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صوع الخطمُم الجغافُيي في جدضًض وؿبت اإلاشاهضة للمىاكو ألاعصهُت في 

ؾلبتالخطمُم الجغافُيي وولُت الاهترهذ، وجم جطمُم اؾدباهت وػنذ نلى نُىت مً 

( 044نالم في حامهت البترا و في حامهت الشغق ألاوؾـ، خُث بلغذ الهُىت )ؤلا 

 مفغصة.

اصة أوهلطان بُيذ الىخابج أن   في ٍػ
ً
الخطمُم الجغافُيي ًؤصي صوعا مهما

الخطمُم الجغافُيي ٌؿانض في أن مخابهت اإلاىاكو)نمىن وزبروي( نُىت الضعاؾتهما 

ت والشلافت ألاعصهُت إلاطممين الجغافُىين اُيذ الىخابج انخماص بهما الخفاف نلى الهٍى

ت الهغبُت في اؾخيباؽ جطامُمهم  .للمىكهين نلى الهٍى
 ؤلاهترهذ ؛الجغافًُ ؛الخطمُم اليلمات اإلافحاحية:

mailto:abedd2005@gmail.com
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Abstract: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 :ملذمة

 مو الخىاضل هُفُت حهؼػ  مهمت أصاة GRAPHIC DESIGN الجغافًُ جطمُم ٌهض

.ً لت أالفياع هلل نلى ٌؿانض فهى آلازٍغ  الخطمُم أًًػا،جؿىع  وحمُلت فهالت بؿٍغ

ً، اللغن  زالٌ الجغافُيي  الجضًضة اإلافاهُم مً الىشير له اضبدذ ىخت الهشٍغ

  وأضبذ الخاضت
ً
  نلما

ً
 وأضبذ الهاإلاُت، الجامهاث مً الىشير في ًضعؽ طاجه بدض كابما

 في باالخترام ًدكىن  الظي الىاؽ أهثر مً GRAPHIC DESIGNER الجغافًُ مطمم

  الهالم بلضان مً الىشير
ً
 نً بها وإكىانهم للىاؽ مهُىت ضىعة هلل في ألهمُتهم هكغا

م ت نالكاث إوشاء في مهاعتهم ؾٍغ  واللىن  الخـ مو الخهامل زالٌ مً حظابت بطٍغ

  ٌعي شخظ الىاجح الجغافُيي اإلاطمم إن والطىعة،
ً
 أهبر إعغاء هي مهمخه بأن جماما

 شغابذ مو الخهامل نلُه بأن ٌهغف فهى ؾهلت، لِؿذ مهمت وهي ألاطواق، مً نضص

 أزغي  حهت مً آلزغ، شخظ ومً آلزغ ميان مً جسخلف وأفياع الىاؽ مً هشيرة

 نلى وألالىان ألاشياٌ بخأزير نلم نلى أهه إط الىفـ نلم في ماهغ الجغافُيي فاإلاطمم

ٌ  وغو في ماهغ وهى اإلاشاهضًً،  ELLENًىاحهىنها. التي اإلاشىالث ألغلب الخلى

LUPTON AND JENNIFER COLE PHILLIPS(2008) )  

The study aimed to identify the role of graphic design in 

determining the percentage of viewership of Jordanian sites on the 

Internet, and a questionnaire was designed and distributed to a 

sample of students of graphic design and the Faculty of 

Information at the University of Petra and the University of the 

Middle East, where the sample reached (400). 

The results showed that the graphic design plays an important role 

in increasing or decreasing the follow-up of the sites (Ammon and 

Khbrini). The study sample also the graphic design helps in 

preserving Jordanian identity and culture. The results also showed 

the graphic designers ’dependence on the Arab identity in devising 

their designs. 

Key words: design ; graphics ; internet 
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بىت الهاإلاُت الغكمُت وقهىع الش إلاهلىماجُتوا الاجطالُتوكض ؾانضث الشىعة 

ت،)ؤلاهترهذ(، بيل ما والخهلُمُت،  خملخه مً مؼاًا وزضماث نضًضة والخضماث الخجاٍع

حشهضه مً حؿاعم مظهل في مجاٌ جؿىع أحهؼة الخىاؾِب والصخُت، والترفيهُت وما 

 في صازلهم امن الخهبير اإلاسخلفت،فى الخلىُاث لخىقُف اإلاطممينوالخلىُاث. نلى جدفيز 

 . فُه  ٌهِشىن   الظي الهطغ قغوف  ونً

 فىُت قىاهغ وحىص لىإو  إلاطممي الجغافًُ، ؤلابضانُت الؿاكاث جفجير لىإصي طلً أهما 

 فئن ونلُه كبل، طي نً ومسخلفت مخهضصة وؾابـ باؾخسضام الخاضت حمالُاتها لها حضًضة

 الخُاة الجغافُيي فىاإلاطمم  غ مهاعاثجؿٍى فى ؤلاؾهام إلى بالػغوعة ًؤصي الخؿىع  هظا

غ مجخمهه الظي ٌهِش فُه وجلضمه.) اإلاهاضغة،  (Alex Bigman , 2013لُؤصي مهمخه في جؿٍى

إن هظا الخؿىع غير اإلاؿبىق ضاخبه حغُير واضح في اؾخسضام الخطمُم 

أصي صوعا باعػا في حظب اإلاخللي إلى اإلاىاكو ؤلالىتروهُت نلى الشبىت  الجغافُيي،

ان الخطمُم نملُت اجطاٌ بطغي بين اإلاغؾل واإلاخللي، وهى هظلً الهىىبىجُت، ؾُما و 

 بغمجت للغت الهين ولغت الهلل. 

إن هظا ؤلابضام الظي ًىقف لجىاهب مسخلفت، ًلىم نلى هكام وىوي طي 

ػو  كىانض زابخت في خُاة الىباث والخُىان والؿُىع، هظا ؤلابضام ًمخو الهين والىفـ، ٍو

خُاة، وهى حؼء مً مىكىمت اليىن ألاػلُت، التي ال حؿو أي أؾاؾا" الؾخمغاع حمالُت ال

ذ في  ت ؟ هل اللىن ألازػغ اإلاٍغ مفىغ فيها إال أن ٌؿأٌ : هل هظه اإلاىكىمت حاءث نفٍى

ا" ؟ وهل الشمغة البرجلالُت أو الخمغاء الىغوٍت الشيل نلى ألاوعاق  وعكت الصجغ حاء نفٍى

 الخػغاءاإلاؿؿدت قهغث جللابُا"؟ 

ىجؼ لُسغج لىا الهمل والخطمُم 
ُ
ًلىم نلى مجمىنه زؿىاث مضعوؾت، ج

فهى ًغجىؼ نلى فلؿفت اإلاطمم  بالشيل الظي ٌهبر نً اإلاػمىن والفىغة الغبِؿت، 

ؿخؿُو اإلاطمم الجغافُيي  ،وأفياعه ومباصبه لُسغج كانضة زلافُت للمطمم هفؿه، َو

 ًشير اهدباه اإلاخللي. اؾدشماع فىه بالخىىىلىحُا الخضًشت بداؾتي الؿمو والبطغ بشيل
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 وزىعة ،واإلاهلىماجُت وؤلاهترهذ الهىإلات نطغ فى اإلاهاضغ، الظي ٌهِش اضبذ ؤلاوؿانللض 

مو انضاص غير  فيها وله إلى شاشت)الهاجف الظوي ( ًخىاضل الهالم خىلذ التى الاجطاالث

خهغف البشغ، مدضوصة مً  وكػاًا ومشىالث أزباع نلى ألاعغُت الىغة ول حؼءمً ٍو

اإلاطممين اللضعة نلى ؤلابضام في الخطمُم، بما  فلض مىذ الاهترهِذ .منها آلزغ جؼءاال

ًىاؾب مؿخسضمي الشبىت، الظًً ًخؿلهىن إلى الخطامُم ؾهلت جِؿغ لهم الىضٌى إلى 

اث الطفداث )اإلاىاكو(، وكض جدلم لصخافت الاهترهِذ امياهُت جىقُف الىطىص  مدخٍى

إلوشاء وجطمُم وإزغاج اإلاىاكو نلى  امياهاثوحسخير  اإلادشهبت،)الشيل واإلادخىي(.

