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الخػغٍل باإلاجلت:
مجلت غلمُت صولُت مدٌمت جهضع ً
صوعٍا غً
مغيؼ حُل البدث الػلمي حػجى بالضعاؾاث
ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت ،بةقغاف هُئت جدغٍغ
مكٍلت مً ؤؾاجظة وباخشحن وهُئت غلمُت جخإلل
مً هسبت مً الباخشحن وهُئت جدٌُم جدكٍل
صوعٍا في ًل غضص.
اهخماماث اإلاجلت و ؤبػاصها:

هُئت الخدغٍغ :
ؤ.ص غانم شخاصة غلي(الجامػت ؤلاؾالمُت الػاإلاُت،مالحزًا).
ص.صبِل قاجذ (حامػت  8ماي ،1945ناإلات،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص قلُذ مًحي ؤخمض الؿامغاجي (حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحزًا).
ص.ؾامُت ابغَػم(حامػت الػغبي بً مهُضي،ؤم البىاقي،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم الػىضخي (حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحزًا).
ص.عيىان قاقى(حامػت الكهُض ّ
خمه لخًغ،الىاصي،الجؼاثغ).

عثِـ اللجىت الػلمُت :ؤ.ص.غلي نباؽ (حامػت نؿىُُىت ،2الجؼاثغ).

مجلت ظُل الٗلَم ؤلانؿانُت ٍالاظخماُٖت غباعة
غً مجلت مخػضصة الخسههاث ،حؿتهضف وكغ
اإلاهاالث طاث الهُمت الػلمُت الػالُت في مسخلل
مجاالث الػلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت .حػغى
اإلاجلت حمُؼ مهاالتها للػمىم غبر مىنػها
ويظا مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي ،مؼ بياقتها
لكهاعؽ ؤؾلب مدغًاث البدث الجامػُت ،بهضف
اإلاؿاهمت في بزغاء مىيىغاث البدث الػلمي.
مجاالث اليكغ باإلاجلت:

اللجىت الػلمُت:
ص.وػمىوي مغاص (حامػت لىهِسخي غلي،البلُضة ،2الجؼاثغ).
ص.بغاى زًغاء (حامػت جبؿت،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص صاوص غبض الهاصع بًلُؿا(حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحزًا).
ص.بىػٍض مىمجي (حامػت مدمض الهضًو بً ًحي حُجل،الجؼاثغ).
ص .بكغي ؾػُضي (حامػت مىالي اؾماغُل،اإلاؿغب).
ص.مغاص غلت(حامػت ػٍان غاقىع،الجلكت،الجؼاثغ).
صَُ.ب الػُاصي(حامػت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاؿغب).
ص.ؾاسخي ؾكُان (حامػت الُاعف،الجؼاثغ).
ص.جاج الضًً اإلاىاوي(حامػت يحرالا،الهىض).

جيكغ اإلاجلت ألابدار في اإلاجاالث الخالُت:
غلم الىكـ وغلىم التربُت وألاعَىقىهُا ،غلم
الاحخماع ،الكلؿكت

الخاعٍش ،غلم اإلاٌخباث

والخىزُو ،غلىم ؤلاغالم والاجهاُ ،غلم آلازاع.
جيكغ مجلت حُل الػلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت
البدىر الػلمُت ألانُلت للباخشحن في هظه
الخسههاث ًاقت مً صازل الجامػاث
الجؼاثغٍت ومً زاعج الجؼاثغ مٌخىبت باللؿت
الػغبُت ؤو الكغوؿُت ؤو ؤلاهجلحزًت.

ؤغًاء لجىت الخدٌُم الاؾدكاعٍت لهظا الػضص :
ص.بىصعبالت مدمض(حامػت مدمض بىيُاف،اإلاؿُلت،الجؼاثغ).
ص.ولُض عقُو مدمض الػُانغة (حامػت اإلالَ ؾػىص،اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت).
ص.بً غلي مدمض (اإلاغيؼ الجامعي ؾلحزان،الجؼاثغ).
ص .لُكُت غلي الٌمِصخي (حامػت َغابلـ،لُبُا).
ص.مدمض مهابُذ (اإلاغيؼ الجامعي جِؿمؿُلذ،الجؼاثغ ).
ص.مدمض مدمض ؾلُمان مدمىص (حامػت ؤؾُىٍ،مهغ).
ص.الؿػُض ًلُىاث(حامػت مدمض بىيُاف،اإلاؿُلت،الجؼاثغ).
ص.خؿً ػعٍبت (حامػت نكهت،جىوـ).
ص.قٌغي مخىلي (حامػت الكهغاء،اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت).

الخضنُو اللؿىي :
ؤ.ص.مدمض حىاص خبِب البضعاوي (حامػت البهغة،الػغام).
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ج٣بل المظلت ألابدار ٍاإلا٣االث التي جلتزم اإلاَيَُٖت ٍاإلانهجُتٍ ،جخَاٞغ ٞحها
ألانالت الٗلمُت ٍالض٢ت ٍالجضًت ٍجدترم َ٢اٖض النكغ الخالُت :

ؤن ًٌىن البدث اإلاهضم يمً اإلاىيىغاث التي حػجى اإلاجلت بيكغها.
ؤال ًٌىن البدث نض وكغ ؤو نضم لليكغ ألي مجلت  ،ؤو ماجمغ في الىنذ هكؿه  ،وٍخدمل الباخث ًامل
اإلاؿاولُت في خاُ ايدكاف بإن مؿاهمخه ميكىعة ؤو مػغويت لليكغ.
ؤن جدخىي الهكدت ألاولى مً البدث غلى:
 غىىان البدث.َّ
الػلمُت ،والجامػت التي ًيخمي بليها.
 اؾم الباخث وصعحخه البرًض ؤلالٌترووي للباخث.َّ
 ملخو للضعاؾت في خضوص ً 150لمت وبحجم زِ .12 الٍلماث اإلاكخاخُت بػض اإلالخو.ؤن جٌىن البدىر اإلاهضمت بةخضي اللؿاث الخالُت :الػغبُت ،الكغوؿُت وؤلاهجلحزًت
ؤن ال َد
ًؼٍض غضص نكداث البدث غلى ( )20نكدت بما في طلَ ألاقٍاُ والغؾىماث واإلاغاحؼ والجضاوُ
واإلاالخو.
ُث
َد
البدث ً
َّ
ؤن ًٌىن
وؤلامالثُت.
ألازُاء اللؿىٍت والىدىٍت
زالُا ِمم َدً
ِم
وؤحجامها غلى الىدى آلاحي:
ؤن ًلتزم الباخث بالخُىٍ
ِم
 اللؿت الػغبُت :هىع الخِ ( )Traditional Arabicوحجم الخِ ( )16في اإلاتن  ،وفي الهامل هكـ الخِ مؼحجم (.)12
 اللؿت ألاحىبُت :هىع الخِ (  ) Times New Romanوحجم الخِ ( )14في اإلاتن ،وفي الهامل هكـ الخِ مؼحجم (.)10
 جٌخب الػىاوًٍ الغثِؿُت والكغغُت للكهغاث بحجم  16ههُت مشلها مشل الىو الغثِسخي لًٌ مؼ جطخُمالخِ.
ؤن جٌخب الخىاشخي بكٍل هظامي خؿب قغوٍ بغهامج  Microsoft Wordفي نهاًت ًل نكدت.
ؤن ًغقو ناخب البدث حػغٍكا مسخهغا بىكؿه ووكاَه الػلمي والشهافي.
غىض بعؾاُ الباخث إلاكاعيخه غبر البرًض الالٌترووي ،ؾِؿخهبل مباقغة عؾالت بقػاع بظلَ .
جسًؼ ًل ألابدار اإلاهضمت للمجلت للهغاءة والخدٌُم مً نبل لجىت مسخهت وٍلهى البدث الهبىُ النهاجي
بػض ؤن ًجغي الباخث الخػضًالث التي ًُلبها اإلادٌمىن.
ال جلتزم اإلاجلت بيكغ ًل ما ًغؾل بليها .

ً
جغؾل اإلاؿاهماث بهُؿت الٌتروهُت خهغا غلى غىىان اإلاجلت:
social@jilrc-magazines.com
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ؤلاقخخاخُت
َد
َّ
نلُذ غلى آُ ببغاهُم ،وباعى غلى َّ
نل غلى َّ
اللهم ّ
مدمض وآله،
مدمض وآله ،يما
ِم
ِم
َّ
َد
ٌد
خمُض مجُض ،ؤما بػض:
يما باعيذ غلى آُ ببغاهُم؛ بهَ
هًؼ بحن ؤًضًٌم في ؤوُ قهغ مً ؾىت  2016الػضص الخامـ غكغ مً مجلت "حُل
ً
ً
الػلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت" ،في غامها الشالث ،ولهض جًمً هظا الػضص ناثمت ممخاػة
مً اإلاهاالث والبدىر الػلمُت ،ونض مغث ًلها غلى اللجىت الخدٌُمُت لخًكي غليها
نبؿت اإلاهضانُت الػلمُت.
اغخماص الخىىع في البدىر الػلمُت ومهاصع بعؾالها ًبهى مبضؤها الكاجؼ وطلَ ًٌىن
ً
وقها إلاجمىغت مً الكغوٍ الػلمُت جخمحز بضنتها ونغامتها ،لظلَ ؤبىاب اإلاجلت مكخىخت
لخلهي ًل اإلاهاالث والبدىر ألاًاصًمُت التي جٌىن في مخىاوُ جسهو اإلاجلت.
ً
ً
مىػغا غبر مجاالث مخباًىت،وبما ؤن مههضها
جًمً هظا الػضص زماهُت غكغ مهاال
الضاثم هى جدهُو الخمحز والُكغة الىىغُت في البدث الػلمي قٍل هظا الػضص باوسجام
الػضًض مً الخهىُ اإلاػغقُت لخهل اإلاجلت بلى مؿخىي غالي مً الجىصة.
ًبهى اإلابضؤ ألاؾاسخي للمجلت هى الىجاح الضاثم وهظا لً ًخم بال بإغمالٌم الػلمُت،
لظلَ ًلىا قغف باؾخهباُ بدىزٌم.
عثِـ الخدغٍغ  /ؤ .حماُ بلبٍاي
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جسلي ؤؾغة جدغٍغ اإلاجلت مؿاولُتها غً ؤي اهتهاى لخهىم اإلالٌُت الكٌغٍت
ال حػبر آلاعاء الىاعصة في هظا الػضص بالًغوعة غً عؤي بصاعة اإلاغيؼ
حمُؼ الخهىم مدكىظت لمعيؼ حُل البدث الػلمي © 2016
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اججاهاث َالب حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت بمالحزًا هدى قاغلُت هظام الخػلُم ؤلالٌترووي
أ.مكاعى.ص/هجضة مدمض غبض الغخُم
حامػت الؿىصان للػلىم والخٌىىلىحُا

ؤ.مكاعى.ص/حماُ الضًً مدمض مؼًى
حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحزًا

ملخو:
هضقذ الضعاؾت الخٗغٖ ٝلى َبُٗت اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني ال٣اثم بجامٗت اإلاضًنت
الٗاإلاُت،مالحزًا من خُض الاًجابُت ٍالؿلبُتٍ،الخٗغٖ ٝلى َبُٗت اججاىاث الُالب من زال ٫مخٛحر النَٕ (ط٦غ  /ؤنثى)،
ٍمخٛحر ال٩لُت التي ًنخمي الحها الُالب (٧لُت ج٣نُت اإلاٗلَماث ٍ٧لُت الٗلَم ؤلاصاعٍت ٍاإلاالُت٧ /لُت الٗلَم ؤلاؾالمُت٧ٍ ،لُت
اللٛاثٍ ،مغ٦ؼ اللٛاث)ٍ .جَنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت:
ّ -1
بإ َبُٗت اججاىاث َالب الجامٗت ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بجامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت بًجابُت بهٟت ٖامت.
 -2ال جَظض ٞغٍ ١ظَىغٍت طاث صاللت بخهاثُت في صعظت اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني حٗؼُ إلاخٛحر
النَٕ (ط٦غ /ؤنثى ).
 -3جَظض ٞغٍ ١ظَىغٍت طاث صاللت بخهاثُت في صعظت اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني لهالر َالب
٧لُت ج٣نُت اإلاٗلَماث ٍَالب ٧لُت الٗلَم ؤلاصاعٍت ٍاإلاالُت.
ًلماث مكخاخُت :الاججاىاثٞ ،اٖلُت ،الخٗلُم ؤلال٨ترٍني ،ظامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت-مالحزًا.
مهضمت الضعاؾت :
ًا
ّ
بإ الخَُع اإلاؿخمغ ٍالخٛحر الؿغَ٘ الظي قمل ٧ل مناحي الخُاة؛ ؤنبذ ؾمت ممحزة لًظا الٗهغ زهَنا ما خضر في
ًا
ُ
مجا ٫ج٨نَلَظُا اإلاٗلَماث ٍالاجهاالث؛ التي ؾاٖضث ٖلى بخضار ن٣لت خًاعٍت ٦بحرةٞ ،إنبذ البُٗض ٢غٍباٍ ،ؤنبذ الٗالم
٢غٍت نٛحرة ججاٍػث خضٍص الؼماإ ٍاإلا٩اإ٢ٍ ،ض انٗ٨ـ ىظا الخَُع ٖلى ٞلؿٟت التربُت ٍؤىضاًٞاٍٖ ،لى النٓم الخٗلُمُت
ؤًًاٍ ،م٘ الخَُعاث الٗلمُت ٍالخ٣نُت الًاثلتٍ ،اؾخسضام ج٨نَلَظُا اإلاٗلَماث ٍالاجهاالث في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت
ٍالتربٍَت؛ ًْغث الخاظت لَي٘ اؾتراجُجُاث لخٍَُغ الخٗلُم ٍبنالخٌ ٍجدضًشٌ ،خُض ٞغيذ ىظو الخ٣نُت نٟؿًا ٦ماقغ
ُ
لخ٣ضم اإلاجخم٘ ٍجَُعوٍ ،ؤخض ُؤؾـ الخنمُت زهَنا ّ
ٍؤإ ج٣ضم ألامم ً٣اؽ بنخاظًا الٗلمي ٍالخ٣جي.
بإ الخٗلُم ٌٗخمض في ٦شحر من نٓمٌ ٍؤق٩الٌ ٖلى ج٣نُاث الاجهاّ ،٫
ًظ٦غ غبض الخمُضّ " :
ٍؤإ جَُع نٓم الخٗلُم
ًٍَْعؤق٩الٌ الجضًضة؛ًغجبِ في مٗٓم الخاالث بخَُع ىظو الخ٣نُاث؛ٍطلّ ٪إ الخٗلُم ٖملُت اجهالُت لًا ٖنانغىا
الخانت ؾَاء جمذ صازل الٟهل الض اسخي ؤٍ زاعظٌ،باإلياٞت بلى ّ
ؤإ نجاح ىظو الٗملُت ٌٗخمض بالضعظت ألاٍلى ٖلى اإلاًاعاث
ع
الاجهالُت لٗنانغىا من ظانبٍٖ ،لُالاؾخسضام ألامشل لخ٣نُاث الاجهاٍٍ ٫ؾاثلٌ من ظانب آزغ".

-1عبداحلميد،زلمد"،منظومة التعليم عبرالشبكات"،القاىرة،عادلالكتب2009 ،ـ،ط ،2ص.123
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ًا
ًا
ًا
ؤٍضر اإلاىؾىيّ ":
ؤإ اؾخسضام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بمنَٓمخٌ اإلاخ٩املت في بِئت الخٗلُم ؤنبذ مخُلبا مًما ٍيغٍعٍا املخٌ
الخاظت بلى الخٍَُغ النَعي اإلاُلَب للمدخَي الٗلمي للمناهج ٍاإلاؿا٢اث الضعاؾُت ٍٍؾاثل الخضعَـ الالػمت في جُٟٗل ٍبزغاء
البِئت الخٗلُمُت بمُُٗاث ٍؤؾالُب ٍج٣نُاث يغٍعٍتّ ،
ٍؤإ ؤىمُت بناء مَ٩ناث حٗلُمُت ٍجغبٍَت ٞاٖلت ؤصُ بلى يغٍعة جبجي
اؾتراجُجُت حٗلُمُت جاصي بك٩ل ٖملي بلى مسغظاث حٗلُمُت طاث مؿخَُ ٖلمي ًاىل الُلبت الخغٍجحإ من زاللًا للضزَ٫
بلى مٗتر ٥الخُاة الٗملُتٍ ،بلى الخٍَُغ الٗلمي اإلاؿخ٣بلي ب٩ل ظضاعة ٍا٢خضاع".
٦ما ّ
ؤإ الٗضًض الاقاعاث جضٖ ٫لى ٞاٖلُت نٓام اؾخسضام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني ٍاإلاؼاًا الٗضًضة من جٍَُْ ،ٌٟجخجٌ مٗٓم
اإلااؾؿاث التربٍَت ٍالخٗلُمُت ندَوٍ ،ندَ جَُْ ٌٟؾَاء ٧انذ ظامٗاث ٖغٍ٣ت ،ؤٍظامٗاث خضًشت ٦جامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت
بمالحزًا.
مكٍلت الضعؾت:
حٗخبر الجامٗاث اإلاؿاٍ ٫ألاٍٖ ٫ن جٍَُغ عؤؽ اإلاا ٫ال٨ٟغيٍ ،بمضاص اإلاجخمٗاث بإظُا ٫مخٗلمت ٍماىلت في مسخل٠
الخسههاثٍ،ال ًخإحى ىظا بال بخدؿحإ اإلاضزالث من مناهجٍ،م٣غعاث صعاؾُتٍ،ؤنٓمت حٗلُمُت،لًماإ اإلاسغظاث
اإلااىلت؛اإلاخمشلت في الَ٩اصع البكغٍت لخَ٣م بضٍعىا زحر ُ٢امٍ،بما ّ
ؤإ ظامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت بمالحزًا حؿخسضم نٓام الخٗلُم
ؤلال٨ترٍني في الخٗلُم اإلاباقغ ٍ في نٓام الخٗلُم ٖن بٗضٍ ،هي ظامٗت خضًشت النكإة ،ظاءث ىظو الضعاؾت للخػغف غلى
اججاهاث الُالب هدى قاغلُت هظام الخػلُم الالٌترووي الهاثم بجامػت اإلاضًىتٍ ،طل ٪ب٣هض الخإ٦ض من َبُٗت اججاىاث
الُالب ندَ نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بالجامٗت.
ؤؾئلت الضعاؾت :
ًا
بناء ٖلى مك٩لت الضعاؾت جم نُاٚت ؤؾئلت الضعاؾت في الخالي:
ما َبُٗت اججاىاث َالب ظامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم الال٨ترٍني ال٣اثم بالجامٗت؟ ٍمن ىظا الؿاا٫
الغثِـ جخٟغٕ ألاؾئلت الكغغُت الخالُت:
 /1ىل ىناٞ ٥غٍ ١ظَىغٍت طاث صاللت بخهاثُت في صعظت اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم الال٨ترٍني حٗؼُ بلى
النَٕ ( طَ٧ع/بنار)؟.
 /2ىل ىناٞ ٥غٍ ١ظَىغٍت طاث صاللت بخهاثُت في صعظت اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم الال٨ترٍني حٗؼُ بلى
ال٩لُت التي ًنخمي بلحها الُالب (الٗلَم الاؾالمُت،اللٛاث،مغ٦ؼ اللٛاث،التربُت/الٗلَم اإلاالُت ٍالاصاعٍت ،الخاؾب آلالي ٍج٣نُت
اإلاٗلَماث) ،؟.
ؤهمُت الضعاؾت :جخلخو ؤهمُت الضعاؾت في آلاحي:

 -2ادلوسوم،عالء بن زلمد (1429ىػ)"،متطلبات تفعيل التعليم اإللكتروني"،كرقة عمل مقدمة دللتقى التعليم اإللكرتكين األكؿ،الرياض-19( ،
1429/5/25ىػ) ص.121،
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 /1جَٞحر ٢اٖضة مٗغُٞت إلصاعة الجامٗت ٍللباخشحإ ٍالُالب ٖن نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بجامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت بمالحزًا،
ٍال٨كٖ ٠ن َبُٗت اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُخٌ.
 /2حٗض ؤٍ ٫صعاؾت جدناٍ ٫اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بجامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت بمالحزًا.
 /3لٟذ ؤنٓاع اإلاًخمحإ ٍال٣اثمحإ ٖلى ؤمغ الخٗلُم في الضٍ ٫الٗغبُت ٍؤلاؾالمُت ،لخٗمُم ججغبت الجامٗت ٍالاؾخٟاصة
مجهاٍ،جُبًُ٣ا ٖلى اإلاجخمٗاث الٗغبُت ٍؤلاؾالمُت.
ؤهضاف الضعاؾت:تهضف الضعاؾت بلى الخالي:
/1الخٗغٖ ٝلى َبُٗت اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بجامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت بمالحزًا.
 /2الخٗغٖ ٝلى َبُٗت اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بجامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت بمالحزًا ٖلى يَء
مخٛحراث النٍَٕ ،ال٩لُت التي ًنخمي بلحها الُالب.
 /3جَٞحر ٢اٖضة بُاناث ٖن َبُٗت اججاىاث َالب ظامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت – مالحزًا.-
 /4الٗمل ٖلى مداٍلت حٗضًل الاججاىاث الؿلبُت ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني -بإ ٍظضث.-
قغوى الضعاؾتً :ظ٦غقهمي ٍالهُان "ؤإ الٟغى خ٨م مبضجي بَظَص ٖال٢ت بحإ ْاىغجحإ ؤٍ ؤ٦ثر ،ؤٍ ىَ مداٍلت مبضثُت
لخٟؿحر ْاىغة من الَٓاىغٍ ،ىَ ٖباعة ٖن نَٕ من ؤنَإ الخسمحإ ٍجسُل ألاؾباب التي ًٓن الباخض ؤجها ؾبب الٓاىغة،
جهض ١الٟغٍى ٍ٢ض ال ْ
ٍ٢ض ْ
جهضٍ ١الخجغبت هي التي ج ُ٘٣بصخت الٟغٍى ؤٍ زُئها".
ًا
ٍبناء ٖلى مك٩لت الضعاؾت جم نُاٚت قغوى الضعاؾت ٖلى الندَ آلاحي:
/1جدؿم اججاىاث الُالب بجامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بالؿلبُت بهَعة ٖامت.
/2الجَظض ٞغٍ ١ظَىغٍت طاث صاللت بخهاثُت في صعظاث اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بجامٗت
اإلاضًنت الٗلمُت حٗؼُ إلاخٛحر النَٕ (ط٦غ/ؤنثى).
/3الجَظض ٞغٍ ١ظَىغٍت طاث صاللت بخهاثُت في صعظاث اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بجامٗت
ُ
اإلاضًنت الٗلمُت حٗؼُ إلاخٛحر ال٩لُت التي ًنخمى بلحها الُالب (الٗلَم ؤلاؾالمُت ٍاللٛاث/ج٣نُت اإلاٗلَماث ٍالٗلَم اإلاالُت
ٍؤلاصاعٍت).
خضوص الضعاؾت :
الخضوص اإلاىيىغُت :من ناخُت اإلاَيَٕ جناٍلذ الضعاؾت ال٨كٖ ٠ن َبُٗت اججاىاث الُالب(من ناخُت الؿلبُت
ؤٍالاًجابُت)ندَٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بجامٗت اإلاضًنت بهَعة ٖامتٍ ،جإزحر مخٛحر النٍَٕ ،ال٩لُت ٖلى َبُٗت
الاججاىاث.
الخضوص اإلاٍاهُت  :ظامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت بمالحزًا،مغ٦ؼ قاو ٖلم.

 -1مصطفى فهمي كزلمد علي القطاف" ،علم النفس االجتماعي " القاىرة ،مكتبة اخلاصلي )1989(،ط،5ص.31
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2015م).
2014م-
الخضوص الؼماهُت :الٗام الضعاسخي (
مهُلخاث الضعاؾت:
 /1االججاهاث هدى الخػلُم اﻹلٌخعووي :هي م٣ضاع الكصة االنٟٗالُت الخي ًبضحها ؤٞعاص ُٖنت الصعاؾت ندَ الخٗلُم اإلل٨خعٍني
ًا
بالغ ٌٞؤٍ ال٣بٍ ٫ؤٍ الخعصص٣ًٍ ،اؽ االججاو ندَ الخٗلُم اإلل٨خعٍني بظغاثُا بالضعظت الخي ًدهلٖلُيا الُالب زال٫
اؾخجابخٌ ل٣ٟعاث مُ٣اؽ الاججاىاث ندَ الخٗلُم ؤلال٨ترٍني.
/2الخػلُم ؤلالٌتروويّ :
ٖغ( ٌٞاإلاىسخى) بإنٌ":ىَ َغٍ٣ت للخٗلُم باؾخسضام آلُاث الاجها ٫الخضًشت من خاؾب ٍقب٩اث
ٍٍؾاثٌُ اإلاخٗضصة من نَث ٍنَعة ٍعؾَماث ٍآلُاث بدضٍ ،م٨خباث ال٨ترٍنُت٦ٍ ،ظل ٪بَاباث ؤلانترنذ ،ؾَاء ٧اإ طل٪
في الٟهل الضعاسخي ؤٍ ٖن بٗض اإلاًم اإلا٣هَص ىَ اؾخسضام الخ٣نُت بجمُ٘ ؤنَاًٖا في ؤًها ٫اإلاٗلَمت للمخٗلم بإ٢هغ ٍ٢ذ
مم٨نٍ ،ؤ٢ل ظًضٍ ،ؤ٦بر ٞاثضة" .
ؤلاَاع الىظغي والضعاؾاث الؿابهت:
ً
ؤوال  /الخػلُم ؤلالٌترووي:
ًا
ٖغ( ٌٞاإلاىؾىي) ٢اثال" :ىَ َغٍ٣ت للخٗلُم باؾخسضام آلُاث الاجها ٫الخضًشت من خاؾب ٍقب٩اث ٍٍؾاثٌُ اإلاخٗضصة من
نَث ٍنَعة ٍعؾَماث ٍآلُاث بدض ٍم٨خباث ال٨ترٍنُت ٍ٦ظل ٪بَاباث ؤلانترنذ ،ؾَاء ٧اإ طل ٪في الٟهل الضعاسخي ؤٍ
ٖن بٗض اإلاًم اإلا٣هَص ىَ اؾخسضام الخ٣نُت بجمُ٘ ؤنَاًٖا في ؤًها ٫اإلاٗلَمت للمخٗلم بإ٢هغ ٍ٢ذ مم٨ن ٍؤ٢ل ظًض ٍؤ٦بر
ٞاثضة" .
ًظ٦غ (ؾالم) " ّ
ؤإ الخٗلُم ؤلال٨ترٍني ّ
مغ باإلاغاخل الخالُت:
ًا
1983م) ٖهغ اإلاضعؽٍ ،اإلاضاعؽ الخ٣لُضًت؛ خُض ٧اإ الخٗلُم ج٣لُضًا ٢بل اندكاع ؤظًؼة الخاؾباث بالغٚم من
ؤ /نبل غام (
ٍظَصىا لضي البٌٗ٧ٍ،اإ الاجها ٫بحإ اإلاضعؽ ٍالُالب في ٢اٖت الضعؽ خؿب ظضٍ ٫صعاسخي مدضص.
1993م( ٖهغ ًَْع الَؾاثِ اإلاخٗضصة٢ٍ ،ض جمحزث ىظو الٟترة الؼمنُت باؾخسضام
1984م) بلى غام )
ب /الكترة بحن غام (
الٍَنضٍػ "ٍ " 3،2،1اإلاا٦نخَف ٍألا٢غام اإلامٛنُت ٦إصٍاث عثِؿُت لخٍَُغ الخٗلُم.
2000م) ًَْع الكب٨ت الٗن٨بَجُت للمٗلَماث (ؤلانترنذ) ،زم ًَْع البرًض ؤلال٨ترٍنيٍ،
1993م) بلى غام (
ث /الكترة بحن غام )
ًا
ًا
ًا
بغامج بل٨ترٍنُت ؤ٦ثر انؿُابُت لٗغى ؤٞالم الُٟضًٍَ ،ألاٞالم الخٗلُمُت؛ مما ؤيٟى جَُعا ىاثالٍٍ ،اٖضا لبِئت الَؾاثِ
اإلاخٗضصة.
2001م) ٍما بٗضىا ًَْع الجُل الشاني للكب٨ت الٗن٨بَجُت للمٗلَماث،خُض ؤنبذ جهمُم اإلاَاٖ ٘٢لى
ر /الكترة مً غام (
ًا
ًا
الكب٨ت ؤ٦ثر ج٣ضماٍ ،ػاصث ؾغٖت جباص ٫اإلاٗلَماث بك٩ل ٦بحرٍ ،ىظو الُٟغة اإلاٗلَماجُت خخما ؾَ ٝجٟخذ اإلاجا ٫للخٗلُم

-1عبد اهلل بن عبد العزيز ادلوسى

"متطلبات تفعيل التعليم اإللكتروني"،حبث مقدـ دلؤدتر التعليم اإللكرتكين ،آفاؽ كحتديات ،الكويت،

2007/3/19ـ ،ص .107

 -5ادلوسوم عالء الدين بن زلمد ،مرجع سابق  ،ص .200
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ًا
ؤلال٨ترٍني مؿخ٣بالٍ ،حصج٘ الٗضًض من ؤؾاجظة الجامٗاث ٖلى جهمُم ٦خب بل٨ترٍنُت حكمل ؤٞالمٍ ،عؾَماث مخدغ٦ت
حؿاٖض الُالب ٖلى الًٟم الصخُذٍ ،مخابٗت الضعٍؽ بهَعة ؤًٞل؛ مما ٌؿًل الاجها ٫بحإ ألاؾاجظة ٍالُالب" .
جُىع مكهىم الخػلُم ؤلالٌترووي:
ؤهىاع الخػلُم ؤلالٌترووي:
نن(٠الكهغي) ؤهىاع الخػلُم ؤلالٌترووي بلى الخالي:
"ؤ/حػلُم بلٌترووي متزامًً :خم بدباص ٫الضعٍؽٍ ،اإلاَيَٖاثٍ ،الن٣اف بحإ اإلاٗلم ٍاإلاخٗلمحإ في الَ٢ذ نٟؿٌٍ ،بهَعة
مباقغة في الٟهَ ٫الاٞترايُتٍ ،من زال ٫بغامج اإلاداصزت ٍ بًجابُاجه خهَ ٫اإلاخٗلمحإ ٖلى حٛظًت عاظٗت َٞعٍت،
ٍالخَانل اإلاباقغ م٘ اإلاٗلمٍ ،من مػىناجه خاظخٌ ظًؼة خضًشت ٍقب٨ت اجهاالث ظُضة.
ًا
ب/الخػلُم ؤلالٌترووي ؾحر اإلاتزامًٖ:اصة ال ًَ٩إ الخَانل بحإ اإلاخٗلم ٍاإلاٗلم ٍاإلانهج في ٍ٢ذ ٍاخضٞ ،اإلاخٗلم ًسخاع الَ٢ذ
اإلاناؾب لٌ لُخٗلم ٍٍخم الخَانل بِنٌ ٍبحإ اإلاٗلم ٖن َغٍ ٤البرًض ؤلال٨ترٍنيٍ ،اإلانخضًاثٍ ،مَا ٘٢ؤلانترنذٍ ،ؤقغَت
ًا
الُٟضًٍَ ،الا٢غام اإلامٛنُتٍ ،من بًجابُاجه ؤإ اإلاخٗلم ًخٗلم خؿب الَ٢ذ الظي ًناؾبٌ٣ٍٍٞ ،ا ل٣ضعاجٌٍ ،ؤًًا ًخم٨ن
ّ
ّ
من بٖاصة الضعٍؽ ٍالَنَ ٫الحها ٖلى مضاع الَُم ،ؤما غُىبه ٞةنٌ ال ًُم٨ن اإلاخٗلم من الخهَٖ ٫لى حٛظًت َٞعٍتٍ ،ال
ّ
ًم٨نٌ من اؾدًُاح مٗلَمت ،ؤٍ ٨ٞغة بهَعة مباقغة من مٗلمٌ٦،ما ؤنٌ ًهلر للُالب الظًن ًخهَٟإ بالضاُٗٞت الجُضة
للخٗلمٍ ،الالتزام بالخٗلم الظاحي" .
ؤما (الخلكاوي) ٣ٞض ؤٍضر "ؤنٌ ًم٨ن الخٟغٍ ٤بحإ نمُحإ ؤؾاؾحإ للخٗلُم ؤلال٨ترٍني بدؿب اٖخماصو ٖلى ؤلانترنذ ىما:
/1حػلُم بلٌترووي مػخمض غلى ؤلاهترهذٍَ :كمل نَٖحإ ىما:
ُ
ؤ/متزامً؛خُض ًَ٣م ظمُ٘ الُالب اإلاسجلحإ في اإلا٣غع ٍ٦ظل ٪اؾخاط اإلا٣غع بالضزَ ٫بلى اإلاَ ٘٢اإلاسهو للمٗلم في
ؤلانترنذ في الَ٢ذ نٟؿٌٍٍ ،خم الن٣اف بحإ الُالب م٘ بًًٗمٍ ،بحإ الُالب ٍاإلاٗلم.
ب/ؾحر متزامً؛خُض ًضزل الُالب مَ ٘٢اإلا٣غع في ؤي ٍ٢ذ ٧ل خؿب خاظخٌٍ ،الَ٢ذ اإلاناؾب لٌ.
/2حػلُم بلٌترووي ؾحر مػخمض غلى ؤلاهترهذٍَ:كمل مٗٓم الَؾاثِ اإلاخٗضصة ؤلال٨ترٍنُت اإلاؿخسضمت في الخٗلُم من
بغمجُاث حٗلُمُت٦ٍ ،خب بل٨ترٍنُت٢ٍ ،نَاث ًٞاثُتٍٚ ،حرىا" .
ؤهضاف الخػلُم ؤلالٌترووي:
خضصىا (ؾالم)في الخالي:
"ؤ  /زل ٤بِئت حٗلُمُت جٟاٖلُت من زال ٫ج٣نُاث بل٨ترٍنُت ظضًضة.

 -1أمحد زلمد سامل"وسائل وتكنولوجيا التعليم"،الرياض،مكتبة الرشد ،)2006(،ط ،2ص.291

-2فايز بن عبد اهلل الشهرم"التعليم اإللكتروني في المدارس السعودية"،قبل أن نشتري القطار.......ىلوضعنا القضبان"،رللة ادلعرفة1423(،ىػ) العدد
(،)91ص.432-8-36
 -3كليد بن سامل احللفاكم"مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصرالمعلومات"،األردف،دارالفكر(1427ىػ)،ط ،1ص.59
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ب /صٖم ٖملُت الخٟاٖل بحإ الُالب ٍاإلاٗلمحإ ٍاإلاؿاٖضًن من زال ٫جباص ٫الخبراث التربٍَت ٍآلاعاء.
ث /بًجاص قب٩اث حٗلُمُت لخنُٓم ٍبصاعة ٖمل اإلااؾؿاث الخٗلُمُت.
ر /ج٣ضًم الخٗلُم الظي ًناؾب ٞئاث ٖمغٍت مسخلٟت م٘ مغاٖاة الٟغٍ ١الٟغصًت بُجهم".
ً
زاهُا :الخػلُم ؤلالٌترووي في حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت بمالحزًا:
ُ
ج ٘٣ظامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت بمالحزًا بَالًت ؾالنَ٣ع بمضًنت قاو ٖلمٍ،حٗض من الجامٗاث ؤلال٨ترٍنُت ٍالتي ٖغًٞا (شخاجت)
"هي التي تهخم بنٓام ج٨نَلَجي مٗلَماحي مخَُع لخضُٖم ؤنكُت الخٗلُم ٍألابدار ٍزضمت اإلاجخم٘ ،ل٩ي جخسُى خضٍص
الؼماإ ٍاإلا٩اإ اإلاخَاظضة ٍ ،ٌُٞجُب ٤مٟاىُم الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بإق٩الٌ ٍالٟهَ ٫ؤلال٨ترٍنُت ٍٚحرىا من اإلاٟاىُم ال٣اثمت
ٖلى مؿخدضزاث ج٨نَلَظُا الخٗلُم" .
خهلذ الجامٗت ٖلى ٍي٘ (ٍ )MSCهي خالت زانت ًخم مندًا من ٢بل الخَ٩مت اإلاالحزًت للماؾؿاث الخٗلُمُت ٍالكغ٧اث
التي جضٖم ظًَص الضٍلت في جََحإ الخ٣نُتٍ ،اإلاؿاىمت في الابخ٩اعاث الخ٣نُت ،ىظا ٍ٢ض ٢بلذ اإلااؾؿت ألاٍعٍبُت للجَصة في
الخٗلُم ؤلال٨ترٍني التي ً ٘٣م٣غىا بمضًنت بغٍ٦ؿل ببلجُ٩ا ًٍَٖت الجامٗت بلحها؛ مما ٌٗجى ػٍاصة ٍجدؿحإ مؿخَُ الجَصة
ًا
ألا٧اصًمُت في ؤؾلَب الخٗلُم ؤلال٨ترٍني٢ٍ ،ض جم اٖخماص ؤ٦ثر من ؤعبٗحإ ( )40بغنامجا ؤ٧اصًمُا من ىُئت الاٖخماص
اإلاالحزًت( )MQAفي مؿخٍَاث مسخلٟت٧،الضٍعاث ال٣هحرةٍ ،الضبلَمٍ ،الب٩الَعٍَؽٍ ،اإلااظؿخحرٍ ،الض٦خَعاو ،في
الخسههاث الخالُت:
/1الٗلَم ؤلاؾالمُت .
/4الٗلَم اإلاالُت ٍ ؤلاصاعٍت.

/2اللٛاث .

/3التربُت.

/5الخاؾب آلالي ٍج٣نُت اإلاٗلَماث .

 /6مغ٦ؼاللٛاث.

ؤهظمت الخػلُم ؤلالٌترووي اإلاؿخسضمت في حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت:
 -1هظام الخغم الجامعي ؤلالٌترووي (:(Campus Management System))CMS
ىَ الظي ًمشل مدَع الاعج٩اػ ألاؾاسخي لجمُ٘ ؤنكُت الجامٗت ،زانت ألانكُت ؤلاصاعٍتٍ ،السجالث الُالبُتٍ ،بظغاءاث
ال٣بٍَ ٫الدسجُلٍ ،ألانٓمت اإلاالُتٍ ،ؤلاظغاءاث الخنُٟظًت.
-2هظام بصاعة الخػلُم الخكاغلي اإلاخهضم )(Advanced Learning&Integrative Management):(ALIM
ٌٗض ىظا النٓام مدَع الٗملُت الخٗلُمُت بالجامٗت؛بط جخم من زاللٌ ؤٚلب ألانكُت الخٗلُمُت التي حكمل الل٣اءاث اإلاباقغة
م٘ اإلاضعؾحإٍ،ػمالء الضعاؾت ٍاإلاهاصع الخٗلُمُتٍ،اإلادخَُ الخٗلُميٍ ،ألانكُت الخٟاٖلُتٍٚ ،حرىا من ألامَع طاث الهلت
ٍالٗال٢ت بالخٗلُم الجامعي.
 -3بغهامج اللهاءاث اإلاباقغة :ىنا ٥بغنامج بل٨ترٍني ًدُذ لُالب الخٗلُم ٖن بٗض الخٟاٖل م٘ اإلاٗلمحإ ،ؤزناء بل٣اء
اإلادايغاث.
-1أمحد زلمد سامل"وسائل وتكنولوجيا التعليم"،مرجع سابق،ص.294-293

-2شحاتة،حسن محمد "التعليم اإللكتروني وتحريرالعقل"،القاىرة،دار العامل العريب(2009ـ)،ط ،ص .261
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 -4اإلاٌخبت الغنمُتٍٞ :غث الجامٗت م٨خبت بل٨ترٍنُت ًخاح للُالب ٍٚحرىم من اإلاؿخسضمحإ اإلاكاع٦ت ٞحها ٍالاؾخٟاصة من
مدخٍَاتها اإلاخنامُت من ال٨خب ٍاإلاغاظ٘ الضعاؾُت في ؤصاء ألابدار الٗلمُتٍ ،الغظَٕ بلى مهاصع اإلاٗلَماث.
 -5هظام زضماث الػمالء والضغم اإلاباقغ:لُخم٨ن الُالب من الخَانل الؿغَ٘ م٘ الجامٗت ٖبر ٖضص من الَؾاثل ٧البرًض
ؤلال٨ترٍني ٍنٓام الاؾخٟؿاعاث التي جم٨ن من ج٣ضًم الخضماث بالؿغٖت ٍالٟ٨اءة الالػمخحإ.
-6اإلادخىي الخػلُمي الخكاغلي :خُض ًخَٞغ اإلادخَُ الخٗلُمي للبرامج ٍاإلاناهج الضعاؾُت بهُٛت بل٨ترٍنُت بٗضص من ألاق٩ا٫
الخٟاٖلُت ( النو  -الهَث  -الهَعة  -صعٍؽ اؾَ٩عم-اإلاُٗناث الخٗلُمُت) ،التي نممذ بٗناًت ٖلى ًض مجمَٖت من
الخبراء في اإلاَاص الضعاؾُت ٍالخ٣نُاث الخضًشت ٍالَؾاثل الخٗلُمُت ُلخٗحإ الُالب ٖلى ًٞم ٍاؾدُٗاب اإلااصة الٗلمُت ٍالخٟاٖل
الخٗلُمي مًٗا يمن بَاع مبضؤ الخٗلم الظاحي اإلاضٖم با نكُت الخٟاٖلُت الخٗلُمُت.
ؤؾالُب الضعاؾت في حامػت اإلاضًىت :
حٗض ظامٗت اإلاضًنت من الجامٗاث الاٞترايُتٍٍ ،ظ٦غ (شخاجت) ّ
ؤإ الجامٗت الاٞترايُت هي" :اإلااؾؿت الجامُٗت التي ج٣ضم
ًا
حٗلُما ٖن بٗض من زال ٫الَؾاثِ ؤلال٨ترٍنُت الخضًشت نخاط ج٨نَلَظُا اإلاٗلَماث ٍالاجهاالث مشل :ؤلانترنذ،البرًض
ؤلال٨ترٍني،ال٣نَاث،ألا٢ماع الهناُٖت التي حؿخسضم في نكغاإلادايغاث ٍالبرامج ٍاإلا٣غعاثٍ ،جهمُم ٍبنخاط اإلاَاص الخٗلُمُت
ٍجُُ٣م الُالب ٍجنُٟظ ؤلاصاعة الناجخت بٛغى جد ٤ُ٣ؤىضا ٝمدضصة".
جَظض الٗضًض من البَاباث ؤلال٨ترٍنُت ٖلى مَ ٘٢الجامٗت ٖلى ؤلانترنذ؛يبىابت ألاًاصًمُحن،وبىابت اإلاىظكحن
ّ ًا
ًا
مجمٗا مخ٩امال ًَٞغ الخضماث إلاؿخسضمٌُ ٍٍخم الضزَ ٫ل٩ل بَابت باؾم
وؤلاصاعٍحن،وبىابت الُالب٧ٍ،ل بَابت جمشل
اإلاؿخسضم ٍ٧لمت اإلاغٍع الخانت بٌ٢ٍ ،ض خهلذ ظامٗت اإلاضًنت ٖلى ظاثؼة ؤًٞل مَ ٘٢بل٨ترٍني لجامٗت زانت ٖام
2010م) في مالحزًا من بحإ ؤ٦ثر من ( )47ظامٗت ٍ٧لُت زانت .ؤما في مجا ٫الضعاؾاث الٗلُا ٌؿخُُ٘ الُالب اؾخ٨ما٫
(
الضعاؾاث الٗلُا ٖن َغٍ ٤ؤؾلَب الضعاؾت النٓامُت باإلاَاص الضعاؾُت ؤٍ ٖبر الضمج ما بحإ ؤؾلَب اإلاَاص الضعاؾُت ٍالبدض
ؤٍ ٖن َغٍ ٤البدض٦ ،ما ًم٨ن للُالب الخهَٖ ٫لى الضعظاث الٗلمُت بنٓام الخٗلُم ٖن بٗض .ؤٍ نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني
2010م).
اإلاباقغ(.الخ٣غٍغ الؿنَي للجامٗتٖ ،ام
ً
زالشا :الضعاؾاث الؿابهت:
1991م)بػىىان :الخضعٍب غلى الٌمبُىجغ وؤزغه في حؿُحر اججاهاث الُالباث بٍلُت التربُت .
ؤ /صعاؾت اإلاىاعي (
اؾخسضم الباخض الاؾدبانت لجم٘ اإلاٗلَماثٍَ،ب٣ذ الضعاؾت ٖلى (َ )87البت ب٩لُت التربُت بجامٗت ُ٢غٍ ،ؤٍضخذ
الضعاؾت الخالي:
 /1ؤإ الُالباث لضحهن اججاىاث بًجابُت ٍمغجٟٗت ٢بل صعاؾت اإلا٣غع ندَ جُبُ٣اث ال٨مبَُجغ في الخٗلُم ٍخضص جُبُ٣اث
ال٨مبَُجغ في الخٗلُم في ( :ز٣اٞت ال٨مبَُجغٍ ،ال٨مبَُجغ ٦مؿاٖض في بصاعة الٗملُت الخٗلُمُتٍ،ال٨مبَُجغ ٦مؿاٖض في ٖملُت
الخٗلُم ٍالخٗلم)ٍ ،بٗض صعاؾت اإلا٣غع ٧اإ الاعجٟإ َ.٠ُٟ
 -1ادلرجع السابق ،ص .266

 -2ادلناعي عبد اهلل " التدريب علي الكمبيوتر وتأثيره في تغيير اتجاىات الطالبات بكلية التربية نحو الكمبيوتر "( ،)1991رللة مركز البحوث الرتبوية
جبامعة قطر ،ص.92-57

17

الػضص  : 15حاهكي – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

٦ /2ما ؤٍضخذ الض اؾت ّ
ؤإ َالباث الخسهو الٗلمي ؤ٦ثر بًجابُت من َالباث الخسهو ألاصبي ندَ جُبُ٣اث
ع
ال٨مبَُجغ في الخٗلُم.
1425هـ) بػىىان" :جهُُم ججغبت الخػلُم ؤلالٌترووي في بػٌ ماؾؿاث الخػلُم الػالي باإلاملٌت الػغبُت
ب /صعاؾت الؼامل (
الؿػىصًت مً وحهت هظغ الُالب .
ىضٞذ الضعاؾت بلى جُُ٣م ججغبت الخٗلُم ؤلال٨ترٍني في ٧ل من الجامٗت الٗغبُت اإلاٟخَخت (ٞغٕ الغٍاى)ٍ ،اإلااؾؿت الٗامت
للخٗلُم الٟجي ٍالخضعٍب اإلانهي (ال٩لُت الخ٣نُت بالغٍاى ٍآلُت الاجهاالث ٍاإلاٗلَماث بالغٍاى) من ٍظٌ نٓغالُالبٍ،ؾٗذ
ًا
الضعاؾت لإلظابت ٍلَ ظؼثُا ٖن ظضٍُ جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨ترٍني في اإلامل٪ة الٗغبُت الؿَٗصًت ٍمَٗ٢اجٌ ٍمضُ جٟاٖل
ًا
َ )256الباٍ ،جَنلذ الضعاؾت بلى الخالي:
الُالب في الخٗلُم ؤلال٨ترٍني ٍٖال٢تهم با ؾخاطٍَ ،ب٣ذ الضعاؾت ٖلى (
ّ /1
ؤإ جٟاٖل الُالب م٘ الخٗلُم ؤلال٨ترٍني جإزغ بؿبب ٖضم ٍيَح َغٍ٣ت الخٗلُم ؤلال٨ترٍني لٗضص ٦بحر مجهم.
٦ /2ما ّ
ؤإ بم٩انُت جُبُ ٤الخٗلُم ؤلال٨ترٍني حٗخمض ٖلى بٌٗ الَٗامل مشل بج٣اإ الُالب الؾخسضام الخاؾَب ٍؤلاإلاام
بالخ٣نُت.
 /3ؤًْغث نخاثج الض اؾت ّ
ؤإ مٗٓم ؤٞغاص الُٗنت جدخاط لألؾخاط؛ لًٟم اإلاٗلَمت ٍمؿاٖضتهم ٖلى مخابٗت اإلانهج مما ٢لل من
ع
٢ضعتهم ٖلى الخٗلم الظاحي.
٢ /4ض جَنلذ الض اؾت ٦ظل ٪بلى ّ
ؤإ اعجٟإ الخ٩الُ ٠اإلااصًت لالجها ٫باإلنترنذ ٍٖضم ٍظَص ألاؾخاط ٖنض الخاظت بلٌُ من
ع
ؤبغػ َٖاث ٤اؾخسضام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني.
مىهج وؤصاة الضعاؾت:
حؿخسضم الضعاؾت اإلاىهج الىنكيٍ ،ؤصاة الضعاؾت هي اؾدبانت طاث ؤعبٗت مداٍع لخدضًض مضُ جَاٞغ اإلاخُلباث الالػم
جَاٞغىا في (ًَٖ ىُئت الخضعَـٍ،اإلاخٗلمٍ ،اإلادخَُ الخٗلُميٍ ،البِئت الخٗلُمُت)،جم جهمُمًا من ٢بل الباخشحإ؛ بٗض
الاَالٕ ٖلى ٖضص من الضعاؾاث الؿاب٣ت في مجا ٫الخٗلُم ؤلال٨ترٍني ٍٞاٖلُخٌٍ،للخإ٦ض من الهض ١الٓاىغي لألصاة جم
ٖغيًا ٖلى مجمَٖت من اإلاسخهحإ في الٗلَم التربٍَتٍ ،بٗض الُ٣ام بالخٗضًالث اإلاخٖ ٤ٟلحها من ٢بل اإلاد٨محإ ؤنبدذ في
نَعتها الجهاثُت جخَ٩إ من (ٖ )34باعة ،جم خؿاب زباث ألاصاة ٖن َغٍ ٤مٗاصلت الخجؼثت النهُٟتٞ ،بل ٜمٗامل الشباث
ًا
ٍ ،)0,8571بدؿب اإلاٗاًحر ؤلاخهاثُت ٌٗخبر ىظا اإلاٗض ٫للشباث ٖالُاٞ .إنبدذ ألاصاة في نَعتها الجهاثُت جدخَي ٖلى ()34
(
ٖباعة ،طاث زالر زُاعاث لالؾخجابت هي( :ؤٍا ،٤ٞمداثض ،ال ؤٍا.)٤ٞ
مجخمؼ الضعاؾت:
ٌكمل اإلاجخم٘ ظمُ٘ َالب الخٗلُم اإلاباقغ اإلاَظَصًن بالخغم الجامعي بمغ٦ؼ قاو ٖلم بمالحزًاٍ ،البالٖ ٜضصىم ال٨لي في
ًا
َ
ًا
ًا
َ )107البت ًمشلن ما
 ،)%67.7من الٗضص ال٨لي للُالب(ٍ ،
َ (353البا ًمشلَإ ما نؿبخٌ(
َ )460البا ٍَالبت) ،
ظمُ٘ ال٩لُاث (
 )%23.3من الٗضص ال٨لي من الُالب من الجنؿحإ.
نؿبخٌ (
تاريخ الزيارة13- http://trb613.blogspot.my/2014/04/blog-post_868.html 2015 /11/25 :
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غُىت الضعاؾت:
ًا
َ )244البا ٍَالبت ،جمشل ما نؿبخٌ
جم ازخُاع ُٖنت الضعاؾت ٖن َغٍ ٤الُٗنت الٗكَاثُت البؿُُت ٍبلٛذ ُٖنت الضعاؾت (
ًا
َ )173البا
 )%66.4من الٗضص ال٨لي للُالباث(ٍ ،
 )%53.04من مجخم٘ الضعاؾت ال٨ليٍ ،جم ازخُاع(َ )71البت ًمشلن ما نؿبخٌ (
(
ًا
ًمشلَإ ما نؿبخٌ ( )%49ج٣غٍبا من الٗضص ال٨لي للُالب الظَ٧ع.
الازخباعاث الاخهاثُت اإلاؿخسضمت في جدلُل بُاهاث الضعاؾت:
لخدلُل البُاناث جم اؾخسضام الازخباعاث الاخهاثُت الخالُت:
 /1ازخباع ؤلاقاعة(.)Sign Test
 /2اإلاخَؾِ الخؿابي.
 /3الاندغا ٝاإلاُٗاعي.
 /4مٗامل اعجباٍ بحرؾَإ.
 /5ازخباع (ماإٍ -ججي).)Mann –Whitney(،
 /6ازخباع (ث) لُ٣اؽ الضاللت الاخهاثُت بحإ اإلاخَؾُاث الخؿابُت.)T- Test(.
غغى الىخاثج ومىانكتها:
ً
ؤوال :غغى هدُجت الكغى ألاوُ:
للخإ٦ض من صخت ؤٍ ٖضم صخت الٟغى ألاٍٍ ٫الظي نهٌ:جدؿم اججاىاث الُالب بجامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت ندَ ٞاٖلُت نٓام
الخٗلُم ؤلال٨ترٍني بالؿلبُت ،جم اؾخسضام ازخباع ؤلاقاعة ( )Sign Testلخدضًض َبُٗت اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُت نٓام
الخٗلُم ؤلال٨ترٍنيٍ ،الجضٍ ٫الخالي ًَضر طل:٪
حضوُ عنم (ً:)1ىضح هخاثج ازخباع ؤلاقاعة( )Sign Testلخدضًضَبُػت اججاهاث الُالب هدى الخػلُم ؤلالٌترووي:
مداوع الاؾدباهت
اإلاخػلم
غًى هُئت الخضعَـ
اإلادخىي الخػلُمي
البِئت الخػلُمُت
اإلاجمىع

الخٌغاعاث ؤلاًجابُت
1570
1722
905
1153
5350

الخٌغاعاث الؿلبُت
144
247
1063
815
2268

نُمت (ػ) اإلادؿىبت
16.314
16.852
-3.652
3.154
30.936

الهُمت الاخخمالُت
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

الاؾخيخاج
بًجابُت
بًجابُت
ؾلبُت
بًجابُت
بًجابُت

جَضر الندُجت اإلاؿخسلهت من الجضٍ ٫ع٢م ( )1ؤإ َبُٗت اججاىاث الُالب بهٟت ٖامت ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم
ؤلال٨ترٍني بًجابُت في الضعظت ال٩لُت لالججاىاث٧ٍ ،انذ ندُجت زالزت مداٍع من اإلاُ٣اؽ اإلاؿخسضم بًجابُت؛ ٍهي مدَع
اإلاخٗلمٍ ،مدَع ًَٖ ىُئت الخضعَـٍ ،مدَع البِئت الخٗلُمُت ،ؤما مدَع اإلادخَُ الخٗلُمي ٩ٞانذ ندُجخٌ ؾلبُت.
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 )%70.23من اججاىاث الُالب
 ،)%29.77ؤي بمٗجى ؤإ ما نؿبخٌ (
ىظو الندُجت جد ٤٣الٟغى ألاٍ ٫بندُجت ظؼثُت بنؿبت(
ٍالُالباث ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني ٧انذ بًجابُتٍ ،ىظا ًضٖ ٫لى ؤإ اججاىاث الُالب بًجابُت ندَ مدَع
اإلاخٗلم ًٍَٖ ،ىُئت الخضعَـٍ ،البِئت الخٗلُمُتٍ ،ؾلبُت ندَ اإلادخَُ الخٗلُمي.
مىانكت هدُجت الكغى ألاوُ:
مما ًخطر ّ
ؤإ الندُجت ٧انذ بًجابُت بهَعة ٖامت في ىظو اإلاداٍع الشالزت (اإلاخٗلم ًَٖ ،ىُئت الخضعَـ ،البِئت الخٗلُمُت)
ُ
ّإ الجامٗت حؿخسضم الخ٣نُت بالضعظت ألاٍلىٞ ،هي خاثؼة ٖلى خالت (ٍ )MSCهي خالت زانت جمنذ للماؾؿاث الخ٣نُت طاث
الخجًحزاث اإلااصًت قبٌ اإلا٨خملتٍ ،اإلاخٗلمحإ ٖلى ٢ضع ٚحر ٌؿحر من اإلاًاعاث البؿُُت من ناخُت اؾخسضام الخاؾب ٍالضزَ٫
لكب٨ت ؤلانترنذٍ ،اؾخسضام نٓام الخٗلُم الخٟاٖلي اإلاخ٣ضم (غلُم) الظي ال ج٨خمل الٗملُت الخٗلُمُت بالجامٗت بضٍنٌ،
ٍ٦ظل ٪اإلادايغٍن ٖلى ٍعي بمًَٟم الخٗلُم ؤلال٨ترٍني٢ٍ ،ض جم جضعٍبهم ٖلى اؾخسضام النٓام الخٗلُمي (غلُم)ٍ ،اج٣ٟذ
1425ىـ)،ؤما بسهَم اإلادخَُ الخٗلُمي ٣ٞض ىض ٝاإلادَع لخ٣صخي مضُ بجاخت اإلادخَُ
ىظو الندُجت م٘ صعاؾت الؼامل (
ّ
ٍجَنُلٌُُٟ٦ٍ ،ت الخٗامل مٌٗ بهَعة ٖامتٍ،اججاو الُالب ندَ اإلاَاص الخٗلُمُتٍٍ ،غجر الباخشَإ ؤإ الندُجت ٧انذ ؾلبُت
لألؾباب الخالُت:
ؤ /ؤإ جَ٩إ اإلاَاص مَظَصة بهَعة ظُضة؛ ٍل٨ن الُالب لم ًخم٨نَا من الَنَ ٫بلحها لجًلًم بُُٟ٨ت الخٗامل م٘ النٓام
بمًاعة ٖالُت.
ب٢ /ض جَ٩إ مالخٓاث الُالبٍٖ ،ضم عياىم مغجبُت بال٨خاب الَعقي ل٨بر حجمٌ ٍ٦ثرة الخ٨غاعاث ٦ ٌُٞما في مَاص الٗلَم
ؤلاؾالمُت؛ٍٍخطر طل ٪من اؾخجاباث الُالب في اإلاُ٣اؽ ٖلى اإلادَع الخام باإلادخَُ الخٗلُمي ،بط بلٛذ النؿبت اإلائٍَت
 )%93.5لالؾخجاباث الؿلبُت للٗباعاث الخانت باإلادخَُ الضعاسخي.
(
ً
زاهُا  :غغى هدُجت الكغى الشاوي:
للخإ٦ض من صخت ؤٍ ٖضم صخت الٟغى الشاني من ٞغٍى الضعاؾت؛ ٍالظي نهٌ ":ال جَظض ٞغٍ ١ظَىغٍت طاث صاللت
بخهاثُت في صعظاث اججاىاث الُالب ندَ ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني حٗؼُ بلى مخٛحر النَٕ (ط٦غ/ؤنثى )" ،م٘ الٗلم ؤإ
ًا
َالبا) ّ
ٍؤإ ٖضص الُالب الانار بلَ 71( ٜالبت) ،جم جُبُ ٤ازخباع( ماإٍ -ججي)Mann –(،
173
ٖضص الُالب الظَ٧ع بل( ٜ
ٍ ،)Whitneyالجضٍ ٫الخالي ًَضر نخاثج ىظا ؤلاظغاء:

20

الػضص  : 15حاهكي – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

حضوُ عنم (ً:)2ىضح هخاثج ازخباع مان-وججي ( )Mann –Whitneyلضاللت الكغوم في صعحاث اججاهاث الُالب هدى قاغلُت
الخػلُم ؤلالٌترووي.
مداوع الاؾدباهت

الىىع

اإلاخػلم

طَ٧ع
بنار

63.93
68.28

غًى هُئت
الخضعَـ

طَ٧ع

67.56

بنار

66.47

مخىؾِ الغجب نُمت ()U
5532.67

نُمت ()Z

الهُمت
الاخخمالُت

الاؾخيخاج

0.36 -

0.094

ال جَظض ٞغٍ ١طاث صاللت
بخهاثُت.

5822.66

0.09 -

0.063

ال جَظض ٞغٍ ١طاث صاللت
بخهاثُت.

اإلادخىي الخػلُمي

طَ٧ع
بنار

63.63
68.43

5491.22

0.41 -

0.072

ال جَظض ٞغٍ ١طاث صاللت
بخهاثُت.

البِئت الخػلُمُت

طَ٧ع
بنار

64.52
67.35

5635.26

0.53 -

0.066

ال جَظض ٞغٍ ١طاث صاللت
بخهاثُت.

الضعحت الٍلُت
لالججاهاث

طَ٧ع
بنار

66.75
67.34

5765.49

0.06 -

0.068

ال جَظض ٞغٍ ١طاث صاللت
بخهاثُت.

جَضر الندُجت في ظضٍ ٫ع٢م (ٖ )2ضم ٍظَص ٞغٍ ١ظَىغٍت طاث صاللت بخهاثُت في صعظاث اججاىاث الُالب ٍالُالباث ندَ
ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني حٗؼُ بلى مخٛحر النَٕ،ؤي ّ
ؤإ صعظت اججاىاث الُالب ٍالُالباث ندَ الخٗلُم ؤلال٨ترٍني ج٩اص
جَ٩إ مدؿاٍٍتّ ،
ٍؤإ مخٛحر النَٕ لِـ لٌ جإزحر ٖلى ٍظًت الاججاىاث من خُض الؿلبُت ؤٍ ؤلاًجابُت في مسخل ٠مداٍع
ٍ.)%100ال جَظض من بحإ الضعاؾاث
الاؾدبانت ألاعبٗت؛ ٍالتي ٖضص ٣ٞغاتها (٣ٞ )34غةٍ ،ىظو الندُجت جد ٤٣الٟغى بنؿبت (
الؿاب٣ت صعاؾت اؾخسضمذ مخٛحر النَٕ( َالبَ ،الباث) ٦مخٛحر.
مىانكت الكغى الشاوي:
جَضر الندُجت في ظضٍ ٫ع٢م (ٖ )2ضم ٍظَص ٞغٍ ١ظَىغٍت طاث صاللت بخهاثُت في صعظاث اججاىاث الُالب ٍالُالباث
ّ
النٍَٕ،ؤإ مخٛحر النَٕ لِـ لٌ جإزحر ٖلى صعظاث الاؾخجاباث في مسخل ٠مداٍع
ندَ نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني حٗؼُ بلى مخٛحر
ّ
 ،)%100ؤًإإ ظمُ٘ الُالب بجامٗت
الاؾدبانت ألاعبٗت ٍالتي ٖضص ٣ٞغاتها (٣ٞ )34غةٍ،ىظو الندُجت جد ٤٣الٟغى بنؿبت (
اإلاضًنت الٗاإلاُت بمالحزًا (ؤلانار ٍالظَ٧ع) ٧انذ اججاىاتهم بًجابُت ندَ نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍنيٍٍ ،غٍإ ؤإ اإلاخُلباث الالػمت
لٟاٖلُت ٍاؾخسضام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني مخَٞغة ٍبًجابُت.
ً
زالشا  :غغى هدُجت الكغى الشالث:
الزخباع صخت الٟغى الشالض ٍالظي نهٌ ":ال جَظض ٞغٍ ١ظَىغٍت طاث صاللت بخهاثُت في صعظاث اججاىاث الُالب ندَ
ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني حٗؼُ بلى ازخال ٝال٩لُت التي ًنخمي بلحها الُالب (الٗلَم الاؾالمُت ،اللٛاث ،مغ٦ؼ اللٛاث،
التربُت/الٗلَم اإلاالُت ٍالاصاعٍت ،الخاؾب آلالي ٍج٣نُت اإلاٗلَماث)"،جم اؾخسضام ازخباع (ث) ( )T-testإلاٗغٞت الضاللت
ؤلاخهاثُت بحإ اإلاخَؾُاث الخؿابُت بحإ صعظاث اججاىاث ؤٞغاص الُٗنت ٖلى ازخال٧ ٝلُاتهم التي ًنخمَإ الحهاٍ ،للُ٣ام
بةظغاءاث الازخباع جم جهنُ ٠ال٩لُاث بلى مجمَٖخحإ منٟهلخحإ اإلاجمَٖت ألاٍلى ٍٍغمؼ بلحها بالغمؼ (ؤ) ٍجخَ٩إ من ؤعبٗت
٧لُاث هي( الٗلَم الاؾالمُت ،التربُت ،اللٛاث ٍمغ٦ؼ اللٛاث) ٍاإلاجمَٖت الشانُت ٍٍغمؼ الحها بالغمؼ (ب) ٍجخَ٩إ من (٧لُت
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الٗلَم اإلاالُت ٍالاصاعٍت٧ٍ ،لُت ج٣نُت اإلاٗلَماث)ٍ ،جم ج٣ؿُم اإلاجمَٖخحإ ًا
بناء ٖلى ج٣اعب الخسههاث ٍحكابهًا.زم جم
َ
خؿاب اإلاخَؾُاث الخؿابُت لُالب ٧ل ٧لُت منٟغصةٍ ،من زم جم اؾخسغاط اإلاخَؾِ الٗام ل٩ل مجمَٖت من اإلاجمَٖخحإ
(ؤ) ٍ(ب) ٍالجضٍ ٫الخالي ًَضر ىظو اإلاٗامالث:
لٍل.
حضوُ عنم (ً :)3ىضح جهؿُم ؤقغاص الػُىت بلى مجمىغخحن ؤ وب و الضعحاث والىؾِ الخؿابي ٍل
اإلاجمىغت

ؤ

ب

الٍلُت

مجمىع الضعحاث

غضص ؤقغاص
الػُىت

الىؾِ
الخؿابي

الػلىم ؤلاؾالمُت

2271

45

50.47

اللؿاث
مغيؼ اللؿاث

348
1065

08
21

49.71
50.71

الػلىم اإلاالُت و
ؤلاصاعٍت
جهىُت اإلاػلىماث

3096

65

47.63

الىؾِ الخؿابي
الػام

50.68

68.81
105

8601

81.91

زم جم الُ٣ام بدؿاب صاللت الٟغٍ ١ؤلاخهاثُت بحإ اإلاجمَٖخحإ باؾخسضام ازخباع (ث))ٍ(T-testالجضٍ ٫الخالي ًَضر ىظو
اإلاٗامالث:
حضوُ عنم (ً: )4ىضح الىؾِ الخؿابي والاهدغاف اإلاػُاعي ونُمت (ث) اإلادؿىبت والجضولُت ومؿخىي الضاللت
اإلاجمىغت

الػضص

الىؾِ
الخؿابي

الاهدغاف
اإلاػُاعي

ؤ

76

50.68

3.06

ب

170

68.81

7.09

(ث)اإلادؿىبت

2.929

(ث) الجضولُت جدذ
مؿخىي ()0.01

2.35

الاؾخيخاج

جىحض قغوم لهالح
اإلاجمىغت (ب)

ًخطر من الجضٍ ٫الؿابّ ٤
ؤإ الَؾِ الخؿابي للمجمَٖت (ؤ) ٍالتي جمشلًا ٧لُاث الٗلَم ؤلاؾالمُت ،التربُت،اللٛاثٍ ،مغ٦ؼ
 ،)3.06بِنما بل ٜاإلاخَؾِ الخؿابي للمجمَٖت(ب) ٍالتي جمشلًا ٧لُاث الٗلَم
ٍ ،)50.68الاندغا ٝاإلاُٗاعي بل( ٜ
اللٛاث بل( ٜ
ٍ،)7.09بٗض جُبُ ٤ازخباع(ث) ٍخؿاب ُ٢متها ،بلٛذ
ٍ )68.81الاندغا ٝاإلاُٗاعي بل( ٜ
اإلاالُت ٍالاصاعٍتٍ،ج٣نُت اإلاٗلَماث(
ٍ ،)2.35هي ؤنٛغ من ُ٢متها اإلادؿَبت؛ مما
( )0,01
ٍ )244جدذ مؿخَُ (
 ،)2.929بِنما بلٛذ ُ٢متها الجضٍلُت بضعظت خغٍت (
(
ّ
ًضلل ٖلى ؤإ ىناٞ ٥غٍ ١ظَىغٍت طاث صاللت بخهاثُت في صعظاث اججاىاث الُالب ندَ الخٗلُم ؤلال٨ترٍنيٍ ،ىظو الٟغٍ١
لهالر َالب اإلاجمَٖت الشانُت ،ناخبت ؤٖلى مخَؾِ خؿابيٍ ،التي ًمشلًا َالب ٧لُتي الٗلَم اإلاالُت ٍالاصاعٍت ٍج٣نُت
اإلاٗلَماث ،ؤي بمٗجى ّ
ؤإ َالب الٗلَم اإلاالُت ٍالاصاعٍتٍَ ،الب ج٣نُت اإلاٗلَماث ٧انذ َبُٗت اججاىاتهم ندَ الخٗلُم
ؤلال٨ترٍني ؤ٦ثر بًجابُت من اججاىاث َالب اإلاجمَٖت ألاٍلى ٍالتي ًمشلًا َالب ٧لُاث الٗلَم الاؾالمُتٍ ،التربُتٍ ،اللٛاث
.)1999
ٍ،مغ٦ؼ اللٛاثٍ .اج٣ٟذ ىظو الندُجت م٘ صعاؾت (اإلاىاعي،
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مىانكت الكغى الشالث:
ًا
ًا
ٍىظو الندُجت حٗجي ّ
ؤإ َالب ٧لُتي ج٣نُت اإلاٗلَماث ٍالٗلَم اإلاالُت ٍالاصاعٍت ؤًٞل بصعا٧ا ٍحٗامال م٘ الخ٣نُاث
ؤلال٨ترٍنُت الخضًشت من ٍا ٘٢جسههاتهم التي ًضعؾَجها ،لظل٧ ٪انذ َبُٗت اججاىاتهم ندَ ٞاٖلُت الخٗلُم ؤلال٨ترٍني ؤ٦ثر
بًجابُت من َالب بُ٣ت ال٩لُاث ندَ الخٗلُم ؤلال٨ترٍنيٍ ،ىظا ًغظ٘ لإلم٩انُاث الخ٣نُت التي ًخمخ٘ بها َالب ٧لُتي ج٣نُت
اإلاٗلَماث ٍالٗلَم ؤلاصاعٍت ٍاإلاالُت؛مما ظٗل صعظت جٟاٖلًم م٘ نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني مغجٟٗت؛ مما ؾاٖض في بًجابُت
الاججاو ندَ ٞاٖلُت النٓام ؤلال٨ترٍنيٍَ،كحر بلى طل":)Soyibo, K & Hudson, A(٪ؤإ َالب الٗلَم الخُبُُ٣ت ًَ٩إ ؤ٦ثر
مًاعة في اؾخسضام الَؾاثل الخ٣نُت اإلاسخلٟت من َالب الٗلَم الانؿانُتٍََٗ ،ص ىظا الى َبُٗت اإلاَاص التي ًضعؾَجها َالب
الٗلَم الخ٣نُت ٍٖال٢تها اإلاباقغة م٘ جُبُ٣اث ال٨مبَُجغ" ٍزانت ّ
ؤإ اججاىاث َالب ج٣نُت اإلاٗلَماث جبضٍ بًجابُت بنؿبت
ٍ )81.91ىَ ؤٖلى مخَؾِ خؿابي بالنؿبت ل٩ل ال٩لُاث.
ٖالُت بط بل ٜاإلاخَؾِ الخؿابي لًم (
جىنُاث الضعاؾت :
بناء ٖلى النخاثج التي جَنلذ بلحها الضعاؾت ًَصخي الباخشاإ بالخالي:
 /1ؤإ جغاعي الجامٗت الًَابِ الٗلمُتٍ،اإلاٗاًحر الٗاإلاُت ٍالخٟاٖلُت ٖنض جهمُم اإلادخَُ الخٗلُميٍ،ؤإ جَي٘ عٍابِ جَ٣ص
الُالب بلى مهاصع مخٗضصة من م٨خباث ٍمغاظ٘.
 /2ؤإ ًخم ٍي٘ اإلاَاص الخٗلُمُت (الخُ٣بت الخٗلُمُت ) في نٟدت الُالب في(غلُم) ٢بل ؤٍٖنض بضاًت الٟهل الضعاسخي.
 /3الاىخمام بالبِئت الخٗلُمُت التي ًنٟظ ٞحها الخٗلُم ؤلال٨ترٍنيٍ ،بٖضاص الام٩اناث اإلااصًت ٍالبكغٍت اإلاضعبت ٖنض جُبُ٤
الخٗلُم ؤلال٨ترٍني.
/4ؤإ ًخم ازخهاع اإلانهج الَعقي ٍجنُ٣دٌٍ ،مغاظٗخٌ ٢بل ٍيٌٗ في نٟدت الُالب في نٓام (غلُم).
 /5جضعٍب الُالب ٍجبهحرىم بُُٟ٨ت اؾخسضام اإلا٨خبت ؤلال٨ترٍنُت الكاملتٍ ،حصجًُٗم ٖلى َغاثٍ ٤ؤؾالُب الخٗلم الظاحي.
 /6جنُٟظ صٍعاث جضعٍبُت ًٖاء ىُئت الخضعَـ في اؾخسضام الخاؾب آلالي ٍؤلانترنذُُٟ٦ٍ ،ت الاؾخٟاصة من جُبُ٣اتهما،
ٍُُٟ٦ت الاؾخٟاصة من ٍؾاثل الخ٣نُت في جهمُم الضعٍؾالخٟاٖلُت إلزغاء الٗملُت الخٗلُمُت.
 /7جنُٟظ صٍعاث جضعٍبُت للُالب في اؾخسضام الخاؾب آلاليٍ ،ؤلانترنذُُٟ٦ٍ ،ت الاؾخٟاصة من اإلاَا ٘٢ؤلال٨ترٍنُتٍ ،اإلا٨خباث
ؤلال٨ترٍنُت.
 /11الاىخمام بالبنُت الخدخُتٍ ،ؤلاٖضاص الجُض للبِئت الخٗلُمُت من ؤظًؼة ٍمٗضاث الػمت إل٦ما ٫الخٗلُم ؤلال٨ترٍني.
اإلاهترخاث :
من زال ٫نخاثج الضعاؾت ًهترح الباخشاإ بظغاء الضعاؾاث الخالُت:
 /1بظغاء صعاؾت للخٗغٖ ٝلى ٞاٖلُت نٓام الخٗلُم ؤلال٨ترٍني في ظامٗت اإلاضًنت الٗاإلاُت من ٍظًت نٓغ اإلادايغٍن.
1

4- Soyibo, K & Hudson, A. (2000), “Effects of Computer- Assisted Instruction(CAI) on 1 1th Grader’s Attitudes
& Toward Biology and CAI and Understanding of Peproduction in Plants and Animals”, Research in Science
Technological Education”, 18 (2), 121-122.
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 /2بظغاء صعاؾت إلاٗغٞت ٞاٖلُت الخٗلُم ؤلال٨ترٍني في ػٍاصة الخدهُل الضعاسخي للُالب (ًم٨ن جدضًض ٧لُت بُٗجها ،ؤٍ في ٧ل
ال٩لُاث بالجامٗت).
 /3بظغاء صعاؾاث ٖن الخهمُم الخٗلُمي ٍاإلادخَي الخٗلُمي الٟاٖل ٍيَابِ بٖضاصو .
ّ
 /4بظغاء صعاؾاث م٣اعنت نٓمت الخٗلُم ؤلال٨ترٍني في الجامٗاث الٗغبُت ٍالجامٗاث ألاظنبُت م٣اعنت بجامٗت اإلاضًنت
الٗاإلاُت.

