت رمْاز حبل،رّ  صبنْ ٘ مً الٷْٔك،

ٓ ونعععـ ٍعععقا اليعععْل معععً ازبععع٢ْت   آعععٔ٘ ث٣ثٔععع٘ ا٤ا عععاؿ:ازبععع٢ْت ا٢فذل  3

ا٢فذلآٔ٘  هٙ صبنْ ٘ مً الِْك ّاللهْمات ّاملٌاٍـ ث٣ثٔ٘ ا٤ا عاؿ.  
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تكععٌْ لـٓععُ   حسٔعع ،ّٓوععٔض ٍععقا اليععْل لهوععاٜض إمكاىٔعع٘ الوفا عع  م َععا    

القـكٗ  هٙ الوشكه ت  ياُل ازبْل٘، ٍّعْ معا ٓعْفل لعُ ك٠ٓع٘ ال ياُعل       

واسععع٘ ت الأٝععع٘ اسبقٔقٔععع٘، فو نععع   هعععٙ إثعععاكٗ   اٷلٓقععع٘ اعععـ ٢ تكعععٌْ م 

 اٍونامُ.

اا عـٗ ازبنعم   إىل  توويـ ٍّٕ ازب٢ْت ا٢فذلآٔ٘ القاٜن٘  هٙ الفٔـْٓ:  4

اني دْل٘ الِْت، ّدْل٘ الِعْك، ّازبْلع٘ ث٣ثٔع٘ ا٤ا عاؿ، ّاعـ تؤعنً       

ٍقِ ازبْل٘ ا ب امل١ثلات اشباُ٘ مج  املْهٔقٙ، ّكقل   هٙ اللهْو 

ن ٍععقِ ازبْلعع٘ ا ىَععا ت ععلض ضبوْاٍععا ت ُععْكٗ  هععٙ     املوشلكعع٘، ّتونٔعع 

مما ٓ ٷعٕ الوعاٜض مو ع٘     ،ًك  لقٷات فٔهنُٔ موشلك٘ اٷلٓق٘ كانٔ٘

مٌععاٍـٗ ازبْلعع٘، سٔععت إىَععا تْٓععض لععُ مععا ٢ ٓوععوٷٔم رٌ ٓععلاِ اٷلٓقعع٘       

مااًلٗ، لقا فَعٕ اوعام ا ىَعا اعاؿكٗ  هعٙ ىقع  اللهعال٘ اشباُع٘ اازبْلع٘          

ّتظ  الوكهفع٘ ال الٔع٘ ٨ىوعاز ٍعقا العينط      ل إثاكٗ ل٣ٍوناو، جاٷلٓق٘ رك

 مً ازب٢ْت  اٜقاٻ رماو ذبـٓجَا ااهونلاك.

ّت ٷٕ ٍقِ ازبع٢ْت لهوعاٜشني ًع ْكاٻ     ازب٢ْت ا٢فذلآٔ٘ الااىْكامٔ٘:  5

ركععدل ااسبقٔقعع٘، فَععٕ تقععـو ضبوْاٍععا ت ًععك  ث٣ثععٕ ا٤ا ععاؿ، سٔععت    

ىْكامعا  تلتكن  هٙ ّدْؿ صبنْ ٘ مً الِْك ٓعوه كاٷَعا م عا لوٌعك  اا    

ؿكد٘. ّٓوٷه  ٍقا اليْل معً ازبع٢ْت الـاع٘ ت إىوعاز الِعْك       251انآّ٘ 

٣ ٌ تكععٌْ الِععْك فات دععْؿٗ  الٔعع٘  كععٔ ّدبنٔ َععا م ععاٻ، كنععا ػبعع  ر

 .zoomتؤلك اف   تكارلٍا اوقئ٘ الع 

ٍّععٕ اجعع  ؿصبععاٻ لهذعع٢ْت ا٢فذلآععٔ٘    ازبعع٢ْت ا٢فذلآععٔ٘ الونامئعع٘:   6

  ْ ٘ القاٜن٘  هٙ الفٔعـْٓ ّازبع ّتونٔعن االوٌعْٓب معً ػع٣       ،٢ت الااىْكامٔع

تقـٓه أٝع٘ افذلآعٔ٘ ذبعاكٕ الأٝع٘ الْاا ٔع٘ معم إتاسع٘ فعلْ الوذعْ ،          

 لكيَا مامالت تْادُ  ْام  اكتفال الوكهف٘.
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  Google Street View دٕدن التذٕاه االفرتاق٘

تقععـو ُععْكاٻ   Google Earth)ّدْدعع  إٓععلخ  ػععلاٜط دْدعع  ٍععٕ ػاُععٔ٘ ت

 14ُٔ ملووْٚ الٌاكل، ميكً ك٠ٓوَا مً مجٔم ا٢دباٍعات، مت إه٣اَعا ت   ااىْكام

و، ّتوععنض لهنوععوؼـمني ال٠ٓعع٘ ردععناٛ مععً مععـٌ طبوععاكٗ، ّالوذن ععات     1116مععآْ 

 احملٔٷ٘ اَه.  اسبٔلٓ٘

ىواز ٍقِ الِعْك  عً هلٓعب  عـؿ معً ا٤دَعنٗ ّالْهعاٜ  العع ا ونعـٍا          إّٓوه 

 فلٓب دْد ، ّرالمٍا:

ّٕه االفرتاق٘ضٗازٚ وٗصٚ ا( 0)  لتذ

ت ععلض الِععْك الععع مت   Google Street Viewػاُععٔ٘ دْدعع  هععذلٓت فٔععْ )

مجاوُ  هٙ ملكا٘ موشلك٘، ّميكعً تِعفض    كامرلا الوقاهَا مواقاٻ  ً هلٓب

    ٙ رّ  لْسعععععععع٘ املفععععععععاتٔض  ٍععععععععقِ الِععععععععْك ااهععععععععوؼـاو مفععععععععاتٔض ا٤هععععععععَه  هعععععععع

ا ميكععً لهٔععلط  هععٙ ا٤هععَه امل لّٓعع٘  هععٙ الٌاًعع٘، ّاَععق     الفعع كٗ ااهععوؼـاو

 لض الِْك ا سذاو طبوهف٘ مً رٖ ادباِ ّمً مّآا طبوهف٘، ٍّيا  ػٷعْط ٓعوه   

 .الع تْٓض ا٢دباِ املٹوام ت ٍقا الٌاكل  لَٓا مم ُْكٗ الٌاكل

 
ْٯ  ا٢فذلإٓ )الٌاك٘ ال يكاْتٔ٘   هٔاكٗ مٔنٗ الوذ
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ّٕه االفرتاق٘ TREKKER دّاش( 1)  ملٗصٚ التذ

ْٯ  ا٢فذلآعٕ ت إاعلام املنٓعـ معً ا٤معاكً       ملٔنٗ ا Trekker ٓوا ـ دَام لوذع

ؿكادع٘  رّ  سْ  ال ات، ٍّٕ رماكً ٢ ميكً الُْعْ  إلَٔعا اْاهعٷ٘ رٖ هعٔاكٗ،    

ملكا٘ توعرل  هعٙ ازبهٔعـ. ٓعوه تنّٓعـ سقٔاع٘       رّ   لا٘ تلّلٕ،رّ  ث٣ثٔ٘ ال ذ٣ت،

م الظَل القااه٘ ل٣كتعـاٛ ايظعاو كعامرلا ر ٣ٍعا، ّتوعا ـ اااهٔع٘ محهعَا  هعٙ مجع         

مْاام ٢ ميكعً الُْعْ    رّ  الِْك رثياٛ الوشل  ت مياّكات ت مواسات ٓٔق٘،

إلَٔعا هععْٚ هععرل٭ا  هععٙ ا٤اععـاو. ّلقعـ الوقٷععت رّ  صبنْ عع٘ مععً الِععْك ااهععوؼـاو   

تكيْلْدٔا الكامرلا ٍقِ  هٙ هْ  الؤاكٓى العْ لٗ الِعؼلٓ٘ ٤ػعـّؿ تلاىعـ     

 .كاىٌْٔ ت ٢ّٓ٘ ركٓنّىا ا٤ملٓكٔ٘

 
ْٯ  ا٢فذلإٓ )الٌاك٘ ال يكاْتٔ٘  Trekker دَام  ملٔنٗ الوذ

ّٕه االفرتاق٘( 2)  عسبٛ الرتٔل٘ ملٗصٚ التذ

ًعلك٘ دْدع  معً ضبع  الفعً اهعوؼـاو         يـما ركاؿت صبنْ ٘ مً مْلفٕ

ْٯ  ا٢فذلآععٕ" مععم املوععاس  ت رعبععاٛ ال ععات، اسوععاز ا٤مععل      إىل  تقئعع٘ مٔععنٗ "الوذعع

رككاٌ املوش  ّالويقع  اعني ر نعا      مجٔم إىل تٷْٓل ىظاو ميكيُ اوَْل٘ الـػْ 

إهععاك  اليشععت. تيععاين ٍععقِ الوذلاعع٘ ت ال نععب  هععٙ تَٔٝعع٘ مجٔععم امل ععـات ال٣ممعع٘ ت  

ّٓٷهعب  هَٔعا اهعه  لاع٘      ،رُلل: ٍّْ  ااكٗ  ً  لا٘ ؿفعم ذبنع  ىظعاو الكعامرلا    
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   ً ت املْااعم  رٓٔعاٻ   الذلّلٕ. فَٕ ت دبنم ال لّض فقط مً ؿاػع  املوعاس ، ّلكع

 .مج  الأت ا٤أب ّامل٣   اللٓآٔ٘ ،هٔ٘ ا٤ػلٚالـاػ

 
ْٯ  ا٢فذلإٓ )الٌاك٘ ال يكاْتٔ٘    لا٘ الذلّلٕ ملٔنٗ الوذ

ّٕه االفرتاق٘ (3)   وسنبٛ تطري عمٜ ادتمٗد ملٗصٚ التذ

ْٯ  ا٢فذلإٓ ر هٙ امليشـكات. ّااهعوؼـاو ا عب   إىل  مت رػق كامرلات الوذ

ب، ّرالاْ ُها٘ إٓعافٔ٘ مهفْفع٘ ت هعذلات    هٔاكات الـفم الجياٜٕ، ًّلٓط ٢ُ

ْٯ  ا٢فذلإٓ  الونجل لوشن  الدلؿ القاكي، ّاـ ظبض الفلٓب ت تجأت م ـات الوذ

 هععٙ امللكاعع٘ الععع توععرل  هععٙ ازبهٔععـ. ّميكععً لهنوععنزبني ّموععوؼـمٕ ا٤سقٓعع٘   

 .املن٢د٘ ازبهٔـٓ٘ ا٦ٌ اهوكٌاف الؤاكٓى ازباهٔ٘ امللٷاٗ االجهْزرّ  ازبهٔـٓ٘

 

 
ْٯ  ا٢فذلإٓ )الٌاك٘ ال يكاْتٔ٘   ملكا٘ تورل  هٙ ازبهٔـ ملٔنٗ الوذ
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ّٕه االفرتاق٘ (4)  دزادٛ ثالثٗٛ العذالت ملٗصٚ التذ

 هععٙ الععلته مععً رىععُ ميكععً مٓععاكٗ ا ععب ا٤مععاكً ازبنٔهعع٘ ت رعبععاٛ ال ععات   

ْٯ  ا٢فذلآععٕ"، فإىععُ ٢ ميكععً الُْععْ     ا ععب إىل  ااهععوؼـاو هععٔاكٗ مٔععنٗ "الوذعع

٘ٻ ّإموا ٭ععا ااهععوؼـاو الوععٔاكٗ. مععً ردعع  الُْععْ      ركجععل ا ععب إىل  ا٤مععاكً كّ عع

، فقعـ اعاو   الـكّ  الٔٔق٘ ت رّكّاا، مج  ته  املْدعْؿٗ ت الًعهْى٘ ّاعاكٓى معج٣ٻ    

ؿكادع٘ ث٣ثٔع٘ ال ذع٣ت.    إىل  فلٓب معً املَيـهعني اإ عـاؿ ىظعاو الكعامرلا املوعويـٗ      