 حؿانض نلى ؾهىلت اللغاءة، و الخطٌى نلى 
ً
ؤلاهترهذ، التي وىهذ في مجملها أؾؿا

وؤلاإلاام بلغت جغميز الىطىص اإلادشهبت وما ًخؿىع ننها، مو الفهم  اإلاهلىماث مً اإلاىكو،

هىلت الخهامل مو الصخُذ إلِااهُت الصخُفت أو اإلاىكو ؤلالىترووي، مو غغوعة غمان ؾ

ن هجاح اإلاىكو ؤلالىترووي ٌهخمض هما أ (71: 5442اإلاىكو وكابلُخُه لالؾخسضام )اللبان، 

بشيل هبير نلى خؿً إزغاج ضفداجِه،ونلى الخطىص الطفدت الغبِؿت التي جمشل 

ّن 
َ
الىاحهت الغبِؿت للمىكو، بانخباعها أٌو ما ًلو نلُه نين اللاعا )اإلاؿخسضم(، هما أ

 نً كضعاث اإلاىكو وإمياهاجِه )ضاصق، الطفدت الغ 
ً
:  5442بِؿت حهؿي اهؿبانا ناما

(.ونلى الجملت حهجى اإلاىاكو ؤلالىتروهُت بسضمت اإلاخللين حظبهم بؿهىلت الخطفذ، 69

 حهمل هظِه الصخف واإلاىاكو نلى 
ً
وحؿهُل نملُت جىللهم مً عابـ إلى آزغ، وأًػا

ىاضغ ؤلالىتروهُت نلى الطفداث، حؿهُل خغهت نين اللغاء بخىػَو الىخضاث واله

 مً ؾهىلت اللغاءة، مو جدلُم الترابـ اإلاىؿلي 
ً
دت،مما ًدلم كضعا لت ؾهلت ومٍغ بؿٍغ

 (.786: 5447بين ِأحؼاء الغؾالت ؤلانالمُت )الفىخىر، 

وفي غىء ما جلضم، جبرػ اهمُت صعاؾدىا في حؿلُـ الػىء الى الضوع الظي 

هترهذ نُىت الضعاؾت، في حظب اإلاخللين إلاىاكو أهثر مً ًؤصًه اإلاطمم الجغافُيي إلاىاكو الا 

ؾىاها، وطلً باؾخؿالم عأي نُىت مً ؾلبت جسطص ي الصخافت وؤلانالم، والخطمُم 

 الجغافُيي في حامهت البترا ألاعصهُت، وحامهت الشغق ألاوؾـ.
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 اشيالُت الضعاؾت:

صوع الخطمُم هى ما جخدضص مشيلت الضعاؾت الخالُت في ؤلاحابت نلى الؿؤاٌ ألاحي:

مً وحهت هكغ ؾلبت ،الجغافُيي في جدضًض وؿبت اإلاشاهضة إلاىاكو الاهترهذ ألاعصهُت 

 .الجامهاث الاعصهُت

 أهضاف الضعاؾت:

الخهغف نلى صوع الخطمُم الجغافُيي في جدضًض وؿبت اإلاشاهضة تهضف الضعاؾت إلى 

خفغم مً هظا ا لهضف ألاهضاف الىىنُت للمىاكو ؤلالىتروهُت ألاعصهُت نلى ؤلاهترهذ، ٍو

 آلاجُت:

الخهرررررغف نلرررررى هُفُرررررت جرررررأزير اإلاطرررررمم الجغافُيررررري فررررري جدضًرررررض نرررررضص مخرررررابعي مىاكرررررو  -7

اصة والىلطان.  الاهترهِذ في الٍؼ

مهغفررت ازررغ اؾررخسضام البرررامج الجغافُىُررت ) أو الىؾررابـ اإلاخهررضصة ( نلررى جدضًررض   -5

 إلاىاكو ؤلاهترهِذ . وؿبت اإلاشاهضة

ررت والشلافررت ألاعصهُرررتالخهررغف الررى صوع الخطررمُم الج -2  غافُيرري فررري الخفرراف نلررى الهٍى

،بخطرررمُم مىاكرررو ؤلاهترهِرررذ بغجٍرررت فىُرررت حضًضة،مخىاػهرررت مرررو مؿرررخجضاث الهطرررغ 

 والخلضم الهلمي الهابل في هظا اإلاجاٌ

فرررررري أن ًدرررررضر الفرررررغق فررررري جدضًرررررض وؿرررررربت  اإلاطرررررمم الجغافُيررررري الخهرررررغف نلرررررى امياهُرررررت -0

 للمىاكو الالىتروهُت. اإلاشاهضة نىض جطمُمه

ٍرررت  غف نلرررى كرررضعة  اإلاطرررمم الجغافُيررري مرررً اؾرررخلهام أنمررراٌالخهررر -2 مؿرررخيبؿت مرررً الهى

إبرررررررضام جطررررررامُم حغافُىُررررررت طاث ضررررررربغت مىخررررررضة الررررررغجي والصخطرررررررُت  يالهغبُررررررت، فرررررر

 للىؾابـ اإلاخهضصة. واإلاػمىن 
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 أسئلة الذساسة 

 جداٌو الضعاؾت الخالُت ؤلاحابت نلى الدؿاجالث آلاجُت:

اصة ا ما صوع الخطمُم الجغافُيي في - في مىاكو ؤلاهترهِذ و هلطان وؿبت مخابهت بهؼ ٍػ

 الاعصن؟

ررت والشلافررت ألاعصهُت،بخطررمُم مىاكررو  - هررل للخطررمُم الجغافُيرري صوع فرري الخفرراف نلررى الهٍى

ؤلاهترهِررذ بغجٍررت فىُررت حضًضة،مخىاػهررت مررو مؿرررخجضاث الهطررغ والخلررضم الهلمرري الهابررل فررري 

 هظا اإلاجاٌ؟

في جدضًض وؿبت اإلاشاهضة نىض هُف ًمىً للمطمم الجغافُىُأن ًدضر الفغق  -

 للمىاكو الالىتروهُت؟ جطمُمه

ت الهغبُت، ف هل ًمىً للمطمم الجغافُيي اؾخلهام أنماٌ - إبضام  يمؿخيبؿت مً الهٍى

للىؾابـ  جطامُم حغافُىُت طاث ضبغت مىخضة الغجي والصخطُت واإلاػمىن 

 ؟اإلاخهضصة

 أهمية الذساسة:

 :آلاجُت خباعاثالان غىء في الضعاؾت هظه أهمُت جدضًض ًمىً

 :ألاهميةالىظشية

اإلاىاكرررررررو الالىتروهُررررررررت  الجغافُيررررررر  فررررررري ض هرررررررظا اإلاىغرررررررىم أهمُرررررررت صوع الخطررررررررمُمٌؿرررررررخم .7

دىرررررا، وررررري ًرررررخمىً  اإلادلُرررررت، بىررررراء نلرررررى ألاؾرررررـ الهلمُرررررت التررررري جدىاؾرررررب مرررررو ناإلاىرررررا وهٍى

ونلررى الخطررىص  اإلاطررمم الجغافُيرري مررً ضررُاغتها بغجٍررت فىُررت حضًررضة لهررظه اإلاىاكررو

ٌ الجغافُىُررررت للمىاكررررو ؤلالىتروهُررررت، ممررررا ًيررررىن لرررره بررررال  ألازررررغ فرررري فررررى جطررررمُم ألانمررررا

 حظب أهبر نضص مً اإلاشاهضًً.

الفرررغق الىبيرررر الرررظي ٌؿرررخؿُو أن فررري اإلاهمرررت، والىلررراؽ  الجىاهرررب بهرررؼ نلرررى الىكرررىف .5

اصة  للمىاكو  ؤلالىتروهُت نلى ؤلاهترهذ اإلاطمم الجغافُيي نىض جطمُمه ًدضزه في ٍػ
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ررت الفىُررت الهغبُررتوؿرربت اإلاشرراهضة، والخفرراف نلرر  الجررامعي الشررباب فئررت لررضي ،ى الهٍى

 .لخاحاتهم اشباناتها وصعحت ألاعصن، في

ررررم جمهُررررض .2 ٌ  الترررري الضعاؾرررراث مررررً نررررضص إحررررغاء أمررررام الؿٍغ اإلاطررررمم  اؾررررخسضاماث جدىرررراو

ُررررررررت ) ُررررررررت، باؾررررررررخسضام البرررررررررامج الجغافُى و الىؾررررررررابـ أالجغافُيرررررررري للمىاكررررررررو ؤلالىتروه

ُررررت اإلاىخبررررت وإزررررغاء والبدثرررري، اإلاهغفرررري تررررراهمال جدلُررررم فرررري ٌؿررررهم بمررررا اإلاخهررررضصة(،  الهغب

 الىىم. هظا مً خضًشت بضعاؾت

 العملية: ألاهمية

البتررررا، وحامهرررت الشرررغق ألاوؾرررـ،اإلاىاكو  حامهرررت ؾلبرررت اؾرررخسضاماث نلرررى الخهرررغف -7

اإلاىاكررو مررً خُررث  لهررظه ألامشررل الاؾررخسضام جىغررُذ ؤلالىتروهُررت ألاعصهُررت، ومداولررت

 الشباب. أوؾاؽ في ل أهىانهاالخىمُت بي إلخضار الخطمُم،

ؤلالىتروهُررررررت ألاعصهُررررررت،  للمىاكررررررو الجامهرررررراث اؾررررررخسضام ؾلبرررررت صوافررررررو نلررررررى الخهرررررغف -5

 الاؾخسضاماث. بهظه جدلُلها إلى الجامهاث ؾلبت ٌؿعى التي اإلاؿلىبت والاشباناث

)بيرررررررررررالىعٍىؽ،  الجامهررررررررررراث ؾلبرررررررررررت الضعاؾرررررررررررت هرررررررررررظه مىيخرررررررررررابج ٌؿرررررررررررخفُض أن ًخىكرررررررررررو -2

نلرررررررررى  البتررررررررررا وحامهرررررررررت لشرررررررررغق ألاوؾرررررررررـحامهرررررررررت ا وؾلبرررررررررت اإلااحؿرررررررررخير(نلى الجملرررررررررت

 لخطمُم اإلاىاكو ؤلالىتروهُت . ألامشل الخطىص، بالىكىف نلى الاؾخسضام

 :مصطلحات الذساسة وجعشيفاتها ؤلاجشائية

الضوع :هى همـ للؿلىن اإلاخىكو مً الفغص في مىكف مهين، ًخدضص بما ًجب أن ًؤصًه 

 ( 86:  7691.) حىهغ،مً وشاؽ في غىء الشلافت الؿابضة في الىُان الاحخماعي

: الضوع هى مجمىنت مً اإلاؿؤولُاث اإلاىاؾت باإلاطمم الجغافُيي  الحعشيف ؤلاجشائي

ت اإلاىاكو  لىغو اللمؿاث ألازيرة في إقهاع اإلاىكو ؤلالىترووي بشيله النهاةي، وجدضًض هٍى

 ؤلالىتروهُت ألاعصهُت ووؿبت اإلاشاهضة. 