ناثمت اإلاغاحؼ:
1427ىـ)"،مؿخدضزاث جٌىىلىحُا الخػلُم في غهغ اإلاػلىماث" ،ألاعصإ ،صاع ال٨ٟغ.1ٍ ،
 - 1الخلٟاٍيٍ ،لُض بن ؾالم (
1425ىـ)"،جهُُم ججغبت الخػلُم ؤلالٌترووي في بػٌ ماؾؿاث الخػلُم الػالي باإلاملٌت
 - 2الؼامل ،ػ٦غٍا بن ٖبضهللا (
الػغبُت الؿػىصًت مً وحهت هظغ الُالب"،بدض م٣ضم للماجمغ الخ٣جي الؿَٗصي الشالض28،قَا-٫الشالض منظٍ الٗ٣ضة
1425ىـ.
1423ىـ)"،الخػلُم ؤلالٌترووي في اإلاضاعؽ الؿػىصًت ،نبل ؤن وكتري الهُاع.......هل ويػىا
 - 3الكًغيٞ ،اًؼ بن ٖبضهللا (
.432
الهًبان" ،مجلت اإلاٗغٞت،)91(،م-36
1999م)"،الخضعٍب غلي الٌمبُىجغ وجإزحره في حؿُحر اججاهاث الُالباث"،مجلت التربُت٧ ،)7(،لُت التربُت،
 - 4اإلاناعي ٖ،بضهللا (
ظامٗت ُ٢غ.
1429ىـ)"،مخُلباث جكػُل الخػلُم ؤلالٌترووي"ٍ ،ع٢ت ٖمل م٣ضمت ٫ملخ٣ى الخٗلُم
 - 5اإلاَؾَيٖ ،الء بن مدمض(
1429ىـ).
ؤلال٨ترٍني ألاٍ،٫الغٍاى/5/25-19( ،
2007م)"،مخُلباث الخػلُم ؤلالٌترووي"،بدث مهضم إلااجمغ الخػلُم ؤلالٌترووي" ،آٞا١
 - 6اإلاَسخىٖ ،بضهللا بن ٖبض الٗؼٍؼ(
2007م).
ٍجدضًاث ،الٍَ٩ذ" (/3/19-17
1989م)"غلم الىكـ الاحخماعي "،الُبٗت الخامؿت،م٨خبت الخانجي،ال٣اىغة.
ًٞ - 7مي،مهُٟي ٍالُ٣اإ،مدمض ٖلي (
2006م)" ،وؾاثل وجٌىىلىحُا الخػلُم" ،الغٍاى ،م٨خبت الغقض ،الُبٗت الشانُت.
 - 8ؾالم ،ؤخمض مدمض(
2009م)"،الخػلُم ؤلالٌترووي وجدغٍغ الػهل" ،ال٣اىغة ،صاع الٗالم الٗغبي.1ٍ ،
 - 9شخاجت ،خؿن (
2009م)"،مىظىمت الخػلُم غبر الكبٍاث" ،ال٣اىغةٖ،الم ال٨خب.2ٍ ،
ٖ-10بض الخمُض ،مدمض(
2008م)"،جٌىىلىحُا الخػلُم بحن الىظغٍت والخُبُو" ،ال٣اىغةٖ ،الم
-11ال ،٫ػ٦غٍا بن ًخي ٍالجنضيٖ ،لُاء بنذ ٖبضهللا(
ال٨خب.1ٍ ،
12-Soyibo, K & Hudson, A. (2000), “Effects of Computer- Assisted Instruction(CAI) on 1 1th Grader’s Attitudes
& Toward Biology and CAI and Understanding of Peproduction in Plants and Animals”, Research in Science
Technological Education”, 18 (2), 121-122.
13-http://trb613.blogspot.my/2014/04/blog-post_868.htm
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آلازاع الؿىؾُىزهاقُت لألهترهذ غلى الجمهىع:صعاؾت ونكُت جدلُلُت لػُىت مً قباب وهغان
ؤ.بهاقت ؤمُىت/حامػت الجؼاثغ03

ملخو:
عٚم الخَُع الخانل في مجا ٫صعاؾاث الجمًَع اإلاغجبُت بَاثِ الاجها ٫الجضًضة في الضٍ ٫الٛغبُت،بال ؤنٌ ال جؼا ٫جَظض
سٛغة في الجؼاثغٍ،ن٣و ٦بحر لألبدار في ىظا اإلاُضاإ عٚم ؤىمُخٌ ٍحٗ٣ضو ًا
نٓغا لخضازخًٌٞ ،نا ٥الٗضًض من الضعاؾاث خَ٫
ؤزغ ألانترنذ ٍججلُاتها بال ؤإ ؤٚلبها جناٍلًا بالضعاؾت من الناخُت الخ٣نُت ٍؤلانبهاع بالخَُع الخ٣جي الظي خ٣٣خٌ في مضة
٢هحرة٦،ما ؤإ ؤٚلبها جهب خَ ٫ظمًَع الٗانمت (ؤَٟا،٫قبابَ ،لبتٍٖ،)...لٌُ بعجإًنا ؤإ نضعؽ ىظو الَؾُلت من
الناخُت الؿَؾَُز٣اُٞت َ٧جها ٍؾُلت اجها ٫في اإلاجخم٘ جخإزغ بٌ ٍجازغ ُٗ٦ٍ،ٌُٞنت بدض ازترنا قباب ٍالًت ٍىغاإ٣ٍٍٞ ،ا
لًظا ؾنداٍ ٫ال٨كٖ ٠ن آلازاع الؿَؾَُز٣اُٞت لألنترنذ بضعاؾت ٍنُٟت جدلُلُت ٖلى الُٗنت اإلاسخاعة ،انُال٢ا من َغٍ٣ت
اؾخسضامًم لًا ٍجٟاٖلًم م٘ مدخٍَاتها من خُض ال٨ثرة ٍال٣لتٍ،من خُض الانخ٣اء ٍالازخُاع ؤًًاٍ،بصعا ٥الُُٟ٨ت التي
حؿًم بها ىظو ألازحرة في جغ ٥ؤزغ في ٖالم الخُاة الَُمُتٍ،ما هي اإلاخٛحراث الؿُاُ٢ت التي جضٖم ؤٍ حُٗ ٤ىظو الٗملُت.
الٍلماث اإلاكخاخُت :ألازغ الؿَؾَُز٣افي،ألانترنذ،الجمًَع.
مهضمت :
انخ٣لذ البكغٍت من زَعة الٛظاء بلى زَعة الؿالح بلى زَعة اإلاٗلَمت،ؤٍ ٦ما ًُلٖ ٤لحها في ألاصبُاث الخضًشت الشَعة
الخ٨نَلَظُت اإلاٗانغة ىظو الشَعة التي ٢لبذ اإلاَاػٍن ٍؤؾُ٣ذ الَ٣انحإ الخ٣لُضًت التي ظٗلذ من الٗالم ٢غٍت َ٧نُت،
ٍؤؾلختها ٧انذ ٍؾاثل ؤلاٖالم ٍالاجها ٫الخضًشت ،مدضزت ظملت من الخدَالث الخاعٍسُت التي ؤٞغػث ٍاٗ٢ا ٖاإلاُا ظضًضا
ًمخاػ بضًنامُُ٨ت مخدغ٦ت بَجاثغ مدؿاعٖت في اججاىاث لم جخدضص آٞاً٢ا الجهاثُت بٗض٢ٍ ،ض ٍلضث في الؿُا ١الٗام لًظو
الخدَالث ْاىغاث ؾُاؾُت ،ا٢خهاصًت ،اظخماُٖت ،ز٣اُٞت ٞغيذ نٟؿًا بَ٣ة في الَا ٘٢ؤلانؿانيٍ ،بضؤث حكٛل مؿاخت
ٝاػاتها الكب٨ت الٗن٨بَجُت التي زلٟذ آزاعا ؾَؾَُز٣اُٞت ٖلى
جدؿ٘ بايُغاص من مؿاخاث ال٨ٟغ الٗالمي٧ٍ،اإ من ؤىم ب ع
الجمًَع بهٟت ٖامت ٍالكباب بهٟت زانت منخجت ؾلَُ٦اث ٍؤنماٍ اؾخسضام ظضًضة ،بال ؤإ خغ٦ت اندكاع الكب٨ت
ال٦َ٩بُت اعجبُذ في البضاًت ب٨ٟغة الشَعة الكاملت الٛامغة ل٩ل مجاالث الخُاة مدؿمت بُابًٗا الخ٣جي ،ؤي ؤجها نٓغث بلى
اؾخسضاماث الخ٨نَلَظُا الخضًشت من منَٓع ؤصٍاحي بدذ مخٛاٞلت ٖن آزاعىا الؿَؾَُز٣اُٞتٍ ،بالخالي مخجاىلت لٗال٢اتها
الََُضة بالخغا ٥الؿَؾَُز٣افي للجمًَع ٍالؿُا ١اإلاخَاظض  ،ٌُٞعٚم ؤإ الكب٨ت الٗن٨بَجُت جمشل مجاال عخبا إلاالخٓت
مماعؾاث ظضًضة حؿاىم في حٛحر النماطط التي ق٩لذ بنخاط اإلاٗجى ٍالش٣اٞت ،ؤٍ بمٗجى ؤصر ؾاىمذ ألانترنذ في بٖاصة
حكُ٨ل الجمًَعٞ،مؿخسضم ألانترنذ لم ٌٗض ًسً٘ لؿلُت ؤلاٖالم ٍٍؾاثٌُ ٦مخل ٤ؾلبي إلاًامُجهاٍٖ،لٌُ ناع الجمًَع
ٞاٖل نكِ ال ً٨خٟي بخل٣ي اإلاًامحإ ٦ما ؤنٌ ٌؿاىم بك٩ل صًنامُ٩ي في بنخاظًا انُال٢ا من ؾُاٍ ٌ٢انخماءاجٌ
الؿَؾَُز٣اُٞت٣ٞ ،ض ؾاىمذ ألانماٍ الخٗبحرًت الجضًضة في حكُ٨ل خغا ٥ظضًض ٍٞغٍض نخج ٖنٌ ظمًَع ٗٞا ٫في
الًٟاءاث الخَانلُت ٍَكاع ٥بٟٗالُت في ٖملُاث الن٣ل ٍالخل٣ي ٍالخإٍٍلٍ ،في اإلاجمل ٞةإ ىظو الًٟاءاث جدُل بلى نمِ
ؤلٗاب الُٟضًَ الٟغصًت ٍالجماُٖت الكبُ٨ت التي ًَ٣م ٞحها الجمًَع بإصٍاع مغ٦ؼٍت.
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ٍٖلٌُ ٞالكب٨ت ألازُبََُت ؤصث بلى الخ٣ضم ؤلانؿاني ،بط جدهلذ البكغٍت ٖلى بعر ٖلمي ىاثل ٖلى اإلاؿخَُ الخ٣جي،
ٍٖلى مؿخَُ الجمًَع٣ٞ،ض خضر حُٛحر في ألا٩ٞاع ٍالؿلَُ٦اثٍ ،ؤخضزذ َْاىغ ظضًضة ٦جمًَع الَاب (Web
)ٍ،Audienceالجمًَع ٖلى الخِ ؤٍ زاعط الخِ)ٍ،(Online-Offline audienceالجمًَع الكامل ؤٍ الضٍلي (Global
)ٍ،Audienceالجمًَع الال٨ترٍني )ٍ،(E-Audienceالجمًَع طٍ ال٣ضعة ٖلى الخَاظض ال٨لي في ٧ل م٩اإ ٍػماإٍ ،ىظو الَٓاىغ
ؤُٖذ للجمًَع ؤبٗاصا ظضًضة جخجاٍػ خضٍص البلضاإ ٍألاممٍ ،هي بداظت بلى صعاؾت م٨شٟت لًٟم ظمًَع ٍؾاثل ؤلاٖالم
ٍمؿخسضمي الَؾاثِ الجضًضة ٍجٟؿحرو٦ ،ما ؤيٟى مهُلر )ٖ (Ubiquitousلى مًَٟم ظمًَع ٍؾاثل ؤلاٖالم في ٖالم مابٗض
الجمًَع نٟت الخَاظض ال٨لي الظي ال ًدضو م٩اإ ظٛغافي مٗحإ .
ٍحٗخبر ىظو الَؾُلت خضًشت ٍٞخُت بال ؤجها لم جإحي من الٗضم بل بجها خهُلت جَُع ٍؾاثل الاجها ٫ال٨الؾُُ٨ت
(الصخُٟت،ؤلاطاٖت،الخلٟؼٍَإ)ٍ،لظا ٞةجها ججم٘ ٧ل اإلا٣اعباث النٓغٍتٍ،ؤىم اإلا٣اعباث التي جخ٣اعب ٍجخ٣اَ٘ م٘ صعاؾدنا
م٣اعبت الخٟؿحر الؿَؾَُ-ز٣افي للجمًَع)التي جغ٦ؼ ٖلى البِئت الش٣اُٞت ٍالاظخماُٖت التي ًَظض ٞحها الجمًَعٞ ،هي جإزظ
بٗحإ الاٖخباع ْغٍ ٝاإلا٩اإ ٍالؼماإ في جٟؿحر جَ٩إ الجمًَع،خُض حٗخبر ىظو النٓغٍت ٖملُت الخٗغى للمًامحإ ؤلاٖالمُت
هي ظؼء من ٖملُت ز٣اُٞت ٍاظخماُٖت ٦برُ ٍبالخالي ٞهي جسً٘ (ٖملُت الاؾخسضام) لَ٣اٖض ز٣اُٞت ٍاظخماُٖت
جد٨مًاٍ،لًظا ٞةإ الجمًَع ٌؿخسضم ألانترنذ بُغٍ٣ت جدناؾب م٘ مَا ٌٟ٢الؿَؾَُز٣اُٞت ٍٖ،لى الٗمَم ٞةإ ىظا الخٟؿحر
ًغ٦ؼ ٖلى مَ ٘٢اإلاًامحإ ؤلاٖالمُت يمن نُا ١الٗالم الاظخماعي للجمًَعٍٖ ،لى ىظا ألاؾاؽ ًنكإ لضُ الجمًَع جغُ٦بت
منٓمت من ؾلَ ٥الاؾخسضام لخ٨نَلَظُاث الاجها ٫الخضًشت جنٓم ما ًًٟل ٍماطا ًغُٞ ،ٌٞلباث الجمًَع مغجبُت
بًٟاء الخُاة اإلادلُت )ٍٖ ،(Life-Spaceلٌُ ًٞظو النٓغٍت تهخم باإلاًامحإ الش٣اُٞت التي ج٣ضمًا ٍؾاثل الاجهاٍ ،٫ؤلاَاع
الاظخماعي الظي ًخم  ٌُٞبنخاط ىظو اإلاًامحإ ٍاؾخ٣بالًاُُٟ٦ٍ ،ت اؾخسضامًا في اإلاجخم٘.
ٍلندناٍ ٫ىظو الٓاىغة بالخدلُل ٍالخٟؿحر ٢منا ؤٍال ببناء بق٩الُت البدض ،م٘ خضًض الدؿائالثٍ ،ألاىضاٍٖ ،ٝمضنا بلى
جدضًض اإلانهج اإلاخب٘ ٍببغاػ ؤصٍاجٌٍٍ ،ن ٠مجخم٘ البدض ٍُٖنخٌ ،زم ٢منا بكغح اإلاٟاىُم التي جبجى ٖلحها ؤلاق٩الُتٍ ،في
اإلاغخلت الشانُت ا٢تربنا بلى مَيَٕ البدض الٗملي من زال ٫ال٨كٖ ٠ن آلازاع الؿَؾَُز٣اُٞت التي جترً٦ا ألانترنذ ٖلى ُٖنت
من قباب ٍىغاإ ،م٘ جدلُل نٓغة الجمًَع الظي ازترناو ُٗ٦نت بدض بلى ز٣اٞت ألانترنذ انُال٢ا من ؾُاٌ٢
الؿَؾَُز٣افي،زم بدشنا ٖما بطا ٖملذ ألانترنذ ٖلى ظٗل اإلاؿخسضم مبضٕ ؤم مجغص مؿتهل٪؟ ٍ ٠ُ٦طل٪؟ ،زم ؤبغػنا الضٍع
الظي لٗبخٌ ىٍَت الكباب ٍانخمائو الؿَؾَُز٣افي في الخٗامل م٘ ىظو آلازاعٍ ،طل ٪من زال ٫الخٗغٍ ٠بمجخم٘ البدض
ٍُٖنخٌٍٖ ،غٞنا بإصٍاث الخدلُل التي اؾخسضمناىا من زالٍ ٫نًٟا ،زم بضؤنا بخدلُل بظاباث اإلابدَزحإ ٖلى ؤؾئلت
الاؾخماعة ،زم في الخخام زلهنا بلى منا٢كت نخاثج البدض من زال ٫ؤلاظابت ٖلى حؿائالجٌ.
اإلاهاعبت اإلاىهجُت للضعاؾت :
 .1بقٍالُت الضعاؾت:بالغٚم من خضازت الكب٨ت الٗاإلاُت ٞةجها نجخذ في بخضار حُٛحراث ظظعٍت ٖلى مؿخَُ اإلاماعؾاث
الش٣اُٞت للجمًَعٍ ،لم جنج من ىظو الخإزحراث اإلاجخمٗاث طاث البجى الاظخماُٖت الخ٣لُضًت ٍالش٣اٞاث اإلادآٞت ٧الجؼاثغ ،ؤٍ
جل ٪التي حِٗل خغا٧ا صاثبا ٖلى اإلاؿخَُ الاظخماعي ٍانٟخاخا ٖلى اإلاؿخَُ الش٣افي ٟ٦غنؿاٍ ،ىَ ما ًُغح الٗضًض من ألاؾئلت
 .1علي قسايسية" ،المنطلقات النظرية والمنهجية لدراسات التلقي -دراسة نقدية تحليلية ألبحاث الجمهور في ا لجزائر،")ٕٓٓ6.ٔ995(-
أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دكلة يف علوـ اإلعالـ كاالتصاؿ ،اجلزائر ،2007 ،ص.47
 .2علي قسايسية"،إشكالية جمهور الواب" ،اجمللة اجلزائرية لالتصاؿ ،العدد  ،18اجلزائر ،2004 ،ص .159
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خَ ٫نَُٖت ٍاججاو ىظو الخُٛحراث التي ال حٗبر بالًغٍعة ٖن ؤق٩ا ٫من الخٟاٖل الخ٣ُ٣ي بحإ ٍؾاثل الاجها ٫الخضًشت
ٍاإلاًامحإ التي جمغعىاٍ ،بحإ اإلاجخمٗاث ٍالش٣اٞاث التي ازتر٢تها ىظو الَؾاثل ؤٍ انٟخدذ ََٖا ٖلحها .
ٍٖلى بزغو ؤنبدذ ألانترنذ جخسلل ٖاإلانا الغمؼي َ٣٦ة ز٣اُٞت مخمحزة٣ٞ ،ض ٧اإ ٖضص اإلاؿخسضمحإ في الجؼاثغ
 ،2002ؤما
 500.000مؿخسضم ؾنت
 200.000مؿخسضم  ،في خحإ ٍنلَا بلى
 2001بلى
 ،2000لحرج ٟ٘ؾنت
150.000مؿخسضم ؾنت
 1.920.000مؿخسضم ؾنت
 2004لُهل بلى
 1.500.000ؾنت
 600.000مؿخسضم ،لُٟ٣ؼ الٗضص بلى
٣ٞ 2003ض ٢ضع ٖضصىم بـ
ؾنت
 2011بلى 06ملَُإ مؿخسضم.
ٍ ، 2005جؼاًض الٗضص ؾنت
ٍفي م٣ابل ىظو الخهُلت الًاثلت لالؾخسضام حٗخبر ز٣اٞت الضٍ ٫الانخ٣الُت بهٟت ٖامتٍ ،الش٣اٞت الجؼاثغٍت بهٟت زانت
ز٣اٞت َ٢مُت ٚحر ٢اصعة ٖلى مَاظًت ز٣اٞت ألانترنذٞ ،الكباب في الجؼاثغ ان٣ؿمَا خَ ٫ىظو النُ٣تٞ ،مجهم من انٛلٖ ٤لى
طاجٌ ٍع ٌٞالخٗامل م٘ الش٣اٞت الَ٩نُت ٍلجإ بلى الترار ٍالخاعٍش ٍججاىل ما ًدضر في الٗالم ،بال ؤإ الش٣اٞت الَ٩نُت لًا
٢ضعة ىاثلت ٖلى ازترا ١اإلاجخمٗاث ،ؤما ال٣ؿم الشاني ٣ٞض انٛمـ في ىظو الش٣اٞتٍ ،حكغب من ٧ل زهاثهًاٍ ،بظلٞ ٪ةنٌ
ًَ٩إ ٢ض اؾدؿلم لًا ٍلم ًجابها ،ؤما ال٣ؿم الشالض ٣ٞض اؾخٟاص من الجَانب ؤلاًجابُت ٍججنب ظَانبها الؿلبُت .
ٍفي ْل ىظا الُغح بحإ الانبهاع باالنٗ٩اؾاث الؿَؾَُز٣اُٞت لألنترنذٍ ،الخسَ ٝمن انٗ٩اؾاجٌ َغخذ مجمَٖت من
حؿائالث حٗبر ٖن ٢لٍ ٤ىاظـ جدخاط بلى ٍي٘ ؤظَبت ٢ض جُٟض في خل بق٩الُتيٍ ،التي جخمدَع خَ ٫اإلاضُ الظي حٛلٛل ٌُٞ
ألازغ الؿَؾَُز٣افي لألنترنذ في الجمًَع الجؼاثغي زانت ٍؤإ الجؼاثغ ٖملذ منظ الاؾخ٣الٖ ٫لى اللخا ١بغ٦ب الخ٨نَلَظُا
٦ٍ ،1994مغآة ممشلت للجمًَع
الغ٢مُتٍ ،الاؾخٟاصة من ج٨نَلَظُا اإلاٗلَماثٍ ،هي حكتر ٥في قب٨ت ألانترنذ منظ ماعؽ
الجؼاثغي عٚم ؤنٌ ال ًم٨ن إلاجخم٘ نٛحر ؤإ ٌٗ٨ـ اإلاجخم٘ ال٨بحر ،بال ؤإ الضعاؾاث الخضًشت ظلًا حٗخمض ٖلى الَخضة
الهٛحر لخدلُل الَخضة ال٨بحرة مشل صعاؾت ٍ Morleyصعاؾت  Tamar Liebes & Katz Elihuخَ ٫مؿلؿل
»ٍٖ ،«Dallasلٌُ ؤزظث ُٖنت من قباب ٍىغاإ لخدلُل اإلاجخم٘ ال٨بحرٍ ،ازترث الكباب جهم ممشلَا خايغ ألامت
ٍمؿخ٣بلًا٦ ،ما ؤجهم ًمشلَإ ألاٚلبُت بط ج٣ضع نؿبت الكباب في الجؼاثغ بـٍ %75ىم الٟئت ألا٦ثر ٢ابلُت للخإزحر في َٖ٣لًم
ٍ٢لَبهمٍ ،ألانترنذ هي اإلاغشر ألاٍ ٫للخإزحر في ىظو الكغٍدت َ٧إ ج٨نَلَظُا الاجها ٫ؤنبدذ من اإلاماعؾاث اإلاًٟلت
لضحهم ،زانت ٍؤإ ىظو الخ٨نَلَظُاث ؤنبدذ جدناٞـ م٘ ماؾؿاث الخنكئت الاظخماُٖت ٖلى جنكئت ىظو الٟئت ٍالخإزحر
ٞحها زانت ٍؤجها جدمل بحإ َُاتها زهاثو بَٚاثُت ؤ٦ثر مجها جغبٍَت،مما ظٗل الكباب ؤ٦ثر ب٢باال ٖلى ىظو الخ٨نَلَظُاث
الجضًضةٍ ،من قُم الكباب ؤلا٢باٖ ٫لى ٧ل ما ىَ ظضًضٍ ،من زهاثو ج٨نَلَظُا الاجها ٫الؿغٖت اإلاًٍَؽ بها الكباب
ًٞم ٚحر نبَعٍن ٍٍم٣خَإ الانخٓاعٍ ،لًظا ؤنبذ قباب الَُم ًَن ٠بٗضة نٟاث حٗ٨ـ ٖال٢تهم ب٩ل ٍؾُلت اجهالُت
ظضًضةٞ ،با مـ ٧انَا ٌؿمَإ بجُل الخلٟؼٍَإٍ ،الَُم ًُلٖ ٤لحهم "حُل ؤلابهام" بقاعة بلى الًاج ٠الن٣ا ،٫ؤٍ "الجُل
 .1ىانس ،بيرت مارتني ،ىارالد شوماف "،فخ العولمة" ،ت .عدناف عباس علي ،عامل ادلعرفة ،الكويت ،1998 ،ص .19
2

. Information Economy, e- commerce and development. « united nations conference on trade and development
», united nation: Report 2005, p. 51.
3
. Information Economy, the development perspective. « united nations conference on trade and development »,
united nation: Report 2006, p. 68.
4
. Kiven Robins, tradition and translation-national culture in its global context, Eds. Enterprise and Heritage-,
1991, p. 39, 40.
5
. David Morley, La Réception des travaux sur la réception « Retour sur le public de nation », 1980.
6
T a mar Lieb e s, K atz Eli h u S I X I NT R EP RE T AT ION D A LA SE RI E «D A L L AS », CN R S
Ed it io n, P ar is( F R A) , 1 9 9 3 ,p -p 1 2 5 -1 4 3 .
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الغنمي" جلمُدا بلى ألانترنذ ٍٖ ،لٌُ ما هي آلازاع الؿَؾَُز٣اُٞت للكب٨ت ال٦َ٩بُت ٖلى ُٖنت من قباب ٍىغاإ؟ ٍ٠ُ٦
حٗامل ظمًَع الكباب م٘ ىظو الش٣اٞت الَ٩نُت انُال٢ا من ؾُا ٌ٢الؿَؾَُز٣افي؟
 .2الدؿائالث ٍمن ىنا اعجإًذ ج ٪ُ٨ٟبق٩الُتي بلى حؿائالث قغغُت جمدَعث ٧الخالي:
 .1ما هي آلازاع الؿَؾَُز٣اُٞت التي جترً٦ا الانترنذ ٖلى ُٖنت من قباب ٍىغاإ؟
 .2ما هي نٓغة ظًَع الكباب بلى ز٣اٞت ألانترنذ انُال٢ا من ؾُا ٌ٢الؿَؾَُز٣افي؟
 .3ىل ٖملذ ألانترنذ ٖلى ظٗل اإلاؿخسضم الكاب مبضٕ ؤم مجغص مؿتهل٪؟ ٍ ٠ُ٦طل٪؟
 .4ما الضٍع الظي لٗبخٌ ىٍَت ظمًَع الكباب ٍانخمائو الؿَؾَُز٣افي في الخٗامل م٘ ىظو آلازاع؟
 .3ؤهضاف الضعاؾت :
ٌٗخبر اإلاجخم٘ الجؼاثغي مُضانا زهبا للضعاؾت باٖخباعو مجخم٘ مخٗضص ؤلازنُاثٍ ،جسخل ٠ؾلَُ٦اث ؤٞغاصو بازخالٝ
مجخمٗاجٌ اإلادلُت زانت في ْل الشَعة اإلاٗغُٞت اإلاٗانغة ٍجَُع ج٨نَلَظُاث ؤلاٖالم ٍالاجهاٍ ٫الًض ٝألاؾاسخي لًظو
الضعاؾت ٦ك ٠آلازاع الؿَؾَُ ز٣اُٞت التي زلٟتها ألانترنذ ٖلى الجمًَع الجؼاثغي ٍؤًًا من ؤىم ألاىضا:ٝ
 .1الخٗغٖ ٝلى آلازاع الؿَؾَُز٣اُٞت التي جترً٦ا الانترنذ ٖلى ُٖنت من قباب ٍىغاإ.
 .2ال٨كٖ ٠ن نٓغة الجًَع الجؼاثغي (ُٖنت من قباب ٍىغاإ)بلى ز٣اٞت ألانترنذ انُال٢ا من ؾُا ٌ٢الؿَؾَُز٣افي.
 .3مٗغٞت الُُٟ٨ت التي ٖملذ ألانترنذ بها ٖلى ظٗل اإلاؿخسضم الجؼاثغي مبضٕ ؤم مجغص مؿتهلُُٟ٦ٍ ٪ت طل.٪
 .4مٗغٞت الضٍع الظي لٗبخٌ ىٍَت الجمًَع الجؼاثغي (ُٖنت من قباب ٍىغاإ) ٍانخمائو الؿَؾَُز٣افي في الخٗامل م٘ ىظو
آلازاع الؿَؾَُز٣اُٞت.
 .4اإلاىهج اإلاخبؼ وؤصواجه :
اإلاىهج ٌٗغ Maurice Angers ٝاإلانهج بإنٌ" :مجمَٕ ؤلاظغاءاث ٍالخَُاث الض٣ُ٢ت التي ًخبناىا الباخض من ؤظل الَنَ ٫بلى
ّ
ًخَضر من زال ٫ىظا الخٗغٍ ،٠بإإ اإلانهج ٖباعة ٖن ظملت من الخَُاث اإلانٓمت التي ًجب ٖلى
نخاثج مُٗنت"  ،بطإ
الباخض بجباًٖا في بَاع الالتزام بخُبَُ٢ ٤اٖض مُٗنت جم٨نٌ من الَنَ ٫بلى النخاثج اإلاؿُغة ،لظل ٪نجض ؤإ ٧ل بدض ٖلمي
مغجبِ بمنهج ٖلمي ٍاضر ٍمدضص ًم٨ن الباخض من الخضعط في صعاؾخٌ للَنَ ٫بلى النخاثج اإلاغظَةٍ ،بد٨م َبُٗت صعاؾدنا
"صعاؾت اؾخُالغُت"ٞ ،ةإ اإلانهج الظي نخَدى من زاللٌ الَنَ ٫بلى النخاثج اإلاغظَةٍ ،اإلاالثم لضعاؾدنا ًخمشل في منهج
اإلاسرٍ ،الظي ٌٗخبر ؤ٦ثر اإلاناهج اؾخسضاما في البدَر ال٨كُٟت ٍالَنُٟت ٍالخدلُلُت.
٦ما ٌٗغ Morse ٝاإلانهج اإلاؿخي بإنٌ " :منهج لخدلُل ٍصعاؾت ؤي مَ ٠٢ؤٍ مك٩لت اظخماُٖت ؤٍ ظمًَع ماٍ ،طل ٪بةجبإ
َغٍ٣ت ٖلمُت منٓمت لخد ٤ُ٣ؤٚغاى مُٗنت" .
ٍلًظا اٖخمضنا في ىظو الضعاؾت ٖلى اإلاىهج اإلاؿحي الىزاثهي بهض ٝمسر ألاصبُاث الخانت ب٩ل مًَٟم من مٟاىُم الضعاؾت
٧ا زغ الؿَؾَُز٣افي ٍألانترنذ ٍالجمًَع ٍىظا ًمشل ؤخض ؤىم الخَُاث التي جخُلبها صعاؾدنا ىظا من ظًتٍ ،من ظًت ؤزغُ
.29, 32 dans les médias, Paris, 2000, p Loïc Hervouet, L’image des jeunes.1

 .2موريس أصلرس" ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية  :تدريبات عملية" ،ت  .بوزيد صحراكم كآخركف ،دار القصبة للنشر ،اجلزائر،2006 ،
ص .98
 .3زلمد شليب"،المنهجية في التحليل السياسي :المفاىيم ،المناىج ،االقترابات ،واألدوات" ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1997 ،ص .99
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اؾخسضمنا اإلانهج اإلاؿخي الُٗجي الخام اإلاُضاني إلاٗغٞت الَي٘ الخالي ٍالُُٟ٨ت التي ٌؿخسضم بها الكباب ألانترنذٍ ،مٗغٞت
مضُ ألازغ الؿَؾَُز٣افي لًظو الخ٨نَلَظُا الخضًشت.
ٍاؾخسضمنا اإلانهج اإلاؿخي الخدلُلي الظي ًداٍ ٫ؤإ ًهٍَ ٠كغح إلااطا جَظض ؾلَُ٦اث مدضصة في ؤٍيإ مسخلٟتٍ ،ىظا
من ؤظل ؤلاظابت ٖن حؿائالث الضعاؾت من زال ٫جدلُل نخاثج الضعاؾت ٍٞدو الٗال٢ت بحإ مخٛحراث الضعاؾت ٍاإلاخٛحراث
الضًمٛغاُٞت.
٦ما اٖخمضنا اإلاىهج اإلاؿحي في مجا ٫ظمًَع ٍؾاثل ؤلاٖالمٍ ،بالخهَم ظمًَع ألانترنذ للخٗغٖ ٝلى الخهاثو اإلامحزة
لًظا الجمًَع من ظًتٍ ،من ظًت ؤزغُ لٛغى بظغاء صعاؾاث ُ٢اؾُت زغ ما جبشٌ ألانترنذ من مَاص ٍمًامحإ ٖلى
ظمًَعىاٍ ،للخٗغٖ ٝلى مضُ ألازغ الخانل ٖلى مؿخَاو .
ٍاٖخمضناو للضعاؾت الخدلُلُت إلاٟغصاث الضعاؾت ٍاإلاخمشلت في 201مٟغصة من قباب ٍىغاإٍ ،صعاؾت لخهاثهًا اإلااصًت،
ٍالاظخماُٖتٍ ،اللٍَٛتٍ،الش٣اُٞتٍ ،هي من ناخُت ؤزغُ ،الججاىاث صعاؾُت خَ ٫الٗال٢اث بحإ زهاثو مٟغصاث البدض،
ٍخَ ٫ؤؾباب الازخالٞاث بُجها ٍزانت الخماًؼ في مسخل ٠ؤنماٍ الخٟاٖالث التي جدضثها ؤنٓمت الاجها ٫الغ٢مُت في ؤٍؾاٍ
مسخل ٠المجمَٖاث اإلادلُت ٍفي ٖال٢اجيا باالجها ٫الضٍلي الكامل.
ؤصواجه ٍ٦إصاة بدشُت عثِؿُت اؾخسضمنا الاؾخبُاإ٢ٍ ،ض يم الاؾخبُاإ الظي نممناو ؤعبٗت مداٍع ٧انذ ٧الخالي:
اإلادىع ألاوُ مدَع البُاناث الصخهُت (الجنـ ،الؿن ،اإلاؿخَُ الخٗلُمي ،م٩اإ ؤلا٢امت).
اإلادىع الشاوي "آلازاع الؿَؾَُز٣اُٞت التي جترً٦ا ألانترنذ ٖلى ُٖنت من قباب ٍىغاإ" ٍيم حؿٗت ؤؾئلت.
اإلادىع الشالث "نٓغة الكباب الَىغاني بلى ز٣اٞت ألانترنذ انُال٢ا من ؾُا ٌ٢الؿَؾَُز٣افي" ٍيم ٖكغة ؤؾئلت.
اإلادىع الغابؼ "الضٍع الظي لٗبخٌ ىٍَت الكباب الَىغاني ٍانخمائو الؿَؾَُز٣افي في الخٗامل م٘ ىظو آلازاع الؿَؾَُز٣اُٞت "
ٍيم زالزت ؤؾئلت.
٦ما اٖخمضنا اإلاالخٓت ٦إصاة م٨ملت لالؾخبُاإ إلصعا٦نا مضُ جداًل الجمًَع في ؤٚلب ألاخُاإ في ؤلاظابت ٖن ألاؾئلت ٍىظا ما
ًدَ ٫للَنَ ٫بلى نخاثج ص٣ُ٢ت٦ ،ما ٢منا ببٌٗ الاؾخجَاباث بُٛت الخهَ ٫بلى نخاثج ٖلمُت ص٣ُ٢ت ىظا من ظًتٍ ،من
ظًت ٝاإلاالخٓت ٍاإلاٗاٌكت اإلاباقغة إلاجخم٘ البدض حؿاٖض ٖلى جدلُل ؾلَُ٦اث الجماٖاث البكغٍت مٗخبرة في زهَنُاجيا،
ٍجَضر ججاعب ٧اثناث بكغٍت بالك٩ل الظي ٌؿاىم انخمائىا بلى ظماٖاث اظخماُٖت في جدضًض ىٍَتهاٍ ،للَنَ ٫بلى جإٍٍل
بٌٗ اإلآاىغ الش٣اُٞت التي جخ٣اؾمًا ىظو الجماٖاث اإلادلُت ،زانت في المججم٘ الَ٩ني٦ ،ما حؿاٖض ٖلى جٟؿحر الخمشالث
الش٣اُٞت ًٍٞم الَٓاىغ الش٣اُٞت.
 .5مجخمؼ البدث :
ؤظغٍنا الضعاؾت في والًت وهغان ٖلى ُٖنت من الكباب ،بدُض ٍػٖذ الاؾخماعة ٖلى مجمَٖت جُ٣ن بالؿانُا ٍمجمَٖت
ؤزغُ جُ٣ن بؿُضي مٗغٍٍ ،ٝاإلاجمَٖت ألازغُ بمحراماعٍ ،ازترث ىظو اإلاناَ ٤إ قباب ىظو اإلاناَ ٤جسخل ٠ؾلَُ٦اتهم،
ٞكباب ؾُضي مٗغٍ ٝؤ٦ثر ٖؼلت ٍؤ٦ثر جمؿ٩ا بش٣اٞتهم اإلادلُت ،ؤما قباب محراماع ٖلى الٗ٨ـ ًٞم ؤ٦ثر انٟخاخا ٍؤ٦ثر
جُلٗا ٖلى الش٣اٞت الٗاإلاُت ،بِنما قباب الؿانُا ًٞم ًخمََٗ٢إ في الَؾِ بحإ الٗؼلت ٍالانٟخاحٍ ،ىظا ما ًضٖم الازخالٞاث
 .1أمحد بن مرسلي "،مناىج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال" ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،ط  ،2010 ،4ص .290
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اإلاٟتريت اظخماُٖاٍ ،ز٣اُٞاٍ ،بالخالي ًسخل ٠اؾخسضامًم لألنترنذ بازخال ٝانخماءاتهمٍ ،ازترث مضًنت ٍىغاإ لخمشل اإلاجخم٘
ال٨بحرَ٧ ،جها زاني ؤ٦بر مضإ الجؼاثغ بٗض الٗانمت ٍؤخض ؤىم مضإ اإلاٛغب الٗغبي ،ج ٘٣في قماٚ ٫غب الجؼاثغً ،بلٖ ٜضص
ًٍَ ،2010ضر الًغم الٗمغي بجالء ؤإ النؿبت ال٨بحرة للكباب خُض ج٣ضع بـ
 1.584.607نؿمت خؿب بخهاثُاث
ؾ٩اجها
 %62.6ؤ٢ل من 30ؾنت .
 %42.3من الؿ٩اإ ؤ٢ل من 20ؾنت ٍ
ٍجم جَػَ٘ الاؾخماعة ٖلى الُٗنت بُغٍ٣ت ٢هضًت ٍمنٓمتٍ ،خغننا ٖلى جَٞحر الٓغٍ ٝاإلاالثمت ل٣غاءة الاؾخماعة ًٍٞمًا،
إ الخغم ٖلى جَٞحر الٓغٍ ٝالجُضة لًٟم ؤؾئلت الاؾخماعة ؤ٦ثر ؤىمُت من ؤي خغم ٖلى الخنََ٘ في اإلاناٍَ ٤ألاما٦ن،
ٍىظا من ؤظل زضمت ؤىضا ٝالبدض.
الُٗنت ٢هضًت ٍجخَ٩إ من مجمَٖت من الكباب طَ٧عا ٍبنازا الظًن جتراٍح ؤٖماعىم بحإ 27ٍ 16ؾنت ٍىَ ما ًخَا ٤ٞجماما
م٘ الكغٍدت اإلاؿتهضٞت في البدض ٍىم الكغٍدت ألا٦ثر اؾخسضاما لألنترنذ ،من ٚغب الجؼاثغ بمنُ٣ت ٍىغاإٍ ،جًم201
مٟغصة بٗضما ٧انذ في ألاؾاؽ 251مٟغصة ،ؤ٢هِنا 50مجها لٗضم ا٦خما ٫ملئها من ظًتٍ ،إلالئها بُغٍ٣ت زاَئت من ظًت ؤزغُ.
ؤما بالنؿبت للمخٛحراث  ٘٢َٞازخُاعنا ٖلى الجنـ ٍالؿنٍ ،اإلاؿخَُ الخٗلُميٍ ،م٩اإ ؤلا٢امتُٟٞ ،ما ًسو الجنـ مشلذ
 %68.15للظَ٧ع ،ؤما بالنؿبت للؿن مشلذ نؿبت %22الظًن جتراٍح ؤٖماعىم بحإ19ٍ 16
 %31.85من الُٗنت م٣ابل
ؤلانار
 ،%44.77ؤما الظًن جتراٍح ؤٖماعىم بحإ 27ٍ 22ؾنت ٢ضعث
ؾنتٍ ،الظًن جتراٍح ؤٖماعىم بحإ 23ٍ 20ؾنت ٢ضعث نؿبتهم بـ
 %44.77من
 ،%33.33ؤما ُٞما ًخٗل ٤باإلاؿخَُ الخٗلُمي ٣ٞض ق٩ل ألاؾاؾَُإ نؿبت %22من الُٗنت ،م٣ابل
نؿبتهم بـ
 %33.33من الجامُٗحإٍ ،ججاىلنا الٟئت التي ال جمل ٪ال٣ضعة ٖلى ٢غاءة ًٍٞم ؤؾئلت الاؾخماعةٍُٞ ،ما ًخٗل٤
الشانٍَحإٍ ،
 %33.33ل٩ل ٞئتٍ ،عٚم اإ
بم٩اإ ؤلا٢امت ٣ٞض ازترث الُٗنت ال٣هضًت ٖلى َغٍ٣ت الخهو اإلادؿاٍٍت ٍ٢ضعث بنؿبت
اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٛ٦حرو من اإلاجخمٗاث ٚحر مؿخ٣غ من خُض الضزل بال ؤإ ىظا اإلاخٛحر ؤ٦ثر زضمت إلاَيَٕ صعاؾدنا،
ٍَٖينا ىظا المحٛحر بمخٛحر الانخماء الُب٣يٍ،ىظا ٌَٗص لخهاثو الكب٨ت ال٦َ٩بُت التي ؤنبدذ في مخناٍ ٫الجمُ٘ ٣ٞحر
٧اإ ؤٍ ٚجي ،بُا ٫ؤٍ ٖاملٞ،هي ً٢ذ نَٖا ما ٖلى مك٩ل الُب٣ت بًٟل ج٩لٟتها الؼىُضة.
 .5مكاهُم الضعاؾت:
 .1آلازاع:
مًَٟم ألازغ ً٣ترب من مًَٟم الخٟاٖلُت ٍطل ٪بخًمُنٌ ٖال٢ت جٟاٖلُت ظضًضة الجمًَع ٍٍؾاثل ؤلاٖالم التي جداٍ ٫من
ظانبها ج ٠ُُ٨عؾاثلًا م٘ زهاثو الجمًَع ل٩ي ٌٛحرٍا قِئا ما ٖلى اإلاؿخَُ اإلاٗغفي ؤٍ الؿلَ٧ي الظي جخَظٌ بلٌُ بيصٝ
اؾخمالتهم ل٩ي ًخٗغيَا إلادخٍَاجياٍ ،لِـ بالًغٍعة الخإزحر ٖلحهمٍ ،من ظانب الجمًَع ًٞم ٌؿخٗملَإ ٍؾاثل ؤلاٖالم
ٍٍخٗغيَإ إلادخٍَاجيا ؾباب مسخلٟت بازخال ٝؾُا٢اجيم الاظخماُٖت ٍالش٣اُٞتٍ ،ىظا ٍ٣ٞا للُ٣مت التي جدملًا ىظو
اإلادخٍَاث ٍما جمشلٌ بالنؿبت بلحهم ٍمضُ ٢ضعجيا ٖلى بقبإ خاظاجيم اإلاسخلٟت ٍمضُ اؾخجابتها النكٛاالجيم.
ٍنٗجي بٌ ىنا ألازغ الؿَؾَُز٣افي ،ؤي ألازغ الاظخماعي ٍالش٣افي الظي جتر ٌ٦الكب٨ت ال٦َ٩بُت ٖلى ُٖنت من قباب ٍىغاإ،
ٍن٣هض بٌ ىنا جل ٪الٗال٢اث الخٟاٖلُت بحإ الكباب ٍالكب٨ت الضٍلُتٍ ،ال جدمل ىظو الٗال٢اث بالًغٍعة مٗجى ؾلبي،
ٞبالٗ٨ـ الجمًَع ٖنض اؾخسضامٌ لألنترنذ ًَ٩إ خامال لخاعٍش شخصخيٍٍ ،خٗغى ٍٍاٍ ٫مدخٍَاتها خؿب ؾُا٢اتهم
الاظخماُٖت ٍالش٣اُٞت ٍالنٟؿُت.
1

. http://www. Population de la wilaya d'Oran sur le site internet de la DPAT, 22.06.2011, 14 : 36.
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 .2الؿىؾُىزهافي :
جؼاٍظذ الضعاؾاث الؿَؾَُلَظُت ٍالش٣اُٞت م٘ جهاًت ال٣غإ19م بٗض اندباو ٖلماء الاظخمإ بلى الن٣اٍ اإلاكتر٦ت بحإ
الَٓاىغ الاظخماُٖت ٍما جسل ٌٟمن ؤزاع ز٣اُٞت ٖلى ألاٞغاصٍ ،منظ طل ٪الخحإ اعجبُذ الضعاؾاث الاظخماُٖت ٍالش٣اُٞت
ببًًٗا البٌٗ ،مما جمشالنٌ من ٖال٢ت ظضلُت حؿخضعي ألاٍلى ألازغٍُٖ ،لٌُ ًْغث الضعاؾاث الؿَؾَُز٣اُٞت التي جغ٦ؼ
ٖلى ؾلَُ٦اث ٍمَُالث ألاٞغاص التي حك٩ل الؿلَ ٥الؿَؾَُز٣افي الٗامٞ ،هي حٗخمض ٖلى الؿُا٢اث اإلادُُت بالٟغص لًٟم
ؾلٍَ ،ٌ٦جٟؿحر مَاٍ ،ٌٟ٢جدضًض الضٍاٍ ٘ٞالخاظاث التي جٍ ٠٣عاء جل ٪اإلاَاٞ ،٠٢الٟغص ٍالؿُا ١الظي ًنخمي بلٌُ ىما
اإلادَع ألاؾاسخي في الضعاؾاث الؿَؾَُز٣اُٞت ىظا من ظًتٍ ،من ظًت ؤزغُ ٞا نترنذ هي انٗ٩اؽ للبنُاث الؿُاؾُت
ٍالا٢خهاصًت ٍالاظخماُٖت ٍالش٣اُٞت اإلاَظَصة في ؤي مجخم٘ ،بال ؤننا ازترنا الجانب الؿَؾَُز٣افي إ الخجغبت البكغٍت
ؤزبدذ ؤإ عىاإ بناء ٍحكُِض مجخم٘ َ٢ي باالؾدناص ٖلى الجانب الا٢خهاصي ٍالؿُاسخي ٢ ِ٣ٞض ًٟكلٍٖ ،لٌُ ٞالَٗامل
الؿَؾَُز٣اُٞت بمًَٟمًا ال٨ٟغي ٍاإلاٗغفي ًم٨ن ؤإ جبجي اإلاجخمٗاثٍٍ ،م٨ن ؤإ جَ٩إ الاؾمنذ الظي ٌكض ؤَغا ٝالجمًَع
الظي ازخلٞ ،٠الَٗامل الؿَؾَُز٣اُٞت ؤنبدذ ٖامال ؤؾاؾُا في بيٟاء الُاب٘ الاظخماعي ٖلى الخُاة الَُمُت.
٦ما ًغُ ألانثربَلَظَُإ ؤإ ٧ل ما ىَ مَظَص في ٍؾُنا الاظخماعي ىَ بالًغٍعة ز٣افي ٞ ،أزاع ألانترنذ ٖلى الخُاة الٟغصًت
ٍالجماُٖت ال جنمَ في ٞغاٞ ،ٙهي جإزظ م٩اجها يمن ؾُا٢اث ؾَؾَُز٣اُٞت ٦ما ؤإ الجمًَع ًنخمي بلى ظماٖاث صازل
الجماٖت الاظخماُٖت ال٨برُ.
٦ما ؤإ  PIERRE BOURDIEUفي نٓغٍخٌ اإلاؿماة بالخ٣ل ًغُ ؤإ عؤؽ اإلاا ٫الغمؼي ْاىغة اظخماُٖت جغجبِ بالؿمٗت
ٍالكغ ٝفي ؾُا ١ز٣افي مٗحإ ٞإٚلب الضعاؾاث جغ٦ؼ ٖلى ؤإ الش٣اٞت ٍاإلاجخم٘ ٍظًاإ لٗملت ٍاخضة.
بياٞت بلى ىظا ٞةإ ً M.CASTELLSا٦ض ٖلى ؤإ زلٍ ٤مٗالجت ٍنكغ ٍاؾخٛال ٫اإلاٗلَماث ٧لًا ؤٗٞا ٫ز٣اُٞت جخإحى في
بَاع ٍبناء ؾَؾَُز٣افي مٗحإ ٞ ،االؾخسضام ؾلَ ٥ز٣افي ٍجهَعٍ ،جمشل اإلاٗلَمت ٍنكغىا ؤٍ حجؼىا بناء طىجي ز٣افي ٦ما ؤإ
الخٗامل م٘ الخ٣نُت ًَ٩إ صاثما حٗامال ز٣اُٞا ٞالٛاًت ج٨من في الٟاثضة التي ًجنحها اإلاجخم٘ من ظجي اإلاٗلَمت .
ألاهترهذ :
هي نٓام ٍٍؾُلت اجها ٫من الكب٩اث الخاؾَبُت جهل ما بحإ خَاؾِب الٗالم ببرٍجَ ٫َ٧مَخض ىَ بغٍجَ ٫َ٧ألانترنذ،
بط ؤجها جغبِ ما بحإ مالًحإ الكب٩اث الخانت ٍالٗامت في اإلااؾؿاثٍ ،جدباًن في نُاً٢ا ما بحإ اإلادلي ٍالٗالمي ٍجخهل
بخ٣نُاث مسخلٟت ،من ألاؾال ٥النداؾُت ٍألالُا ٝالبهغٍت ٍالَنالث الالؾلُ٨ت٦ ،ما جدباًن جل ٪الكب٩اث في بنًتها
الضازلُت ج٣نُا ٍبصاعٍا ،بط جضاع ٧ل مجها بمٗؼٖ ٫ن ألازغُ المغ٦ؼٍا ٍال حٗخمض ؤًا مجها في حكُٛلًا ٖلى ألازغِاث٦ ،ما ؤجها
جدمل الَُم ٢ضعا ُٖٓما من البُاناث ٍالخضماث ،عبما ٧اإ ؤ٦ثرىا قَُٖا الَُم نٟداث النهَم الٟاث٣ت اإلانكَعة

1

. Fernand Dumont, La dialectique de l’objet économique, Ed..Antropos, Paris, 1970, p. 19 de la communicatione,
Denis Benolt, (sous sa direction), Edition D’organisation, 1995.
2
Publishers, . Nicholas Brown and Imre Szeman, Pierre Bourdieu, Field work in Culture, Rowman & Little Field
208..N.Y., 2000, p
3
.Manuel Castells, L’ère de l’information, La société en réseaux, Paris, Fayard, 1998.

 .4زلمد قرياط "،اإلعالم والمجتمع والرىانات والتحديات" ،مكتبة الفالح للنشر كالتوزيع ،ط ،1اإلمارات العربية ادلتحدة ،2001 ،ص.276 ،262 ،
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الَاب٦ ،ما ؤجها جدمل زضماث ٍجُبُ٣اث ؤزغُ مشل البرًض ٍزضماث الخساَب الَٟعيٍ ،بغجََ٧الث ن٣ل
ٖلى ِ
اإلالٟاث ٍالاجها ٫الهَحي ٍٚحرىاٍ ،،ىظا ما ٌؿمى بكب٨ت الٍَب ٍ World Wide Webبازخهاع .www
ٍاإلا٣هَص با نترنذ في صعاؾدنا لِـ صعاؾتها ٦خ٣نُت ٍبنما َ٧ؾُلت اجها ٫لًا الَُم آزاع اظخماُٖت ٍز٣اُٞت في ظمُ٘ ب٣إ
الٗالم ٖلى الجمًَع بهٟت ٖامت ٍالكباب بهٟت زانتٍ ،التي ٢ض ؤصث بلى حُٛحر اإلاٟاىُم الخ٣لُضًت في ٖضة مجاالث
مشل الٗمل ٍالخٗلُم ٍالخجاعة ٍبغٍػ ق٩ل آزغ للمجخم٘ ال٨الؾُ٩ي ٍىَ اإلاجخم٘ الغ٢مي الاٞتراضخي.
 .3الجمهىع :
ىَ خكض من الناؽ مجخم٘ إلاكاىضة خضر ما بُغٍ٣ت مباقغة ٍٚالبا ما ًَ٩إ ىظا الخضر عٍايُا ٍبا ٢ل ٞنُا ٍمن
زم زُابُا ٍٍتراٍح ٖضص الجمًَع ٖاصة من بً٘ ٖكغاث ٦ما في بغامج الخلٟؼة ؤٍ ٖضة مئاث ٦ما في زُبت الجمٗت ختى ًهل
بلى ٖكغاث ألالَ ٝفي مباعٍاث ٦غة ال٣ضم ٍالخٟالث اإلاَؾُُ٣تٍ ،اإلاٟغص ىَ اإلاخٟغط ٍىَ ٧ل من ٌكاىض ٍٍخاب٘ خضر مٗحإ
ٍجُلٚ ٤البا ٖلى خًَع اإلاالٖب ٍاإلاؿاعح ٍقاقاث الٗغى ،اإلاٟغص مخٟغط ٍالجم٘ مخٟغظَإ ٖنض الغٍ ٘ٞمخٟغظحإ ٖنض
النهب ؤٍ الجغ ٢ٍ ،ض حٗضصث ألاصبُاث ؤلاٖالمُت في حٗغٍ ٠الجمًَع بهٟت ٖامت ٍظمًَع ٍؾاثل ؤلاٖالم بهٟت زانت،
ٞمًَٟم الجمًَع ٖنض اإلاضعؾت ألان٣لَؾ٨ؿَنُت (ٌٗ ،) Anglo-Saxonsجي الجمًَع بمًَٟمٌ الَاؾ٘ ٍالظي ًخًمن ؤبدار
الجمًَع ( ،)audience researchؤي ؤجها تهخم ب٩ل الضعاؾاث التي جاصي بلى مٗغٞت الجمًَع مٗغٞت خُ٣ُ٣ت ُٞما ًخٗل ٤بٗضصو،
ؾلَُ٦اجٌَ ،غاث ٤خُاجٌ ٍختى الخُبُ٣اث الش٣اُٞت التي ًَلحها ألاٞغاص لنكاَاتهمٍ ،ىظا ٌٗجي صعاؾخٌ ٦ما ٍُٟ٦ا ،ؤما ٖنض
اإلاضعؾت الٟغنؿُت )ٞ (école françaiseمًَٟم الجمًَع ٖنضىا مغاص ٝل٩لمت مكاىض ؤٍ مؿخم٘ ) ،(auditoireؤي صعاؾت ٖضص
اإلاكاىضًن ؤٍ اإلاؿخمٗحإ في خض طاتهمٍ ،ىظا ٌٗجي اٖخماصىا ٖلى الجانب ال٨مي مًملت الجانب الُٟ٨يٍ ،بالخالي ٞهي حٗخبر
الجمًَع َ٧خضة ٢ابلت للُ٣اؽ مخٛايُت ٖن ظانب مًم في الضعاؾت ؤال ٍىَ الٍ ٠ُ٨الظي ٌٗ٨ـ الؿماث الضازلُت
للجمًَع .
ٍندن نضعؽ الجمًَع نٌ ٖنهغ ؤؾاسخي ٍظَىغي لٗملُت الاجها٩ٞ ،٫لمت الجمًَع حكحر بلى اإلاؿخ٣بلحإ ؤٍ اإلاخل٣حإ
للنهَم ؤلاٖالمُت ٍ ٤ٞقغٍٍ مالثمت٦ ،ما ٌؿخٗمل للضاللت ٖلى الجمًَع ٓ٦اىغة ؾَؾَُلَظُت اعجبِ ًَْعىا ٍجَُعىا
باندكاع ٍاؾخٗماٍ ٫ؾاثل ؤلاٖالم في اإلاجخمٗاث الخضًشت ٍما بٗض الخضًشت ٍ ،نٗجي بٌ في صعاؾدنا ىظو ظمًَع ٍؾاثل الاجها٫
الجضًضةٍ ،با زو ظمًَع ألانترنذ ،ؤي مؿخسضمي ألانترنذ الكباب.

 .1إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف "،معجم مصطلحات عصر العولمة-مصطلحات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وإعالمية_" ،دكف دار نشر،
قويسنا ،2003 ،ص.185 .
2

. Rémy Rieffel, Sociologie des médias, Ed Ellipse, France, 2001, P. 119.

 .3علي قسايسية" ،المنطلقات النظرية والمنهجية لدراسات التلقي  -دراسة نقدية ألبحاث الجمهور في الجزائر  ،"-ٕٓٓ6-ٔ995مرجع سبق
ذكره ،ص .48
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اإلاىظىمت الؿىؾُىزهاقُت لألهترهذ وحمهىع الكباب:
جدلُل هخاثج الضعاؾت اإلاُضاهُت :
ًجضع الخظ٦حر ؤٍال بمجخم٘ البدض ٍالظي ازترجٌ من ٍالًت ٍىغاإ ٍالتي حٗجي بالٟغنؿُتٍ ،Wilaya d'Oran :باالنجلحزًت:
ٍ ،Oran Provinceهي ٍالًت جخَاظض في الٛغب الجؼاثغي ٍٖانمتها مضًنت ٍىغاإً ،دضىا من الكغٍ ١الًت مؿخٛانم ،بلى
الجنَب الكغقي من مٗؿ٨غٍ ،الجنَب الٛغبي ٍالًت ؾُضي بلٗباؽ ٍمن الٛغب ٍالًت ٖحإ جمَقنذ.
 1968لخدمل نٟت
نكإث الَالًت من الخ٣ؿُم الاؾخٗماعي للمنُ٣ت بدؿمُت م٣اَٗت ٍىغاإٍ ،اؾخمغ ألامغ ختى ؾنت
 ،1974خهلذ الَالًت ٖلى ق٩لًا الخالي بٗض ا٢خُإ ؤعاضخي لهالر ٍالًت ؾُضي بلٗباؽ
ٍالًتٍ ،في بٖاصة الخ٣ؿُم لؿنت
اإلاؿخدضزت آنظاٍ ،٥من بحإ ؤىم آلازاع اإلاَظَصة في اإلاضًنت هي ٢لٗت ؾانخا ٦غٍػ ٍهي ٖباعة ٖن ٢لٗت ٦بحرة ج ٘٣في ؤٖلى ظبل
في اإلاضًنت ٍىَ ظبل اإلاغظاظَ ،بناىا ؤلاؾباإ في ال٣غإ الخامـ ٖكغ لخماًت اإلاضًنتٍ ،ىظو ال٣لٗت مغبََت مباقغة باإلاغسخى-
اإلاُناء خالُاٖ -بر ؤنٟاٍ ١مخاىاث من الهٗب ججاٍػىاٍ ،حكًض ىظو ال٣لٗت جَاٞض ٦بحرا للؿُاح إلاٗغٞت زباًاىا ٍؤؾغاعىا
الٛامًت زانت في ٞهل الهُ ٠الظي ٌكًض جَاٞضا ٦بحرا لألظانبٍ ،من بحإ اإلاٗالم الخاعٍسُت لًظو اإلاضًنت ؤًًا٢ ،هغ
الباي الظي ً٢ ٘٣غب اإلاُناء بمداطاة ظبل مغظاظَ ٍٍدَي ىظا ال٣هغ ٖلى مٗالم جاعٍسُت ىامت َ٧نٌ لِـ ٢هغا ِ٣ٞ
ٍل٨ن ٢لٗت ٍخهن في آإ ٍاخض.
 1.584.607نؿمتٍٍَ ،ضر الًغم الٗمغي بجالء النؿبت ال٨بحرة للكباب خُض
 2010بـ
ً٣ضع ٖضص ؾ٩اإ ٍالًت ٍىغاإ لؿنت
 %62.06ؤ٢ل من 30ؾنت٦ ،ما ًَضر جنا٢و ٖضص الَالصاث ابخضاء من ؾنت
 %42.03من الؿ٩اإ ؤٖماعىم ؤ٢ل من 20ؾنت ٍ
ٍ 1993ىظا لغٚبت ألاؾغ في الخد٨م بذجمًا بؿبب جضني اإلاؿخَُ اإلاِٗصخي.
اؾخيخاحاث غامت :
 .1الخجلُاث الؿىؾُىزهاقُت التي جتريها ألاهترهذ غلى غُىت مً قباب وهغان :
 ما ػالذ ؤبٗاص آزاع ألانترنذ الؿَؾَُز٣اُٞت ٖلى الجمًَع الجؼاثغي بهٟت ٖامت ٍقباب ٍىغاإ بهٟت زانت ٚحر ٍاضخت
اإلاٗالم ،خُض ج٣طخي ٧ل ًَم ،بل في ٧ل ؾاٖت بلى آزاع ظضًضة ،جا٦ض اؾخدالت ٢ضعتهم ٖلى الخسلي ٖن زضماتهاٞ ،إ٦ثر من
ًٞ ،%57.21ظا
نه ٠ؤٞغاص الُٗنت من الكباب ٌؿخسضمَجها بهٟت صاثمت ٍ ٦ثر من زالر ؾاٖاث ٍالظًن ٢ضعث نؿبتهم بـ
الضزَ ٫الؿغَ٘ ٍٚحر اإلاؿخإطإ لألنترنذ في خُاجنا ظٗلًا ظؼء ال ًخجؼؤ مناٍ ،ؤنبدذ بمشابت ٢اعة مخمحزة بسهاثهًا
الجَىغٍت ؤىمًا ٖضم ماصًتهاٍ ،انٟالتها من اإلاٟاىُم الجٛغاُٞت الخ٣لُضًتٍ ،خغُ٦ت الخضٍص صازلًا ٍٖ ،لى ىظا ألاؾاؽ
ا٦دؿبذ الخ٨نَلَظُت الجضًضة مهُلخاث ظلًا مخٗل٣ت بالؿغٖت ٍالكمَ ،٫نًغا لَ٩جها ٚحر زابخت اإلاٗالمٍ ،ماػالذ حٗغٝ
جَُعاث ؾغَٗت ٍمٟاظئت.
ٌٗ خبر زغٍط ألانترنذ زال ٫الؿنَاث ألازحرة من اخخ٩اع اإلاُضاإ ألا٧اصًميٍ ،الٗلميٍ ،انخ٣الًا بلى مجمَٕ اإلااؾؿاث،
ٍالجمًَع،زَُة ظضًضة جمحزث بالخباص ٫اإلاخ٩افئ ٍالانخ٣ا ٫الخغ ٍاإلاجاني للمٗلَماثٞ،من عخم ٧ل طل ٪بضؤ ظنحإ اإلاجخم٘
الغ٢مي ًخَ٩إ في ؤخكاء ىظو الكب٨تٍَٗ ،خبر ىظا اإلاجخم٘ من ؤ٦بر بٞغاػاث الشَعة الغ٢مُت ٖامت ٍألانترنذ زانت ،حٛحر ٌُٞ
 .1ماجدة حامد علواين ،سها عادؿ شوقي ،أمل زلمود عقل" ،أثر وسائل اإلعالم الجديدة على رؤية الجمهور لمصداقية أو تحيز وسائل اإلعالم
التقليدية" ،برنامج ادلاجستري ،كلية اإلعالـ ،القاىرة.2006 ،

33

الػضص  : 15حاهكي – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

ختى الٗالم اإلالمَؽ بلى ٖالم اٞتراضخي جظٍب ٧ ٌُٞل اإلالمَؾاثٍ ،جنهًغ ٖلى خضٍصو ظمُ٘ الَٗاث ٤الجٛغاُٞت ٍالؿُاؾُت
ٍالش٣اُٞتٍٍ ،جم٘ الٗاعَٞإ بمُضاإ ؤلاٖالم ٍالاجها ٫ؤإ ىظا الخدَ٢ ٫لب ُ٦اإ الخاعٍش ج٣لبا ٚحر مؿبَٟ٢ٍٍ ،١ذ ٌُٞ
ألاٖغا ٝالاظخماُٖتٍ ،الضؾاجحر الؿُاؾُت مَ ٠٢الٗاظؼ ٖن الخد٨م في النٓام الجضًض ٍبؿِ مٗاًحر نٓامُت حُٗض لًا
ىُبتها ،خُض ب٣ي طل ٪من يغب الخُا ٫في ْل الخدغٍغ ال٨بحر للمٗلَمت التي امخل٨ذ مٟخاح خغُ٦ت الٗالم صٍإ مناٞـ،
ىظا الانٟجاع اإلاٗلَماحي الظي قًضو الٗالم ٍالظي ٧اإ من ؤىم ؤٖغايٌ ما ًدلَ لبٌٗ اإلاسخهحإ حؿمُخٌ بـ "الخمى
ؤلالٌتروهُت"٧ ،اإ لٌ الَ ٘٢ألا٦بر ٖلى الٟغص ٍاإلاجخمٗاث ،بط ؤإ ؤٚلب ؤٞغاص الُٗنت ٌؿخسضمَجها لدؿُحر خُاتهم الاظخماُٖت
 ،%43.78بِنما النؿبت ال٣لُلت ٞخبدغ ٖبر ألانترنذ زظ الؿلٍَ ٥ج٣ضع نؿبتهم بـ
إلاا جَٞغو من ظًض ٍج٩لٟت ٍ٢ضعة نؿبتهم بـ
ٞ %39.80دؿخسضمًا لخمًُت الَ٢ذ ٍالترٖ ٌُٞن النٟـ زانت في ْل جؼاًض اإلاكا٧ل الاظخماُٖت اإلاترجبت ٖن
 ،%16.42بِنما
جؼاًض ؤٍ٢اث الٟغاٍ ٙاؾخٟدا ٫البُالت.
 زل٣ذ ألانترنذ ظمًَعا ظضًضا منهًغا في زهاثو الكب٨ت ،بنٌ الجمًَع الظي ٌِٗل في ٖالم اٞتراضخي ال م٩اإ ٌُٞ
للمجخم٘ ال٨الؾُ٩ي الظي بضؤث مالمدٌ جًمدلٍ ،من ؤىم الجَانب التي جغ٦ذ  ٌُٞألانترنذ ؤزاعا ظلُت ،الجانب
الؿَؾَُز٣افي٣ٞ ،ض باجذ جُغ ١ؤبَاب ٧ل م٩اإ مًما جباٖضٞ ،امخضث ظؿَع الخَاع ٍجباص ٫اإلاٗلَماث م٘ الش٣اٞاث ألازغُ،
ًٍْغث ٍ ٫مغة ٢ناة ز٣اُٞت ٖاإلاُت ،جستر ١الخضٍص ٞ ،ا نترنذ ؤنبدذ ظؼء من الخُاة الؿَؾَُز٣اُٞت ،جخٟاٖل م٘
ألاٞغاص ٍالجمًَع بك٩ل لم جد ٌ٣٣ؤًت ٍؾُلت بجهالُت ؤزغٍُ ،هي حٗغًَ ٝما بٗض ًَم نمَا ؾغَٗا في ٖال٢تها باإلاؿخسضمحإ
لضعظت ًهٗب الخً٨ن بمؿخ٣بلًا ٍالنخاثج التي ًم٨ن ؤإ جهل بلحهاٍ ،هي م٨ؿب ٦بحر لخضمت البكغٍت في اإلاجخم٘ الخضًض،
اإلابجي ٖلى النٓام الال٨ترٍني الغ٢مي ،خُض ٞخدذ اإلاجا ٫ؤمام الخض ٤ٞال٨بحر للمٗلَماث ٍٍٞغث لًا اإلاجا ٫اإلاالثم للخسؼٍن
ٍالاؾترظإ ٍ٦ظل ٪الخَػَ٘ ٖن َغٍ ٤قب٩اث اجهالُت إلاسخل ٠الَ٣اٖض البنُ٨ت ٍ٦ظا الَؾاثِ اإلاخٗضصةٞ ،االنترنذ مشا٫
حي ٖلى الخدام الخ٣نُاث الجضًضة ٍالخَامل ٍ٦ظا الَؾاثِ اإلاخٗضصةٍ ،ىظو ألازحرة ؤنبدذ جبرػ ٖلى ق٩ل ع٢مي٦ ،ما ؤإ
اإلاهنٟاث الغ٢مُت الؿمُٗت البهغٍت ،الؿمُٗت الٛناثُتٍ ،ؤزغُ ال جخ٣لو بالًغٍعة لخَ٩إ ٖلى ق٩ل خَامل زانت
ُٟ٦لم ؤٍ ُٞضًَ ٦ما ىَ الخا ٫في النٓام الخمازلي ،ىظا الخ٣ضم في الخَامل الغ٢مُت ؤصُ بلى بخضار زَعة ان٣البُت في ٧ل
ٍ ،%69.15لٗل من
اإلاجاالثٍٖ ،لٌُ ٞةإ ؤٚلب ؤٞغاص الُٗنت ًغٍإ بإجها بهظا ؤخضزذ ؤزغا بًجابُا في خُاتهم ٍ٢ضعث نؿبتهم بـ
ؤىم آلازاع الؿَؾَُز٣اُٞت الاًجابُت للكب٨ت الضٍلُت بالنؿبت لًم الؿغٖت ٍجمشل نؿبت ٍ %27.87جإحي في اإلاغجبت الشانُت
،%16.80
ٍ ،%20.91نا ٫اإلاغجبت الشالشت ججاٍػ الخضٍص الؼم٩انُت ٍالظي ٢ضع بنؿبت
اإلاجًَلُت ٍبزٟاء الًٍَت ٍالتي جمشل نؿبت
ٍ ،%13.11في اإلاغجبت الخامؿت ب٢امت ٖال٢اث اظخماُٖت ٍ٢ضع بنؿبت
ٍجالىا في اإلاغجبت الغابٗت الابخ٩اع ٍؤلابضإ ٍ٢ضع بنؿبت
ٞ %25.87ترُ الٗ٨ـ ٞبالنؿبت لًا مٗٓم مًامحإ
 ،%10.25بِنما
ٍ،%11.06ظاء في اإلاغجبت ألازحرة الخدغع ٍ٢ضع بنؿبت
ألانترنذ مَاص مؿخَعصةٍ ،هي ال جمشل ٍال جخَا ٤ٞم٘ ُٞغتهم ٍُ٢مًم ،زانت اإلادخٍَاث ؤلاباخُت ٍالٗضٍانُتٞ ،برامج الغٍايت
التي ج٣ضم لًمٍ ،بإ ٧انذ ج٣ضم إلالء ٞغاًٚم ٞةإ مٗٓم ما ً٣ضم ٞحها من ؤنكُت ال ًخ ٤ٟم٘ ال٨ٟغ الؿلُمٞ ،مٗٓم ألالٗاب
الٗاإلاُتٍ ،اإلاؿاب٣اث الضٍلُت ٍي٘ ٨ٞغتهاٍ ،زًُُاٍ ،نٟظىاٍ ،ؤقغٖ ٝلحها ؤٞغاص ،ؤٍ ظمُٗاث ،ؤٍ منٓماث ال جنخمي بلى
مجخمٗاتهم ٍبالخالي ال حٗجي بُ٣مًمٍ ،ال ًسٟى ؤًًا خا ٫مٗٓم نجَم الغٍايت الٗاإلاُت في ؤزالً٢مٍ ،ؾلًَ٦م من قغب
اإلاؿ٨غاث ٍحٗاَي اإلاسضعاثٍ ،اجساط الخلُالث٨ٞ ،م نؿم٘ من ؤإ ٞالإ النجم الٗالمي متهم في ً٢اًا مسضعاث ،ؤما ً٢اًا
الهضً٣اث ٍالخلُالث ٞهي من ألامَع الٗاصًت ٖنضىم جها لِؿذ يض الٗاصاث ٍالخ٣الُض التي قبَا ٖلحهاًٞ ،ظا النجم
الٗالمي (ماعاصٍنا) ٧ل الغٍايُحإ ٌٗغَٞإ ؤنٌ ٢ض ؤنجب َٟلخحإ من نضً٣خٌ ٢بل الؼٍاطٍ ،ال ًسٟى ما لًظا من ؤزغ ٖلى
 .1صالح زين الدين "،تكنولوجيا المعلومات والتنمية" ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،دكف بلد ،2001 ،ص .16 ،15
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ٍٍ ،%33.83إحي
ؤزال ١اإلاعجبحإ ٍاإلاعجباث بٟنٌ ال٨غٍيٍ ،لٗل من ؤىم آزاعىا الؿلبُت الًغٍب من الَا ٘٢الظي ًمشل نؿبت
ٍ ،%14.92جلتها في اإلاغجبت
ٍ ،%25.37نالذ اإلاغجبت الشالشت الٗنٍ ٠الظي ٢ضع بنؿبت
في اإلاغجبت الشانُت الجنـ ٍالظي ًمشل نؿبت
ٍ ،%09.95ظاء في
ٍ ،%13.43جلتها في اإلاغجبت الخامؿت الٗؼلت ٍالٟغصانُت ٍ٢ضعث بنؿبت
الغابٗت الخ ٪٨ٟألاؾغي ٍ٢ضع بنؿبت
 %04.98امخنٗذ ٖن ؤلاظابت ٍطل ٪جها جغُ ؤإ ألانترنذ ؾالح
 ،%02.49بِنما
اإلاغجبت ألازحرة ال٨ؿل ٍعٍح الاج٩ا٢ٍ ٫ضع بنؿبت
طٍ خضًن ٍمضُ اًجابِخٌ جخَٖ ٠٢لى َغٍ٣ت اؾخسضامنا لٌ ٍالنخاثج التي نغٚب في الخهَٖ ٫لحها منٌٞ ،ل٩ل شخيء في ىظو
الخُاة لٌ بًجابُاث ٍؾلبُاث.
 ألانترنذ زل٣ذ ظمًَعا ال٨ترٍنُا ،ظٗلذ منٌ ظمًَعا للَاب ٍمَاَنا للكب٨ت٢ٍ ،اصعا ٖلى الخَاظض ال٨لي في الؼماإ
ٍاإلا٩اإٞ ،هي جَ٣م بخَؾُ٘ نُا ١الٗال٢اث الش٣اُٞت ٖبر الَ٢ذ ٍاإلاؿاٞت٦ ،ما ؤجها مندتهم ال٣ضعة ٖلى الازخُاعٍ ،ظٗلتهم
ؤ٦ثر جدغعا ٍزغط من عخم طل ٪في الجهاًت مجخمٗاث اٞترايُت جخَ٩إ من الناؽ اإلاخٗاعٞحإ ُٞما بُجهم من زال ٫قب٩اث
الاجها ،٫ىظا الاججاو ىَ الظي ًَ٣صنا بلى مجخم٘ ما بٗض الخضازت ،ؤًن جظٍب الخضٍص ٍالُابَىاث الش٣اُٞت لخهبذ ُ٦اناث
ىالمُتٞ ،لم ٌكًض الخاعٍش اندكاعا ٍجؼاٍظا ؾغَٗا لش٣اٞاث الٗالم ٦ما قًضو في ٖهغ الشَعة الخ٨نَلَظُت ،بمُٗت ألانترنذ،
خُض ٢ضمذ ىظو ألازحرة ٢نَاث ؾغَٗت لالجها ،٫ظمٗذ الٗالم بإؾغو ؤمام ظًاػ ال ًخٗضُ ُ٢غو بً٘ ؾنخمتراث ،جم٨ن
من زل ٤جنَٖاث ز٣اُٞت ٍاظخماُٖت ٍ ،ىظا ًغظ٘ بلى ؤإ الكباب الجؼاثغي بهٟت ٖامتٍُٖ ،نت البدض بهٟت زانت ٍظضث
نٟؿًا حِٗل في ٦ن ٠الَٗإلات الش٣اُٞتٍ ،حٗاني من ؤػمت الًٍَت ،بياٞت بلى ازخنا ٌ٢من اإلاكا٧ل الاظخماُٖتٍٍ ،ظضٍا في
ألانترنذ زحر مالط لًمٍٖ ،لٌُ ٞإٚلب اإلابدَزحإ ًخًاًَ٣إ ٦شحرا في خا ٫ان ُ٘٣الخُاع ٍىم ًبدغٍإ في ٖاإلاًم الاٞتراضخي
.%57.21
ٍ٢ضعث نؿبتهم بـ
ٍبهظا الخدلُل نَ٩إ ٢ض ٍنلنا بلى ؤلاظابت ٖن الدؿائ ٫اإلاخمشل في ما هي زهاثو الخدَالث الؿَؾَُز٣اُٞت ،مماعؾت
ٍمًامحإ ،في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ؟ ؤي ما مضُ ألازغ الؿَؾَُز٣افي الظي جتر ٌ٦ألانترنذ ٖلى اإلابدَزحإ.
 .2هظغة الكباب الىهغاوي بلى زهاقت ألاهترهذ اهُالنا مً ؾُانهم الؿىؾُىزهافي :
 حٗخبر ألانترنذ ج٣نُت من الخ٣نُاث الخضًشت ٍٍؾُلت من ٍؾاثل الاجها ٫مشلٌ مشل ٦شحر من الَؾاثل ألازغٍُ ،لٗل ما
ًمحز ألانترنذ ٖن ٚحرو من ٍؾاثل الاجها ٫الخ٨نَلَظُت ألازغُ ىَ مؿخَُ الخٟاٖل الظي ًجٗل من اإلاؿخسضمحإ الظًن
ًندكغٍإ في ؤما٦ن مخباٖضة بالُ٣ام بةعؾاٍ ٫اؾخ٣با ٫ما ٌكاءٍإ من اإلاٗلَماثٗٞ ،نضما نخدضر ٖن ظًاػ الخاؾب آلالي
ٍالاؾخسضاماث الخانت با نترنذٞ ،ةننا نخدضر ٖن ٖال٢اث جٟاٖلُت بحإ اإلاؿخسضمحإ م٘ بًًٗم البٌٗ من ظًتٍ ،بحإ
اإلاؿخسضمحإ ٍظًاػ الخاؾَب من ظًت ؤزغُٞ ،ل٣ض ؤزغث ألانترنذ ٖلى ٦شحر من النَاحي الاظخماُٖت في خُاة اإلاجخمٗاث
الخضًشتٞ ،ضزلذ ىظو الخ٨نَلَظُا خاملت مًٗا ظملت من الخٟاٖالث الؿلَُ٦ت الش٣اُٞت اإلاغجبُت بها ٍالتي ؤؾًمذ ٍحؿًم
بك٩ل مباقغ في جغ ٥ؤزغ ٖلى الٟغص ٍألاؾغة ٍاإلاجخم٘ ٍطل ٪بد٨م َ٧جها مًٓغا من مٓاىغ الخٛحر اإلااصي الظي ؤناب ٦شحر
من اإلاجخمٗاثًٞ ،ظو الخَُعاث ٍالخ٣ضم في مجا ٫ج٨نَلَظُا اإلاٗلَماث ؤزغث ٖلى ُُٟ٦ت ٖمل الناؽ ٍم٩اإ ٖملًم،
ٍم٣ضاعوٍ ،م٘ من ٌٗملَإ ٍٍخٟاٖلَإٍٖ ،لٌُ ٞا نترنذ ؤزغث بك٩ل ٦بحر ٖلى ٖملُت الخٟاٖل الٟغصي ٍالجماعي صازل
اإلادُِ ألاؾغي ٍصازل اإلادُِ الاظخماعي للمجخم٘ ألا٦بر ٍ ،ىظا ما ًٟؿغ ؤإ ؤ٦بر ٖضص من اإلابدَزحإ ًغٍإ ؤإ الكب٨ت
 .1الصادؽ احلمامي "،المساءلة النظرية لمفهوم مجتمع المعلومات" ،رللة احتاد إذاعات الدكؿ العربية ،العدد  ،3تونس.2005 ،
2