عععع ّاملجاععت فْاَععا الكععامرلا  ع عععدبنععم ٍععقِ الـكادعع٘ الِععلرلٗ فات الععج٣خ  ذعع٣ت    

ٔ٭عععا رثيعععاٛ ذبلٓكَعععا معععً ااععع  الوعععاٜب. ٢هعععٔنا ت املوينٍعععات ّسعععلو     الِعععْك تهقاٜ

ازبام ات، ّسعـاٜب اسبٔعْاٌ، ّمْااعم العذلاخ ال عاملٕ لهْٔىوعكْ ت مجٔعم رعبعاٛ         

 .ال ات

 
ْٯ  ا٢فذلإٓ )الٌاك٘ ال يكاْتٔ٘   ؿكاد٘ ث٣ثٔ٘ ال ذ٣ت ملٔنٗ الوذ

 

لوذععْ  ا٢فذلآععٕ لهنوععوؼـمني اهوكٌععاف  ععـؿ مععً امليععاهب  ّتوععٔض مٔععنٗ ا

 الٔعع٘ ازبعْؿٗ، ّميكععً   ٘ازبللافٔع٘ سعْ  ال ععات معً ػع٣  تِععفض ُعْك ااىْكامٔع      

املْااععم املـكدعع٘ ّكعع ىَه ت     لهنوععوؼـمني رٌ ؼبِععهْا  هععٙ دْلعع٘ افذلآععٔ٘ ت    

املْاععم ىفوععُ. ّملٔععنٗ الوذععْا  ا٢فذلآععٕ ؿّك كععارل ت تععلّٓر املقاُععـ الوععٔاسٔ٘    

اَععـف اكععني الوععاٜشني ّضبعع   ا٨ىذلىععتزبنٔععم الوععٔاغ ت ال ععات ّموععوؼـمٕ 
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  ال املٔ٘ ّاملـٌ الوعٔاسٔ٘ ت ال ِعل اللانعٕ     الوفل مً ا٢هونوال سشوْٚ املواس

اهوكٌعاف آثعاك ّهلاعات املوعاس       مً ا٨ىذلىتسٔح ٓونكً مووؼـمْ ًاك٘ 

ؿكد٘،  251 ٘ا٢فذلإٓ ت املواس  ال٠ٓ٘ ااىْكامٔ الْدْؿال املٔ٘ مً ػ٣  دبلا٘ 

٘، ّاالوعالٕ د ع  كيعْم    كنا تؤض ٍقِ اشبـم٘ ك٠ٓ٘  الٔع٘ ازبعْؿٗ ل٥ نعا  الفئع    

 ٔ٘ ت موياّ  مجٔم الواٜشني.ا٨ىواىالجقاف٘ 

 Virtual Museumsاملتاسف االفرتاقٗٛ 

ت هععٔا  تٷععْك تقئععات امل هْمععات ّمععا تا َععا مععً لَععْك ال يكاْتٔعع٘ ال املٔعع٘، 

   ّ ٕ ّاملوِععه٘ ا٨ىوععاىرٓعشت الكععجرل مععً امل١هوعات امل ئعع٘ حبفععى العذلاخ الجقععات 

٘ٱ ت مو ل٘ الوشعْ  تف -ّمً أيَا املواس  -االيٌاط الؤاسٕ  كل مهٔاٻ ّجبـٓ

ـٱ معً العنّاك        إىل  الأٝ٘ اللانٔ٘  ههاعاٻ إىل  م٣سقع٘ الوٷعْكات ازباكٓع٘، ّدعق  منٓع

 ّالؤاغ.

ـٳ املواس  ا٢فذلآٔ٘ مً امل١هوات املَون٘ حبفى الذلاخ الجقعات، كنعا    ّت٫ 

َپه اٌعك  رهعاي ت الوينٔع٘ ا٢اوِعاؿٓ٘ ّا٢دونا ٔع٘ لهعـّ  ّاجملون عا        ت. ّت ت٫و

موشعع  ٓععذلؿؿ  هععٙ    0111فلىوععا،  هععٙ هععأ  املجععا ، ٓقععـك  ععـؿ املوععاس  ايشععْ      

العـّك  إىل   ، ما ٌٓعرل ٓعنياٻ  Pallud, 2014مهٌْٔ ماٜل هيْٓاٻ ) 61مٓاكتَا ركجل مً 

    ٘ كنعععا ت١كعععـ إسعععـٚ   .العععقٖ ته اعععُ املوعععاس  ت ؿ عععه ا٢اوِعععاؿ القعععْمٕ لهـّلععع

آعٔ٘ معً ًع ىُ رٌ ٫ٓ عنم معً م عـ٢ت       أٝع٘ املوعاس  ا٢فذل  إىل  رٌ الوشْ  الـكاهات

ا٢فذلآععٔ٘،  وا٨ااععا  ازبنععاٍرلٖ  هععٙ مٓععاكٗ املوععاس  هععْاٛ ت أٝوَععا الوقهٔـٓعع٘ ر 

سٔععح اهوٌععَـت الـكاهعع٘ اوذلاعع٘ املوععاس  الدلٓٷاىٔعع٘ الْهئعع٘ ت ٍععقا الوععأ ،     

٘ٻ اإمجعالٕ   ا٨ىذلىعت تنآـ ر ـاؿ املوِفشني ملْاام املواس   هٙ إىل  مٌرلٗٻ ، مقاكىع

  .Loran, 2005لنٓاكات اسبقٔقٔ٘ لوه  املواس  مً اا  )ا

ّمععم مٓععاؿٗ ر ععـاؿ املوععاس ، كْاسععـٗٱ مععً امل١هوععات الجقافٔعع٘ ّالوععٔاسٔ٘،     

فٔعع٣ٻ  ععً تيععْل اٍوناماتَععا ّكجععلٗ الٷهعع   هَٔععا مععً هععلف مجَععْك الناٜععلًٓ           
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 ٘ مْااععم  يكاْتٔعع٘  ّفلعع  الٔعع٘  رّ  إىٌععاٛ ُععفشاتٱإىل  ّالـاكهععني، ؿ ععت اسبادعع

نْ ات رػلٚ مً ازبناٍرل، ّلوشوعني اشبعـمات املوشفٔع٘ املقـمع٘ شلع٢١ٛ      ده  صب

ٌ ّسفظاٻ لهذلاخ   ، سٔعح ٓعونكً العنّاك    Kasyanov, 2011ت املقعاو ا٤ّ  )  ا٨ىوعا

القٷم ا٤ثلٓ٘ مً ترل أعْؿ تفلٓعَا سعـّؿ    رّ  مً ا٢هونوال س آي٘ ا٦ثاك الجقافٔ٘

الععـاٜه ّا٦مععً لوهعع  ا٦ثععاك     سٔععن املكععاٌ، فٔعع٣ٻ  ععً ٓععناٌ اسبفععى    رّ  النمععاٌ

ُّٔاىوَا ّتلمٔنَا موٙ ؿ ت اسباد٘، ّما ت هب اقل  مً تكالٔ  ماؿٓع٘ ّرػعلٚ   

إؿاكٓ٘ تقم  هٙ  اتب املواس  مً رد  إتاس٘ القٷم ا٤ثلٓ٘ رمعاو الناٜعلًٓ ت الأٝع٘    

الوقهٔـٓ٘. ّمً دَ٘ رػلٚ فإٌ مّاك املواس  ا٢فذلآٔ٘ سقعـّكٍه مٌعاٍـٗ ا٦ثعاك    

ي٘، ػاُ٘ٻ إفا ت ؼبظْا افلُ٘ مٌعاٍـتَا معً ااع  ت لع  الظعلّف ا٤مئع٘       الجنٔ

 ّا٨دلاٛات الْاأٜ٘ املو هق٘ ال آوَا ّسفظَا مً الهنى ّالوِْٓل. 

، ا٨ىذلىعععت٫ٓ عععلٯف املوشععع  ا٢فذلآعععٕ ا ىعععُ أٝععع٘ إلكذلّىٔععع٘ افذلآعععٔ٘ ت     

الوؼِعععّ ذبعععاكٕ ت تيظٔنَعععا ّتِعععنٔنَا الأٝععع٘ املوشفٔععع٘ الوقهٔـٓععع٘، تووعععه ا   

ّالـميْم٘، ّت لض  ـؿاٻ مً ا٦ثاك القـميع٘، ّالوشع  اليعاؿكٗ، ّا٤ نعا  الفئع٘،      

ّا٢كوٌافات ال هنٔ٘، ّتٷْك اسبٔاٗ  دل ال ِْك، سٔح تٌعون   هعٙ صبنْ عات    

ـ    ث٣ثٔعع٘ ا٤ا ععاؿ، تٌععن  الِععْك اللانٔعع٘    رّ  مععً الكاٜيععات اللانٔعع٘، ثيأٜعع٘ الا عع

ب اليِعععٔ٘، ّتعععرل فلععع  معععً الأاىعععات  ّاليِعععْْ، ّالفٔعععـْٓ، ّالِعععْت، ّالْثعععاٜ 

الواكؽبٔععع٘، ّال هنٔععع٘ ّالجقافٔععع٘، ٓوفا ععع  م َعععا الناٜعععلٌّ اعععـكدات موفاّتععع٘، ٓعععوه  

رّ  الُْْ  إلَٔا  ً هلٓب الْهعاٜط اللانٔع٘، إمعا ت ركٌعا  س عاكض ّاا ٔع٘،      

املوعععا ـات اللانٔععع٘  رّ   هعععٙ ردَعععنٗ الكنأعععْتل الٌؼِعععٕ،   رّ   هعععٙ اشبعععط، 

ّٓوعععععنض املْاعععععم  .املكاىٔععععع٘رّ  لهشعععععْادن النمئععععع٘ الٌؼِعععععٔ٘، ؿٌّ رٖ ا واعععععاك

ّٓٷهب  هَٔا املوعاس  اللانٔع٘    .االوفا   ا٢دونا ٕ مم الْافـًٓ  هُٔ ا٨لكذلّىٕ

Digital Museums،  ّا٨لكذلّىٕمواس  الفٔاٛ ر .Cyberspace Museums 

ٍقا اليْل مً املواس  اا وااكٍعا موعوْؿ اٻ   إىل  Kasyanov ّٓيظل كؤاىْف

امل هْمات ال هنٔ٘ ّالجقافٔ٘ مواس٘ٻ ت ُْكٗ كانٔع٘، ّالعع ميكعً الُْعْ       ملِاؿك



 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سقى٘ يف العؿس ال اإلبداعات الجكافٗٛوؤمتس 

 

53 

، ّلععٔى مععً الٔععلّكٖ رٌ ٓكععٌْ ا٨ىذلىععتإلَٔععا ت رٖ ّاععت ّمععً رٖ مكععاٌ  ععدل  

املوش  سقٔقٔعاٻ، ّإمنعا ميكعً رٌ ٓقعـو  لّٓعاٻ افذلآعٔ٘ ملؼوهع  القٷعم ا٤ثلٓع٘          

حبالوَععا املاؿٓعع٘ اللاٍيعع٘   املقويععاٗ،  ععً هلٓععب تْلٔعع  تقئععات الْهععاٜط املو ععـؿٗ،     

(Kasyanov, 2011.  