أهررم وؾررابل الخىاضررل نلررى شرربىت ؤلاهترهررذ أن )مررً جررغي فرراجً خررىي  اإلاىاكــع الالىتروهيــة:

اإلاىاكو ؤلالىتروهُت التي حهغف بشغهت أو بسضمت أو بصخظ ما، أو التري جدرىي برين صفخيهرا 
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رررررررت بشررررررررتى  الىشيرررررررر مرررررررً اإلاهلىمررررررراث والبُاهررررررراث الغكمُرررررررت، والتررررررري حشررررررريل خلرررررررىق ملىُرررررررت فىٍغ

 (25: 5474مػامُنها(. )خىي،

إلىتروهُت، ًخم شغاجها مً الشغواث أما الخهٍغف ؤلاحغاةي :هى نباعة نً مؿاخاث 

اإلاخسططت أو ألافغاص فى طلً اإلاجاٌ،وهى ٌهض وؾُله مملىهه للجهت التي جخىلى ؤلاهفاق 

 . نلُه، وبظلً ًطبذ وؾُله لخضمه مطالح هظه الجهه التى جخىلى ؤلاشغاف نلُه

ووقُفرتهم : هى الغؾالت واللىة فري هفرـ الىكرذ، وفري ألاؾراؽ الىؾرؿاء  ؤلاعالم ؤلالىترووي

 (. (Davie & Upshaw,2006:p4هي حسجُل وجىغُذ وهلل وبث الغؾالت  للجمهىع 

وأًػا" في مفهىم آزغ  له فىابض حمت حغاء اؾرخسضام وؾرابل ؤلانرالم ؤلالىتروهُرت لللراعا، ال 

ؾُما مً الىاخُت الخشلُفُت والخهلُمُت ، إط إن اؾرخسضام وؾرابل ؤلانرالم ؤلالىتروهُرت، ًدرُذ 

ررررض لللرررراعا الاؾرررر خفاصة مررررً الصررررخف ؤلالىتروهُررررت، ومىاكررررو ألازبرررراع نلررررى شرررربىت ؤلاهترهررررذ والبًر

 ( 52-55:  5477)الضلُمي،والىخاب ؤلالىترووي وؤلاهترهذ . ؤلالىترووي، وغغف الضعصشت،

ررررررف ؤلاحغاةرررررري :مجمىنررررررت مررررررً الضعاؾرررررراث والبدررررررىر الهلمُررررررت الخاضررررررت برررررراإلنالم  امررررررا الخهٍغ

أهىانه،اإلاررضوهاث، والشرربياث الاحخمانُررت، ومىاكررو  الجضًررض اإلاررغجبـ باالهترهررذ فلررـ بيافررت

إلررررى  الطررررىع والفُررررضًى، والصررررخافت ؤلالىتروهُررررت، صون الخؿررررغق الي صعاؾرررراث أزررررغي جيخمرررري

 الجضًض بخىىىلىحُا مسخلؿت . هىنُت ؤلانالم الجضًض بخىىىلىحُا كضًمت، أو ؤلانالم

لت هى جلً الهملُت الياملت لخسؿُـ شيل ش ئ ما،  الحصميم الجشافييي: وإوشابه بؿٍغ

لِؿذ مغغُت مً الىاخُت الىقُفُت أو الىفهُت فدؿب، ولىنها ججلب الؿغوع والفغخت 

إلى الىفـ أًػا"، وهظا إشبام لخاحت ؤلاوؿان هفهُا" وحمالُا" في وكذ واخض.) شىقي، 

5447  :02 ) 

أما الخهٍغف ؤلاحغاةي للخطمُم الجغافُيي، فهى اؾخدضار أفياع حضًضة زالكت 

ام الخاؾىب بمجمىنت مً البرامج التي حهجي بئصزاٌ الىطىص والطىع باؾخسض

 وإزغاحها، بما ًخالءم مو الشيل النهاةي للهمل.
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هررري شررربىت اجطررراالث ناإلاُرررت حؿرررمذ بدبررراصٌ اإلاهلىمررراث برررين شررربياث أضرررغغ ؤلاهترهـــت : 

هرررررغف  جخطرررررل مرررررً زاللهرررررا الخىاؾرررررِب خرررررٌى الهرررررالم. حهمرررررل وفرررررم أهكمرررررت مدرررررضصة َو

 (5454خض وهى بغوجىوٌى إهترهذ) الضلُمي بالبروجىوٌى اإلاى 

 ووالة عمىن ؤلاخباسية :

وأًػا" فىغة ، ووان الهضف مً إوشابه بث ألازباع الفىعٍت. 5449أوش ئ اإلاىكو في نام 

لت، التزمذ طلً زشُت  ؾمىخت إلنالم بضًل ًؤؾـ لطىث أغلبُت ضامخت لؿىىاث ؾٍى

داولت حاصة إلبضام وؾجي ًفخذ إمالق لخكت،أو ؾمـ ومالخلت لخكاث آزغ ... أنها م

آلافاق ليل الظًً أغلم ؤلانالم أبىابه صونهم، للىلهم الخم اإلالتزم اإلانهي، البهُض نً 

الشدُمت والابتزاػ والؿلىؽ في خػً لُلت ... لُيخلل إلى آزغ في التي جليها ، وهي بال شً 

 مً هُيل مشغوم مخىاغو، بضأ فىغة جدىلذ الى واكو فغع هفؿه نلى الؿاخت، حؼء
ً
ا

 www.ammonnews.net .وميىن نغبي ملمىؽ.

 بأنها مً أبغػ 
ً
في الخضماث التي جلضمها اإلاىاكو ؤلالىتروهُت ألاعصهُت، وحهّغف إحغابُا

ض مً  ض اإلاٍؼ للمشاهضًً، ولهظا وله ججض هفؿها في جدض مهم أمام اللاعيء الظي ًٍغ

ض اإلاهلىماث، وألازباع ٍغ اإلاؿاهمت في ضىو اللغاع والغأي  والطىع، وعبما "الشاةهاث"، ٍو

والخغان الشهبي ليل ما ًجغي في أعغهىهى خم ؾبعي وصؾخىعي وملً له وخضه، 

 ..والًجىػ ألخض أن ًطاصعنلُه طلً

)الشهاع( الخاص بمىكو نمىن اؾخسضم اإلاىكو اؾم نمىن للضالله نلي اؾم LOGOفي  

ه اإلادلُت ألا  عصهُت مو وحىص الخُل نمان اللضًمت وهى حؼء مً الخفاف نلى الهٍى

ت الهغبُت اإلاشهىعه بالخُل الهغبي الاضُلت وحهل   ًضٌ نلى الهٍى
ً
الهغبُت الاضُلت. اًػا

الخٌُى مجىدت للهلى والاعجلاء والؿمى، ان اإلادخىي الفجي للشهاع ًدمل بين ؾُاجت 

فُت  ه الهغبُت مو وحىص بهؼ اإلاالخكاث نً الفىهـ اإلاؿخسضم في الجمل الخهٍغ الهٍى

شهاع)ضىث الاغلبُت الطامخت(، وجازيراث اللىن في الشهاع.اما الخسؿُـ الخاعجي لل

اإلاىاكو الاؾاؾُت وؾغُان الانالهاث نلى  للمىكو فسلى مً الاؾـ الهامه لطفداث

الخضماث اإلالضمت مً اإلاىكو مما ًجهل اإلاىكو ًدخاج لىكذ اهثر ختي ًخم جدمُلت وهظه 
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ٍب بالفشل في الاؾخسضام، وهجض ان اإلاىكو مً اهم الهُىب التي جطِب ضفداث الى 

ه التي جميز بها الشهاع، مو الفجىه الىبيره بين جطمُم الشهاع وجطمُم  ًفخلغ للهٍى

 الطفدت الغبِؿُه للمىكو. 