. Harvey David, The condition of postmodernity : An Enquiry the origins of cultural change, oxford, England,

1989, p. 205, 207.
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 ،%51.24بال ؤإ النه ٠آلازغ من الُٗنت ان٣ؿم بحإ من ًغٍإ ؤجها قب٨ت
الضٍلُت قب٨ت جشٖ ٠ُ٣اإلاُت ٍ٢ضعث نؿبتهم بـ
صٖاعة ٖاإلاُت ٞبالنؿبت لًم باجذ قب٨ت ألانترنذ ٍما جدملٌ في َُاتها من مَاص زالُٖتٍ ،نَع ٞاضخت حك٩ل زُغا ٦بحرا ٖلى
قغٍدتهمٞ ،ال٨شحر مجهم ٌؿتهٌٍَ الضزَ ٫بلى مَا ٘٢ألانترنذ ،باخشحإ ٖلى ما ًشحر قًَاتهمٍٍ ،دغٚ ٥غاثؼىمٍ ،ىم ًًَ٣إ في
ٍ ،%27.86بحإ
طل ٪ؤٍ٢اث مضًضة،حؿدنٟض َا٢اتهم الجؿمُت ٍالغٍخُتٍ ،جَجغ ٖال٢اتهم ألاؾغٍت ٍاإلاجخمُٗت ٍ٢ضعٍا بنؿبت
من ًغٍإ ؤجها قب٨ت ٖنٖ ٠اإلاُت إلاا جًمٌ من نَع الٗنٍ ٠ألالٗاب الال٨ترٍنُت الٗضٍانُت.
 بإ الكباب ظٗلَا من ألانترنذ ملجإ حهغبَإ بلٌُ من مكا٧لًم التي ياَ٢ا بها ٍناعٍا ًبدشَإ ٖمن ٌكاعً٦م خلًا٩ٞ ،اإ
الٗالم لضحهم مشلما ًدلَ للبٌٗ ؤإ ًه ٌٟبال٣غٍتٍ ،ؤنبدذ قِئا ؤؾاؾُا في خُاتهمَ٧ ،جها ؾاىمذ في اندكاع الش٣اٞت
ٍاإلاٗغٞت ًخٗلمَإ من زاللًا الخبرة في ٞنَإ الخُاة٦ ،ما ؤإ ألانترنذ لِؿذ جَُعا للخ٨نَلَظُا الغ٢مُت  ،ِ٣ٞبل هي جَُع
ٖلمي ٍ٨ٞغي ٍاظخماعيٍ ،اإلاؿاٍلت ألاٍلى ٖن الٟ٣ؼة الًاثلت في الٗلم ٍاإلاٗغٞتٍ ،الٗال٢اث الاظخماُٖت ٍمجمل الاجهاالث،
ٍل٣ض ؾاٖض ٖلى بنكاء ٖال٢اث بحإ الكبابٞ ،بًًٗم من زال ٫مَا ٘٢الضعصقت ججاٍع ٢اٖضة ألانض٢اء الٟغصًحإ ٍاإلا٩اإ
ٍالؼماإ٦ ،ما ؾاٖضث ٖلى اندكاع الش٣اٞاث ٍاللٛاث اإلاسخلٟتٍ ،اؾخُاَٖا ؤإ ٌؿخُٟضٍا من ألانترنذ في ظمُ٘ اإلاجاالث في
٧ل ما ىَ ظضًض ٍمُٟض لًمٍ ،ىظا ما ظٗلًم ًًٟلَإ حؿُحر خُاتهم الاظخماُٖت من زال ٫الٗالم الاٞتراضخي ٍ٢ضعث نؿبتهم
ًٞ ،%56.22م من زاللًا ًخٗلمَإ ٍَٗملَإ ٖن بٗض٦ ،ما ًخٗالجَإ ٍٍُلبَإ الاؾدكاعاث الُبُت من ؤَباء ؤزهاثُحإ
بـ
صٍإ ج٨بل ٖناء الؿٟغٍَ ،ؿاٞغٍإ بلى بلضاإ ٚحر بلضىم ٍٍؼٍعٍإ مخاخًٟا ٍمٗاإلاًا آلازاعٍت صٍإ ؤإ ًبرخَا ؤما٦جهمٍَٗ ،ملَإ
ٍىم ٢ابَٗإ في ؤما٦جهم٦ ،ما م٨نتهم الكب٨ت الٗن٨بَجُت من قغاء مناػٍ ٫ؾُاعاث صٍإ الخاظت لَؾُِ مما ٍٞغ اإلاا٫
ٍالجًض ،باإلياٞت بلى ىظا ؤنبدَا ًدؿََ٢إ ال٨ترٍنُا ٍَكترٍإ ما ًغٚبَإ  ٌُٞصٍإ حٗبٝ ،ؤٚلب اإلابدَزحإ ٌكترٍإ
ٞ ،%48.26ا نترنذ
مالبؿًم ٍ٧ل ما ًدخاظَنٌ من مإ٧ل ٍمكغب ٍؤزار من زال ٫ؤلاقًاع ٖبر ألانترنذ ٍ٢ضعث نؿبتهم بـ
ج٣ضم اإلاٗلَماث ٍالغؾاثل الاجهالُت الكاملت ٍالَاُٞت ٖن ؤي منخَط نغٍضو ٍ٣ٞا الخخُاظاجنا اإلاٗغُٞت٦ ،ما حٛحرث بًٟلًا
ؤؾالُب الخٗامل ٞا نترنذ ؤنبدذ ج٨نَلَظُت مجزلُت ال ًم٨ن الاؾخٛناء ٖجها إلاا لًا من آزاع ؾَؾَُز٣اُٞت ٖلى الٗال٢اث
الاظخماُٖت ألاؾغٍت ٍٖلى ؾلَُ٦اث ألاٞغاص ٍزانت ٖلى ؾلَُ٦اث الكباب ظٗلًا ؤلُٟت مَالُت إلقبإ الاخخُاظاث ؤلاٖالمُت
ٍالترٞحهُت ٍالخشُُٟ٣ت ٍالخٗلُمُت ٍالاظخماُٖت ٫ظمًَعىاٍ ،ىظا ما ظٗلًم ٢اصعٍن ٖلى الخد٨م ٞحها ٍبصماظًا ٦إصٍاث ٖاصًت
ٍيغٍعٍت في مماعؾاتهم الَُمُتٍ ،بهظا ؤنبذ اإلاجخم٘ ال٨ترٍنُاٍ ،اإلاجز ٫مجزال ال٨ترٍنُاٍٖ ،لٌُ ٝألاٚلبُت جًٟل ً٢اء ٍ٢تها
في ألانترنذٞ ،من زاللًا ٌؿحرٍإ خُاتهم الؿَؾَُز٣اُٞت بإ٢ل ظًض ٍبإ٢ل ج٩لٟتٍٞ ،حها ًلخَ٣إ بإنض٢ائهم البُٗضًن ٖجهم
،%44.28
ًٍٍَ٣إ مًٗم ؤًٞل ألاٍ٢اث٦ ،ما ؤجهم ًخَانلَإ م٘ ٖاثالتهم في اإلاهجغٍ ،ختى صازل البالص٢ٍ ،ضعث نؿبتهم بـ
 ،%60.20بال ؤنٌ ٍعٚم ىظا ًٞل البٌٗ
٦ما ؤإ ؤٚلبهم ًغٍإ بإإ الكب٨ت الٗاإلاُت ٚحرث خُاتهم لألخؿن ٍ٢ضعث بنؿبت
آلازغ حؿُحر خُاتهم في الٗالم الَا٢عي َ٧جهم ال ٌؿخَُُٗإ الخسلي ٖن الخُاة التي ًٖضٍىا مًما ٧انذ الهَٗباث التي
 %02.49الظًن الحهمًم ُُٟ٦ت حؿُحر خُاتهم ٞاإلاًم ؤجهم ٌؿحرٍجها.
 ،%41.29بِنما مشلذ نؿبت
حًُٗ٣م ٍ٢ضعٍا بنؿبت
 %60.20إلاا
٦ ما بُنذ نخاثج الضعاؾت ؤإ ؤٚلب اإلابدَزحإ ًغٍإ بإإ الكب٨ت الٗاإلاُت ٚحرث خُاتهم لألخؿن ٍ٢ضعث بنؿبت
 %29.35جغُ بإإ ألانترنذ لم حٛحرىم ال لألخؿن ٍال لألؾَؤ
 %10.45جغُ الٗ٨ـٍ ،
٢ضمخٌ من زضماث حؿًل الخُاة ،ؤما نؿبت
جهم مدكبشحإ بإنالتهم ٍبما جغبَا ٖلٌٍُ ،ما حٗلمَوٞ ،بهظا ًملَ٩إ ال٣ضعة ٖلى صخٌ ما جدملٌ من ُ٢م ٍمٗاًحرٞ ،الؿُا١
الاظخماعي الظي ًنخمَإ بلٌُ ٌٛحر من َ٢ة الخإزحر ،طل ٪ؤإ ألانترنذ لِـ لًا َ٢ة ب٢ناُٖت ٦بحرة لخُٛحر َٖ٣لًمٍ ،طل ٪بؿبب
َٖامل انخ٣اثُت جازغ ٖلى ٗٞالُتها ٍجخمشل في الخٗغى الانخ٣اجي ،ؤلاصعا ٥الانخ٣اجي ٍالخظ٦غ الانخ٣اجي٦ ،ما ؤإ الخٟؿحراث
جسخل ٠بازخال ٝمًامحإ ألانترنذ من ظًتٍ ،من ظًت ؤزغُ جسخل ٠اإلاٗاني ٍالخٟؿحراث خؿب الٟغٍ٢اث الٟغصًت
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ٍالاظخماُٖتٍ ،خؿب البِئاث الش٣اُٞتٞ ،اإلنترنذ ؤزغث بك٩ل ٦بحر ٖلى خُاة ؤلانؿاإ ٍؾلٍََ ٌ٦غٍ٣ت اجهالٌ باآلزغٍن،
بال ؤإ قبابنا ًغجبِ اعجباَا ٍزُ٣ا باإلاٗاًحر الاظخماُٖت ٍالؿلَ ٥الاظخماعي.
 ألانترنذ ٍعٚم ؤىمُتها ٚحر ٢اصعة ٖلى مؿاٖضة الكباب ٖلى الابخ٩اع ٍالخجضًض ٍؤلابضإ ،خُض ؤإ ؤٚلب اإلابدَزحإ ًغٍإ
ٍ %53.23ىظا إ الَؾُلت لِؿذ هي التي حؿاٖضىم ٖلى ؤلابضإ،
ؤإ ألانترنذ لم حؿاٖضىم ٖلى طل٢ٍ ٪ضعث نؿبتهم بـ
ٞاالبخ٩اع ًنب٘ من ٢ضعاتهم الٗ٣لُتٞ ،الكباب الٗغبي الَُم ٌٗمل ٖلى ج٣ضًم البضًل اإلاالثم ل٩اٞت عمَػ الش٣اٞت ألاظنبُت التي
ًدغم مجهاَ٣ٗٞ ،لًم لِؿذ ٖاظؼة ٖن ببضإ ىظا البضًل في خا ٫جَٞغ البِئت اإلاالثمتٍ ،طل ٪يمن خضٍص قغَٗتهم
ً %46.77غٍإ الٗ٨ـٍ ،طل ٪ؤجها جدَي ٖلى بغنامج ٌٗجى باإلاًامحإ
ؤلاؾالمُتٍ ،ؤٖغا ٝمجخمًٗم ٍؤزالُ٢اجٌ ،بِنما نؿبت
ؤلابضاُٖت الغامُت بلى حٗؼٍؼ ؤلابضإ ٍالابخ٩اع في مجا ٫بنخاط البرامج ٍاإلا٣االث طاث الهلت بدُاتهم اإلادلُت في ألانترنذ.
 ج٣غٍبا ٧ل ؤٞغاص الُٗنت ًغٍإ ؤإ ألانترنذ ٚحر ٢اصعة ٖلى ظٗلًم مؿتهل٨حإ ٍ ِ٣ٞمخل٣حإ ؾلبُحإ ٍ٢ضعث نؿبتهم بـ
٩ٞ %99.00ل ًُ٢ت م٣ضمت ال جإحي من الٟغاٞ ٙهي جضزل في بَاع الُ٣م ،اإلاٗخ٣ضاث الخانت بهمٍ ،بالخالي ٞمًما ٧انذ َ٢ة
ألانترنذٞ ،اندكاعىا ًغجبِ بةم٩انُاتها ججاو ألاٞغاص اإلاؿخسضمحإ لًا من زال ٫الَ٢ذ الصخصخي الظي ًسههَنٌ لإلبداع
ٖبرىا في الًٟاء الاظخماعيٞ ،اؾخسضامًم لألنترنذ مغجبِ بالٓغٍ ٝاإلادُُت بٌٞ ،الهحرٍعة الخاعٍسُت ل٩ل ٞغص جسل ٤لضًٌ
نماطط حٗبحرًت زانت بٌ ،لظا نجض ؤإ ؤي ظمًَع في ؤي خ٣بت ػمنُت ٧انذ ًنخج ؤق٩اال حٗبحرًت مغجبُت بش٣اٞخٌ ٍالتي جًمن
اؾخمغاع ٍظَصو ٍتهُ٩لٌ ٍجًٌٗ في الٓغٍ ٝاإلاالثمت إلاِٗكخٌٍ ،ىَ الظي ًَلض النماطط الاظخماُٖت الش٣اُٞت الخانت بٌ،
ٞالؿلَ ٥ؤلانؿاني محزجٌ الخانت ؤنٌ ٖضًم الاؾخ٣غاعٍٖ ،لي ال ًم٨ن لًم ؤإ ٌٛحرٍا ؾلًَ٦م بمجغص ؾماًٖم لخهغٍداث
ً %01.00غٍإ ؤإ
مًَُٖت ؤٍ بٖالناث ؤزالُ٢تٍ ،بالخالي ًٞم لِؿَا بؿلبُحإ ،بِنما ال٣لت ال٣لُلت ٍالتي ج٣ضع نؿبتهم بـ
ألانترنذ ٢اصعة ٖلى ظٗلًم مؿتهل٨حإ ٍمخلُ٣حإ ؾلبُحإ.
ًًٓ غ من زال ٫الاؾخنخاظاث اإلاخَنل بلحها ازخال ٝفي الغؤي بحإ اإلابدَزحإ من خُض الجنـ ٍالؿن ٍاإلاؿخَُ الخٗلُمي
ٍزانت م٩اإ الؿ٨ن ٞل٩ل نٓغجٌ خؿب انخمائوٞ ،ا نترنذ جخٗامل ٍجخَظٌ بلى ظماىحر مسخلٟتٍٖ ،لى ؤؾاؽ ما ج٣ضم ط٦غو
٢منا باإلظابت ٖن الؿاا ٫اإلاخمشل في ما هي نٓغة ؤٞغاص الُٗنت بلى ز٣اٞت ألانترنذ انُال٢ا من ؾُا٢اتهم؟ ٍىل ٖملذ ألانترنذ
ٖلى ظٗل اإلاؿخسضم الجؼاثغي مبضٕ ؤم مجغص مؿتهل٪؟ ٍ ٠ُ٦طل٪؟
 .3الضوع الظي لػبخه هىٍت الكباب في الخػامل مؼ آلازاع الؿىؾُىزهاقُت لألهترهذ :
 الُ٣م ٍالخ٣الُض هي نخاط ٍعي اإلاجخم٘ بظاجٌٍ ،بالخالي ٞةجها جدخاط بلى ٍ٢ذ ٍََلٍ ،مازغاث صازلُت ٍزاعظُت ٍَ٢ت ٧ي
ًُلًا الخإزغٍ ،ال ًم٨ن لألنترنذ ازخهاع ٧ل طل ،٪جغًًٍٍا ختى ٍبإ ٧انذ جمخاػ بالجمَصٍ ،ختى ٍبإ ٧اإ في م٣ضٍعىا ؤإ
ٞ ،%98.51غٚم ؤإ الانترنذ حكحر ٖلى
جدُم جل ٪الٗاصاث ٞلن ٌؿمدَا بظلٍ ٪ىظا ما ؤ٦ضو ؤٚلب اإلابدَزحإ ٍ٢ضعٍا بنؿبت
مؿخَُ ٖالمي ٍجستر ١الخضٍص الَ٣مُت بضمج ٍعبِ الجماٖاث ٍالخنُٓماث في جَلُٟت ظضًضة من الؼمن ٍالًٟاء ظاٖلت من
الٗالم في الَاٍ ٘٢اإلاماعؾت ؤ٦ثر جغابُا٦ ،ما ؤجها جٟترى الابخٗاص ٖن ال٨ٟغة الؿَؾَُلَظُت ال٨الؾُُ٨ت للمجخم٘ بهٟخٌ
نٓام مد٨م الخضٍص ٍجبضًلًا بمنَٓع ًغ٦ؼ ٖلى جنُٓم الخُاة الاظخماُٖت ٖبر الؼماإ ٍالًٟاءٍ ،ىظو اإلآاىغ الؼمانُت
ٍالًٟاثُت الجضًضة التي ًنخج مجها انًٛاٍ اإلاؿاٞاث ٍم٣اًِـ الؼمن هي من الجَانب ألا٦ثر ؤىمُت لألنترنذ التي جازغ في
ٖاصاث ٍج٣الُض الكَٗب  ،بال ؤإ قبابنا ٖلى ازخال ٝظنؿًم مؿخَاىم الخٗلُمي ٍمًَٗ٢م بَ٣ا مخمؿ٨حإ بخ٣الُض
مجخمًٗم َ٧جها الًٍَت التي جمحزىم ٖن ألاظناؽ ألازغُٞ ،ا نترنذ ٢ناة لن٣ل ؤنماٍ طىنُت ٍؾلَُ٦ت مٛاًغة للؿُا ١الش٣افي
1

. Hall. S, Culture the media and the ideological effect,in J.Curra ,vith and J.Woollactott, (Eds) Mass
Comminication and Socie Edwarrd Arnold wiith Open University Prress, 1977, p. 140.
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الجؼاثغي بال ؤجها لم جدضر حُٛحرا ٍاضخا ٖلى ؤنؿا ١الُ٣م ٍالبنُاث الش٣اُٞت ٍالؿلَُ٦اث ٖلى مؿخَُ ؤٞغاص اإلاجخم٘،
ٞصخُذ ؤإ البٌٗ جبجي بٌٗ اإلاشل ٍاإلاٗاع ٝالٗلُا لألنترنذ مشل الخنَعاث ال٣هحرة ٍعبُاث الٗنٍ ٤ألاؾماء اإلاؿُدُت،
ٍل٨ن ؾغٖاإ ما ًخم بٞؿاصىا ،ندُجت ٍظَص ٢ضع من الازخال ٝالش٣افي بحإ ز٣اٞتهم ٍز٣اٞت ألانترنذ  ،بِنما ال٣لت ال٣لُلت جغُ
ٍٖ ،%01.49لٌُ نؿدنج ؤإ الكباب الَىغاني عٚم الخَُع الًاثل الظي ؤخضزخٌ ألانترنذ بال ؤإ ال ًؼا٫
الٗ٨ـ ٍج٣ضع نؿبتهم بـ
ًداٖ ٔٞلى زهَنِخٌ الش٣اُٞت خالٌ خا٧ ٫ل الٟئاث الاظخماُٖت في ٧ل الضٍ ٫النامُت التي جخهغٖ ٝلى ؤؾاؽ ما جخٗلمٌ
من مجخمًٗا.
 %88.06من ؤٞغاص الُٗنت ٍهي نؿبت ألاٚلبُت جغُ بإإ ألانترنذ ٢اصعة ٖلى جنمُت الش٣اٞت اإلادلُت ٞا نترنذ باجذ
 بإ نؿبت
الَُم ٖامل لبناء الش٣اٞاث اإلادلُت ٍحٗؼٍؼ الًٍَاث الش٣اُٞت ٦ما ؤجها حٗمل ٖلى زل ٤ز٣اٞاث مكتر٦تٞ ،هي ال تهضم الش٣اٞاث
اإلادلُت ببؿاَت ٍٖ ،لٌُ ؤنبدذ جهَع ٦إؾلَب ٧امل للخُاة ًدؿم بإنٌ مخ٩امل لِـ لٌ خضٍصٞ ،بًٟلًا لم حٗض الًٍَاث
مدضٍصة ٍمُ٣ضة بإما٦ن مُٗنت ٍبنما ؤنبدذ جخسُى الخضٍص اإلاَيَٖت من زال ٫هجغة ألاشخام ٍالن٣ل ؤلالُ٨ترٍني
لأل٩ٞاع ٍالهَعٍ ،جغُ آهج  Angeؤنٌ في النٓام الٗالمي اإلاخ٩امل بهَعة متزاًضة ال ًَظض شخيء اؾمٌ الًٍَت الش٣اُٞت اإلاؿخ٣لت
٩ٞل ىٍَت ًجب ؤإ حٗغ ٝنٟؿًا ٍجدضص مًَٗ٢ا في بَاع ٖال٢تها با َغ الش٣اُٞت التي ً٣غىا النٓامٞ ،الٗهغ ٖهغ ألانترنذ
َ٧جها جًم ٧ل ز٣اٞاث الٗالمٞ ،هي زغٍُت ممخضة اإلاؿاخاث بلى ٧ل الاججاىاث بُغٍ ١اؾٗت ،حكمل مضإ نٛحرة ٍمغا٦ؼ
خًغٍت بمغجٟٗاث ٍؾًٍَ ،٫زمت مناَ ٤لم ج٨ن لخ٨دك ٠لَال الكب٨ت ألازُبََُتٍ ،ألانترنذ جدترم الٟغٍ٢اث
الؿَؾَُز٣اُٞت ل٩ل اإلاجخمٗاثٞ ،هي حٗتر ٝبالخٗضص الش٣افي باٖخباعو مَ٩نا ؤؾاؾُا للش٣اٞت اإلاضنُت الٗاإلاُت الناقئت التي
حؿخَظب ؤزالُ٢اث ٍُ٢ما ٖاإلاُتٞ ،هي ؾاىمذ بك٩ل ٦بحر في َٖإلات اإلادلي ٍٖاإلاُت اإلادلي لَ٩جها حٗ٨ـ الًٍَاث ًٍٍٓغ ىظا
 %11.94جغُ الٗ٨ـ.
بَيَح من زال ٫مؿإلت اللٛت ٍىظا ما ؤقغنا بلٌُ  ،بِنما
 بإ ؤٚلب الكباب الجؼاثغي في ىظو الٟترة الٗمغٍت (ٌِٗ )27-16ل بحإ ؤىلٌٍ ،اإلاجخم٘ ىَ اإلاؿاٍلت ٖجهم في ىظو اإلاغخلت،
ٞاآلباء ٍألامًاث ٍاإلااؾؿاث الاظخماُٖت٧ٍ ،ل اإلاكاع٦حإ في التربُت ٍالخَظٌُ م٩لٟحإ بصخيء ٍاخض ىَ ؤلاب٣اء ٖلى الُٟغة التي
ُٞغ هللا الناؽ ٖلحهاٍٖ ،ضم جبضًلًا ،ؤٍ الاندغا ٝبهاٞ ،ما نكاىضو ٍنٗغ ٌٞفي قبابنا طَ٧عا ٍبنازا ،ىَ من ألامَع التي ن٣لًا
الكغ٧اء في التربُت ،آلاباءٍ ،ألامًاثٍ ،اإلاضعؾحإ ٍاإلاضعؾاثًٞ ،م ٌِٗكَإ صازل بِئاث ز٣اُٞت ٍاظخماُٖت ًدكغبَإ ما ٞحها
من ُ٢م ٍٖاصاث ٍؤزالٍ ١ؾلَٞ ،٥ةإ ٧انذ جل ٪الُ٣م ٍالٗاصاث ٍألازالٍ ١آلاصاب ٍالؿلَُ٦اث ؾٍَت،مؿخمضة بَاعىا
ال٨ٟغيٍ ،مدخَاىا من الضًن ٍُ٢م اإلاجخم٘ ٞ ،ةإ ألابناء ًنكئَإ ؤؾٍَاء مًخضًنٞ ،الكباب صازل ألاؾغٍ ،في اإلاضاعؽ
بمسخل ٠مغاخلًا ًسًَٗإ نَإ مخٗضصة من بغامج التربُت ٍالخٗلُم ٍالخش ٠ُ٣التي حؿًم ظمًُٗا في جد ٤ُ٣الخنكئت
ٍ %44.78ىم الظًن ًخهغَٞإ في الخُاة
الاظخماُٖت لًم ،لُخَُٟ٨ا م٘ مجخمًٗم ٢ٍ ،ضع ٢ضعث نؿبت ؤصخاب ىظا الغؤي بـ
%15.92
ٍ %39.30ىم الظًن ًخهغَٞإ ٖلى َبُٗتهم ٍُٞغتهم ،بِنما نؿبت
الَُمُت ٖلى ما جخٗلمَو في اإلاجخمٍ٘ ،نؿبت
ٞخخهغٖ ٝلى ؤؾاؽ ما جخٗلمٌ من ألانترنذ ٞهي بالنؿبت لًم ْاىغة خًاعٍت  ٌُٞالٗضًض من ؤلاًجابُاث ٞهي ججم٘ الكباب
 .1أنطوين كينج ،ت .شهرت العامل ،ىالة فؤاد"،الثقافة والعولمة والنظام العالمي" ،مكتبة األسرة ،مصر ،2005 ،ص.163
2

. Carmen Gomez Mont, Technologies de la communication et tradition sociale dans communautés indigènes
du Maxique, 2007, p. 217.
3
. Michel le Net, la communication publique, pratique des campagnes d'information publiques, Edition De La
Decouverte française, Paris, P. 225.

 .4عبد الرمحن عزم" ،مسألة البحث في منهجية بحث :إعادة النظر في نمط السويل" ،اجمللة اجلزائرية لالتصاؿ ،العدد .1988 ،2

 .5السعيد بومعيزة "،أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب  -دراسة استطالعية بمنطقة البليدة_" ،مرجع سبق ذكره ص .132
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ٖلى ؤؾـ مكتر٦ت ٍهي جدمل مًٗا مؼاًا جماػط الش٣اٞاث ٍؾًَلت الخَانل الٗلمي ٍالش٣افي ٍالاؾخٟاصة من ججاعب آلازغٍن
ٍزبرتهم ٞهي جمندًم الخغٍت في الخَانل ؤلانؿانيٍ ،بهظا نَ٩إ ٢ض ؤظبنا ٖن الدؿائ ٫اإلاخمشل في ما الضٍع الظي لٗبخٌ ىٍَت
الجمًَع الكاب ٍانخمائو الؿَؾَُز٣افي في الخٗامل م٘ ىظو آلازاع الؿَؾَُز٣اُٞت؟ ٍىل ٖملذ ألانترنذ ٖلى ظٗل
اإلاؿخسضم الجؼاثغي مبضٕ ؤم مجغص مؿتهل٪؟ ٍ ٠ُ٦طل٪؟
ٍزخاماٝ ،بإ اؾخسضام الكب٨ت في مجخمٗنا بضؤ ًإزظ مندنُا زاناٍ ،بضؤ ًخجٌ في َغٍ ٌ٣للخإزحر ٖلى البناء الاظخماعي
للكباب الظي بضؤ باؾخسضامًا بك٩ل متزاًض ٍمُغصٞ ،ضزلذ ىظو الخ٨نَلَظُا من ؤٍؾ٘ ؤبَابها في مجخمٗاجنا اإلادلُت خاملت
مًٗا بٌٗ من آلازاع الؿَؾَُز٣اُٞت ٦ندُجت مدخمت ٞغيتها ٖملُت الخٟاٖل بحإ الؿلَ ٥الاظخماعي ٍالخ٨نَلَظُا.
ٞل٣ض جناٍلنا بالخدلُل الخٟاٖل بحإ الخ٨نَلَظُا ٍالؿلَ ٥الاظخماعي ،بط ؤإ ىناٖ ٥ال٢ت مخباصلت صازل ز٣اٞت اإلاجخم٘ بحإ
ألاظؼاء ٍالٗنانغ اإلاَ٩نت لٌ ٍألانترنذٞ ،الكب٨ت جال٢حها اؾخجابت ز٣اُٞت مدضصةٍٖ ،لٌُ جخم ٖملُت جإزغ ٍجإزحر مخباصلت بحإ
الخ٣نُت ٍالؿلَ ٥الاظخماعيٞ ،مدخٍَاث ألانترنذ هي نخاط اظخماعي ب٣ضع ما هي ٖملُت اظخماُٖت م٨شٟت طاث قمَلُت ٢اصعة
ٖلى اؾخُ٣اب اإلاؿخسضمحإ مًما ٧انذ انخماءاتهم٦ ،ما ؤإ اؾخسضام ألانترنذ ًَ٩إ في ْل ؤٍلٍَاث اظخماُٖت ٍز٣اُٞت
بالضعظت ألاٍلى ٍىظا ما ؾِنٗ٨ـ ٖلى اإلاجخم٘ ٩٦ل.
ٍٖلٌُ ٞإٚلب اإلابدَزحإ ؤ٦ضٍا بإإ ألانترنذ ٍا ٘٢ال ًجضي مٌٗ ؤؾلَب الغٌ ًَٞ ،ٌٞكمل ظَانب خُاجناٍ ،ؤنبذ خ٣ُ٣ت
نِٗكًا ٧ل ًَمٞ ،ال ٌؿٗنا ؤإ نٗخ٣ض بإإ جًُِ ٤الخناٖ ١لى ٢نَاث الَنل بحإ ز٣اٞخنا ٍؤي ز٣اٞت ؤزغُ ٍاٞضة ؾَُ٩إ خال
ناظٗاٞ ،لم ٌٗض ىنا ٥مجا ٫بٗض الَُم لالنٗؼاٍ ٫الخ٦ ،٘٢َ٣ما ال ًصر في اإلا٣ابل بَال ١الٗناإ لالنٟخاح ٍالخدغع ،لظل٪
ندن منضمجَإ مًٗا عيِنا ؤٍ ؤبِنا ،بط ال ًم٨ننا ع ٌٞمًامُجها الؿَؾَُز٣اُٞت ،بال ؤجها ال ًم٨ن ؤإ جَ٩إ بضًال ٖن
ماؾؿاث الخنكئت الاظخماُٖت ٧ا ؾغة ٍاإلاضعؾت ٍاإلاسجض ٍالجماٖت ألاٍلُتٞ ،الكباب ًخٟاٖلَإ في ٖال٢اتهم الاظخماُٖت
ٍ ٤ٞما جملٌُ ٖلحهم البِئت الاظخماُٖت التي ٌِٗكَإ ٞحها.
بال ؤنٌ ٍعٚم ما جَنلنا بلٌُ من نخاثج مًمت جب٣ى ىظو الضعاؾت بداظت إلا٣ترب ظضًض ؤال ٍىَ اإلا٣ترب ؤلازنَٚغافي الظي ًَ٣م
ٖلى اإلاٗاٌكت إلاجخم٘ البدض ،بال ؤننا نإمل ؤإ جَ٩إ الاؾخنخاظاث التي جَنلنا بلحها بضاًت لهُاٚت ٞغيُاث من ؤظل الُ٣ام
بضعاؾت ؤزغُ في ؾبُل الخإؾِـ لًظا اإلاجا ٫من البدض الظي ًؼاٌٗ ٫اني من ن٣و قضًض ٞالضعاؾاث الخانت بمَيَٕ
ألازغ الؿَؾَُز٣افي الؾخسضام ألانترنذ ٖلى اإلاؿخَُ اإلادلي ناصعةًٞ ،نا ٥صعاؾاث ٢لُلت ظضا جناٍلذ مَيَٕ ألانترنذ
ٍاؾخسضاماجٌ من منُل٣اث مسخلٟت ٍلم حؿًم بك٩ل ٦بحر في ٖغى آلازاع الؿَؾَُز٣اُٞت لًظا الاؾخسضام.
ناثمت اإلاغاحؼ:
 -1ؤنجغؽ مَعَـ"،مىهجُت البدث الػلمي في الػلىم ؤلاوؿاهُت :جضعٍباث غملُت" ،ث .بَػٍض صخغاٍي ٍآزغٍإ ،صاع
.2006
ال٣هبت للنكغ ،الجؼاثغ،
.2010
 -2بن مغؾلي ؤخمض" ،مىاهج البدث الػلمي في غلىم ؤلاغالم والاجهاُ" ،صًَاإ اإلاُبَٖاث الجامُٗت،4ٍ ،
 -3بَمٗحزة الؿُٗض"،ؤزغ وؾاثل ؤلاغالم غلى الهُم والؿلىيُاث لضي الكباب  -صعاؾت اؾخُالغُت بمىُهت البلُضة_"،
.2006
ؤَغٍخت م٣ضمت لنُل قًاصة ص٦خَعاو صٍلت في ٖلَم ؤلاٖالم ٍالاجها ،٫الجؼاثغ،
 -4خامض ٖلَاني ماظضة ،ؾًا ٖاص ٫قَقي ،ؤمل مدمَص ٖ٣ل"،ؤزغ وؾاثل ؤلاغالم الجضًضة غلى عئٍت الجمهىع إلاهضانُت ؤو
.2006
جدحز وؾاثل ؤلاغالم الخهلُضًت" ،بغنامج اإلااظؿخحر٧ ،لُت ؤلاٖالم ،ال٣اىغة،
39

2016 –  حاهكي: 15 الػضص

مغيؼ حُل البدث الػلمي

.2001
، صٍإ بلض، الضٍلُت١ٍخبت الكغ٨ م،" "جٌىىلىحُا اإلاػلىماث والخىمُت، ػٍن الضًن نالح-5
، صًَاإ اإلاُبَٖاث الجامُٗت،" وألاصواث، الانتراباث، اإلاىاهج، اإلاكاهُم:" اإلاىهجُت في الخدلُل الؿُاسخي، قلبي مدمض-6
.1997
،الجؼاثغ
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قاغلُت جىظُل بغهامج بىعبىٍيذ  Power Pointفي جىمُت مهاعاث َالب الهل ألاوُ
الابخضاجي طوي نػىباث الٌخابت
ؤ.غاصُ غِسخى ػٍضان ،مػلم بمضعؾت مىاع ؾضًغ ابل ُثـمـحمػت،اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت ،باخث ؤًاصًمي بجامػت اإلاضًىت
ؤلاؾالمُت الػاإلاُت بمالحزًا
ملخو :
جناٍلذ الضعاؾت ٞاٖلُت جَُْ ٠بغنامج " بىع بىٍيذ"  PowerPointفي جنمُت مًاعاث َالب اله ٠ألاٍ ٫الابخضاجي طٍي
نَٗباث ال٨خابتٍ،ؤظغٍذ بمضعؾت مناع ؾضًغ الابخضاجي بمدآٞت اإلاجمٗت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿَٗصًت.
من زال ٫م٣ضمت ٍجمًُض ًدناٍ ٫جَُْ ٠الخ٣نُت في الخٗلُم ٍ ،بابحإ.
الباب ألاوُ  :بٗنَاإ" الٌخابت الػغبُت و مهاعاتها "ٍجًمن زالزت ٞهٍَ ٫ؾبٗت مباخض.
الباب الشاوي  :الجانب الخُبُ٣يٞ :اٖلُت جَُْ ٠بغنامج "بىع بىٍيذ"  PowerPointفي جنمُت مًاعاث َالب اله ٠ألاٍ٫
الابخضاجي طٍي نَٗباث ال٨خابت ٍ،جًمن زالزت ٞهٍَ ٫ؾبٗت مباخض،زم الخاجمت ٍجًمنذ الاؾخنخاظاث ٍالخَنُاث .
ٍاؾخسضم الباخض مىهج صعاؾت الخالت للَنَ ٫لنخاثج الضعاؾت ٍجَزًُ٣ا٦،ما ا٢خًذ مجغٍاث الضعاؾت اؾخسضام ؤصٍاث
ؤزغُ ٧اؾخُالٕ الغؤي ٍاإلاالخٓت .
ومما ؤونذ به الضعاؾت يغٍعة ؤلاٞاصة من مًاعاث ال٨خابت التي جم الخَنل بلحها ٖنض جضعَـ ماصة لٛتي ٍمًاعاتها لُالب
اله ٠ألاٍ ٫الابخضاجي٦،ما ؤٍنذ باؾخسضام بغنامج "بىع بىٍيذ"  PowerPointفي جضعَـ ماصة لٛتي لله ٠ألاٍ ٫الابخضاجي ؛
إلاا لٌ من ٞاٖلُت ٍاضخت في جنمُت مًاعاث ال٨خابت.
مهضمت :
جمشل اللٛت الٗغبُت جمشل طا٦غة ؤمخنا ٍمؿخَصٕ جغازنا ٍُ٢مناٍ ،هي ىمؼة الَنل بحإ مايِنا ٍخايغنا٦،ما ؤجها ؤصاة
الخَانل بحإ ؤٞغاص ألامت ٍقَٗبها ٍ ،للٛت الٗغبُت ؤىمُت ٦برُ في خُاة اإلاخٗلمحإٞ،هي ٍؾُلتهم لخدهُل اإلاٗغٞت ٍجٍَ٩ن
الخبرة ٍجنمُتها ٍؤصاتهم لالجهاٍ ٫الخٗبحر٦،ما حٗض اللٛت الٗغبُت ٍؾُلت اإلاضعؾت ألاٍلى لخدٍْ ٤ُ٣اثًٟاٞ،هي ؤىم ٍؾاثل
الاجهاٍ ٫الخٟاىم بحإ الُالب ٍبُئخٌ ٍَٗ ،خمض ٖلحها ٧ل نكاٍ ًَ٣م بٌ،ؾَاء ٧اإ طل ٪النكاٍ ٖن َغٍ ٤الاؾخمإ
ٍال٣غاءة ؤٍ الخدضر ٍال٨خابت.
ٍحٗض ال٨خابت من مًاعاث اللٛت الٗغبُت اإلاًمت ٍالهٗبت،خُض ً٣هض بها ال٣ضعة ٖلى نسخ الُالب إلاا ً٨خب ؤمامٌ ٍ٦خابت ما
ًملى ٖلٌٍُ ،ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ٖما في نٟؿٌ ٍ٦خابت ما ًجَ ٫بساَغو ٍجإحي مًاعاث ال٨خابت بٗض حٗلم الخغٍٍ ٝؤنَاتها

()

ٍجمشل ال٨خابت صٍع عثِـ في الخ٨م ٖلى مؿخَُ الخلمُظ بإنٌ مخ ١َٟؤٍ طٍ نَٗباث حٗلم من زال ٫نخاثج الازخباعاث
الخدهُلُت لجمُ٘ اإلاَاص الضعاؾُت ٣ٞ ،ض ًَ٩إ الُالب لضًٌ ٢ضعاث لٍَٛت ؤٖلى من مؿخَاو الظي ًدضص من زال ٫نخاثج ىظو
( )1احلازمي  ،عدناف ناصر " ،اإلعاقة العقلية  :دليل المعلمين وأولياء األمور"  ،دار الفكر  ،عماف ،األردف
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الازخباعاثٍٍ،م٨ن ال ٫َ٣بإإ ال٨خابت ٢ض جَ٩إ مَٗ٢ا لل٣ضعاث التي ًمخلً٨ا الُالب جدَ ٫صٍإ بًْاعو ٍجُُ٣مٌ الض ٤ُ٢من
زال ٫ال٨خابت٢ٍ ،ض جاصي بٌ بلى الخهَٖ ٫لى صعظاث منسًٟت ال حٗ٨ـ مؿخَاو الخ٣ُ٣ي.
ٍلخم٨حإ الُالب من ن٣ل ؤ٩ٞاعو ٍآعاثٌ لآلزغٍن في ظمل م٨خَبت جدؿم بالصخت اللٍَٛت ٍالهجاثُتٍ ،ظما ٫ال٨خابت  ،ال بض من
الاىخمام بدنمُت مًاعاث ال٨خابت لضُ الُالب بك٩ل ٖامٍ،لضُ الُالب طٍي نَٗباث حٗلم ال٨خابت بهٟت زانت.
ٍجًٓغ ؤىمُت حٗلُم ال٨خابت في الخل٣ت ألاٍلى من الخٗلُم (الابخضاجي) ،في َ٧جها خهُلت ما ا٦دؿبٌ اإلاخٗلمَإ من مًاعاث
لٍَٛت؛ٞهي ندُجت ل٩ل نكاٍ ًمغٍإ بًٌ ،نمَ ٍٍخَُع بنمَىم؛ َ
 ٠ًٗٞالخالمُظ في ال٨خابت منظ الهٛغ ٢ض ًالػمًم ََا٫
ؾجي خُاتهمٍ ،عبما ًصخبهم في خُاتهم الٗملُت بٗض جسغظًم".

()

مكٍلت البدث :
بإ ٖملُت الخَانل اللَٛي لضُ مؿخسضم اللٛت الٗغبُت ال جخم بال باؾخسضام مًاعة ؤٍ ؤ٦ثر من مًاعاث اللٛت ألاؾاؾُت
:الاؾخمإ ٍالخدضر ٍال٣غاءة ٍال٨خابتٍ ،طل ٤ٍٞ ٪جنَٕ ألاصاء في ٞنَإ الخَانل اللَٛي التي حٗلمًا الٟغص في الٟنَإ اللٍَٛت
ألازغُ ٍنؼٍض ٖلحها اإلاًاعاث اللٍَٛت الخانت بال٨خابت  ،ختى ً٨دؿب اإلاخٗلم ال٣ضعة ٖلى جدٚ ٤ُ٣اًخٌ من اؾخسضام اللٛت.
ًٍٍٓغ لضُ طٍي نَٗباث حٗلم ال٨خابت ٢هَع في جد ٤ُ٣ؤٚغايًم من اؾخسضام اللٛت ٍ ،زانت في مًاعة ال٨خابت التي حٗض
من ؤىم مًاعاث اللٛت ًٍٍٓغ طل ٪من زال٦ ٫خابتهمٍ ،زانت في بضاًت الخٗلم ؛ ٍىظا ألامغ ًخُلب البدض ٖن ٖالط لًظو
اإلاك٩لت.
ٍجخدضص مك٩لت البدض في ٍظَص ٞئت من الُالب طٍي نَٗباث الخٗلم في اله َٟٝالضعاؾُت باإلاغخلت الابخضاثُت ٌٗانَإ من
نَٗباث في ال٨خابت لٗضم بج٣اجهم ٖضصا من اإلاًاعاث الٟغُٖت لٗملُت ال٨خابتٍ ،طل ٪بٗض جدلُل الَا ٘٢الخٗلُمي من زال٫
 ( ، )2009ؤبى الؼٍخىن والىاَىع
 ( ،)2007حماُ الضًً
ً ( ، )2006امل
نخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت  ،مشل ( خاقظ وؤبى الػال
 ، )2009لظا ٌؿعى البدض الخالي لٗالط ىظو اإلاك٩لت باؾخسضام بغنامج "بَع بٍَنذ " Power Pointلخنمُت مًاعاث ال٨خابت لضُ
الُالب طٍي نَٗباث ال٨خابت في اإلاغخلت الابخضاثُت .
ٍمن زالٞ ٫دو الباخض بٌٗ صٞاجغ الُالب ٍألاٖما ٫ال٨خابُت في ٦خاب النكاٍ ٍمظ٦غاث الَاظباث للُالب طٍي
نَٗباث الخٗلم في ؤلامالء ٍالخِ ٍالخٗبحر ،عنض ال٨شحر من ألازُاء ال٨خابُت.
ٍمن زال ٫اؾخُالٕ الغؤي الظي ٢ام بٌ الباخض ٍظض ؤإ %43من اإلاٗلمحإ الظًن َبٖ ٤لحهم ًا٦ضٍإ يٗ ٠الخالمُظ في
مٗٓم اإلاًاعاث ألاؾاؾُت لل٨خابت اإلاٗغٍيت  %35ٍ ،من اإلاٗلمحإ ؤظابَا بـ ؤخُاناٍ ،هي نؿبت ال ججؼم باؾخسضام الخالمُظ
مًاعاث ال٨خابت ألاؾاؾُت  %22ٍ ،ؤظابَا بـ ًا
صاثما ٍ،هي نؿبت ٢لُلت مما ٌٗجي ٍظَص يٗ ٠لضُ جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت في
مٗٓم مًاعاث ال٨خابت ألاؾاؾُت .
ٍٖلى يَء ما ؾبٖ ٤غيٌ جخدضص مك٩لت البدض في انسٟاى مؿخَُ مًاعاث ال٨خابت لضُ الُالب طٍي نَٗباث الخٗلم ،
لظا ًداٍ ٫البدض الخالي حٗغٞ ٝاٖلُت اؾخسضام بغنامج "بَع بٍَنذ " Power Pointلخنمُت بٌٗ مًاعاث ال٨خابت لضُ طٍي
نَٗباث الخٗلم لُالب اله ٠ألاٍ ٫الابخضاجي .

() 1

اللواتيَّة،سلول بنت عبد األمري بن سلطاف" ،أُسس تعليم اللغة العربيَّة " ،رللة "شرؽ غرب" التعليم يف سلطنة عماف العدد (  )7يف  2015/9/29ـ "بتصرؼ".
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وٍمًٌ نُاؾت مكٍلت البدث في الؿااُ الغثِـ الخالي :
ما ٞاٖلُت اؾخسضام بغنامج "بَع بٍَنذ " Power Pointفي جنمُت مًاعاث ال٨خابت الالػمت لضُ الُالب طٍي نَٗباث ال٨خابت
باله ٠ألاٍ ٫الابخضاجي ؟
ولإلحابت غً هظا الدؿائُ ًلؼم ؤلاحابت غً ألاؾئلت الكغغُت الخالُت :
 .1ما مًاعاث ال٨خابت اإلاناؾبت للُالب طٍي نَٗباث ال٨خابت باله ٠ألاٍ ٫الابخضاجي ؟
 .2ما ىَ بغنامج "بَع بٍَنذٍ " Power Pointما ؤىضا ٝاؾخسضامٌ ؟
 .3ما ممحزاث اؾخسضام بغنامج "بَع بٍَنذ " Power Pointفي جنمُت مًاعاث ال٨خابت ؟
 .4ما الخُبُ٣اث التي ًَٞغىا بغنامج "بَع بٍَنذ " Power Pointلخنمُت مًاعاث ال٨خابت ؟
 .5ما زَُاث جنُٟظ بغنامج "بَع بٍَنذ " Power Pointفي جنمُت مًاعاث ال٨خابت ؟
ؤهضاف البدث :
 .1جدضًض ٢اثمت مًاعاث ال٨خابت اإلاناؾبت للُالب طٍي نَٗباث ال٨خابت باله ٠ألاٍ ٫الابخضاجي.
 .2الخد ٤٣من ٞاٖلُت اؾخسضام "بَع بٍَنذ " Power Pointفي جنمُت مًاعاث ال٨خابت الالػمت لضُ الُالب طٍي نَٗباث
ال٨خابت باله ٠ألاٍ ٫الابخضاجي .
ؤهمُت البدث :
٢ .1ض ٌؿًم البدض في بزغاء مدخَُ ألاصب النٓغي في مَيَٕ يٗ ٠مًاعاث ال٨خابت للُالب طٍي نَٗباث ال٨خابت.
٢ .2ض ٌؿاٖض البدض في ج٣ضًم َغٍ٣ت مناؾبت لخنمُت مًاعاث ال٨خابت للُالب طٍي نَٗباث ال٨خابت .
 .3بل٣اء الًَء ٖلى بغنامج "بَع بٍَنذٍ " Power Pointؤىمُخٌ في الخٛلب ٖلى مك٩لت ال٨خابت لضُ الُالب طٍي نَٗباث
ال٨خابت .
٢ .4ض ٌؿًم البدض في مؿاٖضة ؤىل الازخهام الٖخماص ىظا ألاؾلَب لخنمُت مًاعاث ال٨خابت في اله ٠ألاٍ ٫الابخضاجي.
خضوص البدث :
الخض اإلاىيىعي :اؾخسضام بغنامج "بَع بٍَنذ " Power Pointلخنمُت مًاعاث ال٨خابت لضُ َالب اله ٠ألاٍ ٫الابخضاجي.
الخض البكغي  :مجمَٖت البدض من َالب اله ٠ألاٍ ٫الابخضاجي .
1437ىـ.
/1436
الخض الؼماوي:الٟهل الضعاسخي ألاٍ ٫من الٗام الضعاسخي
الخض اإلاٍاوي:مناع ؾضًغ الابخضاثُت ألاىلُت بمدآٞت اإلاجمٗت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿَٗصًت .
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مىهج البدث :
ؾِؿخسضم الباخض في ىظو الضعاؾت ( مىهج صعاؾت الخالت )ٍ،منهج صعاؾت الخالت ٌؿخسضم َ٧ؾُلت لجم٘ البُاناث ٍ
اإلاٗلَماث في صعاؾت ٍنُٟت ٍ ًم٨ن ؤًًا اؾخسضامًا لضعاؾت ازخباع ٞغى مٗحإ قغٍُت ؤإ جَ٩إ الخالت ممشلت للمجخم٘
الظي ًغاص حٗمُم الخ٨م ٖلٌُ بدُض حؿخسضم ؤصٍاث ُ٢اؽ مَيَُٖت لجم٘ البُاناث ٍ جدلُلًا ٍ جٟؿحرىا ختى ًم٨ن ججنب
الَ َٕ٢في ألاخ٩ام الظاجُت .
بط ؤإ الٛغى من صعاؾت الخالت خؿب عحاء ؤبىغالم ":بل٣اء الًَء ٖلى ْاىغة مُٗنت حكخمل ٖلى مجمَٖت من الٗملُاث
ؤٍ ألاخضار ؤٍ ألاٞغاص ؤٍ اقُاء ؤزغُ طاث ؤىمُت للباخشحإ ".
ٍبطا ٧اإ ىظا اإلانهج ًَ٣م في صعاؾخٌ ٖلي صعاؾت ٞغص ٍاخض ٍىظا الٟغص ٢ض ًَ٩إ شخها ٍخُنئظ ًهضٖ ١لٌُ ٍن ٠صعاؾت
٢ٍ، )1991ض ج٣خطخي
الخالت٢ ٍ،ض ًَ٩إ ماؾؿت ؤٍ نٓاما ؤٍ ز٣اٍ ٌٞخُنئظ نُلٖ ٤لٌُ اإلانهج ألازنَظغافي(.ؤبى خُب،
مجغٍاث اؾخسضام ؤصٍاث ؤزغُ ٧اؾخُالٕ الغؤي ٍاإلاالخٓت .
مهُلخاث البدث :
نػىباث الخػلم :
ًا
نػىباث الخػلم مهُلر ٖام ًه ٠مجمَٖت من الخالمُظ في الٟهل الضعاسخي الٗاصي ًًٓغٍإ انسٟايا في الخدهُل
الضعاسخي ٖن ػمالئهم الٗاصًحإ م٘ اجهم ًخمخَٗإ بظ٧اء ٖاصي  ١َٞاإلاخَؾِ  ،بال ؤجهم ًًٓغٍإ نَٗبت في بٌٗ الٗملُاث
اإلاخهلت بالخٗلم ٧ :الًٟم  ،ؤٍ الخ٨ٟحر  ،ؤٍ ؤلاصعا ، ٥ؤٍ الاندباو  ،ؤٍ ال٣غاءة  ،ؤٍ ال٨خابت  ،ؤٍ التهجي  ،ؤٍ النُ ، ٤ؤٍ اظغاء
الٗملُاث الخؿابُت ؤٍ في اإلاًاعاث اإلاخهلت ب٩ل من الٗملُاث الؿاب٣ت ٍَؿدبٗض من خاالث نَٗباث الخٗلم طٍٍ ؤلاٖا٢ت
ًا
الٗ٣لُت ٍاإلاًُغبَإ انٟٗالُا ٍاإلاهابَإ بإمغاى ٍَُٖب الؿم٘ ٍالبهغ ٍطٍٍ ؤلاٖا٢اث اإلاخٗضصة طل ٪خُض ؤإ اٖا٢تهم ٢ض
ًا
ًا
جَ٩إ ؾببا مباقغا للهَٗباث التي ٌٗانَإ مجها.
:)1994
حػغٍل اللجىت الهىمُت اإلاكتريت لهػىباث الخػلم( NJCLD
نَٗباث الخٗلم هي مهُلر ٖام ٌ general termكحر بلى:
 oمجمَٖت ٚحر مخجانؿت من الايُغاباثٍ ،التي حٗبر ٖن نٟؿًا من زال ٫نَٗباث نماثُت صالت جاصي بلى نَٗباث في
ا٦دؿاب ٍاؾخسضام ٢ضعاث الاؾخمإ ؤٍ الخدضر ؤٍ ال٣غاءة ؤٍ ال٨خابت ؤٍ الاؾخضال ٫ؤٍ ال٣ضعاث الغٍايُت . Mathematical
 oىظو الايُغاباث طاجُت/صازلُت اإلانكإ ٍٍٟ intrinsicترى ؤإ جَ٩إ عاظٗت بلى زلل في الجًاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼيٍٍ ،م٨ن ؤإ
جدضر زال ٫خُاو الٟغص٦ ،ما ًم٨ن ؤإ جَ٩إ مخالػمت م٘ مك٨الث الًبِ الظاحيٍ ،مك٨الث ؤلاصعاٍ ٥الخٟاٖل الاظخماعي.
 oىظو اإلاك٨الث ال ّ
جَ٩إ ؤٍ ال جنصخئ بظاتها نَٗباث حٗلمٍ ،م٘ ؤإ نَٗباث الخٗلم ًم٨ن ؤإ جدضر متزامنت م٘ بٌٗ
ْغٍ ٝؤلاٖا٢ت ألازغُ مشل٢:هَع خاسخى ؤٍ جإزغ ٖ٣لي ؤٍ ايُغاب انٟٗالي ظَىغي -ؤٍ م٘ مازغاث زاعظُت  extrinsicمشل
ٞغٍ ١ز٣اُٞت ؤٍ جضعَـ /حٗلُم ٚحر ٧افي ؤٍ ٚحر مالثم
 oنَٗباث الخٗلم  -لِؿذ ندُجت لًظو الٓغٍ ٝؤٍ اإلاازغاث.
ًالخٔ ٖلى ىظا الخٗغٍ ٠ؤنٌ اؾخَٖب ما ًلي:
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 oالهَٗباث النماثُت.
 oالهَٗباث ألا٧اصًمُت.
 oنَٗباث الًبِ الظاحي للؿلَ.٥
 oنَٗباث ؤلاصعا ٥الاظخماعي.
 oنَٗباث الخٟاٖل الاظخماعي.
 oؤلاقاعة بلى ؤإ نَٗباث الخٗلم جدضر ٖبر مضُ خُاو الٟغص . life span
 oؤلاقاعة لاليُغاب الانٟٗالي .
 oؤلاقاعة للمازغاث زاعظُت . extrinsic influences
 oؤجها لِؿذ ندُجت َٖامل نٟؿُت اإلانكإ . psychogenic factors
 حػغٍل وٌٍُبُضًا:
ًا
نَٗباث الخٗلم مهُلر ٖام ًه ٠الخدضًاث التي جَاظٌ ألاَٟا ٫يمن ٖملُت الخٗلمٍ ،عٚم ؤإ بًًٗم ًَ٩إ مهابا
بةٖا٢ت نٟؿُت ؤٍ ظؿضًت بال ؤإ ال٨شحرًن مجهم ؤؾٍَاء ،عٚم ؤجهم ًًٓغٍإ نَٗبت في بٌٗ الٗملُاث اإلاخهلت بالخٗلم:
٦ـالًٟم ،ؤٍ الخ٨ٟحر ،ؤٍ ؤلاصعا ،٥ؤٍ الاندباو ،ؤٍ ال٣غاءة (ٖؿغ ال٣غاءة) ،ؤٍ ال٨خابت ،ؤٍ التهجي ،ؤٍ النُ، ٤ؤٍ بظغاء الٗملُاث
الخؿابُت ؤٍ في اإلاًاعاث اإلاخهلت ب٩ل من الٗملُاث الؿاب٣تٍ .جخًمن خاالث نَٗباث الخٗلم طٍي ؤلاٖا٢ت الٗ٣لُت
ًا
ٍاإلاًُغبحإ انٟٗالُا ٍاإلاهابحإ بإمغاى ٍَُٖب الؿم٘ ٍالبهغ ٍطٍي ؤلاٖا٢اث بكغٍ ؤال جَ٩إ جل ٪ؤلاٖا٢ت هي ؾبب
الهَٗبت لضًٌ.

()

:)1985
ب -حػغٍل حمػُت ألاَكاُ والٌباع طوي نػىباث الخػلم (
حٗخبر نَٗباث الخٗلم خالت مؿخمغةٍٍٟ ،ترى ؤإ جَ٩إ ناججت ٖن َٖامل ٖهبُت جخضزل في نمَ ال٣ضعاث اللُٟٓت ٍٚحر
اللُٟٓتٍ ،جَظض نَٗباث الخٗلم ٦دالت بٖا٢ت ٍاضخت م٘ ٍظَص ٢ضعة ٖ٣لُت ٖاصًت بلى  ١َٞالٗاصيٍ ،ؤنٓمت خؿُت خغُ٦ت
مخ٩املت ٍٞغم حٗلُم ٧اُٞتٍ .جدنَٕ ىظو الخالت في صعظت ًَْعىا ٍفي صعظت قضتهاٍ .جازغ ىظو الخالت زال ٫خُاة الٟغص ٖلى
ج٣ضًغ الظاث ،التربُت ،اإلاًنت ،الخ ٠ُ٨الاظخماعيٍ ،في ؤنكُت الخُاة الَُمُت.
ج -حػغٍل اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت:
حٗخبر نَٗباث الخٗلم خالت مؿخمغةٍٍٟ ،ترى ؤإ جَ٩إ ناججت ٖن َٖامل ٖهبُت جخضزل في نمَ ال٣ضعاث اللُٟٓت ٍٚحر
اللُٟٓتٍ ،جَظض نَٗباث الخٗلم ٦دالت بٖا٢ت ٍاضخت م٘ ٍظَص ٢ضعة ٖ٣لُت ٖاصًت بلى  ١َٞالٗاصيٍ ،ؤنٓمت خؿُت خغُ٦ت
مخ٩املت ٍٞغم حٗلُم ٧اُٞتٍ .جدنَٕ ىظو الخالت في صعظت ًَْعىا ٍفي صعظت قضتهاٍ .جازغ زال ٫خُاة الٟغص ٖلى ج٣ضًغ
الظاثٍ ،التربُت ٍ ،اإلاًنت ٍ ،الخ ٠ُ٨الاظخماعيٍ ،في ظمُ٘ ؤنكُت الخُاة الَُمُت.

( )1

ينظر موقع " كيكيبيديا" متاح على الرابط http://cutt.us/zydan1 :
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ٖغ ٝالبدض الخالي طٍٍ نَٗباث الخٗلم بظغاثُا بإجهم بٌٗ َالب اله ٠ألاٍ ٫الابخضاجي الظًن ٌٗانَإ من انسٟاى في
بٌٗ مًاعاث اللٛت الٗغبُت ٧ال٨خابت .
مهاعاث الٌخابت :
ٌٗغ ٝالبدض الخالي مهاعاث الٌخابت بإجها ٦ :خابت الُالب الؿلُمت بضٍإ ؤزُاء بمالثُت ٍ،الخٗبحر ٖن ؤ٩ٞاعو بُغٍ٣ت زُُت
ؾلُمت .
نػىباث الٌخابت :
ٖغ ٝالبدض الخالي نػىباث الٌخابت بإجها ٖ:ضم جم٨ن الُالب من ال٨خابت الصخُدت الخالُت من ألازُاء ؤلامالثُت ٢ٍ ،ض
ًًٓغ طل ٪في نَٗبت ٦خابت الخغٍٍ ٝحكٌٍَ ؤق٩الًا ٍ ،جباٖض اإلاؿاٞاث بحإ الخغٍٍ ٝال٩لماث ٍ٦بر حجم الخِ بُغٍ٣ت
ٚحر مٗخاصة ،ؤٍ نَٗبت ٦خابت ال٩لماث ٍالخغٍ ٝاإلادكابهت في النٍُ ٤الخنٍَن ٍال٩لماث اإلانتهُت بالخاء اإلاغبََت ؤٍ اإلاٟخَخت.
بىعبىٍيذ:
هى بغهامج جهضًم ماؾـ غلى بغهامج هىاقظ ( Microsoft Windowsمٌُغوؾىقذ وٍىضوػ) وعؾىماث وقكاقُاث ،ؤو
جهضًماث ماؾؿت غلى الخاؾب آلالي .
ٍ ىَ ؤخض البرامج اإلاَٞغة يمن خؼمت ؤٍِٞـ ٍىَ مسهو للٗغٍى الخ٣ضًمُت خُض ًَٞغ البرنامج مجمَٖت من ألاصٍاث
إلنخاط ملٟاث ال٨ترٍنُت جدخَي ٖلى قغاثذ اٞترايُت ٖلحها ٦خاباث ٍنَع ٍَؿخسضم في الٗغٍى اإلاخدغ٦ت ٍالٛحر مخدغ٦ت،
ٍَؿخسضم ؤًًا في اللَخاث اإلاخٛحرة اإلاخخالُتٍٍ ،م٨ن من زاللٌ انكاء ٖضص ال جهاجي من الكغاثذ ٍبصعاط الهَع اإلاخدغ٦ت
ٍالشابختٍ ،بصعاط اإلا٣اَ٘ ؤٍ الغٍابٍِ ،اؾخسضام الغٍابِ الدكٗبُت ٍٚحرىا.
ؤٍ ىَ بغنامج الٗغى الخ٣ضًمي  Power point Slidesىَ ٖباعة ٖن مجمَٖت من الكغاثذ جدخَي ٖلى نهَم ؤٍ ظضاٍ ٫ؤٍ
عؾَم مخدغ٦ت ؤٍ مسُُاث بُانُت ؤٍ ٦هٟدت ٍٍب ً Web Pageخم ؤنكاءىا لخٗغى باؾخسضام ظًاػ ٖغى الكٟاُٞاث ؤٍ
بَؾاَت قاقت ظًاػ الخاؾَب ؤٍ ٚحرىما من َغ ١الٗغى اإلاسخلٟت.
الضعاؾاث الؿابهت:
ٍ ٠٢الباخض ٖلى ٖضص من الضعاؾاث الٗغبُت جناٍلذ مَيَٕ جَُْ ٠الخاؾَب ٍبغامجٌ في الخٗلُم بك٩ل ٖام ٍ ،ال٣لُل
مجها جناٍ ٫بغنامج "البىع بىٍيذ " َ٧ؾُلت حٗلُمُت ،بال ؤإ الباخض ٖ -لى خض ٖلمٌ  -لم ًجض صعاؾت جناٍلذ مَيَٕ الضعاؾت
الخالُت بمدضصاجٌ ٍ ،ؾُٗغى الباخض ما خهل ٖلٌُ من الضعاؾاث الؿاب٣ت التي ًم٨ن الاؾخٟاصة مجها في ىظو الضعاؾت
مغجبت ًا
ػمنُا من ألا٢ضم بلى ألاخضر :
ٍ )2000ىضٞذ بلى الخٗغٖ ٝلى الٟغٍ ١في جدهُل َالب اله ٠الؿاصؽ إلا٣غع َ٢اٖض اللٛت الٗغبُت بحإ
صعاؾت الخىٍم (
صعاؾتهم بمؿاٖضة الخاؾب الالي ٍبحإ صعاؾتهم بالُغٍ٣ت الخ٣لُضًت ٍزلو الباخض في جهاًت صعاؾخٌ الى ٍظَص ٞغٍ ١في
مؿخَُ الخظ٦غ ٍالتي ٧انذ لهالر اإلاجمَٖت الخجغٍبُت ٍاعظًٗا بلى ؤإ البرنامج الظي اؾخسضم في ىظو الضعاؾت ؾاٖض في
جنََ٘ َغٍ٣ت ٖغى ال٣اٖضة خُض حٗغى بُغٍ٣ت مكَ٢ت امام الُالب في الٟهل باإلياٞت الى اؾخسضامًم ال٨خاب اإلاضعسخي
.
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ٍ ،)2001ىضٞذ بلى مٗغٞت ؤزغ جَُْ ٠بغنامج ( الباٍع بٍَنذ ) بالخاؾب آلالي في جضعَـ بٌٗ اإلاَيَٖاث
صعاؾت مهلىر (
اإلاسخاعة من م٣غع ألاخُاء ٖلى مؿخَُ جدهُل َالب اله ٠الشالض الشانَي (َبُعي) ٍل٣ض ؤًْغث نخاثج الضعاؾت ج١َٟ
جدهُل ؤٞغاص ُٖنت الضعاؾت الظًن صعؾَا بضٍإ بغنامج ( الباٍع بٍَنذ ) في الخاؾب آلالي ٍىظو الندُجت جا٦ض ؤإ بغنامج
(الباٍع بٍَنذ) ًؼٍض من ٞاٖلُت الخضعَـ بدُض ًجٗل ٖملُت الخضعَـ ظظابت ٍمشحرة الندباو الُالب ٍجشحر ؾلَ٧ا ًٓ٣ا لضحهم
ٍجؼٍض من اؾدُٗابهم ًٍٞمٌ إلاٟغصاث اإلااصة الضعاؾت .
ٍ )2001ؾٗذ بلى الخُغ ١بلى ؤىمُت الخاؾب آلالي ختى ًخم اؾخسضامٌ في بنخاط ٍبٖضاص الَؾاثل الخٗلُمُت
صعاؾت هاجي (
ٍٖضص الباخض اإلاجاالث التي اؾخسضم ٞحها الخاؾب آلالي إلٖضاص الَؾاثل الخٗلُمُت في مضًغٍت التربُت ٍالخٗلُم بم٣اَٗت
٢لُ٣لُت بٟلؿُحإ باإلياٞت بلى جهمُم صعؽ ٖن ٚؼٍة بضع ٍآزغ ٖن ٞلؿُحإ في الٗلَم الاظخماُٖت باؾخسضام بغنامج
(الباٍع بٍَنذ) ٍؤٍنذ الضعاؾت بإىمُت بصزا ٫بغنامج (الباٍع بٍَنذ ) ٍبغامج الخهمُم اإلاسخلٟت في اإلاغاخل الضعاؾُت للُلبت
لخل ٤عٍح الابضإ ٍجُٟٗل صٍع مغا٦ؼ الخاؾب آلالي النكاَاث اإلانهجُت ٍالالمنهجُت ٍٖضم ا٢خهاعىا في جضعَـ الخاؾب
.ِ٣ٞ
ٍ ،)2002ؾٗذ الضعاؾت بلى ج٣صخي ؤؾباب يٗ ٠مًاعاث الخ٨ٟحر النا٢ض لضُ َالباث اإلاغخلت الشانٍَت
صعاؾت هىاُ عاجح (
ٍانسٟاى مؿخَُ جدهُلًن الضعاسخي في ماصة الغٍايُاث ٍمداٍلت ج٣صخي ؤزغ ٞاٖلُت بغنامج مهمم ببرنامج ( الباٍع بٍَنذ)
في ٍخضة ىنضؾت اإلاخجًاث ٍ ٧اإ اإلانهج قبٌ الخجغٍبي ٍؤٖضث الباخشت ازخباع جدهُلي ٍ من ؤىم النخاثج جَ ١َٟالباث
اإلاجمَٖت الخجغٍبُت ٖلى اإلاجمَٖت الًابُت في مؿخَُ الخظ٦غ ٍ في ازخباع الخدهُل ال٨لي ٍج٩اٞا َالباث اإلاجمَٖت
الخجغٍبُت ٍَالباث اإلاجمَٖت الًابُت في ٧ل من مؿخَُ الًٟم ٍمؿخَُ الخُبٍُ ٤مؿخَُ الخدلُل .
1423هـ)  ،خُض ٢امذ بخهمُم بغنامج خاؾَبي لضعؽ م٣اعنت ألاٖضاص الٗكغٍت لُالباث اله ٠الغاب٘
صعاؾت الؿىٍلم (
الابخضاجي ٍحٗغ ٝؤزغ اؾخسضامٌ ٍ طل ٪بخُبُ ٌ٣إلاضة خهت ٍاخضة ٖلى مجمَٖخحإ ججغٍبِخحإ بخضاىما حؿاىم اإلاٗلمت في
ؤلاعقاص ٍالخَيُذ ٍألازغُ حٗمل بمٟغصىا صٍإ جضزل من اإلاٗلمت ٍم٣اعنتها باإلاجمَٖت الًابُت التي جضعؽ بالُغٍت
ٍ . )20,20,19ل٣ض جَنلذ الضعاؾت بلى ٍظَص ٞغ١
الخ٣لُضًت جَ٩نذ ُٖنت البدض من 59جلمُظة م٣ؿمحإ ٖلى الندَ الخالي (
بحإ مخَؾُاث صعظاث الخدهُل ال٣بلي ٍ البٗضي في اإلاجمَٖاث الشالزت مكحرا بلى ٞاٖلُت البرنامج اإلاهمم ٍٖضم ٍظَص
ٞغٍ ١في مٗضالث حٛحر صعظاث الخدصخي ال٣بلي ٍالبٗضي في اإلاجمَٖخحإ الخجغٍبِخحإ بحإ الُالباث طٍاث اإلاؿخَُ الخدهُلي
اإلاخَؾِ ٍٍاث ؤ٢ل من اإلاخَؾِ ٦ما جَنلذ بلى ٖضم ٍظَص ٞغ ١طي صاللت بخهاثُت بحإ اإلاجمَٖاث الشالر في الخدهُل .
1423هـ) ٍ٧اإ الًض ٝمجها حٗغٍ ٠ؤزغ الخضعَـ باؾخسضام بغمجُت خاؾَبُت في ٍخضة " جُبُ٣اث ٖلى
صعاؾت الضغُلج (
ألاٖضاص النؿبُت" في ماصة الغٍايُاث لله ٠الشاني اإلاخَؾِ ٍ٢ض جَ٩نذ ُٖنت الضعاؾت من 70جلمُظة ٢ؿمَا بلى مجمَٖخحإ
ججغٍبُت ٍيابُت (ٍ ) 35- 35جم اؾخسضام بغمجُت من بنخاط قغ٦ت اإلاٗغٞت للخُبٍُ ٤طلٖ ٪ن َغٍٖ ٤غيًا للخلمُظاث
باؾخسضام ظًاػ الٗغى٢ٍ ،ض صلذ نخاثج الضعاؾت ٖلى ٖضم ٍظَص ٞغٍ ١طاث صاللت بخهاثُت في مخَؾِ جدهُل
اإلاجمَٖخحإ الخجغٍبُت ٍالًابُت في ٧ل من اإلاؿخٍَاث اإلاٗغُٞت الشالر :الخظ٦غ الًٟم ٍالخُبُ ٤منٟغصة ؤٍ في مجمل الازخباع
الخدهُلي ٍ٧اإ الٟغ ١في اإلاضة الؼمنُت الالػمت لخضعَـ الَخضة خُض اؾخٛغ ١جضعَـ اإلاجمَٖت الخجغٍبُت 7خهو في خحإ
اؾخٛغ٢ذ اإلاجمَٖت الًابُت 9خهو .
 )2003مك٩لت البدض في الؿاا ٫الغثِسخي ما اإلاٟاىُم الغثِؿُت الالػمت لخهمُم ٍبنخاط بغامج الخٗلُم
صعاؾت اؾماغُل (
اإلابرمج الؾخسضام الخغاثِ الانؿُابُت في بغامج الٗغٍى الٗملُت لكغاثذ الخاؾب آلالي لضُ َالب ٧لُت التربُت؟ ٍلخناٍ٫
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ىظو اإلاك٩لت ؾعى البدض بلى الاظابت ٖن الؿاالحإ الٟغُٖحإ الخالُحإ  -1 :ما جإزحر اؾخسضام الخغاثِ الانؿُابُت ٍبغامج
الٗغٍى الٗملُت لكغاثذ الخاؾب الالي ٖلى ا٦دؿاب َالب ٧لُت التربُت اإلاٟاىُم الاؾاؾُت اإلاغجبُت بخهمُم ٍبنخاط بغامج
الخٗلُم اإلابرمج ؟  -2ما جإزحر اؾخسضام الخغاثِ الانؿُابُت ٍبغامج الٗغٍى الٗملُت لكغاثذ الخاؾب آلالي ٖلى ا٦دؿاب
َالب ٧لُت التربُت إلاًاعاث جهمُم ٍانخاط بغامج الخٗلُم اإلابرمج ؟
جم بٖضاص بغنامج م٣ترح الؾخسضام الخغاثِ الانؿُابُت في بغنامج الٗغٍى الٗملُت قغاثذ الخاؾب آلالي لخهمُم ٍبنخاط
بغامج الخٗلُم اإلابرمج ٍجمشلذ ؤصٍاث البدض في بٖضاص ازخباع جدهُلي ٍبُا٢ت جُ٣حإ إلاؿخَُ َالب ٧لُت التربُت في مًاعاث
جهمُم ٍانخاط بغامج الخٗلُم اإلابرمج باؾخسضام الخغاثِ الانؿُابُت في بغنامج الٗغٍى الٗملُت لكغاثذ الخاؾب آلالي ٍ
جمشلذ ُٖنت البدض في ُٖنت ٖكَاثُت من َالب ٧لُت التربُت بجامٗت الٍَ٩ذ اإلاسجلحإ في م٣غع الخاؾب آلالي في التربُت
ًا
بلٛذَ 20البا ٍَالبت ٍ،جبجى ىظا البدض اإلانهج الخجغٍبي لخدضًض ٗٞالُت البرنامج اإلا٣ترح الؾخسضام الخغاثِ الانؿُابُت في
بغنامج الٗغٍى الٗملُت قغاثذ الخاؾب آلالي لخهمُم ٍبنخاط بغامج الخٗلُم اإلابرمج خُض اؾخسضم الخهمُم الخجغٍبي
ال٣بلي البٗضي طٍ اإلاجمَٖت الَاخضة لُ٣اؽ جدهُل الُالب للمٟاىُم التي جًمجها البرنامج اإلا٣ترح ٍَب٣ذ بُا٢ت جُُ٣م
اإلاًاعاث ٖلى بغامج حٗلُم اإلابرمج التي انخجًا الُالب في نَعتها الجهاثُت ٍجَنل الباخض الى ٗٞالُت البرنامج اإلا٣ترح الؾخسضام
الخغاثِ الانؿُابُت في بغنامج الٗغٍى الٗملُت قغاثذ الخاؾب آلالي لخهمُم ٍبنخاط بغامج الخٗلُم اإلابرمج في ػٍاصة جدهُل
الُالب للمٟاىُم التي جًمجها البرنامج .
 )2004ىضٞذ بلى اؾخ٣هاء ٗٞالُت الَؾاثِ اإلاخٗضصة في الخدهُل الضعاسخي ٍجنمُت مًاعاث بنخاط الكغاثذ
صعاؾت آلُ (
اإلاتزامنت نَجُا لضُ َالب ٧لُت التربُت في ظامٗت ؤم ال٣غُ ٍجدضًض ٗٞالُت بغنامج ج٨نَلَجي مخٗضص الَؾاثِ في الخدهُل
الضعاسخي ٍ،جم جدضًض ُٖنت الضعاؾت من مجمَٖخحإ يابُت َ٢امًا (َ )25البا ٍججغٍبُت َ٢امًاَ 25البا زم ٢ام الباخض
بخُبُ ٤الضعاؾت ٖلى ُٖنت البدض ٍ٢ض ٦كٟذ نخاثج الضعاؾت ٖن ٍظَص ٞغ ١صا ٫بخهاثُا بحإ مخَؾُي صعظاث
اإلاجمَٖخحإ الخجغٍبُت ٍ الًابُت لهالر اإلاجمَٖت الخجغٍبُت .
ًٞ )2005ضٞذ بلى صعاؾت ؤزغ الخ٨نَلَظُا الخضًشت في حٗلم اللٛت
ؤما الضعاؾت الخجغٍبُت لكاَمت صقتي و بنباُ بهبهابي (
الانجلحزًت،بل ٜحجم الُٗنتٞ 489غصا ٍاؾخسضمذ ٞحها بغامج خاؾَبُت حٗلُمت ٍ ؤقغَت ٞضًَ حٗلُمُت جغ٦ؼ ٖلى اإلاٟاىُم
الخانت إلانهج اللٛت الانجلحزًت لله ٠الاٍ ٫ابخضاجي ازخحرث البرامج الخٗلُمُت جخماشخى م٘ اإلاٟاىُم باؾخسضام ألالٗاب
التربٍَت ٍ اإلادا٧اة ٍ،جم بناء ؤصاة الضعاؾت لخِ٣ـ اججاىاث الخالمُظ ندَ اؾخسضام الخاؾب آلالي ٍالُٟضًَ في حٗلم اللٛت
الانجلحزًت ،ؤقاعث النخاثج بلى ؤإ اؾخسضام الخ٨نَلَظُا الخضًشت ًاصي بك٩ل صا ٫بخهاثُا بلى ػٍاصة الخٗلم لضُ الخلمُظ
ٍٍثري زبراث الخٗلم لضًٌ ٍٍنمي مَُلٌ ٍاججاىاجٌ ٍٍدٟؼ لضًٌ خب حٗلم اللٛت الانجلحزًت ٦ما ظاءث الخَنُاث مضٖمت
ٍمدٟؼة ٖلى ؤىمُت ٍؾغٖت اصزا ٫الخ٨نَلَظُا الخضًشت في اإلاناهج الضعاؾُت ٍٖلى ألازو ماصة اللٛت الانجلحزًت.
ًٞ )2006ضٞذ بلى بًجاص َغٍ ٤لخ٣ضًم نماطط م٣ترخت حؿخسضم الخ٣نُت َ٧ؾُلت من ٍؾاثل جنمُت
صعاؾت ؾمُدت الهاعي (
ٍجُٟٗل اإلاَاَنت لضُ ألاٞغاص بُٗضا ٖن الؿغص النٓغي اإلامل ٍمخماقُا م٘ اإلاؿخَُ ال٨ٟغي ٍالش٣افي للمخل٣ي بإؾلَب قُ٤
ٍٗٞاٍ ٫ازخاعث الباخشت بغنامج الباٍع بٍَنذ من يمن النماطط اإلا٣ترخت،زم ٍػٖذ الباخشت اؾخبُاناث إلاؿخٍَاث مسخلٟت
من الُالب ٍالُالباث ٍ٦ظل ٪اإلاٗلمحإ ٍازخاعث ُٖنت ٖكَاثُت من َالب مضاعؽ مسخلٟت بم٨ت اإلا٨غمت ٍصلذ الضعاؾت ٖلى
ؤىمُت اؾخسضام بغنامج الباٍعبٍَنذ َ٧ؾُلت مًمت لترؾُش اإلاٗلَماث ٍػٍاصة الخدهُل.
الخػلُو غلى الضعاؾاث الؿابهت :
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 ؤظملذ مٗٓم الضعاؾاث ؤإ ىنا ٥يٟٗا في مؿخَُ جدهُل الخالمُظ ٍؤإ الخٗلُم ًَاظٌ مك٨الث ٖضًضة بداظت بلىزُِ ٍبغامج ٧اُٞت ٍىَ ما ظاء منسجما م٘ نخاثج الضعاؾت الخالُت.
 ٦ما بُنذ ظمُ٘ الضعاؾاث ؤإ ىنا ٥ن٣ها ٍاضخا في البرامج الخٗلُمُت اإلاناؾبت للمغاخل الخٗلُمُت اإلاسخلٟت ٍؤإ من ٌٗضىالِؿَا ٖلى ٖال٢ت بالخٗلُم ٍىظا ما ظاء مخماقُا م٘ نخاثج الضعاؾت الخالُت .
 ؤظمٗذ مٗٓم الضعاؾاث ؤإ للخاؾب ٍالبرمجُاث الخٗلُمُت صٍعا جغبٍَا ىاما في الٗملُت الخٗلُمُت . ؤزبدذ الضعاؾاث ؤإ لبرنامج الباٍعبٍَنذ صٍعا ىاما في جدؿحإ الٗملُت الخٗلُمت ٍػٍاصة جدهُل الخالمُظ بطا ما جماؾدشماعىا اؾدشماعا ظُضا ٍىَما ؤ٦ضجٌ نخاثج الضعاؾت الجالُت .
 جنَٖذ الضعاؾاث من خُض اإلاغخلت التي ؤظغٍذ ٞحها الضعاؾت ٞكملذ مغاخل الخٗلُم الٗام .ؤوحه الاؾخكاصة مً الضعاؾاث الؿابهت :
 اؾخسضم اإلانهج الخجغٍبي ؤٍ الكبٌ ججغٍبي في مٗٓم الضعاؾاث الؿاب٣ت للخد ٤٣من ؤزغ اؾخسضام البرمجُاث الخٗلُمتٍجدضًضا بغنامج باٍعبٍَنذ ٖلى ظمُ٘ ٞئاث من مسخل ٠اإلاغاخل الخٗلُمُت ٍطلً ٪ضٖ ٫لى مناؾبت ىظو الُغٍ٣ت لل٨ك٠
ٖن ازغ اؾخسضام بغنامج الباٍعبٍَنذ في الٗملُت الخٗلمُت ٍىَ اإلانهج اإلاخب٘ في الضعاؾت الخالُت .
 اج٣ٟذ ظمُ٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٖلى الضٍع الاًجابي للبرمجُاث الخٗلُمُت في ٖملُت حٗلُم الخالمُظ في ماصة الٗلَم مما ًض٫ٖلى بم٩انُت جَُْ ٠ىظو الخ٣نُت في ؤ٦ثر من مجا. ٫
 ٢لت الضعاؾاث ٍألابدار الٗغبُت التي جناٍلذ مَيَٕ جهمُم بغنامج حٗلُمي مدلي الهن٘ باؾخسضام الباٍعبٍَنذ م٣اعنتبالضعاؾاث التي جناٍلذ اإلاَيَٕ في الخاعط .
 صلذ ؤ٦ثر الضعاؾاث الؿاب٣ت ٖلى ٍظَص اىخمام من ٢بل اإلاخسههحإ في مجا ٫ج٣نُاث الخٗلُم بٗملُت الخهمُم اإلادليللبرمجُاث الخٗلُمُت من مسخل ٠الخسههاث مما ٌُٗي اىمُت للضعاؾت الخالُت خُض ما ػالذ ىنا ٥خاظت ٢اثمت إلاشل ىظو
الخسههاث .