 تأثري العؿس السقى٘ عمٜ ؾٍاعٛ الطٗاسٛ:

٢ ميكعععً رٌ ىولآعععٙ  عععً العععـّك العععقٖ ل اوعععُ الجعععْكٗ اللانٔععع٘ املونجهععع٘ ت      

ـٳ        امل هْمععات ّا٢تِععا٢ت ت تلععٔرل الكععجرل مععً املفععأٍه الوينْٓعع٘ الوععاٜـٗ، إف ت٫ عع

رفلمٍعععا الوٷعععْك ّد هعععَا ؿ امععع٘ كٜٔوععع٘  تكيْلْدٔعععا امل هْمعععات ّا٢تِعععا  سونٔععع٘

ت ُعيا ٘ الوعٔاس٘  ّت اٷعال    مكْىعا إىل  لهوينٔ٘، سٔعح ِٓع  معـٚ ٍعقا الوع ثرل     

الععقٖ اععت سْهععاوُ ّكانيوععُ ت كععجرل مععً اجملععا٢ت كوعع درل الوععٔاكات،     اليقعع 

     ٘ ممععا ف ٲعع  رىظنعع٘     اسبععاف٣ت، ػٷععْط الوععك  اسبـٓـٓعع٘، ّاشبٷععْط ازبْٓعع

مات الع تقـمَا طبوه  امل١هوات الوعٔاسٔ٘، ّهعا ـ   اسبذن  ً ا ـ ّّفل امل هْ

 هعععٙ م ازبوَعععا اٌعععك  ُعععشٔض. رمعععا ت اٷعععال ا٨ٓعععْاٛ فقعععـ تلعععرلت هلٓقععع٘ رؿاٛ   

امل١هوات ٤ ناشلا، ػاُع٘ معا ٓو هعب ميَعا اوٷعْٓل ًعاكات ا٢تِعا  العع تعـت          

ت الووعْٓب الوعٔاسٕ،   رٓٔعاٻ   ا٨ىذلىعت تيافى رىظن٘ الوْمٓم ال املٔع٘. كنعا هعاٍه    

ـٯو  ععدل طبوهعع  ا٤ىظنعع٘ ّالدلصبٔععات النٓععاكٗ ا٢فذلآععٔ٘  هععٙ اشبععط املااًععل،  ّاعع

ٛٮ  هٙ ُفشات الْٓ  تقعـٓه  رّ  الاِلٓ٘ ااع  اللسهع٘،  رّ  ا٤ًله٘ الِْتٔ٘رّ  هْا

رٖ دَعام ضبنعْ   فٔع٣ٻ  عً كاعط الناعاًٜ اوذعاك         رّ  تْدَٔات مً ػ٣  اشلعات  

كٷععاام ممٔععن مععً دبلاعع٘    رػععلٚ ت امليٷقعع٘ كالوُْععٔ٘ سٌععاٍـٗ طبوععاكٗ ؿاعع٘     

 اللسه٘ الؤاسٔ٘.

امل هْمععات ّا٢تِععا٢ت كععجرلاٻ ت ػـمعع٘ اليٌععاط    تكيْلْدٔععالقععـ هععاٍنت 

الوععٔاسٕ ت م ظععه الععـّ  املَونعع٘ اِععيا ٘ الوععٔاس٘  هععٙ موععوْٚ أععم امليوذععات        

ىوععاز اشبععـمات امللافقعع٘ شلععا ّالععع تهعع  موٷهاععات ّاسؤادععات       إت رّ  الوععٔاسٔ٘،

ٙ الوععٔاغ القعععاؿمني   ااعععا   هعععٙ اقعععال ا٤كض، ممعععا ٓعععا   مععً ىوععع  ا٨  معععً ًععو
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املقاُععـ ّامليوذععات الوععٔاسٔ٘ مععً الععنّاك ّالوععاٜشني الععقًٓ ُّعع   ععـؿٍه ت  ععاو  

٘  املقاُـ مجٔم ماكّا هاٜض مهٌْٔ ّٝ٘مثامن مهٔاكإىل  و1106 . ال عات  سعْ   الوعٔاسٔ

ً  ّاهع اٻ  سٔناٻ ت ػق ّالوقين الوكيْلْدٕ الوٷْك ا ـ الؤاس٘ ّرُاشت  صبنع   مع

الوذعععاكٗ الـّلٔععع٘ ىؤذععع٘ لويعععْل اشبعععـمات املوعععْفلٗ  هعععٙ     سبذعععه الفئععع٘ ال نهٔعععات

كالوعععٔاس٘ ا٢فذلآعععٔ٘ العععع تقعععْو  هعععٙ دبوعععٔـ املْااععع  ّا٤سعععـاخ  ،ا٨ىذلىعععت

اٌععك  افذلآععٕ كاملوععاس  ّالااىْكامععا اٌععك  الىععامر ميكععً ذبنٔهععُ  هععٙ       

ّالوععفل ّاسبذععن مععً   فٔعع٣ٻ  ععً ػععـمات اليقعع   ،املْاآعع  اسبععـٓحرّ  اسباهععاات

  .Garrido, 2008: 69ػـمات الٷرلاٌ ّاشبـمات الوكنٔهٔ٘ )

 اٻٍيا  الكجرل مً اسبهْ  ّالوٷأقات املْدَ٘ ػِِٔاٻ لقٷعال الوعٔاس٘ اعـٛ   

مععً سهععْ  املٔكيعع٘ الكامهعع٘ ّالدلصبٔععات الععع تععيظه  نهٔععات املأ ععات ّالووععْٓب    

ادععات الععع ٢ توععولين رٖ   ّ ٣اععات اليععن٢ٛ ّ نهٔععات اسبذععن ّترلٍععا مععً ا٢سؤ    

ّكعع  ٍععقا ِٓعع  ت اليَآعع٘ ت اْا ععـ أاىععات توععا ـ ت    ،ميٌعع ٗ هععٔاسٔ٘  يَععا 

 مٔـاٌ امل هْماتٔ٘ رماو موؼقٖ القلاك اامل١هوات الؤاسٔ٘.

ـٳ الوععٔاس٘ ا٢فذلآععٔ٘ الععع ت ونععـ  هععٙ     امل هْمععات ت ٍععقا   تكيْلْدٔععاّت٫ عع

لهنقاُععـ الوععٔاسٔ٘ الععع    ّىععٕا٨لكذلال ِععل اللانععٕ مععً رٍععه رؿّات الووععْٓب     

ال نع٣ٛ  إىل  3Dّا   2Dهاٍنت ت ىقع  امل هْمعات االِعْكٗ ّالِعْت ّتقئعات العع       

كنا هاٍنت ت الو لف  هٙ اسؤاداتَه ّالوْاُع  م َعه ااهعونلاك     ،ّالواٜشني

 ّف الٔ٘.

امل هْمععات ّا٢تِععا٢ت شلععا تعع ثرل فّ رٍنٔعع٘ االلعع٘ ت  تكيْلْدٔععاإٌ تٷأقععات 

سٔعععح تقعععاي دعععْؿٗ اشبعععـمات الوعععٔاسٔ٘ سعععـٚ إتاسععع٘    ،ٗ الوعععٔاس٘توعععلٓم ّتعععرل

ّاهوؼـاو الوكيْلْدٔا ت ًوٙ صبا٢ت الؤاس٘ ّالفيـا٘، معً ربٷعٔط ّتعلّٓر    

ّتوْٓب ّسذن ّت ااـ ّتوْٓ٘ مالٔ٘، ّربفٔب تكهف٘ إىوعاز اشبـمع٘ الوعٔاسٔ٘ ...    

ٝعععات فلععع  ميظنععع٘ الوعععٔاس٘ ال املٔععع٘ اسبكْمعععات ّاشلٔ  إىل  ّترلٍعععا، ّاعععـ ىاَعععت 

ّامل١هوععات أععلّكٗ اهععوؼـاو تكيْلْدٔععا امل هْمععات ّا٢تِععا  ت ٍععقا القٷععال     
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اسبْٖٔ  ّمً ٍقا امليٷهعب ااتعت تكيْلْدٔعا امل هْمعات ّا٢تِعا  الهايع٘ ا٤هاهعٔ٘        

ـٯ ػٔعععاكاٻ االيوعععا٘ لهقعععاٜنني  هعععٙ القٷعععال، اععع  سونٔععع٘   لهوينٔععع٘ الوعععٔاسٔ٘، ّت ت٫ ععع

هْا  الـّلٔ٘ الكدلٚ ّالياًعٝ٘  هعٙ سعـ    تفلَٓا ا٤ّٓال ا٢اوِاؿٓ٘ اللاٍي٘ ل٥

  .171: 1118هْاٛ )خبع ّفْمٖ، 

 ٖ اىاجعا  اسؤادعات كاميع٘    إىل  إٌ الوْهم ت اهوؼـاو الوكيْلْدٔا اـ ٓع١ؿ

ااعذلاغ ّتٷعْٓل ميوذعات    إىل  ترل مواْا٘، مما ٓـفم اال امهني ت القٷال الؤاسٕ

ً القععـكٗ الويافوععٔ٘   دـٓععـٗ ّمويْ عع٘ تهعع  ٍععقِ ا٢سؤادععات، ّمععً ثععه اللفععم معع        

 لهؤاس٘  مما ٓي كى إػباااٻ  هٙ ؿػ  القٷال الؤاسٕ إمجا٢ٻ.

كنعععا ٓونجععع  ٍعععقا الوععع ثرل ت تاهعععْك مفعععأٍه ّهلٓقععع٘ رؿاٛ اجملونعععم لْلاٜفعععُ  

ّد عع  تٷأقاتَععا ركجععل فا هٔعع٘. ف هععٙ  ، املكاىٔعع٘ الععع اععـرت تٷفععْ  هععٙ الوععٷض 

لول ٘ ّؿمعر ردَعنٗ ا٢تِعا٢ت،    هأ  املجا  ه١ٔؿٖ ّدْؿ هلٓب امل هْمات فاٜب ا

    ٘ إىل  ّكععقل  إمكاىٔعع٘ ا٢تِععا٢ت ّتاععاؿ  امل هْمععات ؿٌّ سععـّؿ ممئعع٘ ّمكاىٔعع

"مجعع  املوععاس  ا٢فذلآععٔ٘ ّالفٔععاٛات  ،تْهععٔم ّتلهععٔؽ مفَععْو اسبٔععن ا٢فذلآععٕ

٨ظبععام  ٓععنً ٍععقا اسبٔععن ف ععا٢ٻ  الْدععْؿ الذلفَٔٔعع٘ ا٢فذلآععٔ٘"، ّإظبععاغ فكععلٗ   

س٘ العع ميكعً رٌ تٌعنهَا تٷأقعات ٍعقا املفَعْو. إٌ اهعْكٗ        مَنات الذلفُٔ ّالوعٔا 

املفععأٍه ّاكونععا  ف الٔعع٘ تٷأقاتَععا هععٔونؼب  يععُ إسععـاخ تلععرلات دقكٓعع٘ ت       

هلٓق٘ رؿاٛ الْلعاٜ  الوعٔاسٔ٘. ّاَعقا امل يعٙ فعإٌ تٷعْك مفَعْو اسبٔعن ا٢فذلآعٕ          

 اسٔ٘.هٔيور  يُ تٌكٔ  هلٓق٘ دـٓـٗ ت الو اهٕ مم ا٤دَنٗ ا٨ؿاكٓ٘ الؤ

ّميكععً إمجععا  منآععا ّفْاٜععـ اهععوجناك تقئععات ال ِععل اللانععٕ ت القٷععال       

 الؤاسٕ ت اليقاط ا٦تٔ٘:

رسوععً رؿاٗ لهذلّٓععر لهنيوععْز الوععٔاسٕ، ّتوععْٓقُ ّا اعع    ا٨ىذلىععتا واععاك   0

تكهف٘ مقاْل٘، ٤ىَا تؤض ا٢تِا  املااًل اني  لض اشبـمع٘ الوعٔاسٔ٘   

القٖ كاٌ ٓقْو   ً الووْٓب الؤاسٕ ّالٷه   هَٔا. ٍّٕ سجاا٘ الاـٓ 

فٔنا هاب  هٙ ّدْؿ ال ـٓـ مً ا٤ىٌعٷ٘ ا٨ؿاكٓع٘ ّالفئع٘ العع تقعْو اَعا       
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  ٘ ػاكدَععا  لوشـٓععـ رّ  امليظنععات ّامليٌععلت الوععٔاسٔ٘ ؿاػعع  سععـّؿ الـّلعع

ا٤هععْا  الوععٔاسٔ٘ املوْا عع٘، ّالو ععلف  هَٔععا، ّاػذلااَععا مععً ردعع  مٓععاؿٗ  

َعا، ّذبقٔعب الوْافعب اعني امليعور الوعٔاسٕ       الوـفقات الؤاسٔ٘ القاؿمع٘ مي 

 ّاني اللتاات ّالـّافم لهفٝات الوْأ٘ املؼوهف٘.