 مىكع خبروي ؤلالىترووي 

ش  هرررررغف5448-5-71أوشررررر ئ اإلاىكرررررو فررررري جررررراٍع ضرررررىاث غيرررررر مؿرررررمىنت، أل  مىبرررررر  بأهررررره َو

 
ً
 حضًرررضا

ً
ُرررت اإلاؿرررخللت واإلاىغرررىنُت فررري هلرررل فخجرررض أهررره ًلرررضم هىنرررا مرررً الصرررخافت ؤلالىتروه

ئررت فرري اهخلرراص ومغاكبررت الخؿررأ، واإلاىدرراػة إلررى اإلاررىاؾً، والطرراصكت فرري الاهخمرراء  الخبررر، والجٍغ

 أؾُرررراف بئخؿرررراؽ هابػررررت وزىابدىررررا، بخلالررررضًىا مخمؿررررىت عاسررررخت، أؾررررـ وفررررم .إلررررى الررررىؾً

 مخىاؾئررت أو مخىؿرربت غيررر  ، ؾررالمُتوؤلا  الهغبُررت أمتهررا كػرراًا نررً مضافهررت ألاعصورري، الشرراعم

 اإلااضرررررررررررررر ي بررررررررررررررين ًجمررررررررررررررو الررررررررررررررظي الهضهررررررررررررررض، ؾررررررررررررررابغ شررررررررررررررهاعها، واإلاىخفهررررررررررررررين اإلاخىفررررررررررررررظًً مررررررررررررررو

هّغف بأهره مرً أهرم اإلاىاكرو التري جلرضم زضمرت الغؾرابل  www.khaberni.com.والخاغغ. َو

 ، إلى حاهب ألازباع اإلاخىىنت التي جلبي خاحاث اإلاخللين. SMSاللطيرة 

الخاص بمىكو زبروي اؾخسضم اإلاىكو شيل ؾير الهضهض  للضالله  )الشهاع(LOGOفي  

ه اإلادلُت ألاعصهُت، ومً هىا فان  نلى مضًىت نمان، وهى حؼء مً الخفاف نلى الهٍى

ه الاعصهُت مو وحىص بهؼ اإلاالخكاث نً  اإلادخىي الفجي للشهاع ًدمل بين ؾُاجت الهٍى

فُت للشهاع)مىكو واخض لخهغف الخلُلت( وطلً مً  الفىهـ اإلاؿخسضم في الجملت الخهٍغ

هخبر طلً هلؿت غهف في جطمُم  زالٌ ضغغ حجم الفىهـ خُث اهت ال ًياص ان ًغي َو

 والهىىان الهىىان وهي الهامه الاؾـ مًىالشهاع.اما الخسؿُـ الخاعجي للمىكو فسل

 في مغاناتها ًجب التي ومىكهها، الخضماث وهبؿاث الغبِؿُت والىبؿاث الفغعي

ه التي ًخميز بها الشهاع، مو  ،الىٍب ثضفدا جطمُم وهجض ان اإلاىكو ًفخلغ للهٍى

 الفجىه الىبيره بين جطمُم الشهاع وجطمُم الطفدت الغبِؿُه للمىكو.

 حذود الذساسة:

 بما ًأحي: جخدضص الضعاؾت الخالُت

 حامهت البترا الخاضت، وحامهت الشغق ألاوؾـ، في الهاضمت ألاعصهُت.  الحذود اإلاياهية:.1
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 24/7/5454إلى 7/77/5476الفطل الضعاس ي الاٌو مً   الحذود الضماهية:.5

: ؾلبت جسطص ي الصخافت وؤلانالم، والخطمُم الجغافُيي، في حامهت . الحذود البششية 2

 البترا ألاعصهُت، وحامهت الشغق ألاوؾـ في الهاضمت نمان.

 محذدات الذساسة:

بتررررررا فررررري ولُرررررت ، وهرررررم ؾلبرررررت حامهرررررت الجخدرررررضص هرررررظه الضعاؾرررررت بيخرررررابج إحابررررراث أفرررررغاص الهُىرررررت

ُررررررررت آلاصاب والهلررررررررىم جسطررررررررظ الهمرررررررراعة والخطررررررررمُم،  جسطررررررررظ )جطررررررررمُم حغافُيرررررررري(، وول

)ؤلانالم(، وؾلبت حامهت الشرغق ألاوؾرـ فري ولُرت الهمراعة والخطرمُم )جطرمُم حغافُيري(، 

رررررىن (. ونلُررررره ًمىرررررً  وولُرررررت ؤلانرررررالم  جسطرررررظ )ارررررخافت وإنرررررالم، ارررررخافت، إطانرررررت و جلفٍؼ

 لىخابج نلى ؾلبت الجامهاث الخيىمُت والخاضت في اإلاملىت ألاعصهُت الهاشمُت.حهمُم ا

لرررت لررم ًجررض الباخشررران  : والاجىبيــة العشبيــة الذساســات
ّ
خهل

ُ
-بهرررض مسررح الضعاؾرراث الؿررابلت اإلا

أًت صعاؾت جىاولذ طاث اإلاىغىم اإلابدىر. بىاًء نلُه، جّم الاؾترشراص  -بدؿب خضوص اؾالنهما

برررت مرررً ؤلاؾررراع اإلافررراهُمي إلاىغرررىم هرررظا برررأهم الضعاؾررراث الهغب ُرررت، طاث الطرررلت اللٍغ ُرررت وألاحىب

 البدث ومً هظه الضعاؾاث:

:
ً
ت ؤلالىتروهُت الصخافت "ججغبت (:7668) فهمي هجىي  صعاؾت أوال  والهغبُت:الىاكو اإلاطٍغ

 اإلاؿخلبل". وآفاق

ت وم صعاؾت : جاهيا"  شىالث شٍغف صعوَش مطؿف  اللبان."ألالىان فى الصخافت اإلاطٍغ

 إهخاحها 

:
ً
ب بىاؾرررررررؿت 5449نبرررررررض الؿرررررررالم، أؾرررررررامت مدمرررررررض ) صعاؾرررررررت جالثـــــــا (:"فهالُرررررررت بغهرررررررامج جرررررررضٍع

 اإلاهلىماجُت والاجطاالث والاججاه هدى الخهلُم الظاحي". الىؾابـ اإلاخهضصة لخىمُت مهاعاث

:
ً
 :"أزغ الخفانل بين أؾالُب الخدىم في( 5449(حمهت نىع ؾلُمان صعاؾت ؾلُمانسابعا

ان مدمرررررررض أخمرررررررض خؿرررررررً"اللُم الدشرررررررىُلُت للؿبهرررررررت الفىُرررررررت مرررررررً زرررررررالٌ ص.نمرررررررغ  :خامســـــــا

 اللىالب الؿبانُت اإلاجمهت"
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 ( 5477صعاؾت بيرق خؿين حمهت مىس ى ) سادسا:

سابعا: دساسة أحمذ حسين إبشاهيم وصيف"الحلىيات الشكمية الحذيثة وأجشها على  

 الحيبىغشافيا في ألاعمال الجشافيىية اإلاعاصشة"

( التروٍج وأزالكُاث الطىعة في الخطمُم 5477م نباؽ نلي الهبُضي )صعاؾت باؾ جامىا:

 الجغافُيي

 :الذساسات ألاجىبية

: صعاؾت
ً
  Andrew Haveland Robinson  ( (1998 أوال

 Papachrissi & Rubin (2000 ) :صعاؾتجاهيا

 .( Membrate , 2010 )جالثا:

 : Nielsen(، 5444صعاؾت هُلؿً، ) سابعا:

 ،  Rolf Ebeling (2004 )خامسا:

  ,Cynne Marie Cooke, 2001 سادسا:

  J. Dawn Mercedes,( 2003)سابعا: 

  ,Sandra Utt and Steve Pasternack, 2003جامىا: 

 اؾخفاص الباخشين مً الضعاؾاث والبدىر واإلالاالث في حىاهب نضة منها:

 .الاؾخفاصة باإلؾاع الىكغي للمدخىي البدثي للضعاؾاث 

 باهت.جطمُم الاؾد 

  لررررم ًجررررض البرررراخشين أًررررت صعاؾررررت ؾررررابلت، جىاولررررذ مىغررررىم الغؾررررالت بمررررا ًخهلررررم

ررررراصة والىلطررررران فررررري وؿررررربت اإلاشررررراهضة، إط  بالخطرررررمُم الجغافُيررررري وصوعه فررررري الٍؼ

جىاولرررررررررذ حمُههرررررررررا حىاهرررررررررب أزرررررررررغي جخهلرررررررررم بررررررررراإلاىاكو الالىتروهُرررررررررت مرررررررررً خُرررررررررث 

ع اؾررررررخسضام الىؾررررررابـ اإلاخهررررررضصة، إلبهرررررراع اإلاشرررررراهضًً، ممررررررا شررررررجو نلررررررى ازخُررررررا

 نىىان البدث.
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 مىهج الذساسة 

اإلاىهج ألاهثر مالءمت في صعاؾت هظا الىىم مً الكىاهغ هى اإلاىهج الىضفي، باؾخسضام  وان

 اصاة الاؾدباهت.

 مجحمع وعيىة الذساسة:

جيىن مجخمو الضعاؾت مً ؾلبت جسطص ي الصخافت وؤلانالم، والخطمُم الجغافُيي، في 

ألاوؾـ، جم جدضًض نُىت الضعاؾت مً ؾلبت حامهت البترا الخاضت، وحامهت الشغق 

 ( مفغصة.044جسطص ي ؤلانالم والخطمُم الجغافُيي في الجامهخين، )

 أداة الذساسة:

جم جطمُم اؾدباهه زاضت بالضعاؾت وفلا للػىابـ الهلمُت البدشُت اإلاهخمضة، إلاهغفت 

عصهُت اإلادلي صوع الخطمُم الجغافُيي في جدضًض وؿبت اإلاشاهضة للمىاكو ؤلالىتروهُت ألا 

 مىغىنت الضعاؾت. 