ناثمت اإلاهاصع واإلاغاحؼ:
الهغآن الٌغٍم.
 "،) 2013قاغلُت
 .1ؤبَ النَع مدمض ٖبض الخَاب ٍٖ ،بض الٟخاح  ،آما ٫ظمٗت ٍ ،مدمَص ؾامي مدمض ٍٞ ،غخاث  ،ظما( ٫
اؾخسضام اؾتراجُجُت جضعَـ ألانغان في جىمُت اإلاهاعاث ألاؾاؾُت في اللؿت الػغبُت لضي َالب ًلُت التربُت ؾحر
اإلاخسههحن واججاهاتهم هدى اؾخسضام ؤلاؾتراجُجُت "٧،لُت التربُت  ،ظامٗت الَُٟم .
 .2ؤبَ خُبٞ ،ااص ٍ آما ٫ناص "،١مىاهج البدث وَغم الخدلُل ؤلاخهاجي" ،ال٣اىغة :م٨خبت ألانجلَ اإلاهغٍت (ٍ،)2
1996م ،م.56-55
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 "،) 2009ؤزغ بغهامج جضعٍبي في جىمُت اإلاهاعاث الضعاؾُت والخدهُل ومكهىم
 .3ؤبَ ػٍخَإ،ظماٍ،٫الناََع ،مُاصة مدمض (
الظاث ألاًاصًمي لضي الُلبت طوي نػىباث الخػلم"  ،مجلت اجداص الجامٗاث الٗغبُت للتربُت ٍٖلم النٟـ ٧ ،لُت التربُت ،
ظامٗت صمك ، ٤اإلاجلض الؿاب٘  ،الٗضص ألاٍ ، ٫م. 59-44
 "،)2010ؤزغ اؾخسضام بؾتراجُجُت جضعَـ ألانغان غلى جىمُت مهاعاث الخكٌحر الىانض في
 .4ؤبَ قٗباإ  ،ناصع زلُل ( ،
الغٍايُاث لضي َالباث الهل الخاصي غكغ نؿم الػلىم ؤلاوؿاهُت ألاصبي"  ،عؾالت ماظؿخحر٧ ،لُت التربُت  ،ؤلاؾالمُت
ٚ ،ؼة .
2001م.
 .5ؤبَٖالم ،عظاء مدمَص" ،مىاهج البدث في الػلىم الىكؿُت والتربىٍت" ،ال٣اىغة ،صاع النكغ للجامٗاث (ٍ،)3
ً
 .6ؤخمض قبلي "،يُل جٌخب بدشا ؤو عؾالت :صعاؾت مىهجُت لٌخابت البدىر وبغضاص عؾاثل اإلااحؿخحر والضيخىعاه"،
.1997
م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت ،الُبٗت الغابٗت ٍالٗكغٍإ ،ال٣اىغة
 .7مدمَص ظما ٫ؤبَ الٗؼاثم "،ايُغاباث الخػلم " ،صاع ال٨ٟغ ،مهغ.
 "،)2010قاغلُت بؾتراجُجُت جضعَـ ألانغان في جىمُت مهاعاث جسُُِ وجىكُظ وجهىٍم
 .8ؤمحإ مجضي مدمض مدمَص (
صعوؽ ماصة التربُت الكىُت وفي بهاء ؤزغ حػلمها لضي اإلاخػلمحن بٍلُت التربُت الىىغُت "،ظامٗت ال٣اىغة اإلااجمغ الؿنَي
الٗغبي الخامـ (الضٍلي الشاني) الاججاىاث الخضًشت في جٍَُغ ألاصاء اإلااؾسخي ٍألا٧اصًمي في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي النَعي
في مهغ ٍالٗالم الٗغبي في الٟترة من 15-14ؤبغٍل .
"،)1999ؤنىُ جضعَـ الػغبُت بحن الىظغٍت واإلاماعؾت "اإلاغخلت ألاؾاؾُت الػلُا"ٖ،ماإ،صاع
 .9البجتٖ،بض الٟخاح خؿن(
ال٨ٟغ للُباٖت ٍالنكغ ٍالخَػَ٘ .
ٖ .10بض اللُُ ٠الجٟٗغي "،بغنامج نَٗباث الخٗلم " ،التربُت الخانت ،الؿَٗصًت.
 .11بحهاب الببالٍي "،جىغُت اإلاجخمؼ باﻹغانت -الكئاث -ألاؾباب  -الىناًت"
 "،)1999الؿغص الههصخي في الهغآن الٌغٍم " ،م٨خبت مهغ للمُبَٖاث .
 .12زغٍث ؤباْت (
 .13ظابغ ،ظابغ ٖبضالخمُض ٍؤخمض زحري ٧اْم "،مىاهج البدث في التربُت وغلم الىكـ" ،ال٣اىغة ،صاع الجهًت الٗغبُت،
.1996
.2012
 825311بخاعٍش/4/ 20
"،) 2012ؤلاغانت الػهلُت  :صلُل اإلاػلمحن وؤولُاء ألامىع" مخاح في :
 .14الخاػمي ٖ ،ضناإ نانغ (
" ،)2000نػىباث الخػلم والخػلم الػالجي" ،ال٣اىغة  :م٨خبت ػىغاء الكغ ١ألاٍؾِ .
 .15خا ، ٔٞنبُل ٖبض الٟخاح (
 2006م) " ،قػالُت اؾتراجُجُاث الخػلم الخػاووي في جضعَـ الضعاؾاث
 .16خا ٔٞمدمَص ٍ،ؤبَ الٗال ٖ ،بض الخَاب (
الاحخماغُت لؼٍاصة الخدهُل اإلاػغفي وجىمُت الظًاء الاحخماعي لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاثُت طوي نػىباث الخػلم "
اإلااجمغ الٗلمي الشامن ٖكغ – مناهج الخٗلُم ٍبناء ؤلانؿاإ الٗغبي اإلاجلض الشالض  ،الٟترة منًَ 26-25لَُ .
 .17نَعو اإلاناعي "،نػىباث الخػلم" ،صاع الٗلَم  ،ألاعصإ.
 .18جِؿحر مٟلر َ٧اٞدت "،نػىباث الخػلم والخُت الػالحُت اإلاهترخت ".
"،)2011اؾتراجُجُاث الخضعَـ اإلاخهضمت واؾتراجُجُاث الخػلم وؤهماٍ الخػلم"،مناهج
ٖ .19بض الخمُض خؿن قاىحإ (
ٍَغ ١الخضعَـ،ظامٗت ؤلاؾ٨نضعٍت .
" ،) 2002الاؾخػضاص لخػلم الٌخابت وجىمُخه ونُاؾه في مغخلت عٍاى ألاَكاُ -
ٖ .20بض الغخمن  ،ؾٗض ٍ ،ؤخمض ٞ ،اث٣ت (
يخاب اإلاػلمت " ،الٍَ٩ذ  :م٨خبت الٟالح للنكغ ٍالخَػَ٘ .
" ،)1995نػىباث الٌخابت ؤلامالثُت " ،ال٣اىغة ٖ :الم ال٨خب .
ًٞ .21ل هللا  ،مدمض عظب (
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" ،) 2008غملُاث الٌخابت الىظُكُت وجُبُهاتها "حػلُمها وجهىٍمها " ال٣اىغة ٖ :الم ال٨خب .
ًٞ .22ل هللا  ،مدمض عظب (
 "، )2003نػىباث الخػلم والخُت الػالحُت اإلاهترخت" ٖ،ماإ :صاع اإلاؿحرة للنكغ ٍالخَػَ٘ .
َ٧ .23اٞدت  ،جِؿحر مٟلر (
 .24ؤخمض َٖاص "،مضزل حصخُصخي لهػىباث الخػلم لضي ألاَكاُ "  ،خَعؽ الضٍلُت ،ال٣اىغة.
 .25مىخضًاث اخخُاحاث زانت.
ٍ .26ػاعة التربُت ٍالخٗلُم " ،مهاعاث اللؿت الػغبُت والغٍايُاث لظوي نػىباث الخػلم باإلاغخلت الابخضاثُت " ،الغٍاى
2015م.
1436ىـ -
،
٦خب ال٨ترٍنُت ٖن(البَعبٍَنذ) مخَٞغة ٖلى مَ٦" ٘٢خب" مخاح ٖلى الغابِ http://www.kutub.info/library/category/50 :
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ؤلاغانت والخمشالث الاحخماغُت في اإلاجخمؼ الجؼاثغي
ؤ.مهضاوي الضًً/حامػت جلمؿان،الجؼاثغ

ملخو:
بإ مداٍلت جدضًض بٌٗ جمشالث ؤلاٖا٢ت ٢هض بناء مًَٟم ٖلمي بظغاجي خَلًا ًسلو بلى ٍلَط حٗغٍ ٠مًَٟم ؤلاٖا٢ت
الظي ٌٗخبر من الخٗاعٍ ٠ألا٦ثر جَُعا من الناخُت اإلاٟاىُمُت ٍ الضاللُت ٍ ؤلاظغاثُت انُال٢ا من جَُع اإلا٣اعباث زانت بٗض
الخمؿِناث من ال٣غإ اإلااضخي ٞ .بٗض ؤإ ا٢خهغث م٣اعبت اإلاًَٟم ٖلى الجانب النَعٍلَجي ٍ الٟحزًَلَجي ٍ البؿَُ٩ب٧لُنُ٩ي
امخضث جل ٪اإلا٣اعباث لدكمل في الَ٢ذ الغاىن البٗض الخَ٣قي ٍ الؿَؾَُلَجي زانت في مجا ٫الاصماظَالضمج.
ٞمًَٟم ؤلاٖا٢ت صاثما ما ًغجبِ بشالزت جمًٓغاث طاث َبُٗت ؾببُت،ؤٖغايُت ٍ هي خاالث ال٣هَع ؤٍ العجؼ ؤٍ الن٣و
ؤٍ الازخال ٫الَُْٟي التي جُا ٫بٗضا ؤٍ مجمَٖت من ألابٗاص في طاث ؤٍ ظؿض ؤٍ شخهُت الٟغص في ٍيُٗت بٖا٢ت ٖلى
اإلاؿخَُ الٟحزًَلَجي الجؿضي ؤٍ الٟحزًَلَجي الٗهبي ؤٍ النٟسخي اإلاٗغفي ؤٍ الؿَُ٩خغ٧ي.ألامغ الظي ًنخج ٖنٌ ازخالالث في
ؤصاء الَْاث ٠الخُاجُت الٗاصًت للصخو ٍ ًنخج ٖنٌ ٖضم ال٣ضعة ٖلى اإلاكاع٦ت ٍ الانضماط بك٩ل جل٣اجي في الخُاة ألاؾغٍت ٍ
اإلاضعؾُت ٍ الاظخماُٖت ٖمَما٢٫ .ض ؤنبدذ الٗناًت باإلاَٗ٢حإ ،ماقغ من ماقغاث ُ٢اؽ جدًغ ألامم َ٧إ ؤإ الٟغ ١ما
بحإ اإلاٗا ١الٗ٣لي ٍالصخو الٗاصي ج٨من في صعظت الظ٧اء ٍلِـ في النَٕ ٦ ،ما ؤإ جناٍ ٫مَيَٕ ؤلاٖا٢ت باٖخباعىا مك٩لت
اظخماُٖت جخضازل في خضٍثها الٗضًض من الَٗامل الش٣اُٞت ٍالبُئُت صٍإ الا٢خهاع ٖلى اإلاٟاىُم الُبُت ٍالبَُلَظُت ؤنبذ
ًا
ًا
ٌك٩ل ماصة ٖلمُت ٖظعاء صازل ؤؾغ اإلاجخم٘ الجؼاثغي زهَنا م٘ ًَْع اىخماما ظضًضا بمَايُ٘ طاث نلت بخسهو
ًا
ؤنثرٍبَلَظُا الصخت ٖلى اٖخباع ؤإ مٟاىُم الصخت ٍاإلاغى ٍؤلاٖا٢ت جغجبِ بالنَاحي الش٣اُٞت ٍالاظخماُٖت جماما
ُ ًا ّ ًا
َبُا ٍآزغ ؤنثرٍبَلَجي ٍنٟـ ألامغ ًنُب٤
٧اعجباًَما بالنَاحي البَُلَظُت ٍالنٟؿُت ٍالُبُت ٍىظا ٌٗجي ؤإ للمغى بٖضا
ٖلى ؤلاٖا٢ت .
الٍلماث اإلاكخاخُت :جمشالث،بٖا٢ت،بصماط،مٗخ٣ضاث قٗبُت.
مهضمت :
ًا
ًا
جتزاًض مٗاناة طٍي ؤلاٖا٢ت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي لضعظت ؤإ الَنم اإلاخهل بها ؤنبذ ٌك٩ل ٢مٗا بظخماُٖا في بٌٗ الخاالث،
ًا
ٍبمَاػاة طل ٪جدبجى ماؾؿاث الخًامن ؤلاظخماعي ؾُاؾت اظخماُٖت في مداٍلت صمج اإلاٗاٖ ١لى مؿخٍَاث ٖضة ،مك٩لت
بظل ٪مإػ ١مٟاع٢ت ٨ٞغٍت جدخاط بلى بدض ظاص ٖن عمؼٍت ٖمُ٣ت جبرػ نخاط للمٗجى ٌؿاٖض ٖلى بناء الٗال٢اث الخٟاٖلُت بحإ
ّ
الَُمُت من ظًت
مٗجى ؤلاٖا٢ت من ظًت ٍ٢ضعة اإلاجخم٘ ٖلى جمشل مٗاناة اإلاٍَٗ ١مؿاٖضجٌ ٖلى ؤإ ًخإ٢لم م٘ الخُاة
زانُتٞ.لِؿذ اإلاؿإلت بطإ في ٍظَص ٍؾاثل مخَُعة مؿاٖضة للصخو طي ؤلاٖا٢ت ٖلى الانضماط ٍبنما ال ّبض من ججاٍػ اإلادُِ
ّ
اإلاُٗ ٤للخَانل الخٟاٖلي .لظلٞ ٪ةإ مٟاع٢ت بصماط ما ال ًضمج ال ًم٨ن الخغٍط مجها بال بًٟل تهُئت الظاث ٍبٖاصة النٓغ في
الٗال٢ت بحإ الؿَي ٍالالؾَي ٖلى اإلاؿخَُ الظىجي ٍالجؿضي ،ؤي حُٛحر ألاؾـ اإلاٗغُٞت في ٖال٢ت الصخو طي ؤلاٖا٢ت
بظاجٌ ٍفي ٖال٢خٌ بالٗالم ٍفي ٖال٢خٌ باآلزغ ٠ُ٨ٞ .جبجى الٗال٢ت منظ الخنكئت ألاٍلى بحإ الٗاثلت ٍَٟلًا طي ؤلاٖا٢ت؟ ٍىل ؤإ
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الخٗامل م٘ بٖا٢ت الٟخاة مشلًا مشل بٖا٢ت الٟتى؟ ًٍ ٠ُ٦م٨ن ؤإ نسلو الصخو طا ؤلاٖا٢ت من نؼٖت الُإؽ ٍال٣نٍَ ؟ ما
هي آلالُاث التي بًٟلًا نغج٣ي بلى مؿخَُ الانضماط الٟٗلي للصخو طي ؤلاٖا٢ت؟ ٍما ىَ صٍع اإلاجخم٘ اإلاضني في الضٞإ ٖن
ُ
ّ
ّ
خ ١َ٣ألاشخام طٍي ؤلاٖا٢ت مضنُا؟ ٢ض ال ن٣ضع ؤإ ّ
نلم ّ
ب٩ل جمٟهالث ؤلاق٩الُت بال بطا خاٍلنا بما اؾخُٗنا ؤإ نبجي
م٣اعبت ؤنثرٍبَلَظُت مَيَُٖت ٍٖلى يَئها نً٘ ؤلاَاع الٗام إلاؿإلت الُٟل طي الخاظاث الخانت في اإلاجخمٍ٘ .ل٩ي ند٤٣
ألابٗاص الٗمُ٣ت للظاث ؤلانؿانُت ٍظب ؤإ نٗخمض ٖلى اإلا٣اعبت ال٣هضًت ٖبر ؾبر ؤَٚاع الصخو اإلاٗا ١ؤي نضٌٖ ٌٗبر ٖن
نٟؿٌ بنٟؿٌ ٍؤإ ًخضعب ٖلى ُُٟ٦ت ب٢امت جَانل ٞاٖل بِنٌ ٍبحإ اإلاجخم٘ صٍإ َٖاث ٤مشل ؤلا٢هاء ٍالتهمِل لًظا الؿبب
ٞةننا نٓغٍا نٗخمض ٖلى الخَاع ال٣اثم ٖلى الٗال٢اث بحإ ألاٞغاص من زال ٫ؤلانهاث للمداصزاث ٍالخٟاٖالث ٍمن زال٫
اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت ٍببغاػ الٟغ ١بحإ ّ
ىٍَت اإلاَٗ ١اإلاٟتريت ٍالَاُٗ٢ت َ٧،إ ؤإ الَنم ًنكإ من الخمشالث التي ًَ٩جها
الٟاٖلَإ خَ ٫ؤلاٖا٢ت إلعجباًَا بهَع نمُُتٞ .الٟغص الظي ٌٗاني من الَنم ًسخلٖ ٠ن آلازغ ّ
ٍ٧ل ٍاخض من ناخُخٌ ًبجي
ُ
اؾتراججُخٌ ٍ ٤ٞما ًضعٍٍ ٌ٦خمشلٌ ٍمن ىنا جنكإ اإلاَاٍ ٠٢الخٟاٖل بحإ اإلاَنَم ٍالٟغص الؿَي.ىظو ْاىغة ججلب اىخمام
ُ
الباخض ّإ اإلاًَٗ ١نٓغ ؤخُانا بلى ىظو اإلا٣اعنت باٖخباعىا بخخ٣اعا.
ٍَؿعى في البدض ٖن الخناٍٖ ٌ٢ن الانخ٣ام ال٩امن ٞ ٌُٞاالنُبإ ألاٍلي ىَ الظي ّ
ًدضص الٗال٢ت م٘ الٛحر ٖبر الخٟاٖل ٍ
اإلا٣اعبت ال٣اثمت ٖلى جدلُل الخُاب ٍ الاؾدناص بلى البدض الَزاث٣ي ٍالؿحر الظاجُت التي حٗبر ٖما ًخإلم منٌ الصخو طٍ
ؤلاٖا٢ت.باإلٖخماص ٖلى الخجاعب الخانت من زال ٫مٗاٌكت ٍيُٗاث مسخلٟت ؤزناء الضعاؾت ؤٍ الٗمل ؤٍ ٦ظل ٪من زال٫
ظم٘ ؤمشا ٫عاثجت ٍمؿخٗملت لضُ الناؽ ٍٖلى ؤلانهاث الؾخٗماالث اللٛت الَُمُت في مسخل ٠الًٟاءاث ٍالاٖخماص ٖلى
قًاصاث ؤشخام طٍي ؤلاٖا٢ت في بٌٗ البرامج الخلٟؼٍت ؤٍ الخد٣ُ٣اث ٍالخَاعاث الصخُٟت خَ ٫ؤلاٖا٢تٍٍ .ب٣ى اإلاُضاإ
ّ
ىَ اإلاد ٪ألاؾاسخي للبدض الٗلمي ٦ما ؤنٌ خاإ الَ٢ذ لنضٕ ألاشخام طٍي ؤلاٖا٢ت ًٟصخَإ ٖن ؤ٩ٞاعىم ٍؤخالمًم بما
ُ
ٌُٗض لًم صٍعىم باٖخباعىم مَاَنحإ ؤخغاعا ٍلًم ال٣ضعة ٖلى الُٗاء ٍالبظ.٫
 -2مػُُاث خىُ ألاَكاُ طوي ؤلاخخُاحاث الخانت في الجؼاثغ :
ٌٗخبر الصخو مػىنا "٧ل شخو لٌ ن٣و صاثم في ال٣ضعاث ٍاإلااىالث البضنُت ؤٍ الٗ٣لُت ؤٍ الخؿُت ٍلض بٌ ؤٍ لخ ٤بٌ
ّ
بٗض الَالصةّ ،
ًدض من ٢ضعجٌ ٖلى ؤصاء نكاٍ ؤٍ ؤ٦ثر من ألانكُت ألاؾاؾُت الَُمُت الصخهُت ؤٍ الاظخماُٖت ٍٍ٣لو من
ٞغم بصماظٌ في اإلاجخم٘".
ٚحر ؤإ مشل ىظا الخٗغٍ٢ ٠ض ال ٌؿخَفي اإلاٗجى إ ؤلاٖا٢ت من ٍظًت نٓغ ؤنثرٍبَلَظُت جسخل ٠خؿب الؿُا٢اث
الاظخماُٖت ٍخؿب ّ
نَُٖتها ٍخؿب بزخال ٝالجنـ ٍالٗمغ ٍمؿخَُ الضزل الٗاثلي ٍمدل ؤلا٢امت ٍمضُ ال٣غب من
اإلاصخاث الاؾدكٟاثُت ؤٍ البٗض ٖجها ٦ما ًم٨ن ؤإ جسخل ٠خؿب الش٣اٞاث ٍصعظت الاٖخ٣اص الصخصخي ٍبًمانٌٍ .لظلً ٪جب
مٗغٞت َٖامل ٖضًضة ٍال ًد ٤لنا ؤإ نً٘ ظمُ٘ ؤلاٖا٢اث في زانت ٍاخضة .لًظو ألاؾباب ال جُٟضنا اإلاُُٗاث ؤلاخهاثُت
نَُٖت ىامت ٍل٨ن الاٖخماص ٖلى ما ىَ ّ
ٍخضىا ّجها حٗترحها ن٣اثو ُٞما ؤقاعث بلٌُ من مخٛحراث ّ
مخَٞغ ٖلى ألا٢ل ٌؿاٖضنا

 -1نادر فهمي الزيود "،تعليم األألفال المتتلفين عقلياً"،دار الطباعة للفكر كالتوزيع  ،األردف عماف  1995ص .9
 -2بيثانيستيفنر"،العيش مع اإلعاقة"،اليونيسيف ،منظمة األمم ادلتحدة للطفولة ص.29 – 28 :
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ُ
ٖلى يبِ بٌٗ اإلااقغاث ٍالبُاناث ألاٍلُت التي من زاللًا نٖ ٠٣لى ألاٍلٍَاث التي ًجب ؤإ نًًٗا في اٖخباعنا ٖنض
الخدلُل.
ُ
٦كٟذ بخهاثُاث ٍػاعة الخًامن الََجي بالجؼاثغ  ،ؤإ ٖضص اإلاَٗ٢حإ في الجؼاثغَب٣ا لنخاثج ؤلاخهاء الٗام للؿ٩اإ ؾنت
400ؤل ٠مٗا ١ؤي ما ًمشل % 13من حٗضاص الؿ٩اإ % 06،مجهم مهابَإ بةٖا٢اث ٖ٣لُت ٍ .بالنؿبت
 1997بل03ٜمالًحإ ٍ
ٖضاص اإلاَٗ٢حإ في ٍالًت صازلُت مشل ٍالًت البٌُ ٞسجلذ اإلاهالر اإلاسخهت بمضًغٍت النكاٍ الاظخماعي لَالًت البٌُ
ٍ %66.40
 1997مجهم 741مٗا٣ٖ ١لي بنؿبتٌ % 100ك٩ل الظَ٧ع مجهم 492بنؿبت
ؾنت1270مٗا٣ٖ ١لي  ِ٣ٞؾنت
. 33.60
ؤلانار 319ؤي بنؿبت
ٍما نالخٌٓ في ىظو ؤلاخهاثُاث ّؤجها لم حكمل ماقغاث الغبِ بحإ الضزل ٍؤلاٖا٢ت مشال ؤٍ بحإ نؿب الخَاظض في الغٍ٠
ّ
ٍالخًغ ؤٍ خؿب نؿب ال٣ٟغ باإلياٞت بلى ّؤجها ال جدؿم بالض٢ت ٞةننا نؿدنض ٖلحها ٍ٢خُا نٌ ًهٗب الخهَٖ ٫لى ؤع٢ام
مدُنت من الجًاث الغؾمُت لنبحإ الدجم الظي ًم٨ن ؤإ جمشلٌ ىظو الٟئت في اإلاجخم٘ ألانلي ٍبالخالي نًبِ مؿخَُ
الخضزل الظي ندن مُالبَإ بٌ٦ .ما ًم٨ن لًظو اإلاُُٗاث ؤلاخهاثُت ؤإ جُٟضنا في ببغاػ الَٟاع ١بحإ الجنؿحإ ؤي الخٗامل
م٘ ؤلاٖا٢ت خؿب مًَٟم النَٕ الاظخماعي.
ٍنٓغا لُبُٗت اإلاَيَٕ الظي بحإ بًضًنا ٍالظي ًندَ منخى اإلا٣اعبت الُُٟ٨ت ٞؿن٣خهغ ٖلى ىظو اإلاُُٗاث صٍإ ٚحرىاٍ .ل٨ن
نا٦ض ّ
ؤىمُت صعاؾت ىظو اإلااقغاث النَُٖت م٘ جضُٖمًا بماقغاث جَ٩إ ؤ٦ثر اعجباَا بالُ٣م ٍاإلاخٛحراث التي ال ًم٨ن ُ٢اؾًا
ٍل٨ن ًم٨ن جدلُلًا ٍ ٤ٞمنهج مسخل٢ ٠ض نجض نضاىا في صعاؾاث ؤزغُ .حؿاٖضنا في يبِ ماقغاث ؤلاٖا٢ت خايغا
لخسهُو الاٖخماصاث اإلااصًت ٍيبِ خاظُاث الضزل ٍآلُاجٌ مؿخ٣بال ّ
ٞةإ ألاىم من ّ
٧ل طل ٪ىَ يغٍعة الخُغ١
ّ
ٍالاظخماُٖت لألشخام طٍي ؤلاٖا٢ت:
للمُُٗاث الُُٟ٨ت التي جمـ ألابٗاص النٟؿُت
 -3الخمشالث الاحخماغُت لألَكاُ طوي ؤلاخخُاحُاث الخانت:
ّ
بإ حُٛحر الؿلَ ٥ماقغ لخُٛحر الُ٣م ٞالؿَي با مـ ًم٨ن ؤإ ًهبذ مَٗ٢ا الَُم ٍالٗ٨ـ بالٗ٨ـ.
لَ بؾخٗملناالخمشالث الاظخماُٖت باإلاًَٟم الظي اؾخٗملٌ  S. Moscoviciلخدلُل مؿاعاث الخٟاٖل بحإ ألاٞغاص ُٞما بُجهم ٍبحإ
اإلاجمَٖاث ٢هض ًٞمًاٍ.نٟي ؤي ُُٗ٢ت بحإ الٗالم الخاعجي ٍالٗالم الضازلي لألٞغاص ٍالجماٖاث ٍلِـ ىنا ٥خ٣ُ٣ت
ّ
مَيَُٖت ٍبنما ىنا ٥خ٣ُ٣ت مخمشلت بمٗجى ما ًمخل ٌ٨الٟغص ؤٍ اإلاجمَٖت في النؿ ٤اإلاٗغفي ٍجدضص الَيُٗاث الاظخماُٖت
يمن نؿ ٤اإلاَاٍ ٠٢الخهغٞاث طلّ ٪
ؤإ ّ
٧ل جمشل ًنخج عئٍت قاملت ندَ اإلاَيَٕ اإلا٣هَص ٍٍَ٣م بهُ٩لت الَاٍَ ٘٢ؿاٖض
ٖلى ؤلانضماط في نؿ ٤اإلاَاٍ ٠٢الُ٣م .
بإ الخمشالث الاظخماُٖت هي عئٍت للٗالم ٍمجمَٖت منٓمت من اإلاٗلَماث ٍاإلاٗخ٣ضاث ٍاإلاَاٍ ٠٢آلاعاء جم٨ن الٟغص من ؤإ
ٌُٗي مٗجى لؿلًٍٍَٟ ٌ٦م الَا ٤ٍٞ ٘٢مغظُٗت ًنخمي بلحهاٞ.هي صلُل للٟٗل يمن ٍيُٗت .جدضص الخٟاٖل بحإ
1

" -تقارير منضمة الصحة "www.who.int/nmh/a5817/en.2005 p2:

 "-2تقرير حول وضعية المعوقين لوالية البيض" ،إعداد مديرية النشاط اإلجتماعي سنة .1997

-3البنك الدكيل  ":اإلعاقة "،مقالة مؤرخة يف  2006 -2-5متاحة يف موقع البنك الدكيل على شبكة االنرتنت.
-. Abderrazak (Ammar) : Idées et attitudes face aux handicapés physiques et mentaux Contribution à leur

4

intégration sociale) publications de l’université de Tunis 1985.p 23;25.
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ألاٞغاصٍالغىاناث التي جًبِ مؿب٣ا"ٍ.زالٖ ٫ملُت الخَانل ًلٗب الخمشل صٍع اإلاهٟاة الخإٍٍلُتٞ ،الٟغص ًاٍ ٫الَيُٗت
ّ
ٍٍ ٪ٟعمَػىا ًٍٍٟم ؾلَ٧اث مداٍعٌٍ ٍ٣ٞا لخمشلٌ للَيُٗتٍ ،ى٨ظا ٞةنٌ ٚالبا ما جدضص الخهَعاث ٍالؿلَ٧اث ٍجَ٣ص
اإلاماعؾاث الاظخماُٖت".
ًا
ٍانُال٢ا من ىظا الخٗغٍ ٠ندبحإ مغ٦ؼٍخٌ في ًٞم ٍيُٗت الصخو طي ؤلاٖا٢ت ٞلئإ ؾاٖضث الَؾاثل الُبُت الُٟل ٖلى
جسُي نَٗباث ؤلانضماط في مدٌُُ الاظخماعيٞ ،الُب النٟسخي مشال ٢اصع ٖلى ؤإ ًس ٠ٟمن ٍيٌٗ ٍَٗمل ٖلى ج٣لُو
الَٟاع ١بِنٌ ٍبحإ ؾاثغ ألاَٟا ٫بما ً٣ضمٌ من مٟاىُم ٖلمُت لخٟؿحر ما ٖلٌُ ٍما ًجب ؤإ ًخهغٍ .ٌُٞ ٝالخدضي ألا٦بر
بالنؿبت بلى اإلاَٗ ١ىَ ؤإ ًخجاٍػ الهَٗباث ٍىظا مكغٍٍ بخ٣بل ٍيُٗخٌ التي حؿاىم في بنضماظٌٞ.الُٟل الظي ًهن٠
باٖخباعو خامال إلٖا٢ت بضنُت ؤٍ طىنُت ال ًخم بصماظٌ بنٟـ الُُٟ٨ت في مدُِ م٘ الٛحر الظي ىَ مشلٌ في ؤلانؿانُت ٍمسخل٠
ٖنٌ بما ال ًدملٌ من بٖا٢تٞ .لًظا الؿبب ًنٓغ بلٌُ اإلاجخم٘ ٖلى ّ
ؤإ ال قٟاء لٌ ٍمدَ٩م باإل٢هاء ٍال٣ٟغ ٍالٟكل ٍىظا -
ّ
الاظخماُٖتٞ .ا َٟا ٫اإلاََٗ٢إ ًَاظًَإ نَٗباث اظخماُٖت ٦بحرة بلى خض ؤجهم
٦ما ؾجرٌَُٗ -ص با ؾاؽ بلى صٍع الخمشالث
ًَ٩نَإ منبَطًن ٍىظا ال ٌؿاٖض ٖلى الانضماطًُ٣ٞ .ت الانضماط الاظخماعي لًا ىامت مما ًٟؿغ الهلت اإلام٨نت بحإ ؤلاٖا٢ت
من ظًت ٍبحإ نؿبت ؤلاصماط من ظًت ؤزغُ ٍهي التي حُُٗنا ٨ٞغة ٖن مضُ نجاٖت جضزل الَؾِ الاظخماعي ٍُ٢مت الخمشالث
ّ
ّ
بهغٍت-
الاظخماُٖت .في ٍيُٗت الخَانل م٘ اإلاٍَٗ ١التي ًم٨ن ؤإ جخٟغٕ بلى ٖنانغ زالزت-:بٖا٢ت بضنُت-:طىنُت -ؾمُٗت-
٦المُت -خغُ٦ت – جَخض -نغٕ ،بلخ  -مخٗضص ٍؾاثِ ج٣نُت َبُت٦:غاسخي مخدغ٦تّ -
ؾماٖاث انُناُٖت -بغمجت بٖالمُت
زانت  -البرا ي ً٣ابلًا عصٍص ؤٗٞا ٫اإلاجخم٘ :الٗؼ -٫الخمُحز-ؤؾالُب الٗالط -السخغ-الكَٗطة ألاٍلٍَت في اإلاؿاٖضة  -الَؾم
ّ
باإلٖا٢ت-الك٣ٟت-ال٣بَ-٫الغٍ ٌٞالخجاىل لَ جَٟ٢نا ٖنض اإلادَع اإلاخٗل ٤بخم٨حإ الصخو طي ؤلاٖا٢ت لَظضنا ؤنٌ ًمشل
ّ
ٍؤنٌ ًنخمي بلى ما ّ
ًَ٩إ جل ٪الخمشالث الاظخماُٖت ٞال بض خُنئظ من ج ٪ُ٨ٟىظو اإلاَ٩ناث منُل٣حإ
الٗنهغ اإلاٗغ٢ل لالنضماط
من نماطط ج٨كٖ ٠ن ىظو الخمشالث التي جَ٩نذ خَ ٫ألاشخام طٍي الخاظباث الخهَنُت.
 -1- 3في مؿخىي الىىع الاحخماعي ؤهثى/طيغ:
ما ٌؿترعى اندباىنا ىَ ٖؿغ انضماط ؤلانار في مدًُُن عٚم ٢لت ٖضصىن م٣اعنت بالظَ٧ع ٞل٣ض الخٓذ حٗغى بًًٗن بلى
الخدغف من ٢بل الظَ٧ع بدُض ًخم بؾخٛال ٫يًٟٗن الٗ٣لي ٍالخٛغٍغ بهن ٍىناً٢ ٥اًا من ىظا النَٕ ٖغيذ ٖلى
اإلادا٦م.ىظا الٗن ٠اإلاؿلِ ٖلى ألانثى طاث ؤلاٖا٢ت ًشحر اندباو الباخشحإ ٍالؿاٍا ٫ىنا ،إلااطا ال ًشحر ضجت مشلما ًدضر
للٟخُاث الؿٍَاث ٍمن ىنا ٞةإ ىظو الَيُٗاث الخُحرة ال جُٟضنا بصخيء بطا ا٦خُٟنا باإلخهاء بل من اإلاُٟض ؤإ جدُلنا
مباقغة بلى يغٍعة التر٦حز ٖلى اإلاُٗى النَعي الظي ًدُلنا بلى مؿخَُ ؤٖمّ ٤
ندبحإ  ٌُٞالَٗاث ٤التي جدَ ٫صٍإ نمَ شخهُت
اإلاَٗ ١بهٟت مخَاػنت ٍؤلاًْاع ال٩امل إلم٩اناجًٌٞ.ظا ٌَٗص لإلخؿاؽ بالًُم لضُ ألانثى طاث ؤلاٖا٢ت ٍىَ ناب٘ من ىُمنت
طَ٧عٍت جنًا ٝبلحها ؤلاٖا٢ت ٞخخٗم ٤اإلاإؾاةٞ.الخدضًاث التي حِٗكًا الٟخاة ؤٖمٞ .٤هي جغٍض ؤإ جخٗلم ٍؤإ حٗمل ٍؤإ جتزٍط
ٍجنجب ألابناء لخ٦ ٟٔغامتها.

- Abric J-C psychologie de la communication théories et méthodes Paris Armand Colin 2 éme Edition. 1999 p123-

1

200.

-2بيثانيستيفنر  ،نفس ادلرجع السابق ص.27-26 :
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 - 2-3غلى مؿخىي اإلاػخهضاث الكػبُت:
ّ
ؤ -من بحإ مَ٩ناث الخمشالث الجماُٖت اإلاٗخ٣ضاث الكٗبُت التي جَ٩نذ ٖبر الخاعٍش ٍجضازلذ ٞحها ٖنانغ مدكٗبت من
مسخل ٠الترا٦ماث من الاٖخ٣اصاث ٍالَُ٣ؽ منظ البضاًاث لخَاظض ؤلانؿاإ ٖلى ىظو ألاعى ٍالتي جندكغ في مسخل ٠ظًاث
البالص ٍمن مٓاىغىا اإلاشحرة للدؿائ ٫اإلادُِ اإلاازغ في نٟؿُت اإلاَٗ ١مشل ألاشخام الظًن ًخُحرٍإ من ألاَٖع ٍٍخجنبَإ
ل٣اءو زانت في الهباحٍ .عٚم ؤإ اؾخٗما ٫الُض الِؿغُ لِـ بٖا٢ت ٍل٨ن اإلاَ ٠٢منٌ ٌٗبر ٖن يغب من ؤلا٢هاء اإلاٗنَي
٣ُٞا ٫مشال بإ الظي ًإ٧ل بالُض الِؿغُ ٨ٞإنما (الكُُاإ ً٩ل مٌٗ –ٍىظا خغام
ب٦ -ظل ٪في مؿخَُ الالٍاعي الجمعي لألخالم التي جمشل يغبا من يغٍب الخمشل بدُض جازغ في اإلاَاٍ ٠٢الخهغٞاث
ُ
 ٞـ"الٗمى" مشال في اإلانام ياللت في الضًن ٍىَ ؤًًا محرار ٦بحر من ٖهبخٌ ٍالٗمى ؤًًا ٚجى ٞمن عؤُ ؤنٌ ؤٖمى اؾخٛجى ٍمن
عؤُ " ؤنٌ ؤٖمى ٞةنٌ ًنسخى ال٣غآإ ٍبإ عؤُ ؤإ بنؿانا ؤٖماو ٞةنٌ ًًلٌ" ٍمن عؤُ " ؤنٌ صخُذ الؿم٘  ًَٞصلُل ٖلى ًٞمٌ
ٍٖلمٌ ٍصخخٌ ٍصًانخٌ ٍٍُ٣نٌ ٍٞمن عؤُ ؤنٌ ؤنم ٞةنٌ ٞؿاص في صًنٌ.
ّ
ث٦ -ما ٌٗخبر البٌٗ ؤلاٖا٢ت ٖ٣اب من هللا ٍزالٞا لظلً ٪غُ البٌٗ ؤنٌ امخداإ لإلنؿاإ.
ّ ّ
ؤال جمغع ّجها ّ
جمـ
ط٦ -ما ًم٨ن ؾغص بٌٗ اإلاَا ٠٢التي جبض في ٍؾاثل ؤلاٖالم ًٞنا ٥في بٌٗ ألاخُاإ مَا٧ ٠٢اإ ال بض
من ٦غامت اإلاَٗ٧ ١الظي سخغ من ؤخَ ٫الُٗنحإ ٖنضما ٍظٌ لٌ ن٣ض ٦ما نجظ الَؾاثل ؤلاٖالمُت اإلاًُمنت جهن٘ جهَعا مشالُا
ٖن الجؿض الجمُل اإلاشحر الٟاجن ٍاإلاٛغي زانت في ؤلاقًاع ٍألاؾالُب الضٖاثُت ٍىظا ىَ الخُحر ٞال بض بطإ من البدض ٖن
الهَعة التي ً٣ضمًا ؤلاٖالم بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة ٍج٣ضمًا ألاٞالم ٍاإلاؿلؿالث ٍهي جبجي اإلاَاٍ ٠٢جَظٌ الغؤي الٗام ٍال ّبض
بطإ من بٖاصة تهُئتها لدؿخجُب بلى اخترام طاث الصخو اإلاَٗ٨ٞ ١م من شخو طي بٖا٢ت ؤيٟى ال٨غاىُت ٖلى ظؿضو
ّ
ٍنبظو نٌ لم ًد ٤٣لٌ الانجظاب الجنسخي في ٞترة مغاى٣خٌ ٍطل" ٪من زال ٫نَع مٗاًحر الجما ٫التي جهنًٗا ٍؾاثل ؤلاٖالم
الجماىحرًت ٍجنكغىا".
ٍىظو الُٗناث ٍخضىا ُٟ٦لت بإإ حُُٗنا ٨ٞغة ٖن ٍا ٘٢الصخو طي ؤلاٖا٢ت في اإلاجخم٘ ٍما ٌؿلِ ٖلٌُ ًَمُا من ٖن٠
عمؼي ٍماصي ًدبِ ؤٖمالٌ ٍمداٍلت الانضماط في النكاَاث الَُمُت للمجخمٍ٘ .مجغص جإمل ّ
عمؼٍت ىظا الخإٍٍل الخٓنا
اػصٍاظُت في الاؾخٗماالث ٞالٗمى ىَ يالٍ ٫ىَ في نٟـ الَ٢ذ ٚجى ٍىظو الخانُت ج٩اص نجضىا في ٧ل مَ٩ناث الخمشالث
ّ
الاظخماُٖت ٞهي آلُت ؤؾاؾُت جنبجي ٖلحها الصخهُت الجؼاثغٍت ٍجدضص اإلاَاٍ ٠٢الؿلَ٧اث .
 3-3في اإلاؿخىي الاؾخػماُ اللؿىي:
ّ
بإ الاؾخٗماالث الَُمُت للٛت ٍما جخًمنٌ من بناء عمؼي مازغ حكحر بلى مٗاناة اإلاَٗ ١من الٗن ٠اإلاٗنَي ٍالخضازل بحإ
الاؾخٗماالث اإلاَظًت للمَٗ ١ؤٍ ختى لٛحرو من ألاؾٍَاء ٞال٩لمت ألا٦ثر عٍاظا هي ٧لمت ُم َٗ ْ
ا ١التي جُلٖ ٤لى الٟاقل في
الامخداإ ٣ُٞاَ " ٫د
حػ ْوى ْوم" ٍٖلى الظي ال ًُُ٘ ٍالضًٌ "غام" ٦ما حؿخٗمل ؤًًا ٧لماث خؿب نَُٖت ؤلاٖا٢ت ّ
ٞخَ٩إ ٢امَؾا
مؿخٗمال بلى آلاإ مشل "البٌىف" لُغف" " ألاغمى" " الػاًب" " اإلاىؿىلي" " اإلاهبىُ" "وألابله""اإلاكلىُ" " الػمكه"
 -1نقال عن اجلالصي (عثماف) "،بعض النماذج الفرنسية في اإلدماج المهني" ،ص 15 :رللة اندماج عدد مزدكج عدد  13/12جواف/أكتوبر 1987
الفرع اجلهوم بوالية تونس.
2

-Abric J-C psychologie de la communication théories et méthodes ParisArmand Colin 2 éme Edition. 1999 p
:13
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"خمو" ٍٍنٗذ بهظو الٗباعاث ؤًًا ألاشخام ألاؾٍَاء مشل "ًا لػمى" إلان ال ً٣ضع ٖلى عئٍت شخئ ب٣ي ًبدض ٖنٌ ٍىَ
بال٣غب منٌ ؤٍ "مػىم في مسه" ؤٍ لَن ٠الَٟضخى في الُغ٢اث "قلل في خغيت اإلاغوع".
ٟٞي ىظا البناء النؿ٣ي للٛت ن٩اص ننسخى اؾخٗما ٫الاؾم الصخصخي للمٍَٗ ١الظي ىَ بناء عمؼي لًٍَت الٟغص ٍالظي ًم٨نٌ
من خًَع مخٗحإ بما ؾمخٌ ٖاثلخٌ ؤٍلِـ ىظا ؤزُغ ٖلى ؤلانؿاإ من ىظا الُمـ لالؾم ٍمن ىظا اإلاَث الغمؼي للُ٨اإ
طل ٪ؤإ في مناصاة الصخو باؾمٌ الظي ؾمي بٌ اٖتراٞا بُ٨انٌ ٍبشاء للش٣ت في نٟؿٌ ً.غ ؤننا نالخٔ في ٦شحر من ألاخُاإ ؤإ
ؤلاٖا٢ت جُلٖ ٤لى ألاؾٍَاء ٞخ٨كٖ ٠ن مٗجى ؤلاػاخت في اؾدبٗاص الصخو طي ؤلاٖا٢ت من ىظا الَنم ٞلِـ ٞحها ما ًضَٖ
ّ
لالخخ٣اع ٍل٨ن في اإلا٣ابل ج٣بل اإلاَٗ ١لًا ًَ٩إ ظاعخا لظاجٌ نٌ اجسظو مشاال ًَن ٠بٌ ما ىَ مندِ ٍؾلبي ٍ٢ض حؿخٗمل
٧لمت اإلاَٗ ١لألؾٍَاء اؾدن٣انا ٞإننا نجض  ٌُٞيمنُا جًُٟل اإلاَٗ ١باإلا٣اًِـ الٗمُ٣ت للمٗاني زانت بطا ٧اإ مخمحزا
ٍخغٍها ٖلى جإُ٦ض طاجٌ ٍنجاخٌ ٞاإلنؿاإ الظي ٖمُذ بهحرجٌ ٍنمذ ؤطنٌ ٖن الخ ٤ىَ مٍَٗ ١ىظا ما ًدُلنا بلى آلاًاث
ّ
ال٣غآنُت التي اؾخٗملذ اؾخٗاعة الٗمى ؤي ٖمى البهحرة ٍٖضم ؤلاًماإ ٍهي لِؿذ بال بمخدانا من هللا لخمدُو ٢ضعة ٖبضو
ٖلى ٢غبٌ من هللا ٍبًمانٌ بالً٣اء ٍال٣ضع زحرو ٍقغوٍ ،في الؿحرة النبٍَت ىنا ٥خضًض ًاؾـ ل٨ٟغة الاٖخناء با ٖمى ٣ٞض
ًَ٩إ ؤًٞل من ؤإ نٗخ٣ض ؤجهم ًغٍإ.لًظا ٧اإ ال ّبض خُنئظ ؤإ ًبجي الصخو طٍ الخاظُاث الخانت طاجٌ انُال٢ا من نٓغة
اإلاجخم٘ التي جل٣ي النٓغة الؿلبُت ٖلى ألاؾٍَاء ٍال ًل٣ي بالنَٗث التي ال جبجي ىٍَت اإلاَٗ ١الٟغصًت ٨ٞشحرا ما ًاصي
الاؾدن٣ام بلى نٓغة ؾُدُت جغ٦ؼ ٖلى الجؿم ٍبٖا٢خٌ ٍٖلى اإلآًغ صٍإ ؤإ جخجٌ بلى الجَىغ ٦ما ؾبٍ ٤ؤإ ؤقغنا بلٌُ ّإ
الاؾدن٣ام ًجغح ٍٍ٣صخي الصخو طا ؤلاٖا٢ت ٍجدضر ّ ٌُٞ
ىؼة جؼلؼُ٦ ٫انٌ ّإ ىظو النٓغة الخاعظُت جاؾـ لجَىغ
ّ
ألاٞغاص في اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٍهي ق٩ل من الٗن ٠الغمؼي اإلاؿلِ ٖلٌُ ٌكٗغو بإنٌ ٚحر م٣بَ ٫من ٢بل آلازغ ٍىَ ما ًجٗل
الانضماط مؿخدُالٍٍٟ .صر اإلاجخم٘ بما ٌؿخٗملٌ من ؤمشا ٫قٗبُت ٖضًضة ؤٍ من ؤَ٢ا ٫جستز ٫ىظا الكَٗع بالَنم ٍالنبظ.
٦ما نالخٔ صٍما ىظو الاػصٍاظُت ٍاإلاٟاع٢اث في الخمشل للصخو طي ؤلاٖا٢ت التي جدخاط منا ج٩ُ٨ٟا ٍجدلُال ختى ندبحإ
الاؾتراججُاث الُٗنُت في ب٢هاء اإلاَٗ.١
ّ
الػامُت:
4-3في مؿخىي ألامشاُ
ّ
الٗامُت مَا ٠٢اإلاجخم٘ من ألاشخام طٍي الخاظُاث الخانت ٞنجض:
حٗ٨ـ ألامشا٫
ّ
ؤ -ؤمشاال ّ
غامُت بًجابُت :ؤيثر ؤهل الجىت البله  -زلو غباص يُل ما قاء وعاص  -ال جظهغ الكماجت بإزَُ قُػانبه هللا
وٍبخلَُ .منظ ال٣غاءة ألاٍلى ندبحإ َُٛاإ ألامشا ٫الؿلبُت ٖلى ألامشا ٫ؤلاًجابُت ٞبم نٟؿغ ىظا الخنا ٌ٢في الخُاب في
الاؾخٗماالث الَُمُت للمجخم٘ الجؼاثغي ًا
ؾَاء ٧اإ طل ٪في اإلاٗخ٣ضاث ؤٍ من ألامشا ٫الٗامُت؟
قّ ٪
ال ّ
ؤإ للخمشالث الاظخماُٖت ٢ضعة ٖلى ظم٘ اإلاخناً٢اث إ مغظُٗاتها مسخلٟت خؿب ؾُا٢اث جغا٦مذ جاعٍسُا من زال٫
الخجغبت الَُمُت التي حَٗص ظظٍعىا بلى البضاًت ألاٍلى لنكإة ؤلانؿاإ ٍن٣لتها ألاؾاَحر ٍالخ٩اًاث ٍألاٚاني ٍألامشا ٫اإلاإزَعة
ٍختى بٌٗ الَ٢اج٘ الخاعٍسُت التي ٧اإ لًا ز٣ل ٖلى الظا٦غة الجماُٖت ٍهي التي ق٩لذ نمَطظا نمُُا ًَ٣ص الخهغٞاث

 -1عبد الغين النابلسي "،تعطير األنام في تفسير األحالم ".
مقاؿ للحبيب النهدم "الموت في الالوعي الجمعي األحالم :كتابات معاصرة" عدد  49فيفرم مارس  2003ص.50-44 :
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ّ
ٍٍَ٩إ الٟغص ٢ض جل٣او في مدٌُُ الاظخماعي ٍنكإ ٖلٌُ ٍانُب٘ بٌ ؾلَٞ ٌ٦دضص نٓغجٌ للَٓاىغ -.ما غمى بال غمى الهلب -
ؾػضى ًا ألاَغف.
ب -ؤمشاال ّ
غامُت ؾلبُت -:ألاغىع زى الكُُان -غىعاء وحؿمؼ -الخىا خغقاء والخىاهت غمكا والػغوؾت َغقت  -نض ظل
مً ًاهذ الػمُان تهضًه  -يغب ألاغمى وايؿغ غهاه مىدل ؤخٌم مً عبه اللي غماه -يىع وغُي للػىع - -غمل في بالص
ّ
الػمي  -ؤغُاه عبي وغاهه هههله في طعاغه وػاصه في لؿاهه  -حا ًٌدلها غماها  -واللي جُُبه اإلاػكىهت ًاًلىه ؤوالصها.
 غىع ":من عؤُ في اإلانام ؤنٌ ؤَٖع الٗحإ ن٣و نه ٠مالٌ ؤٍ نه ٠صًنٌ ؤٍ ؤناب بزما ٦بحرا ُٖٓما ٍ٢ض طىب نهٖ ٠مغوٞلُخ ٤هللا ٍلُدب بلى هللا في النه ٠الشاني ٍُ٢ل بنٌ ًنخٓغ منٟٗت من ناخُت ٍٍغظَ ؤإ ًنالًا ٍُ٢ل بإ ٧اإ لٌ ؤر ؤٍ ٍلض ٞةنٌ
ًا
مؿخَعا " م  ًَٞ " 85.عظل مامن ٌكًض بالهضٍ ١بإ ٧اإ ٞاؾ٣ا ٞةنٌ ًظىب
ًمَث ٍبإ عؤُ بنؿانا ؤنٌ ؤَٖع ٞةإ ٧اإ
نه ٠صًنٌ ؤٍ ًهِب ىما ؤٍ مغيا ٌكغ ٝمنٌ ٖلى اإلاَث ٍعبما ًهاب في نٟؿٌ ؤٍ بخضُ ًضًٌ ؤٍ بخضُ قٟخٌُ ؤٍ امغؤجٌ ؤٍ
ؤزخٌ ؤٍ قغٍ ٌ٨ؤٍ ػالذ ٖنٌ النٗمت"ٍمن عؤُ" ؤنٌ ؤٖمى ٞةإ ٖلٌُ ٚؼٍة ؤٍ حجت ٍمن عؤُ “ ؤنٌ ؤٖمى ٞةنٌ ًدمل ط٦غو ٍال
ًاٍب في َ٢لٌ ٍعبما ٧اإ جإٍٍلٌ ًنا ٫خ٨ما ٍٖلما ل٣هت بسخاَ٣ٍَٗ ١ب ٖلحهما الؿالم ٍبإ عؤُ ؤٖمى ؤنٌ ٢ض اؾخضبغ ال٣بلت
 ًَٞفي ياللت.
 زغؽ:ىَ في اإلانام ٞؿاص الضًن ٍ ٫َ٢البهخاإ ٞمن عؤُ ؤنٌ ؤزغؽ ٞةنٌ ٌؿب الصخابت عضخي هللا ٖجهم ؤٍ ٌٛخاب ؤقغاٞا من 195ظاىل ٍالخغؽ في اإلانام ببُا ٫حجت للخا٦م ؤٍ نمذ ٍٖنض الخاظت بلٌُ ٦إصاء
الناؽ ؤٍ ىَ ٞاؾٍ ٤ألاب٨م " م .
الكًاصة ٍالٛغؽ ٖؼٖ ٫ن ٍالًت ٍىَ للمغؤة زحر.
منظ ال٣غاءة ألاٍلى ندبحإ َُٛاإ ألامشا ٫الؿلبُت ٖلى ألامشا ٫ؤلاًجابُت ٞبم نٟؿغ ىظا الخنا ٌ٢في الخُاب في الاؾخٗماالث
الَُمُت للمجخم٘ الجؼاثغي ؾَاء ٧اإ طل ٪في اإلاٗخ٣ضاث ؤٍ من ألامشا ٫الٗامُت؟
قّ ٪
ال ّ
ؤإ للخمشالث الاظخماُٖت ٢ضعة ٖلى ظم٘ اإلاخناً٢اث إ مغظُٗاتها مسخلٟت خؿب ؾُا٢اث جغا٦مذ جاعٍسُا من زال٫
الخجغبت الَُمُت التي حَٗص ظظٍعىا بلى البضاًت ألاٍلى لنكإة ؤلانؿاإ ٍن٣لتها ألاؾاَحر ٍالخ٩اًاث ٍألاٚاني ٍألامشا ٫اإلاإزَعة
ٍختى بٌٗ الَ٢اج٘ الخاعٍسُت التي ٧اإ لًا ز٣ل ٖلى الظا٦غة الجماُٖت ٍهي التي ق٩لذ نمَطظا نمُُا ًَ٣ص الخهغٞاث
ٍٍَ٩إ الٟغص ٢ض جل٣او في مدٌُُ الاظخماعي ٍنكإ ٖلٌُ ٍانُب٘ بٌ ؾلَٞ ٌ٦دضص نٓغجٌ للَٓاىغ ٍ.اإلاَا ٠٢الؿلبُت جٟؿغ
بٗامل نٟسخي خُض نغُ ألاٞغاص ً٨غىَإ ّ
٧ل ما من قإنٌ ؤإ ًشحر اقمئزاػىم ٍٍازغ في انٟٗاالتهم ٍٍ،دبظٍإ عئٍت طل ٪من بُٗض
ّ
ٍَكٗغٍإ بالك٣ٟت ٍالغزاء ٍالخؼإ ٦.ما ّؤجهم ال ًدبظٍإ الجؿم الٗلُل ٞلِـ ىنا ٥بال الكَٗع بالَنم الاظخماعي ٍال نجض
في ؤي م٩اإ نَعا اًجابُت ّ
حٗبر ٖن بنؿانُت اإلاَٗ٢حإ .ىنا ٥ازاعة الك٣ٟت ؤٍ الُٗٞ ٠دؿب٢ٍ.ض ٌؿاىم اإلاَٗ ١بضٍعو في
ٖؿغ الانضماط مشل ؤإ ًخسظ من بٖا٢خٌ طعَٗت للخَا٧ل ٖلى الٛحر (ُٞدتر ٝالاؾخجضاء) ٍٍهبذ بظلٖ ٪نهغا ٚحر ٞاٖل في
اإلاجخم٘ ٍىَ ما ًجٗلٌ ٚحر مغَٚب  ٌُٞؤخُانا ٖلما ٍؤإ ٚحرو من اإلاَٗ٢حإ ًم٨ن ؤإ ًبضَٖا في مجاالث ّ
مخٗضصة ؤٍ ؤإ ًهبذ
ٖضاثُا ججاو ألاؾٍَاء ؤٍ اإلاجخم٘ بغمخٌ ّ
ختى ٍبإ ٖاملٌ آلازغ بلٍٍَُٟٖ ٠ت ٍصٍإ ؤي قَٗع بالك٣ٟت جغُ البٌٗ من
اإلاَٗ٢حإ ًًمغٍإ النَاًا الؿِئت ٍالٛلٓت لألؾٍَاء.
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ّ
بإ ؾبب ىظو اإلاَاٌَٗ ٠٢ص بلى ٖضم ٍظَص ز٣اٞت جًبِ ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ اإلاَُٗ٢ٍ ١ام اجهاالث مخباصلت ج ُ٘٣م٘ مكاٖغ
الٗاع ٍالاػصعاء لخالت الَنم الاظخماعي.
التي جدضص نٓغجٌ بلى طاجٌ ٍججٗل ٖاثلخٌ جبال ٜفي الخَٖ ٝلٌُ ُٞخم ٖؼلٌ ٖن ؤ٢غانٌ ُٞاصي طل ٪بلى الٗؼلت ٍالَخضة ٍَكٗغ
الَالضاإ باإلخباٍ النٟسخي في بنجابٌ مما ٌٗم ٤اإلاإؾاةٞ .الًغٍعة ج٣خطخي منا ال ُ٘٣جهاثُا م٘ ىظو الٗ٣لُاث ٍاؾدشماع
ّ
الجانب الاًجابي في شخهُت اإلاٍَٗ ١لن ًخم طل ٪بال بطا جدملذ ألاؾغة مؿاٍلت جنكئت َٟلًا طي ؤلاٖا٢ت ٖلى جمشالث
اظخماُٖت اًجابُت ؾب ٤ط٦غىا لخضٖم ز٣خٌ بنٟؿٌ ٍحٗمل في نٟـ الَ٢ذ ٖلى ؤلاخاَت بٌ ٍحَٗصو ٖلى مَاظًت ٍيُٗاث
مِٗكُت مدغظت ختى ًمؿغح عصٍص ٗٞلٌ الخٟاٖلُت الاًجابُتٍبطا ما ٧انذ ىظو الٗاثلت ٣ٞحرة ُٞم٨ن ؤإ جخضزل الضٍلت
لخ٣ضًم الضٖم ٍطل ٪في نُا ١الخًامن ٍفي نُا ١ظمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضني التي جخٗامل م٘ ٍي٘ ؤلانؿاإ بهٟت ٖامت .
ّ
ل٣ض الخٓذ ٍيُٗاث ٖضًضة ٖاًنذ من زاللًا مٗاناة اإلاٍَٗ ١عصٍص الٟٗل الؿلبُت ججاىٌ ٍ ٠ُ٦ؤنٌ بمجغص جصخُذ ىظو
الخمشالث الجماُٖت نضع ٥حجم ّ
الخٛحر في اإلاَاٞ ٠٢من بحإ جل ٪الَيُٗاث مداٍلت صمج ألاَٟا ٫طٍي الخاظاث الخانت في
اإلاضاعؽ الٗاصًت ٍل٣ض ٖكذ مَاٍ ٠٢جهغٞاث ٍؤؾخدًغ مجها خالت ٍاخضة ٧اُٞت لخُُٗنا ٨ٞغة ٖامت.جخمشل الَيُٗت في
ّ
مشا ٫لإلؾخاط صعؽ جلمُظا ٧اإ ٌٗاني من نَٗبت النٓغ ٍٍنخٓغ ػعٕ ٢غنُت ٍٍظ٦غ ؤنٌ ع ٘ٞبنبٌٗ لل٨خابت ٖلى الؿبَعة ٍإلاا
ؤطإ لٌ بالخغٍط ضخ ٪ػمالئو ٍ٢الَا لٌ " ّبنٌ ال ًغُ ظُضا ٍؾُُٗل لنا ؾحر الضعؽ ّ
ٍبإ بُ٣ت ألاؾاجظة ٌكخَ٩إ من بِء
ّ
مكاع٦خٌ ٣ٞا ٫لًم الٟاثضة في ٖضم ب٢هاثٌ ّ
ٞةإ ٧اإ ال ًغُ ٞا ُ٦ض ؤإ ًَْ ٠خاؾت الؿم٘ ٍبنٌ ًغُ  ٌُٞالغٚبت ٍالخغم
ٖلى اإلاكاع٦ت ٍؤُٖاىم ؤمشلت ٖن ٌَ خؿحإ ٍاإلاٗغُ ٍط٦غىم بخإل ٤ألاشخام طٍي الخاظُاث الخهَنُت في اإلاؿاب٣اث
الغٍايُت الضٍلُتٞ .بٗض ؤإ ٧اإ ىظا الخلمُظ ًب٩ي حصج٘ ٍ٦خب ٖلى الؿبَعة ٍ٢ض ٧انذ بظابخٌ صخُدت ٍٍظ٦غ ؤنٌ في مغة
َلب منٌ الخمشُل م٘ بٌٗ من ؤنض٢اثٌ ٍلم ًسُب ْنٌ٢ٍ .ض ظاءث ّؤمٌ حكخ٩ي من ؾَء مٗاملخٌ ُٞلبذ من اإلاضًغ ؤإ
ٌٗاملٌ في الامخداناث مٗاملت زانت بإإ جَضر لٌ ال٨خابت ؤ٦ثر في الامخداإ ٍؤإ ٌٗامل بغٍ .٤ٞما ػاص ًُ٣نٌ في انضماظٌ ىَ
ّ
ؤنٌ جدهل ٖلى مٗض٢ ٫غٍب من الخؿن زالٞا للبٌٗ الظًن سخغٍا منٌ الؿٗاصة التي ٚمغجٌ في آزغ الؿنت ٍؤؾخاطو ً٣بلٌ
ُ
ؤمام ٍالضجٌ ٢ا ٫لًا بإإ ابجها ًغُ بةعاصجٌ ٍبهحرجٌ ٍىَ ط٧ي نٌ عٚم الهَٗباث نجر ٨ٖ ًَٞـ من ًخمخ٘ باالمخُاػاث ٍل٨ن
ّ
ٖمُذ ٢لَبهم ٍبهاثغىم ٍلظل ٪ال ج٨من ؤلاٖا٢ت بال في اإلادُِ ٍٖلُنا ؤإ نبظ ٫مجًَصا في حُٛحر اإلانَٓمت التربٍَت ،التي

1
اءهُ األَ ْع َمى ﴾ جاء الصحايب عبد اهلل ابن أـ مكتوـ عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعنده صناديد قريش يدعوىم إىل اإلسالـ فقاؿ  :يا
 أَ ْن َج َطم ُعو يف إسالمهم ،ككاف يف
قوم َ
رسوؿ اهلل علمين شلا علمك اهلل ،ككرر ذلك كمل يعلم أنو أم رسوؿ اهلل مشغوؿ بذلك ،أم بدعوهتم إىل اإلسالـ كقد َ

قطعو لكالمو فعبس عليو السالـ كأعرض عنو فعوتب يف ذلك صلى اهلل عليو كسلم
إسالمهم إسالـ من كراءىم من قومهم ،قالو القرطيب .فَ َك ِرَه ُ
رسوؿ اهلل َ
ٍ
خالؼ يف بعضهم .
ُبي وأمية ابنا خلف على
،كالذين كاف رسوؿ اهلل يناجيهم يف أمر اإلسالـ ىم  :عتبة وشيبة ابنا ربيعة ،كأبو جهل عمرو بن ىشام ،وأ ُّ

إشعارا بعذره يف اإلقداـ على قطع كالـ رسوؿ اهلل للقوـ كللداللة على ما يناسب من الرفق بو ك ِاؿ صغي دلا يقصده رضي اهلل عنو .قاؿ
كجاء لفف األعمى ن
ابن أم مكتوم يبسط لو رداءه كيقوؿ " :مرحبًا بمن عاتبني فيو ربي " كيقوؿ لو ":ىل من حاجة " ،كاستخلفو مرتني
الثوري :فكاف النيب بعد ذلك إذا رأل َ

على صالة الناس يف ادلدينة ادلنورة يف غزكتني من غزكاتو صلى اهلل عليو كسلم  ،ككاف يؤ ّذف لو عليو السالـ مع بالل كغريه رضي اهلل عنهم.