تقـٓه م هْمات صباىٔ٘ ّهلٓ ٘  ً اشبـمات الؤاسٔ٘ املؼوهف٘ )مْاأت   1

العععلس٣ت، رهععع اك تعععقاكل اليقععع ، الفيعععاؿ ، املٷعععا ه ،  هعععٙ معععـاك        

 .الوا ٘، ّت رٖ مكاٌ توْفل فُٔ ّهاٜ  ا٢تِا  اسبـٓح

 تؤَ  إدلاٛ املقاكىات املو ىٔ٘ اا٢ه٣ل  هٙ طبوه  املْاام الؤاسٔ٘.  2

الوٌععععذٔم ركجععععل  هععععٙ مماكهعععع٘ الف عععع  الوععععٔاسٕ  اْاهععععٷ٘ ربفععععٔب    3

الوكالٔ  الؤاسٔ٘ اٌعك  ٓ عْؿ اعاليفم  هعٙ ّكعا٢ت الوعٔاس٘ ّ هعٙ        

 الـّل٘.

مععً م لفعع٘ تْدَععات الناععاًٜ  -اٌععك ٿ  ععاو–ت٫نكِّععً الوععٔاس٘ اللانٔعع٘   4

ت امليوذعععات الوعععٔاسٔ٘، ٍّعععْ معععا ٓوعععنض اوٷْٓلٍعععا، ّاالوعععالٕ    ّآكاَٜعععه

 ذبوني القـكٗ الويافؤ٘ لهن١هوات الؤاسٔ٘.

رسوعععً ّهعععٔه٘ ملقاكىععع٘ ال عععلّض الوعععٔاسٔ٘ املوعععْفلٗ،     ا٨ىذلىعععت واعععاك ا   5

فعا٢ه٣ل  هععٙ ااٜنعع٘ اشبععـمات الوععٔاسٔ٘ ٓوععٔض لهناٜععل إمكاىٔعع٘ الو ععلف  

ا  هعٙ ُعْكٗ ملٜٔع٘ مـ نع٘ اأاىعات       هٙ امل ات الؤاسٔ٘ اوَْل٘ ا ونعاؿ٭ 

 ارباف القلاك املياه  ا ا  تكهف٘.  إىل تْٓٔشٔ٘ تـف ُ

َپه ت تٷْٓل ّالّم سادعات كاميع٘     6 تٷْك ّهاٜ  ا٢تِا  اسبـٓج٘ اـ ٫ٓو

        ٕ إىل  ت تكععً مْدععْؿٗ مععً ااعع ، ا٤مععل الععقٖ ٓععـفم االقٷععال الوععٔاس

 تٷْٓل ّتيْٓم  لُٓ سا ٓوناًٙ ٍّقِ اسبادات ازبـٓـٗ.

ربفععٔب الوكععالٔ : ا٤مععل الععقٖ ٓععي كى مااًععلٗٻ  هععٙ ا٤هعع اك، فنععً   7

ًعععع ٌ اهععععوؼـاو تكيْلْدٔععععا ا٨ عععع٣و ّا٢تِععععا  ربفععععٔب تكععععالٔ     

 الووْٓب، ٍّٕ:
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تكععالٔ  الوْمٓععم: تاوععٔط إدععلاٛات الِععفقات مععم ًععلؼب٘ كععارلٗ مععً  -

 املووَـفني.

تكعععالٔ  الذلّٓعععر ّا٨ ععع٣ٌ  عععً امليعععور الوعععٔاسٕ ّذبوعععني ّتٷعععْٓل       -

 الؤاسٔ٘.اشبـمات 

 تكالٔ  ا٢تِا٢ت املااًلٗ مم النااًٜ. -

: مً ػ٣  تؤَ  الوْاُ  اني ميور اشبـم٘ الوعٔاسٔ٘  ا٨ىواز تكالٔ  -

 ّالْهٔط.

َپه فلععع  ت مٓعععاؿٗ    8 ٫ٔوععع مٓعععاؿٗ القعععـكٗ الويافوعععٔ٘ لهن١هوعععات الوعععٔاسٔ٘، ل

مأ اتَا ّإٓلاؿاتَا ّركااسَا، ٍّْ ما ٓي كى ت اليَآ٘  هعٙ اللفعم معً    

مجععالٕ، ّتو ععاله املٔععاف٘ لهقٷععال الوععٔاسٕ ت اليععاتر احملهععٕ ا٨  القٔنعع٘

 .٘ا٨لكذلّىٔرٍنٔ٘ الؤاس٘ اللانٔ٘ مم تفٔٔ  الو ام  االوذاكٗ 

 الطٗاسٛ االفرتاقٗٛ

 الوفل ّالويق  مً اهـ ٦ػل  إما ٤هاا  ماؿٓ٘ َهكجرلاٻ ما ِٓ    هٙ ا ٔ

 تفعوض  ا٨ىذلىعت  ًعاك٘   هٙ ″آٔ٘ا٢فذل الؤاس٘″ترل رٌ  ،ادونا ٔ٘رّ  ُشٔ٘رّ 

اععْا  لهوذععْ  ت ميععاهب مو ععـؿٗ مععً ال ععات االِععْت ّالِععْكٗ، فٔونوععم الوععاٜض ا٤

ال٠ٓعع٘ ازباععا  ؿٌّ رٌ تٷ ٍععا اععـماِ، ٌّٓعع ل جبنععا  الٷأ عع٘ ّرُععْات الٌعع٢٣ت   

 املأٜ٘ ٍّْ ت مينلُ ّرماو ساهْاُ، ٍّْ ما ٓونٙ االْاام ا٢فذلإٓ.

ٙ رىُ أٝ٘ تفا هٔ٘ ث٣ثٔ٘ ا٤ا عاؿ مِعنن٘ اْاهعٷ٘    ٫ٓ لٯف الْاام ا٢فذلإٓ  ه

ٕ    ،الامر ساهعْأ٘، ؼبعٔط الْااعم ا٢فذلآعٕ ااملوعوؼـو       ،ّٓـػهعُ ت  عات ٍّنع

رّ  سٔعح ٓاععـّ ٍععقا ال ععات ّك ىععُ ّاا عٕ، ّالْااععم ا٢فذلآععٕ اععـ ٓكععٌْ ػٔالٔععاٻ  

 دبوععٔـاٻ لهْااععم اسبقٔقععٕ، ّٓععوه الوفا عع  مععم ٍععقا الْااععم ىؤذعع٘ الوفععا ٣ت الععع     

  .1: 1118ذبـخ اني الأٝ٘ ا٢فذلآٔ٘ ّسْاي املووؼـو ّاهوذاااتُ )ازباال، 
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رمععا الْااععم ا٢فذلآععٕ ت الوععٔاس٘ فَععْ الونجٔعع  الععْاا ٕ لهنْااععم الوععٔاسٔ٘    

الْااعم ا٢فذلآعٕ اٌعك  تفعا هٕ  عدل ردَعنٗ       إىل  ّا٤ثلٓ٘ حبٔح تيقع  املوعوؼـو  

ا عاؿ، ّٓو امع  م َعا ت العنمً     الكنأْتل، ّٓ ٍٔ م َعا ّأيَعا اٌعك  ث٣ثعٕ ا٤    

ٙ Real Timeاسبقٔقٕ ) الْااعم، ّٓوعٔض   ركض   ، ّك ىَا رًٔاٛ سقٔقٔ٘ مْدْؿٗ  هع

ليععا اسبلكعع٘ اـاػهععَا ّاملٌععاٍـٗ ّالوفا عع  مععم ال ياُععل  ععً هلٓععب رؿّات م ععـٗ       

 . فعالْاام ا٢فذلآعٕ ٫ٓنكِّعً    Gutierrez & others, 2008ّمِعنن٘ شلعقا اللعلض )   

دلات اـ ٢ ٓووٷٔم رٌ ٓو هنَا ت الْاام اسبقٔقعٕ ل عـٗ رهعاا     الفلؿ مً امللّك خب

ميَا: ػٷْكٗ الويفٔق ت الْاام، الوكهف٘ املالٔ٘ ال الٔ٘، ٓٔب الْات، ّترلٍا معً  

 ا٤هاا .

  ٘ ٕ    ؿّكاٻ  ّته   ا٤ا عاؿ الج٣ثٔع سٔعح ت٫ ٷعٕ    ،كٜٔوعاٻ ت تقئع٘ الْااعم ا٢فذلآع

َعا ٓيعـمر اامعاٻ ك منعا ٍعْ ملنعْي ت       منافز ًأَ٘ اعالْاام، ّدب ع  املو امع  م    

كععٕ ميععل خبععدلٗ  ا٨ىوععاٌأٝعع٘ الْااععم فاتععُ، ّت ٍععقِ الوقئعع٘ تٌععذل  فَٔععا سععْاي 

تٌاُ الْاام اـكد٘ كعارلٗ لكيَعا لٔوعت سقٔقٔع٘، ٓعوه معً ػ٣شلعا تُْعٔ  ا عب          

املهشقات ااسباه  ا٦لٕ اكً الفلؿ مً ك٠ٓ٘ الدلىامر اِْكٗ صبون٘ فات را اؿ 

 ث٣ثٔ٘.

 عععلٯف الوعععٔاس٘ ا٢فذلآعععٔ٘ ا ىَعععا ىٌعععاط لنٓعععاكٗ مْااعععم فات اٍونعععاو  عععدل  ّت٫

ؿٌّ الوععفل ًؼِععٔاٻ شلععقِ ا٤مععاكً، ٍّععٕ امل٣سعع٘ ت ًععْاكل ّميععاهب       ا٨ىذلىععت

رمعاكً ماؿٓع٘، ّممعً ٓووعه     إىل  دوعـٓاٻ  ا٢ىوقعا  أٝات الْاام ا٢فذلآعٕ  اَعـف   

٢ْت ا٢فذلآٔ٘ ٍيا  اٌك  تقهٔـٖ،  ً هلٓب ازبإىل  االهشظ٘ مً ؿٌّ الوفل

         ً  الع ذباكٕ املكاٌ، ّتوع ل   عاؿٗٻ معً ههوعه٘ معً ُعْك الفٔعـْٓ. كنعا ميكع

اهعععوؼـاو  ياُعععل الْهعععاٜط املو عععـؿٗ ا٤ػعععلٚ، مجععع  املععع١ثلات الِعععْتٔ٘،    رٓٔعععاٻ 

 ّاملْهٔقٙ، ّالولؿ القِِٕ، ّاليِْْ املكوْا٘.