 مىاكشةالىحائج:

 للمىاكررررو اإلاشرررراهضة وؿرررربت جدضًررررض فرررري الجغافُيرررري الخطررررمُم صوع  لخىغررررُذ الضعاؾررررت ؾررررهذ

ُرراع الغررغع هررظا جدلُررم أحررل ومررً الاهترهررذ، فرري ألاعصهُررت  البترررا حررامهتي مررً نُىررت جررم ازخ

  ألاوؾررررـ، والشررررغق 
ً
 أهثررررر ألنهررررم ًطلرررر وؤلانررررالم، الجغافُيرررري الخطررررمُم جسطصرررر ي وجدضًررررضا

ٌ  الضعاؾررررت، أؾررررئلت نررررً ؤلاحابررررت نلررررى كررررضعة  أغررررغاع جسررررضم مىغررررىنُت، هخررررابج إلررررى للىضررررى

 ٌؿرررررررخسضمىن  الرررررررظي الؿلبرررررررت مرررررررً نُىتهرررررررا جيرررررررىن  أن نلرررررررى الضعاؾرررررررت هماخغضرررررررذ الضعاؾرررررررت.

خابهىن  الاهترهذ،  وزبروي. نمىن  مىكعي وباألزظ عصهُت،ألا  اإلاىاكو ٍو

 وؿررررربت جدضًرررررض فررررري الجغافُيررررري الخطرررررمُم ع صو  مررررراهى آلاجـــــي: الـــــشئي  الســـــ ال ؤلاجابـــــةعلى

 ألاؾئلت إلى بخلؿُمه كامذ فلض نىه، ولإلحابت ألاعصهُين؟ وزبروي نمىن  إلاىكعي اإلاشاهضة

 آلاجُت: الفغنُت

 بعض محابعة وسبة أوهلصان صيادة في الجشافييي الحصميم دوس  ماول: ألا  الس ال -

 ألاسدن؟ وخبروي( في )عمىن  الالىتروهية اإلاىاكع
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 عمىن: مىكع -

  صوعا ًلهب الجغافُيي الخطمُم أن الىخابج بُيذ
ً
اصة في مهما  مىكو مخابهت أوهلطان ٍػ

 %(.74.50نمىن ) إلاىكو الجغافُيي بالخطمُم الؿلبت جأزغ وؿبت بلغذ خُث نمىن 

 ما فُه ًىحض وال لالهدباه وملفذ هاصا الخطمُم أن لىخل اإلاىكو جطمُم إلى وبالغحىم

 ًخطح هما وطلً اإلاىكو، بمدخىي  ًلُلان ولىحى شهاعا اإلاطمم ازخاع هما الهين، ًخهب

 آلاحي: الشيل مً

 
 عمون بموقع الخاص الشعار

ٌ  اللاعا  نلى ٌؿهل مما اإلاخسططت، ألاكؿام ًغاعي جلؿُمه أن هما  إلى الىضى

 بشيل جدضًشه ًخم ههبأ نمىن  مىكو ًخميز هما بؿهىلت. كغاءجه في ًغغب الظي اإلاىغىم

 ٌؿهل مما الجغافُيي جطمُمه نلى ًدافل اإلاىكو فئن الخدضًث هظا قل وفي جللاةي،

هؼي هظا اإلاىكو. مخابعي نلى ؾلـ بشيل الخدضًشاث مخابهت نملُت  الؿلبت ألن ألازغ َو

 جطمُمالطفدت نً عغاهم وابضوا الجغافُيي، جطمُمه في حىصة طا اإلاىكو هظا أن ًغون

 الشهاع صاللت نً عغاهم نً الهُىت أفغاص أنغب هما ؤلازغاحالفجي. خُث ًالغبِؿُتم

ٌ  ٌؿهل الظي وؤلازغاج الخطمُم نً عغاهم وابضوا الغبِؿُت، الطفدت في ومىكهه  الىضى

  الجغافُيي اإلاطمم وان هما بؿهىلت. اإلاهلىماث إلى
ً
 اإلاطاخبت الطىع  ازخُاع في مىفلا

 مىكو مميزاث ومً حُض. بشيل اإلادخىي  نً وحهبر مىاؾبت واهذ أنها خُث للمىغىناث

 زالٌ مً اإلادخىي، نلى والخهلُم الغأي بئبضاء والخفانلُت اإلاشاعهت نلى ًدث أهه نمىن 

ٌ  عأًه ًبضي أن اللاعا  ٌؿخؿُو بدُث زبر، ول بهض ًىحض الظي اللغاء آعاء زُاع  أي خى

ض مىغىم  .اإلاىغىم نلى نللىا لظًًا اللغاء مً غيره مو ختى أو الياجب مو مىاكشخه ًٍغ
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 عمىن  مىكع في جعليم إضافة لخياس الجشافييي الحصميم

ىضح وؾهل اهه مىاؾب ًالخل هما الجؼء لهظا الجغافُيي الخطمُم وإن  ألاخغف نضص ٍو

 بغأًه. فيها ٌؿاهم أن اللاعا  ٌؿخؿُو التي

 خبروي: مىكع -

اصة في الجغافُيي الخطمُم صوع  أما  زبروي مىكو هتمخاب وؿبت أوهلطان ٍػ

اصة في الجغافُيي الخطمُم صوع  أن جبين هما ألاعصن، %( في71.55بلغذ)  هلطان أو ٍػ

 اإلاطمم أن لىخل اإلاىكو إلى ألاعصن. وبالغحىم %( في71.55فبلغذ) زبروي مىكو مخابهت

 والشيل ومىاؾب.  حمُال شهاعا ازخاع مىفغة،هما ولِؿذ وحظابت، هاصبت ألىاها ازخاع

 الشهاع: هظا ًىضح آلاحي

 
 خبروي بمىكع الخاص الشعاس

 اللاعا  نلى حؿهل مدضصة أكؿام وفم ملؿم أهه اإلاىكو جطمُم مً ًالخل هما

 ٌ ضها. التي وألازباع اإلاسخظ لللؿم الىضى  ًٍغ
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صجههم اإلاخابهين، هفـ في حُض ًلاما اإلاىكو )زبروي( له اؾم إن هما  اؾخهغاغه نلى َو

ض التي ألامىع  مً الغبِؿُت الطفدت في وصاللخه اعالشه مىكو إن هما ألاولى، للمغة  مً جٍؼ

 الفجي وؤلازغاج الخطمُم نً عغاهم الهُىت أفغاص بين هما زبروي، مىكو مخابهت وؿبت

ٌ  في زاضت زبروي إلاىكو  عغاهم الهُىت أفغاص أبضي هما بؿهىلت، اإلاهلىماث إلى الىضى

ً نغع أؾلىب نً ض ألنها اإلاىكو، في الهىاٍو  ألازباع. غوبُتمل مً جٍؼ

 حهبر واهذ أنها بدُث للمىغىناث، اإلاطاخبت الطىع  نً عغا هىان أن الىخابج وبُيذ

 والخفانلُت اإلاشاعهت نلى ًدث زبروي مىكو أن اإلاىغىناث. واجطح لهظه اإلادخىي  نً

 مبين هماهى حهلُم، إغافت زُاع زالٌ مً وطلً اإلادخىي  نلى والخهلُم الغأي بئبضاء

 آلاحي: بالشيل

 خبروي مىكع في جعليم إضافة لخياس الجشافييي لحصميما

الخل  ؾُاؾخه اإلاىكو ًبين هما آلاعاء، وإبضاء والخفانل اإلاشاعهت نلى ًدث اإلاىكو أن ٍو

 وجخفم طلً. حؿخىحب التي الخاالث في بالخظف بدله ًدخفل خُث الخهلُلاث وشغ في

 لخطمُمل أن نلى أهضث ( التيRobinson, 1998صعاؾت ) هدُجت مو الىدُجت هظه

 مو الىدُجت هظه جخفم هما ؤلالىتروهُت. اإلاىاكو نلى اإلاشاهضًً إكباٌ في صوع  الجغافُيي

 في الجغافُيي الخطمُم بين اإلاخباصٌ الضوع  نلى أهضث ( التيCooke, 2001صعاؾت ) هدُجت

اصة  أهضث التي (Yun, 2003)صعاؾت هدُجت مو الىدُجت هظه جخفم هما اإلاخابهين. وؿبت ٍػ

 مً اإلاىكو بها ٌؿمذ التي الخفانلُت إلى أؾاؾا ًغحو للمىكو ؤلاًجابي الخأزير أن نلى

 الؼواع. مشاعهت زالٌ

 ألاسدهية، والثلافة الهىية على الحفاظ في دوس  الجشافييي للحصميم هلالثاوي:  الس ال -

 لحلذما العصشو  مسحجذات مع محىاصهة جذيذة، فىية بشؤية الالىتروهية اإلاىاكع بحصميم

 اإلاجال؟ هزا في الهائل العلمي

 عمىن: مىكع -

ت نلى الخفاف في ٌؿانض نمىن  إلاىكو الجغافُيي الخطمُم أن الىخابج بُيذ  الهٍى

ت نلى ًدافل اإلاىكو أن اجطح %(. خُث11.20بيؿبتبلغذ ) ألاعصهُت والشلافت  الهٍى
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 ًدافل أهه هما مت،وألا  للىؾً الاهخماء مو ًخهاعع ما فُه الًىحض و وألاعصهُت، الهغبُت

دمي اإلاجخمو، في الؿابضة اللُم نلى  الخضازت. ًىاهب الىكذ هفـ في أهه ألاضالت،غير ٍو