 -2احلبيب النهدم" :محاولة في دراسة المواقف أمام الموت (من خالل األمثال والتعبيرات العاميّة)" ،رللة  IBLA 1-2004ص.39-25 :
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ّ ّ
ًدٞ ٤٣حها الصخو طٍ ؤلاٖا٢ت ُ٦انٌ ٍ٦ما ؤإ الٗمل الَ٢اجي ًخمشل في الاٖخناء بالُٟل منظ ؾنَاجٌ ألاٍلى نٌ ٧لما ج٣ضمنا في
ّ ّ
ايُغاباث الخٗلم بال ٍاؾخٟدلذ الٓاىغة ٞال بض من صعاؾت ىظو ألامغاى ٍحصخُهًا ٍالبدض ٖن خلَ ٫لًا.
ّ
الظىنُت مشال حؿخَظب ٖال٢ت ٖاَُٟت طُ٦ت ٍمخِنت ّؤما
بإ الخَانل الخ٣ُ٣ي م٘ اإلاًَٗ ١خمشل في الخَانل الغمؼي ٞاإلٖا٢ت
ؤلاٖا٢ت الجؿضًت ٞخدخاط بلى مساَبت الٗ٣ل ٍ َُ٢ؤلاعاصة ٍاإلاكاٖغ في اإلاٍَٗ ١من ىنا ند ٤٣صٍما البٗضًن في ؤلانؿاإ
البٗض اإلاٗغفي ٍالبٗض اإلاكاٖغي (مشل ؤلاًماإ ،الهبرٍ ،الضٖاء ،ؤلاًماإ بالً٣اء ٍال٣ضع زحرو ٍقغو) ّ
ٍ٧ل طلً ٪بجي الش٣ت بحإ
ّ
الؿَي ٍاإلاٍَٗ ١بحإ اإلاٍَٗ ١نٟؿٌٞ .الصخو طٍ ؤلاٖا٢ت لِـ بال طل ٪الصخو الظي لم ننٓغ للجانب الؿَي ٍ ٌُٞلًظا
ٞندن ظمُٗا طٍٍ بٖا٢ت في ظانب من الجَانب ٍفي مٗجى من اإلاٗاني.
زاجمت :
ّ
بإ بناء الُ٨اإ الخغ للصخو طي ؤلاٖا٢ت ال ًَ٩إ  ِ٣ٞبة٢غاع آلُاث ٍبظغاءاث ٢انَنُت ٍال بمجغص اؾدبضا٧ ٫لمت "بغانت"
ب٩لمت "طوي الخاحُاث الخانت" بل هي ؾحرٍعة جبجى منظ النكإة ألاٍلى للُٟل ٍمؿاٖضجٌ ٖلى بناء شخهِخٌ بك٩ل مالثم
إلٖا٢خٌٞ .ندن ظمُٗا مٗغيَإ إ نَ٩إ من بحإ اإلاَٗ٢حإ ٍألاًٞل ؤإ ننسخى ىظا اإلاك٩ل اإلاٛلٍَ (بٖا٢ت) ٍؤإ نٗمل من
ؤظل مؼٍض من اإلاٗغٞت ٍالخد٨م في ؾحر صٍالُب اإلاجخمٗاث ؤلانؿانُت.
ٍلبلَ ٙىظا اإلاؿخَُ ال ّبض من الٗمل ٖلى حُٛحر الخمشالث الاظخماُٖت لخُٛحر اإلاماعؾاث ججاىٌ ٍال ُ٘٣جهاثُا م٘ ّ
٧ل جَُْ٠
الاىخمام بٌ في الضٖاًت الؿُاؾُت ٍفي ألانكُت الاظخماُٖت التي حٛالِ الغؤي الٗام ٍجَىم بَظَص ٖناًت لخّ ٌ٢َ٣إ طل٪
ًمـ من ٦غامخٌ.لًظا ّ
ّ
ٞةإ اإلاؿإلت جاٍ ٫بلى جٍَُغ في الظىنُاث مما ًخُلب مؼٍضا من التربُت الاظخماُٖت ٍالَعي الٗام
ٍؤلاٖالم اإلاَظٌ بلى ىظا النَٕ من اإلاكا٧ل ٞضٍع اإلاضعؾت الٗاصًت ٍصٍع ٍؾاثل ؤلاٖالم ؤؾاسخي ختى ًخمخ٘ اإلاَٗ ١بؿٗاصة
ًا
الَُٟلت ٍٍتهُإ لالنسجام ألا٦ثر ا٦خماال في الخًحرة الَ٣مُت ا٢خهاصًا ٍاظخماعيا ٍز٣اُٞا".
٧ل ؤلابٗاص ٍؤلا٢هاءّ -
بإ اإلاَٗ ١في اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٖغّ ٝ
زم اإلاؿاٖضة ٍل٩ي نخجاٍػ طل ٪بلى مغخلت ؤزغُ ؤىم ٞهي مداٍلت
بناء ّ
ىٍَخٌ اإلاؿخ٣لت ٍالناٞظة ٍٍخُلب طلّ ٪عص الاٖخباع بلٌُ في الجانب الغٍحي ٍالنٟسخي ٍالاظخماعي ٍالاؾخ٣ال ٫اإلاالي
ٍالخماؾ ٪الاظخماعيّ .
ٍختى ًخم جم٨حإ ألاشخام طٍي ؤلاٖا٢ت من جد ٤ُ٣ؤمجهم اإلااصي ٍالنٟسخي ٍٍد ٤٣اؾخ٣اللُتهم في
مؿخَُ ّ
ظُض من الخُاة bien- êtreال ّبضمن ؤإ ًَ٩إ مَاَنا لٌ خٍٖ ١َ٣لٌُ ٍاظباث ٍٍد ٤٣الخَانل الاظخماعي م٘
الٛحرّ .
ٍختى نؿخُُ٘ ؤإ ّ
نٛحر النٓغة الؿلبُت ججاو ألاشخام طٍي ؤلاٖا٢ت بما ؤإ ق٩ل الًٟاء الظي ًخهغ ٌُٞ ٝاإلاَٗ ١في
ؤٚلبٌ ًٞاء للٗؼلت ندؿاء ٠ُ٦ ٫نًمن الٗال٢ت الجَىغٍت بحإ الخٍ ٤الخُاة الاظخماُٖت ٟ٦نجٗل ىظا الًٟاء ًٞاء
انضماط.
 ًدمل بٌٗ الناؽ ؤ٩ٞاعا ؾلبُت خَ ٫مجمَٖت بكغٍت ؤزغُ ٍطلٌَٗ ٪ص بلى ُٚاب الَعي ٞال ّبض من زَعة مٗغُٞت ٍٖلُنا ؤإنغُ مَاَن الجما ٫في ؤلاٖا٢ت.
يغٍعة بعؾاء ز٣اٞت للخَانل م٘ ألاَٟا ٫طٍي الخاظُاث الخانت ٍالبدض ٖن ؤًٞل ج٣نُاث اإلاغا٣ٞت لظٍي الخاظُاثالخانت ٍحٗمُمًا ٖلى مسخل ٠اإلاجاالث.
االعاق" ،مرجع سبق ذكره ،ص.1
ة
 -1راجع بيثانيستيفنر "،العيش مع
 -2دكالم (جاف)" :أمراض الذاكرة "،ترمجة ميشاؿ أيب فاضل منشورات عويدات ،بريكت – باريس ،الطبعة الثانية 1989 ،ص.201 -114
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 جد ٤ُ٣مبضب ج٩اٞا الٟغم بحإ الجنؿحإ ٍؤلانها ٝبحإ الجًاث ٍبعؾاء قب٨ت مًُإة للمضاعؽ الضامجت.نكغ الؿحر الظاجُت إلاَٗ٢حإ نجخَا في الانضماط ٍبصعاظًا في ال٨خب اإلاضعؾُت للمؿاىمت في حُٛحر النٓغة خَ ٫ؤلاٖا٢ت.جم٨حإ ألاَٟا ٫طٍي الاخخُاظاث الخانت من ؤلاٞهاح ٖن ججاعبهم الخانت في منخضًاث ٍمًغظاناث ٍىنا ً٨من في صٍعظمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضني التي حٗمل من ؤظل حكغٍ ٪الصخو طي الاٖا٢ت من اإلاكاع٦ت في بغامجًا.
اعج٣اء اإلاجالث اإلاسههت بلى مؿخَُ ؤٖم ٤في َغح ً٢اًاىم زانت مجها ًُ٢ت الجماٍ ٫الجؿض ًٍ٢اًا الخُاة الجنؿُتٍاإلاغاى٣ت ٍالانجظاب الٗاَٟي ٍهي ً٢اًا ّ
جمـ ُ٦اجهم.
الانسغاٍ الٟٗلي ؤلانؿاني ٍٖضم الب٣اء في ٖؼلت ندُجت ؤلاٖا٢ت ٍطل ٪بٗضم اإلابالٛت في مجاملت اإلاٍَٗ ١الك٣ٟت ٖلٌُ ٍ٦ظل٪الٗالط الُبُعي الُبي ٍظٗل الخٗلُم ٍؾُلت ٖالظُت.
جنمُت ؤىمُت الانجظاب آلازغٍن للمٍَٗ،١جنمُت الٗاَٟت ندَ بناء ٞلؿٟت النكاٍ اإلاخهل باإلٖا٢ت من زال ٫اإلاؿاٍاةٍالجماٍ ٫الاٖتزاػ بما ًدملٌ الٟغص من بم٩اناث ببضاُٖت.
 جٍَُغ الغٚبت في حصجُ٘ الخُٛحر الاًجابي لهالر اإلاَٗ٢حإ ؤي ؤإ نخًٟم ً ٠ُ٦اصي الَنم اإلاخهل باإلٖا٢ت بلى ال٣م٘الاظخماعي ٍالا٢خهاصي في ظمُ٘ ؤعظاء الٗالم.
مناهج اإلاضاعؽ الغؾمُت الٗامت جسهو صٍعاث جٍَ٩نُت لغ ٘ٞالَعي خًَ٢ ٫اًا ؤلاٖا٢ت لضُ اإلاضعؾحإ ٍاإلاَ٩نحإ،م٘ اٖتزاػ
اإلاَٗ ١بظاجٌ ٍج٣بل اإلاجخم٘ ل٣ضعاجٌ ٍما لضًٌ من بم٩انُاث.
ال٣بَ ٫باإلٖا٢ت ٖلى ؤؾاؽ ّؤجها ً٢اء هللا ٍ٢ضعو ٍؤإ الهبر ٖلى البالء ىَ ٖباصة.ّ
ٍنكحر بلى ؤإ ىظو مجغص مداٍلت ٨ٞغٍت لِؿذ بال مداٍلت جدخاط ممن ً٨ؿبها بٗضا ظضلُا ٍٍم٨ن ؤإ جض ٘ٞندَ اإلا٣هض
ألانبل في الٗلَم ؤلانؿانُت هي الًٟم ٍمؼٍض من الًٟم لإلنؿاإ بٌ ىَ ٨ٞغ ٍٗٞل ٍُٖ٣ضة ٍجب٣ى بعىاناتها صٍما نؿبُت بلى
ّ
ًخٟ٨ل ؤىل ؤلازخهام بالُ٣ام بضعاؾت مٗم٣ت ٌٗخمض ٞحها ٖلى اإلا٣ابالث ٍالاؾخماعاث ٍجدلُل اإلادخَُ للخغٍط
خحإ ؤإ
بٗمل جإلُٟي ًاؾـ لغئٍت مؿخ٣بلُت للخٟاٖل الغمؼي بحإ البكغ مًما ٧انَا ٍمًما ناعٍا.

ناثمت اإلاغاحؼ :
ً
. 1995
 -1ناصع ًٞمي الؼٍَص "،حػلُم ألاَكاُ اإلاخسلكحن غهلُا "،صاع الُباٖت لل٨ٟغ ٍالخَػَ٘  ،ألاعصإ ٖماإ
 - 2بِشانِؿدُٟجر ،الػِل مؼ ؤلاغانت"،الَُنِؿُ ، ٠منٓمت ألامم اإلاخدضة للَُٟلت .
-3ج٣اعٍغ منًمت الصخت .www.who.int/nmh/a5817/en.2005 p2 :
. 1997
 " -4جهغٍغ خىُ ويػُت اإلاػىنحن لىالًت البٌُ "،بٖضاص مضًغٍت النكاٍ ؤلاظخماعي ؾنت
 2006مخاخت في مَ ٘٢البن ٪الضٍلي ٖلى قب٨ت الانترنذ .
-5البن ٪الضٍلي "،ؤلاغانت" ،م٣الت ماعزت في-2-5
 -6ن٣ال ٖن الجالصخي (ٖشماإ) "،بػٌ الىماطج الكغوؿُت في ؤلاصماج اإلانهي " ،مجلت انضماط ٖضص مؼصٍط ٖضص13/12
 1987الٟغٕ الجًَي بَالًت جَنـ.
ظَاإ/ؤ٦خَبغ
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خاباث٦ :""اإلاىث في الالوعي الجمعي ألاخالم، جي النابلسخي الخبِب الًنضيٛؿحر ألاخالم ٖبض الٟ حُٗحر ألانام في ج-7
. 2003
غي ماعؽُٟٞ 49مٗانغة ٖضص
ّ
. IBLA 1-2004  مجلت،") الػامُت
"مداولت في صعاؾت اإلاىانل ؤمام اإلاىث (مً زالُ ألامشاُ والخػبحراث، الخبِب الجهضي-8
.1998
ايل منكَعاث ٍَٖضاث بحرٍث – باعَـ الُبٗت الشانُتٞ  ؤبي٫ جغظمت مِكا،"" ؤمغاى الظايغة:) صٍالي (ظاإ-9
10-. Abderrazak (Ammar) : Idées et attitudes face aux handicapés physiques et mentaux Contribution à leur intégration
sociale) publications de l’université de Tunis 1985 7- Abric J-C psychologie de la communication théories et méthodes Paris
Armand Colin 2 éme Edition. 1999 .
11-Abric J-C psychologie de la communication théories et méthodes Paris Armand Colin 2 éme Edition. 1999 .
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مٍاهت وؤهمُت اإلاػلىماث باإلااؾؿت
ؤ.زىلت قاصي/حامػت الجؼاثغ3
ملخو :
ًا
ؤنبدذ اإلاٗلَمت في الَ٢ذ الخايغ جمشل مَعصا ؤؾاؾُا ختى ؤنبذ مًَٟم الَ٣ة الَُم مغجبِ بال٣ضعة ٖلى ا٦دؿاب
اإلاٗلَمت ٍبنخاظًاٞ ،اإلااؾؿاث التي حؿعى بلى الخَُع جدناٞـ لخَ٩إ ألاٍلى في خهَلًا ٖلى اإلاٗلَماث اإلاناؾبت في الَ٢ذ
اإلاناؾبٍ ،نٓغا للخَُع الؿغَ٘ الظي ٌٗغ ٌٞاإلاجا ٫الا٢خهاصي بهَعة ٖامت ٍالخ٨نَلَجي زانت ؤنبذ من الًغٍعي ؤإ
جخٟاٖل اإلااؾؿت م٘ ىظو الخٛحراث التي جدضر في البِئت الخاعظُت ٍالخد٨م في حؿُحر اإلاٗلَمت ٌٗض ع٦حزة ؤؾاؾُت ٍنُ٣ت َ٢ة
لضُ اإلااؾؿتٍ ،نٓغا ىمُت اإلاٗلَماث ؤنبذ من الًغٍعي بًهالًا بلى اإلاٗنُحإ باجساط ال٣غاع باإلااؾؿتٍ .ىظا لَ٩جها
مَعصا بؾتراجُجُا ىاما حٗخمض ٖلٌٍُ ،ىظا عاظ٘ بلى ألاىمُت البالٛت التي جدخلًا ىظو ألازحرة في حؿُحر ٍْاثًٟا ٍؤٖمالًا٦ ،ما
حؿاىم في ػٍاصة ٢ضعة اإلااؾؿت (ؤلاصاعة) ٖلى عؾم الخُِ ٍالؿُاؾاث ٍالاؾتراجُجُاث الصخُدت التي جَ٣صىا بلى جد٤ُ٣
ؤىضاًٞاٞ .ةطا ٧انذ البُاناث حك٩ل اإلاَاص الخام ي نٓام للمٗلَماثٞ ،خٗخبر اإلاٗلَماث البُاناث اإلاهنٗت ٍالجاىؼة
لالؾخسضام ،ؤي ؤإ اإلاٗلَماث هي البُاناث التي زًٗذ للمٗالجت ٍالخدلُل ،بهض ٝجَٞحرىا الجسظ ال٣غاع.
الٍلماث اإلاكخاخُت :اإلاٗلَمت ،ال٣غاع ،اإلااؾؿت ،البِئتٖ ،ملُت نن٘ ال٣غاع.
مهضمت:
حٗخبر اإلااؾؿت نٓام ٞغعي من النٓام ال٨لي ٍىَ اإلادُِ الخاعجي الظي حِٗل ٍ ،ٌُٞجنكِ يمنٌ ٍالظي ًدؿم ىَ آلازغ
بكضة الخناٞـ ٍالخُٛحر ٍالخَُع ،لًظا ججض اإلااؾؿت نٟؿًا ٚحر ٢اصعة بمٟغصىا ٖلى الخٍ ٠ُ٨الخَُع م٘ حٛحراث ٍجَُعاث
ىظا اإلادُِ.زانت ؤننا نٗغ ٝللماؾؿت مكا٧ل جنُٓمُت ٍحؿُحرًت ٍجنُٟظًت ٍ٦ظا بؾتراجُجُت جخُلب مٗلَماث جخمحز
بالض٢ت ٍالؿغٖت ٍخؿن الاؾخٛال ٫من زال ٫جؼٍٍض ؤٞغاصىا بمسخل ٠اإلاٗلَماث الًغٍعٍت التي حٗخمض ٖلحها اإلااؾؿت الجساط
ال٣غاعاث اإلاناؾبت من زال ٫الخباص ٫الؿًل ٍالؿغَ٘ ٍالجُض للمٗلَماث٦ٍ ،ظا جناؾب اإلاٗلَماث م٘ اخخُاظاث مخسظي
ال٣غاع ٍؾغٖت اإلاٗلَماث ٍانخٓام جضً٣ٞا زانت ٍؤإ ُ٢مت اإلاٗلَماث جمشل ُ٢مت الخُٛحر في ال٣غاع الظي ًَ٩إ ؾببٌ
اإلاٗلَماث الجضًضة ؤي ؤإ ٍظَص ٖضة بضاثل مخاخت ؤمام مخسظ ال٣غاع ًجٗلٌ ًسخاع بخضُ ىظو البضاثل بناءا ٖلى اإلاٗلَماث.
ٍىظا ال ًخد ٤٣بال من زالٍ ٫عي اإلااؾؿت بإىمُت ٍيغٍعة جباص ٫اإلاٗلَماث بحإ مسخل ٠الٟاٖلحإ من ؤظل جد ٤ُ٣ؤىضاٝ
اإلااؾؿت.إلاَا٦بت ىظو الخَُعاث جًاٖٟذ اىخماماث اإلااؾؿاث باإلاٗلَماث بك٩ل ٦بحر ٍانُال٢ا من ىظا ًبضٍا من
الًغٍعي ًت ماؾؿت ؤإ جخَٞغ ٖلى مٗلَماث ص٣ُ٢ت ختى حؿخُُ٘ ؤصاء مًامًا بٟاٖلُت ٍحٗخمض ٖلحها في اجساط ال٣غاعاث في
ج٣ضًم اإلانخَظاث ٍٞخذ ألاؾَاٍ ١جدؿحإ ظَصة ألاصاء في جس ٌُٟالخ٩الٍُ ،٠منٌ ٞالخدضي ال٨بحر ؤمام اإلااؾؿاث ىَ
ُُٟ٦ت اؾخسضام مَعص اإلاٗلَماث َ٧ؾُلت لخدؿحإ ؤصاءىا.
حٗض اإلاٗلَماث من ؤىم مَاعص اإلااؾؿاث في الٗهغ الخضًض ،خُض ًجب ؤإ حُٗي نَعة مدضصة ٖن بِئت الٗمل
ٍْغًٍٞا ٍبم٩انُتىا ،مما ٌؿخضعي بالًغٍعة مٗغٞت َغٍ٣ت اؾخٛاللًا من َغ ٝالٟاٖلحإ في اإلااؾؿت لدؿًُل ٍجدؿحإ
ٖملُت جباص ٫اإلاٗلَمت في اإلااؾؿت.
ٍمن زال ٫ما ؾب ٤نداٍَ ٫غح ؤلاق٩الُت ٍطل ٪من زال ٫جبُاإ ما هيم٩انت ٍؤىمُت اإلاٗلَماث باإلااؾؿت ؟
ألاؾئلت الٟغُٖتٍ :من ؤظل جدلُل ؤ٦ثر نُغح مجمَٖت من الدؿائالث ٧الخالي:
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ما اإلا٣هَص باإلاٗلَماث؟ ُٞما جخمشل ؤىمُت اإلاٗلَماث؟ ٍما زهاثو ٍمهاصع اإلاٗلَماث؟ ٍما هي ؤىم ؤنَإ اإلاٗلَماث؟ماهي ؤىم جهنُٟاث اإلاٗلَماث؟ ٍُٞما جخمشل مَٗ٢اث ججمًُٗا؟
في مداٍلت ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت ٍالدؿائالث الؿاب٣ت ،نخُغ ١للىهاٍ الخالُت:
 -1مكهىم اإلاػلىماث.
-2صوع وؤهمُت اإلاػلىماث.
-3الػمغ الؼمجي وحىصة اإلاػلىماث.
 -4زهاثو ومهاصع اإلاػلىماث.
-5جهيُل ومػىناث ججمُؼ اإلاػلىماث.
-6جٍلكت وؾغٍت اإلاػلىماث.
.1مكهىم اإلاػلىماث :
بإ ٢ضعة اإلااؾؿاث ٖلى جَٞحر اإلاٗلَماث ٌٗخبر ٖنهغا في ٚاًت ألاىمُت إلاَا٦بت الخٛحراث ٍَٗخبر اٖخماص ٖملُاث نن٘
ال٣غاعاث ؤمغا ؤؾاؾُا إلاا جدخاظٌ ٖملُاث نن٘ ال٣غاع من مٗلَماث بصاعٍت ٖلى مٗلَماث خضًشت ٍص٣ُ٢ت مغجبُت باإلاك٨الث
ؤمغا يغٍعٍا ٍلٌ ُٖٓم ألازغ في ػٍاصة ٗٞالُت اإلااؾؿاث ًٞال ٖن يماإ ب٣اءىا ٍاؾخمغاعىا زانت في ْل آلُاث الؿَ.١
ٍ٧لمت مٗلَماث لِؿذ ٧لمت بؿُُت مدضصة اإلاٗجى ؤٍ مدضٍصة اإلاٗانيٍ ،بنما هي مهُلر ال ًسخلٖ ٠ن اإلاهُلخاث
ألازغُ التي جدمل في ؤٖماً٢ا مندضعاث من اإلاٗاني ،جباٖض بُجها ٍبحإ اإلاٗجى ال٣امَسخي لًا .مما ؤصُ بلى ٦شاٞت اؾخٗمالًا من
ظانب الٗضًض من الٟئاث في ٦شحر من اإلاجاالثٍ ،ل٣ض حٗضصث ٍازخلٟذ الخٗاعٍ ٠التي جُغ٢ذ بلى اإلاٗلَماث ٍؾنكحر بلى
البٌٗ مجها ٧اآلحي:
اإلاػلىماث لؿت:
اإلاٗلَماث مكخ٣ت من ماصة (ٖلم) ٍجضٍع مكخ٣اتها في نُا ١الٗ٣ل ٍٍْاثٍ ٌٟهي اإلا٣ابل ألاقمل ٍألاصٍ Information ١اإلاٟغص
(اإلاٗلَمت) ظاثؼ في خاالث مُٗنتٍ .ؤلاٖالم زانت من خاالث الخٗبحر ألانلُتٍ ،لِـ ٖجها ظمُٗا بهَعة قاملت .
ٍبالنؿبت للباخشحإ ٞةإ ٧لمت مٗلَماث حٗجي الخ٣اثٍ ٤ألا٩ٞاع الناججت ٖن البُاناث ،ؤٍ هي ؤي مٗغٞت ج٨دؿب من زال٫
الاجها ٫ؤٍ البدض ؤٍ الخٗلُم ؤٍ اإلاالخٓتٍ .من ىنا ًم٨ن ال ٫َ٣ؤإ ٧لمت مٗلَماث لًا مٗاني مخٗضصة.
خُض ٌكحر مهُلح اإلاػلىماث:بإجها البُاناث التي جمذ مٗالجتها ٍالاؾخٟاصة مجها في نن٘ ال٣غاعاث ،لظا البض من مٗغٞت
البُاناث ٍٖملُت اإلاٗالجت التي بَاؾُتها جخدَ ٫البُاناث بلى مٗلَماث ؤٍ مضزالث بلى مسغظاث ،آزظًن بٗحإ الاٖخباع
الازخال ٝالَاضر بحإ البُاناث ٍاإلاٗلَماث.
ٖغ ٝمدمض حماُ الكاع اإلاٗلَماث " :بإجها حٗجي البُاناث اإلاهاٚت بُغٍ٣ت ىاصٞت لخَ٩إ ؤؾاؾا الجساط ال٣غاع في خحإ ؤإ
البُاناث هي اإلااصة الخام التي جاصي بلى اجساط ٢غاع ما ٚالبا بل جمًض لٗملُت نن٘ ال٣غاعٍَ ،ؿخلؼم ٍظَص اإلاٗلَماث جَٞغ ٍٖاء
٨ٞغي ًدخَحها ؤٍ ما ٌؿمى بالَزُ٣ت َ٧ؾُِ ًدمل اإلاٗلَماث ٍالبُاناث".

 -1زلمد عواد أمحد الزيادات"،اتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة"( ،عماف :دار صفاء للنشر كالتوزيع ،2008 ،ط ،)1ص.161

 -2فتحي عبد اذلادم ،مقدمة في علم المعلومات( ،اإلسكندرية :دار الثقافة العلمية ،2007،ط ،)2ص. 13
 -3صلم عبود صلم  ،إدارة المعرفة( ،عماف :مؤسسة الوراؽ ،)2004 ،ص.16

 -4زلمد مجاؿ الفار ،المعجم اإلعالمي( ،عماف :دار أسامة كادلشرؽ الثقايف للنشر كالتوزيع ،)2010 ،ص.316
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ؤما هىع الضًً خاعوف :هي خ٣اثٚ ٤حر ًُ٣نُت اخخمالُت ٍنؿبُتٍ ،هي نخاط مٗالجت البُاناثٍ ،تهض ٝلؼٍاصة اإلاٗغٞت لضُ
مخسظ ال٣غاع.
ٍٍ ٫َ٣مدمض ؤخمض خؿان :ؤإ اإلاٗلَماث هي البُاناث التي جم بٖضاصىا لخهبذ في ق٩ل ؤ٦ثر نٟٗا للٟغص.
ٍاإلاٗلَماث هي ٖباعة ٖن البُاناث التي جم بٖضاصىا لخهبذ في ق٩ل ؤ٦ثر نٟٗا للٟغص مؿخ٣بال ٍالتي لًل ُ٢مت مضع٦ت في
الاؾخسضام الخالي ؤٍ اإلاخَ ٘٢ؤٍ ال٣غاعاث التي ًخم اجساطىا.
ؤما ماعجً ُٗٞغ ٝاإلاٗلَماث:بإجها ٖباعة ٖن بُاناث جمذ مٗالجتها لخَ٩إ مُٟضة في نن٘ ال٣غاعاث ؤلاصاعٍت.
ٍبالخالي ٞاإلاٗلَماث لًا مٗجى ٍجازغ في عصٍص ؤٗٞاٍ ٫ؾلَ ٥من ٌؿخ٣بلًا ٍَؿخسضمًا في اإلااؾؿتٍٍ .م٨ن ال ٫َ٣بإ
اإلاٗلَماث هي ٖباعة ٖن بُاناث جمذ مٗالجتها بك٩ل مالثم لخُٗي مٗجى ٧امال ٍٍم٨ن اؾخسضامًا في ٖملُت اجساط ال٣غاع.
 .2صوع وؤهمُت اإلاػلىماث وَغاثو ججمُػها:
 1.2صوع وؤهمُت اإلاػلىماث :
جلٗب اإلاٗلَماث صٍعا مًما في الٗضًض من اإلانٓماث ؾَاء في النؿ ٤ؤٍ الخنُٓم مًما ٧اإٍ ،ىَ ألامغ الظي ؾِخم الخٗغى
بكإنٌ بلى بٌٗ ٍظًاث النٓغ الٗلمُت ٍالظي بُنذ ؤإ اإلاٗلَمت جإزظ ؤىمُتها ٍُ٢متها من زال ٫الاؾخسضاماث ٍالاؾخٗماالث
التي جخم ٖلحها ،مما ًجٗلًا اإلااصة ألاٍلُت ي ٖملُت نن٘ ٢غاع في اإلااؾؿت.
ٍمن ىنا ًخُلب ألامغ ببغاػ ألاصٍاع اإلاًمت التي ًم٨ن للمٗلَمت ؤإ جلٗبها في اإلااؾؿت ،في ىظا ؤلاَاع ًٟغ٧ ١ل من" Robert
 "Reix et Michel Chobronبحإ ؤعبٗت ؤصٍاع للمٗلَماث :
* اإلاػلىمت يمغجٌؼ لؿحروعة الدؿُحر (:ؾحرٍعة الخمٍَلٍ ،حؿُحر الُلباث )...هي ظملت من النكاَاث ٍال٣غاعاث اإلانؿ٣ت
ٍاإلاخهلت ظل جد ٤ُ٣ألاىضا ٝاإلاؿُغة من َغ ٝاإلااؾؿت٧ٍ ،ل ؾحرٍعة هي في طاتها منخج للمٗلَمت ٍجخُلب مهاصع
اإلاٗلَماث ظل ؤإ جنٟظٗٞ ،لى ىظا الهُٗض ٞةإ اإلاٗلَمت جَ٣م با صٍاع الخالُت:
 يماإ جدضًض ٍمغا٢بت ألاىضا ٝاإلاَ٧لت إلاسخل ٠ألانٓمت الٟغُٖت للماؾؿت. يماإ الخنؿُ ٤بحإ ألاٗٞا ، ٫بهض ٝالغبِ الكامل في مسخل ٠اإلاغاخل الؼمنُت. يماإ مخابٗت النكاَاث ٍالؿماح بخُُ٣م الٟاٖلُت في ؤصاء اإلاؿئَلحإ.ٍمن بحإ ىظو اإلاٗلَماث نكحر بلى اإلاٗلَماث اإلاداؾبُت ٍاإلاالُت ٍالتي جدخل م٩انت ظَىغٍت.
* اإلاػلىمت ؤصاة اجهاُ في الخىظُمٞ :خباص ٫اإلاٗلَمت ًًمن الخنؿُ ٤بحإ ؤنكُت مسخل ٠ؤظؼاء اإلااؾؿت ٧الخنُٓم لخد٤ُ٣
ؤىضاًٞا.
* اإلاػلىمت يمغجٌؼ للمػاعف الصخهُت  :بإ ط٧اء اإلااؾؿت ًَ٣م ٖلى ط٧اء ألاٞغاص الظًن ًمشلَجها.
* اإلاػلىمت يإصاة عبِ اإلااؾؿت مؼ اإلادُِ :ؾَاء ٧اإ اإلادُِ الخاعجي ٖن َغٍ ٤جضزل اإلاٗلَمت في جٍَ٩ن نَعة مخ٩املت
ٖنٌ ،ؤٍ اإلادُِ الضازلي بط حٗخبر اإلاٗلَمت ٖامال مًما للترابِ الاظخماعي ٍجدٟحز اإلاؿخسضمحإ.

 1نور الدين حاركش ،إدارة الموارد البشرية( ،اجلزائر :دار األمة للطباعة كالرتمجة كالتوزيع ،2011 ،ط ،)1ص.225
 -2عدناف عواد الشوابكة ،دور نظم المعلومات( ،عماف :دار اليازكردم العلمية للنشر كالتوزيع ،)2011،ص.90

 -3احلاج سامل عطية ،المعلومة والمؤسسة ،ادلرجع نفسو،ص،ص.32-31 ،
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الكٍل عنمًَ :01ضر الضوع اإلاىىٍ باإلاػلىمت يما نضمها ًل مًROBERT REIX ET MICHEL CHOBRON
المعلومات كأداة اتصال

المعلومة كمرتكز

بالنسبة للتنظيم

لسيرورة التسيير

دور

المعلومة كأداة ربط

المعلومة

المؤسسة مع المحيط

المعلومة كمرتكز
للمعارف الشتصية

 ،2012م.31
اإلاهضع :الخاط ؾالم ُُٖت" ،اإلاػلىمت واإلااؾؿت" ،خَلُاث ظامٗت الجؼاثغ ،الٗضص ،18الجؼء ،2ظانٟي
ٍجبرػ ؤىمُت اإلاٗلَماث في مضُ ٢ضعتها ٖلت مؿاٖضة مخسظي ال٣غاع في ؤصاء ٧اٞت ألانكُت الخانت باإلصاعةٍ ،التي لًا
جإزحر مباقغ ٖلى ؾحر الٗمل في اإلانٓمت من ظًتٍ ،من ظًت ؤزغُ ٞةإ مخسظي ال٣غاع مُالبَإ بًغٍعة ج٣ضًم ج٣غٍغ ٖن
ماىُت اإلاٗلَماث التي ًدخاظَجها باالٖخماص ٖلى نَُٖت ال٣غاعاث الالػم اجساطىا لخد ٤ُ٣ألاىضا،ٝمن زال ٫الٗمل ٖلى ؾض
الٟجَة الٟانلت بحإ ألاىضا ٝاإلاغاص جدً٣ُ٣ا ٍألاٍيإ الٟٗلُت اإلادُُت بٓغٍ ٝال٣غاع ٧ل خؿب اإلاؿخَُ ؤلاصاعي الظي
ٌكٛلٌ في الخنُٓمٍ ،طل ٪إ َبُٗت الٗال٢ت التي جغبِ بحإ ُ٢مت اإلاٗلَمت ٍنَُٖت ال٣غاع جازغ ؾلبا ؤٍ بًجابا ٖلى ٗٞالُت
ال٣غاع اإلاخسظ من ؤظل جدؿحإ ال٣غاعاث في اإلانٓمتٍ .طلٖ ٪لى اٖخباع ؤإ اإلاٗلَماث حك٩ل اإلاهضع الخَُي الظي ًم٨ن
ؤلاصاعة بالُ٣ام بَْاثًٟا اإلاسخلٟت بٟ٨اءة ٍٗٞالُت.
ٍج٨من ؤىمُت اإلاٗلَماث من الناخُت الٗملُت ٖلى اٖخباعىا حك٩ل ٖنهغ ٚحر ملمَؽ من ٖنانغ ؤلانخاط ٍالتي جلٗب صٍعا
عثِؿُا في حؿُحر الٗمل في اإلانٓماث ؤلاصاعٍت اإلاسخلٟت.
ًا
٦ما ٖل ٤حُىىن هاًاؾاوا ٢ Junon nakagawaاثال":بإ اإلااؾؿاث التي حؿُُغ ٍجخد٨م باإلاٗلَماث هي التي نجخذ في ٞغى
نٟؿًا في اإلاناٞؿت الٗاإلاُت٧ٍ ،لما امخل ٪الا٢خهاص ال٣ضعة ٖلى ظم٘ اإلاٗلَماث ٧لما ػاصث ٢ضعجٌ ٍؤنبذ ؤ َُ٢حؿلُدا في
الخغب الا٢خهاصًت٢ٍ ،ض ؤنبدذ ج٣نُاث مٗالجت اإلاٗلَماث ،ؤصٍاث ٍٍؾاثل هجَمُت لخضمحر اإلاناٞؿحإ لخجاٍػ اإلاٗلَمت
ٍصٍعىا ٦غىاإ للب٣اء يمن اإلاناٞؿت الٗاإلاُت بلى مدضص إلاَاػٍن ال َُ٣بحإ ألامم".
َ 2.2غاثو ججمُؼ اإلاػلىماث :
ؤزبدذ الضعاؾاث في مجا ٫الٗلَم ؤلاصاعٍت ؤإ ؾالمت ال٣غاعاث ٍنَابها ٌٗخمض ٖلى مضُ ص٢ت ٍؾالمت الُغاث ٤التي ًخم
بَاؾُتها بًها ٫اإلاٗلَماث،اإلاُلَبت لخل اإلاك٩لت مدل ال٣غاعٍ،من ؤىم الُغاث ٤اإلاخبٗت لن٣ل ٍبًها ٫اإلاٗلَماث هي
الاجهاالث ؤلاصاعٍت ب٣نَاتها الغؾمُت ٍٚحر الغؾمُت ٍؾنَضر طلُٞ ٪ما ًلي :
 1-2.2الاجهاالث الغؾمُت :حٗخبر ٢نَاث الاجها ٫الغؾمُت من ؤىم َغ ١الخهَٖ ٫لى اإلاٗلَماث الالػمت لخل اإلاك٩لت
 1حسن عماد مكاكم" ،تكنولوجيا االتصاالت الحديثة في عصر المعلومات" (،القاىرة :الدار اللبنانية ادلصرية 2003 ،ط،3ط، )4ص.19
 2النوايسة غالب عوض" ،خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات"(،عماف :دار الصفاء، )20000 ،ص .135
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مدل ال٣غاعٍ .ىظو الاجهاالث ٖلى هىغحن ىما:
ؤ  -اجهاالث جهاغضًتٍ:هي حٗجي ن٣ل اإلاٗلَماث من اإلاغئٍؾحإ في ألا٢ؿام ؤلاصاعاث اإلاسخلٟت بلى اإلاؿخٍَاث الٗلُا في
اإلااؾؿتٍ ،ىظو الاجهاالث جمض مغا٦ؼ اجساط ال٣غاعاث باإلاٗلَماث ٍالخ٣اثٖ ٤ن ؤبٗاص اإلاك٩لت٦ ،ما جمضىا بمٗلَماث ٖن
الٓغٍ ٝاإلادُُت باإلاك٩لت من زال ٫ال٨كٖ ٠ن الٗال٢اث اإلاسخلٟت بحإ اإلاهالر ٍالخٗغٖ ٝلى الَٗاثٍ ،٤الخد ٤٣من ج٣بل
اإلاغئٍؾحإ للمٗلَماث ٍالخ٣اث ٤التي جمضىم بهاٍ،من ؤجهم ٢ض ًٞمَىا.
ب  -اجهاالث جىاػلُتٍ :هي حٗجي ن٣ل اإلاٗلَماث التي جَظض في اإلاؿخٍَاث الٗلُا ٍالالػمت الجساط ال٣غاعاث من ٢بل ؤلاصاعاث
الَؾُى ٍالخنُٟظًتٍ،نجاح مشل ىظو الاجهاالث ٌٗخمض ٖلى اؾخٗضاص الُ٣اصة الٗلُا إلاض اإلاغئٍؾحإ في ؤلاصاعاث ألازغُ
باإلاٗلَماث الالػمت الجساط ال٣غاعاث الؿلُمت.
ٍمن ؤىم الَٗامل التي جازغ في ٗٞالُت الاجهاالث الغؾمُت بنَٖحها(الخهاٖضًت،الخناػلُت) َ٧ؾُلت لن٣ل اإلاٗلَماث
ٍبًهالٌ إلاغا٦ؼ اجساط ال٣غاعاث هي:
* البٗض الؼماني ٍاإلا٩اني.
* َغٍ٣ت اإلاضًغ في الاجها.٫
* حكَو اإلاٗلَماث ؤزناء جنا٢لًا.
 2-2.2الاجهاالث ؾحر الغؾمُت :جلٗب الاجهاالث ٚحر الغؾمُت صٍعا ىاما َ٧ؾُلت لخهَ ٫اإلاضًغ ٖلى اإلاٗلَماث من زال٫
٢نَاث الاجهاالث ٚحر الغؾمُتٍٚ ،البا ما ًَ٩إ طلٖ ٪نضما ال ًم٨نٌ الَنَ ٫بلى اإلاٗلَماث اإلاُلَبت من زال٢ ٫نَاث
الاجها ٫الغؾمي ،ؤٍ ٖنضما ًخُلب اإلاَ ٠٢ؤٍ اإلاك٩لت الخهَٖ ٫لى اإلاٗلَمت بؿغٖت ُٞلجإ الؾخسضام ٢نَاث الاجهاٚ ٫حر
الغؾمي التي ًم٨ن ن٣ل اإلاٗلَماث من زاللًا ٢بل ٍنَلًا بالُغاث ٤الغؾمُت.
.3الػمغ الؼمجي وحىصة اإلاػلىماث:
 1.3حىصة اإلاػلىماث:
جدضص ظَصة اإلاٗلَماث زالزت ؤقُاء هي :منٟٗت اإلاٗلَماث ،صعظت الغيا ٖن اإلاٗلَماث ٍصعظت ألازُاء ٍالخدحز ٞحها،
ٍؾِخم الخٟهُل في طلٖ ٪لى الندَ الخالي:
 1-1.3مىكػت اإلاػلىماث :
بإ ؤي مٗلَمت ًم٨ن ؤإ جُ٣م من ػاٍٍت اإلانٟٗت اإلاؿخمضة مجهاٍ ،جخمشل ىظو اإلانٟٗت في ٖنهغٍن ىما صخت اإلاٗلَماث ٍؾًَلت
اؾخسضامًاٍ .ىنا ٥ؤعبٗت منا ٘ٞللمٗلَماث هي:
ؤ -مىكػت قٍلُت٧ :لما جُاب ٤ق٩ل اإلاٗلَماث م٘ مخُلباث مخسظ ال٣غاع ٧لما ٧انذ ُ٢مت ىظو اإلاٗلَماث ٖالُت.
ب -مىكػت ػمىُتَ٩ً :إ للمٗلَماث ُ٢مت ٦بحرة ظضا بطا جَاٞغث لضُ مخسظ ال٣غاع في الَ٢ذ الظي ًدخاط  ٌُٞبلحها.
ظـ -مىكػت مٍاهُتَ٩ً :إ للمٗلَماث ُ٢مت ٦بحرة بطا ؤم٨ن الَنَ ٫بلحها ؤٍ الخهَٖ ٫لحها بؿًَلت ٍلظا ٞةإ َغٍ٣ت الاجها٫
اإلاباقغ بالخاؾب آلالي حٗٓم ٦ال من اإلانٟٗت الؼمانُت ٍاإلا٩انُت للمٗلَماث.
ص_ مىكػت الخملًَ :ازغ مٗض اإلاٗلَماث في ُ٢مت ىظو اإلاٗلَماث من زال ٫الغ٢ابت التي ًماعؾًا ٖلى ٖملُت جَػَ٘ ٍنكغ ىظو
اإلاٗلَماث في ؤعظاء الخنُٓم.
ٍإلاا ٧اإ الخهَٖ ٫لى اإلاٗلَماث ًدخاط بلى ج٩لٟت ٞةنٌ ٖنضما جؼٍض ج٩لٟت الخهَٖ ٫لحها من ُ٢مت ىظو اإلاٗلَماثٞ ،ةنٌ
 1أمحد ادلصرم "،االتصاالت والقرارات وفعاليتها في اإلدارة"( ،ديب :دار العلم للطباعة كالنشر ،د ت) ،ص.63
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ًَ٩إ ؤمام الخنُٓم ٖضة بضاثل مجها:
ٌؿخُُ٘ الخنُٓم ػٍاصة ُ٢مت اإلاٗلَماث من زال ٫ػٍاصة صعظت صختها ؤٍ من زال ٫ػٍاصة اإلانا ٘ٞاإلاؿخمضة من ىظواإلاٗلَماث.
 ج٣لُل الخ٩لٟت ٍطل ٪من زال ٫جس ٌُٟصعظت صخت اإلاٗلَماث ؤٍ من زال ٫الخ٣لُل من اإلانا ٘ٞاإلاؿخمضة من ىظواإلاٗلَماث.
 2-1.3صعحت الغيا غً اإلاػلىماث:
من الهٗب الخ٨م ٖلى ما ؾاىمذ بٌ اإلاٗلَماث في جدؿحإ ال٣غاع اإلاخسظٍ ،لظا ٞةإ البضًل لُ٣اؽ ٟ٦اءة اإلاٗلَماث ىَ
اؾخسضام مُ٣اؽ الغيا ٖن ىظو اإلاٗلَماث من ٢بل مخسظ ال٣غاعاث جخدضص ظَصة اإلاٗلَماث ٍُُٟ٦ت اؾخسضامًا بَاؾُت
مخسظ ال٣غاعاث ،ؤي ؤإ ظَصة اإلاٗلَماث جخدضص ب٣ضعتها ٖلى جدٟحز الٟغص مخسظ ال٣غاع،لُخسظ مَٟ٢ا مُٗنا.
 3-1.3صعحت ألازُاء والخدحز:
ىنا ٥مضعاء ًًٟلَإ ظَصة اإلاٗلَماث ٖلى ٦مُتها اإلاخاختٍ ،ال ق ٪ؤإ ظَصة اإلاٗلَماث جخٟاٍث بازخال ٝألازُاء ٍالخدحز
اإلاَظَصة في ىظو اإلاٗلَماث ٍٍم٨ن ال ٫َ٣ؤإ الخدحز في البُاناث ٍاإلاٗلَماث من الؿًل ٖالظٌ ،بطا جم بصعاٍ ٌ٦مٗغٞخٌٍٖ ،اصة
ما ًَظض الخُإ في اإلاٗلَماث ندُجت ما ًلي:
ٖ -1ملُت ُ٢اؽ ٚحر ص٣ُ٢ت للبُاناثٍ،اؾخسضام َغٍ٣ت ٚحر ص٣ُ٢ت في ظم٘ ىظو اإلاٗلَماث.
 -2الٟكل في بجبإ َغٍ٣ت صخُدت لإلٖضاص البُاناث في نَعة مٗلَماث.
٣ٞ -3ضاإ ؤظؼاء من البُاناث ،ؤٍ ٖضم حكُٛل بًًٗا ؤٍ ٍعٍص زُإ في ٖملُت حسجُلًا.
 -4التزٍٍغ اإلاٗخمض في البُاناث ،باإلياٞت بلى ألازُاء في البرامج اإلاؿخسضمت م٘ الخاؾب إلٖضاص البُاناث.
 -5اؾخسضام اإلال ٠الخام لخ ٟٔاإلاٗلَماث ٍ٢ض ًَ٩إ اإلال ٠زاَئ.
ٍىناٖ ٥ضة َغ ١الخ٣لُل من ألازُاء في اإلاٗلَماث اإلاخاخت للمنٓمت هي:
 مماعؾت ع٢ابت صازلُت ٖلى اإلاٗلَماث ال٦دكا ٝألازُاء. اإلاغاظٗت الضازلُت ٍالخاعظُت للمٗلَماث. ٍي٘ َ٢اٖض زانت بٗملُت الُ٣اؽ ٍالخجمُ٘ ٍبٖضاص البُاناث. بياٞت صعظت مدضصة من الش٣ت خَ ٫اإلاٗلَماث. 2.3ا لػمغ الؼمجي للمػلىماث :
ىظا الجؼء ًَضر زانُت الٗمغ الؼمجي للمٗلَماث ٍطلُٞ ٪ما ًخٗل ٤بخل ٪اإلاٗلَماث التي جدحها الخ٣اعٍغ الضٍعٍت مشل
الخ٣اعٍغ الكًغٍت ؤٍ الخ٣اعٍغ اإلاالُت الؿنٍَتٍ...في ىظا الهضص ىنا ٥نَٖحإ من البُاناث:
 1-2.3البُاهاث الخانت بمىنل ما:
ًا
ٍهي البُاناث التي جخٗل ٤بنُ٣ت ػمنُت مدضصة مشل ع٢م مسؼٍإ مشال.
 2-2.3بُاهاث غً الدكؿُل:
ٍالتي حٗبر ٖن ؤي حُٛحر زالٞ ٫ترة ػمنُت مُٗنت مشل اإلاسؼٍإ اإلاؿخسضم زال ٫قًغ ؤٍ ع٢م اإلابُٗاث ألاؾبَعيٍ .لًٟم
اسماعيل السيد" ،نظم المعلومات التتاذ القرارات اإلدارية"(،اإلسكندرية :ادلكتب العريب احلديث ،د ت )،ص.121
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اإلا٣هَص بالٗمغ الؼمجي للمٗلَماث ًنبػي مٗغٞت مهُلخحإ ؤؾاؾحإ:
ؤ-قانل اإلاػلىماث الؼمجيٍ :ىَ ٖباعة ٖن مؿاٞت ػمنُت بحإ الخ٣اعٍغ،بالنؿبت للخ٣اعٍغ ألاؾبَُٖت ٞةإ الٟانل الؼمجي
ؤؾبَٕ ؤما بالنؿبت للخ٣اعٍغ الكًغٍت ٞالٟانل الؼمجي قًغٍٍ،م٨ن الخٗبحر ٖن ىظا الٟانل بالغمؼ (ؽ).
ب -الخإزحر في بغضاص اإلاػلىماثٍ:هي ٖملُت الخإزحر إلٖضاص اإلاٗلَماث بحإ جهاًت الٟانل الؼمجي للمٗلَماث ٍنضٍع الخ٣اعٍغ
الجضًضةٍٍ،م٨ن الخٗبحر ٖن ىظا الخإزحر بالغمؼ (م).
بإ اؾخسضام ىظًن اإلاهُلخحإ ًم٨ن خؿاب ٧ل من :الخض الٗمغي ألا٢صخى ،الخض الٗمغي اإلاخَؾِ ٍ٦ظل ٪الخض
الٗمغي ألاصنى للمٗلَماث في بصاعة الخ٣اعٍغ باإلانٓمت ٦ما ٌٗبر ٖجها الجضٍ ٫ع٢م(.)01
الجضوُ عنم( :)01الخض الػمغي ألانصخى واإلاخىؾِ وألاصوى للمػلىماث.
مػلىماث زانت بمىنل مػحن مػلىماث غً الدكؿُل
هىع الخض الػمغي للمػلىماث
م 0.5+ؽ
ؽ +م
الخض الػمغي ألانصخى
م +م
م 0.5+ؽ
الخض الػمغي اإلاخىؾِ
م 0.5+ؽ
ؽ
الخض الػمغي ألاصوى
اإلاهضع :بؾماُٖل الؿُض" ،هظم اإلاػلىماث الجساط الهغاعاث ؤلاصاعٍت" ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.121
ٍمن زال ٫ىظا الجضًٍ ٫خطر ؤإ الخض الٗمغي ألاصنى للمٗلَماث الخانت بمَ ٠٢ماٌ ،ؿاٍي الَ٢ذ الالػم إلٖضاص
اإلاٗلَماث الجضًضة ؤٍ ما ٌؿمى بَ٢ذ الخإزحر إلٖضاص اإلاٗلَماث.
.4زهاثو ومهاصع اإلاػلىماث:
 1.4زهاثو اإلاػلىماث:
جدخل اإلاٗلَماث م٩انت باعػة في الخُاة اإلاٗانغة بما جَنلذ بلٌُ من ج٣نُاث ٞاث٣ت الض٢ت ٍؤؾالُب بالٛت في الخنُٓم،
ٍؾغٖت ٦بحرة في انجاػ ألاٖما .٫بإ اإلاٗلَماث بما جدخَي ٖلٌُ من زغٍة ىاثلت من البُاناث ال٨مُت ٍالَنُٟت للَٓاىغ
الا٢خهاصًت ٍالاظخماُٖت الؿ٩انُت ٍالش٣اُٞت ٍٚحرىا للمجخم٘ جمشل عنُضا ٍزغٍة َ٢مُت لضُ الضٍ ٫ال ج٣ل ؤىمُت ٖن
الثرٍاث الُبُُٗت ٍالبكغٍت،خُض ؤإ جد٨م ىظو الضٍ ٫في ٍؾاثل ظم٘ ٍجدلُل ٍنكغ اإلاٗلَماث ٌؿاٖضىا ُٞم ظاٍ ٫ؾاثل
الخ٣نُت ٍمن زم ًد ٤٣لًا الخ٣ضم الخ٨نَلَجي ٍالخ٣جي في مجاالث ؤزغُ مسخلٟت ٍمخٗضصة  ،بنٌ إلان الَاضر ؤإ اإلاٗلَماث
جم٨ن الجًاث ؤلاصاعٍت من اجساط ال٣غاعاث في مجاالث ٖملًا اإلاسخلٟت ٧الخسُُِ ٍالخنُٓم ٍالغ٢ابت ٍاإلاخابٗت ٍجُُ٣م ألاصاء
ٍٚحر طل .٪ألامغ الظي ًد ٤٣لخل ٪ؤلاصاعاث بم٩انُت حٗضًل ؾُاؾتها ال٣اثمت ٍعؾم ؾُاؾاث ؤزغُ حؿاًغ الخَُعاث
الخضًشت اإلادؿاعٖت التي ًدؿم بها الٗهغ الخضًض٦ ،ظل ٪حؿاٖض اإلاٗلَماث الُ٣اصاث ؤلاصاعٍت في اجساط ال٣غاعاث الغقُضة في
الَ٢ذ اإلاناؾب ٍبالض٢ت ٍالؿغٖت اإلاُلَبت بضال من الاٖخماص ٖلى الخضؽ ٍالخسمحإ ٍالخ٨م الصخصخي.
ٍٖلٌُ ًا٦ض بٌٗ ٦خاب ؤلاصاعة ؤنٌ ؤنبذ ىنا ٥ما ٌؿمى بخسمت في ٦مُت اإلاٗلَماث لضُ مخسظي ال٣غاعاثٍ ،التي جازغ
بك٩ل ؾلبي في اجساط ال٣غاعاثٍٍ ،دضر طل ٪بؿبب َلب اإلاؼٍض من اإلاٗلَماث من ٢بل مخسظي ال٣غاعاث ،بذجت ؤإ
اإلاٗلَماث لضحهم ٚحر ٧اُٞتٞ ،خإحي اإلاٗلَماث لخلبُت جل ٪الُلباث في ٦شحر من ألاخُاإ ٚحر ٍاضخت مشل ألاٍلىٍ ،ؤخُانا ؤزغُ
جً٢َٟا في الٛمَىٍ ،ى٨ظا ًجض مخسظٍ ال٣غاعاث ؤنٟؿًم في صاثغة مٛل٣ت من اإلاٗلَماث ٚحر الَاضخت ٍجتزاًض مساَغ
 1فواز عبد اهلل احلميدم" ،استتدام المعلومات من قبل المدراء في اتتاذ القرارات اإلدارية "،رسالة ماجستري غري منشورة (جامعة يوسف بن خدة
،كلية العلوـ االجتماعية كاإلنسانية ،ختصص علم ادلكتبات كالتوثيق ، )2010،ص.20
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الخًلُل اإلاٗلَماحي بؿبب ٖامل نٟسخي ؤؾاسخي ٍىَ ؤنٌ ٧لما ػاصث ٦مُت اإلاٗلَماث ػاصث ز٣ت مخسظي ال٣غاعاث ٞحها.
ٍل٩ي جهبذ اإلاٗلماث طاث ُ٢مت ىناٖ ٥ضص من الخهاثو النَُٖت التي ًجب جَٞغىا في اإلاٗلَماث اإلاؿخسضمت في اإلانٓمت
من ؤظل اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاعٍت بٟ٨اءة ٖالُت ٍالتي ًم٨ن ؤإ نجملًا بما ًلي:
 -1الخىنُذ اإلاىاؾبٌٗ :خبر الخَُ٢ذ من ؤظل الخهَٖ ٫لى اإلاٗلَمت اإلاُلَبت ٍاإلاخَا٣ٞت م٘ الؼمن يغٍعٍت إلاخسظ ال٣غاع،
ٍلظلٌ ٪ؿخسضم الخاؾَب صازل اإلانٓمت لخ٣لُل ػمن صٍعة مٗالجت البُاناث.
-2الضنتٍ :هي ٖباعة ٖن نؿبت اإلاٗلَماث الصخُدت بلى ال٨مُت ؤلاظمالُت من اإلاٗلَماث التي ًخم بنخاظًا زالٞ ٫ترة مدضصة
من الؼمنٍ ،لظا ًجب ججنب ألازُاء في اإلاٗلَماث من زال ٫مداٍلت الخض من مؿخَُ ألازُاء اإلاؿمَح بها.
 -3الهالخُتٍ :هي الهلت الَزُ٣ت بمُ٣اؽ ُُٟ٦ت مالثمت نٓام اإلاٗالجت الخخُاظاث اإلاؿخسضم الجهاجي بهَعة ظُضة ٍالتي
ًم٨ن ُ٢اؾًا بكمَ ٫اإلاٗلَماث ؤٍ صعظت الَيَح التي ٌٗمل بها النٓام الجُض.
 -4اإلاغوهت :حٗخبر اإلاٗلَمت مخمحزة بناءا ٖلى مضُ ٢ابلُتها لالؾخسضام من ٢بل ؤ٦ثر من مؿخُٟض ٍفي ؤ٦ثر من جُبُ٢ٍ ،٤ابلُتها
لخلبُت الاخخُاظاث اإلاسخلٟت لجمُ٘ اإلاؿخسضمحإ الجهاثُحإ.
 -5الىيىحٍ :هي ٖباعة ٖن زلَ اإلاٗلَمت من الٛمَى بدُض جَ٩إ ٍاضخت ٍمنؿ٣ت صٍإ حٗاعى ؤٍ جنا.ٌ٢
 -6نابلُت اإلاغاحػتٍ :هي ٖباعة ٖن بزًإ اإلاٗلَمت إلاٗاًحر مغاظٗت اإلاٗلَماث اإلاخٖ ٤ٟلحها مؿب٣ا.
 -7نابلُت الهُاؽٍ:هي ٖباعة ٖن مضُ جُاب ٤اإلا٣اًِـ ال٨مُت للمٗلَماث الغؾمُت الناججت من نٓام اإلاٗالجت ٖلى اإلاٗلَمت
مَيَٕ الُ٣اؽ.
 -8الكمىلُتٍ :هي ٖباعة ٖن حُُٛت اإلاٗلَمت لجمُ٘ خ٣اث ٤الٓاىغة مَي٘ الضعاؾتٍ ،ما ًم٨ن ؤإ ًازغ ٖلحها ،لخخم٨ن
ؤلاصاعة من الاؾخٟاصة مجها في اجساط ال٣غاعاث.
 -9مبرعة انخهاصًا :ؤإ جَ٩إ ج٩لٟت الخهَٖ ٫لى اإلاٗلَماث الخانت باجساط ال٣غاع ؤ٢ل من اإلاغصٍص الٟٗلي لنخاثج الخهَ٫
ٖلى اإلاٗلَماث ،ؤي ؤإ الٗاثض اإلاخَ ٘٢من اإلاٗلَماث ًجب ؤإ ًَ٩إ ؤ٦بر من ج٩لٟت الخهَٖ ٫لحها ٍالخ٩الُ ٠اإلاٗنٍَت.
 -10ؤلاًجاػً :جب ؤإ جَ٩إ اإلاٗلَمت مَظؼة لن٣ل ما ىَ مُلَب من ؤظل اجساط ال٣غاع.
الجضوُ (ً :)02ىضح زهاثو اإلاػلىماث خؿب اإلاؿخىٍاث الخىظُمُت:
اإلاؿخىٍاث الخىظُمُت
زهاثو اإلاػلىماث
الضنت

اإلاؿخىي الكجي

اإلاؿخىي الخٌخٍُي

اإلاؿخىي الاؾتراجُجي

غالُت

مخىؾُت ؤو غالُت

يػُكت

الخىظُم
اإلاالثمت
البػض الخكهُلي
الخضازت

مدٌمت الخىظُم
مغجكػت حضا
جكهُلُت حضا
خضًشت حضا

مخىؾِ
مغجكؼ
جكهُلُت
خضًشت

الخٌغاع

يشحرة حضا

يشحرة

مكٌٌت
مىسكٌ
مسخهغة
لِؿذ بالًغوعة
خضًشت
نلُلت

اإلاهضعٖ :بض هللا خمَص ؾغاط" ،زهاثو اإلاػلىماث خؿب اإلاؿخىٍاث الخىظُمُت"( ،مجلت الٗلَم الا٢خهاصًت ٍٖلَم
،)2005م.05
الدؿُحر ،الٗضص،4
 2.4مهاصع اإلاػلىماث:جدخاط اإلااؾؿت بلى اإلاٗلَماث للُ٣ام بإٖمالًا ؤلاصاعٍت ٍلخإصًت ٍْاثًٟا ُٞما ًخٗل ٤بالخسُُِ
 1فواز عبد اهلل احلميدم  ،ادلرجع نفسو  ،ص . 21
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ٍالخنُٓم ٍالخَظٌُ ٍالغ٢ابتٍ .طل ٪إ نجاح اإلااؾؿاث ٍجد ٤ُ٣ؤىضاًٞا ٌٗخمض بلى خض ٦بحر ٖلى ٟ٦اءة اإلاهاصع التي جنخ٣ي
مجها اإلاٗلَماث التي جخدهل ٖلحها اإلااؾؿت ٍجَ٩إ ىظو اإلاهاصع بما من صازل ٍزاعط اإلااؾؿت ٍٍم٨ن جَيُذ طل٦ ٪ما ًلي:
 1-2.4اإلاهاصع الضازلُت والخاعحُت:
 /1اإلاهاصع الضازلُت:
جخَ٩إ اإلاهاصع الضازلُت من ؤشخام ؤٍ بصاعاث صازل اإلااؾؿت مشل اإلاكغٞحإ ٍعئؾاء ألا٢ؿام ٍاإلاضًغٍن بمسخل٠
مؿخٍَاتهمٍ ،ىظو اإلاهاصع حُٗي خ٣اثٖ ٤ن ؤؾاؾُاث مسُُت ٍمنٓمت لخضُٖم ال٣غاعاث ٍٍخم ججمُ٘ البُاناث الضازلت
ٖلى ؤؾاؽ عؾمي ٍباإلياٞت بلى طلٞ ٪ةإ البُاناث حؿخ٣بل ؤًًا من مهاصع صازلُت ٖلى ؤؾاؽ ٚحر عؾمي من زال٫
اجهاالث ٖاعيت ٚحر نٓامُت ٍمنا٢كاث ٚحر اإلاغجبُت بهظو ألاٖما.٫
 /2اإلاهاصع الخاعحُت:
جدك٩ل من اإلاُُٗاث الناججت ٖن اإلادُِ الخاعجي للماؾؿت ٍجَ٩إ اإلاهاصع الخاعظُت ؤٍ البُئُت مَلضاث ٍمَػٖاث
اإلاٗلَماث اإلاَظَصة زاعط نُا ١اإلااؾؿت ٍجخًمن ىظو اإلاهاصع :الٗمالء ،اإلاَعصًن ،اإلاناٞؿحإ ،الن٣اباث الٗمالُت ٍالًُئاث
الخَ٩مُت ٍالنكغاث اإلاًنُت ٍالاجداصاث الهناُٖتٍ ،مشل ىظو اإلاهاصع جمض اإلانكأث باإلاٗلَماث البُئُت ٍالخناٞؿُت التي
حُٗي اإلاضًغٍن ٢اٖضة ىاما إلاا ٌؿخَظب الخضٍر.
 2-2.4اإلاهاصع الككهُت والىزاثهُت:
 /1اإلاهاصع الككهُت:
حٗغٖ ٝلى ؤجها اإلانا٢كاث التي ججغي بحإ الٗما٦ٍ ٫ظا الل٣اءاث ٍالاظخماٖاث ٍؤإ ٌؿإ ٫ؤخض الؼمالء ؾَاء في نٟـ اإلااؾؿت
ؤٍ في ماؾؿت ؤزغٍُٖ،لى ىظا ألاؾاؽ ًم٨ن اإلاهاصع الكًُٟت مهضعا صازلُا من مهاصع اإلاٗلَماث.
 /2اإلاهاصع الىزاثهُت:
ٍجن٣ؿم بلى هىغحن اإلاهاصع ألاٍلُت ٍاإلاهاصع الشانٍَت:
ؤ -اإلاهاصع ألاولُت:
جخمشل في الضٍعٍاث الٗملُت٢ٍ،اج٘ اإلااجمغاث،اإلاُبَٖاث الغؾمُت ٍؤلاخهاثُت ،الضعاؾاث ٍالبدَر اإلاُضانُت ٍ٦ظل٪
ألاَغٍخاث الجامُٗتٍ.ىنا ٥ؤًًا َ٢انحإ ٍحكغَٗاث ٍظمُ٘ الَزاث ٤ؤلاصاعٍت ٍاإلانكَعاثٍ .من ممحزاث ىظو اإلاهاصع ؤجها
ٍؾُلت للَنَ ٫بلى ال٨شحر من الناؽ٦ ،ما ؤإ ٍايٗحها ًَ٩نَإ في ؤٚلب ألاخُاإ من الخبراء.
ب -اإلاهاصع الشاهىٍت:
ُٞم٨ن خهغىا في الَ٣امِـ ٍألاظًؼة الخَ٩مُت ٍ٦ظا اإلاُبَٖاث ٍاإلانكَعاث من ممحزاث ىظو اإلاهاصع ؤجها مدضصة ٍظاىؼة
ج٩لٟتها منسًٟت نؿبُا ٍج٣ضم حجما ٦بحرا من اإلاُُٗاث،ل٨ن ٌٗاب ٖلحها ؤجها ٢ض ال جَ٩إ مالثمت للَ٢ذ٦،ما ؤإ مٗلَماتها
ٚحر ممحزة ؾَاء ٧انذ مهاصع ؤٍلُت ؤٍ زانٍَت ٞهي جنضعط جدذ بَاع اإلاهاصع الخاعظُت.
 3-2.4اإلاهاصع الغؾمُت وؾحر الغؾمُت:
ٍَٗخمض ىظا الخ٣ؿُم ٖلى الجًاث اإلاؿاٍلت ٖن بنخاط ٍبنضاع ىظو اإلاهاصع ٍجخمشل في:
 /1اإلاهاصع الغؾمُت:
 1عامر قندجيلي كآخركف" ،مصادر المعلومات التقليدية وااللكترونية" (،األردف :دار اليازكردم العلمية للنشر كالتوزيع،) 2009 ،ص .30
2

عامر قندجيلي كآخركف ،المرجع نفسو،ص .20
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ٍٍنضعط جدتها اإلاهاصع الهاصعة ٖن اإلااؾؿاث الخَ٩مُت ٍقبٌ الخَ٩مُت ٍاإلااؾؿاث الهناُٖت ٍالًُئاث الدكغَُٗت ٍٚحرىا.
 /2اإلاهاصع ؾحر الغؾمُت:
ٍحكحر ىظو بلى اإلاهاصع اإلانخجت من ٢بل الًُئاث ٚحر الخَ٩مُت ٍاإلانٓماث الضٍلُت ٍالجمُٗاث ٍحكمل جباص ٫ألا٩ٞاع ٍآلاعاء
ٍاإلانا٢كاث ٍٍظـًاث النٓغ بحإ الٗاملحإ ؤزناء الل٣اءاث الجانبُت ٚحر الغؾمُت.
 .5جهيُل ومػىناث ججمُؼ اإلاػلىماث:
 1.5جهيُل اإلاػلىماث:
جدخاط اإلااؾؿاث بلى مٗلَماث مخنَٖت ٍٍم٨ن ؤإ ًسخل ٠جهنُ ٠ىظو اإلاٗلَماث من مؿخسضم بلى آزغ ٍ٣ٞا للنٓغة
التي ًنٓغ بها بلى ىظو اإلاٗلَماث ،ل٨ن بهٟت ٖامت ًم٨ن جهنُ ٠اإلاٗلَماث بلى ما ًلي:
 1-1.5اإلاػلىماث الغؾمُت وؾحر الغؾمُت:
ٍهي مٗلَماث مغجبُت باإلاهضع الظي خهل ٖلحها منٌ:
ٞاإلاٗلَماث الغؾمُت جإحي ٖبر ال٣نَاث ؤلاصاعٍت الغؾمُت اإلاٗغٍٞت ٧الخ٣اعٍغ ؤٍ اإلاجالث  ،اإلانكَعاث اإلاسخلٟت ٍال٨خب
ٍألاَغٍخاث ٍهي جنٓم بةجبإ ؤؾالُب ٍبظغاءاث زانت بها حٗمل ٖلى ظمًٗا ٍحسجُلًا ٍمٗالجتها ٍج٣ضًمًا ٖلى ق٩ل
مٗلَماث مُٟضة لإلصاعة ٍالجًاث اإلاخٗاملت م٘ اإلااؾؿت...الخ.
ؤما اإلاٗلَماث الٛحر عؾمُت جخًمن آلاعاء ٍألا٩ٞاع ٍالخبراث الصخهُت ٍالكاجٗاث ٍىظو اإلاٗلَماث ٚالبا ما جخ٩امل م٘
اإلاٗلَماث الغؾمُت ٍفي بٌٗ ألاخُاإ حؿخسضم بضال من اإلاٗلَماث الغؾمُتٍ ،طل ٪في خالت ٖضم جَاٞغ جل ٪اإلاٗلَماث
حٗخمض ُ٢مت ٍٞاثضة ىظو اإلاٗلَماث ٖلى اإلاؿخُٟض نٟؿٌ ًَٞ ،الظي ٌؿخُُ٘ جدضًض ما بطا ٧انذ ىظو اإلاٗلَماث ىامت ؤٍ
مُٟضة بالنؿبت لٌ ٍللماؾؿت.
 2-1.5اإلاػلىماث الضازلُت والخاعحُت:
اإلاٗلَماث الضازلُت حٗبر ٖن بظمالي نكاٍ اإلااؾؿت ٍمَاعصىا ٍالَٗامل التي جازغ في ؤٍظٌ نكاَاتها اإلاسخلٟتٍٍ ،خًمن
طل ٪مٗلَماث بنخاظُت ٍحؿٍَُ٣ت ٍمالُت ٍزانت با ٞغاص ٍبالٗال٢اث الٗامت ٍ بالبدَر ٍالخٍَُغ.
ؤما اإلاٗلَماث الخاعظُت ٞخخًمن جَنُ ٠مخٛحراث البِئت الخاعظُت الٗامت للماؾؿت
(ا٢خهاصًت،اظخماُٖت،ج٨نَلَط ًت،ؾُاؾُت٢،انَنُت... ،الخ)ٍ،جخًمن ٦ظل ٪جَنُ ٠مخٛحراث البِئت الخاعظُت الدكُٛلُت
التي جخٗل ٤بالجماٖاث طاث اإلاهلخت في ٍظَص اإلااؾؿت ٍمؼاٍلتها نكُتها من ٖاملحإ ٍمؿاىمحإ ٍٖمالء ٍخَ٩مت
ٍمناٞؿحإ.
 3-1.5مػلىماث اجساط الهغاع:
بإ نَٕ اإلاٗلَماث اإلاُلَبت جسخل ٠من مك٩لت بلى ؤزغُ ٍطل ٪جبٗا لنَٕ اإلاك٩لت ٍبُٗتها ٞخَاٞغ اإلاٗلَماث بال٨مُت
ٍالنَُٖت ٍالَ٢ذ اإلاناؾب ًمشل الٗمَص ال٣ٟغي الجساط ال٣غاعاث ٍٍم٨ن ج٣ؿُم ىظو اإلاٗلَماث ٖلى الندَ الخالي:
 -1اإلاػلىماث الصخهُت(الظاجُت):
هي اإلاٗلَماث التي ًم٨ن جإُ٦ض صختها ببراىحإ ججغٍبُت ؤٍ مَيَُٖت ٟٞي ٚالب ألاخُاإ ٌؿخسضم مخسظ ال٣غاع الخبرة
1كائل سلتار إمساعيل" ،مصادر المعلومات" ،عماف  :دار ادلسرية للنشر كالتوزيع كالطباعة 2010 ،ط، )1ص.62
 2عماد الصباغ"،نظم المعلومات،ماىيتها ،ومكوناتها" ،عماف  :دار الثقافة للنشر كالتوزيع ، 2000،ط ،)1ص.12

بلقام ،مدرسة الدكتوراه ،ختصص تسيري
 3نصرية عالكم"،اليقظة اإلستراتيجية كعامل تغيير في المؤسسة" ،رسالة ماجيستري غري منشورة( ،جامعة أيب بكر د
ادلوارد البشرية ، ،اجلزائر،تلمساف، )2011،ص.56
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الٗلمُت ٍاإلاٗغٞت الصخهُت التي ً٨دؿبها ٍحؿمى بُغٍ٣ت الخضؾُت٣ٞ ،ض جَ٩إ ىظو اإلاٗلَماث الصخهُت لًا ٞاثضة ٦بحرة
ٍل٨ن ٚحر ٧اُٞت الجساط ال٣غاع ندُجت جَُع الٗلَم ٍاٖخباعىا ال٣غاعاث لًا َ٢اٖضىا ٍيَابًُا.
 -2اإلاػلىماث ألاؾاؾُت(الجىهغٍت):
ٍهي حك٩ل الًُ٩ل ألاؾاسخي لٗملُت ازخُاع البضاثل ٍهي ٦ما ًلي:
* اإلاٗلَماث الخانت بخدضًض البضاثل:
حٗغ ٝالبضاثل بإجها الخٗبحر ٖن الُ٣ام بٗمل مٗحإ بخَػَ٘ اإلاَاعص ٍٍخم الازخُاع بُجها ؤٍ البدض ٖن بضاثل ظضًضة ٍهي
مٗلَماث ؤؾاؾُت ؤٍلُت التي ال ًم٨ن ؤإ ًخسظ ٢غاع صٍجها.
* اإلاٗلَماث الخانت بخدضًض ؤٍيإ اإلاؿخ٣بل:
ٍهي التي ًُبٞ ٤حها البضًل الظي جم ازخُاعو ٍهي جمشل اإلاازغاث الخاعظُت التي ال ٌؿخُُ٘ مخسظ ال٣غاع الؿُُغة ٖلحهاٍ،حٗغٝ
الٓغٍٍ ٝألاٍيإ اإلاؿخ٣بلُت بإجها خَاصر اإلاؿخ٣بل ؤٍ البِئت اإلادخملت التي جازغ في نَُٖت ال٣غاع.
* اإلاٗلَماث ألاؾاؾُت(اإلاػاًحر):
ٍهي التي حؿخسضم لخُُ٣م ٧ل بضًل ٍىظا الخُُ٣م ٌٗبر ٖنٌ بك٩ل ن٣ضي ؤٍ(الخ٩الٍُ ٠ألاعباح).بك٩ل منٟٗت ٦غيا الؼبَإ.
ٞاإلاُٗاع ىَ ألاىضا ٝاإلاخٗل٣ت بازخُاع البضًل اإلاٗحإ جدذ ْغٍ ٝمدضصة.
-3اإلاػلىماث الخكهُلُت:
٧لما اػصاصث ٦مُت اإلاَٗماث اإلاخاخت بدُض جخٗضُ خضٍص اإلاٗلَماث ألاؾاؾُت ٧لما اػصاصث ٢ضعة مخسظ ال٣غاع في مٗالجت
اإلاكا٧ل ٍالٗمل ٖلى خلًا٩ٞ ،لما ٧انذ ىظو اإلاٗلَماث جٟهُلُت ٍؤ٦ثر جَيُدا ٧لما ًَ٩إ ال٣غاع ٌك٩ل مناؾب ٍؾلُم.
 4-1.5اإلاػلىماث الىنكُت واإلاخؿحرة:
اإلاٗلَماث الَنُٟت بُبُٗتها ٚحر مخٛحرة مشل (ألاؾماء،جاعٍش اإلاُالص) ،ؤما اإلاٗلَماث اإلاخٛحرة مشل :ؾاٖاث الٗمل،مبُٗاث
الٟترة الؿاب٣ت...الخٞ .هي مٗلَماث حٗ٨ـ الَي٘ الخالي الناشخئ من جهغٞاث مُٗنت.
 5-1.5اإلاػلىماث ؤلاؾتراجُجُت والخٌخٌُُت والدكؿُلُت
٦ما ًم٨ن الخمُحز بحإ ؤنَإ مسخلٟت من اإلاٗلَماث ٍ٣ٞا إلاُٗاع اإلاؿخَُ الًغمي للماؾؿت ٍهي ٧الخالي:
 /1اإلاػلىماث ؤلاؾتراجُجُت:
حٗخبر من ؤىم اإلاٗلَماث ٖلى اإلاؿخَُ الٗام للماؾؿت خُض ٌؿخٟاص مجها في نُاٚت ألاىضا ٝؤلاؾتراجُجُت اإلاؿخ٣بلُت
للماؾؿت لخد ٤ُ٣محزة جناٞؿُت خُض جغجبِ بمؿخ٣بل اإلااؾؿت ٍجلٗب صٍعا ىاما في ٖملُت جًُُٟ٨ا م٘ حٛحراث اإلادُِ.
ٍبالخالي ٞاإلاٗلَماث ؤلاؾتراجُجُت هي جل ٪اإلاٗلَماث التي جغجبِ بالؿُاؾاث بُٗضة اإلاضٍُ ،هي طاث ؤىمُت ٢هَُ بالنؿبت
لإلصاعة الٗلُا ٞبالنؿبت إلااؾؿاث ألاٖماٞ ٫هي جخًمن مٗلَماث ٖن حجم الؿٍَ ١بم٩انُت الخَٚل  ، ٌُٞجَُعاث اإلانخج ،
ج٣نُاث ظضًضة...الخ.
 / 2اإلاػلىماث الخٌخٌُُت(الىظُكُت):
جخٗلٖ ٤اصة با نكُت الَُُْٟت خُض حٗمل ٖلى يماإ الاجهاٍ ٫الخنؿُ ٤بحإ مسخل ٠ألا٢ؿامٍ ،جخمحز بَ٩جها ٍنُٟت
جخٗل ٤با صاء الخالي للماؾؿت ٍحُٛي ٞترة ػمنُت ٖاصة ما ج٣ضع بنؿبت ٍهي تهض ٝبالضعظت ألاٍلى بلى الخإزحر ٖلى ؾلَ ٥ؤٞغاص
اإلااؾؿت لجٗلًم ًخَاَ٣ٞإ م٘ ىض ٝاإلااؾؿت.
 1نصرية عالكم،ادلرجع نفسو،ص.58
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 /3اإلاػلىماث الدكؿُلُت:
هي مٗلَماث مغجبُت بالَْاث ٠الاٖخُاصًت ٍالغٍجُنُت مشل اإلاداؾبت ،ؤلانخاط ٍ ،هي جٟهُلُت ٍصٍعٍت جخمحز بإجها
عؾمُتٍ.عٚم ط٦غ ىظو ألانَإ من اإلاٗلَماث بال ؤنٌ جَظض ؤنَإ ؤزغُ من اإلاٗلَماث خؿب جهنُٟاث مسخلٟت.
 2.5مػىناث ججمُؼ اإلاػلىماث
من ممحزاث ؤلاصاعة الناجختٍ :ي٘ ٍؾاثل اجها ٫جدَ ٫صٍإ بٖا٢ت ٍنَ ٫اإلاٗلَماث بك٩ل ٍاضر ٍمًَٟم ٍلٗل ؤىم
ىظو الَٗاث ٤ما ًلي:
 -/1الػىهغ البكغي:
ٍٍخمشل طل ٪في ن٣و الَ٩اصع البكغٍت طاث الخبرة الٗالُت ٍاإلااىلت لن٣ل ٍ٦خابت ٍجَنُل اإلاٗلَماث.
 -/2الػىهغ اإلااصي:
ٍٍخمشل في ٖضم ٟ٦اًت اإلاَاعص اإلاالُت اإلاسههت لخجًحز ٍؾاثل الاجهاٍ ٫جدؿحإ ؤصائها لخَنُل اإلاٗلَماث صٍإ بٖا٢ت.
-/3الػىهغ الكجي:
ٍٍخمشل في مكا٧ل ٍؤؾالُب ٍج٣نُاث ٍخٍ ٟٔاؾترظإ اإلاٗلَماث ٍجباصلًا.
 -/4ايُغاب الهُاًل الخىظُمُت:
ٍَٗجي ٖضم ٍي٘ ىُا٧ل جنُٓمُت ٖلى ؤؾـ ٖملُت ختى حؿًل ٖملُت جباص ٫اإلاٗلَماث ٍٍنَلًا بك٩ل ٍاضر ٍؾغَ٘ ٖن
َغٍ ٤الاجها.٫
 -/5ؾُدُت الػملُت الخضعٍبُت وغضم جٍاملها:
ٍحٗجي ٢لت جضعٍب الٗاملحإ ٖلى الَؾاثل الٗلمُت ٍالخضًشت لخباص ٫اإلاٗلَماث بك٩ل ظُض.
 -/6نلت وؾاثل الاجهاُ الجُضة:
ٍالتي جاصي بضٍعىا بلى حكََل اإلاٗلَماث ٍٖضم ٍيَخًا ًٍٞمًاٍ ،بالخالي ٖضم جد ٤ُ٣الًض ٝمجها.
 .6جٍلكت وؾغٍت اإلاػلىماث ونُمتها:
 1.6جٍلكت اإلاػلىماث :
بإ ٧ل ظؼء من ؤظؼاء اإلاٗلَماث التي ًخم ججمًُٗا ٍمٗالجتها ٍجسؼٍجها ٍاؾترظاًٖا ٍج٣ضًمًا إلاؿخسضمحها لًا ج٩لٟت،
ٍزانت بطا ما ؤزظنا باالٖخباع الخ٩لٟت اإلاخٗل٣ت بنٓام الخاؾَبٍ ،الظي ًخم اؾخسضامٌ ٖلى اٖخباعو ؤخض الخ٣نُاث الخضًشت
اإلاؿخسضمت في بنخاط اإلاٗلَماث.
ٍَكحر "ؾُل ٍؾُهاف"  :seev and segevبإ ُ٢مت اإلاٗلَماث جخطر من زال ٫الٟغ ١الخانل بحإ النخاثج التي ًم٨ن
الخهَٖ ٫لحها من زال ٫ؤًٞل ٢غاع بضٍإ جل ٪اإلاٗلَماثٍ ،التي ًم٨ن الخهَٖ ٫لحها بإًٞل ٢غاع بخل ٪اإلاٗلَماثٍ ،بك٩ل
ٖام بطا ٧انذ ج٩لٟت اإلاٗلَماث ؤلاياُٞت ؤ٢ل من الؼٍاصة الخُ٣ُ٣ت في الغبدُت اإلاخإجُت من اإلاٗلَماث ُٞم٨ن ال ٫َ٣بإإ
اإلاٗلَماث اإلاُلَبت طاث ٧لٟت مبرعة.خُض ٌٗخبر ُ٢اؽ ٦مُت اإلاٗلَماث ىَ نُ٣ت البضاًت لُ٣اؽ ٍجدضًض مدخَُ اإلاٗلَماث
التي ج٣اؽ بَاؾُت م٣اًِـ زهاثو اإلاٗلَماث.
ٍٖنض الخضًض ٖن ُ٢مت اإلاٗلَماث في ىظا اإلاجا ٫البض من عبًُا بالَ٢ذ الظي ًٟترى ؤإ جخَٞغ اإلاٗلَماث بٌ ؤمام مخسظ
 1حسن علي الزغيب "،نظم المعلومات اإلستراتيجية(.مدخل إستراتيجي)"( ،األردف  ،دار كائل اانشر كالتوزيع ،2005 ،ط،) 1ص.34
 2العبودم زلسن" ،المعوقات االدارية وآثارىا في رفع إنتاجية اإلنسان"( ،القاىرة:دار النهضة العربية ،)1980 ،ص.8
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ال٣غاع.خُض نجض ؤإ ُ٢مت اإلاٗلَماث ج٣ل م٘ ؾغٖت انً٣اء الَ٢ذ الٟانل بحإ ٖملُتي ظم٘ اإلاٗلَماث من ناخُتٍ ،بحإ
اؾخسضامًا من ناخُت ؤزغٍُ.ىنا ًجب ؤال ٌُٛب ٖن ؤطىاننا ج٩لٟت اإلاٗلَمت ٍاإلانٟٗت اإلانخٓغة مجها،ؤي بمٗجى انٌ ًجب ٖمل
مَاػنت بحإ الخ٩لٟت ٍاإلانٟٗتٍ ،التي حؿاٍي ٞحها اإلانٟٗت (الهُمت) الخضًت للمٗلَمت م٘ الخ٩لٟت الخضًت إلٖضاصىا ٍجَػًَٗا ٖلى
مؿخٗملحها ٍٍم٨ن جهٍَغ ىظو الٗال٢ت في الك٩ل الخالي:
الكٍل عنم ( :)03جٍلكت اإلاػلىمت.
التكلفة
القيمة الحدية