ِعْكٗ  تؤض الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ الوذْ  ت ميعاهب ال عات كافع٘ االِعْت ّال    

ّراعـو ٍعقِ ا٤ًعكا  ٍعْ رٌ      ،مو عـؿٗ  ّاليّ، ٍّٕ دْل٘ ربٔهٔ٘ توؼعق رًعكا٢ٻ  
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ـٶ  ًعلٓط فٔععـْٓ  رّ  لهنوعوؼـو ٍّعْ دععالى ت مكاىعُ، ّ عدل ًعلاٜض      ا٨ىذلىعت و ٓقع

 مْام رثلٖ.رّ  مج  موش  ،مليٷق٘ ضبـؿٗ اٻكٌف

ّميكععً ذبـٓععـ ا ععب الفععلّ  اععني الوععٔاس٘ الوقهٔـٓعع٘ ّالوععٔاس٘ ا٢فذلآععٔ٘ 

 ب ازبـّ  ا٦تٕ: ً هلٓ

 الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ الؤاس٘ الوقهٔـٓ٘

اسبقٔقٕ مً ضبع  ا٨اامع٘    ا٢ىوقا ت ونـ  هٙ 

 رماكً القِـ الؤاسٕإىل  اسبقٔقٕ

رمععاكً القِععـ إىل  ا٢فذلآععٕ ا٢ىوقععا ٓععوه 

 الؤاسٕ فكلٓاٻ ّلٔى دوـٓاٻ

٤ٌ ٍيععا  تكععالٔ  لهوععفل     املععا إىل  ذبوععاز

 ّا٨اام٘ ّترلٍا 

 فَا ضبـّؿٗ دـاٻتكالٔ

 ميكً مماكهوَا ت رٖ ّات تٌذلط ّدْؿ ّات الفلاع ملناكهوَا

ت ونـ  هٙ ال يِل الٷأ ٕ ّالاٌلٖ ت تْفرل 

 ػـماتَا

ت ونـ  هعٙ الوكيْلْدٔعا ّالوقئعات اسبـٓجع٘     

 ت تقـٓه ػـماتَا

 ٢ ت ونـ  هٙ املْزلٔ٘ ت ونـ  هٙ املْزلٔ٘ ت رته  رىْا َا

ت الـػ  القْمٕ لاهـ املقِـ شلا ت ثرل مااًل 

 الؤاسٕ

 ت ثرل ضبـّؿ ت الـػ  القْمٕ

تعععْفل فعععلْ  نععع  لكعععجرل معععً الوؼِِعععات   

 الفئ٘ ّاسبلفٔ٘

تْفل فلْ  ن  لوؼِِات م ٔي٘ شلا  ٣اع٘  

 االوكيْلْدٔا ّالوقئات اسبـٓج٘

   مقاكى٘ اني الؤاس٘ الوقهٔـٓ٘ ّالؤاس٘ ا٢فذلا1٘ٔٓدـّ  كاه )
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 سٛ االفرتاقٗٛ:  عٍاؾس الطٗا

 :Youcheng & Others, 2002تٔ٘: )تقْو الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘  هٙ ال ياُل ا٦

412   

ٍّْ ميجهٌْ دٍْل ٍقِ ال نهٔ٘، ّ ً هلٓقَا ١ٓؿٌّ ركجل مً  ا٤ًؼاْ: -

معً ٍعقِ ا٤ؿّاك ؿّك الْهعٔط العقٖ ٓقعْؿ       ،إػباأاٻرّ  ؿّك اـ ٓكٌْ ههأاٻ

 معً ؼبعاّ  اٷعم اسبعْاك    رّ  ِعنت ٍّيا  مً ٓلاا  ا ،اسبْاك ّاملوؼِّ

 الو ثرل فُٔ.رّ 

٘     اللعععلض: - ّكٔععع   ،ٍّعععْ ٓوعععا ـ ت فَعععه معععا الوعععا  معععً ٍعععقِ ال نهٔععع

هٔوععوفٔـ املوععوؼـو ميَععا، كنععا رىَععا توععا ـ ت الو ععلف  هععٙ ا٤هععى        

 مج  الْات ّامل هْمات ّاشبدلٗ. ،ّاملْاكؿ ال٣مم٘ لهقٔاو اَقِ ال نهٔ٘

  تععْفل هٔاهععات تْدععُ الوععهْ ، ت الوععٔاس٘ ا٢فذلآععٔ٘ ػبعع الؤاهععات: -

فَٕ مٷهْا٘ لوشـٓـ موٷهاعات املٌعاكك٘ ّمنعط ا٢تِعا  اعني املٌعذلكني       

الهْاٜض ترل املكوْاع٘. إٌ  رٓٔاٻ  ّهٔاهات الولٓ٘ ّاشبُِْٔ٘. ّاـ تٌن 

هأ ٘ ٍقِ الؤاهات الع ذبكه املٌاكك٘، ّكٔ  تكعٌْ ميكعً رٌ   

 ٓكٌْ شلا ت ثرل اْٖ ت مٌاكك٘ ا٤ًؼاْ.

ٍعقِ ا٤ىظنع٘ دب ع  مفَعْو الوعٔاس٘ ا٢فذلآعٔ٘ مفَْمعاٻ         اسباهعا٘:  رىظن٘ -

سوعععاي ااملٌعععاكك٘. إٌ ـ ه الوفا ععع  ا٢دونعععا ٕ، ّٓوعععَ  ا٨دـٓعععـاٻ، ٓععع

١ٓؿٖ ؿّكًٓ كٜٔؤني، ا٤ّ  ػب   امل٣ٓني مً ا٤ًعؼاْ اعاؿكًٓ    ا٨ىذلىت

كنٔععات ٍاٜهعع٘ مععً امل هْمععات، ّػب هععَه اععاؿكًٓ  هععٙ      إىل   هععٙ الُْععْ  

 ٌ ليذاغ الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘.اٌ مَناٌ الـّكام ا َٔه. ٍّقالوْاُ  م

 أِىٗٛ تطبٗل تكٍٗات الطٗاسٛ االفرتاقٗٛ:

تياععم رٍنٔعع٘ الوععٔاس٘ ا٢فذلآععٔ٘ مععً امليععافم الٔععؼن٘ الععع تْفلٍععا هععْاٛ          
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لهواٜشني رىفوَه، ّالع توعَه ت دبعاّم اسبعْادن    و ملقـمٕ اشبـمات الؤاسٔ٘ ر

ؤاسٔ٘ الينٷٔ٘، فالؤاس٘ اٷال ااوِاؿٖ تَوه الكعجرل  الوقهٔـٓ٘ ت امل ام٣ت ال

إٌ الؤاس٘ ا٢فذلآعٔ٘ ٍعٕ معً     :مً الـّ  الْٔو اوينٔوُ ّذبـٓجُ. ّمً املَه القْ 

امل ععات املععولرلٗ ت ٍععقا القٷععال  هعععٙ املوععوْٚ ال ععاملٕ، سٔععح رُععاشت ػعععـمات         

مفَْو ػـمات ُيا ٘ تـك مهٔاكات الـ٢ّكات موذاّمٗ  ا٨ىذلىتالؤاس٘ مً ػ٣  

إىل  اسبذْمات الوقهٔـٓ٘ ملقا ـ ًلكات الٷرلاٌ ّتلف الفيعاؿ  ّالوعفً ّترلٍعا   

 ػـمات ركجل تفا هٔ٘.

إٌ مً فْاٜـ تٷأب الْااعم ا٢فذلآعٕ ت الوعٔاس٘ القعـكٗ  هعٙ ػهعب دبعاك         

        ٘ املْااعم احملفْفعع٘  إىل  افذلآعٔ٘ اعـ ٓقاهعَا الوعٔاغ كاعـٓ   عً النٓعاكات اسبقٔقٔع

ٛ٭ ّف الٔع٘ معً سٔعح تكهفع٘     ااملؼاهل. ّت٫ ـٯ هلٓق٘ الْاام ا٢فذلإٓ ا٤كجل فكا  

لهشِعْ   دعـاٻ   الذلّٓر اِعلٓاٻ لهنْااعم الوعٔاسٔ٘، ٍّعٕ سجااع٘ رؿاٗ ّّهعٔه٘ مفٔعـٗ       

ـٯ الْااععم           هععٙ ا٢كًععاؿات، ّدبلاعع٘ مكععاٌ م ععني ااعع  اربععاف اععلاك مٓاكتععُ. إف ٫ٓ عع

املَعـؿٗ  ّفلع  معً    رّ  واه٘ا٢فذلإٓ كاـٓ  مَه  ً مٓاكٗ املْاام اسبقٔقٔ٘ اسب

ردعع  محآعع٘ امليععاهب الواكؽبٔعع٘، ّا٤ نععا  الفئعع٘ ّامل ناكٓعع٘ فات الا ععـ الذلاثععٕ،       

ّاحملافظعع٘  هَٔععا  ملععا ٓععْفلِ مععً اععـكٗ كععارلٗ  هععٙ ضباكععاٗ أٝععات تاععـّ ّاا ٔعع٘      

 لهواٜشني، ّك ىُ تفا   مم أٝ٘ ّاا ٔ٘ ماثه٘ ال٠ٓ٘ ال ني ّت موياّ  الٔـ.

ت الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ ؼبقب صبنْ ٘ مً الفْاٜـ ا٢اوِعاؿٓ٘  إٌ تٷأب تقئا

املهنْه٘ املااًلٗ ّترل املااًعلٗ، ّالعع ميكعً إمجاشلعا االيقعاط ا٦تٔع٘: )ازبعاال،        

1118 :3  

 الفْاٜـ ا٢اوِاؿٓ٘ املهنْه٘ املااًلٗ: - ر

 ا٨ ٣ىات الوذاكٓ٘. -

 توْٓب  لّض امل١هوات الِشٔ٘. -

 ااًلٗ:املرل تالفْاٜـ ا٢اوِاؿٓ٘ املهنْه٘  -  

تٌععذٔم النٓععاكات لهوععٔاغ الععـاػهٔني ّا٤داىعع ، ّاالوععالٕ مٓععاؿٗ اسبلكعع٘      -
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 الؤاسٔ٘.

ثععاك ّاملوععاس ، ّالو لٓعع  اَععا، مععً ػعع٣  رّ ٔعع٘ اليٌععل  الوْ ٔعع٘ ا ٍنٔعع٘ ا٦ -

املؼوهف٘ ّف الٔات ال لض  اَـف دق  القٷا ني ال عاو ّاشبعاْ ّالفٝعات    

 ّاملواس . الؤاسٔ٘ املووَـف٘ عبْ ا٢ٍوناو اا٤ثاك

 اسبِْ   هٙ ؿ ه املو١ّلني ّموؼقٖ القلاك، ّطبوه  رفلاؿ اجملونم. -

الوفا هٔعع٘ ت توععْٓب   ٘ا٨لكذلّىٔععّمععً راععلم الوٷأقععات اشباُعع٘ االوقئععات    

 املقاُـ الؤاسٔ٘، ّالذلّٓر لهؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ ما ٓ تٕ:

اعم  ميكً ا وااك املقاُعـ الوعٔاسٔ٘ ا٢فذلآعٔ٘ اعـ٣ٓٻ  عً مٓعاكٗ املْا       -0

َپه ت اسبفال  هعٙ ٍعقِ    الؤاسٔ٘ امل لٓ٘ لهوـٍْك ّالوـمرل، مما ٫ٓو

املْاام ّاهعوـاموَا  ّفلع  لوعْفرل القعـكات الفاٜقع٘ لهْااعم ا٢فذلآعٕ        

 ت دبؤـ املْاام الؤاسٔ٘، ّضباكاتَا ّك ىَا سقٔقٔ٘.

ٓوععوفاؿ مععً توععْٓب املقاُععـ الوععٔاسٔ٘ ا٢فذلآععٔ٘ ت مٓععاؿٗ اسبِعع٘      -1

َپه ت ّٓععم املْااععم الوععٔاسٔ٘  هععٙ اشبلٓٷعع٘      الوععْأ٘ ال امل ٔعع٘، ٫ّٓوعع

الوععٔاسٔ٘ ال املٔعع٘، مععً ػعع٣  ااوكععاك ّهععاٜ  تكيْلْدٔعع٘، ّإٓععاف٘  

 مٔنٗ ىوأ٘ ّتيافؤ٘  الٔ٘ ااهوؼـاو ٍقِ الْهاٜ  الوكيْلْدٔ٘.

٘ٻ مم ّهاٜ  الووْٓب الوقهٔـٓ٘. -2  تقهٔ  الوكالٔ  مقاكى

َپه الوقئعات الوفا هٔعع٘ لهْااعم ا٢فذل    -3 آعٕ ت مٓععاؿٗ العو هه ّالو ععلف   ت٫وع

  هٙ املْاام الؤاسٔ٘.

ا٢ىوٌععاك الْاهععم لهْهععاٜ  الوكيْلْدٔعع٘ القاٜنعع٘  هععٙ تقئععات الْااععم     -4

 .ا٨ىذلىتا٢فذلإٓ، مما ٓوَه ت هَْل٘ الوِفض  ً هلٓب 

تعععْفرل  يِعععل اسبنآععع٘ ّاحملافظععع٘  هعععٙ املْااعععم الواكؽبٔععع٘ ّا٤ نعععا    -5

 ٕ ّاسبٔاكٖ.ا٨ىواى امل ناكٓ٘ ّالفئ٘ فات املْكّخ

ت٫وععَه الوقئععات امل ونععـٗ  هععٙ تكيْلْدٔععا الوقئععات الوفا هٔعع٘ لهْااععم    -6

ا٢فذلإٓ ت تْفرل  ـؿ مً الاعـاٜ  اشباُع٘ اعالوذْا  ؿاػع  املْااعم      
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 الؤاسٔ٘، ّالووْٓب الؤاسٕ شلا.