 آلاحي: والخكذ نمىن، مىكو جم الغحىم إلى ألامغ هظا ولخفؿير

 في ًخجاوػ  ال ولىىه التراسي، بؿابهه ًخميز ال للمىكو الجغافُيي الخطمُم أن اخُذ -7

 والخلالُض الهاصاث مو ًدىاكؼ ججهله أن ًمىً التي لخهلُضاثا أو البؿاؾت جطمُمه

ت  ألاعصهُت. والهٍى

 مضًىت ؾىً إلاً أو الهّمىهُىنهم أو فبيُهمىن  جغازُت صاللت له مىن  م اؾم ازخُاع إن -5

ؾلم نمان،
ُ
 ومهىىغّبت" الهاضمت" أو" صاعاإلالً" أو " الىبير"، نّمىن"، اإلاضًىت" عّبت نلى وأ

الخل لخطبدو وبلُذ" نّمىن"، الؼمً، موعّبت ولمت وؾلؿذ  اؾم أن ّماهفُمابهض. ٍو

 هلل ؾغنت نلى مهىاه في ًضلل الظي اإلاجىذ، الجىاص هُئت نلى الظي والشهاع اإلاىكو

الطامخت(  ألاغلبُت نلى )ضىث جىظ التي الشهاع بجاهب الجملت إلى باإلغافت ألازباع،

 ضىتهم إلًطاٌ وؾُلتهم وهى هممن حؼء أهه لللغاء ًؤهض الجغافُيي اإلاطمم فئن

 اإلاطمم وان بالخالي ألاعصوي، الشهب أفغاص مً لألغلبُت اوهياؽ أهه أي ومؿالبهم،

  الجغافُيي
ً
 الاعصوي. اإلاجخمو مً اإلاؿخمضة الجملت و الشهاع ازخُاع في مىفلا

 خبروي: مىكع -

ت نلى ًدافل زبروي إلاىكو الجغافُيي الخطمُم أن الىخابج أوضخذ هما  والشلافت الهٍى

 %(.17.50بيؿبت) ألاعصهُت

 ماًلي: الخكذ زبروي مىكو وبمالخكت

 جلالُضه، وال ناصاجه مو وال الاعصوي اإلاجخمو ؾبُهت مو ماًدىافى اإلاىكو في الًىحض -1

 الظي الجغافُيي جطمُمه زالٌ مً ألاعصهُت بالشلافت ملتزم اإلاىكو ٌهخبر خُث

 وجلالُضه. وناصاجه الاعصوي اإلاجخمو ؾبُهت مو جدىاكؼ نىاضغ فُه هجض ال

 حاهب إلى شهاع لهضهض عأؾا جسظمً أنها هجض اإلاىكو شهاع لخطمُم باليؿبت -2

ت فيها وان فغبما الهضهض ضىعة الخلُلت( أما لخهغف واخض نباعة )مىكو  عمٍؼ
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 هلل في أمُىا ووان بللِـ، إلى ؾلُمان هللا هبي أعؾله الظي الهضهض كطت إلى

 اإلاجخمو غالبُت بها ًؤمً التي الضًيُت الشلافت مؿخمضمً عمؼ وهظا الخلُلت،

 ٌغجي زبروي مىكو أن نلى جضٌ فهي الشهاع بجاهب للهباعة باليؿبت ألاعصوي. أما

  لألزباع هلله وؾغنت أكؿامه لخهضص هكغا ألازغي  اإلاىاكو نً مخابهُه
ً
.  أوال بأٌو

ٌ  ًمىً بالخالي  تألاضال ًدمي زبروي إلاىكو الجغافُيي الخطمُم أن اللى

ىاهب  الخضازت. ٍو

 اإلاطرررمم ان نلرررى أهرررضث ( التررري5477هدُجرررت )الهبُرررضي،  مرررو هظاالؿرررؤاٌ هخرررابج وجخفررم

 اإلاطررررررمم خررررررافل ؾاإلاررررررا اإلاخررررررابهين، ظبحرررررر فرررررري مهمررررررا صوعا ًلهررررررب أن ًمىررررررً الجغافُيرررررري

 نررررررراصاث مرررررررو الجخهرررررراعع بدُرررررررث الطررررررىعة ازخُررررررراع وآصاب أزالكُرررررراث نلرررررررى الجغافُيرررررري

ت وجلالُض  وجغازه. اإلاجخمو وهٍى

 وسبة ثحذيذ في الفشق  يحذث أن الجشافييي للمصمم يمىً هيفس الالثالث: ال -

 ؟الالىتروهية للمىاكع ثصميمه عىذ اإلاشاهذة

 عمىن: مىكع-

 بيؿبت الفغق  إخضار ٌؿانض نمىن  إلاىكو الجغافُيي الخطمُم أن الىخابج بُيذ

 اإلاىكو، اؾخسضام في ؾهىلت هىان أن إلى مغصه وهظا %(،18.86بلغذ ) بيؿبت اإلاشاهضة

اث بين الخىلل في وؾهىلت  أي مً الغبِؿُت الطفدت إلى الهىصة ًمىً هما اإلاىكو، مدخٍى

 اإلاىاغُو إلادخىي  الطىع  مالبمت هى وحجم الخـ مالبمت حاهب إلى هظا اإلاىكو، في ميان

 فيها. وعصث التي

 خبروي: مىكع -

 وؿبت في لفغق ا إخضار في ٌؿانض زبروي إلاىكو الجغافُيي الخطمُم أن الىخابج بُيذ

 الاؾخسضام، ؾهلت اإلاىكو مً زبروي مىكو أن إلى مغصه %(. وهظا15.88بيؿبت ) اإلاشاهضة

اث بين بؿالؾت الخىلل اإلاخطفذ ٌؿخؿُو خُث  ٌؿخؿُو أهه إلى إغافت اإلاىكو، مدخٍى

 ٌ  الهلىي  ؤلاؾاع في مؿخمغ بشيل الىحىصها هكغ الغبِؿُت الطفدت إلى بؿغنت الىضى

 للطفدت.
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 غيرر هبيررة، بيؿربت ؤلازبراعي  للخضر مالبم زبروي مىكو أن انت الباخش ذالخك هما

 مررو الىدُجرت وجخفلهرظه اإلاؿلرىب. للمؿرخىي  الجغقررى اإلاىكرو فري اإلاخهرضصة الىؾرابـ اؾرخسضام أن

 إلمياهراث الالىتروهُت الصخف اؾخسضام نضم إلى أشاعث ( التي7668صعاؾت )فهمي،  هدُجت

 التري (Mercedes, 2003) صعاؾرت هخرابج مرو الضعاؾرت هرظه بجهخرا جخفرم هما اإلاخهضصة. الىؾابـ

اصة ًدلم الخطمُم، في اإلاسخلفت ألاشياٌ واؾخسضام بالخطمُم الاهخمام أن نلى أوضخذ  ٍػ

 ؤلالىترووي. اإلاىكو نلى وؤلاكباٌ اإلاشاهضًً نضص

 الهىية مً مسحيبطة أعمال اسحلهام الجشافييي للمصمم يمىً هلالشابع:  الس ال -

 واإلاضمىن  والشخصية الشؤي مىحذة صبغة رات جشافيىية ثصاميم إبذاع يف ية،العشب

 ؟اإلاحعذدة للىسائط

 عمىن:  مىكع -

ت نلى نمىن  إلاىكو الجغافُيي إلاطمما انخماص صعحت أن الىخابج بُيذ  في الهغبُت الهٍى

 مجىذ خطان هى اإلاىكو شهاع أن إلى مغصه وهظا (،12.22بلغذ ) جطمُمه اؾخيباؽ

لُت الهغبُت ألاؾاؾير في اشتهغ الظي طانالخ هظا  الؿغنت إلى ًغمؼ والظي وؤلاغٍغ

و نمىن  مىكو أن أي إلُه ٌشير أن الجغافُيي اإلاطمم أخب وهظاما الفابلت،  هلل في ؾَغ

 لم اإلاىكو أن إلى أًػا الىدُجت هظه حهىص وعبما ألاؾؿىعي. الخطان هظا هؿغنت ألازباع

 الطىع  في ؾىاء الخجاوػاث مً وزال ؤلاؾالمي، أو هغبيال الترار مو ًدىاكؼ ما فُه ًىً

 اإلاىكو. في اإلاىحىصة الىطىص في أو

 خبروي: مىكع -

ت مً مؿخيبؿت أنماٌ فِؿخلهم زبروي إلاىكو الجغافُيي إلاطمما أما  بيؿبت الهغبُت الهٍى

 مً مؿخلهم اإلاىكو شهاع أن إلى الباخشين هكغ وحهت مً ( وهظامغصه12.92بلغذ)

 وبطضق بؿغنت البهُضة ألازباع هلل نلى وكضعجه الهضهض كطت وهي ؾالمُت،ؤلا  الشلافت

 وأماهت.

ت مو ًخهاعع ما ول مً زال زبروي مىكو أن الباخشان والخل  الهغبُت الهٍى

 في الىظ. ؾىاء نً زغوج أي نهىان ًً ولم والاحخمانُت، والضًيُت الشلافُت وميىهاتها
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 نً جسغج التي اللغاء حهلُلاث بدظف ًلىم إلاىكوا أن هما اإلاىخىبت، الىطىص أو الطىع 

 الىظ. 

 الرررضوع  نلرررى أهرررضث ( التررريMembrate , 2010صعاؾرررت ) هدُجرررت مرررو الىدُجرررت هرررظه وجخفرررم

 اإلاخابهين. حظب وبالخالي ؤلالىترووي اإلاىكو جطمُم في اللُم جلهبه الظي الغبِـ

لذاللة ا مسحىي  عىذ إحصائية داللة رات فشوق هىان الخام : هل الس ال -

ألاسدهية  للمىاكع اإلاشاهذة وسبة ثحذيذ في الجشافييي الحصميم دوس  ( في0...)