التكلفة الحدية

حجم المعلومات

A

.176
اإلاهضع :خؿحإ بلعجَػ"،هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي وصوعه في اجساط الهغاعاث ؤلاهخاحُت" ،اإلاغظ٘ نٟؿٌ ،م
 2.6ؾغٍت اإلاػلىماث :
بإ اإلاٗلَماث اإلاًمت ٍؤلاؾتراجُجُت التي جسو اإلانٓمت ًجب ؤإ ًخم الخٟاّ ٖلى زهَنُتهاٍٍ ،خم الخٗامل مًٗا بك٩ل
ؾغي ٍمدضص ٍٍ ٤ٞيَابِ جدضص من ٢بل ؤلاصاعة الٗلُاٍ ،من مخُلباث ىظا الٛغى ما ًلي:
 1-2.6ألامً:
ٍىَ خماًت ٍجإمحإ ٢اٖضة البُاناث من الخسغٍب ؤٍ الازترا ١ؤٍ ؤًت ؤزُاع صازلُت ؤٍ زاعظُت.
 2-2.6الؿغٍت:
ٍحٗجي ٖضم بٞكاء اإلاٗلَماث من ٢بل مَْٟي الجًاث اإلاؿخُٟضة النٓام ٍجُبُ ٤الَٗ٣باث ال٣انَنُت ٖلحهم في خالت
مسالٟت طل.٪
 3-2.6التزامً ٍ :ىَ يماإ اؾخمغاع ص٢ت اإلاٗلَماث ٖن َغٍ ٤بظغاء الخدضًض ٖلحها.
 3.6نُمت اإلاػلىماث:
بطا ٧اإ ًنبػي للمٗلَمت ؤإ جلٗب صٍعا في الا٢خهاصًٞ ،ظا ٌٗجي ؤإ لًا ُ٢مت جاىلًا لظلٍ ٪ل٩ي نًٟم ظُضا ما ٌُٗي ُ٢مت
للمٗلَمتُٗٞ،جي طل ٪اإلاؿ ٪بالبراىحإ التي حؿمذ بة٢نإ ؤصخاب ال٣غاع لالؾدشماع في ؾحرٍعة بنخاط اإلاٗلَماثٍَٗ ،جي ؤًًا
مؿ ٪الَؾاثل التي ججٗل مجها ماصة ا٢خهاصًت ٢ابلت لالؾخٛال.٫
ٍفي ىظا الكإإ حكحر" ماًغ"  Mayereبلى ؤإ اإلاٗلَمت ج٨دؿب ُ٢متها انُال٢ا من الَٗامل الشالزت الخالُت:
 1حسني بلعجوز "،نظام المعلومات المحاسبي ودوره في اتتاذ القرارات اإلنتاجية"(،اإلسكندرية :مؤسسة الثقافة اجلامعية،)2009،ص .176

2

عالء عبد الرزاؽ السادلي "،نظم إدارة المعلومات"(،القاىرة :منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية،)2003،ص .13
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ًخٗل ٤ألاٍ ٫مجها با زغ النٟعي للمٗلَمتٍ ،الظي ًم٨ن حٗغٍٖ ٌٟلى ؤنٌ ؤؾاسخي ٍ٢اٖضي ل٩ل مٗلَمت ٍىَ ًَ٣م ٖلى
الخ٣لُل ؤٍ الخس ٌُٟمن الك ٪لضُ مؿخٗملًا ٍ ،ظل جَيُذ طل ٪حُٗي "ماًغ" مشاٖ ٫لى طل :٪حٗلم ماؾؿت ما بإإ
ؤخضا من مناٞؿحها ٢ض ٢ام بةبضإ ج٨نَلَجي ظضًض ،ؤٍ ؤنٌ ٚحر من نمٌُ الخجاعيٍٖ ،لمذ ؤًًا ؤإ اإلاٗاًحر الخ٣نُت الخانت
بمنخجاجٌ ٢ض حٛحرث ،ىنا جَ٩إ اإلااؾؿت ٢ض ا٦دؿبذ مٗلَماث ٍ ،ىنا جَاظًًا خالت من الك ،٪بالنؿبت للمالخٔ الخاعجي
ٞةإ الخُغ اإلادض ١بنٓام اإلااؾؿت ٢ض انسَ٧،ٌٟإ ؤإ اإلااؾؿت ؤنبدذ ٖلى مٗغٞت حؿمذ لًا بضمجًا يمن
بؾتراجُجُتهاٍ ،ل٨ن نٓام اجساط ال٣غاع بالنؿبت للماؾؿت ٌسجل بضاًت ٍ٢بل ٧ل شخيء جؼاًض في الك.٪
ٗٞنضما جَ٣م اإلااؾؿت بخٛحر ٦لي ؤٍ ظؼجي في بنُتهاٍ ،في جنُٓمًا ٍفي نكاًَا من ؤظل الخد٨م في الك ٪ؤٍ الخ٣لُل منٌ،
ىنا جَ٣م اإلااؾؿت بضمج اإلاٗلَماث اإلادهل ٖلحها٧ ،اإلاٗلَماث مهضع في ؾحرٍعة اؾخٗماٍ ٫التي حٗخبر ؾحرٍعة بنخاطَ٩ً ،إ
اإلانخج ٞحها ٖباعة ٖن مجمَٖت من ال٣غاعاث التي حؿمذ بخَظٌُ الخهغ.ٝ
ٍىنا نلخٔ ؤنٌ لِؿذ اإلاٗلَماث في خض طاتها التي ج٣لل من الك ٪لضُ اإلااؾؿت ٍل٨ن ما ٌؿمذ بظل ٪ىَ الاؾخٗما ٫الظي
ًخم ٖلى ىظو اإلاٗلَماث الجضًضة اإلاخدهل ٖلحها ٍٖلى ىظا ألاؾاؽ ٞةإ الخ٣لُل من الك ٪ال ًخدضص باإلاٗلَمت بدض طاتها
ٍل٨ن من ُ٢مت اؾخٗمالًا ٍاإلاغجبِ بمؿخٗملًا ٍما ًٟٗلٌ.
ؤما الَظٌ الشاني ُٞخٗل ٤بالَنَ ٫بلى اإلاٗلَمتٍ ،ىَ مغجبِ بؿًَلت الَنَ ٫للمٗلَمت ٍجدضًض مهاصعىا الضاثمت،
ٍالَؾاثل الًغٍعٍت للخهَٖ ٫لحهاٍ،آزغ ألاٍظٌ التي خضصتها "ماًغ" ٦إؾاؽ لُ٣مت اإلاٗلَمت ىَ ٞاٖلُتها ٍهي جسو بك٩ل
من ألاق٩ا ٫اإلاغصٍصًت الناججت ٖن اؾخٗما ٫اإلاٗلَمت من ٢بل اإلااؾؿتٍ ،اإلاغجبِ ب٣ضعة اإلااؾؿت ٖلى مٗالجتها اإلاٗلَماث،
ٍُُٟ٦ت خًٟٓاٍ ،جسؼٍجها الؾخٗماالث بٗضًتٍ.بناءا ٖلى صمج الخهاثو ؤٍ ألاٍظٌ الشالزت للمٗلَمت ٍالتي جاؾـ لُ٣مت
اؾخٗمالًا في الا٢خهاص الخضًض ًم٨ن بياٞت بٌٗ الخَيُداث التي ٢ضمتها" ماًغ":
بإ الخَا ٤ٞالخام ال ًم٨ن ؤإ ٌكمل بال نَٖا بؿُُا من اإلاٗلَماث ٍزال ٫مضة مدضصة(مشا :٫بغاءة الازترإ،ألاؾغاع...،الخ).
 بإ ُ٢مت اؾخٗما ٫اإلاٗلَمت جغجبِ بٟترة ػمنُت زانت بها ٍلِؿذ صاثمت. بإ ُ٢مت اؾخٗما ٫اإلاٗلَمت لِؿذ مُل٣تٍ ،ل٨جها مغجبُت بمؿخٗملٌ. بإ جَػَ٘ اإلاٗلَمت ال ً٣خطخي بالًغٍعة جَػًَٗا ٖلى خالتها بل ًخُلب ؤإ جَ٩إ ٢ابلت للخدلُل ٍال٣غاءةٍ ،مًَٟمت بالنؿبتللنؿ.٤
ٍفي ألازحر ًم٨ن اٖخباع ؤإ ؤًٞل ٍؾُلت ؤٍ َغٍ٣ت لخ ٟٔاإلاٗلَمت من يُإ ُ٢متها ىَ ججضًضىاٞ ،النؿٖ ٤لٌُ ؤإ ًامن
ؤلانخاط اإلاخَانل للمٗلَمت.
زاجمت:
ل٣ض ؤنبذ ىظا الٗهغ ًدمل في َُاجٌ ال٨شحر من اإلاٟاظأث ٍالخَُعاث التي ًهٗب مالخ٣تها بؿغٖتٞ ،الجمُ٘ حهضٝ
لخَٞحر اإلاٗلَمت اإلاناؾبت للٟغص اإلاناؾب ٍالًُئت اإلاناؾبت في الَ٢ذ ٍاإلا٩اإ اإلاناؾبحإ ٍبا ظغ اإلاناؾب ٍما طل٧ ٪لٌ بال ظل
الخ٣ُ٣ت ال٣اثلت ٍالتي ؤنبدذ مؿلمت من اإلاؿلماث ٍهي ؤإ اإلاٗلَماث هي ٖمَص ٍٖهب الٗهغ ٍال ٚجى ٖجها بإي خا ٫من
ألاخَا.٫
 1احلاج سامل عطية "،تسيير المعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،دراسة ميدانية وفق نموذج وأبعاد الذكاء االقتصادي "،أطركحة دكتوراه
غري منشورة( ،جامعة اجلزائر ،3كلية العلوـ السياسية كاإلعالـ،)2010 ،ص.27
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ٞمن زال ٫ما ؾبً ٤خطر ؤإ اإلاٗلَماث ؤنبدذ جمشل الَُم مَعصا اؾتراجُجُا ىاما ٖلى مؿخَُ اإلااؾؿاث ٍطل ٪إلاا ًم٨ن
جد ٌ٣ُ٣من ٢ضعاث ٍمحزاث جناٞؿُت في مَاظًت التهضًضاث ٍا٦دؿاب َ٢ة ظضًضةٍ .جسخل ٠ؤنَإ اإلاٗلَماث في اإلااؾؿت،
ٍ٢ض جَ٩إ مهاصع ىظو اإلاٗلَماث صازلُت ؤٍ زاعظُت ،بدُض حٗخبر اإلااصة ألاٍلُت للَُْٟت ؤلاصاعٍت اإلاخمشلت ؤؾاؾا في اجساط
ال٣غاعاثٍ .ندُجت اعجٟإ الُلب ٖلى اإلاٗلَماث من خُض ٦مُتها ٍنَُٖتها ا٢خطخى بالًغٍعة مغاٖاة بًهالًا في الَ٢ذ
اإلاناؾب الجساط ال٣غاع ألانؿب.
ناثمت اإلاغاحؼ:
 -/1الٌخب:
.)1ٍ، 2008
َٖ.1اص ؤخمض الؼٍاصاث مدمض "،اججاهاث مػانغة في بصاعة اإلاػغقت"ٖ (،ماإ :صاع نٟاء للنكغ ٍالخَػَ٘ ،
.)2ٍ، 2007
ٖ .2بض الًاصي ٞخخي "،مهضمت في غلم اإلاػلىماث"(،ؤلاؾ٨نضعٍت  :صاع الش٣اٞت الٗلمُت ،
.) 2004
ٖ .3بَص نجم نجم  "،بصاعة اإلاػغقت"ٖ(،ماإ :ماؾؿت الَعا،١
. )2010
 .4ظما ٫الٟاع مدمض " ،اإلاعجم ؤلاغالمي"ٖ( ،ماإ:صاع ؤؾامت ٍاإلاكغ ١الش٣افي للنكغ ٍالخَػَ٘،
.)1ٍ ،2011
 .5خاعٍف نَع الضًن" :بصاعة اإلاىاعص البكغٍت"( ،الجؼاثغ:صاع ألامت للُباٖت ٍالترظمت ٍالخَػَ٘،
.)2011
َٖ .6اص الكَاب٨ت ٖضناإ  "،صوع هظم اإلاػلىماث"ٖ(،ماإ :صاع الُاػٍعصي الٗلمُت للنكغ ٍالخَػَ٘ ،
.2003
ٖ .7ماص م٩اٍي خؿن  "،جٌىىلىحُا الاجهاالث الخضًشت في غهغ اإلاػلىماث"(،ال٣اىغة :الضاع اللبنانُت اإلاهغٍت،
ٍ.)4ٍ،3
.)2000
ٚ .8الب َٖى النَاٌؿت  "،زضماث اإلاؿخكُضًً مً اإلاٌخباث ومغايؼ اإلاػلىماث"ٖ( ،ماإ،صاع الهٟاء،
 .9اإلاهغي ؤخمض " ،الاجهاالث والهغاعاث وقػالُتها في ؤلاصاعة"( ،صبي:صاع الٗلم للُباٖت ٍالنكغ ،ص ث) .
 .10الؿُض بؾماُٖل " ،هظم اإلاػلىماث الجساط الهغاعاث ؤلاصاعٍت"( ،ؤلاؾ٨نضعٍت :اإلا٨خب الٗغبي الخضًض،ص ث).
٢ .11نضًجلي ٖامغ ٍآزغٍإ" ،مهاصع اإلاػلىماث الخهلُضًت والالٌتروهُت"(،ألاعصإ:صاع الُاػٍعصي الٗلمُت للنكغ ٍالخَػَ٘،
.)2009
.)1ٍ ،2010
 .12مسخاع بؾماُٖل ٍاثل " ،مهاصع اإلاػلىماث" ٖ (،ماإ  :صاع اإلاؿحرة للنكغ ٍالخَػَ٘ ٍالُباٖت،
.)1ٍ ،2000
 .13الهباٖ ٙماص " ،هظم اإلاػلىماث،ماهُتها ،ومٌىهاتها"ٖ ،ماإ :صاع الش٣اٞت للنكغ ٍالخَػَ٘،
)1ٍ .2005
ٖ .14لي الؼٚبي خؿن "،هظم اإلاػلىماث ؤلاؾتراجُجُت(.مضزل بؾتراجُجي)" (،ألاعصإ :صاع ٍاثل للنكغ ٍالخَػَ٘،
.)1980
 .15مدؿن الٗبَصي  "،اإلاػىناث الاصاعٍت وآزاعها في عقؼ بهخاحُت ؤلاوؿان"(،ال٣اىغة :صاع الجهًت الٗغبُت،
 .16بلعجَػ خؿحإ " ،هظام اإلاػلىماث اإلاداؾبي وصوعه في اجساط الهغاعاث ؤلاهخاحُت"(،ؤلاؾ٨نضعٍت :ماؾؿت الش٣اٞت
.)2009
الجامُٗت،
.)2003
ٖ .17بض الغػا ١الؿالمي ٖالء "،هظم بصاعة اإلاػلىماث"( ،ال٣اىغة :منكَعاث اإلانٓمت الٗغبُت للخنمُت ؤلاصاعٍت،
 -/2اإلاجالث والضوعٍاث:
.2012
.1الخاط ؾالم ُُٖت" ،مهاُ اإلاػلىمت واإلااؾؿت"،خَلُاث ظامٗت الجؼاثغ،الٗضص،18الجؼء،2ظانٟي،
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ٖ .2بض هللا خمَص ؾغاط"،زهاثو اإلاػلىماث خؿب اإلاؿخىٍاث الخىظُمُت"،مجلت الٗلَم الا٢خهاصًت ٍٖلَم الدؿُحر،
.2005
الٗضص،4
 -/3الغؾاثل الجامػُت :
ُُٖ .1ت الخاط ؾالم"،حؿُحر اإلاػلىماث في اإلااؾؿاث الهؿحرة واإلاخىؾُت،صعاؾت مُضاهُت وقو همىطج وؤبػاص الظًاء
.)2010
الانخهاصي"،ؤَغٍخت ص٦خَعاو ٚحر منكَعة( ،الجؼاثغ :ظامٗت الجؼاثغ٧ ،3لُت الٗلَم الؿُاؾُت ٍؤلاٖالم،
ٖ .2بض هللا الخمُضي َٞاػ"،اؾخسضام اإلاػلىماث مً نبل اإلاضعاء في اجساط الهغاعاث ؤلاصاعٍت"،عؾالت ماظِؿخحر ٚحر
.)2010
منكَعة(،الجؼاثغ:ظامٗت ًَؾ ٠بن زضة٧:لُت الٗلَم الاظخماُٖت ٍؤلانؿانُت ،جسهو ٖلم اإلا٨خباث ٍالخَزُ،٤
ٖ .3الٍي نهحرة "،الُهظت ؤلاؾتراجُجُت يػامل حؿُحر في اإلااؾؿت "،عؾالت ماظِؿخحر ٚحر منكَعة ( ،الجؼاثغ :ظامٗت ؤبي
.2011
ب٨غ بل٣اًض ،جلمؿاإ مضعؾت الض٦خَعاو،جسهو حؿُحر اإلاَاعص البكغٍت ،
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اإلاماعؾت الضًيُت لكئت اليهىص صازل مجخمؼ اإلاؿغب ألاوؾِ مً زالُ هىاػُ الىوكغَسخي
ؤ.مدمض ألامحن بىخلىقت/حامػت وهغان01

ملخو:
حٗخبر نَاػ ٫الَنكغَسخي من بحإ ؤىم اإلاضٍناث الًُ٣ٟت التي خٟٓذ لنا مجمَٕ اإلاماعؾاث الضًنُت لٟئت ؤىل الظمت،
بط نجض ٞئت الحهَص خايغة بَ٣ة في مجخم٘ اإلاٛغب ألاٍؾِ ٍ التي خُٓذ بدغٍت اإلاٗخ٣ض ٍ اإلاماعؾت الضًنُت ٍ ،ما ًم٨ننا
َغخٌ زال ٫ىظا البدض ىَ َبُٗت جل ٪اإلاماعؾاث ٍ نٓغة اإلاجخم٘ بلحها بياٞت بلى بُٖاء نَعة ٍاضخت ٖن جل ٪الٟئتٍ،
ًا
٢ض ؤزظنا ؤًًا َابٗا مسالٟا في عؾم ألابٗاص الٗامت لخل ٪اإلاماعؾاث من زال ٫نمِ الناػلت ٦إؾاؽ إلاٗغٞت الخا ،٫بطا ٢اعجها
بالغٍاًت الخاعٍسُت ٍ ما ٌكَبها من جدغٍ ،٠ؤًًا ق٩لذ جل ٪اإلاماعؾاث ظضال ٍاؾٗا بسهَم ؤخُ٣ت الحهَص في حكُِض
مٗابض ظضًضة لًم إلاماعؾت ََ٣ؾًم.
الٍلماث اإلاكخاخُت :النَاػ ، ٫الَنكغَسخي ،ؤىل الظمت ،الحهَص  ،الَُ٣ؽ الضًنُت  ،اإلاٛغب ألاٍؾِ .
مهضمت :
ق٩ل ب٢لُم اإلاٛغب ألاٍؾِ خحزا ظٛغاُٞا مًما زال ٫مسخلٞ ٠تراث ال٣غٍإ الَؾُى ،خُض اؾخُإ ىظا ؤلا٢لُم ؤإ ًَ٩إ
لٌ مدَعا ٦بحرا بحإ اإلاٛغبحإ ألاصنى ٍ ألا٢صخى زانت في عؾم الخَظٌ الؿُاسخي إلاا بٗض الٟترة اإلاَخضًت.بإ بل٣اء نٓغة صازلُت
ٖلى الترُ٦بت البكغٍت نجض ؤجها ؤزظث مؿاعا جمحز بالخنَٕ الٗغقي ٍ الضًجي ٞنجض ٖضة ٞئاث خايغة في ىظا اإلاجخم٘ ٧الحهَص
مشال ٍ النهاعُ آزظًن باالٖخباع م٩انتهم الاظخماُٖت ٍ الا٢خهاصًت ٍ الضًنُت ٦إىل طمت حٗامل مًٗم الكغٕ بإخ٩ام ٍ
يَابِ مُٗنت .
بإ ؤضخم مضٍنت في النَاػ ٫الًُ٣ٟت التي ظمٗذ ما ٢بلًا هي هىاػُ الىوكغَسخي ؤٍ ٦خاب "اإلاػُاع اإلاػغب و الجامؼ
اإلاؿغب غً قخاوي ؤهل بقغٍهُت و ألاهضلـ و اإلاؿغب "ٍ الظي ّ
ٖض مهضعا مًما في ال ٌ٣ٟالنَاػلي ٍ مهضعا ؤًًا في الخاعٍش،
ٍمن زاللٌ ا٦دك ٠الباخشَإ ٍ اإلااعزَإ ظَانب ٦شحرة ٍ مخٗضصة من الخاعٍش اإلادلي ٍ الَي٘ آنظا ٥صازل بنُت مجخمُٗت
ؤ٢ل ما ً٣اٖ ٫جها ؤجها ٧انذ في مغخلت الًٗ ٍ ٠الاجهُاع ٍ ،مهضعنا ىظا اؾخُٗنا من زاللٌ ؤإ ندناٍٞ ٫ئت صازل اإلاجخم٘
اإلاٛاعبي في ب٢لُم ما ًهُلر ٖلى حؿمُخٌ باإلاٛغب ألاٍؾِ ،ل٣ض ٧اإ ؤىل الظمت باٖخباعىم ٞئت صازل مجخم٘ مؿلم ج٨دسخي
ؤىمُت ل٩ي ًهلنا ٖجها مجمَٖت من النَاػ ٫في مسخل ٠اإلاجاالث الخُاجُت.
ٌٗخبر ؤىل الظمت بخضُ الٟئاث اإلاَ٩نت إلاجخم٘ اإلاٛغب ألاٍؾِ ٢ٍ،ض خٟٓذ لنا النَاػ ٫مجمَٖت من النهَم
الضًنُت جبحإ لنا مسخل ٠مناحي خُاتهم ٍ مماعؾاتهم الضًنُت صازل مجخم٘ بؾالمي ٍمن زال ٫ىظا ًم٨ن ؤإ ناؾـ
لإلقٍالُت الخالُت ٠ُ٦:جناٍلذ نَاػ ٫الَنكغَسخي الحهَص في اإلاٛغب ألاٍؾِ؟ ٍ ؤًن ًْغ صٍع ىظو الٟئت صازل اإلاجخم٘
اإلاؿلم ٍ في مسخل ٠مجاالث الخُاة؟ ٍىل ًم٨ن اٖخباع ؤإ اإلاضٍنت النَاػلُت خٟٓذ لنا ظل الً٣اًا الخانت بهظو الٟئت ؟ ٍ
ؤًن ًْغ الدؿامذ الضًجي الظي ًضَٖ لٌ الكغٕ صازل مجخم٘ اإلاٛغب ألاٍؾِ من زال ٫النَاػ ٫؟ ٍ بلى ؤي مضُ ججلى طل٪؟
زم ىل حٗخبر نَاػ ٫الَنكغَسخي ٧اُٞت إلاٗغٞت ٧ل الجَانب اإلاِٗكُت لًظو الٟئت زانت من الناخُت الضًنُت ؟ ٧ل ىظا ؾنداٍ٫
ؤلاظابت ٖنٌ في ىظو الَع٢ت الٗلمُت  ٤ٍٞ ،اإلاىهجُت الخالُت:
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اإلابدث ألاوُ  :ؤهمُت هىاػُ الىوكغَسخي جاعٍسُا .
اإلابدث الشاوي  :ؤنىاف ؤهل الظمت في مجخمؼ اإلاؿغب ألاوؾِ .
اإلابدث الشالث  :اإلاماعؾت الضًيُت لليهىص مً زالُ هىاػُ الىوكغَسخي.
اإلابدث ألاوُ  :ؤهمُت هىاػُ الىوكغَسخي جاعٍسُا .
هىاػُ اإلاالٌُت و نُمتها الخاعٍسُت :بإ الباخض ٍىَ ًُال٘ جَُع خغ٦ت الخإلُ ٠ال٣ٟهي ٍ جَالي مهنٟاث النَاػً ٫لمـ
زهَنُت اإلاظىب اإلاال٩ي با نضلـ ٍ انٟغاص اإلاضعؾت اإلاالُ٨ت اإلاٛاعبُت ٍ ألانضلؿُت ٖن ٚحرىا ٞ ،من اظتهاص صازل اإلاظىب
بلى بٖما ٫النٓغ ٍ الغؤي،بلى ؤزظ ال ٫َ٣اإلاكًَع ٍ الغاجر بلى مغاٖاة ألاٖغاٍ ٝما ظغُ ٖلٌُ الٗمل ٧،لًا ؤصٍاث ججٗل٪
جٖ ٠٣لى خغُ٦ت ىظا ال٢ ٍ ٌ٣ٟابلُخٌ للخجضًض زانت في مجا ٫النَاػ ٍ ،٫التي جإحي ٖلى نَعة الَا ٘٢ال٣ٟهي الَُمي اإلاٗاف
للناؽ ٍ .لٗل "اإلاػُاع" ٌٗض ؤ٦بر ٍ ؤىم مضٍنت في النَاػ ٫خُض ال ٌٗغ ٝلٌ نٓحر ؾَاء في ال٣ضع ؤٍ اإلادخٍَُ ،ل٨ن ًم٨ننا ؤإ
ّ
نٗض مالٟاث ؤزغُ ٧انذ ُ٢متها ظلُت ،عٚم ؤجها لم جدٓى بالكإإ ال٨بحر ٍُٞما ًلي ،ؤىم ما ؤل ٌٟاإلاالُ٨ت في  ٌ٣ٞالنَاػ:٫
486ىـ-
-1ؤلاغالم بىىاػُ ألاخٍام :غِسخى بً ؾهل ؤبي ألانبـ الجُاوي*٢اضخي َنجت ٍ م٨ناؽ ٍ ٚغناَت –ث
1478م ٍ -هي مضٍنت ظم٘ ٞحها اإلااػووي ٞخاٍي
 883ه-
-2الضعع** اإلاٌىىهت في هىاػُ ماػوهت ألبي ػيغٍا ًحي بً مىسخى اإلااػووي -
في اإلاظىب اإلاال٩ي٧ٍ ،انذ لًا ُ٢مت ًُ٣ٞت ٍ جاعٍسُت ُٖٓمتٍ ،جمحزث بلٛت عاُ٢ت في ظلًا ٍ اٖخمضث ٖلى جنازغ ألابُاث
الكٗغٍت ٦كَاىض لٍَٛت ؤٍ نٓما لبٌٗ اإلاؿاثل الٗلمُت ،ختى ؤننا نجض بًغاص اإلااػٍني لبٌٗ اإلاؿاثل البالُٚت
٧اإلاكا٧لت،بياٞت لن٣ل اإلااػٍني ٞخاٍُ ٚحرو من الٗلماء ٍ ،من اإلاحزاث ؤًًا ؤإ ناخبها ٌٗغى الؿااٖ ٫لى ٖضة ً٣ٞاء
باإلاغاؾلت للٗلماء في الجؼاثغ ٍبجاًت ٍ جَنـ ٍ،ىَ بظل ٪ظم٘ ٞخاٍُ مؿاثل اإلاخإزغٍن من ٖلماء جلمؿاإ ٍ الجؼاثغ ٍ جَنـ
،بياٞت إلاحزاث ٖضًضة لًظو اإلاضٍنت ٍ التي ا٦خُٟنا بهظا ال٣ضع مجها .
ٍ٢ض ال ٌؿٗنا اإلاجا ٫لظ٦غ ٧ل ما صٍنٌ اإلاالُ٨ت في ىظا الباب لٛؼاعة ؤلانخاطً ٍ ،م٨ن ال ٫َ٣ؤإ النَاػ ٫في اإلاٛغب ؤلاؾالمي
ؾاىمذ بك٩ل ٦بحر في خل ً٢اًا ٍ مًٗالث ٍاُٗ٢ت ٍ،ؤمضجنا بهَعة خُ٣ُ٣ت للمجخم٘ آنظا ٥ؾَاء من ناخُت صًنُت ؤٍ
اظخماُٖت ؤٍ ؾُاؾُت  ٍ،لًظا ؤًن ج٨من ُ٢مت النَاػ ٫من ناخُت َ٧جها ماصة جاعٍسُت ٌَٖٗ ٫لحها في مٗغٞت ؤخَاٞ ٫ئاث
اإلاجخم٘ ٦إىل الظمت ؟ ؤٍ ًٞم َبُٗت النٓم الاظخماُٖت ٍ الؿُاؾُت الؿاثضة ػماإ ٍ م٩اإ الناػلت؟
الهُمت الخاعٍسُت:
لم جدٔ الضعاؾاث الخاعٍسُت الخانت بالخُاة الٗامت للمٛغب ألاٍؾِ بإىمُتٞ،صر اإلاهاصع الخاعٍسُت التي جمضنا
با ٍيإ في ٞترة من الٟتراث ٧انذ ٢لُلت،بياٞت بلى حكدذ اإلااصة بحإ صٞاث اإلاهاصعٍ،ىظا ما ظٗل من ٦خب النَاػ ٫ماصة
1مصطفى الصمدم"،فقو النوازل عند المالكية تاريتا ومنهجا" ،مكتبة الرشد  ،العربية السعودية ،الرياض1428 ،ق،2007/ط،1ص29

*جيان :بالفتح مث التشديد مدينة كاسعة باألندلس كىي شرؽ قرطبةك ينسب إليها مجاعة كافرة منهم :ابن مالك الطائي الجياني صاحب األلفية يف النحو
،أنظر /ياقوت احلموم،معجم البلداف ،دارصادر،بريكت1397 ،ق1988/ـ،ج،2ص195
**جاء يف مقاؿ :مدخل إىل فقو النوازؿ لعبد احلق بن أمحد محيش "الدرة" ك األصح الدرر باجلمع ال باإلفراد .

"،حتقيق ماحي قندكز ،منشورات كزارة الشؤكف الدينية ك
"الدرر المكنونة في نوازل مازونة
2أبو زكريا حيي بن موسى ادلازكين،
األكقاؼ،اجلزائر1433،ق2012/ـ ،ط،01ج،01ص ،135ص،136ص،137ص. 138
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ضخمت ٌؿخ٣ي الباخض مجها َبُٗت اإلا٩اإ ٍ الؼماإ الظي خضزذ  ٌُٞالناػلتٍ،بظل ٪جَ٩إ مهضعا ىاماٍٍ،ا٦ض ىظا ؾىقاجي
في ٦خِبٌ "مضزل لخاعٍش اإلاكغم ؤلاؾالمي"  ٍ Introduction A L’histoire de L’orient Musulmanاٖخبر النَاػ ٫من مهاصع
الخاعٍش ؤلاؾالمي ،لُإحي بٗضو عٍباعبغٍنك ٍ ٪ُٟالظي نبٌ بلى ألاىمُت الخاعٍسُت للمهاصع الًُ٣ٟت ٍ يغٍعة الاٖخماص ٖلحها
نٓغا إلاا اخخَجٌ من مٗلَماث جاعٍسُت ٍ ا٢خهاصًت مخنَٖت ال نٓحر لًا .
ٍبالخالي ال ًم٨ن اؾخضعاع اإلاسؼٍإ الخاعٍذي ألانثرٍبَلَجي للماصة النَاػلُت ٍ ؤلاؾخٟاصة مجها بال بٗض جًََُٗا ٍ بظغاء
الخٗضًالث اإلانهجُت ٖلحها .
 -1مً الىاخُت الاحخماغُت:
ل٣ض حٗضصث مٓاىغ الخاعٍش الاظخماعي في نَاػ ٫اإلاٛغب ؤلاؾالمي  ،جها ؤله ٤بدُاة الناؽ الاظخماُٖت ٍ الا٢خهاصًت  ،بط
جبحإ ٍ جَضر ظَانب مخٗضصة٦،إؾالُب الؼٍاط ٍ م٣ضاع الهضاُُٟ٦ ٍ ١ت الخهغ ٝباإلاًغ ٍ مؿاثل ؤزغُ ٖن الن٩اح ٍ
اندكاع بٌٗ ألان٨دت الٟاؾضةٍ.في النَاػ ٫نَع ٖن الخٗامل في ألاؾَا ١من خُض اإلا٩اًُل ٍ ألاٍاني ٍ الٛل ٍ الخضلِـ
٦ظل ٪اإلاالهي ٍ ال٣ضٍع اإلاخسظة للخمَع ٍ ٖن ناخب الخمام ٍٖن الحهَص ٍ النهاعُ ؤٍ ؤىل الظمت الظًن ندن بهضص
صعاؾت ٍاًٗ٢م صازل خضٍص اإلاٛغب ألاٍؾِ ٍ خُاتهم صازل اإلاجخم٘.بياٞت لظلٞ ٪النَاػ ٫مهضع ُٖٓم لخاعٍش الباصًت،بط
الخَلُاث ؾ٨خذ ٖن ظانب منٌ ٍبظل ٪جم٨ن الباخض من نناٖت نَعة ؾَؾَُلَظُت ٖن ما ٍعاء ؾَع اإلاضًنت.
 -2مً الىاخُت الانخهاصًت:
نخم٨ن من زال ٫النهَم النَاػلُت من ٦كٖ ٠ضة ً٢اًا ا٢خهاصًتٟٞ ،ي مُضاإ الٟالخت ٢ضمذ لنا مٗلَماث ُ٢مت ٖن
ألاعى ٍ خ٨مًاٖ ٍ ،ن اإلالُ٨اث الؼعاُٖت ٍ ْغٍ ٝاؾخٛاللًا ،بط جًمنذ بٌٗ النَاػ ٫ؤلاعر ٍ البَُٕ ٍ اإلاٗاعيت
ًا
٢ٍ،ض٦كٟذ ظَانبا ىامت ٖن ٖال٢ت ؤعباب ألاعاضخي باإلاؼاعٖحإ َ ٍ،بُٗت انخاظًم ٍ ُُٟ٦ت ج٣ؿُم الٗمل ،زم الٗال٢ت بحإ
اإلاضإ ٍ البَاصي بؿبب اإلاجاعي اإلااثُت ٍما ًلخ ٤بها ٦مض الؿَاقي ٍق ٤الترٕ ٍ بناء الؿضٍص ٍ ٚحرىا .

Introductions a l’histoire de L’orient musulman .journaldsesavons –voule3-n3-p179-180 –année 1945 .

1

2حافف حادة " ،الحياة اإلقتصادية بإفريقية في العهد الحفصي من خالل نوازل البرزلي و الونشريسي وكتب الحسبة " ،رللة ادلشكاة تونس،عدد ،07
2009ـ،ص. 128

3زلمد األمني بالغيث" ،مدينة مازونة الفقهية و آثارىا خالل ق 7ـهٔ5/م " ،أعماؿ ادللتقى الوطين ،ادلذىب ادلالكي يف اجلزائر  ،أفريل 2004ـ /أنظر
رللة البحوث العلمية ك الدراسات اإلسالمية ،جامعة اجلزائر،عدد2004 ،01ـ ،ص.117

4أمحد السعيدم "،النوازل الفقهية و العلوم اإلنسانية "علم التاريخ مثاالً" ،دكرية كاف التارخيية ،ادلملكة ادلغربية،السنة الثانية،عدد 06ذك احلجة 1430ق/
ديسمرب كانوف األكؿ2009ـ ،ص . 17

5عبد العزيز حاج كولة "،الحياة اإلجتماعية و اإلقتصادية باألندلس من خالل النوازل الفقهية في القرنين ٓ5وٓ6ىـ ٕٔ-ٔٔ/م "،رسالة ماجستري
،جامعة اجلزائر2010/2009، 02ـ،ص .20
6عبد القادر بوتشيش  "،العالقات اإلنتاجية بين المزارعين و أرباب األراضي في المغرب و األندلس خالل ق 6ـهٕٔ/م "إضاءات حول تراث الغرب
اإلسالمي و تاريتو اإلجتماعي و اإلقتصادي" ،دار الطليعة ،بريكت ،لبناف1422،ق2002 /ـ،ط ،01ص77ك ص . 83

7عمر بنمرية " ،قضايا المياه بالمغرب األوسط من خالل أدب النوازل ،التاريخ و أدب النوازل " ،ندكات كمناظرات رقم  ،46مطبعة فضالة ،الرباط
،ادلملكة ادلغربية  1994 ،ـ  ،ط،1ص.77
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بإ ما ًصر َ٢لٌ ىَ ؤإ الترار النَاػلي اإلاال٩ي لبالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي ٍ ألاٍؾِ زانت  ،ىَ نخاط جضازل ْغٍ ٝبُئُت ٍ
ٍاُٗ٢ت ٞغيًا الؼماإ ٍ اإلا٩اإ  ،ظٗل الؿ٩اإ ٌؿدنجضٍإ بمًاعة ال ٌُ٣ٟالظي ٍظض نٟؿٌ مجبرا ٖلى ؤلاٞخاء مما ؾاٖض ٖلى
ًَْع ٞن ظضًض ٍ جَانل بحإ الٗلماء في مسخل ٠ألاُ٢اع ٍ،بظلً ٪م٨ن ؤإ نسلو بلى  ٌ٣ٞالنَاػ ٍ ، ٫الظي ما ػاً ٫دخاط
بلى صعاؾت مٗم٣ت ٍىظا لًٟم الَ٢اج٘ الخاعٍسُت من منَٓع اإلااعر ال الٍ ،ٌُ٣ٟى٨ظا ًخطر لنا ؤإ ٦خب النَاػ ٫اقخملذ ٖلى
ًا
ًا
ًا
ؤخضار جاعٍسُت ًٍُ٣ٞت ٍا٢خهاصًت ٍاظخماُٖت ٢ض ال جخَاٞغ في ٦خب الخاعٍش ؤخُانا؛ ٍطل ٪إ النَاػ ٫حٗخبر انٗ٩اؾا ناص٢ا
خضار اإلانُ٣ت ٍْغًٍٞا .
٧اإ للٟخَُ صٍعا ىاما في اؾخ٨ناو اإلا٣انض الكغُٖت ٍ اؾدُٗاب مكا٧ل مجخمٗاث اإلاٛغب ؤلاؾالمي ٍ الخ٠ُ٨
مًٗا ،خُض اعجبُذ النَاػ ٫الًُ٣ٟت بهظو الغٗ٢ت الاؾالمُت بً٣ٟاء اإلاالُ٨ت ،إلاا ًمخاػ بٌ ٖن ٚحرو من اإلاظاىب ألازغُ ،من
جنَٕ في ألانَ ٫الدكغَُٗت ،خُض جغ ٥مال ٪ج٣ضًغىا للٗغ ٍ ٝلِـ ٚغٍب ؤإ اإلاٛاعبت ٢ض ٍظضٍا في ىظا ألانل -الٗغ-ٝ
مُٗنا لًم ٖلى خل بٌٗ اإلاؿاثل التي لم ًُغح لًا مشُل ٍ،ىظا ما ظٗل لٌ بم٩انُت الخالئم م٘ الَاٍ ،٘٢ىَ ؤمغ جمحز بٌ ً٣ٞاء
اإلاالُ٨ت باإلانُ٣ت ٍَٗ ،خبر الخإلُ ٠النَاػلي ىَ ألاؾلَب اإلاٗخمض ٖلٌُ من َغً٣ٞ ٝاء اإلاالُ٨ت باإلاٛغب ؤلاؾالمي إلزغاء
النكاٍ ال٣ٟهي ٣ٞ ،ض لٗب الً٣ٟاء صٍعا خٍَُا في جَُع خغ٦ت الخإلُ ٠ال٣ٟهي النَاػلي،باإلانُ٣ت ٍ،الظي ٌٗخبر نَعة
خ٣ُ٣ت ٖن مضُ جَُع  ٌ٣ٞالنَاػ ٫باإلانُ٣ت .بإ ٦خب النَاػ ٫قملذ ٖلى مًامحإ ٖضًضة لم ج٣خهغ ٖلى الجانب الضًجي بل
حٗضث الى ظَانب ٖضًضة ٍىنا ًا٦ض اإلاؿدكغ ١بًمُل ؤماع في بدشٌ مجمَٖت الَزاث ٤ؤإ ٦خب النَاػ ٫لًا ُ٢مت جخٗضُ ؤإ
جَ٩إ صًنُت .ِ٣ٞ
اإلابدث الشاوي  :ؤنىاف ؤهل الظمت في مجخمؼ اإلاؿغب ألاوؾِ :
ؤ /اليهىصً:غُ ؤهضعي قىعاًي Andre chouraquiؤإ الَظَص الحهَصي في بالص اإلاٛغب ٌَٗص بلى الٗهَع اإلاَٚلت في ال٣ضمٍ ،
ًدضص ٍنَلًم م٘ الُٟنُ٣حإ ٍ الظًن ؤؾؿَا مضًنت ٢غَاظنت٢ٍ ،ض اٖخمض ٖلى الاخخماالث ٍ ،الغؤي نٟؿٌ ً٣ضمٌ مىعَـ
بًؼٍيذ خُنما ؤ٦ض ؤإ الٟنُ٣حإ عاً٣ٞم الحهَص ٍىم من ؤؾؿَا النَاة ألاٍلى للحهَص في بالص الكما ٫ؤلاٞغٍ٣ي .جخطر الهجغة بلى
اإلاٛغب ُٞما بٗض بجالء الحهَص بٗض خملت "بىى زظ ههغ* "ؾنت.١ 586م ٖلى بِذ اإلا٣ضؽ ٞخَظٌ ٖضص ٦بحر من الحهَص إلاهغ
ٍ مجها لبالص اإلاٛغب ٍ خاٍلَا الانضماط بالبربغ خُض جسبرنا اإلاغاظ٘ ألاظنبُت الخاعٍسُت ؤإ ظغاٍة ال٣بُلت البربغٍت صانذ
بالحهَصًت ٍىظا ما ًٟنضو ابن زلضٍإ بضلُل ؤإ ال٩اىنت ػُٖمت ىاجٌ ال٣بُلت ٧انذ ٍزنُت الضًانت ٣ٞ،ض ٧انذ جدمل ننما من
زكب ؤزناء بخضُ الخمالث التي ٢ام بها اإلاؿلمَإ ؤزناء ٖملُت الٟخذ للمنُ٣ت ٍ ىظا صلُل َ٢ي ٖلى ؤجها لم ج٨ن حهَصًت
الضًانت .زال ٫الًٗض ؤلاؾالمي ٍ زانت ؤزناء الٟخَخاث َٖمل الحهَص ٖلى ؤؾاؽ ؤىل طمت جٟ٨ل لًم الكغَٗت خً٢َ٣م ،
1أنور زلمود زنايت"،كتب النوازل مصدراً للدراسات التاريتية والقانونية" ،رللة الشريعة ك القانوف،ادلملكة ادلغربية  ،جواف ،2012عدد ،12ص 03

2سعيد كربوع"،كتب النوازل بين االستعمال الفقهي و التوظيف التاريتي -المعيار المعرب نموذجا،" -رللة علوـ االنساف ك اجملتمع ،جامعة بسكرة،
مارس 2014ـ،عدد،09ص .66

يفرم 1996ـ ،
3إمساعيل اخلطيب"،أىمية النوازل في الدراسات الفقهية واالجتماعية والتاريتية " ،رللة دعوة احلق ،ادلملكة ادلغربية ،رمضاف  /1416ؼ
عدد  ، 316ص .04

4مسعود كوايت "،اليهود في المغرب اإلسالمي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين "،دار ىومة للطباعة ك النشر  ،اجلزائر 2000،ـ ،ص 11ك أنظر
Chouraqui André - Les Juifsd'Afrique du Nord- Marche vers l'Occident-volume97-pp422-424-1953-paris

5مسعود كوايت " ،اليهود في المغرب اإلسالمي"  ،مرجع سابق ،ص . 13

 6عطا ابو رية "،اليهود في ليبيا و تونس و الجزائر"  ،مرجع سابق ،ص . 45
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ٍل٨ن م٘ جالخ ٤الٗهَع ٍ جهاًت الخ٨م ؤلاؾالمي با نضلـ ٍ التي ؤنبدذ ؤ٢ل جغخُبا بالحهَص ٍ ىظا م٘ بضاًت794/793ىـ بط
بضؤث اإلاظابذ اإلانٓمت ٍ الاعجضاص الجماعي جنظع باجهُاع اإلاجخم٘ الحهَصي ٍاؾخمغ ىظا لٛاًت ال٣غإ 9ىـ ال ؾُما في ممل٨ت
٢كخالت ٍ ٧اجالَنُا ٌٗ ٍ،بر الٌىهدؿحريىع بَ٣لٌ "بإ ؤخضا من الناؽ لم ًخدمـ للحهَص ٍ ،لم ًخإؾٖ ٠لى َغصىم جهم
ظمُٗا ٧انَا ٌٗضٍجهم بالء ٍ ٧ابَؾا ًجشم ٖلى نضع الُب٣ت ال٣ٟحرة"...
ٌٗخبر جاعٍش ٍظَص الحهَص في منُ٣ت قما ٫بٞغٍُ٣ا ٢ضًم بالنٓغ لخًاعب الغٍاًاث  ٍ ،التي لم جدضص الاؾخ٣غاع
الٟٗلي لًم في اإلانُ٣ت ،ل٨ن ًم٨ن الاؾخ٣غاع ٖلى ؤإ الًٗض الغٍماني ٧اإ البضاًت الٟٗلُت لخَاظضىم في اإلاجخم٘ البربغي ٍ ،
ال ًم٨ن الاٖخماص ٖلى عٍاًت حهَصًت ال٩اىنت ٦ضلُل لَظَص الحهَص في اإلانُ٣ت ٢بل الَظَص الغٍماني – ٧اإ َغخا عٍظذ لٌ
اإلاضعؾت الَ٩لَنُالُت الٟغنؿُت الحهَصًت ٢هض بُٖاء حهَص الجؼاثغ نبٛت الؿ٩اإ ألانلُحإ مشلًم مشل البربغ ٍ -م٘ جَالي
الٟخذ ؤلاؾالمي ٍ صزَ ٫ؤلاؾالم للمنُ٣ت ٍظضث ىاجٌ الٟئت الخغٍت ال٨بحرة التي ٧انذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت جٟ٨لًا لًا ٍ ،
بخٗا٢ب الضٍٍالث في اإلانُ٣ت ٍ يٗ ٠الؿلُت الؿُاؾُت في ألانضلـ ٍ ؾًََ٣ا جَاٞض حهَص ألانضلـ إلاضإ قما ٫بٞغٍُ٣ا ٍ
جم٨نَا من الانضماط في اإلاجخم٘ .
ب/الىهاعيٖ :غٞذ منُ٣ت الكما ٫ؤلاٞغٍ٣ي ٦باقي مناَ ٤الخَى اإلاخَؾِ الاخخال ٫الغٍماني  ،خُض ٖمضث ىاجٌ
.١337م
ؤلامبراََعٍت بلى ن٣ل مٗخ٣ضاتها بلى اإلانُ٣ت ٍ ،بترؾُم الضًن النهغاني ٦ضًن لغٍما ٖلى ًض نؿُىُحن ألاوُ*-272
٧اإ من الَاظب ؤإ حؿعى الضٍلت الغٍمانُت في نكغو بحإ ظمَٕ ال٣باثل البربغٍت  ،عٚم ٖضم الترخُب الظي ال٢او ىظا الضًن
ٖنضىمٞ ،مٗٓم ال٣باثل البربغٍت ٧انذ ٍزنُت.حٗخبر منُ٣ت اإلاٛغب ألاٍؾِ طاث البٗض اإلا٩اني مًمت ظضا ٞ ،ب٣غبها من ؤٍعبا
ظٗلًا حٗغ ٝمنظ ال٣غٍإ ألاٍلى حٗغ ٝخغ٧اث جنهحرًت ٞ ،اإلاهاصع التي حكحر بلى ٞئت النهاعُ ختى جهاًت الًٗض الغٍماني
٢لُلت ،ل٨ن حؿخَٟ٢نا بقاعة ٍاضخت ل٨ثرة ىظو الٟئت في اإلانُ٣ت بط ٦خب الهضٌـ ؤوؾؿُحن** للبابا ؾلؿدُان بإإ ٌٗحإ لٌ
ؤؾٟ٣ا لغُٖت قىؾاال ٍ هي م٩اإ ًبٗض ٖن بىن "غىابت" بؿخحإ ُ٦لَمترا ٍ ،من ىنا ًخطر مضُ ٦ثرة ؤجبإ ىظو الضًانت ٍ،في
ىظا الهضص ٌكحر مِؿىاج Mesnageبلى نجاح اإلابكغٍن في ظم٘ ؤجبإ خَلًم ٍؾاىمَا في نكغ اإلاؿُدُت في اإلانُ٣ت .

1رديوند شايندلني  "،اليهود في اسبانيا المسلمة " ،سلمى خضراء اجليوسي  ،احلضارة العربية االسالمية ،ج ، 1مرجع سابق  ،ص . 314
 2مسعود كوايت " ،اليهود في المغرب اإلسالمي"  ،مرجع سابق  ،ص . 15

 3زلمد حسن العيدركس  "،العصر األندلسي خروج العرب من األندلس " ،دار الكتاب احلديث ،القاىرة 1433 ،ق2012/ـ ،ط ،1ص.62
Slach –n-jude /hellener .jude.BerbersRchenhesSureles .Origines des Juifs etdojudaisme Afrique :paris ; 1909 ;p 1164

4

* ىو إمرباطور ركماين ،حيث كاف حكمو نقطة حتوؿ يف الديانة ادلسيحية ففي عاـ  313ؽ ـ أصدر مرسوـ ميالنو كقد مسيت القسطنطينية بامسو ،تويف عاـ
337ؽ.ـ ،أنظر/
Bertrand Lançon, Stephanie Moreau, Constantin, un Auguste Chrétien, Paris, Armand Colin, 2012, p 256.

إؼيقية،ادلنتدل اإلسالمي ،بريطانيا ،عدد ،10شواؿ  -ذم احلجة،
5كماؿ زلمد جاه اهلل " ،الحراك التنصيري في األقاليم االفريقية " ،رللة قراءات ر
/أكتوبر –ديسمرب  2011ـ،ص.04

6أ،ؼ ،غوتيو" ،ماضي شمال إفريقيا" ،ترمجة ىشاـ احلسيين  ،مؤسسة تاكالت الثقافية ،ليبيا2010 ،ـ ،ص70ك ص. 71

 7خدجية منصورم" ،الدوناتية و ثورات القرن الرابع في شمال إفريقيا"،ماجستري ،جامعة كىراف1987/1986 ،ـ ،ص . 64
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ً ٫َ٣الىانغي" ٍ ٧اإ الٟغنج مجاٍعٍن للبربغ في اإلاٛغب ألاصنى ٍ ال ٍَ٣مجاٍعٍن لًم في ألا٢صخى لِـ بُجهم ٍ بُجهم بال
زلُج البدغ ٞ ،دملَا ؤىل الؿَاخل مجهم ٖلى ألازظ بظل ٪الضًن ٞ ،..لًظا الؿبب ٧اإ يؿُلت ألاوعبي ٍ ًلُان الؿماعي ٍ
ًا
ٚحرىما من ٦باع البربغ النهاعُ"  .انُال٢ا من ىظا النو ًدبحإ ؤإ النهغانُت ٧انذ ٦مٗخ٣ض ٖنض ٢باثل البربغ ٍ ٍنلذ بلى
عئؾاءىا ل٨ن في نٟـ الَ٢ذ بٗض ٖملُت الٟخذ جدَ ٫البربغ بلى ؤلاؾالم ٍ صانَا بٌ لُهبذ الضًن ألاٍٖ ٫نضىم .بإ ٍا٘٢
ألا٢لُاث من ؤىل ال٨خاب بك ٌُ٣الحهَصي ٍ النهغاني في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي ،بضؤ ً٨دسخي بٗضا صًنُا ٍىظا بؿبب الَا٘٢
الؿُاسخي الظي ؾخٗغ ٌٞاإلانُ٣ت زانت بؿ ٍَ٣اإلاَخضًن ٍ ًَْع الضٍٍالث ٍ ؤلاماعاث في اإلاٛغب ؤلاؾالمي ٍ ألاٍؾِ زانت
ٍ ألانضلـ،لَُ٩إ الخٗاٌل اإلابجي ٖلى الكغَٗت ؤؾاؾا في ب٣اء ىظو الٟئت من اإلاجخمٍ٘ ،ىنا نلخٔ خغم اإلاؿلمحإ ٖلى ىظا
الخٗاٌل من زال ٫النهَم النَاػلُت التي ؾخَ٩إ نَعة خُت ٖن ٍاًٗ٢م في اإلاجخم٘ ؤلاؾالميٍ،في نٟـ الَ٢ذ ال ًم٨ن
ججاٍػ بٌٗ الٟئاث من باقي الضًاناث ألازغُ ٧اإلاجَؾُت خُض قًضث هي ؤًًا خًَعا صازل اإلاجخم٘.
ج /اإلاجىؽ:بٗض اؾخٗغاى ٞئاث صًاناث ؤىل ال٨خاب ًم٨ننا الانخ٣ا ٫ؤىل الضًاناث ألازغُ ٍ ،الظًن ٧انَا ًندكغٍإ في
ؤن٣إ بالص اإلاٛغب ؤلاؾالمي ٍ ألاٍؾِ بك٩ل ٢لُل ،م٣اعنت للخًَع الَ٣ي للمٗخ٣ض الؿماٍي ال٨خابي ٍمنٌ ىل ٧اإ
اإلاجَؽ ٞئت ٦شحرة صازل مجخم٘ اإلاٛغب ألاٍؾِ؟ ٍىل حٗضصث ٞئاث ؤزغُ ممن جضًن بضًاناث ٍزنُت ؟
ًَعص ابً زلضون ٖن البربغ ؤجهم صانَا باإلاجَؾُت قإجهم قإإ ؤىل ألامهاع بالكغ٧ ٍ..."٫َ٣ُٞ ١اإ صًجهم اإلاجَؾُت قإجهم
قإإ ألاٖاظم باإلاكغٍ "...١من زال ٫ىظا النو ًًٓغ ؤإ ىظو الُاثٟت ٢ض ٧اإ لًا ٍظَص ٗٞلي ٍ ىنا ٥نو آزغ ًشبذ طل٪
لهاخب ألانِـ اإلاُغب ً٢ٍ..."ٌُٞ ٫َ٣باثل بغَٚاَت في ؤمم ال جدصخى ٍ ؤجهم مجَؽ ٍ ؤىل ْالٟ٦ ٍ ٫غ ٍ ؤزبر بضًانتهم
الخبِشت التي جمؿَ٩ا بها ، "...من ىظا النو اإلا٣خًب ًخطر ظلُا ؤإ ٞئت اإلاجَؽ ٧انذ جخَاظض باإلانُ٣ت عٚم ٢لتها ٍ نًُ٠
ؤًًا ما ظاء بٌ الجؼهاجي خُض ً... "٫َ٣ؤ٦ثر ىظو البالص ٖلى صًن النهغانُت ٍ الحهَصًت ٍ اإلاجَؾُت ٍ ؤلاؾالم بها ٢لُل. "...
من زال ٫جل ٪النهَم الشالر ًم٨ن ال ٫َ٣ؤإ اإلاجَؾُت ٖغَٞا خًَعا ٟ٦ئت في النؿ ٤الؿَؾَُلَجي للمٛغب
ؤلاؾالمي ٍ ،ؤًًا ما ًالخٔ ؤإ ىظو الٟئت لم جازغ في اإلاجخم٘ بك٩ل ٦بحر ٍ الضلُل ىَ ٢لت خًَعىا في النهَم النَاػلُت
٦ما ؾجرُ طل٨ٖ ٪ـ ٞئت الحهَص ٍ النهاعُ.
اإلابدث الشالث  :اإلاماعؾت الضًيُت لليهىص مً زالُ هىاػُ الىوكغَسخي :
*كاف الفينيقيوف يعبدكف إذلا يسمى بعل مولوخ ،نقلو اؿكهنة عندما ىاجركا اىل قرطاج ة ككاف من بني الطقوس حرقاألطفاؿ كلما دعت احلاجة إىل استدرار
الرمحة أك دفع اخلطر  ،أنظر /امحد معليكم  ،االمازيغية كجوقة اإللو مولوخ ،موقع لوموكوف ، lemgoune.com/tamazight ،شوىد يوـ
. 2014/06/05
**القديس أوغسطين 430/354ـ ،كلد مبدينة طاجسطا ( )Thagasteسوؽ أىراس حاليا ،من أب كثين كأـ مسيحية ،درس اخلطابة يف ميالنو ك تأثر

بادلذىب الرييب "الشك"  ،اعتنق ادلسيحية عاـ 386ـ ،أسس رىبانيتو يف عنابة ،ألف كتابو "اإلعترافات" سنة 400ـ ك"مدينة اهلل"سنة 410ـ،ك شلن تأثر

بفكره توما االكويين،مات هبيبونيس ،أنظر/جورج طرابيشي ،معجم الفالسفة ،دار الطليعة للنشر،بريكت،لبناف2006،ـ،ط،03ص117كص. 122

1الناصرم "،اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى"،مصدر سابق  ،ص  69ك ص .70
2ابن خلدكف "،العبر" ،مصدر سابق  ،ج،6ص .139

اب أيب رزع الفاسي" ،األنيس المطرب بروض القرألاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس " ،اعتناء كارؿ يوحناتور نربغ،طبع دار الطباعة
3ف
ادلدرسية  ،اكبسالة1823 ،ـ ،ص. 82
4اجلزنائي علي  "،جنى زىرة اآلسى في بناء مدينة فاس" ،مصدر سابق  ،ص. 13
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بإ اإلاماعؾاث الضًنُت ىل الظمت ٢ض ٟ٦لتها الكغَٗت ؤلاؾالمُت ًٞ ،م ؤخغاع في الٗباصة ٍ ال ًم٨ن منًٗم من جإصًت
قٗاثغىم الضًنُت الخانت بهم ٞ ،النو النَاػلي ٢ض ؤمضنا بنَاػٖ ٫ضة خَ ٫خُاتهم الضًنُت ٍ ىظا ما ؾنخُغ ١بلٌُ ٢ ٍ .ض
اٖخبرث ناػلت حهَص جَاث،الخِ اإلاٟهلي بحإ ؤىل الظمت ٍ اإلاؿلمحإ في بالص اإلاٛغب الاٍؾِ ٍ ازظث الخحز ال٨بحر في مماعؾت
اىل الظمت للكٗاثغ الضًنُت،خُض صاع ٖلى ناػلتها ظضٍ ٫اؾ٘ امخض ختى ٖهغنا الخضًضٍ ،ىظا ما ؤصُ بلى الاىخمام بها ؾَاء
من الناخُت الخاعٍسُتٖ ،ال٢ت الحهَص ٍٍاًٗ٢م في مجخم٘ الصخغاء ؤٍ الًُ٣ٟت ٦جَاػ ب٣اء حهَص جَاث ٍ الخ ٤لًم في مماعؾت
قٗاثغىم.
الناػلت بضؤث من ٢هَع صخغاء اإلاٛغب ألاٍؾِ بخَاث،خُض ٦خب الكهُه ؤبى مدمض بً غبض هللا بً ؤبي بٌغ
1560م) ٢اضخي ب٢لُم جَاث بلى ً٣ٞاء جلمؿاإ ٍ ٞاؽُٞ ،ه ٠اإلاؿُلي ٍٍلضو بإجهما مكاٚباإ بل ىما
986ه/
الػهىىوي (ث
ناخبا ٞخنت في ؤلا٢لُم  ،في خحإ اٖترى اإلاُٛلي ٖلى طلٍ ٪ىظا عاظ٘ ؾباب مجها نَٟط الحهَص في ؤٚلب مضإ اإلاٛغب ؤلاؾالمي
ٍ جَاث زانت ٍ ؾُُغتهم ٖلى الخجاعة .
ًظىب الػهىىوي في عؾالخٌ اإلاَُلت بلى ؤإ اإلاؿُلي ٢ا ٫بَظَب ىضم ٦ناجـ الحهَص ٍ ٢ا ٫ال ٌٗلم ٞحها زال٢ ٍ ٝا ٫ال ًٟتي
بخ٣غٍغىا بال صظا، ٫ؤما اإلاؿُلحي  ٫َ٢ؤإ من ماث ٍ ؤعاص ىضمًا ٍ ًمَث  ًَٞفي الجنت ؤما بإ لم ًٟٗل  ًَٞمن ؤىل الناع ؟.
بإ نٓغة اإلاجخم٘ آنظا٧ ٥انذ مخإعجخت بحإ الدؿامذ ال٨بحر الظي مشلٌ الػهىىوي ٍ الخٗهب الظي مشلٌ اإلاؿُلي ،انُال٢ا
من الاٖخباع الضًجي الظي ًنٗذ بجي بؾغاثُل بإٍنا ٝمسؼٍت ٍ خ٣ضىم ٖلى ؤلاؾالم ٍ اإلاؿلمحإ ٍ اإلاؿُلي عؤُ بَظَب ىضم
٦ناجـ الحهَص ٍ يغٍعة مالخ٣تهم إ اإلاٗابض حٗخبر من الغمَػ الؿُاصًت في اإلاجخمٗاث الضًنُت ٧.انذ مغاؾلت ٢اضخي جَاث
الػهىىوي لبٌٗ الٗلماء ٍ الظًن ؤبضٍا عؤحهم ٍمجهم ً:حي ؤبي البرًاث الؿماعي الخلمؿاوي الظي ٧انذ ٞخَاو مدكضصة م٘

س بق  ،عدد2000 ،28، 27ـ ،ص. 39
1زلمد الرككي  ،حقوق األقليات غير المسلمة في المجتمع اإلسالمي ،رللة آفاؽ الثقافة ك الرتاث ،مرجع ا

2محمد بن عبد الكريم المغيلي ،أحد الفقهاء ك العلماء الذين اشتهركا مبعاداهتم لليهود يف بالد ادلغرب اإلسالمي  ،أصلو من مغيلة إحدل القبائل اليت
كانت تسكن من قرب تلمساف  ،اختلف ادلرتمجوف يف سنة ميالده  ،تعلم ك تفقو على أبرز علماء تلمساف منهم

محمد بن أحمد بن عيسى المغيلي

الشهري باجلالب ،خرج جملاؿ الدعوة ككانت توات منزلو كقد دخل يف صراع مع اليهود ألسباب دينية ك أخرل سياسية إقتصادية  ،من مؤلفاتو "مايجب على

المسلمين من اجتناب ا لكفار و ما يلزم من أىل الذمة من الجزية و الصغار " ،ىاجر لكانو ك كاف ذا منزلة رفعية عند سلطاهنها فكاف داعية للمنهج

الصحيح لإلسالـ ك عاد لتوات بعد مقتل ابنو ك تويف 909ىػ 1503/ـ بتوات ،أنظر  /التنبكيت " ،نيل اإلبتهاج "،مصدرسابق  ،ص  576ك زلمد بن

عكسر الشفشاكم "،دوحة الناشر" ،مصدر سابق ،ص  130ك ابن مرمي " ،البستان " ،مصدر سابق  ،ص . 253

3الونشريسي "،المعيار" ،مصدر سابق ،ج،02ص . 214

4أمحد احلمدم " ،الفقيو المصلح محمد بن عبد الكريم المغيلي " ،مكتبة الرشاد للطباعة ك النشر ،سيدم بلعباس ،اجلزائر1433 ،ق2012/ـ،ص
126
5الونشريسي،مصدر سبق ذكره ،ص . 216
6سناء عطايب" ،واقع اليهود في المغرب األوسط من خالل النصوص الفقهية المالكية "،رللة األداب ك العلوـ اإلنسانية ،جامعة األمري عبد القادر
،قسنطينة  ،عدد2011 ،12ـ ،ص . 178

7مبارؾ فضيلة " ،صحوة المغيلي و ثورتو ضد يهود تمنطيط " ،ملتقى "إسهامات علماء توات يف احلركة الفكرية ك الثقافية إباف العصر احلديث
(2000/1500ـ) ،جامعة أدرار2010 ،ـ ،ص ،138ص . 139
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اإلاؿُلي خُض عؤُ ؤنٌ ال ًجَػ ىضم ٦ناجـ الحهَص ٍٍغُ ؤإ اإلاٟؿضة هي من ًشحر الًغط ٍ ًدضر الٟتإ اإلااصًت ل٣خل النَٟؽ ٍ
ؾلب ألامَا ٍ ٫اقخٗا ٫ناع الخغب .
بإ عؤي ؤبي ػ٦غٍاء ال ٌٗضٍ ؤإ ًَ٩إ ٞخَُ ؤٍ عص ٖلى اإلاُٛلي الظي ًغاو مدكضصا في خ٨مٌ ٖلى حهَص جَاث ٍ ؤًضو في الخ٨م
ؤخمض بن ػ٦غي خُض ٢ا :٫ىضم ال٨ناجـ اإلاؿاٍٖ ٫جها ال ًجَػ بم٣خطخى الكغَٗت اإلادمضًت ٖلى عؤي اإلاد٣٣حإ  ٍ....الدكُٛب
ٞحها من ٖضم الخد ٤ُ٣في ؤنَ ٫من اإلاؿاثل . "...ل٣ض اؾخُإ الػهىىوي خكض ؤ٦بر ٖضص من اإلااٍضًن لٌ في ٞخَاو بٗضم
ظَاػ ىضم ٦ناجـ الحهَص ٍ ىظا ما ؤًضو  ٌُٞال ٌُ٣ٟالغنإ  ٌُ٣ٞجَنـ ٍ مٟخحهاٞ "٫َ٣ُٞ ،ال مان٘ لًم من قغاء ما ًبنَنٌ
لؿ٨ناىم  ٍ .....بطابتهم ٍ منا٢هت ؤمَالًم ٍ خَُاجهم ٍ بهائهم ال ًدل طلٞ ٪ةجهم جدذ طمت اإلاؿلمحإ ٍ ،...بطا ناعث ألاعى
اإلاظَ٧عة ٖلى ملً٨م صٍإ اقتراٍ ما٦ن ٌٗبض ٚحر هللا حٗالى ٞلًم ؤإ ًخهغَٞا ٞحها ببناء ما ًدبَإ "...
ل٣ض ٧انذ ؤعاء ىاٍال الً٣ٟاء خاؾمت في مؿإلت بناء ال٨ناجـ ٞما ٧اإ من اإلاُٛلي ؾَُ ؤإ انخ٣ل لٟاؽ ٍىظا لخكض ؤعاء
الً٣ٟاء ٍ ب٢ناًٖم بإإ ٞخَاو في ىضم ال٨ناجـ قغُٖت  ٍ ،بالٟٗل ؤًضًٌ الىوكغَسخي خُض ٢ا ... "٫ال ج٣غع اإلاالٖحإ الحهَص
ؤبٗضىم هللا ٞحها ٦نِؿت بال ىضمذ باجٟا ١ابن ال٣اؾم ٍالٛحر . "...
بإ عؤي الىوكغَسخي في اإلاؿإلت ٧اإ ٍاضخا ً ًَٞغُ ؤإ ىضم ٦ناجـ الحهَص ٍاظب  ٍ ،ؤًضو في طلٞ ٌُ٣ٞ ٪اؽ ٍ مٟخحها ؤبى
مهضي غِسخى بً ؤخمض اإلااواسخي* خُض ٢اٞ ..."٫ال جنبػي اإلاؿامدت بة٢غاع ال٨ناجـ ٞحها للٟ٨اع ، "...ؤما الخنسخي ٞكضص ؤًًا
ٖلى ٖضم اإلاؿامدت للحهَص بة٢امت مخٗبض بهم بخَاث ٍىظا إلًْاع قغ ٝؤلاؾالم ٍ ال ًًٓغ مٌٗ ٚحرو  .عبما ما طىب بلٌُ
ؤصخاب الغؤي الشاني بجَاػ ىضم ٦ناجـ الحهَص عآو ابن ؾًل في نَاػلٌ خُض ٢ا ٍ "٫لِـ في قغاج٘ ؤلاؾالم بخضار ؤىل
الظمت من الحهَص ٍ النهاعُ ٦ناجـ ٍال قنَٚاث في مضاثن اإلاؿلمحإ ٍ بحإ ًْغانحهم " .