 ٔاقع الطٗاسٛ االفرتاقٗٛ العسبٗٛ:

ـٳ الؤاس٘ ّاسـٗ مً رٍه مِعاؿك العـػ  ت ا   ٢اوِعاؿ العْهين له ـٓعـ معً     ت٫ 

الععـّ  ال لأعع٘، سٔععح اجعع  رسععـ رٍععه مكْىععات الِععاؿكات اشبـمٔعع٘ فات الوعع ثرل   

َپه افا هٔع٘ ت مٓعاؿٗ     الكارل ت مٔناٌ املـفْ ات، كنا رىَا مً ا٤ىٌٷ٘ الع ت٫وع

اليععاتر احملهععٕ ا٨مجععالٕ، ّمٓععاؿٗ إٓععلاؿات اليقععـ ا٤دععي . ّاجعع  الوععٔاس٘ ُععيا ٘   

ا٢دباٍععععات ّالوٌععععااكات مععععم صبنعععع  ا٤ىٌععععٷ٘ ا٢اوِععععاؿٓ٘  ٗموٷععععْكٗ ّمو ععععـؿ

 .ترل مااًل وّا٢دونا ٔ٘ هْاٛ اٌك  مااًل ر

ّ هٙ اللته مً امو٣  ال عات ال لاعٕ مقْمعات هعٔاسٔ٘ كعارلٗ ميكيَعا رٌ       

ت١ٍهعععُ ٤ٌ ٓكعععٌْ معععً ركجعععل ميعععاهب ال عععات دعععقااٻ لهوعععٔاغ، إ٢ رٌ سِعععوُ معععً   

، ٍّٕ ٢ توياه  مم ما ٓنػل اُ ال ات ال لاعٕ  %4الؤاس٘ ال املٔ٘ ٢ توذاّم ىوا٘ 

مععً ثععلّات هأ ٔعع٘ ّثقافٔعع٘ ّسٔععاكٓ٘ طبوهفعع٘، ّفلعع  ىؤذعع٘ ٤هععاا   ععـٗ ميَععا:     

ػععلٚ ممععا  را٤مئعع٘، ٓعع   الائعع٘ الوشؤعع٘ الوكيْلْدٔعع٘ ل٣تِععا٢ت، ّرهععاا        

لٔععُ تقععاكٓل امليظنععات  إوععٔاس٘ ت ٍععقِ الععـّ  سوعع  مععا تٌععرل  ٓووععا  ت ٓعع   ال

وعٔاس٘. ّاعـ رؿك  ال عات ال لاعٕ رٍنٔع٘ اٷعال الوعٔاس٘  ملعا شلعا معً آثعاك            الـّلٔ٘ له

إػباأعع٘ مو ععـؿٗ  هععٙ ا٢اوِععاؿٓات ال لأعع٘، ّتظَععل امل١ًععلات الوععٔاسٔ٘ املؼوهفعع٘  

تاآيععاٻ كععارل٭ا لهوععٔاس٘ ت كعع  ؿّلعع٘ مععً الععـّ  ال لأعع٘، مععً سٔععح  ععـؿ الوععٔاغ    

 ّالائ٘ الوشؤ٘ ّالأٝ٘ الوٌلٓ ٔ٘ ّالويظٔنٔ٘. 

ٔ  اٻتينْٓع  ّت ـ الؤاس٘ ال لأ٘ ت ا ب الـّ  ال لأ٘  ام٣ٻ  اٻّضبلكع  اٻكٜٔوع

معً اليعاتر    %11ل٣اوِاؿ الْهين ملوعاٍن٘ اٷعال الوعٔاس٘ فَٔعا ايوع  تعذلاّغ اعني        

 %.01احملهٕ كهاياٌ ّمِل 

مالت سـٓجع٘،   امالوذلا٘ إٌ فٔنا ؽبّ الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ االـّ  ال لأ٘ ف

امه٘ تونض ليا االوقٔٔه، فَٕ ٢ ت ـّ كْىَا  ااكٗ  ً ُفشات ٢ّ توْفل مْاام ً



 يف العؿس السقى٘ اإلبداعات الجكافٗٛوؤمتس  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

64 

اشلٔٝعات ّا٨ؿاكات امل ئع٘   رّ  ت مْااعم ّماكات الوعٔاس٘،   مْدعْؿٗ ُّْك ّم هْمات 

االوععٔاس٘. ّامل٣سععى رٌ مععا ٓععيقّ ٍععقِ املْااععم ٍععْ الوشععـٓح املوععونل مععم تععْفرل       

كنععا رىَععا  م هْمععات ؿأقعع٘ اكععً الوععاٜض مععً ربٷععٔط ّالصبعع٘ هععفلِ ّتيقهععُ،   

 تيْل الهلات مً رد  ىٌل الاصبَا  هٙ املووْٚ الـّلٕ.إىل  ذبواز

لقـ اامت ًلك٘ دْد ، اإٓاف٘  عـؿ معً املْااعم الوعٔاسٔ٘ ال لأع٘ ٓعنً       

 نهععت  هععٙ إٓععاف٘ رٍلامععات ازبٔععنٗ،  ،مٌععلّل الوذععْا  ا٢فذلآععٕ، ففععٕ مِععل

مِععل مجعع  مقععدلٗ   اا٨ٓععاف٘ ل ععـؿ آػععل مععً امل ععات الوععٔاسٔ٘ ا٤ثلٓعع٘ املْدععْؿٗ ت    

هععقاكٗ، اه عع٘ اآواععاٖ، اه عع٘ القععاٍلٗ، الكئوعع٘ امل هقعع٘، آثععاك راععْ مٔيععا، ّاه عع٘      

 ٣ُغ الـًٓ ا٤ْٓإ، ملٔنٗ الوذْ  ا٢فذلإٓ ت ػـم٘ ػلاٜط دْد . 

، ّرًَل ّت ا٨ماكات ال لأ٘ املوشـٗ مت إٓاف٘ دامم الٌٔؽ مآـ ت راْ ل 

ماكٗ ؿإ، ّرالم م ات إماكٗ الفذرلٗ، ُّعشلاٛ  ماكات، ّإامللاكن الوذاكٓ٘ ت ا٨

لْٔا ت امليٷق٘ الللأع٘ ٨معاكٗ راعْ لع ، ّموعاس  الٌعاكا٘، ّموشع  املوعوقا  ت         

 ّكفأٍوُ. ا٨ىواٌؿإ القٖ ؼبكٕ  ً توؼرل الوكيْلْدٔا شبـم٘ 

ّت تْىى مت إٓاف٘  ـؿ مً امل ات الذلاثٔ٘ ّاملوعاس  كنْاعم ؿاع٘ ا٤ثعلٖ،     

لّماىٔ٘ ت هأٷه٘، ّامليوورل، ّمـكز ازبه، ّالهاز، ّاملوشع  العْهين   ّا٦ثاك ال

 اااكؿّ، ّاملوش  الْهين اقلهاز، ّكااط هْه٘ ّموشفَا، ّدامم القرلّاٌ.

ّت ا٤كؿٌ مت إٓعععاف٘  عععـؿ معععً امل عععات ا٤ثلٓععع٘ ّاملوعععاس  كلثعععاك العععاذلاٛ،    

   ْ ٌ، ّرو ّموشعع  دععلَ، ّموشعع  املععـكز اللّمععاىٕ، ّداعع  القه عع٘، ّموشعع   ذهعع

 و القعٔى، إٓعاف٘  رٌ ّضبنٔوَا، ّاه ع٘ الكعل ، ّموشع     اللُاْ، ّاه ٘  ذهْ

 نٯاٌ، ّال قا٘، ّالكل ، ّم ؿاعا، ّالاشعل املٔعت. ّت لايعاٌ املوشع  العْهين       إىل 

ا٢فذلآعععٕ لهفعععً اسبعععـٓح. ت الكْٓعععت  نععع  اجملهعععى العععْهين لهجقافععع٘ ّالفيعععٌْ 

لجقافٔعععع٘ ٓععععنً ازبعععع٢ْت   اّا٦ؿا   هععععٙ إؿكاز  ععععـؿ مععععً املوععععاس  ّامللاكععععن     

كنوش  الكْٓت ّالْهين، ّموش  أت ال جنعاٌ، ّموشع  ًعله٘    ، ا٢فذلآٔ٘

الكْٓعععت، ّموشععع  ًعععَـاٛ القعععلًٓ، ّاملـكهععع٘ املااككٔععع٘، ّاملوشععع  الاشعععلٖ،   

 ّملكن أت ؿٓكوٌْ الجقات، ّالقِل ا٤محل.
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ا٣  ّميَا ،كنا رٹؿكدت املْاام املـكد٘  هٙ ااٜن٘ الذلاخ ال املٕ لهْٔىوكْ

 ً  املْاام الذلاثٔ٘ ت الْهً ال لإ.

 اضرتاتٗذٗات حتكٗل الطٗاسٛ االفرتاقٗٛ يف البمداُ العسبٗٛ

تعععْفل ال ـٓعععـ معععً املوٷهاعععات سوعععٙ ميكعععً إىل  ذبوعععاز الوعععٔاس٘ ا٢فذلآعععٔ٘

تٷأقَععا، ٢ّهععٔنا ت الععـّ  اليامٔعع٘. ٢ّ تععلتاط ٍععقِ املوٷهاععات االائعع٘ الوععٔاسٔ٘  

ّم فلعع  لوٌععن  ا٨هععاك امل١هوععٕ ّالويظٔنععٕ املععيظه له نعع ،    القاٜنعع٘، ّإمنععا توذععا 

، ّالوقععـو ت ائعع٘ تكيْلْدٔععا   ٘ا٨لكذلّىٔععّالائعع٘ الوٌععلٓ ٔ٘ ت صبععا  الوذععاكٗ   

تلرل ٍٔك  اٷال إىل  الوْهم ت اهوؼـاو الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ ٖامل هْمات. إف ١ٓؿ

ٚ  الؤاس٘ الوقهٔـٖ، ف٣ٔسى رٌ تٷْٓل اٷال الؤاس٘ ا٢فذلآعٔ  إىل  ٘ هعْف ٓع١ؿ

ػفععب الوكهفعع٘ لهنوععوَه  اليَععاٜٕ  ععً هلٓععب القٔععاٛ  هععٙ الْهععٷاٛ. فالْهععٷاٛ  

الوقهٔعععـٌْٓ )مٌعععلهْ العععلس٣ت، ّّكععع٣ٛ الوعععفل ّالوعععٔاس٘، ًّعععاكات اسبذعععن 

ّالوْمٓم الـّلٔ٘، ّإؿاكات الؤاس٘ الْهئ٘ ّا٨اهٔنٔع٘ ، ٓقْمعٌْ اعـّك رهاهعٕ ت     

فيععاؿ ، املٷععا ه، اشبٷععْط ازبْٓعع٘،   الععلاط اععني مععنّؿٖ اشبععـمات الوععٔاسٔ٘ )ال   

ملاكععععن ازبععععق  الوععععٔاسٕ ، ّتوععععْٓقَا ت ًععععك  سععععنو هععععٔاسٔ٘ موكامهعععع٘   

 لهواٜشني.

ّ هععٙ ٓععْٛ الـكاهعع٘ الوععااق٘ ميكييععا تقععـٓه ا ععب ا٢هععذلاتٔذٔات لوشقٔععب   

 الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ ت الاهـاٌ ال لأ٘، ّاملونجه٘ ت:

 .ا٨ىذلىتإىل  ت نٓن الو هٔه ّالُْْ  -

 الايٙ الوشؤ٘ الوكيْلْدٔ٘.ذبوني  -

اهوـ اٛ ك  املو امهني ت القٷال الؤاسٕ كالقٷال اشباْ، ّاجملونعم   -

املععـىٕ ّاشلٔٝععات ال املٔعع٘، ٤دعع  الؤععامً ّالو ععاٌّ  هععٙ املوععوْٚ الععْهين     

 ّالـّلٕ.