 الاجحماعي، الىسيطة )الىىع اإلاحغيرات ألاسدهيين( باخحالف وخبروي عمىن  )مىكعي

 الذساس ي( ؟ اإلاسحىي  والجامعة، الحخصص السً،

 الاجحماعي. الىىع محغير-

 الخطرررررمُم صوع  ( فررررري4.42الضاللرررررت ) مؿرررررخىي  نىرررررض إخطرررررابُت صاللرررررت طاث فرررررغوق جىحرررررض ال -

 . وهرظاالاحخمراعي الىرىم مخغيرر برازخالف نمىن  إلاىكو اإلاشاهضة وؿبت جدضًض في الجغافُيي

ٌ  الجيؿين مسخلف مً الؿلبت هكغ وحهاث اجفاق إلى مغصه  الجغافُيري الخطمُم صوع  خى

اصة في  وإلرى ،ألاعصن )نمىهرىزبروي( فري الالىتروهُرت اإلاىاكرو بهؼ مخابهت وؿبت هلطان أو ٍػ

 نلرررى الخفررراف فررري الجغافُيررري الخطرررمُم أهمُرررت نلرررى الجيؿرررين ورررل مرررً الهُىرررت أفرررغاص اجفررراق

ررت  بررين فررغوق وحررىص مضنرر إلررى باإلغررافت الضعاؾررت، كُررض اإلاررىكهين فرري ألاعصهُررت والشلافررت الهٍى

 وؿرررررربت فرررررري الفررررررغق  إخررررررضار فرررررري الجغافُيرررررري الخطررررررمُم صوع  مىغررررررىم فرررررري والؿالبرررررراث الؿررررررالب

 للمطرررررمم ًمىرررررً أهررررره نلرررررى مخفلرررررين الؿرررررغفين )طوىعوإهرررررار( وررررراهىا هرررررال نأ همرررررا اإلاشررررراهضة،

رررت مرررً مؿرررخيبؿت أنمررراٌ اؾرررخلهام الجغافُيررري  حغافُىُرررت جطرررامُم إبرررضام يفررر الهغبُرررت، الهٍى

 اإلاخهضصة. للىؾابـ واإلاػمىن  الصخطُت و الغجي مىخضة ضبغت طاث

 مؿخىي  نىض إخطابُت صاللت طاث فغوق جىحض أهه فاجطح زبروي إلاىكو باليؿبت أما -

 زبروي إلاىكو اإلاشاهضة وؿبت جدضًض في الجغافُيي الخطمُم صوع  ( في4.42الضاللت )

 إلاىكو الجغافُيي الخطمُم مجاالث )نالكت في زاضت الاحخماعي، الىىم مخغير بازخالف

 زبروي إلاىكو الجغافُيي الخطمُم نالكتو  اإلاشاهضة، وؿبت في الفغق  إخضار في زبروي

ت  الفغوق (. وواهذ4.42مً ) أكل ؤلاخطابُت الضاللت مؿخىي  وان خُثالهغبُت(  بالهٍى

 الظوىع. الؿالب لطالح
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 محغيرالسً -

 الهُىررت أفررغاص بررين إخطررابُت صاللررت طاث فررغوق جىحررض ال أهرره اجطررح نمررىن  إلاىكررو باليؿرربت -

رت الفئراث مً راصة فري نمرىن  إلاىكرو الجغافُيري الخطرمُم مجراالث )صوع  فري اإلاسخلفرت الهمٍغ  ٍػ

 إخررررضار فرررري نمرررىن  إلاىكررررو الجغافُيرررري الخطرررمُم ونالكررررت نمررررىن، مخابهرررت وؿرررربت طرررانهل أو

ررررت نمررررىن  إلاىكررررو الجغافُيرررري الخطررررمُم ونالكررررت اإلاشرررراهضة، وؿرررربت فرررري الفررررغق  الهغبُررررت(  بالهٍى

 صوع  مجاٌ نلى إحابتهم في أنماعهم بازخالف الهُىت أفغاص بين فغوق جىحض أهه جبين بِىما

ررررررت نلررررررى الخفرررررراف يفرررررر نمررررررىن  إلاىكررررررو الجغافُيرررررري الخطررررررمُم  وواهررررررذ ،ألاعصهُررررررت والشلافررررررت الهٍى

ت ) لطالح الفغوق  ؾىت فأهبر( . 50الفئت الهمٍغ

ُرررو فررري فرررغوق أمرررا مىكرررو زبروررري فخبرررين أهررره جىحرررض  -  مخغيرررر برررازخالف الضعاؾرررت مجررراالث حم

 الجغافُيررررري الخطرررررمُم صوع  فررررري إخطررررابُت صاللرررررت طاث فرررررغوق هىرررران أن جبرررررين خُرررررث الؿررررً،

ررررراصة فررررري زبروررررري إلاىكرررررو  وواهرررررذ الؿرررررً، مخغيرررررر برررررازخالف اإلاىكرررررو مخابهرررررت وؿررررربت هلطررررران أو ٍػ

ررررررت ) الفئررررررت لطررررررالح الفررررررغوق  صاللررررررت طاث فررررررغوق وحررررررىص جبررررررين فررررررأهبر(. همررررررا ؾررررررىت 50الهمٍغ

رررررت نلرررررى الخفررررراف فررررري زبروررررري إلاىكرررررو الجغافُيررررري الخطرررررمُم صوع  فررررري إخطرررررابُت  والشلافرررررت الهٍى

رررت )ا الفئرررت لطرررالح الفرررغوق وواهرررذ الؿرررً، مخغيرررر برررازخالف ألاعصهُررت فرررأهبر(.  ؾرررىت 50لهمٍغ

 في زبروي إلاىكو الجغافُيي الخطمُم نالكت في إخطابُت صاللت طاث فغوق وحىص جبين هما

 الفئرررت لطرررالح الفرررغوق وواهرررذ الؿرررً، مخغيرررر برررازخالف اإلاشررراهضة وؿررربت فررري الفرررغق  إخرررضار

ت  الخطمُم نالكت في إخطابُت صاللت طاث فغوق وحىص اجطح ؾىتفأهبر(. هما 50)الهمٍغ

ررررت زبروررري إلاىكررررو الجغافُيررري  لطررررالح الفررررغوق وواهرررذ الؿررررً، مخغيرررر بررررازخالف الهغبُرررت بالهٍى

ت ) الفئت  فأهبر(. ؾىت 50الهمٍغ

ت ) الفئاث طوي  مً الؿلبت كضعة إلى الىخابج هظه وحهؼي   فأهبر( نلى ؾىت 50الهمٍغ

 الالىتروهُت للمىاكو اإلاشاهضة وؿب نلى الخأزير نلى الجغافُيي الخطمُم صوع  جدضًض

 م.نا بشيل
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 والجامعة لحخصص محغيرا -

مجاالث  في والخسطظ الجامهت بازخالف جىحضفغوق ال أهه جبين نمىن  إلاىكو باليؿبت -

اصة في نمىن  إلاىكو الجغافُيي الخطمُم صوع )  صوع و  ،نمىن  مخابهت وؿبت هلطان أو ٍػ

ت نلى الخفاف في نمىن  إلاىكو الجغافُيي الخطمُم  ونالكت ،ألاعصهُت والشلافت الهٍى

 اإلاشاهضة(.  وؿبت في الفغق  إخضار في نمىن  إلاىكو الجغافُيي خطمُمال

 نمررررىن  إلاىكررررو الجغافُيررري الخطررررمُم نالكررررت فررري إخطررررابُت صاللررررت طاث فرررغوق وحررررىص واجطرررح

رررررررت الضاللرررررررت  مؿرررررررخىي  وررررررران خُرررررررث والخسطرررررررظ، الجامهرررررررت مخغيرررررررر برررررررازخالف الهغبُرررررررت بالهٍى

الخطرررررررررمُم  سطررررررررظج ؾلبررررررررت لطرررررررررالح الفررررررررغوق وواهررررررررذ (،4.42مرررررررررً ) أكررررررررل وهررررررررى (،4.422)

 الجغافُيي حامهت البترا.

 إلاخغير حهؼي  فغوق جىحض ال أهه فخبين ألاعصوي ؤلالىترووي زبروي إلاىكو باليؿبت أما

ت نلى الخفاف في زبروي إلاىكو  الجغافُيي الخطمُم صوع مجالي ) في الجامهت  الهٍى

 وؿبت في فغق ال إخضار في زبروي إلاىكو الجغافُيي الخطمُم نالكت و ألاعصهُت، والشلافت

 اإلاشاهضة.