1الونشريسي ،المعيار،مصدر سابق  ،ج،02ص . 218
2ادلصدر السابق ،ص . 218

 3محمد بن قاسم أبو عبد اهلل األنصاري التونسي ،كعرؼ بالرصاع ألف أحد أجداده كاف يصنع ادلنابر كيرصعها كىو الذم صنع منرب جامع الزيتونة ،
قاضي اجلماعة ،كلد مبدينة تلمساف سنة  820ىػ1415 /ـ،انتقل إىل تونس كدرس على أيدم عدد من العلماء مثل اإلماـ البرزلي كالقلشاني ،من مؤلفاتو
اب عرفة في الفقو تويف سنة 894ػق  ،أنظر  /التنبكيت " ،نيل اإلبتهاج "،مصدر سابق ،ص
تذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين ك شرح حدود ن

، 560ص  ، 561زلمد بن عبد الرمحن السخاكم  " ،الضوء الالمع ألىل القرن التاسع "  ،دار اجليل  ،بريكت ،لبناف ،

1412ق1992/ـ،

ط،01ج، 08ص 287ك ص. 288

4الونشريسي "،المعيار" ،مصدر سبق ذكره ،ص . 229
5ادلصدر نفسو  ،ص . 232

*بو مهدي عيسى بن أحمد بن محمد الماواسي البطوئي الفاسي  ،فقيقىا كمفتيها كعادلها ،أقاـ خيطب بفاس اجلديد ضلو ستني سنة ،كلو فتا ٍك نقل

بعضها يف "المعيار" تدؿ على كمالو ،ككيل خطة الفتول بعد اإلماـ القوري ،كرقي أعال درجاهتا ،ككاف حافظا زلققا من جلة الفقهاء ككبار العلماء تويف

سنة 896ق  ،أنظر" /نيل االبتهاج"  ،ص . 194

 6ادلصدر نفسو  ،ص . 225

س بق  ،ص . 119
7احلمدم أمحد "،الفقيو المصلح " ،مرجع ا

س بق ،ج،02ص . 257
8إبن سهل "،اإلعالم بنوازل األحكام" ،مصدر ا
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من زال ٫ما ؾبً ٤خطر ؤإ الٟخَُ جخٛحر بناء ٖلى حٛحر اإلاهلخت اإلابنُت ٖلحها ؤٍ ازخال ٝالَٗاثض ٍ ألاٖغا ٝاإلاغُٖت ٞحها ؤٍ
ػٍا ٫الًغٍعة اإلالجئت بلحها ؤٍ بخٛحر الَن ٠ؤٍ الاؾم ؤٍ من ٖضة ؤؾباب التي جخٛحر من ؤظلًا الٟخاٍُ .
ل٣ض ٧اإ الهغإ في ب٢لُم جَاث بحإ الكُش اإلاؿُلي ٍ الهاضخي ٍ ؤنهاع الػهىىوي ؤ٦بر من ؤإ ًَ٩إ مؿإلت ناػلت ؤٍ خ٨م
٣ٞهي٣ٞ ،ض ّ
مغ ًَما اإلاضَٖ مبروى بً ؤخمض ٍىَ من منانغي الحهَص باإلانُ٣ت ٍ عمى خٟنت من الغما ٫في الَاظًت التي ٧اإ
ًجلـ ٞحها اإلاؿُلي ٍ ىظا الخهغ ٝصلُل َ٢ي ٖلى نغإ زٟي بحإ ٞئخحإ ،الحهَص ٍ ؤنهاعىم ٍ اإلاُٛلي ٍ ؤنهاعو ل٨ن ما
ًُغح  ،ىل ٧انذ ناػلت حهَص جَاث مجغص ٞخَُ ٢هض من زاللًا اإلاؿُلي بزغاط الحهَص ٍ بظالئهم بل ٍخكض الغؤي الٗام
للً٣اء ٖلى ؤىل الظمت باإل٢لُم ؟ ؤال ًم٨ن اٖخباع َلب اإلاُٛلي من مل٧ ٪انَ بإإ ً٣بٌ ٖلى الحهَص الخَاجُحإ ٍ بصزالًم
السجن بٗض م٣خل ببنٌ صلُل ٖلى ٍظَص خ٣ض ؟ ،م٘ ؤإ مل٧ ٪انَ ع ٌٞطل ٍ ٪ؤزبر اإلاُٛلي ؤجهم ؤناؽ لِـ لًم طنب ؟
ًٍ ٠ُ٦سغط ىظا الخ٨م الٛحر منُ٣ي من اإلاُٛلي ٍىَ ٌٗغ ٝالخ٨م ال٣ٟهي ٍلئ ٪الناؽ اإلاؿاإلاحإ ؟.
ل٣ض ؤً٣ن اإلاؿُلي ؤإ نَٟط الحهَص َ٢ي ٍ ؤنبدَا ًخد٨مَإ في الخُاة الا٢خهاصًت ٍ ىم آلامغ ٍ الناهي في ؤلا٢لُم ٞإٖلن
1477م بخإًُض من ال٣باثل ٍ اؾخُإ تهضًم ٍ جسغٍب ٧ل م٩اإ ًخٗبض  ٌُٞالحهَص بخَاثٍ ،ى٨ظا نٟظ
الشَعة ٖلحهم ؾنت882ىـ/
ما ٧اإ ًهبَ بلٌُ عٚم ٖضم جإًُض ؾلُاإ الََاؾُحإ لغؤًٌٍ ،ىنا ًُغح حؿائ ٫آزغ ىل ٧اإ اإلاُٛلي ًغٍض الؿلُت الؿُاؾُت
ٖلى ؤلا٢لُم ؟ نٌ زاع يض الحهَص ٍ بضٍإ جؼُ٦ت ؾلٍَُت ٍَاؾُت ؟ بالٟٗل ٣ٞض ؤؾـ اإلاُٛلي بماعة جَاث .
٢غع اإلاُٛلي ؤإ ًتر ٥جَاث بٗض اؾخ٣غاع ألاٍيإ ٍ ًنخ٣ل بلى بالص الؿَصاإ الٛغبي لنكغ ؤلاؾالم ٍ ل٨ن نخاثج ٞخَُ اإلاُٛلي
٧انذ ؾِئت ٖلى ؤلا٢لُم من الناخُت ؤلا٢خهاصًت ٣ٞ ،ض حُٗلذ ال٨شحر من الهناج٘ ٍ الخغ ٝالتي ٧انذ جدذ ؾُُغة الحهَص
بياٞت بلى ٖضم جإًُض مٗٓم ال٣باثل إلاا طىب بلٌُ اإلاؿُلي ٍ ىنا ًم٨ن الخلَم بلى ؤإ اإلاؿُلي ؤعاص جد ٤ُ٣بماعة في الصخغاء
مبضؤىا الكغَٗت ٍ ىظا ما نغاو في ٦خابٌ ُٞما ًجب ٖلى ألامحر خؿن النُت لإلماعة ،ىظا ما ً٨ك ٠ال٨ٟغ الؿُاسخي ؤلانالحي
ٖنض اإلاؿُلي .
بٗض م٣خل ببنٌ ٖاص اإلاؿُلي بلى جَاث ٍ ؤٖلن الشَعة الشانُت ٖلى الحهَص بٗضما ٍظض ؤجهم ٖاصٍا إلاغا٦ؼىم ٧ٍ ،انذ الخغب بِنٌ
ٍ بحإ ظِل غمغ بً غبض الغخمً ٍ٢ض ىل ٪ال٨شحر ٞحها  ٍ ،في الجهاًت مالذ ٟ٦ت الٛلبت لل٣اضخي الػهىىوي ٞ ،ما ٧اإ من
اإلاؿُلي ؾَُ ؤإ لجإ بلى نباثل البرامٌت* ٍ بؾخ٣غ ٖنضىم لُ٨مل باقي خُاجٌ ختى الَٞاة ؾنت909ىـ .
سبق ،ج ،01ص. 34
1ناصر قارة " ،تغير الفتوى المفهوم و األسباب و الضوابط" ،ملتقى إشكالية الفتول  ،مرجع ا
2احلمدم أمحد" ،الفقيو المصلح" ،مرجع سبق ذكره ،ص .122

3بوشقيف عائشة " ،الدور الفكري لمحمد بن عبد الكريم المغيلي" ،مرجع سبق ذكره،ص. 76

 4مقاليت عبد اهلل "،موقف الشيخ المغيلي من يهود توات" ،رللة احلقيقة ،عدد 2005 ،06ـ ،جامعة أدرار ،ص . 257
س بق ،ص . 129
5احلمدم أمحد" ،الفقيو المصلح" ،مرجع ا

س بق  ،ص . 258
6مقاليت عبد اهلل "،موقف الشيخ المغيلي من يهود توات" ،مرجع ا

 7زلمد بن عبد الكرمي ادلغيلي " ،مدونة فقو التشريع لبناء اإلمارة "،حتقيق مقدـ مربكؾ ،كزارة الشؤكف الدينية ك األكقاؼ  ،اجلزائر2011 ،ـ،ج،01ص
. 141
8مقاليت عبد اهلل" ،موقف الشيخ المغيلي من يهود توات" ،مرجع سبق ذكره ،ص.265
*ىي قبيلة عربية قدـت من سوريا كدتركزكا يف توات

سنة 1040ـ  ،أنظر  /العقيد بن دحو" ،كرونولوجية ومسرد أحداث حواضر أدرار الثالث

(توات -قورارة  -تيديكلت ) التاريتية وماقبل التاريتية ،مجلة أصوات الشمال" ،عدد  ، 2013 ، 58ص. 15
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بإ ما ًْغ من زال ٫هاػلت يهىص جىاث ىَ ازخال ٝآلاعاء الًُ٣ٟت في جإًُض خ ٤اإلاماعؾت الكٗاثغٍت ىل الظمت ٍٍ ،م٨ن
ال ٫َ٣ؤإ ؤىل الظمت لم ًماعؾَا قٗاثغىم بالهَعة التي ٟ٦لًا لًم الكغٕ ٍ ىظا ما عؤًناو في ىضم ٦ناجـ الحهَص ،بٌٛ
النٓغ ٖلى ألاؾباب الخ٣ُ٣ت ٍعاء طل ، ٪عٚم طل٧ ٪انذ ىنا ٥آعاء ؤزغُ ؤًضث الخغٍت الضًنُت ٍ الخ ٤في مماعؾت الكٗاثغ ،
ٍىظا ما ٌٗ٨ـ الَؾُُت الؿمدت في ؤلاؾالم ،من زال ٫ىظا ال ًم٨ن الخغٍط بالُغح الظي ً ٫َ٣ؤإ ؤىل الظمت في اإلاٛغب
ألاٍؾِ لم ًماعؾَا قٗاثغىم الضًنُت نٌ في جهاًت ألامغ ب٣ي الحهَص في جَاث ٍ ماعؾَا صًانتهم عٚم الخبٗاث ألازغُ.
بإ جغ ٥ؤىل الظمت ًماعؾَإ اٖخ٣اصىم زم ًًُٖ ٤لحهم باإلاهاصعة ٍ النٟي ٍ الٗظاب ىظا شخيء ال ًسلَ من الخٗهب ،بط ما
مٗجى ؤإ حؿمذ لًم بةٖخناُ٣ٖ ١ضة زم جٟغى ٖلحهم جهُا باإلًجاب ٍ الخدغٍم ،بطإ ؤىم شخيء ًجب الخظ٦حر بٌ من زال٫
مٗالجت ناػلت ظاءث في اإلاُٗاع ىَ مَيَٕ الخَاع ؤلاؾالمي م٘ آلازغ في نُٛخٌ اإلاٗانغة .لم ج٨ن الخُاة الضًنُت ىل
الظمت م٣خهغة ٖلى مماعؾت الكٗاثغ الضًنُت  ِ٣ٞبل حٗضث بلى اإلاناْغاث الضًنُت ٍ الجض ٫خَ ٫بٌٗ ألامَع الٗ٣ضًت في
صًانت ؤىل الظمت ؤٍ ختى الخ٩لم في ؤلاؾالم ٍ ،ىظا ما ؾنخُغ ١لٌ جدذ مًَٟم الجض ٫الضًجي ٖنض ؤىل الظمت .
الجضُ الضًجي:
ظاءث ناػلت في اإلاُٗاع ؤٍ مناْغة بحإ الكُش ؤبي غبض هللا الكغٍل ٍؤخض الحهَص في جلمؿاإ بط ؾإ ٫الحهَصي زالر
ؤؾئلت ٧اإ ؤٍلًا :ؤإ ؤبا الىهغ الكاعابي ظم٘ الخ٣ضم بالؼماإ ٍ بالٗلت الخامت ٞ ،إظاب ٖلٌُ الكُش ؤإ الجَاب ؤظاب ٖنٌ
ببً الهاجـ ٍ الشاني إلااطا خغم بنؼاء* الخماع ٖن الٟغؽ ٖلى بجي بؾغاثُل ٍ ؤبُذ ل٨م ؟ ٣ٞا ٫الكُش ٖؼمذ ؤإ ؤظُبٌ بالنسخ
ل٨ن ٢لذ ال ؤ٧ ٫َ٢ي ال ً ٫َ٣الحهَصي ظئخجي ٖلى مظىبي ٍ الشالشت إلان بٗض مَسخى ٖلٌُ الهالة ٍ الؿالم ؟ ٣ٞا ٫لبجي
بؾغاثُل  ،ىظو الناػلت ظاءث ٧ازخباع للكُش ؤبي غبض هللا الكغٍل من الظمي ٍلنا في ىظا ألامغ ؾُا ، ١خُض حَٗص الحهَص
َغح مؿاثل في الضًن ؤلاؾالمي حعجؼ ناخبها مشلما ٗٞل الحهَص إلاا ؾإلَا الغؾَ ٫نلى هللا ٖلٌُ ٍؾلم ٖن الغٍح ٍ الٟخُت
الظًن جاىَا في الضىغ ٞ ،نلخٔ ؤإ الظمُحإ ًغٍضٍإ الدك ٪ُ٨اٍ خب اإلاٗغٞت  ،ؤٍ اإلاناْغة ظل بًْاع خ٣ُ٣ت مٗخ٣ضىم .
ظاءث مناْغة بحإ ببً عقُو ٍ ؤخض ال٣ؿاٍؾت من مغا٦ل ٍىظا في بالص ألانضلـ في مضًنت مغؾُت ٍ ٧اإ مَيًَٖا ال٣غآإ
ٍ بعجاػو ًٞ،ظو اإلاناْغة حُُٗنا مضُ ألاىمُت البالٛت التي ٧اإ ًَلحها عظا ٫الضًن من ؤىل الظمت بالضًن ؤلاؾالمي،
1يوسف القرضاكم "،األقليات الدينية و الحل اإلسالمي" ،ادلكتب اإلسالمي  ،بريكت ،ق1998/1418ـ ،ط،03ص ،36ص. 37

2أمحيدة النفري "،اآلخر و الهوية و التراحم ،قراءة في التجربة التاريتية للغرب اإلسالمي " ،رللة قضايا إسالمية معاصرة ،مركز دراسات فلسفة الدين،
بغداد ،عدد 1425 ،27ق 2004/ـ ،ص . 266

3أبي عبد اهلل الشريف التلمساني أحد العلماء ك الفقهاء يف تلمساف كاف إماـ جامع اخلراطني لو

شرح متتصر للتسهيل إلبن مالك ،تويف سنة

847ق1444/ـ ك دفن بباب اجلياد ،أنظر  /ابن مرمي  " ،البستان"،مصدر سابق  ،ص  ، 222ك القلصادم أيب احلسن  " ،رحلة القلصادي "  ،حتقيق
زلمد أبو األجفاف ،دار إبن حزـ ،لبناف ،بريكت1432 ،ق2011/ـ ،ط ،01ص.104
*اإلنزاء ك ىو محل احليوا ف على الوثب أم على إناثها كال يقاؿ إال للشاء ك الدكاب ك احليواف  ،كمسألة إنزاء احلمار فيو إختالؼ مكركه عند احلنابلة كعند
احلنفية ال كراىة يف ذلك ،أنظر /زلمد بن أمحد السفاريين  " ،غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب "  ،دار الكتب العلمية ،لبناف 1417 ،ق 1996/ـ،
ط،01ج، 02ص .31

4الونشريسي"،المعيار" ،مصدر سابق ج،02ص . 154

5عبد ادللك ابن ىشاـ " ،السيرة النبوية" ،علق عليها عبد الرزاؽ اخلطيب ،دار اإلماـ مالك ،باب الوادم ،اجلزائر1432 ،ق2011/ـ ،ط،02ج،01ص
. 229
6الونشريسي"،المعيار" ،ج،11ص . 156
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ٍمداٍلتهم الخلبِـ ٖلى ؤىل الخ ٍ ٤الُٗن في ألاع٧اإ ألاؾاؾُت لإلؾالم ٍ عٚم طل ٪اؾخُإ ابً عقُو ؤإ ٌٛلبهم بالدجج
الن٣لُت ٍ الٗ٣لُت.
زاجمت:
بإ نَاػ ٫الىوكغَسخي باٖخباعىا مضٍنت ًُ٣ٞت مالُ٨ت بامخُاػ ؾاىمذ بك٩ل ٦بحر في خ ٟٔالترار ٍ اإلاغظُٗت اإلاالُ٨ت في
اإلاٛغب ؤلاؾالمي ٍ ،ال ًم٨ن ؤإ ج٣ٟض ُ٢متها م٘ الَ٢ذ زانت في ْل حٗضص الٟنَإ التي ًم٨ن ؤإ حؿاٖض الباخشحإ في الاٖخماص
ٖلحها ٍ ،بظلً ٪م٨ن جهنًُٟا يمن ألاعقُ ٠ال٣ٟهي الظي ً٨دؿب ؤىمُخٌ م٘ الَ٢ذ إلاٗغٞت ماضخي اإلاٛغب ألاٍؾِ ٍ ٢غاءة
ألابٗاص الخًاعٍت التي ٧انذ جَ٩نٌ في مسخل ٠ظَانب الخُاة ؾَاء الضًنُت مجها ؤٍ الؿُاؾُت ٍ ختى الا٢خهاصًت ٍ ،لٗل بدشنا
ىظا ؤزظ الجانب الضًجي اإلاخمشل في مماعؾت الحهَص لَُ٣ؾًم الضًنُت ٢ٍ ،ض ججلى لنا ظملت من الىخاثج ًم٨ن اؾخسالنًا
ُٞما ًلي :
 لٗل ما محز مجخم٘ اإلاٛغب ألاٍؾِ ىَ حؿامدٌ م٘ ٞئت الحهَص خُض جمخَٗا بدغٍت ٦بحرة في مسخل ٠مُاصًن الخُاة٧اللباؽ ٍ اإلاماعؾاث الخجاعٍت ٍ الضًنُت ٍ ،بظل ٪ؤُٖى مجخم٘ اإلاٛغب ألاٍؾِ نَعة للٟغص اإلاؿلم الاظخماعي الظي ً٣بل
آلازغ ٍ ٤ٞألاَغ ؤلاؾالمُت التي جنٓم خُاجٌ.
 بُنذ لنا ناػلت جَاث ؤًًا مضُ الؿٗت ال٨بحرة للكغَٗت ٍ بغىنذ ٖلى ؤإ الٟخَُ جد٨مًا ٖضة اٖخباعاث ٧الؼماإ ٍ اإلا٩اإٍ مضُ ٢ضعة اإلاٟتي ٖلى اؾدُٗاب نو الناػلت ٞ ،خٗضص الخ٨م في ًُ٢ت حهَص جَاث ٧اإ صلُال ٖلى طل ، ٪بياٞت بلى ؤجها بُنذ
اعجباٍ ا٢لُم جَاث بمنُ٣ت اإلاٛغب ؤلاؾالمي ٖلمُا ٍ الظي ًْغ في مغاؾالث الٟجُجي لٗلماء ال٣حرٍاإ ٍ مغاؾلت اإلاُٛلي
لٗلماء اإلاٛغب ألاٍؾِ ٍ ألا٢صخى ٍ،بغىنذ ٦ظل ٪النَاػ ٫الًُ٣ٟت اإلاالُ٨ت ٖلى مضُ مؿاًغة الً٣ٟاء لٗهغىم.
 بإ عٍح الدؿامذ البُٗضة ٖن الخٗهب ٍ الدكضص الضًجي ٧انذ الؿمت الٓاىغة في ؾ٩اإ اإلاٛغب ألاٍؾِ م٘ ؤىل الظمت ،ٞما نِٗكٌ في ٖهغنا الَُم ًسخل٦ ٠شحرا ٖن ٍا ٘٢اإلااضخي ٞ ،إنبدنا الَُم في مجخمٗنا ؤلاؾالمي ال نٟغ ١بحإ الظمي ٍ
اإلاؿخإمن ٍ ال٩اٞغ اإلاداعبٍ ،ىظا ما نغاو في الخٗضي ٖلى ٚحر اإلاؿلمحإ في ب٣إ البلضاإ ؤلاؾالمُت بذجج ٍاىُت ال ؤنل لًا في
الكغَٗت ٗٞ ،لُنا ؤإ نُٗض ٢غاءة جاعٍسنا الاظخماعي لنِٗل بٌ في الخايغ  ٍ ،ؤإ ال نتر ٥اإلاجا ٫ل٩ي ّ
ٌؿَ ١ؤلاؾالم بُغ ١ال
جلُ ٤بالضًن الظي ظاء عخمت للٗاإلاحإ.
ناثمت اإلاهاصع و اإلاغاحؼ:
 /1ؤبي الٗباؽ ؤخمض بن ًخي الَنكغَسخي" ،اإلاػُاع اإلاػغب و الجامؼ اإلاؿغب غً قخاوي ؤهل بقغٍهُت و ألاهضلـ و اإلاؿغب "،
1981م،
1401ه/
جسغٍج ظماٖت من الً٣ٟاء بةقغا ٝمدمض خجيٍ،ػاعة ألاٍ٢ا ٍ ٝالكاٍإ ؤلاؾالمُت ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت،
ط،01ط،02ط،05ط،04ط،06ط،07ط،09ط،10ط،11ط.12
/2مهُٟى الهمضي"،قهه الىىاػُ غىض اإلاالٌُت جاعٍسا ومىهجا" ،م٨خبت الغقض  ،الٗغبُت الؿَٗصًت ،الغٍاى،
.1ٍ،2007
1428ه/
1988م،ط.2
1397ه/
ً/3اَ٢ث الخمَي،معجم البلضاإ ،صاعناصع،بحرٍث،
/4ؤبَ ػ٦غٍا ًخي بن مَسخى اإلااػٍني"،الضعع اإلاٌىىهت في هىاػُ ماػوهت"،جد ٤ُ٣ماحي ٢نضٍػ ،منكَعاث ٍػاعة الكاٍإ الضًنُت
2012م ،01ٍ،ط.01
1433ه/
ٍ ألاٍ٢ا،ٝالجؼاثغ،
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 /05خا ٔٞخاصة"،الخُاة ؤلانخهاصًت بةقغٍهُت في الػهض الخكصخي مً زالُ هىاػُ البرػلي و الىوكغَسخي ويخب الخؿبت"،
2009م.
مجلت اإلاك٩اة جَنـٖ،ضص،07
ٖ /06بض اإلال ٪ابن ىكام " ،الؿحرة الىبىٍت"ٖ ،لٖ ٤لحها ٖبض الغػا ١الخُُب ،صاع ؤلامام مال ،٪باب الَاصي ،الجؼاثغ،
2011م ،02ٍ،ط. 01
1432ه/
/07مدمض ألامحإ بالُٛض"،مضًىت ماػوهت الكههُت و ؤزاعها زالُ م7هـ15/م " ،ؤٖما ٫اإلالخ٣ى الََجي ،اإلاظىب اإلاال٩ي في
2004م .
2004م  ،مجلت البدَر الٗلمُت ٍ الضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،ظامٗت الجؼاثغٖ،ضص،01
الجؼاثغ  ،ؤٞغٍل
/08ؤخمض الؿُٗضي "،الىىاػُ الكههُت و الػلىم ؤلاوؿاهُت "غلم الخاعٍش مشاال"،صٍعٍت ٧اإ الخاعٍسُت ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت،
1430ه /صٌؿمبر ٧انَإ ألاٍ٫
2009م.
الؿنت الشانُتٖ،ضص 06طٍ الدجت
ٖ /09بض الٗؼٍؼ خاط َ٧لت"،الخُاة ؤلاحخماغُت و ؤلانخهاصًت باألهضلـ مً زالُ الىىاػُ الكههُت في الهغهحن05و06هـ،
2010م.
/2009
12-11/م" ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الجؼاثغ، 02
ٖ/10بض ال٣اصع بَحكِل "،الػالناث ؤلاهخاحُت بحن اإلاؼاعغحن و ؤعباب ألاعاضخي في اإلاؿغب و ألاهضلـ زالُ م6هـ12/م
1422ىـ/
"بياءاث خىُ جغار الؿغب ؤلاؾالمي و جاعٍسه ؤلاحخماعي و ؤلانخهاصي" ،صاع الُلُٗت ،بحرٍث ،لبناإ،
2002م.01ٍ،
ٖ/11مغ بنمحرة ،نًاًا اإلاُاه باإلاؿغب ألاوؾِ مً زالُ ؤصب الىىاػُ ،الخاعٍش و ؤصب الىىاػُ ،نضٍاث ٍمناْغاث ع٢م، 46
 1994م .1ٍ ،
مُبٗت ًٞالت ،الغباٍ ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ،
ً
 /12ؤنَع مدمَص ػناحي"،يخب الىىاػُ مهضعا للضعاؾاث الخاعٍسُت والهاهىهُت" ،مجلت الكغَٗت ٍ ال٣انَإ،اإلامل٨ت
ٖ،2012ضص12.
اإلاٛغبُت،ظَاإ
/13ؾُٗض ٦غبَٕ"،يخب الىىاػُ بحن الاؾخػماُ الكههي و الخىظُل الخاعٍدي  -اإلاػُاع اإلاػغب همىطحا،" -مجلت ٖلَم
2014مٖ،ضص. 09
الانؿاإ ٍ اإلاجخم٘ ،ظامٗت بؿ٨غة ،ماعؽ
/14بؾماُٖل الخُُب"،ؤهمُت الىىاػُ في الضعاؾاث الكههُت والاحخماغُت والخاعٍسُت" ،مجلت صَٖة الخ ،٤اإلامل٨ت
ُٟٞ /1416غي1996م ٖ ،ضص. 316
اإلاٛغبُت ،عمًاإ
/15مؿَٗص َ٧احي  "،اليهىص في اإلاؿغب ؤلاؾالمي مً الكخذ بلى ؾهىٍ صولت اإلاىخضًً"،صاع ىَمت للُباٖت ٍ النكغ  ،الجؼاثغ
2000م .
،
 1996م،
1417ه/
 /16مدمض بن ؤخمض الؿٟاعٍجي " ،ؾظاء ألالباب قغح مىظىمت آلاصاب"  ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،لبناإ ،
ٍ،01ط. 02
 /17مدمض خؿن الُٗضعٍؽ " ،الػهغ ألاهضلسخي زغوج الػغب مً ألاهضلـ"  ،صاع ال٨خاب الخضًض ،ال٣اىغة ،
2012م.1ٍ ،
1433ه/
٦ /18ما ٫مدمض ظاو هللا "،الخغاى الخىهحري في ألانالُم الاقغٍهُت  ،مجلت نغاءاث بقغٍهُت " ،اإلانخضُ ؤلاؾالمي  ،بغٍُانُا،
 2011م.
ٖضص ،10قَا– ٫طي الدجت/ ،ؤ٦خَبغ  -صٌؿمبر
2010م .
َٚ /19جٌُ" ،ماضخي قماُ بقغٍهُا" ،جغظمت ىكام الخؿُجي  ،ماؾؿت جاٍالذ الش٣اُٞت ،لُبُا،
1987م.
/1986
/20زضًجت منهَعي "،الضوهاجُت و زىعاث الهغن الغابؼ في قماُ بقغٍهُا "،ماظؿخحر ،ظامٗت ٍىغاإ،
. 2014
/21ؤخمض مٗلُ٨م  "،ألاماػَؿُت وحىنت ؤلاله مىلىر "،مَ ٘٢لَمََ٧إ ، lemgoune.com/tamazight،قَىض ًَم/06/05
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2006م. 3ٍ،
 /22ظَعط َغابِصخي" ،معجم الكالؾكت" ،صاع الُلُٗت للنكغ ٍ الخَػَ٘،بحرٍث،لبناإ،
/23ببن ؤبي عػٕ الٟاسخي"،ألاهِـ اإلاُغب بغوى الهغَاؽ في ؤزباع ملىى اإلاؿغب وجاعٍش مضًىت قاؽ" ،اٖخناء ٧اع٫
1823م.
ًَخناجَعنبرَ،ٙب٘ صاع الُباٖت اإلاضعؾُت  ،اٍبؿالت،
 /24ؤخمض بن زالض النانغي"،ؤلاؾخهها ألزباع صوُ اإلاؿغب ألانصخى" ،جد ٤ُ٣مدمض ٍ ظٟٗغ النانغي ،صاع ال٨خاب للنكغ
1997م ،ط.02
1418ه/
،الضاع البًُاء ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت،
ٖ /25لي الجؼناجي " ،حجى ػهغة آلاؽ في بىاء مضًىت قاؽ" ،جدٖ ٤ُ٣بض الَىاب ابن منهَع ،اإلاُبٗت اإلالُ٨ت ،الغباٍ،
1991م.02ٍ،
1411ه/
اإلاٛغب،
 /26مدمض الغٍ٧ي "،خهىم ألانلُاث ؾحر اإلاؿلمت في اإلاجخمؼ ؤلاؾالمي "،مجلت آٞا ١الش٣اٞت ٍ الترار ،مغظ٘ ؾابٖ ، ٤ضص27
2000م.
،28،
 /27ؤخمض الخمضي" ،الكهُه اإلاهلح مدمض بً غبض الٌغٍم اإلاؿُلي ،م٨خبت الغقاص للُباٖت ٍ النكغ ،ؾُضي بلٗباؽ
2012م.
1433ه/
،الجؼاثغ،
/28ؾناء ُٖابي "،وانؼ اليهىص في اإلاؿغب ألاوؾِ مً زالُ الىهىم الكههُت اإلاالٌُت "،مجلت ألاصاب ٍ الٗلَم ؤلانؿانُت
2011م .
،ظامٗت ألامحر ٖبض ال٣اصع ٢،ؿنُُنت ٖ ،ضص،12
/29مباعًُٞ ٥لت "،صخىة اإلاؿُلي و زىعجه يض يهىص جمىُُِ" ،ملخ٣ى "بؾًاماث ٖلماء جَاث في الخغ٦ت ال٨ٟغٍت ٍ
2010م.
2000م) ،ظامٗت ؤصعاع،
/1500
الش٣اُٞت بباإ الٗهغ الخضًض (
1992م،
1412ه/
 /30مدمض بن ٖبض الغخمن السخاٍي  "،الًىء الالمؼ ألهل الهغن الخاؾؼ"  ،صاع الجُل  ،بحرٍث ،لبناإ ،
ٍ،01ط.08
2005م ،ظامٗت ؤصعاع.
 /31م٣الحي ٖبض هللا "،مىنل الكُش اإلاؿُلي مً يهىص جىاث" ،مجلت الخ٣ُ٣ت ٖ،ضص،06
 /32مدمض بن ٖبض ال٨غٍم اإلاُٛلي "،مضوهت قهه الدكغَؼ لبىاء ؤلاماعة ،جدهُو مهضم مبروى"ٍ ،ػاعة الكاٍإ الضًنُت ٍ
2011م،ط.01
ألاٍ٢ا ، ٝالجؼاثغ،
 /33الُٗ٣ض بن صخَ"،يغوهىلىحُت ومؿغص ؤخضار خىايغ اصعاع الشالر (جىاث -نىعاعة  -جُضًٍلذ ) الخاعٍسُت ومانبل
2013م .
الخاعٍسُت" ،مجلت ؤنَاث الكماٖ، ٫ضص، 58
1998م.03ٍ ،
/1418
ًَ /34ؾ ٠ال٣غياٍي" ،ألانلُاث الضًيُت و الخل ؤلاؾالمي" ،اإلا٨خب ؤلاؾالمي  ،بحرٍث ،ه
 /35ؤخمُضة النٟحر" ،آلازغ و الهىٍت و التراخم ،نغاءة في الخجغبت الخاعٍسُت للؿغب ؤلاؾالمي "،مجلت ً٢اًا بؾالمُت
2004م.
1425ه /
مٗانغة ،مغ٦ؼ صعاؾاث ٞلؿٟت الضًن ،بٛضاصٖ ،ضص،27
2011م،
1432ه/
/36ال٣لهاصي ؤبي الخؿن " ،عخلت الهلهاصي"  ،جد ٤ُ٣مدمض ؤبَ ألاظٟاإ ،صاع ابن خؼم ،لبناإ ،بحرٍث،
ٍ.01
25/Slach –n-jude /hellène .jude.BerbersRchenhes Surelles.Origines des Juifs etdojudaisme Afrique : paris ; 1909 .
26/ Bertrand Lançon, Stephanie Moreau, Constantin, un Auguste Chrétien, Paris, Armand Colin, 2012.
21/Chouraqui André - Les Juifs d'Afrique du Nord- Marche vers l'Occident-volume97-pp422-424-1953-paris .
5/Introduction à l’histoire de L’orient musulman .journal des savons –voule3-n3-p179-180 –année 1945.
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ؤهىاع الهىعة
ص.حمُل خمضاوي/ؤؾخاط الخػلُم الػالي،اإلاؿغب

ملخو:
من اإلاٗغٍ ٝؤإ ٖهغنا ىظا ىَ ٖهغ الهَعة بامخُاػ،لظا ًنبػي ٖلُنا مٗغٞت ؤنَإ ىظو الهَع بنُت ٍصاللت ٍٍُْٟتٍ .من
ؤىم ىظو الهَع :الهىعة الكىجىؾغاقُت ،والهىعة الدكٌُلُت ،والهىعة ؤلاقهاعٍت ،والهىعة ألاًهىهُت ،والهىعة
اإلاؿغخُت ،والهىعة الؿِىماثُت  ،والهىعة البالؾُت ،والهىعة الخىحيهُت الخدؿِؿُت  ،والهىعة البُضاؾىحُت
/الضًضيخدٌُُتٍ.الًم٨ن م٣اعبت ىظو الهَع بال بالخَٖ ٠٢نض زالر زَُاث عثِؿُت هي :البيُت ،الضاللت ،والىظُكت.
منضمت :
من المٖغٍ ٝؤإ الهَعة في مًَٟمًا الٗام جمشُل للَا ٘٢اإلاغجي طىنُا ؤٍ بهغٍا ؤٍ بصعا ٥مباقغ للٗالم الخاعجي اإلاَيَعي
ججؿُضا ٍخؿا ٍعئٍت ٍٍ.دؿم ىظا الخمشُل -من ظًت -بالخ٨شٍُ ٠الازتزاٍ ٫الازخهاع ٍالخهٛحر ٍالخسُُل ٍالخدٍَلٍٍ.خمحز-
من ظًت ؤزغُ -بالخطخُم ٍالتهٍَل ٍالخ٨بحر ٍاإلابالٛتٍ.من زم جَ٩إ ٖال٢ت الهَعة بالَا ٘٢الخمشُلي ٖال٢ت مدا٧اة مباقغة،
ؤٍ ٖال٢ت انٗ٩اؽ ظضلي ،ؤٍ ٖال٢ت جمازل ،ؤٍ ٖال٢ت مٟاع٢ت ناعزت.
ٍجَ٩إ الهَعة طاث َبُٗت لٍَٛت جاعة ٍ ،مغثُت بهغٍت جاعة ؤزغُ.
ٍبخٗبحر آزغ جَ٩إ الهَعة لُٟٓت ٍلٍَٛت ٍخَاعٍت٦ ،ما جَ٩إ نَعة
بهغٍت ٚحر لُٟٓتٍ .للهَعة ؤىمُت ٦برُ في ن٣ل الٗالم اإلاَيَعي
بك٩ل ٦لي ،ازخهاعا ٍبًجاػا ٍج٨شُ ٌٟفي ٖضص ٢لُل من الَخضاث
البهغٍت٢ٍ .ض نض ١الخُ٨م الهُجي يىهككُىؽ الظي
٢ا":٫الهىعة زحر مً ؤلل ًلمت".
ىظاٍ ،جخإل ٠الهَعة الدكُ٨لُتٖ،نض قغصًىاهض صوؾىؾحر(،)F.De Saussureمن الضاٍ ٫اإلاضلٍَ ٫اإلاغظ٘ ،ل٨ن صوؾىؾحر
ٌؿدبٗض اإلاغظ٘٨ٍٍ،خٟي بالهَعة الهَجُت (الضاٍ )٫الهَعة الؿمُٗت اإلاًَٟمُت(اإلاضلٍَ،)٫بخضازلًما الاٖخباَي ٍالاجٟاقي
ًدك٩ل ما ٌؿمى بالهَعة ؤٍ الٗالمت باإلاًَٟم اللؿاني ؤٍ الؿُمُاجي.
ٍٍم٨ن الخضًض ٖن ؤنَإ ٖضة من الهَعة ٖلى الك٩ل الخالي:

 - 1قدكر عبد اهلل ثاين ":سيميائية الصورة" ،مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،الطبعة األكىل سنة 2007ـ ،ص.25-24:
 -2قدكر عبد اهلل ثاين" :سيميائية الصورة" ،ص.119:
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الكغع ألاوُ :الهىعة الدكٌُلُت :
جَ٣م الهَعة الدكُ٨لُت ٖلى الخٍَُ ٍألاق٩اٍ ٫ألالَاإ ٍالٗال٢اثٍ .بطا ٧انذ اللٛت ٢اثمت  -خؿب ؤهضعي ماعجُجي(
ٖ -)A.Martinetلى الخل ٟٔاإلاؼصٍط (اإلاَنُماث ٍالَٟنُماث) لخإصًت ٍُْٟت الخَانلٞ ،ةإ اللَخت الدكُ٨لُت مبنُت بضٍعىا ٖلى
الخل ٟٔالبهغي اإلاؼصٍط :الك٩لم ؤٍ الَخضة الك٩لُت (ٍ ، )Formèmeاللَنم ) (colorèmeؤٍ الَخضة اللَنُت .
ىظا ٍحٗخمض الهَعة الدكُ٨لُت ٖلى عمؼٍت الخٍَُ ٍألاق٩اٍ ٫ألالَاإ ٍالخغٍٞ .ٝالخٍَُ الٗمَصًت  -مشال  -حكحر بلى
حؿامي الغٍح ٍالخُاة ٍالًضٍء ٍالغاخت ٍالنكاٍ.في خحإ حكحر الخٍَُ ألاُ٣ٞت بلى الشباث ٍالدؿاٍي ٍالاؾخ٣غاع ٍالهمذ
ٍألامن ٍالًضٍء ٍالخَاػإ ٍالؿلم .ؤما الخٍَُ اإلااثلت ٞخضٖ ٫لى الخغ٦ت ٍالنكاٍٍ ،جغمؼ ٦ظل ٪بلى الؿٍ ٍَ٣الانؼالٍٖ ١ضم
الاؾخ٣غاع ٍالخُغ الضاىمٞ .ةطا اظخمٗذ الخٍَُ الٗمَصًت م٘ ألاُ٣ٞت صلذ ٖلى النكاٍ ٍالٗملٍ ،بطا اظخمٗذ الخٍَُ
ألاُ٣ٞت م٘ اإلااثلت صلذ ٖلى الخُاة ٍالخغ٦ت ٍالخنَٕ .ؤما الخٍَُ اإلاندنُتٞ ،ترمؼ بلى الخغ٦ت ٍٖضم الاؾخ٣غاع٦ ،ما جضٖ ٫لى
الايُغاب ٍالًُجاإ ٍالٗن.٠
ؤما ٖلى مؿخَُ ألاق٩اٞ ٫شمت مجمَٖت من ألانَإ لًا صالالث ؾُمَُلَظُت ؾُاُ٢ت ٍمكتر٦ت ،بط تهض ٝألاق٩ا ٫الخجغٍضًت،
بالضعظت ألاٍلى ،بلى ال٨كٖ ٠ن الخ٣ُ٣ت الضازلُت ٍالٗمُ٣ت في نٟؿُت ؤلانؿاإ .ؤما ألاق٩ا ٫اإلاهَبت بلى ألاٖلىٞ ،دكحر بلى
الغٍخانُت اإلاالثُ٨ت .ؤما بطا اججًذ بلى الكماٞ ،٫ةجها جضٖ ٫لى اإلااصًت الُُنُت  .ؤما ألاق٩ا ٫خاصة الغئٍؽٞ ،ترجاح بال مدالت
بلى ألالَاإ الخاعة ،بِنما ألاق٩ا ٫اإلاؿخضًغة ٍاإلاندنُتٞ ،ترجاح بلى الًضٍء في ألالَاإ الباعصة .
ٍٍسً٘ الك٩ل  -خؿب عوؾٌحن( -)Ruskinفي جٍَ٩نٌ إلاجمَٖت من الَ٣انحإ مشل٢ :انَإ ألاىمُت (عؾم ق٩ل باعػ جخجم٘
خَلٌ ألاق٩ا ٫الٟغُٖت)؛ ٍ٢انَإ الخ٨غاع(زل ٤انسجام اللَخت بخ٨غاع اإلاَ٩ناث الدكُ٨لُت)؛ ٍ٢انَإ الاؾخمغاع (الاؾخمغاع في
جُبُ٢ ٤انَإ الخخاب٘ اإلانٓم لٗضص من ألاقُاء اإلاشحرة للمخل٣ي)؛ ٍ٢انَإ الاندناء ٍالخََ٣ـ( ألاق٩ا ٫اإلاَ٣ؾت ٍاإلاندنُت
ؤخؿن ب٨شحر من ألاق٩اٍ ٫الخٍَُ اإلاباقغة)؛ ٍ٢انَإ الخًاص ٍالخ٣ابل(الخ٣ابل بحإ ألالَاإ ٍالخٍَُ )؛ ٍ٢انَإ الخٛحر
اإلاخباص(٫حُٛحر في اإلاَ٩ناث ًاصي بلى حُٛحر في الضاللت)؛ ٍ٢انَإ الاحؿا (١بطا ٧اإ ىنا ٥ازخالٍ ٝجباًن ٖلى مؿخَُ الٗنانغ
ال٨برُٞ ،البض من الخناٚم ٖلى مؿخَُ الٗنانغ الٟغُٖت)؛ ٍ٢انَإ ؤلاقٗإ( جناؾٍ ٤جناٚم الخٍَُ يمن ٖال٢اتها
البؿُُت ٍاإلاٗ٣ضة) .
ٍىنا ٥ؤهىاع ٖضة من الخٍَ٩ناث الدكُ٨لُت  -خؿب عوصعوف(  - )Rudroufمجها:
الخٌىٍىاث الاهدكاعٍت:التي ً٣هض بها جَػَ٘ الَخضاث بُغٍ٣ت مخجانؿت ٍمنخٓمت صٍإ مدَع ؤٍ مغ٦ؼ بقٗاعي  ،مشل:
الخهاٍٍغ الٟاعؾُت ٍاإلانمنماث.
الخٌىٍىاث ؤلاًهاغُت:اإلاغجبُت باإلً٣إ الٟغاغي ؤٍ بً٣إ في الخَػَ٘ النؿبي للمؿاخاثٍٍ .ن٣ؿم ىظا النَٕ بضٍعو بلى:
ؤ-الخٌىٍىاث اإلادىعٍت ال٣اثمت ٖلى انخٓام اإلاَ٩ناث خَ ٫مدَع مغ٦ؼي ؤٍ ٖضة مداٍع.
 - 1قدكر عبد اهلل ثاين :نفسو ص.26:
 -2قدكر عبد اهلل ثاين :نفسو ،ص.107:
 - 3قدكر عبد اهلل ثاين :نفسو ،ص.108-107:
 - 4قدكر عبد اهلل ثاين :نفسو ،ص.110-109:
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ب-الخٌىٍىاث اإلاغيؼٍت التي جخٗل ٤بنُ٣ت مغ٦ؼٍت ججاطبُت.
ج-الخٌىٍىاث الهُبُت التي حؿدنض بلى ٍظَص مجمَٖخحإ مخ٣ابلخحإ.
ٍٍالخٔ ٦ظل ٪ؤإ الغؾم في ظًت من ظًاث الَع٢ت ؤٍ اللَخت ،لٌ صالالث في ٖلم النٟـ الاظخماعي٨ٍَٗ ،ـ ؤًًا صالالث
ؾُمُاثُت صالت .خُض ًض ٫الغؾم ،في ٍؾِ الَع٢ت ؤٍ اللَخت ٖ ،لى جَاػإ نٟؿُت الغؾامٍ ،جَاػإ عئٍخٌ لألقُاء٦ٍ ،ظا
اندباىٌ الضٍ ،٤ُ٢التر٦حز ٖلى الخ٣ُ٣ت البهغٍتٍ ،اإلاالخٓت اإلاتزنتٍ ،جناؾ ٤ألا٩ٞاع الٗلمُت ٍاإلانُُ٣ت٦ .ما ًض ٫ؤًًا ٖلى
الاىخمام بالظاثٍ ،ؤلاعاصة الٍَ٣تٍ ،الِٗل في ٍؾِ اإلاجخمٍٖ٘ ،ضم الخُاص ٖن طل ٪مًما ٧انذ الٓغٍ .ٝؤما الغؾم ٖلى
الجانب ألاًمنُٞ ،ضٖ ٫لى مداٍلت الغؾام لالنضماط صازل اإلاجخمٍ٘ ،انٟخاخٌ ٖلى ٖاإلاٌ ٍبُئخٌٍ ،الخٗبحر ٖن َمَخاجٌ
ٍآمالٌ في الخ٣ضمٍ ،بزباث الظاثٍ ،جد ٤ُ٣ألاخؿن ٍألاًٞلٍ ،الاؾخ٣اللُت في ؤزظ ال٣غاعاثٍ ،الاٖخماص ٖلى النٟـ في طل.٪
ٍٍض ٫الغؾم ،في الجانب ألاٌؿغٖ،لى لجَء ناخبٌ بلى
الٗؼلتٍ ،ىغٍبٌ من الٛحرٍ ،انٛالٖ ٌ٢لى نٟؿٌ،
ٍانسخابٌ من اإلاجخمٍ٘ ،الانَُاء صٍإ اإلاَُ ٫بلى الخُاة
الجماُٖت٦ ،ما ًض ٫طل ٪الغؾم ٖلى مُل الغؾام بلى
ألاق٩اٍ ،٫البدض ٖن ألامن لكَٗعو بالَخضة
ٍالضٝء .

الكغع الشاوي :الهىعة ألاًهىهُت :
ًغجبِ ألاًَ٣إ ؤٍ ألاًَ٣نت ( )Iconبالؿُمُاجي ألامغٍ٩ي قاعُ ؾىضعؽ بحرؽ(ٍٍ .)CH.S.Peirceضٖ ٫لى ٧ل ؤنٓمت الخمشُل
الُ٣اسخي اإلاخمحز ٖن ألانٓمت اللؿانُتٍ.حٗبر ألاًَ٣نت ٖن الهَعة ال٣اثمت ٖلى الخمازل بحإ الضاٍ ٫اإلاضلَ ٍ .٫حكخمل ألاًَ٣نت
الغؾَماث الدكُ٨لُت ٍاإلاسُُاث ٍالهَع الَٟجَٚغاُٞت ٍالٗالماث البهغٍت.
ٍمن زمًٞ ،نا ٥مجمَٖت من الٗالماث مجها :الٗالماث الُبُُٗت( ٖالماث مٗللت مشل:
اإلاغى ٍالضزاإ)؛ ٍالٗالماث اإلاهُنٗت( ًسترًٖا ؤلانؿاإ)ً ٫َ٣ً.اوػان" ًدَ٫
الٗغى الٗالماث الُبُُٗت بلى ٖالماث مهُنٗت (ٍمًت يَء)ٍَ ،ؿخُُ٘ في طل ٪ؤإ
ًهُن٘ الٗالماث٢.ض جَ٩إ ىظو الٗالماث مجغص ؤٗٞا ٫ال بعاصًت في الخُاةٍ .بالغٚم من
طلٞ ،٪ةإ اإلاؿغح ًدَلًا بلى ٖالماث بعاصًت٢ٍ .ض ال جَ٩إ لًا ؤًت ٍُْٟت اجهالُت في
الخُاةٍ ،بالغٚم من طلٞ ،٪ةجها ج٨دؿب يغٍعة ىظو الَُْٟت في اإلاؿغح" .

 - 1قدكر عبد اهلل ثاين :نفسو ،ص.110:
 - 2قدكر عبد اهلل ثاين :نفسو ،ص.110:
3

- Kowzan, Tadeusz :( the sign in the theatre), Diogenes, 61, 1968, p: 60.
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ٍٖلٌُٞ ،الهَعة ألاًَ٣نُت حكمل الغؾم الخهٍَغيٍ ،الخهٍَغ الَٟجَٚغافيٍ .نمحز ٦ -ما محز بحرؽ( -)Peirceبحإ زالزت ؤنَإ
من ألاًَ٣نت :الهىعة(ٍ ،)imageالخسُُِ(  ( )diagrammeجخسظ الُاٍلت ٖنض الؿَعٍالُحإ ؤٍ اإلاُمُحإ ق٩ل مسُِ
بًداجي)ٍ ،الاؾخػاعة(٢( ) métaphoreض جهبذ زكبت الغ٦ذ اؾخٗاعة لؿاخت ٢خا ٫ؤٍ ٗ٢غ ؤٍ سجن)..
الكغع الشالث :الهىعة الكىجىؾغاقُت :
حٗض الهَعة الَٟجَٚغاُٞت نَعة مسخهغة للَا ٘٢الخ٣ُ٣ي مؿاخت ٍحجما ٍػاٍٍت ٍمنَٓعا ٍج٨شُٟا ٍزُاال ٍجسُُال .ىظا،
ٍجخمحز الهَع الَٟجَٚغاُٞت بُابًٗا اإلانهي/الخ٣جيٍَ،ابًٗا الٟجي ٍالجماليٍَ،ابًٗا الغمؼي ٍالضالليٍَ،ابًٗا ؤلاًضًَلَجي
ٍاإلا٣هضي٦.ما جدك٩ل الهَعة الَٟجَٚغاُٞت من الضاٍ ٫اإلاضلٍَ ٫الٗال٢اث التي ججم٘ بُجهماٍَٗ.جي ىظا ؤإ الهَعة
الَٟجَٚغاُٞت ،باٖخباعىا نَعة ٍانٟت للَاً ،٘٢م٨ن بزًاًٖا لشناثُت الخُٗحإ ٍالخًمحإٍ ،زناثُت الاؾدبضاٍ ٫الخإلُ،٠
ٍزناثُت الضاٍ ٫اإلاضلٍَ ،٫زناثُت التزامن ٍالخٗا٢بٍ .ال ننسخى ؤًًا بٌٗ اإلاَ٩ناث اإلانانُت ألازغُ ٦ذجم الهَعة
الَٟجَٚغاُٞت(حجم نٛحرٍ-حجم مخَؾٍِ-حجم ٦بحر)ٍ ،م٣اؾًا(ُ٢اؽ الهَعة)ٍَ ،بُٗتها(الهَعة الكمؿُتٍ ،الهَعة
الغ٢مُتٍ،الهَعة الانُناُٖتٍ،الهَعة اإلاٟبر٦تٍ،الهَعة اإلاغ٦بت من الدكُ٨لي ٍالَٟجَٚغافيٍ ،)...مغؾلًاٍ ،مخل٣حها،
ٍػاٍٍت الخ٣اًَا...
ٍجخَ٩إ الهَعة الَٟجَٚغاُٞت من الٗالماث ألاًَ٣نُت ؤٍ البٗض
ألاًَ٣ني(ٍظَو -ؤظؿاصَ -بُٗت -خَُاناثٍ ،)...الٗالماث الدكُ٨لُت ؤٍ البٗض
الدكُ٨لي ( ؤق٩ا – ٫زٍَُ  -ؤلَاإ -الترُ٦بٍ ،)...من الؿنض ٍاإلاخٛحر،مشل:
عؤؽ َ ٌ٢َٞغبَفٞ ،الُغبَف ىَ ؾنض.ؤما اإلااصة ٞهي اإلاخٛحر؛ نٌ ٢ض ًَ٩إ
من نَ ٝؤٍ من ُ٢ن ؤٍ من ظلض ؤٍ من ٢هبٞ...اإلاخٛحر ىَ الظي ًدضص
اإلاٗجىٍَ ،ؿاٖض الؿُمُاجي ٖلى عنض آزاع اإلاٗجى.
ٍمن زمً ،خم الانخ٣ا ٫من الخدلُل الؿُمُاجي بلى ٖملُت الخإٍٍلٍ ،البدض ٖن الٗالماث اإلاغظُٗت ٍالغؾاثل اإلاكٟغة ٍمجمل
اإلا٣انض اإلاباقغة ٍٚحر اإلاباقغةٍ ،جدضًض عئٍت الَٟجَٚغافي بلى الٗالم .
الكغع الغابؼ :الهىعة ؤلاقهاعٍت :
نٗجي بالهَعة ؤلاقًاعٍت جل ٪الهَعة ؤلاٖالمُت ٍؤلازباعٍت التي حؿخٗمل إلزاعة اإلاخل٣ي طىنُا ٍٍظضانُاٍ ،الخإزحر  ٌُٞخؿُا
ٍخغُ٦ا ٍ،صٚضٚت َٖاَ ٌٟلض ٌٗٞال٢خناء بًاٖت ؤٍ منخج ججاعي ما٢ٍ .ض اعجبُذ الهَعة ؤلاقًاعٍت بالغؤؾمالُت الٛغبُت
اعجباَا ٍزُ٣ا ٍ ،ا٢ترنذ ٦ظل ٪بم٣خًُاث الصخاٞت من ظغاثض ٍمجالث ٍمٍَُاث بزباعٍتًٞ ،ال ٖن اعجباًَا باإلٖالم
الاؾتهال٧ي اللُبرالي ،بما  ٌُٞالَؾاثل الؿمُٗت ٍالبهغٍت من عاصًٍَ ،جلٟؼةٍ ،ؾِنماٍ ،مؿغحٍ ،خاؾَب٢ٍ ،نَاث ًٞاثُت،
باإلياٞت بلى ٍؾاثل ؤزغُ ٧البرًضٍ ،الالٞخاث ؤلاٖالنُت ٍ،اإلاله٣اثٍ،اللَخاث الغ٢مُت ٍؤلال٨ترٍنُت...
ىظا٢ٍ ،ض ًٍْغث الهَعة ؤلاقًاعٍت ؤًًا اؾخجابت إلاؿخلؼماث ا٢خهاص الؿَ ١الظي ٌٗخمض ٖلى الٟالخت ٍالهناٖت ٍ ،جغٍٍج
1436م ،خُض بغػث الهَعة ؤلاقًاعٍت في ق٩ل بٖالناث ٍ
اإلانخج الخجاعي٦.ما اعجبُذ باإلاُبٗت منظ ازتراًٖا في الٛغب ؾنت
نهاثذ ٍبعقاصاثٍ .الَُم ،ؤنبذ لإلٖالإ ؤٍ ؤلاقًاع ماؾؿاث ٍقغ٧اث ٍم٣اٍالث زانت حٗخمض ٖلى ؾُاؾُت الاخخ٩اع،
 - 1قدكر عبد اهلل ثاين :نفسو ،ص.36-34:
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ٍالخٟجإ في ؤؾالُب ؤلاٖالإٍ ،صعاؾت الؿَ ١الاؾتهالُ٦تٍ،الترٍٍج للمنخجاث ٍالبًاج٘٦.ما ؤنبذ ؤلاقًاع ماصة صعاؾُت في
اإلاٗاىض الٗامت ٍالخانتٍ ،م٣غعا صعاؾُا في اإلااؾؿاث الجامُٗت ٍ ،زانت ٧لُاث الخجاعة ٍالا٢خهاص...
ٍبطا ٧انذ اإلاجخمٗاث الاقتراُ٦ت ٍالكَُُٖت ٢ض ٢امذ ٖلى الكٗاعاث الؿُاؾُت الشَعٍت
ؤٍ ما ٌؿمى بالهَعة ؤلاقًاعٍت الؿُاؾُت (الضٖاًت الؿُاؾُت)ٞ ،ةإ اإلاجخمٗاث
الغؤؾمالُت ؤُٖذ اىخماما ٦بحرا للهَعة ؤلاقًاعٍت الا٢خهاصًت ٍالدؿٍَُ٣ت(الضٖاًت
الخجاعٍت).
ىظا٢ٍ ،ض ؤزً٘ ؤلاقًاع لضعاؾاث ٖلمُت ٍٞنُت نٓغٍت ٍجُبُُ٣ت مخنَٖت٧ ،النٓغٍت
الؿَُ٩لَظُتٍ ،النٓغٍت الا٢خهاصًتٍ ،النٓغٍت الاظخماُٖتٍ ،النٓغٍت ؤلاٖالمُت،
ٍالنٓغٍت الخضاٍلُتٍ ،النٓغٍت الؿلَُ٦تٍ ،النٓغٍت ال٣انَنُتٍ ،النٓغٍت الجمالُت،
ٍالنٓغٍت الؿُمُاثُت...
ىظاٍ ،حؿخٗمل الهَعة ؤلاقًاعٍت مجمَٖت من آلالُاث البالُٚت ٍالبهغٍت ٢هض الخإزحر ٍؤلامخإ ٍؤلا٢نإ ٍجمٌٍَ اإلاخل٣ي،
٧الخ٨غاعٍ ،الدكبٌٍُ ،ال٨ناًتٍ ،اإلاجاػ اإلاغؾلٍ ،الاؾدبضاٍ،٫الخ٣ابلٍ ،الخًاصٍ ،الجناؽٍ ،الاؾخٗاعةٍ ،اإلابالٛتٍ ،الترا٦م،
ٍاإلاٟاع٢تٍ ،السخغٍتٍ ،الخظٍ ، ٝؤلايماعٍ ،ؤلاًجاػٍ،الخَُ٦ضٍ ،الالخٟاثٍ ،الخَعٍتٍ ،الخٗلٍُ ،٤الخ٨خمٍ ،جدهُل خانل،
ٍال٣لبٍ ،الخمازلٍ ،الدكُ٨ل البهغي...
ٍما ًالخٔ ٖلى الهَعة ؤلاقًاعٍت بالخهَم ؤجها نَعة زاصٖت للمخل٣ي بدكُٛل زُاب الخًمحإ ٍ ،ججاٍػ الخُٗحإ،
ٍالاعج٩اإ بلى زناثُت الخاٞؼ ٍالاؾخجابتٍ ،الخًَٕ للمخُلباث ؤلاًضًَلَظُتٍ ،الاخخ٩ام بلى قغٍٍ البرظماجُت الا٢خهاصًت.
ٍىظا ما ٌؿخَظب من اإلاخ٣بل ؤإ ًَ٩إ ٍاُٖا ٍمخنَعا ٢اصعا ٖلى الن٣ضٍ ،مماعؾت الؿاا٢ٍ ،٫غاءة الغؾاثل الشاٍٍت ٍالٗمُ٣ت،
ٍج ٪ُ٨ٟلٛت الهَعة ظُضاٍ ،حكغٍدًا ؾُدا ٍٖم٣ا٦ .ما ؤإ الهَعة ؤلاقًاعٍت جدمل  -بُبُٗت الخا -٫نَاًا اإلاغؾل ٍعئٍخٌ
للٗالمٍ ،حٗمل ظاىضة للخإزحر في ال٣اعت ٍب٢ناٌٖ ٍاؾتهَاثٌ٢ٍ .ض نض ١عوبحر يحران(  ) Robert Guerinخُنما ٢ا ":٫بإ الًَاء
الظي نؿخنك ٌ٣مَ٩إ من ألا٦سجحإ ٍالنترٍظحإ ٍؤلاقًاع".
الكغع الخامـ :الهىعة الٍاعٍٍاجىعٍت:
نٗجي بالهَعة ال٩اعٍ٩اجَعٍت جل ٪الهَعة اإلاغؾَمت ؤٍ اإلاندَجت لصخو ما بُٛت
السخغٍت منٌ ؤٍ انخ٣اصو ؤٍ هجاثٌ ،بدكٌٍَ نَعجٌ ٍىُئخٌ ٍٍظًٌ ،بما باؾخٗما ٫آلُت
الخطخُم ٍالخ٨بحر ٍالتهٍَلٍ ،بما باؾخٗما ٫آلُت الخ٣ؼٍم ٍالخهٛحر ٍالخد٣حرٍ .من زم،
٣ٞض اعجبُذ الهَعة ال٩اعٍ٩اجَعٍت بالصخاٞت الٛغبُت منظ ال٣غإ الخاؾ٘ ٖكغ
اإلاُالصيٍ .بٗض طل ،٪جإزغث بها الصخاٞت الٗغبُتٍ .الًم٨ن ٢بَ ٫ىظو الهَعة بال بطا
٧انذ ىاصٞت ٍبناءة ٍمشمغة ،جدمل عؾاثل ؾُاؾُت مباقغة ؤٍ ٚحر مباقغة في زضمت
اإلاُلَب ؤٍ الٛغى ؤٍ اإلا٣هض النبُل.

 - 1فيصل األمحر":معجم السيميائيات" ،الدار العربية للعلوـ ناشركف،بريكت ،لبناف ،كمنشورات االختالؼ،اجلزائر ،الطبعة األكىل 2010ـ،ص.114:

100

الػضص  : 15حاهكي – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

ؤما بطا اؾخسضمذ للسخغٍت ٍالاخخ٣اع ٍحكٌٍَ الهَعة ؤٍ زل ٤هللا ٞ ،ةإ ىظو الهَعة ٚحر م٣بَلت في ز٣اٞخنا الٗغبُت
َد
َد
َد ْو ُث ُث َد
ؤلاؾالمُت مهضا٢ا لَ٣لٌ حٗالىَ ":دًا َدؤ ُّي َدها َّالظ َد
ًً َدآ َدم ُثىىا َدال َدٌ ْوس َدخ ْوغ َدن ٌد
ىم ِمم ْوً ن ْوى ٍلم َدغ َدسخى ؤن َدًٌىهىا ز ْوح ًرا ِمم ْون ُثه ْوم َدوال ِن َء ا ٌءا ِنم ْن ِن َء ا ٍءا
ِم
ْو
َد َد َد ْو َد ُث َّ َد ْو ً ْو ُث َّ َد َد َد ْو ُث َد ْو ُث َد ُث ْو َد َد َد َد َد ُث ْو َد ْو َد
ـ الا ْوؾ ُثم ْوال ُثك ُثؿى ُثم َدب ْوػ َدض ْوؤلا َدًمان َدو َدم ْوً َدل ْوم َدً ُثد ْوب َدق ُثإ َدولئََد
َد
اب ِمب
ِم
ِم
ِم ِم
غسخى ؤن ًًٌ زحرا ِممنهً وال جل ِممؼوا ؤهكؿٌم وال جىابؼوا ِمباألله ِم
َّ ُث َد
ُثه ُثم الظ ِماإلاىن "
ٍمن ىنا بطا ٍْٟذ الهَعة ال٩اعٍ٩اجَعٍت لٛغى السخغٍت ٍالهجاء ٍالظم ٍالخ٣بُذٞ ،هي مغَٞيت صًنُاٍٚ ،حر ظاثؼةٞ ،هي
بمشابت ٢ظٍ ٝاتهام نغٍذ.ؤما بطا ٍْٟذ بُغٍ٣ت ٞنُت ٍظمالُت ٚغاى ؾُاؾُت ٍانخ٣اصًت ٍبنالخُت  ،بضٍإ حكٌٍَ
الصخوٞ ،هي نَعة م٣بَلت ٍظاثؼة.
الكغع الؿاصؽ :الهىعة اإلاؿغخُت :
الهَعة اإلاؿغخُت هي جل ٪الهَعة اإلاكًضًت اإلاغثُت التي ًخسُلًا اإلاكاىض ٍالغانض طىنا ٍخؿا ٍقَٗعا ٍخغ٦تٍٚ .البا ،ما
جَ٩إ ىظو الهَعة ع٦دُت ٍمحزانؿُنُت  ٍ،جخَ٩إ من مجمَٖت من الهَع البهغٍت الخسُُلُت اإلاجؿمت ٍٚحر اإلاجؿمت ١َٞ
زكبت الغ٦ذٍ.جخَ٩إ ىظو الهَعة اإلاحزانؿُنُت من :الهَعة اللٍَٛتٍ ،نَعة اإلامشلٍ،الهَعة الَ٩عَٛغاُٞت ٍ ،الهَعة
ألاًَ٣نُتٍ ،الهَعة الخغُ٦تٍ ،الهَعة الًَثُتٍ ،الهَعة الؿِنَٚغاُٞتٍ ،الهَعة الدكُ٨لُتٍ ،الهَعة اللَنُت،
ٍالهَعة الًٟاثُتٍ ،الهَعة اإلاَؾُُ٣ت ؤٍ ؤلاً٣اُٖتٍ ،الهَعة الغنضًتٍ .من ىناٞ ،ةإ " الهَعة اإلاؿغخُت لِؿذ هي
الك٩ل البهغي  ،ِ٣ٞبل هي الٗال٢اث البهغٍت ٍالخَاعٍت البهغٍت؛ الٗال٢اث البهغٍت ُٞما بحإ مَ٩ناث الٗمل ؤٍ الٗغى
الٟجي اإلاؿغحي طاجٌٍ ،الخَاعٍت البهغٍت بحإ ىظو اإلاَ٩ناث ٍاإلامشلحإ ٍاإلاخٟغظحإ".
ٖالٍة ٖلى طلٞ ،٪الهَعة اإلاؿغخُت هي ج٣لُو لهَعة الَاٖ ٘٢لى مؿخَُ الدجم ٍاإلاؿاخت ٍاللَإ ٍالؼاٍٍتٍَٗ .جي ىظا ؤإ
اإلاؿغح نَعة مهٛغة للَا ٘٢ؤٍالخُاةٍ ،جخضازل في ىظو الهَعة اإلاَ٩ناث الهَجُت/الؿمُٗت ٍاإلاَ٩ناث البهغٍت ٚحر
اللُٟٓت.

 - 1اآلية  ،11سورة الحجرات ،ادلصدر السابق نفسو.
 - 2الركح :اخلشبة .كادليزانسني :اإلخراج.
 - 3الكوريغرافيا :تصوير اجلسد.

 - 4شاكر عبد احلميد ":عصر الصورة" ،سلسلة عامل ادلعرفة ،العدد ،311:يناير  ،2005ص.306:
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الكغع الؿابؼ :الهىعة الؿِىماثُت :
من اإلاٗلَم ؤإ الهَعة الؿِنماثُت هي لُ٣ت بهغٍت ؾُمُاثُت مخدغ٦ت،مغجبُت بالُٟلم ٍؤلاَاع ٍػاٍٍت النٓغ ٍنَٕ الغئٍت،
ٍجسً٘ إلاجمَٖت من الٗملُاث ؤلانخاظُت الٟنُت ٍالهناُٖت ،مشل:الخمٍَلٍ ،ال٩اؾخِن٦ٍ ،ٜخابت الؿِناعٍٍَ ،الخمشُل،
ٍؤلانجاػٍ ،الخٍ ،ُُ٘٣الترُ٦بٍ ،اإلاُ٨ؿاط ،زم الٗغىٍ...من زم ٞالهَعة الؿِنماثُت ٖالمت ؾُمُاثُت بامخُاػٍ ،ؤًَ٣إ
بهغي ًن٣ل الَا ٘٢خغُٞا ؤٍ زُالُاٍَٗ.جي ىظا ؤإ الهَعة ٢ض ثَ٧إ مخسُال ٞنُا ٍظمالُا٢ٍ ،ض جَ٩إ ٍزُ٣ت ٍاُٗ٢ت ج٣غٍغٍت
ٍمباقغةٍ .الًم٨ن الخضًض ٖن الهَعة الؿِنماثُت بال في ٖال٢تها باإلاؿخ٣بل ؤٍ الغانض الظي ًخل٣ى ىظو الهَعٍٍ ،ضزل
مًٗا في ٖال٢اث اندكاء ٍبصعاٍ ٥ج٣بل ٍلظة خؿُت ٍطىنُت ٍ .من زم ال ًخد ٤٣ؾُمَُػَـ الهَعة الؿِنماثُت بال بٟٗل
الخل٣ي ؤٍ الخ٣بل؛ إ الغانض ىَ الظي ٌُٗض بناء الهَعة ُٞلمُاٍَُٗ ،ي للهَعة اإلاخلُ٣ت صالالتها الخُ٣ُ٣ت ؤٍاإلادخملت ؤٍ
اإلام٨نت.
ىظاٍ ،جمخاػ الهَعة الؿِنماثُت بًٟائها الضًنامُ٩ي اإلاغ٦بٍ ،جدؿم ٦ظل ٪ببٗضىا الخغ٧ي ٍالخٗا٢بي ٖ .الٍة ٖلى َ٧جها ٖباعة
ٖن لُ٣اث طاث مؿخٍَاث مخنَٖت ،جغجبِ بماىَ لٟٓيٍ ،بهغيٍ ،مَؾُ٣يٍ ،ع٢مي...

الكغع الشامً :الهىعة الغنمُت :
ً٣هض بالهَعة الغ٢مُت جل ٪الهَعة الخاؾَبُت التي جَظض يمن ًٞاءاث الكب٨ت الٗنَ٣صًتٍ .جخمحز ىظو الهَعة
بُابًٗا الخ٣جي ٍالغ٢مي ٍالاٞتراضخيٍ .من زم ٞهي نَعة مخَُعة ٍٖهغٍت ٍٍُُْٟت ،مغجبُت بالخاؾَب ٍالكب٨ت الغ٢مُت.
ٍٍم٨ن  -آلاإ -ؤإ نجض ٧ل الهَع اإلاغَٚبت ٞحها،صٍإ اللجَء بلى الدكُ٨لي ؤٍ الَٟجَٚغافيٞ ،شمت نَع مَظَصة ب٨ثرة صازل
الَٗالم ؤلال٨ترٍنُت الغ٢مُت ىنا ٍىناً ،٥سخاع ؤلانؿاإ مجها ما ٌكاءٍ .ؤ٦ثر من ىظا٣ٞ ،ض جدَلذ ٦شحر من الهَع الدكُ٨لُت
ٍالؿِنماثُت ٍاإلاؿغخُت ٍؤلاقًاعٍت ٍٚحرىا بلى نَع ع٢مُت ٖهغٍتً ،خد٨م ٞحها الخاؾَب بالخشبُذ ؤٍ الخُٛحر ؤٍ الخدٍَغ .
ٍَٗجي ىظا ٧لٌ ؤإ الدكُ٨ل ٢ض اؾخٟاص من الشَعة الخ٨نَلَظُت في مجا ٫اؾدشماع الهَعة الغ٢مُت بؿغٖت ٍمغٍنت ٍؾًَلت
ٍَؿغ بلها٢ا ٍجغُ٦با ٍببضاٖا.
ٍالَُم ،الًم٨ن الاؾخٛناء  -بَال٢اٖ -ن الهَعة الغ٢مُت؛ نٓغا ىمُتها الخ٣نُتٍ ،صٍعىا ؤلاٖالمي ٍالخ٨نَلَجي البلُ.ٜ
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الكغع الخاؾؼ :الهىعة البالؾُت :
ٖغٞذ الهَعة البالُٚت ؤٍ ألاصبُت ؤٍ الٟنُت ؤٍ الكٗغٍت صالالث مخٗضصة ٖبر الخَُع الخاعٍذي٣ٞ ،ض ٧اإ الُٟلؿَ ٝالَُناني
ؤعؾَُ ًغُ ؤإ الهَعة اؾخٗاعة ٢اثمت ٖلى الخمازل ٍالدكابٌ بحإ الُغٞحإ اإلاكبٌ ٍاإلاكبٌ بٌ ،بل ٧اإ ٌؿمي الدكبٌُ
ٍالاؾخٗاعة نَعة" بإ الدكبٌُ ىَ اؾخٗاعة ما ،بال ؤنٌ ًسخلٖ ٠جها ٢لُالٍ .في الخ٣ُ٣ت ٖنضما ً ٫َ٣ىَمحرٍؽ ٖن ؤقُل :بنٌ
ًنُل٧ ٤ا ؾضًٞ ،ظا حكبٌٍُ ،ل٨نٌ ٖنضما ًً :٫َ٣نُل ٤ألاؾضًٞ ،ظو اؾخٗاعةٍ ،إلاا ٧اإ ٦الىما ٌكتر٧اإ في مٗجى الصجاٖت،
ٞل٣ض ؤعاص الكاٖغ ٖن َغٍ ٤الاؾخٗاعة ؤإ ٌؿمي ؤقُل ؤؾضا" .
ٍبهظا ،جَ٩إ الهَعة البالُٚت ؤٍ الخُابُت ٢اثمت ٖلى الدكبٌُ ٍالاؾخٗاعةٍ ،حكتر ٥الهَعجاإ مٗا في ٖنهغ اإلاكابهت
ٍالخمازلٍ .بٗض ؤإ ٧انذ الهَعة مغجبُت بمَلض الخـ ٍالٗ٣ل ٍالخُا ،٫انخ٣لذ م٘ الؿغٍالُحإ لترجبِ بالالٍعي ٍاإلاخسُل
الالقَٗعي ،بُض ؤجها اعجبُذ باإلاَ٩إ الؿُمي م٘ ؾُمُاثُاث الٟٗل (يغٍمام ٍحىػٍل يىعجِـٍ .)...بٗض طل ،٪ا٢ترنذ
باإلاَ٩إ البهغي ٍألاًَ٣ني م٘ الؿُمُاثُاث اإلاغثُت ٍالغ٢مُت.
ىظاٍ ،ل٣ض خهغث الضعاؾاث البالُٚت ٍألاصبُت ٍالكٗغٍت الهَعة الٟنُت في ٖال٢ت اإلاكابهت ال٣اثمت ٖلى الدكبٌُ
ٍالاؾخٗاعة ،صٍإ الاعج٩اػ ٖلى ٖال٢ت اإلاجاٍعة ال٣اثمت ٖلى اإلاجاػ اإلاغؾل ٍال٨ناًتٍ ،التي تهُمن ٖلى النثر ألاصبي ٍالؿغصي
بك٩ل الٞذ لالندباوٍ .من زم٣ٞ ،ض زاع ٧ل من ظاإ مىلُىى (ٍ )Molinoحىثُل جامحن( ، )Tamineفي ٦خابهما( مضزل بلى
الخدلُل اللؿاوي للكػغ) ٖ ،لى اإلاجاػ اإلاغؾل؛ نٌ لِـ نَعة بالُٚت ٗٞلُت لبؿاَتها من ناخُتٍ ،ؾًَلت اؾخسالنًا
ٍجدضًضىا من ٢بل اإلاخل٣ي من ناخُت ؤزغٍُ .من ىناٞ ،الهَعة الخُ٣ُ٣ت هي نَعة اإلاكابهتٍ.في ىظا الهضص٫َ٣ً ،
الضاعؾاإٍ ":في الخالخحإٞ ،ةإ الانؼٍاح الظي ًَ٣م ٖلٌُ اإلاجاػ اإلاغؾل ًخم ججاٍػو ٍازتزالٌ بؿًَلت ،بط بإ الٗال٢ت التي ججم٘
بحإ الُغٞحإَ ...بُُٗت ٍمباقغة .بإ ىظو اإلاجاػاث جَ٣م ٖلى ٖال٢اث ظاىؼة ؾلٟاٍ ،هي ال جخُلب مجًَصا ،ال من الكاٖغ
ل٩ي ًبضًٖاٍ ،ال من اإلاخل٣ي ظل جإٍٍلًا...
بإ الدكبحهاث ٍالاؾخٗاعاث ٍالغمَػ.ؤي٧ :ل ما ٧اإ في الترار ال٨الؾُ٩ي الجضًض مجغص مدؿناث جنٟلذ من بحإ ًضي البالٚت
ل٩ي جهبذ نَعة ،بإ ٍعي الكٗغاء ًَا ٤ٞج٨ٟحر الن٣اصٞ .من ًظ٦غ  ،الَُم ،اإلاجاػ اإلاغؾل ٖنضما ًضٍع ال٨الم ٖلى الكٗغ؟"

 -1أرسطو":التطابة" ،ترمجة :عبد القادر قنيين ،إفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،الطبعة األكىل سنة2008ـ ،ص.191:
- Molino-Joêlle Tamine :Introduction à l’analyse linguistique de la poésie,P.U.F.Paris, 1982, pp : 152-170.
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ٍٚالبا ،ما حٗغ ٝالهَعة بإجها انؼٍاح ٖن اإلاُٗاع ،ؤٍ زغٍط مخٗمض ٖن الَ٣اٖض اإلاٗخاصة ،ؤٍ جدٍَل ألالٟت بلى ٚغابت٦ ،ما ًغُ
طل ٪حىن يىهً ( )John Cohenفي ٦خابٌ( بيُت اللؿت الكػغٍت) ٍَٗ .جي ىظا ؤإ الهَعة هي جدٍَل إلاا ىَ مإلٍَ ٝمؿخٗمل
من ال٨الم بلى لٛت مجاػٍت ٍاؾخٗاعٍت ٍبالُٚت زاع٢ت إلااىَ ٖاصٍ .من زمٞ ،الهَعة هي ٖملُت جدٍَل ٍحُٛحر ٍحٌٍَٗ
ٍاؾدبضاٍ . ٫جخم ىظو الٗملُت ٖلى اإلادَعٍن اإلاخ٣اَٗحإ :اإلادَع الاؾدبضالي الضاللي ٍاإلادَع الخإلُٟي الترُ٦بي اللظًن ٌؿاىماإ
في جد ٤ُ٣الَُْٟت الكٗغٍت خؿب عومان حايبؿىن( .)R.Jakobsonبُض ؤإ جؼقُخان جىصوعوف(ٍ )Tzvetan Todorovؤوػوالض
صويغو(ً )oswald Ducrotنخ٣ضاإ نٓغٍت الانؼٍاح ٖنض ظَإ َ٧ىن ،في ٦خابهما اإلاكتر (٥الهامىؽ اإلاىؾىعي لػلىم اللؿت) ،
ٍٍ٣غاإ ؤإ لِـ ٧ل نَعة هي انؼٍاحٍ ،لِـ ٧ل انؼٍاح نَعة ٍَٗ .جي ىظا ؤإ مًَٟم الانؼٍاح مًَٟم ٢انغ في ًٞم الهَعة
البالُٚت؛ إ زمت بٌٗ الهَع البالُٚت ال٣ضًمت لِؿذ انؼٍاخاث ،مشل :نَعة الَنل بغابِ ٍبٛحر عابِ ٍ .بخٗبحر آزغ ،لم
ٌؿدشمغ ظَإ َ٧ىن مهُلر الانؼٍاح بال بم٣اعنت النهَم الكٗغٍت بالنهَم الٗلمُت الخضًشت ٍاإلاٗانغةٍ .من زم،
الجن ٟ٘ىظو النٓغٍت ٦شحرا ؤزناء الخٟؿحر ٍالكغح ،ل٨جها ججضي ؤزناء ٖملُت الَن .٠بل ؤ٦ثر من ىظا ؤإ اللٛت ؤلانؿانُت في
ألانل اؾخٗاعٍت ٦ما ًغُ هُدكه  ،وقٌُى،وهامان،وعوؾى،وجىصوعوف ،ماصام ىنا ٥ماٌؿمى باالؾخٗاعاث اإلانؿُت ؤٍ الهَع
الخامضة (.)métaphores éteintes

 -1جوف كوىن" :بنية اللغة الشعرية" ،ترمجة :زلمد الويل كزلمد العمرم ،دار توبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء ،ادلغرب ،الطبعة األكىل سنة 1986ـ.
2

- Oswald Ducrot /Tzvetan Todorov: Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Collection Points,
éditions du Seuil. Paris, 1972, p: 349.
3
- Oswald Ducrot /Tzvetan Todorov: Op.cit, p: 349-350.
4
- Oswald Ducrot /Tzvetan Todorov: Op.cit, p: 350-351.
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الكغع الػاقغ :الهىعة التربىٍت والضًضيخٌُُت :
نٗجي بالهَعة التربٍَت جل ٪الهَعة التي جَْ ٠في مجا ٫التربُت ٍالخٗلُمٍ ،جخٗل ٤بمَ٩ناث جضعَؿُت ىاصٞت٦ ،إإ حصخو
ىظو الهَعة ٍا ٘٢التربُت  ،ؤٍ جلخَٖ ِ٣الم جغبٍَت ىاصٞت جُٟض اإلاخٗلم في ماؾؿخٌ ؤٍ ٞهلٌ الضعاسخي .ؤي :بإ الهَعة
التربٍَت هي التي جدمل في َُاتها ُ٢ما بناءة ٍؾامُت،جسضم اإلاخٗلم في ماؾؿخٌ التربٍَت ٍالخٗلُمُت بك٩ل من ألاق٩ا٢ٍ .٫ض
جدنَٕ ىظو الهَعة في ؤق٩الًا ٍؤنماًَا ٍؤنَاًٖا،ل٨ن ىضًٞا ٍاخض ىَ زضمت التربُت ٍالخٗلُمٍ .ال ج٣خهغ ىظو الهَعة ٖلى
ماىَ جغبَي ٖام  ،ِ٣ٞبل جُلٖ ٤لى الهَع اإلاَْٟت في ال٨خاب اإلاضعسخي ،ما ٖضا الهَعة ؤلاقًاعٍتٍ ،الهَعة الدكُ٨لُت،
ٍالهَعة الَٟجَٚغاُٞتٍ ،الهَعة الخَظحهُت الخدؿِؿُت...بل البض ؤإ جَ٩إ نَعة مخمحزة بهضًٞا التربَي ٍالخٗلُمي.
ٍ من ظًت ؤزغًُ ،دَي ال٨خاب اإلاضعسخي مجمَٖت من الهَع الضًض٦خُُ٨ت التي جَْ ٠في خهت الضعؽ جسُُُا ٍجضبحرا
ٍجَيُدا ٍجٍَ٣ما ،مشل :الهَع ؤلاصماظُت ٍ،نَع الَيُٗاثٍ ،الهَع ؤلاًًاخُتٍ ،نَع الخُاَاث.ؤي :بإ الهَعة
الضًض٦خُُ٨ت هي جل ٪الهَعة الخٗلُمُت اإلاغجبُت بم٣اَ٘ الضعؽ الشالزت :اإلا ُ٘٣الابخضاجيٍ ،اإلا ُ٘٣الخٍَ٩جيٍ ،اإلاُ٘٣
الجهاجيٍ .جنضعط ىظو الهَعة ٦ظل ٪يمن ما ٌؿمى بَؾاثل ؤلاًًاحٍ .من زمٌ ،ؿخٗمل اإلاضعؽ الهَعة الضًض٦خُُ٨ت اإلاشبخت
في ال٨خاب اإلاضعسخي لبناء الضعؽ قغخا ٍجَيُدا ٍاؾدشماعا ٍاؾخ٨كاٞا ٍاؾخنخاظا ٍجٍَ٣ما.