إهاك  تٷْٓل اهذلاتٔذٔات لهؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ الْهئ٘ ت الـّ  ال لأ٘ ت -
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يْلْدٔععا امل هْمععات ّا٢تِععا . ا ونععاؿاٻ  هععٙ تاععاؿ    تععاين اهععذلاتٔذٔات تك

ا٤فكاك مً املناكهني لهؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ ت طبوهع  العـّ ، ّاهعويااط    

 سهْ  لوقلٔ  ذبـٓات ّ ْاٜب تايٶٕ الوكيْلْدٔا  هٙ طبوه  املووْٓات.

 هعععٙ العععـّ  ال لأععع٘ رٌ تكعععٌْ ركجعععل اىعععـفا اٻ ت فَعععه تٷعععْك تٷأقعععات   -

 ّا٢تِا  ت ُيا ٘ الؤاس٘.تكيْلْدٔا ا٨ ٣و 

ذبـٓـ امليوذات الؤاسٔ٘ الْهئ٘ كذنٛ معً طبٷٷعات تٷعْٓل الوعٔاس٘      -

ا٢فذلآععٔ٘ ال لأعع٘، ّالععع ميكععً توععْٓقَا اوععَْل٘ ّف الٔعع٘ مععً ػعع٣        

 اهوؼـاو رؿّات تكيْلْدٔا امل هْمات ّا٢تِا .

ؿ عععه ّتعععلّٓر اهعععو نا  تكيْلْدٔعععا امل هْمعععات ّا٢تِعععا  معععً امل١هوعععات  -

إىل  ِععلرلٗ ّاملوْهععٷ٘ ّاملوعععوَهكني، ّرٓٔععاٻ ػفعععب تكهفعع٘ الُْعععْ     ال

 سهْ  الوكيْلْدٔا.

ٓععلّكٗ ت هععٔى ًععلاك٘ رفٔعع  اععني القٷععال ال ععاو ّاشبععاْ ت الاهععـاٌ        -

 ال لأ٘ ٤د  امؿٍاك الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘.

 هٙ ك  امل١هوات ّاشلٔٝات الؤاسٔ٘ تاين مفَْو تكيْلْدٔعا امل هْمعات    -

اني طبوه  فلّ َعا،   ٘ا٨لكذلّىٔاشبـمات الؤاسٔ٘ ّا٢تِا  ت مٔـاٌ 

 .لوووٷٔم لفت اىوااِ الؤاغ ّإايا َه ا ٍنٔ٘ املنآا الع تقـمَا

ٓععلّكٗ إ ععاؿٗ اليظععل ت الوقئععات املوععوؼـم٘ ت اشبععـمات الوععٔاسٔ٘  ععً    -

 .هلٓب كفاٛات مـكا٘ ّموؼِِ٘ ت صبا  الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘

اس٘ ا٢فذلآٔ٘ ت ك  معا لعُ ُعه٘ اعامليور     إسـاخ ثْكٗ تقئ٘ ت  ات الؤ -

 .الؤاسٕ ال لإ

إسعععـاخ ىَٔععع٘ هعععٔاسٔ٘ ّثعععْكٗ  هنٔععع٘ ّ نهٔععع٘ ت الوعععٔاس٘      إىل  اسبادععع٘ -

 .ّا٢فذلآٔ٘ ٘ا٨لكذلّىٔ

ّمٓعععاؿٗ  عععـؿ الاْااعععات لوععع مني ا٢تِعععا  العععـاٜه   ا٨ىذلىعععتتْهعععٔم ًعععاك٘  -

 ّاالول ٘ ال٣مم٘.
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ٔاس٘ ا٢فذلآٔ٘ ت  امليا، ّتينٔ٘ ال ن   هٙ تينٔ٘ الْ ٕ ا ٍنٔ٘ ّؿّك الو -

 القـكات الاٌلٓ٘ ال٣مم٘ لهـػْ  ت ٍقا اجملا .

حبٔح تواغ اشبـم٘ زبنٔم فٝعات   ا٨ىذلىتربفٔب كهف٘ اهوؼـاو ًاك٘  -

 اجملونم.

إػبععاؿ رمنععاط دـٓععـٗ مععً امل١هوععات ّاشلٔٝععات اشباُعع٘ اويٌععٔط الوععٔاس٘    -

 ٙ ، ا٨ىذلىععتًععاك٘  ّالععع ت نعع  مععً ػعع٣  مْااععم إلكذلّىٔعع٘ موقـمعع٘  هعع

 ّتْفرل الـ ه الفين ّامل هْماتٕ شلقِ املْاام.

تععْافل اْا ععـ الأاىععات ّامل هْمععات املوكامهعع٘  ععً املععْاكؿ الوععٔاسٔ٘ ّامليععور  -

الأاىعات  جبنٔعم  الؤاسٕ ّؿ ه املْاام ا٢فذلآٔ٘ اشباُ٘ اوه  الِعيا ٘  

 املٷهْا٘، ٍّقِ املَن٘ االقٷم تقم  هٙ  اتب ّماكات الؤاس٘.

دـٓعععـٗ لو ٍٔععع  ال عععامهني ت القٷعععال الوعععٔاسٕ   اهعععذلاتٔذٔ٘ٓعععلّكٗ ايعععاٛ  -

 .اوٷأقات ّالامر الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘

اهعععوؼـاو تقئعععات الْااعععم ا٢فذلآعععٕ كْهعععٔه٘ لنٓعععاؿٗ الوٌعععْٓب ّإ ٷعععاٛ  -

م هْمات إٓافٔ٘ لو نٓن مٓاكٗ املْاام الوعٔاسٔ٘ سعا ٓوعَه ت مٓعاؿٗ الٷهع       

 .الؤاسٕ

ّا٤دَعنٗ القكٔعع٘ ت الوْهععم ت   ا٨ىذلىععتًععاكات  ا٢هعوفاؿٗ مععً اىوٌعاك   -

 .اهوؼـاو إمكاىٔات الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ لهو لٓ  ااملْاام الؤاسٔ٘

ٓلّكٗ الويؤب ّالو اٌّ اعني ا٤دَعنٗ ّامل١هوعات اللزلٔع٘ ّتعرل اللزلٔع٘        -

 .ال امه٘ ت القٷال الؤاسٕ

اجَعا ًعاك٘   ػب  ذبـٓح امل هْمعات ّالأاىعات الووعْٓقٔ٘ الوعٔاسٔ٘ العع ت      -

 .ااهونلاك ا٨ىذلىت

ٓوععا ـ  هععٙ إاععلام سععا  ا٨ىذلىععتا٢ٍونععاو اوؼٷععٔط ّتِععنٔه املْااععم  هععٙ   -

 .الِْكٗ الؤاسٔ٘ اٌك  دٔـ
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ىؤذ٘ ل٣كتااط الْثٔعب اعني الوعٔاس٘ ّال ْملع٘، فنعً املفٔعـ رٌ ت نع  العـّ           -

ال لأ٘  هٙ ا٢هوفاؿٗ مً ال ْملع٘ ّفلع  انٓعاؿٗ سِعوَا معً هعْ  الوعٔاس٘        

 عععاملٕ معععً ػععع٣  هعععلغ ميوذعععات هعععٔاسٔ٘ م٣ٜنععع٘، ّا٢كتقعععاٛ سوعععوْٚ    ال

مِاف املقعآٔى ال املٔع٘ صبعاكاٗ    إىل  امليوذات ّاشبـمات الؤاسٔ٘ احملهٔ٘

 .لهنيافو٘ الـّلٔ٘ ت ٍقا اجملا 

اهععو نا  الوكيْلْدٔععا اسبـٓجعع٘ ت اجملععا  الوععٔاسٕ ال لاععٕ، الععع تٌععن   -

ا ٓوععَه ت إلَععاك ممععت اسبـٓجعع٘، ّالفٔععأٜات ّّهععاٜ  ا٢تِععا٢ ا٨ىذلىععت

 .امليوْز الؤاسٕ ّذبوني دْؿتُ
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 ارتامتٛ:

ـٮ ؿّكٮ لهوععٔاس٘ ت ا٢اوِععاؿ ال ععاملٕ، ٍّععقا مععا ٓ كوععُ تنآععـ  ععـؿ       مونآعع

الوععٔاغ ت ال ععات ّتنآععـ ا٨ٓععلاؿات الوععٔاسٔ٘، إ٢ رٌ ىِععٔ  الاهععـاٌ ال لأعع٘ مععً   

ٍّعْ معا ت١كعـِ امل١ًعلات      ،اتَعا الؤاس٘ ال املٔ٘ ٢ ٓنا  رؿىٙ اكجرل معً إمكاىٔ 

ـ   خل  ٤ٌ اٷعال الوعٔاس٘ ت   إؿ الوعٔاغ ّا٨ٓعلاؿات الوعٔاسٔ٘...   املؼوهف٘ مً سٔعح  ع

ٍقِ الاهـاٌ ٢ ٓعنا  ْٓادعُ أعْؿاٻ كعارلٗ، ل ع  رالمٍعا ازبْاىع  ا٤مئع٘، ّٓع            

  اٜقاٻّالع تٌكِّ  الائ٘ الوشؤ٘ الوكيْلْدٔ٘، ّاشبـمات ا٤هاهٔ٘ املوِه٘ اَا 

ٌ ظبععاغ رٖ هععٔاس٘  لأعع٘ ملٍععٌْ    رو هععل ٘ منععْ الوععٔاس٘ ت امليٷقعع٘، فلعع      رمععا

اوٷعععْٓل الائععع٘ الوقئععع٘ فَٔعععا ّمْاكاععع٘ ال ِعععل اللانعععٕ، العععع اههعععت الوكعععالٔ   

ّّفععلت الْاععت الكععات لهوععاٜض مععً ػعع٣  د هععُ ِٓعع  ٤ٖ مكععاٌ ت        ،ّازبَععـ

هـاٌ ال لأع٘ ت  ال ات ؿٌّ رٖ  ياٛ. ّشلقا ميكً القْ  إٌ القٷال الؤاسٕ ت الا

ٓهب ا٢ٍوناو ال٣مو القٖ ٓوعوشقُ كقٷعال ااوِعاؿٖ ٍعاو معـك له نع٣ت ا٤ديأع٘        

 ّػهب فلْ ال ن .

 ا٨لكذلّىّٕالؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ ٍٕ منط مً الؤاس٘ ت ونـ  هٙ اسباه  

ّالوقئات اسبـٓج٘، ّتونٔن الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘ اكْىَعا اجع     ا٨ىذلىتًّاكات 

ميَععا، كنععا تععْفل دبلاعع٘ لهوععاٜض ت    اٻٔععح ِٓععاض الذلّٓععر دععنٛ  اللسهعع٘ ىفوععَا حب 

مٌععاٍـٗ املقاُععـ الوععٔاسٔ٘ كْهععٔه٘ مععً ّهععاٜ  الذلّٓععر  ععً املْااععم الوععٔاسٔ٘      

ّالجقافٔ٘، ّميكً تْلٔفَا لهو لٓ  سْاام الؤاس٘ الجقافٔ٘  هٙ اللته معً رىَعا   

 ت ت٫وول  االٌك  املٷهْ  ت الاهـاٌ ال لأ٘.

رٌ ٍيا  ا ب الوشـٓات العع ميكعً رٌ تْادعُ    ا َٔه رفٍاٌ إىل  اـ ٓوااؿك

الؤاس٘ ا٢فذلآٔ٘، ّاملواس  ا٢فذلآٔ٘، اا وااكٍا م١هوات ثقافٔع٘ ّهعٔاسٔ٘   

ا ٓ عين رٌ ىفعلاٻ اهع٣ٔٻ معً     ممع ، ا٨ىذلىعت اٌ ٌ إتاس٘ اجملنْ ات املوشفٔ٘ مً ػع٣   

كى رثعلِ االوعه    الناٜلًٓ ٍه مً هٔذلؿؿٌّ  هٙ املوش  ت مْا ُ، ٍّعْ معا ٓعي    
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 هعٙ  ّمعا ميكعً رٌ ٓذلتع      ، هٙ املْاام الؤاسٔ٘رّ   هٙ الـػ  املاؿٖ لهنوش ،

 فل  مً رثل  هٙ طبلدات اليٌاط الؤاسٕ ت الاهـ. 