 زبروي إلاىكو الجغافُيي الخطمُم صوع  في إخطابُت صاللت طاث فغوق وحىص اجطح بِىما

اصة في  ألن وطلً والجامهت، الخسطظ مخغير بازخالف اإلاىكو مخابهت وؿبت هلطان أو ٍػ

 ؾلبت لطالح الفغوق وواهذ (،4.42مً ) أكل اللُمت وهظه (،4.447بل  ) الضاللت مؿخىي 

 نالكت في إخطابُت صاللت طاث ؤلانالم في حامهت البترا. هما جبين وحىص فغوق ظجسط

ت زبروي إلاىكو الجغافُيي الخطمُم  والجامهت، الخسطظ مخغير بازخالف الهغبُت بالهٍى

 الفغوق وواهذ (،4.42مً ) أكل اللُمت وهظه (،4.454بل  ) الضاللت مؿخىي  ألن وطلً

 هت البترا.ؤلانالم في حام جسطظ ؾلبت لطالح

 الذساس ي اإلاسحىي  محغير -د

 الخطرررررمُم صوع الضعاؾرررررت ) مجرررررالي نلرررررى فرررررغوق جىحرررررض ال أهررررره اجطرررررح نمرررررىن  إلاىكرررررو باليؿررررربت

رررررت نلرررررى الخفررررراف فررررري نمرررررىن  إلاىكرررررو الجغافُيررررري  الخطرررررمُم ونالكرررررت ،ألاعصهُرررررت والشلافرررررت الهٍى
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 ي اإلاؿرررررخى  إلاخغيرررررر اإلاشررررراهضة( حهرررررؼي  وؿررررربت فررررري الفرررررغق  إخرررررضار فررررري نمرررررىن  إلاىكرررررو الجغافُيررررري

 الضعاس ي.

 إلاىكو الجغافُيي الخطمُم صوع  مجاٌ نلى إخطابُت صاللت طاث فغوق وحىص اجطح هما

اصة في نمىن  الؿىتالغابهت.  ؾلبت لطالح الفغوق وواهذ ،نمىن  وؿبتمخابهت أوهلطان ٍػ

 مً الؿلبت مً غيرهم مً أهثر ملضعة لضًه الغابهت الؿىت ؾلبت ألن الفغوق هظه وجفؿغ

اث باقي اصة في الالىترووي للمىكو الجغافُيي الخطمُم أزغ جدضًض في لضعاؾُتا اإلاؿخٍى  ٍػ

 اإلاخابهت. وؿب هلطان أو

 إلاىكو الجغافُيي الخطمُم نالكت مجاٌ نلى إخطابُت صاللت طاث فغوق وحىص وجبين

ت نمىن   الغابهت. الؿىت ؾلبت لطالح الفغوق وواهذ ،الهغبُت بالهٍى

 الخطمُم صوع  مجاٌ في إخطابُت صاللت طاث فغوق جىحض ال أهه فاجطح زبروي مىكو أما

اصة في زبروي إلاىكو الجغافُيي  اإلاؿخىي  إلاخغير حهؼي  اإلاىكو مخابهت وؿبت هلطان أو ٍػ

 الضعاس ي.

 إلاىكو الجغافُيي الخطمُم صوع  مجاٌ نلى إخطابُت صاللت طاث فغوق جىحض أهه وجبين

ت نلى الخفاف في زبروي  الؿىت ؾلبت لطالح الفغوق ذوواه ،ألاعصهُت والشلافت الهٍى

 مً أهبر كضعة لضيهم الغابهت الؿىت ؾلبت أن إلى الفغوق هظه الباخشت وحهؼو  الغابهت،

اث ؾلبت مً غيرهم  في الجغافُيي الخطمُم صوع  جدضًض نلى ألازغي  الضعاؾُت اإلاؿخٍى

ت نلى الخفاف  ألاعصهُت. والشلافت الىؾىُت الهٍى

ٌ  ًبين هما  الخطمُم نالكت مجاٌ نلى إخطابُت اللتص طاث فغوق وحىص الجضو

 ؾلبت لطالح الفغوق وواهذ اإلاشاهضة، وؿبت في الفغق  إخضار في زبروي إلاىكو الجغافُيي

 صعؾىا الغابهت الؿىت ؾلبت أن إلى الباخشين هكغ وحهت مً مغصه الغابهت. وهظا الؿىت

 في الفغق  إخضارو  الجغافُيي الخطمُم بين جغبـ التي بالهالكت ونيهم وػاص أهثر مىاص

 اإلاشاهضة. وؿب

 إلاىكو الجغافُيي الخطمُم نالكت مجاٌ نلى إخطابُت صاللت طاث فغوق وحىص جبين هما

ت زبروي  وحهت مً ٌهىص الغابهت. وهظا الؿىت ؾلبت لطالح الفغوق وواهذ ،الهغبُت بالهٍى
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 ؾلبت مً أهثر جيىن  أن اإلافترع مً التي الغابهت الؿىت ؾلبت كضعة إلى الباخشت هكغ

ت للمىكو الجغافُيي الخطمُم نالكت جدضًض في والشالشت والشاهُت ألاولى الؿىت  بالهٍى

 الهغبُت.

 اإلالترحات والحىصيات:

 صازل اإلاخهضصة الىؾابـ نغع بأماهً الجغافُيي اإلاطمم يهخم أن غغوعة -1

اتها وزبروي ( إلزغاء ؤلالىترووي )نمىن  اإلاىكو ض مدخٍى  اإلاخابهت. وؿبت مً ليًز

ت مً مؿخىخاة حشىُلُت نىاضغ اؾخسضام عةغغو  -2  الىؾىُت الهغبُت الهٍى

 وألافغاص. الشهىب الشهبي( لضي  نلى )اإلاىعور للخفاف

 مىاهبهم ازغاء ؤلاهترهذ مىاكو جطمُم نلى اللابمين الجغافُىُين اإلاطممين نلى -3

 الجضًضة.  الخطمُم بغامج مً اإلاجاٌ هظا في الخىىىلىحُت باإلاؿخدضزاث

 والطىع  الخلفُاث حاهب إلى الخطمُم في الىؾىُت الغمىػ  سضاماؾخ غغوعة -4

ؼ ألاعصوي، الترار مً اإلاؿخمضة ت لخهٍؼ  مخابعي لضي ألاعصهُت الىؾىُت الهٍى

 اإلاىكهين.

 اإلاىكو ضفداث بهؼ جطمُم في وؤلاؾالمُت الهغبُت الؼزغفت اؾخسضام غغوعة -5

ض ؼ نلى اإلاىكو كضعة مً لتًز ت حهٍؼ  اإلاىكهين. مخابعي لضي مُتوؤلاؾال  الهغبُت الهٍى

ت إبغاػ للمىكهُيب الجغافُىُىن  اإلاطممىن  يهخم أن غغوعة -6  الهغبُت الهٍى

ت الؿُاخُت ألاماهً إلى ؤلاشاعة زالٌ مً ؤلاؾالمُت  والىؾً ألاعصن في وألازٍغ

ت في الهغبي  اإلاىغىم. بهظا زاضت ػاٍو

 رالخض لخالبم الخطمُم خُث مً الطفداث بهؼ جدضًث ًخم أن غغوعة -7

دت ألىان اؾخسضام خُث مً مالبمت جيىن  بأن وطلً ؤلازباعي،  للهين مٍغ

 الدجم. و الىىم خُث مً مىاؾبت وزؿىؽ



دوس الحصميم الجشافييي في ثحذيذ وسبة اإلاشاهذة إلاىاكع ؤلاهترهت ألاسدهية مً وجهة هظش طلبة 

 الجامعات ألاسدهية
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(   Layoutالخاعجي ) بالخسؿُـ الاهخمام ؤلاهترهذ نلى الهغبُت اإلاىاكو حمُو نلى -8

 )حظب مغة. مً ألهثر اإلاىكو جطفذ نلى اإلاخللي حؿانض ختى والطفداث للمىكو

 ىخج(.للم اإلاخللي

ض إحغاء غغوعة -9 ٌ  الخضًشت الضعاؾاث مً اإلاٍؼ   اإلاىغىم هظا خى
ً
 لللت هكغا

 الشأن.  بهظا اإلاخهللت الضعاؾاث

 اإلاشاجع: كائمة

، الاججاهاث ثىىىلىجيا اليشش الصحفي  :(5442اللبان، شٍغف صعوَش ) .7

ت اللبىاهُت لليشغ ، اللاهغة  .الخضًشت، الضاع اإلاطٍغ

صحافة ؤلاهترهت، كىاعذ اليشش    :(5442ضاصق، نباؽ مطؿف  ) .5

 ، أبى قبي، صاع الكفغة للؿبانت واليشغؤلالىترووي الصحافي الشبيي

، صاع الغغا لليشغ والخىػَو، هىذسه ثصميم اإلاىاكع : (5447خمض، نبضهللا )أ) .2

 مطغ -اللاهغه

، علم الاثصال، اإلافاهيم وهظشياثه ومجاالثه: (1721)  حىهغ، ضالح الضًً .0

  .نين شمـ  اللاهغة، مىخبت

 "،اإلاىاكع ؤلالىتروهية وحلىق اإلالىية الفىشية :(5474خىي، فاجً خؿين ) .2

 صاعالشلافت   لليشغ والخىػَو(. نمان:

، ؤلاعالمىشبيات الحىاصل الاجحماعي :(5454نبضالغػاكمدمض )الضلُمي  .9

 . لليشغوالخىػَو الابخياع نمان : صاع

، يذوالصحافةؤلاهتروهيةؤلاعالمالجذ :(5474الضلُمي ،نبضالغػاكمدمض ) .1

 نمان : صاعوابللليشغوالخىػَو

 والحىىىلىجيا ؤلالىتروهية الصحافة :(5477الضلُمي،نبضالغػاكمدمض ) .8

 ألاعصن. الخىػَو، و لليشغ نمان: صاعالشلافت الشكمية،
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