ّكتععه تهعع  املؼععاّف الععع كاىععت توععاّك القععاٜنني  هععٙ القٷععال الوعععٔاسٕ          

ّدععْؿ املْااععم  الأٝعع٘ ا٢فذلآععٔ٘، ّرٌ  إىل  ّاملوععاس  فٔنععا ٓوِعع  سوعع ل٘ الوشععْ    

اغبفاض م ـ٢ت مٓاكٗ املوعاس  فاتَعا ّمٌعاٍـٗ    إىل  ا٢فذلآٔ٘ مً ً ىُ رٌ ١ٓؿٖ

امل لّٓععات  ععً اععل ، إ٢ رىععُ اععـ ثاععت  كععى ٍععقِ اليظلٓعع٘ مععً ّااععم الوذلاعع٘       

 هعٙ هعأ    -ّاملناكه٘ ال نهٔ٘  فقـ تاني رٌ ّدْؿ املْااعم ال يكاْتٔع٘ لهنوعاس     

نعاٍرلٖ اٌع ٌ املوعاس ، ّرٍنٔع٘ مٓاكتَعا،      اـ  نم مً مووْٚ الْ ٕ ازب -املجا 

ٌ رّلٝععع  العععقًٓ ؽبٷٷعععٌْ لنٓعععاكٗ املوشععع  ىفوعععُ كسعععا ػبعععـٌّ ت املْاعععم معععا    إإف 

ٛ٭ )اجملهععى الععـّلٕ لهنوععاس   ٓوععا ـٍه  هععٙ ا٨ ععـاؿ لوهعع  النٓععاكٗ ّتيظٔنَععا ااوععـا

٘ٻ ت الو ام  مم ازبنَعْك   ا٨ىذلىتكنا رٌ   .50: 1113ا٤ٓكْو،  اات فلُ٘ٻ مجالٔ

ٗٻ مععع١ثلٗٻ ت رّلٝععع  العععقًٓ ٢ ٓعععذلؿؿٌّ  هعععٙ املْااعععم اععع ـٱ، ّكسعععا كعععاٌ رؿا يَرٿ دـٓععع

ّاالوعالٕ   . Nicholls & Others, 2012: 20الؤاسٔ٘ ّاملواس  الوقهٔـٓ٘ ت ا٤ُع  ) 

ـٳ فكعلٗٻ دٔعـٗٻ      رّ  الأٝ٘ ا٢فذلآٔ٘ لهنوعاس  إىل  فإٌ الوشْ  املْااعم الوعٔاسٔ٘ ٫ٓ ع

٘ٻ، اعع  إىععُ ميكععً مععً ػعع      ٣  املْاععم ىفوععُ ؿفععم أنعع٘ تععقاكل الععـػْ ،      ّمقاْلعع

ّالو عععلف  هعععٙ اشبلٓٷععع٘ ازبللافٔععع٘ لهنْاعععم، ّمْا ٔعععـ ال نععع  الٔعععْمٕ، ّرٓعععاو        

موْزلععاٻ مععا هععٔقم ت املوععوقا   هععٙ سععـ       -ال ٷعع٣ت، ... إخل. ّٓععلٚ هٌععْٓاين  

رىععُ إفا اهععوٷا ت املوععاس  ا٢فذلآععٔ٘  هععٙ هععأ  املجععا  الولهعع   هععٙ       -ت ععارلِ

املٌعععك٣ت العععع تْادََعععا، فإىعععُ ميكعععً شلعععا رٌ دب ععع       رّ  طبوهععع  الوشعععـٓات 

رٓ٘ اهوجياٛات، كنعا رىَعا   رّ  صبنْ اتَا اللانٔ٘ مواس٘ٻ رماو ازبنٔم مً ؿٌّ أْؿ

هععْف دبععـ هععأهَا لويفٔععق املٌععلّ ات الو هٔنٔعع٘ ا٢فذلآععٔ٘ الععع مععً ًعع ىَا رٌ       

٘ٻ لهن هْمععععات الذلاثٔعععع٘ ّالوععععٔاسٔ٘، كنععععا تععععـ ه اععععـّك    ٘ٻ مٔععععاف ٍا تِععععاض أنعععع

  .Schweibenz, 1999اهذلاتٔذٔات الو هٔه مـٚ اسبٔاٗ )
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 املسادع:

و : ؿّك تكيْلْدٔععععا 1101خبععععع، إاععععلأٍه  فععععْمٖ، ًعععع ْإ ضبنععععْؿ، )  0)

امل هْمععات ّا٢تِععا  ت تينٔعع٘ اٷععال الوععٔاس٘ ّالفيـاعع٘، صبهعع٘ الااسععح،     

 .185 -164، ْ ْ 6دام ٘ ّكاه٘،  ـؿ

 : تعع ثرلات تكيْلْدٔععا  و1106ااععً الٓكعع٘،  اععـالٍْا    نععلٖ، سععـٗ )     1)

ا٨ ععع٣و ّا٢تِعععا   هعععٙ م١هوعععات القٷعععال الوعععٔاسٕ، صبهععع٘ ؿكاهعععات،  

 .84-73، ْ ْ 47ازبناٜل، ال ـؿ 

و : تٷأقععات الوقئععات الوفا هٔعع٘  1103اظععالْ، إاععلأٍه ػهٔعع  إاععلأٍه، )   2)

لهْااععم ا٢فذلآععٕ ت توععْٓب املوععاكات الوععٔاسٔ٘ ا٢فذلآععٔ٘ ت ا٤كؿٌ،     

، ْ ْ 00ات ال لأ٘ لهؤاس٘ ّالٔٔاف٘، مِل، معر  صبه٘ اذباؿ ازبام 

80-87. 

 هعٙ ٓعْٛ دبلاع٘     ٘ا٨لكذلّىٔع و : آفا  الوعٔاس٘  1103اْاكل، ه٣لٕ، )  3)

تْىى ّا٤كؿٌ، كهال٘ مادوورل ترل ميٌْكٗ، دام ٘ اسباز شبٔل، ااتي٘، 

 ازبناٜل.

و : اهوؼـاو تكيهْدٔا الْاام ا٢فذلإٓ 1118ازباال،  ـىاٌ  اـاهلل، )  4)

ظععععه امل هْمععععات ازبللافٔعععع٘ ت اجملععععا  الوععععٔاسٕ، ملكععععن امل هْمععععات    ّى

ك٘ ال لأع٘  املنهّا٤حباخ الؤاسٔ٘ )ماي  اشلٔٝ٘ ال ام٘ لهؤاس٘ ّا٤ثاك، 

 .1الو ْؿٓ٘، ْ

و : الفٔاٛ امل هْماتٕ. ارلّت: ملكن ؿكاهات 1116اللمّ، سوً مظفل، )  5)

 .77الْسـٗ ال لأ٘، ْ 

رثعل امل ازبعات ازبلافٔكٔع٘ اللانٔع٘ ت     و : 1106ًشاؿٗ، ضبنـ تٔوعرل، )   6)

الوِععععْٓل لوشفٔععععن القٷععععال الوععععٔاسٕ ت ا٤كؿٌ، كهععععال٘ مادوععععورل تععععرل  

 ميٌْكٗ، دام ٘ الٌل  ا٤ّهط، ا٤كؿٌ.
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و : ؿّك تكيْلْدٔعا ا٢تِعا  اسبـٓجع٘ ت تلأع٘ رؿاٛ     1104ُفٔ٘، اعْماك، )   7)

 امللكععن -القٷععال الوععٔاسٕ ازبناٜععلٖ، صبهعع٘ ؿفععاتل الاشععْخ ال هنٔعع٘      

-142، ْ ْ 5ازبناٜععل، ال ععـؿ   –ازبععام ٕ ملهععهٕ  اععـاهلل اؤاععامٗ    

156. 

و : ا٤ؿاٛ ّا٤ثعل ا٢اوِعاؿٖ ّا٢دونعا ٕ لهوعٔاس٘     1100ُهٔش٘،  ٌعٕ، )   8)

، كهعععععال٘ ؿكوعععععْكاِ، كهٔععععع٘ ال هعععععْو -ازبناٜعععععل، تعععععْىى، امللعععععل  ت

 ا٢اوِاؿٓ٘ ّالوذاكٓ٘ ّالوؤرل، دام ٘ اسباز شبٔل، ااتي٘.

و : اهعوؼـاو  1105ٓعا   اعـاللما ، ضبنعـ مكعٕ، )     هْاٌ، ىْف   اـالل  01)

تكيْلْدٔععا امل هْمععات ّا٢تِععا٢ت ت ًععلكات الوععٔاس٘ ّالوععفل ّرثلٍععا 

 هععععٙ  نهٔعععع٘ تٷععععْٓل اشبععععـمات املقـمعععع٘، صبهعععع٘ كهٔعععع٘ الععععـاؿ له هععععْو      

 .111-060، ْ ْ 36ا٢اوِاؿٓ٘، ال ـؿ 

 . نهٕ ؿلٔ  :و : إؿاكٗ املواس 1113اجملهى الـّلٕ لهنواس  )ا٤ٓكْو ، )  00)

 50ااكٓى: الْٔىوكْ. ْ 

ا٢فذلآعٔ٘   و :الوعٔاس٘ 1107طبه ، ٍعـٚ مّٓعل  ٍعـا ، هعلمـ داعاك، )       01)

٘  ذبقٔعب  ت امل هْمعات ّؿّكٍنعا   ّتكيْلْدٔعا  ٘  الوينٔع املوعوـام٘،   الوعٔاسٔ

 .162 -138، ْ ْ 43، ل 02اجمله٘ ال لاأ٘ له هْو ا٨ؿاكٓ٘، اجملهـ 

٢دونا ٔعع٘ ّالوععـكٓ  لهععـّ    ملكععن ا٤حبععاخ ا٨سِععأٜ٘ ّا٢اوِععاؿٓ٘ ّا     02)

و : الؤاس٘ الـّلٔ٘ ت العـّ  ا٤ ٔعاٛ ت   1106هٔول ، ) -ا٨ه٣مٔ٘ 

 ا٦فا  ّالوشـٓات. –ميظن٘ الو اٌّ ا٨ه٣مٕ 

و : الوععٔاس٘ ا٢فذلآععٔ٘ ّت ثرلٍععا  هععٙ    1106مِععٷفٙ، مٓيعع  ُععاؿ ، )    03)

صبهععع٘ ا٨ؿاكٗ ؿاف ٔععع٘ العععنّاك لنٓعععاكٗ ملاعععـ الِعععشاإ هعععهناٌ احملنعععـٖ،    

 .257 -244، ْ ْ 002كا ٌْ، ال ـؿ ٤اوِاؿ، الوي٘ اّا٢

ت تف ٔعع   ا٨ىذلىععتو : ؿّك 1104مْىعع٘، مٓيعع   موعع ْؿٖ، ىععْك ا٨ميععاٌ، )      04)

ال نعععع  الوععععٔاسٕ: ؿكاهعععع٘ مٔـاىٔعععع٘، مععععقكلٗ مكنهعععع٘ لئعععع  موٷهاععععات   

 املادوورل، دام ٘ ااُـٖ ملااغ ّكاه٘، ازبناٜل.
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 الفكععل ؿاك: القععاٍلٗ) ٔعع٘الوفا ه الععو هه أٝععات : 1103ىأعع ، دععاؿ  نمععٕ )   05)

  .ال لإ

و : ال ٣اعع٘ الـالٔعع٘ اععني ا٢هععوجناك الوععٔاسٕ   1114تععين، ) ؼبٔععٙاليذععاك،   06)

منافز كٓآٔ٘، صبهع٘ الاشعْخ   إهاك  ّالـػ  القْمٕ، ؿكاه٘ ذبهٔهٔ٘ ٓنً

 ا٢اوِاؿٓ٘، ال ـؿ الجاىٕ.

و : ؿّك تكيْلْدٔا امل هْمات ّا٢تِعا٢ت ت تلأع٘   1104ٍّاإ، ىنَٓ٘، )  07)

ملكعن دٔع     -ٔ٘ ّا٢دونا ٔ٘ ا٨ىواىؤاس٘ الأٝٔ٘، صبه٘ دٔ  ال هْو ال
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