الكغع الخاصي غكغ :الهىعة الخىحيهُت الخدؿِؿُت :
ً٣هض بالهَعة ؤلاٖالنُت ؤٍ الخَظحهُت جل ٪الهَعة التي لًا جَظًاث جغبٍَت ٍؤزالُ٢ت ٍٍَنُت ٍَ٢مُتٍ ،حؿعى بلى جنٍَغ
اإلاَاَن ٍتهظًبٌ ٍبزباعو ٍمؿاٖضجٌ.ؤي :لًا ؤٚغاى جَظحهُت ٍجدؿِؿُت ٍبزباعٍت ٍبٖالنُت ٍجغبٍَت بنؿانُتٍَٗ .جي ىظا ؤإ
ىظو الهَعة جَْٚ ٠غاى حٗلُمُت ؤٍ بزباعٍت ؤٍ جنبحهُت٣ً ،هض بها نصر اإلاخٗلم ؤٍ اإلاَاَن بهٟت ٖامت  ،ؤٍ جَظحهٌ ؤٍ
بعقاصو بلى ما ًسضم مهلخخٌ ٍطاجٌ ٍٍاٍٍَ ٌٗ٢نٌ ٍؤمخٌ ٍبُئخٌٍَٗ .جي ىظا ؤإ ىظو الهَعة ىاصٞت ٍؾامُت ،جدمل في َُاتها
عؾاثل بٖالمُت ٍبزباعٍت جنٍَغٍت ٍجَظحهُت ،تهض ٝبلى ٚغؽ الُ٣م النبُلت في نَٟؽ الناؽ لخمشلًا في خُاتهم الَُمُت
ٍالؿلَُ٦تٍ .من ؤمشلت طل ٪الهَع التي جخٗل ٤بالخٟاّ ٖلى البِئت؛ ٍالهَع التي جدض ٖلى الخًامن؛ ٍالهَع التي جدض
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ٖلى اخترام ال٣انَإ ٍٖالماث الؿحرٍَٗ .جي ىظا ؤإ الهَعة الخَظحهُت ؤٍؤلاٖالنُت هي نَعة بعقاصًت ٍجدؿِؿُت ٍؤزالُ٢ت
ٍحٗلُمُت بامخُاػ.

ٍزالنت الهىُ ،جل٨م نٓغة مسخهغة بلى مًَٟم الهَعة بهٟت ٖامت٢ٍ ،ض جبحإ لنا ؤإ زمت ٖضة نَع جخٟغٕ ٖن الهَعة
الٗامت ٍهي:الهىعة الدكٌُلُت ،والهىعة ألاًهىهُت ،والهىعة اإلاؿغخُت ،والهىعة الؿِىماثُت ،والهىعة
الٍاعٍٍاجىعٍت ،والهىعة ؤلاقهاعٍت ،والهىعة البالؾُت ،والهىعة الخىحيهُت الخدؿِؿُت ،والهىعة الغنمُت ،والهىعة
التربىٍت والضًضيخٌُُت...
ٍجب٣ى الهَعة اإلاغثُت ؤًٞل من ؤل٧ ٠لمتٍَٗ .جي ىظا ؤإ ٖهغنا الظي نِٗل  ٌُٞىَ ٖهغ الهَعة بامخُاػ.
ناثمت اإلاغاحؼ:
2008م.
-1ؤعؾَُ ":الخُابت" ،جغظمتٖ :بض ال٣اصع ٢نُجي ،ؤٞغٍُ٣ا الكغ ،١الضاع البًُاء ،اإلاٛغب ،الُبٗت ألاٍلى ؾنت
 -2ظَإ َ٧ىن ":بيُت اللؿت الكػغٍت" ،جغظمت :مدمض الَلي ٍمدمض الٗمغي ،صاع جَب٣ا ٫للنكغ ،الضاع البًُاء ،اإلاٛغب،
1986م.
الُبٗت ألاٍلى ؾنت
2005م.
ً ،311ناًغ
 -3قا٦غ ٖبض الخمُض ":غهغ الهىعة" ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،الٗضص:
ُٞ -4هل ألاخمغ " :معجم الؿُمُاثُاث" ،الضاع الٗغبُت للٗلَم ناقغٍإ ،بحرٍث ،لبناإٍ ،منكَعاث الازخال ،ٝالجؼاثغ،
2010م.
الُبٗت ألاٍلى
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.م2007
 الُبٗت ألاٍلى ؾنت، ألاعصإ، ٖماإ،َ٘ للنكغ ٍالخَػ١ ماؾؿت الَعا،"" ؾُمُاثُت الهىعة:ضٍع ٖبض هللا زاني٢ - 5
6- Kowzan, Tadeusz :( the sign in the theatre), Diogenes, 61, 1968,
7

- Molino-Joêlle Tamine :Introduction à l’analyse linguistique de la poésie,P.U.F.Paris, 1982.

8- Oswald Ducrot /Tzvetan Todorov: Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Collection Points, éditions du
Seuil. Paris, 1972.
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قلؿكت الخجضًض الخًاعي بحن مالَ بً هبي و عوحُه ؾاعوصي
ؤ.بىألاهىاع يُدىُ/اإلاضعؾت الػلُا لألؾاجظة،بىػعَػت،الجؼاثغ
ملخو:
في زًم ٧ل الهغاٖاث ال٨ٟغٍت في ٖاإلانا اإلاٗانغ نجض اىخماما ٍاؾٗا ًسخو بالخجضًض ٟ٦لؿٟت ٍ عئٍت لً٣اًا اإلاجخمٗاث
ّ
بغمتهاٍ،إلاا ٧اإ الخجضًض قغٍ البناء الخًاعي ٍؤؾاؽ بؾتراجُجُخٌ ٍمدغ ٥الخاعٍش ٧ل طل ٪بنما ىَ عنض ٍجدب٘ لخغ٦ت
ال٨ٟغ اإلاَظٌ ٖلي مضُ ٖهَع الخاعٍش ؤلانؿاني الظي من زاللٌ جنب٘ ىظو الخغ٦ت التي جدمل في َُاتها ؾماث الخ٣ضم
ٍالنطج ٍالنماءٍ .من ىنا جإحي ىظو الضعاؾت ٦مداٍلت للخٗم ٤في الٟلؿٟت من زال ٫ػٍاًاىا اإلاخمشلت في الخًاعة بمنَٓع
الخجضًض في الخغ٦ت ال٨ٟغٍت ٍجٟؿحرىا لجملت من الً٣اًا طاث الهلت بٌ ٍبطا ٦نا بهضص الخضًض ٖن الجًَص ال٨ٟغٍت ل٩ل
 2012م)ٍ ،طل ٪إلاا لًما من م٩انت باعػة في مدُِ ال٨ٟغ ؤلاؾالمي
-1920
 1973م)ٍ عوحُه ؾاعوصي (
- 1905
من مالَ بً هبي (
اإلاٗانغٍ ،إلاا ؤياٞخٌ ظًَصىما اإلاخَ٢ضة في بزغاء ٖ٣ل اإلاؿلم بغنُض من ألا٩ٞاع التي ؾاىمذ في نُاٚت ٍجٍَ٩ن الٗضًض من
النسب اإلاشٟ٣ت في ٍاٗ٢نا ؤلاؾالمي٦ ،ما مشلذ ىظو الجًَص عئٍت زا٢بت خَ٢ ٫غاءة اإلاغخلت اإلاٗانغة ٖلى اإلاؿخٍَحإ ؤلاؾالمي
ٍالٛغبيٍ ،في بَاع ىظا الؿُاً ١نبػي ؤإ ًنهب جناٍلنا ٖنض ٢غاءة الجًَص ال٨ٟغٍت إلاا ًم٨ن ؤإ ٌك٩ل ن٣اٍ الالخ٣اء ؤٍ في
بَاع الَ٣اؾم اإلاكتر٦ت بحإ اإلا٨ٟغٍنَ٧ ،إ ألامغ ًضَٖنا ؤإ نٗتر ٝبإإ الٗ٣ل اإلاؿلم اإلاٗانغ ٢ض ؤظًض نٟؿٌ في ٢غاءة ٨ٞغ
اإلاغخلت من خُض الخدلُل ٍالًٟم ٍالاؾدُٗاب ٍبهٟت زانت ما ًخٗل ٤بالَٗإلات الُ٣بُت الظي ازخلٟذ ال٣غاءاث خَلًاٍ .
جخلخو ال٩لماث اإلاٟخاخُت للضعاؾت في ماًلي:
الخجضًض الخًاعي ،مال ٪بن نبي ،عٍظٌُ ٚاعٍصي ،الٟلؿٟت ،الخًاعة الٛغبُت.
مضزل:
بٗض اؾخ٨ما ٫بٌٗ الؼٍاًا الًامت في ٞلؿٟت اإلا٨ٟغٍن ال٨بحرًن مالَ بً هبي ٍعوحُه ؾاعوصي ،خَ ٫نُاٚت اإلاخُلباث
الًغٍعٍت لبناء ألانمَطط الخًاعي ،نداٍ ٫ؤإ ن٨ك ٠اللشام ٖن بٌٗ ن٣اٍ الالخ٣اء ٍ٦ظل ٪من ظًت ؤزغُ بٌٗ مٓاىغ
الخماًؼ التي جمـ زانت ٨ٞغ الخجضًض الخًاعي ،ال٣هض في طل ٪بؾضا ٫الؿخاع خَٞ ٫لؿٟت ن٣ضًت ظاصة الٛغى مجها
جناٍ ٫نؿ٨ٞ ٤غي بخهُٟت منابٌٗ من ٦ال م٨ٟغٍنا.
لظل ٪انٟغصث نٓغة ٧ل من الغظلحإ ججاو الخجضًض الخًاعي في ألا٩ٞاع الجهًٍَت ٖن باقي اإلا٨ٟغٍن آلازغٍنٍ ،اإ ازخلٟا في
ما بُجهما ٖلى مؿخَُ منهج الخدلُل ؤٍٖلى مؿخَُ اإلاٗالجت ٍج٣ضًم البضاثل ،نٓغا الؾدكٗاع ؤىمُت اإلاك٩لت الخًاعٍت ٖنض
اإلاؿلمحإ زانتَٞ ،ظب الخهضي لخلًا في ؾٗت آلاٞا ١لجم٘ قخاتها ختى جبضٍ نمُا مغ٦با ٖلى منهج ٖلمي ٍفي نٟـ الَ٢ذ
ٞلؿٟي ،جُلب اػصٍاظُت في الُغح جنسجم م٘ بًًٗا في خاالثٍ ،جدباًن في خاالث ؤزغُ ،ىظا عاظ٘ لُبُٗت جٍَ٩ن شخهُت
٧ل م٨ٟغ ،ختى ٍاإ ٧اإ الًض ٝاإلانكَص ٍالُغٍ ٤اإلاؿلٍَ ٥اخضا.
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ًنبػي الخإُ٦ض ٖلى ؤإ ىظا الاججاو الخًاعي في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ لِـ من قإنٌ ؤإ ًلػي ظًَص خغ٧اث الجهًت في
الٗالم ؤلاؾالمي  ٠٣ً ًَٞبلى ظانبهم في زنضٍ ١اخضٍ ،ل٨ن ٖملُت الن٣ض هي انخهاع لًُ٣ت ؤلاؾالم مهضا٢ا إلاا ٍعص في ألازغ:
"من اظتهض ٍؤناب ٞلٌ ؤظغاإ ٍمن اظتهض ٍؤزُإ ٞلٌ ؤظغ ٍاخض".
ٍىنا ًبرػ صٍع الٗلماء اإلاخسههحإ ل٩ي ًضلي ٧ل مجهم بضلَو في الجانب الظي ىَ مخسهو ٖ ،ٌُٞلى قا٧لت مال ٪بن نبي
ٍعٍظٌُ ٚاعٍصي.
ؾنداٍ ٫من زال ٫صعاؾدنا ؤإ نخٗم ٤في ؤىم ػٍاًا ٨ٞغ الغظلحإ ،في غىانغ ؤؾاؾُت جمشلذ في :
•عئٍت مخ٩املت بٗاص الخجضًض الخًاعي.

•ازخال ٝفي اإلاٟاىُم.
•اؾخنخاط.

•مٗاٌكت الخًاعة الٛغبُت.
•الجزٖت الخٍَ٣مُت للخًاعة الٛغبُت.
•مَاَن الخباًن.

عئٍت مخٍاملت ألبػاص الخجضًض الخًاعيً :خمحز جهَع ابً هبي للخجضًض الخًاعي باؾدُٗاب الخاعٍش البكغي ٧لٌ ًٞ ،نا٥
نٓغٍت ٍاخضة ججغي ٖلى ٧ل الخًاعاث ،ال ٞغ ١بحإ خًاعة ٍؤزغُ ٍ ،ىنا ٥صٍعة خًاعٍت ٍاخضة طاث مغاخل زالر مدضصة
ً ..مغ بها الجمُ٘ ٍال حؿدشجي ؤخضاٍ.لِـ في ىظا الُغح صَٖة بلى نَٕ من الاٖخ٣اص بـ " الجبرًت الخاعٍسُت " ؤٍ " الجبرًت
الخًاعٍت " ال٣اثمت ٖلى جبجي اإلاَا ٠٢الؿلبُت ٍالغَ٧إ بلى الخٟؿحراث الاؾدؿالمُت في ٢غاءة اإلااضخي ٍالخايغ ٍاإلاؿخ٣بل .
إ ىنا ٥جإُ٦ضا ٍاضخا ٖلى ؤإ ؤلانؿاإ ىَ الظي ًهن٘ مؿخ٣بلٌ  ،من زال ٫الخإُ٦ض ٖلى ؤإ حُٛحر ما باإلاجخم٘ ًبضؤ بخُٛحر
َّ
َد
َد
َد ْو ُث
َد
ما با نٟـ انُال٢ا من َ٢لٌ حٗالىِ " :مب َّن الل َده ال ُثٌؿ ِمّح ُثر َدما ِمبه ْوى ٍلم َدخ َّتى ُثٌؿ ِمّح ُثروا َدما ِمبإهك ِمؿ ِمه ْوم ".
ٍٍبضٍ صٍع ؤلانؿاإ في جَظٌُ الخًاعة ٍانخ٣الًا من مغخلت بلى ؤزغُ ٖنض مالَ بً هبي ٍاضخا ظضا في حٗلُٖ ٌ٣لى مَ٣لت
الُٟلؿَ ٝألاإلااني الكًحر هدكه  " :بن عجلت الخاعٍش جضوع خىُ هكؿها " بط عص ٖلٌُ ٢اثال  " :وػم  ..لى جغيذ لخالها ".
بإ الخًاعة ألامغٍُ٨ت ٢ض صزلذ مغخلت الاخخًاع في منَٓع مالَ بً هبي إ اإلاجخم٘ ألامغٍ٩ي مخمدَع آلاإ خَ ٫الُ٣م
الخ٣نُتٍٞ ،ا٢ض للخَاػإ الًغٍعي بحإ ألا٩ٞاع ٍألاقُاء ٍألاشخام ،ظغاء ىُمنت " الكُ ُت " ...ؤي َُٛاإ الصخيء ٖلى ال٨ٟغة
بما ٌٗجي صزَ ٫اإلاجخم٘ مغخلت انُال ١الٛغاثؼ الضنُا من ٖ٣الًا  ،ل٩ي حَٗص باإلنؿاإ بلى مؿخَُ الخُاة البضاثُت ٍ ،هي
اإلاغخلت ألازحرة من مغاخل الضٍعة الخًاعة ٍ .ل٨ن الخًاعة ألامغٍُ٨ت مدَ٩م ٖلحها بالؿ ٍَ٣في منَٓع ؾاعوصي جها ٞا٢ضة
لل٣اؾم اإلاكتر ٥بحإ ٧ل الخًاعاث ٍ ،ىَ امخال ٥ؤلاظاباث الٟانلت ٖلى ؤؾئلت الٛاًاث ألازحرة لإلنؿاإ ٞ .هي ٖلى خض
ٍن ٠ؤهضعي مالغو  " :الخًاعة الَخُضة في الخاعٍش التي ججُب ٖن ؾاا : ٫ما مٗجى خُاجنا بـ  :ال ؤٖغٍ . " ٝلًظا اؾخد٣ذ
ٍن " : ٠خًاعة الالمػجى "  " ٍ ...صًاهت الىؾاثل " جها ٞهلذ بحإ الٗلم ٍالخ٨مت ٍ ،ؤؾؿذ ٞلؿٟت للَظَص ال ٞلؿٟت
للٗمل.ل٣ض اؾخمغ خضًض الٛغب م٘ طاجٌ ػمنا ٧اُٞا٢ٍ ،ض خاٍ ٫جَظٌُ الخًاعاث بدؿب بٗضو ،بلى اندغا ٝاإلاندُحإ ٦ما

1

اآلية  11من سورة الرعد.
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لَ ؤإ اإلاؿاع الُ٣م الَخُض ىَمؿاع الٛغب ! بإ ًٞم ز٣اٞت ؤزغُ حؿخلؼم جدَال ٦بحرا في ٖ٣لُدنا الٛغبُت ٍظًضا ٦بحرا في
الخَاي٘ ال٨ٟغي ٍال٣بَ.٫
ٍمن ىنا قؿاعوصي ال ًُغح نٓغٍت للخًاعة ل٨نٌ ً٣ضم ٦ما ىاثال من الخٟانُل الض٣ُ٢ت  ،التي ج٨كٖ ٠ن ًٞم اؾدُٗابي
للخًاعة الٛغبُت ٖمَما ٍ ،ألامغٍُ٨ت مجها ٖلى ٍظٌ الخهَم ٍ ،لألؾـ الٟلؿُٟت التي ٢امذ ٖلحها .
1973مٍ،التي ٌؿًب
بإ ٧ل الخٟانُل الَاُٗ٢ت الخانلت ٖلى اإلاؿخَُ الٗالمي منظ ٍٞاة مالَ بً هبي عخمٌ هللا في 31ؤ٦خَبغ
ؾاعوصي في بًغاصىا جا٦ض بك٩ل ًُ٣جي ؤَغٍخاث مالَ بً هبيٞ ،خمدَع اإلاجخم٘ ألامغٍ٩ي خَ ٫الُ٣م الخ٣نُت ٍَُٛاإ "
الكُ ُت " ؤنبذ الَُم ؤ٦ثر ججلُا في ْل الَٗإلات الجضًضة ٍالُ٣م ألامغٍُ٨ت الجضًضة " نُم الؿىم " الٛاػٍت للٗالم  ،جدذ
ٍَإة الضًانت الجضًضة " صًاهت الىؾاثل " ٍ " وخضاهُت الؿىم ".
ٍٍخ ٤ٟمالَ بً هبي ٍعوجي ؾاعوصي في ٨ٞغة ظَىغٍت هي ؤإ اجهُاع الخًاعة ألامغٍُ٨ت ُ٦لُٗت للخًاعة الٛغبُت ًسخلٖ ٠ن
اجهُاع الخًاعاث ألازغُ الؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ ؤإ حجم الخؿاثغ الضازلُت اإلاترجبت ٖن ؾ ٍَ٣خًاعة جخمدَع ألا٩ٞاع لخٓت
ؤَٞلًا خَ ٫ألاقُاء َ٩ً ،إ ؤ٦بر من حجم الخؿاثغ الضازلُت الناججت ٖن ؾ ٍَ٣خًاعة جخمدَع ألاقُاء ٞحها لخٓت ؤَٞلًا
خَ ٫ألا٩ٞاع ٍ ..ىظا ما ن٣غؤو في ٍن ٠مالَ بً هبي إلاك٨التهم بـ " الجىهغٍت " ٍإلاك٨الث الَٗالم ألازغُ الخابٗت للخًاعاث
الكغُ٢ت بـ " الُاعثت " ٖ ...لى الغٚم من اٖترا ٌٞبدضة ٦ال النَٖحإ من اإلاك٨الث .
ٍحٗخبر ٞلؿٟت مالَ بً هبي الاظخماُٖت مداٍلت ن٣ضًت ببضاُٖت حٗبر ٖن طاجُت ٍؤنالت ٍ بنُت خًاعة ٞهي م٘ ٞلؿٟت
ّ
ٚاعٍصي مَ ٠٢من ؾاثغ الٟلؿٟاث الناٞظة في نن٘ اإلاهحر ؤلانؿانيٍ ،زانت مجها الٟلؿٟاث الٗغبُت اإلاٗانغةٍ ،زهَنا
ّ
اإلاندغٞت ٍاإلانؿلخت مجها ٖن الخَانل الخاعٍش الٗغبي ؤلاؾالميٍ ،طل ٪إ الاخخ٩ا ٥الٗنُ ٠بالخًاعة الٛغبُت ظغُ في ؤقض
ّ
ْغٍ ٝاإلاؿلمحإ ؾَءاٍ ،في ؤقض صَٖة الٛغب بلى الالثُ٨ت ٍالٗلمانُتٍ ،الخهجم ٖلى الضًن بَال٢اٍ ،الضَٖة بلى بٖالء ُ٢مت
ّ
"البرايؿـ "ٍ "البراؾماجُت" ٍ،الخن٨غ الخام لُ٣مت نضٍ ١ؤنالت ألا٩ٞاع٧ٍ ،اإ طل٦ ٪ما ًغُ الض٦خَع خمَصة ؾُٗضي ٧لٌ
من ٍاٖ ٘٢الم الش٣اٞت الٛغبُت ،الظي ًدؿم بَظًحإ في جُُ٣م ال٨ٟغة ٍ :ظٌ ًخجٌ بلحها من صازل ؤزالُ٢اث الخًاعة الٛغبُت.
ٍٍظٌ ًنٓغ بلى الضنُا ٍال ٌٗجى بصخيء آزغ ؾَُ الٟٗالُت في الَا ٘٢اإلاخٗحإ.
مػاٌكت الخًاعة الؿغبُت :
ًنُل ٤مالَ بً هبي في جدلُلٌ للخًاعة الٛغبُت من مٗاٌكخٌ لًاٍ ،بإ ٦خابٌ "مظيغاث قاهض الهغن" لًَ في خ٣ُ٣خٌ قاىض
ٖلى ىظو الخًاعة ب٩ل ؾلبُاتها ٍبًجابُاتها ،نا ٙمن زاللٌ ألاؾخاط ججغبخٌ بإؾلَب قُ ٤ؤزاط بُغٍ ٤جنم ٖن صعاًت قاملت
ٍٖمُ٣ت لًظو الخًاعة.
ل٣ض لبض ابً هبي في ؤٍعٍبا ؤ٦ثر من زالزحإ ؾنت ؤٖانخٌ في بًْاع طاجِخٌ ٍبً٣اّ الكَٗع في نٟؿٌ ٍ٨ٞغو ٍجدغعو من ٢بًت
الش٣اٞت الٛغبُت.

1

ركجيو غاركدم  "،حوار الحضارات" ،ت :سليم العوا ،بريكت ،منشورات عويدات1987،ـ،ص .126-125

 2محودة سعيدم ،أطركحة دكتوراه حتت عنواف " التطاب اإلبستيمولوجي في الفكر العربي المعاصر :حدوده و آفاقو " ،قسم الفلسفة  ،جامعة اجلزائر،
،2003-2002ص .102
3

مالك بن نيب"،مذكرات شاىد للقرن" ،إشراؼ :ندكة مالك بن نيب ،دار الفكر ،دمشق،سوريا ،ط 4،2006ـ ،.ص .12
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ًخطر مما ؾب ٤ط٦غو ؤإ مٗاٌكت بً هبي للخًاعة الٛغبُت ٧انذ ٖمُ٣ت ٍمخجظعة ،لم جخجاٍػ اإلاٗغٞت الؿُدُت ٍالك٩لُت
للٛغب ٞدؿب ٍل٨جها ججاٍػث خضٍص الاٞخخاإ ٍالانبهاع .جمحزث ىظو اإلاٗاٌكت للخًاعة الٛغبُت من زال ٫ما ًلي:
 الضعاؾت الٗلمُت ٍ ألا٧اصًمُت في اإلاضاعؽ ٍالجامٗاث الٛغبُت بلٛاتها. الانٟخاح ٍالخَانل م٘ آلازغ ؾَاء ٧اإ من ٖامت الناؽ ؤٍ الخانت من ٖلماء ٍخ٩ام.زلٟذ ىظو اإلاٗاٌكت ٖن ٢غب للخًاعة الٛغبُت مَٟ٢ا مٗغُٞا ٍاضخا خَ ٫الخًاعة الٛغبُت بخدلُل الُ٣م ألاٍعٍبُت ٞهي
لِؿذ قِئا ٍاخضا ،بدُض نجض ؾًَلت ٦بحرة في ًٞم خغ٧اث ؤلانالح الضًجي للخًاعة الٛغبُت ٖلى ؤجها عٍح ٖضٍانُت ٍمالٌ
ٖال٢ت مباقغة باالؾخٗماع .لظل ٪ما لبض ؤصخاب الاججاو الخًاعي ًغ٦ؼٍإ ٖلى ىظا الجانب من الضعاؾت .
من ظانبٌ ل٣ض ٖغ ٝؾاعوصي مدُاث ٖضًضة في خُاجًٌ ،م٨ننا ؤإ نهنًٟا في اإلاغاخل الخالُت :مغخلت اإلااعيؿُت ،مغخلت
خىاع الخًاعاث ،مغخلت ؤلاؾالم .لُسَى بٗضىا مغخلت النًا ٫يضا الهًَُنُت ٍالًُمنت ألامغٍُ٨ت ٍالٛغبُت ٖمَما.
عٚم ؤإ ؾاعوصي ٢ض ٍلض في الٛغبٍ ،جغٖغٕ بحإ ؤخًاإ خًاعجٌ ،بال ؤنٌ لم ً٨ن مضاٗٞا ٖنٌ ،بل ٧اإ مٗاعيا لٌ ،منخ٣ضا
بًاوٍَ ،ك٩ل ن٣ض الٛغب ٍخًاعجٌ لب مكغٌٍٖ الخًاعي ،بط جناٍلًا بالن٣ض في مؿاعىا ؾَاء في ػمن الخضازت ؤٍ في ٞترة ما
بٗض الخاصزتٍ ،في ٧لما ؤنخجخٌ من ٞلؿٟاث ٍٖلَم مسخلٟت ٍؤًضًَلَظُاث مخباًنتٞ .من ٢لب الٛغب ؤحى ٚاعٍصي الظي جناٍ٫
في الٗضًض من ٦خبٌ الخًاعة الٛغبُت ،مُٗضا بظل٢ ٪غاءة جاعٍش الجهًت الٛغبُت ٍطل ٪بخدبًٗا في نكإتها ٍبضاًاتها ٍفي
ٍنَلًا٨ٟٞ.غ ٚاعٍصي الخهب ،بثراء مٗاع ٌٞالتي اؾخ٣اىا من اٚخناء ججاعبٌٍ ،ؾٗت اَالٌٖ ٖلى ز٣اٞاث الكَٗب
ٍخًاعاتها ٍمٗخ٣ضاتها ٍج٣الُضىا اإلاسخلٟت م٨نٌ من ؤإ ًنٓغ للخجضًض في الخًاعة م٘ اإلا٨ٟغ مال ٪بن نبي اؾدناصا
إلاٗاٌكتهما للخًاعة الٛغبُت مما ٌؿض ٫اإلاَيَُٖت في النؿ ٤الن٣ضي للخناٍ ٫لٟلؿٟت الخًاعة بهٟت ٖامت ٍالٛغبُت مجها
ٖلى ٍظٌ الخهَم.
ٍل٨ن مؿإلت الخجضًض الخًاعي في ْل ؾُاصة منُ ٤الخًاعة الٗاإلاُت اإلاٗانغة ججضًض مٗ٣ض ٍمغ٦بٍٍ ،دخاط بلى ط٧اء
خًاعيٍ ،خ٨مت خًاعٍت٢ٍ ،ضعة خًاعٍت ٦بحرة .بإ ػمن الخُٛحر الخًاعي ٍالخجضًض الخًاعي البؿُِ ٍاإلاغججل ٍالَٟٗي
ًا
٢ض نؿ ٌٟمنُ ٤الخًاعة الٗاإلاُت اإلاٗانغة نؿٟا ال عظٗت لٌ بلى ألابضٍ .ختى لَ الخٓنا آلاإ في بٌٗ اإلاجخمٗاث نؼٍٕ بٌٗ
ًا
ًا
اإلاهاعٖحإ بلى اإلانُ ٤الخ٣لُضي في مٗالجت اإلاك٨الث ٍجهُٟت الجزٖاثٞ ،ةإ طل ٪ألامغ ٌٗض ٍيٗا مغيُا في اإلانُ ٤الجضًض،
ٍؾًَ ٝنخهي ىظا الَي٘ بتزاًض الخَُعاث الخًاعٍت ٍالخ٣ضم في الَعي الخًاعي الٗالمي إلاسخل ٠الش٣اٞاثٍ .ماصامذ ٧ل
اإلاجخمٗاث ؤلانؿانُت اإلاٗانغة اإلاخدًغةٍ ،اإلاخسلٟت مجها مُالبت بمغاظٗت ٍٖحهاٍ ،ججضًض طاتها ختى جنسجم ٍجدناٚم في
ؾحرىا م٘ مخُلباث الَي٘ الخًاعي الٗالمي الغاىن ٍمؿخ٣بال إلنؿانُت الٗالمي ٖلى ٍظٌ ألاعىٞ ،ةإ اإلاُلَب من ٧ل
ًا
مجخم٘ ٍز٣اٞت ىَ ؤٍال ؤإ جًٟم َبُٗت ٍخ٣ُ٣ت اإلانُ ٤الٗالمي الخًاعي اإلاٗانغٍ ،جضع ٥الضًنامُُ٨اث الجضًضة التي ٌؿحر
ًٍ٣ٞا الٗالم ٍالخاعٍشٍَ ،ؿخَٖب  ٠ُ٦ؤنبدذ الخًاعة ؤلانؿانُت في منًُ٣ا ٍنٓامًا ٍآلُاتها مخجاٍػة ل٨شحر من
الخإزحراثٍ ،الخد٨ماث الش٣اُٞت التي جماعؾًا بٌٗ ال َُ٣الخًاعٍت اإلاٗانغة التي جداٍ ٫مَانلت ىُمنتها الخًاعٍت ٦ما
٧اإ الَي٘ ٢اثما م٘ منُ ٤الاؾخٗماعٍ ،منُ ٤الًُمنت اإلاغ٦ؼٍت الٛغبُت٩ٞ .ل من ًغٍض ؤإ ًجضص طاجٌ ٍمجخمٌٗ خًاعٍا،
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ًا
ٍَٛحر ؤٍياٌٖ بهَعة بًجابُت ًنبػي ؤٍال ؤإ ًًٟم ىظا اإلانُ ٤الجضًض للخًاعةٍ .الخًاعة ٦ما ًغُ غبض الػؼٍؼ بغؾىر في
ىظا اإلانُ ٤الٗالمي ٍالَا ٘٢اإلاَٗلم اعج٣ذ بلى ؤٖلى مؿخٍَاث الخإنل في الَا ٘٢البكغي ٞلم ًهبذ في م٣ضٍع اإلاجخم٘ الَاخض
الخد٨م في مؿحرتها ٍآلُاتهاُ٣ٞ .مًا ٍزمغاتها ٍآلُاتها ّ
ٖمذ مسخل ٠ؤُ٢اع الٗالم بك٩ل ال ًجٗلًا في ًض َ٢ة منٟغصة بها،
مخد٨مت في ٧ل مٟاجُدًا ٦ما ىَ مكاىض الَُمٞ .اإلاؿخ٣بل ًدمل ٦شحرا من الخدَالث التي ؾخٛحر زغاثِ الَاٍ ٘٢جغُ٦باجٌ.
ًا
ٍالخًاعة الَُم جهبذ قِئا ٞكِئا ٍاٗ٢ا بنؿانُا ٢اثما في ٖم٣ا لَعي البكغيٍ ،جترسخ بمٟاىُمًا ٍمًامُجها ٍؤصٍاتها
ٍمناهجًا ٍَ٢انُجها في ظظٍع الش٣اٞت ؤلانؿانُت.
نؿخُُ٘ ال ٫َ٣بإإ البِئت اإلادُُت باإلا٨ٟغٍن بً هبي ٍؾاعوصي ٧انذ ٍاخضةٞ ،ا ٍ ٫جغٖغٕ في الجؼاثغ زم اججٌ الى ٞغنؿا،
ٍالشاني الٗ٨ـ ،لظلًُ ٪غح نَٕ من الخ٩امل.للٗمل ٖلى بناء ٢ضعة ؤلانؿاإ ٍ٢ضعة ألامت الكاملت .لظلٞ ٪ةإ ًُ٢ت بنالح
ال٨ٟغ ٍاإلانهج ٍالصخهُت ٍالتربُت ٍ الؿلَ ٥مًمت للٛاًتٍ .ىنا ًنبػي ٦ما ًسبرنا الضيخىع مدمض ؾػُض عمًان البىَي ؤإ
ًُ ّ
دَ ٫الٟٗل الخًاعي بلى ٍا ٘٢ز٣افي ٍاظخماعي ٍخًاعي ٍا٢خهاصي ٍؾُاسخي ٍمٗغفي ٍٖلمي٧ ،ل ٢اثم بظاجٌ ٍحِٗل ٞحها
مت ُ٢مًاٍ ،مٟاىُمًاٍ ،حٗالُمًاٍ ،نٓغاتها للَ٩إ ٍؤلانؿاإ ٍالخُاة بهَعة قاملت ٍمخ٩املت.
الجزغت الخهىٍمُت للخًاعة الؿغبُت :
لِـ من ق ٪ؤإ ٢هَعا باعػا ْل ًُب٘ آعاء خغ٧اث ؤلانالح الضًنُت اإلاٗانغة في ًٞم الخًاعة الٛغبُت ًٞما ٖمُ٣ا ،خُض
جمغ٦ؼث نٓغتهم خَ ٫النـؼٖت الٗضاثُت التي عاخذ الخًاعة الٛغبُت جبثها يض الكَٗب ٍألاظناؽ ألازغُ ،لظل ٪ؤٍلى
اإلا٨ٟغٍإ ؤلانالخَُإ ٖناًت ٞاث٣ت بأعاء اإلا٨ٟغٍن الٛغبُحإ الظًن ًدناٍلَإ بالن٣ض النٓامحإ الغؤؾمالي ٍالاقترا٧ي صٍإ
ؾَاىما ،ؤٍ ًبرػٍإ الَظٌ اإلآلم للخًاعة الٛغبُت مشل جٟصخي خاالث الانخداع ،ؤٍ ؤلاصماإ ٖلى اإلاسضعاث ؤٍ الجغاثم ،ؤٍ
جٟصخي خاالث ألامغاى النٟؿُت ٍالٗهبُت ،ناىُٖ ٪ن نؼٍٕ الٛغب ندَ الدؿلر بامخال ٥ال٣نابل الُ٨مُاثُت ٍالنٍٍَت ٍما
ًتهضص الٗالم من خغب مضمغة.
بإ من ؤىم مهاثبنا الَُم نابٗت ٖن ٢هَع في ًٞمنا لخ٣ُ٣ت ىظو الخًاعة ٍما جمل ٌ٨من زباًا٢ٍ ،ض الخٔ ٧ل من مال ٪بن
نبي ٍ عٍظٌُ ٚاعٍصي ىظا ال٣هَع في ًٞم الخًاعة الٛغبُت ٍخظعا من َٖا٢بٌٞ ،الٛغب لِـ مًَٟما مُل٣ا بل ىَ مؿإلت
نؿبُت٦ ،ما ً ٫َ٣مالَ بً هبيٞ ،ةطا ؤصع ٥ال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ىظا ٞؿَُ٩إ من الؿًل ٖلٌُ ؤإ ٌٗغ ٝؤٍظٌ الن٣و
٦ ،ٌُٞما ؾِخٗغٖ ٝلى ٖٓمخٌ الخُ٣ُ٣تٍ ،بهظا جهبذ الهالث ٍاإلاباصالث م٘ ىظا الٗالم الٛغبي ؤٖٓم زهبا  ،بدُض
جٟٓغ الهَٟة اإلاؿلمت بلى خض بُٗض بمنَا ٫جنسج ٖلٌُ ٨ٞغىا ٍنكاًَاٍ .نجض نضُ ىظا ال٨الم ًترصص ٖنض عوحُه ؾاعوصي
في َ٢لٌ بننا بطا ا٦دكٟنا ؤإ الٛغب نؿبـي ٍلِـ مُل٣اٞ ،ؿخَ٩إ ٖال٢خنا بٌ مؿترًدت؛ ًم٨ن ؤإ نإزظ منٌ ما نغٍض ٍنغٌٞ
ما نغٍضٍ ،لِؿذ اإلاؿإلت ٦ما ٢ا ٫بًًٗم ؤإ نإزظو بدلَو ٍمغو.
لظل٧ ٪اإ البض ٖلى الخُاب ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ؤإ ًضع ٥ؤإ الٛغب لِـ ٚغبا مؿُدُاٍ ،بنما ىَ ٚغب ٍزجي ٍٖلماني ٍىظو
مؿإلت ؤؾاؾُتٍ ،ال ًؼا ٫الخُاب ؤلاؾالمي ًضٍع في بَاع ؤإ النٗجي بالنـؼٖت الخٍَ٣مُت للخًاعة الٛغبُت طل ٪ؤلاصعا ٥الَاعي
1
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بد٣ُ٣ت الخًاعة الٛغبُت من زال ٫بٞغاػاتها الخًاعٍت اإلاخٗضصة ألابٗاص في الٗهغ الخضًض ٍمضُ انٗ٩اؾاتها ٖلى طل٪
الٗهغ.
بإ مٗغٞت ٖلى ىظا اإلاؿخَُ ًخُلب مٗاٌكت ىظو الخًاعة لًٟم جغُ٦بتها ٍؤنماًَا٢ٍ ،ض ٧اإ ل٩ل من بن نبي ٍ ٚاعٍصي خٔ
ٍاٞغ في مٗاٌكت ىظو الخًاعةٍ ،ال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ في ؤمـ الخاظت لالؾخٟاصة من ىظو الخجاعب الخُت بُٗضة ٖن
ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت ٍاإلادكنجت.
٣ٞض ا٦دك ٠ؾاعوصي ب٨ٟغو الن٣ضيٍ ،مٗغٞخٌ الَاؾٗتٍ ،انٟخاخٌ ٖلى الش٣اٞاث ٚحر ألاٍعٍبُت٦ ،ما عؤُ ألاؾخاط ػًي اإلاُالص
ٍظَص ؤػمت خًاعٍت ٖمُ٣ت في الٛغب ٍالخًاعة الٛغبُتٍ ،ال ؾبُل لخجاٍػ ىظو ألاػمت ٍجضاعً٦ا في نٓغو ،بال باالنٟخاح ٖلى
الخًاعاث ألازغُ ٚحر ألاٍعٍبُتٍ ،الخداٍع مًٗاٍ ،الخٗلم مجها ،ال٦دكا ٝماٌؿمٌُ بالٟغم اإلاَ٣ٟصةٍ ،ألابٗاص ؤلانؿانُت
ٍألازالُ٢ت اإلاُلَبت ،التي نمذ في الخًاعاث ٍالش٣اٞاث ٚحر ألاٍعٍبُتٍ .ىظو ألاػمت التي ٌِٗكًا الٛغب في الغب٘ ألازحر من
ًا
ال٣غإ الٗكغٍن ،بنما جغظ٘ في ظظٍعىا خؿب عؤي ؾاعوصي ،بلى ٖهغ الجهًت ،الظي ٍلضث مٌٗ الغؤؾمالُت ٍالاؾخٗماع مٗا،
ٍما ناخبٌ من جن٨غ ٍىضم لجمُ٘ الش٣اٞاث ٚحر ألاٍعٍبُت٣ٞ ،ض اجبٗذ الخًاعة الٛغبُت في نمَىا ٍج٣ضمًا من ال٣غإ
الؿاصؽ ٖكغ ٍختى الٗكغٍنَ ،غٍ٣ت ؤٍنلتها ٦ما ٌٗخ٣ض ؾاعوصي ،بلى ؤػمت صازلُت ٖمُ٣ت ،خضٍصىا في زالزت ؤبٗاص عثِؿُت،
قغخًا في ٦خابٌ( :خىاع الخًاعاث) ٍ ،هي:
 .1عجخاإ ظانب الٟٗل ٍالٗمل ،بالك٩ل الظي ًخدَ ٌُٞ ٫ؤلانؿاإ بلى مجغص آلت لإلنخاط ٍالاؾتهال٣ٍٍٟ ،٥ض ظَىغو اإلاٗنَي
ٍألازالقي.
ًا
 .2عجخاإ ظانب الٗ٣لٍ ،اٖخباعو ٢اصعا ٖلى خل ظمُ٘ اإلاك٨الث ،بدُض ال جَظض مك٨الث خُ٣ُ٣ت بال جل ٪التي ٌؿخُُ٘
الٗلم خلًاٍ ،الندُجت بٗض طل ٪هي ٖضم ال٣ضعة ٖلى جدضًض الٛاًاث الخُ٣ُ٣تٍ ،الؿُُغة ٖلى الَؾاثل.
 .3عجخاإ ظانب ال٨مٍ ،ظٗلٌ مُٗاعا ؤٍ مُ٣اؾا الجهاثُا ،بدُض ًهبذ النمَ باٖخباعو نمَا ٦مُا نغٞا في ؤلانخاط ٍالاؾتهال.٥
ٍٍغُ ؾاعوصي ؤإ خًاعة جَ٣م ٖلى ىظو ألابٗاص الشالزت ،ؤجها خًاعة ماىلت لالنخداع ٍٖلى يَء ىظا الخدلُل ػمت الش٣اٞت
ٍالخًاعة الٛغبُت ،بلَع ٚاعٍصي نٓغٍخٌ لخَاع الخًاعاث ،ندَ الٛغب ،بَنًٟا َغٍ٣ا إلن٣اطو ٍ جصخُذ مؿاعاجٌ،
ٍحك٩لذ ىظو النٓغٍت ٖلى ؤؾاؽ اإلاغج٨ؼاث الخٍَ٣مُت في مٗٓم صعاؾاجٌ .
مىاًَ الخباًً :
بإ الذمازل ال٨ٟغي ٍالخ٣اَ٘ الٟلؿٟي بحإ ٞلؿٟت عوحُه ؾاعوصي ٍ٨ٞغ مالَ بً هبي لم ًمن٘ الازخال ٝبُجهما في ؤ٦ثر من
مؿإلتٍ ،في ؤ٦ثر من خلٍ ،في اإلانهج ٍؤمَع ؤزغٍُ ،بطا ٧اإ ٨ٞغ اإلا٨ٟغ مغجبِ بمدٌُُ الاظخماعي ،خ٣ُ٣ت زابختٞ ،ةإ بِئت
عوحُه ؾاعوصي الاظخماُٖت في الٛغب جسخل ٠بٌٗ الصخيء ٖن مدُِ مالَ بً هبي الاظخماعي في قما ٫بٞغٍُ٣ا ،ىظا
الازخال ٝفي بٌٗ الٗاصاث ٍ الخ٣الُض ٍألاٖغاٍٖ ،ٝنض ٢غاءة خُاة ٚاعٍصي في الٛغب ٍؾٟغو بلى الخاعط ٍن٣غؤ خُاة مال ٪بن
نبي ٍجن٣الجٌ من زال٦ ٫خابٌ " مظيغاث قاهض للهغن " ٍىَ ًغٍي ٢هت خُاجٌ بصخيء من الخٟهُل ٍالض٢ت ًخطر الخماًؼ بحإ
الصخهِخحإ الناجج ٖن الخباًن الُ ٠ُٟبحإ الَؾُحإ الاظخماُٖحإٍ ،ؾِ ؾاعوصي ٍٍؾِ مالٍََ .بُعي ؤإ ؾاعوصي جإزغ
 1زكي ادليالد " ،تعارف الحضارات " (مداخلة) ،رللة احلوار الثقايف ،عدد خريف كشتاء ،2013سلرب حوار احلضارات  ...جامعة مستغاًل ،اجلزائر ،ص
.08
 2ركجيو غاركدم" ،حوار الحضارات" ،مصدر سابق،ص .186
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بالٓغٍ ٝاإلادُُت بٌ ٧اإلااع٦ؿُت ٍجإزغو بالخؼب الكَُعي الؿَُٞاحي ٢بل بؾالمٌ٦ ،مخإزغ بٗض بؾالمٌ ٛ٦حرو بٓغٍٝ
الٗالم ؤلاؾالمي ٍما جمحز بٌ من يٍٗ ٠جسلٍ ٠اندُاٍٍ ،بٓغٍ ٝالٗالم ألاٍعبي الٛغبي ٍما جمحز بٌ من ج٣ضم ٖلمي ٍ
ج٨نَلَجي ٍجدًغٍ .مال ٪بن نبي ىَ آلازغ جإزغ بالٓغٍ ٝاإلادُُت بٌ في الجؼاثغ ٍفي الٗالم الٗغبي ٍؤلاؾالمي ٍبما ًجغُ
زاعط الجؼاثغ ٍالٗالم ؤلاؾالمي ،طل ٪الخإزغ انٗ٨ـ في ٨ٞغ٧ل ٍاخض مجهما ٍباإ في ٞلؿٟخٌ.
ل٣ض جٟلؿ ٠مالَ بً هبي ٍجٟلؿ ٠مٌٗ عوحُه ؾاعوصيٍ ،ل٨ن ل٩ل مجهما ٞلؿٟخٌ الخانت بٌٞ ،لؿٟت لًا َابًٗا الخام
ؤما ٞلؿٟت ؾاعوصي
ٍاإلاخمحزٍ ،ل٩ل مجهما ٨ٞغ َب٘ بُاب٘ مٗحإ .
ظاءث في مؿخَُ الٟلؿٟاث ال٣ضًمت ،ل٨جها بمٟاىُم ٍعئٍت ظضًضة مؼظذ بحإ ُ٢م ال٨ٟغ الٛغبي ٍ ُ٢م ؤلاؾالم الظاجُت،
ٍمن خُض الَ٣ة ٍالٗمٍ ،٤من خُض ًٞاء الخٟلؿ ٠النٓغيٍ ،من خُــض الن٣ض ٍاإلاغاظٗت ٍالخٍَ٣م في ال٨ٟغ ؤلانؿاني
ال٣ضًمٍ ،الخضًضٍ ،من خُض اإلاَيَٖاث ٍهي :ؤلانؿاإ،النٟـ،الَظَص ،الظاث ال٩لُت ٍٚحرىا٣ٞ .ض صعؽ ال٨ٟغ ؤلانؿاني
ٖامت بما في طل ٪ال٨ٟغ ؤلاؾالم ٌٗبر الخاعٍش٦ ،ما اَل٘ بٗمٖ ٤لى ال٨ٟغ الٛغبي ،عاح ًنؿ ٤ٍٍَّٞ ٤بحإ مدخٍَاث الخًاعة
الٛغبُت ٍ،ال٨ٟغ الٛغبيٍ ،بحإ الُ٣م الضًنُت ٍالخاعٍسُت في الٗالم ؤلاؾالمي ال ٖلى ؤؾاؽ مَاءمت ؤلاؾالم لخل ٪الُ٣م
الجضًضةٍ ،ل٨ن ٖلى ؤؾاؽ ن٣ض ؾلبُاث الخًاعة الٛغبُت ٍال٨ٟغ الٛغبي بما ًخالءم م٘ الُ٣م الظاجُت لإلؾالم التي جخ٨ك٠
قِئا ٞكِئا .
1977م م مجها
بطا ٖضنا بلى ؤٖما ٫ؾاعوصي نجضو ًدناٍ ٫الخًاعة الٛغبُت في الٗضًض من مالٟاجٌ ،وغىص ؤلاؾالم الهاصعؾنت
 1992م ٍٚحرىا من
1981م ،خكاعو الهبىعالهاصعؾنت
1979م ،نضاء بلى ألاخُاء الهاصعؾنت
خىاع الح ياعاث الهاصعؾنت
ال٨خب.
ٍاإلاحزة الُاُٚت في ٞلؿٟخٌ الخإمل النٓغي ٍؾٗت النٓغ الٟلؿٟي ٍٖمٍ ،ٌ٣عخابت الخ٨ٟحر اإلاُخاٞحزً٣ي٣ٞ ،اعت " ألانىلُاث
اإلاػانغة ؤؾبابها ومظاهغها "ً،خمال ٌ٨الكَٗع الُاغي بؿٗت ٖلمٌٍ ،بغخابت جإمالجٌ اإلاُخاٞحزًُ٣ت ٍالضًنُت.
ؤما اإلاداٍلت ال٨ٟغٍت ؤلانالخُت الخجضًضًت التي ظاء بها مال ٪بن نبيٞ ،خمحزث بُابًٗا الٗلميٍ ،ىظا ؤمغ َبُعي إ جٍَ٩ن
ناخبها ٖلمي ًَٞ ،زغٍج ٧لُت الًنضؾت الً٨غباثُتٍ ،هي مداٍلت طاث َاب٘ اظخماعي .لم ًخٟلؿ ٠في النٟـ ٍالَظَص ،مشلما
ٗٞل ؾاعوصي ،بل ع٦ؼ ٖلى الخًاعة من خُض َٖامل ٍقغٍٍ ُ٢امًاٍ ،ؤؾباب اجهُاعىا٦ ،ما ع٦ؼ ٖلى ما ٌؿمذ للمجخم٘
باالػصىاع ٍالخَُعٍ ،ما ًمنٌٗ من طلٍ ،٪ما ًض ٌٗٞبلى الؿ ٍَ٣في الًاٍٍت٣ٞ .ض ٍي٘ ظمُ٘ مالٟاجٌ في ؾلؿلت "مكٌالث
الخًاعة"ٍ ،بإ ٦خابٌ "قغوٍ النهًت" ًخًمن النٓغٍت الجضًضة التي ظاء بهاٍ ،جسو الخًاعة من خُض قغًٍَا
ٍؤََاعىا ٍٖنانغىا ٍمك٨التهاٍ ،ظمُ٘ ال٨خاباث ألازغُ ٧انذ في ىظا الاججاوٖ ،لى الغٚم من ؤجها ع٦ؼث ٖلى الٗالم ؤلاؾالمي
ٍْغٍٍ ٌٞؤخَالٌ ٍمكا٧لٌٍ ،ؾبل ٍلَاػم الغٍط من ؤػمخٌٍ .لم ج٨ن ؤ٩ٞاعو جخمحز بالٗم ٤الٟلؿٟيٍ ،الخإمل اإلاُخاٞحزً٣ي
ٍالن٣ض الٗمُ ٤الظي ٖغٞخٌ ٞلؿٟت ٚاعٍصي ،ل٨ن ىظا ال ٌٗجي ؤإ ٨ٞغمال ٪بن نبي ٧اإ زالُا من الُاب٘ الٟلؿٟيٍ ،الض٢ت
ٍالٗمٍ ٤الن٣ض ،بٟلؿٟخٌ جمشل عئٍت طاث نؿُ٣ت ٞلؿُٟت بلى الخاعٍش ٍالخًاعةٍ ،الخُاة في ظَانبها الغٍخُت ٍالاظخماُٖت
ٍاإلااصًتٍ .الُاب٘ الٟلؿٟي الٗلمي الاظخماعي الظي جمحز بٌ ٨ٞغمال٢ ٪اٖ ٫نٌ الباخث ؤهىع الجىضي":مالَ بً هبي ًسخل٠
٦شحرا ٖن الضٖاة اإلا٨ٟغٍن ٍال٨خابُٞ ًَٞ ،لؿَ ٝؤنُل لٌ َاب٘ الٗالم الاظخماعي الض ،٤ُ٢الظي ؤجاخذ لٌ ز٣اٞخٌ الٗغبُت
1

رامي كالكم" ،روجيو غارودي  ،من اإللحاد إلى اإليمان" دمشق ،دار قتيبة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ط 1990 ،1ـ ،ص.43

3

ركجيو غاركدم"،األصوليات المعاصرة ،أسبابها و مظاىرىا" ،ترمجة خليل أمحد خليل ،باريس ،دار عاـ ألفني 2000 ،ـ ،ص.11

 2عادؿ التل" ،فكر غارودي بين المادية واإلسالم" ،دار البينة للنشر كالتوزيع ،بريكت ،ط1979 ،2ـ ،ص.26-25
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ٍالٟغنؿُت ؤإ ًجم٘ بحإ ٖلم الٗغب ٍ٨ٞغىم اإلاؿخمض من ال٣غآإ ٍالؿنتٍ ،الٟلؿٟت ٍالترار الٗغبي ؤلاؾالمي الطخمٍ ،بحإ
ٖلم الٛغب ٍ٨ٞغىم اإلاؿخمض من جغار الَُناإ ٍالغٍماإ ٍاإلاؿُدُت".
ًخطر مما ؾب ٤ؤإ ؾاعوصي ُٞلؿٍَٞ ،ٝلؿٟخٌ َابًٗا مُخاٞحزًــ٣يٍٖ ،لى النمِ ال٣ضًم ل٨نٌ بمناهج ٍمَ٣الث ظضًضة .ؤما
مالَ بً هبي ُٞلؿَ ٝازخو في الخًاعة ٍ٧اإ قبحها بٗالم الاظخمإ ،لُُٛاإ ألاؾلَب الٗلمي ٖلى ٨ٞغوٍ ،لم ًمنٌٗ طل٪
من ج٣ضًم عئٍت ٞلؿُٟت بلى الخًاعة ٍالخاعٍش ٍالخ٣ضمٍ .بطا ازخلٟذ ٞلؿٟت ٚاعٍصي ٖن ٨ٞغ مال ٪بن نبي في َابٌٗ
ٍنمٌُٞ ،جاء ألاٍُٞ ٫لؿَٞا ٖالج ؤمًاث الً٣اًا الٟلؿُٟتٍ ،ظاء الشاني ٖالم اظخمإ ٖالج ًُ٢ت الخسلٍ ٠الخًاعة ٦ما
ىما في اإلاجخم٘ ٍالخاعٍشُٞ ،بُعي ؤإ ًَ٩إ ىنا ٥ازخال ٝبُجهما في اإلانهج ٍاللٛت .ؤما بالنؿبت إلانهج ؾاعوصي  ًَٞالخإمل
الٟلؿٟي اإلاُخاٞحزً٣ي الن٣ضي ،ال٣اثم ٖلى الخدلُل ٍالن٣ض ٍالاؾخنخاطٍ .اإلابجي ٖلى اإلاغاظٗت ٍالخٍَ٣م ٍالًضمٍ ،بٖاصة البناء.
ٍالُاب٘ النٓغي اإلاُخاٞحزً٣ي الن٣ضي َب٘ َغٍ٣ت ؾاعوصي في الخٟلؿ ٠بُاب٘ النٓغ الٗ٣لي بلى مسخل ٠الً٣اًاٍَ ،ب٘ لٛت
ىظا الخٟلؿٍ ،٠ىظو اإلاداٍلت ال٨ٟغٍتٍ ،إلاا ٧اإ ناخبها ٢ض ؤزظ من عٍاٞض مخٗضصة ٍمخنَٖتٞ ،جاءث مَ٣الجٌ مخٗضصة
ٍمخنَٖت ٦ظلٟٞ ،٪ي ٨ٞغو نجض مَ٣الث ال٨ٟغ ٍالٗلم الَُنانُحإٍ ،نجض مَ٣الث الٟلؿٟت ؤلاؾالمُتٍ ،مَ٣الث ال٨ٟغ الٛغبي
ّ
الخضًض ،ىظا الخنَٕ ٍىظا الثراء ٢لما نجضو ٖنض ٍاخض من اإلا٨ٟغٍن اإلادضزحإ .ؤما منهج مالَ بً هبي ٞمُبَٕ بُاب٘ ٨ٞغ ىَ
نٓغٍخٌٍ ،اإلاَيَٖاث التي ع٦ؼ ٖلحهاٍ ،جمحز ىظا اإلانهج باعجباٌَ باإلؾالم ٍبال٨ٟغ ؤلاؾالمي ال٣ضًم ٍالخضًضٍ ،بال٨ٟغ
الٛغبي٦ ،ما اعجبِ بَا ٘٢اإلاؿلمحإ الضًجي ٍألازالقي ٍالاظخماعي ٍالش٣افي ٍالا٢خهاصي ٍال٨ٟغي٢ٍ ،ام ٖلى الخدلُل الٗلمي
لخَاصر الخاعٍش ٍالَاٍٖ ،٘٢لى الهغامت اإلانُُ٣ت في خهغ اإلاك٨الث ٍبدثها ٍجدضًض الخلٍَ ٫اإلاساعط من ىظو اإلاك٨الث٦.ما
٢ام ٖلى الن٣ض ٍالخٍَ٣م لل٨ٟغ ؤلانالحي ال٣ضًم ٍالخضًض من ظًتٍ ،لٟلؿٟت الخاعٍش ٖنض م٨ٟغي ؤلاؾالم ٢ضًما ٍٖنض
م٨ٟغي الٛغب خضًشاٍ .جمحز ىظا الن٣ض بالٟدو ٍالخمدُوٍ ،باإلاَيَُٖت ٍبالهغامت اإلانُُ٣تٍ ،نٓغا لُبُٗت ىظا
ألاؾلَب الٗلمي الن٣ضي اإلانُ٣ي ،جم٨ن من الؿُُغة ٖلى ظَانب اإلاك٩لت الغثِؿُت في البدَر التي ٢ام بها مالَ بً هبي،
ٍجم٨ن من الَنَ ٫بلى نٓغٍت ظضًضة في الخًاعة ،لم ٌؿب ٤لًا مشُل ،ىظو النٓغٍت ًخًمجها ٦خاب " قغوٍ النهًت "
ٍجخًمن بٌٗ ظَانبها ٦خب ؤزغٍُ .ل٨ٟغ مال ٪بن نبي معجمُخٌ التي جخٗضص ٍجدنَٕ بخٗضص ٍجنَٕ ٍٚجى ٍزغاء ٨ٞغوٍ ،هي
معجمُت مغجبُت بالٗلَم ؤلانؿانُت ٍمجاالتهاٞ ،هي معجمُت ٖلمُتٍ ،لِؿذ طاث َاب٘ ٞلؿٟي مدٌ ،ؤي باإلاٗجى
ال٨الؾُ٩يً ،نٓغ مالَ بً هبي بلى اإلاكًض اإلاجخمعي نٓغة جسخلٖ ٠ن ٚحرو من اإلا٨ٟغٍن ٍالٟالؾٟت الٗغب اإلاٗانغٍنٍ ،هي
ّ
ّ
النٓغة التي م٨نخٌ من نسج مكًضو الخام في ٞلؿٟت َ٧نذ بصعا ٌ٦اإلاخمحز ألانُل في الش٣اٞت.
خُض جإزظ من ٖلم النٟـ ٍٖلم الاظخمإ ٍٖلم الا٢خهاص ٍٖلم الؿُاؾت٦ٍ ،ظل ٪جإزظ من الٟحزًاء ٍالُ٨مُاء ٍالبَُلَظُا،
ٍٚحرىا ٦ما جإزظ من ؤلاؾـالم ٍالخاعٍش ؤلاؾالميٍٍ ،ا ٘٢اإلاؿلمحإٍ ،خًاعة ؤٍعبا الخضًشت ٍال٨ٟغ الٛغبي الخضًضٍ،بطا ٧انذ
صعاؾاث ٚاعٍصي هي مٟاىُم ٞلؿُٟت ن٣ضًت للٛغب حٗبر ٖن ٨ٞغ بؾالميٞ .ةإ مَ٣الث مالَ بً هبي هي مَ٣الث ٖلمُت حٗبر
ٖن نٓغٍت ظضًضة ٍ٨ٞغ ٞلؿٟي بؾالمي ،ظاء إلن٣اط ألامت من مدنتها.
جهضُ عوحُه ؾاعوصي لل٨ٟغ الٛغبي ألاٍعبي ٍألامغٍ٩ي ٍٖ ،مل ٖلى ببغاػ ما  ٌُٞمن ن٣و ٍاَٖظاطٍ ،مالٌ ؤزغ ؾلبي ٦بحر
ٖلى خُاة ألاٍعٍبي اإلاٗانغٍ ،ؤزغو ؾلبي ٍؤ٦بر ٖلى خُاة اإلاؿلم اإلاٗانغٍ،حٗم ٤في الخدلُل ٍالن٣ض بٗض الًٟم ٍالاؾدُٗاب،
1
2

أنور اجلندم"،مشكالت الفكر المعاصر في ضوء اإلسالم،سلسلة البحوث اإلسالمية"،السنة الرابعة ،1972،ص.51
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ٍججلى طل ٪بَيَح في مال " ٌٟخكاعو الهبىع" ٍ ٦ظل " ٪الىالًاث اإلاخدضة َلُػت الاهدُاٍ "ٍ .هي مداٍلت ٨ٞغٍت عُٗٞت
اإلاؿخٍَُ ،نُدت ُٞلؿَ ٝفي ٍظٌ خاملي ال٨ٟغ الٛغبي ؤلالخاصي في ؤٍعبا ٍفي الٗالم ،من ؤبناء اإلاجخم٘ ؤلاؾالميٍ ،صَٖة بلى
ؤلانالح ٍالخجضًض ٍ ٤ٞما جملٌُ الؿجإ الَ٩نُت٢ ،غاءة للَي٘ الٗالمي ٖلى ؤ٦ثر من نُٗض ،الخ٣ضم الخ٨نَلَجي يإ ٌُٞ
مُٗاع الُ٣مٍ ،بالخالي ؤنبذ لؼاما ٖلُنا مَاظًت صًم٣غاَُت الؿَ ١بإعؾخ٣غاَُت الخطخُتٍ ،ىنا ًدلل نٓغٍت عٍؾَ في
الٗ٣ض الاظخماعيً ،خُغ ١ؤًًا بلى خَاع ألاصًاإً ،هل بلى ؤنٌ ًب بٖاصة النٓغ في الؿُاؾت ٍالضًن...ؤما مالَ بً هبي
ٞخهضي لٓاىغة الخسل ٠في الٗالم اإلاخسلٖ ٠امتٍ ،في الٗالم ؤلاؾالمي بهٟت زانت٦ ،ما ججنض لَي٘ زُت ٨ٞغٍت
ٍٞلؿُٟت ٍبؾتراجُجُت لبناء الخًاعةٍ ،الخم٨ن من اإلاضنُت ٍالخ٣ضم الاظخماعيٍ .جمدَعث ٞلؿٟخٌ ٩٦ل ٖلى مؿإلخحإ،
مؿإلت الخسلٍ ٠الاندُاٍ ،من خُض ؤؾبابٌ ٍصٍاٍ ٌٗٞؾبل الً٣اء ٖلحها ٍ الَ٢اًت مجهاٍ ،مؿإلت الخًاعة من خُض
قغًٍَا ٍَٖامل جٍَ٩جها ٍاػصىاعىا ٍَٖامل اجهُاعىا ٍؤَٞلًاٍ .ألاؾلَب الظي ؾلُُٞ ٌ٨غح اإلاك٨الث ٍمٗالجتها ٍمنا٢كتها
ٍما جمحز بٌ ،من مَانٟاث ٖلمُت ٍمَيَُٖت ٍمنُُ٣ت ظٗل مداٍلخٌ مَظًت للجمٍُ٘ ،لِؿذ للخانت مشلما ىَ خا٫
مداٍلت بٖاصة ٢غاءة ال٨ٟغ الضًجي في ؤلاؾالم لغوحُه ؾاعوصيٍٖ .غ٨ٞ ٝغ مال ٪بن نبي ب٢باال ٦بحرا من ٢بل ال٣غاء
ٍاإلاشٟ٣حإ ،ؾَاء في خُاة "مالَ" ٍمن زال ٫مدايغاجٌ في الجؼاثغ ٍزاعط الجؼاثغ ،زال ٫الاؾخٗماع ٍ بٗض الاؾخ٣ال ،٫ؤٍمن
زال ٫النضٍاث التي ٧اإ ٌٗ٣ضىا في بِخٌ ،في الجؼاثغ الٗانمت٦ ،ما نا٨ٞ ٫غو بعجاب الٗضًض من جالمُظو ٍ ؤنض٢اثٌ اإلا٣غبحإ
بلٌُ الظًن صاَٗٞا ٖنٌ ٍط٦غٍو في ؤ٦ثر من مناؾبت ٍفي ؤ٦ثر من ٦ـخاب ،خُض جَ٩نذ منٌ مضعؾت ٨ٞغٍت لًا جالمُظ ٍؤجبإ بٗض
ٍٞاجٌ.
ٍٖلٌُٞ ،ةطا ٧اإ عٍظٌُ ٚاعٍصي٢ ،ض ٦خب للخانت من ؤصخاب ال٨ٟغ الَيعي ،اإلااصي الٛغبي ؤلالخاصيٍ ،ظاءث ٞلؿٟخٌ
جخمحز بٗم ٤الخإمل الٟلؿٟيٍ ،عخابت الخ٨ٟحر اإلاُخاٞحزً٣ي الن٣ضيٞ ،ةإ ؤلانالح ٍالخجضًض في ٞلؿٟت مال ٪بن نبي اؾتهضٝ
الً٣اء ٖلى الجًل ٍالجَٕ ٍاإلا ــغيَالاؾخٗماع ٍال٣ابلُت لالؾخٗماعٍٚ ،حرىا من َْاىغ الخسل ،٠التي ٌٗاني مجها الٗالم
ؤلاؾالمي اإلاٗانغٍَ ،ؿتهضٍ ٝي٘ نٓغٍت في الخًاعة ٍالخاعٍش جً٘ ّ
خضا للخسلٍ ،٠جٟخذ آلاٞاٍ ١اإلاجاٍ ٫اؾٗا لبناء
الخًاعة ٍاػصىاعىا ٍاؾخمغاعىا.
ٍمما ًخمحز بٌ ٨ٞغ ؾاعوصي ؤلانالحيٍ ،بالنؿبت لغٍاٞضو ؤجها ؾخمض ال٨شحر من اإلاٟاىُم ٍاإلاناهج من ال٨ٟغ الٛغبي ٍجإزغ
ب٨ٟغ ٍؤعاء اإلاؿدكغ٢حإ٧ٍ ،اإ ًنا٢ل ٦باع الٟالؾــٟت ٍٍن٣ض ؤ٩ٞاعىمٍٍ ،نؿٍٍ ،٤جم٘ بحإ ىظو ألا٩ٞاع ال٣غآنُت للَ٩إ ،من
زال ٫صَٖجٌ للخَاع.
بِنما جناٍ" ٫مالَ" ْاىغة الخسلًُ٢ٍ ٠ت الخًاعة في بَاع ٞلؿٟت الخاعٍشٍ ،من زال ٫ن٣ض ٞلؿٟت الخاعٍش ٖنض ال٣ضماء،
ٍلضُ اإلادضزحإٍ ،بإ ٧اإ ٢ض ا٢خبـٞ ،لِـ من ظمُ٘ الٟلؿٟاث بل من ٞلؿٟت الخاعٍش ٍمٗخمضا ٖلى ما ًسضم نٓغٍخٌ
ٍعئٍخٌ بلى الخًاعة ٍؤلانؿاإ ٍالخاعٍش.
اعجبِ ؤلانالح ٍالخجضًض في ٞلؿٟت ؾاعوصي ،باإلؾالم ؤٍالٍ ،بن٣ض مناهج ٍنخاثج ال٨ٟغ الٛغبي الخضًضٍ ،الخًاعة الٛغبُت
الخضًشت زانُا .ؤي بمداٍلت ٨ٞغٍت ٍٞلؿُٟت ،ب٩ل ما جدملٌ النٓغة الٟلؿُٟت من محزاث ٍمَانٟاث ٍ ،ب٩ل ما ًخُلبٌ النؿ٤
الٟلؿٟي من انسجامٍ ،ج٩امل في بنِخٌٍ ،بحإ ٖنانغ ٍمدخٍَاث ىظو البنُتٍ .ظاء ىظا البناء الٟلؿٟي ًخًمن بناء الٟلؿٟت
الضًنُت ٍال٨ٟغ الضًجي ،بناء ظضًضاً ،غ ٌٞال٨ٟغ الضًجي ال٣اثم في خُاة اإلاؿلمحإ ٍلضُ اإلا٨ٟغٍن اإلاؿلمحإ ٍػٖماء ؤلانالح،
 1أبو عمراف الشيخ" ،معجم مشاىير المغاربة" ،اجلزائر ،ادلؤسسة اجلزائرية للطباعة ،1995 ،ص .536
2

ركجيو غاركدم" ،مشروع األمل" ،بريكت ،دار اآلداب،1977 ،ص .106
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٦ما ًغ ٌٞالٗضًض من ظَانب ال٨ٟغ الضًجي التي ٍعثها ٍاؾخ٣غث في مجالٌٍ ،في الَعي ؤلاؾالمي اإلاٗانغٍٍ ،غ ٌٞظَانب
٦شحرة في ال٨ٟغ الٛغبي ،زانت ال٨ٟغ الَيعي ؤلالخاصي الظي ًغص الخُاة بلى ؤؾـ ٍؤنَ ٫ماصًت مدًت ،ىظا الغ ٌٞظاء
بٗض ٖملُت الن٣ض ،ؤٍ الًضم التي ٢ام بها ب٢با ،٫زم بنا ٞلؿٟت صًنُت ٍ٨ٞغا بنالخُا ّ
جمحز ٧ل مجهما بالجضًض في ىُ٩لٌ
ٍمدخٍَاجٌ٦ ،ما جمحز بَ٩نٌ ٨ٞغا ٞغٍضا في نٌَٖ من خُض ٖم ٤الن٣ض ٍص٢خٌٍ ،ؾٗت الًٟم ٍالاؾدُٗابَ٢ٍ ،ة في َغح
اإلاك٨الث ٍمٗالجتهاٍ ،عخابت الخإمل الٟلؿٟي اإلاُخاٞحزً٣ي الن٣ضي ،ىظا من ظًتٍ ،من ظًت ؤزغُ ،الض٢ت ٍالٗم ٤في خهغ
مك٨الث ؤلانؿاإ اإلاؿلم اإلاٗانغ الظي ٌِٗل الخسلٍ ،٠جدضًض مك٨الث ؤلانؿاإ ألاٍعبي اإلاٗانغ الظي ٌِٗل الخًاعة
ٍالٟغا ٙالغٍحي٦ ،ما جم٨ن من ٍي٘ ًضو ٖلى ال٨شحر من الخلَ ٫لخل ٪اإلاك٨الث صاُٖا بلى بلَ ٙالؿمَ الخًاعي ،الغٍحي
ٍاإلااصي مٗا .
ٍبطا ٧اإ ؾاعوصي ٢ض جَنل بلى نُاٚت ظضًضة لل٨ٟغ الضًجي في ؤلاؾالم ،ؤٍ بناءا ظضًض للٟلؿٟت الضًنُت في ؤلاؾالم٧ٍ ،انذ
ٚاًخٌ اإلاغاظٗت ٍالخٍَ٣م ٍاإلاخابٗت ؤٍال زم بٖاصة البناء زانُا ٍ٧انذ ٍعاء ىظا الٟٗل ال٨ٟغي ٍيُٗت اإلاؿلم ٍالٓغٍ ٝاإلادُُت
بٌ في الضازل ٍالخاعطٍ ،هي الَيُٗت ٍالٓغٍٍ ٝالضٍا ٘ٞالتي ٧انذ ٍعاء ٞلؿٟت مالَ بً هبي التي جمحزث بإجها لِؿذ مداٍلت
لبناء الخ٨ٟحر الضًجي ٖلى منَا ٫مداٍلت ؾاعوصي ،بل هي مداٍلت ظاءث بالتر٦حز خَْ ٫اىغحي الخسلٍ ٠الخدًغٍٖ ،لى يَء
الخاعٍشٍٍ ،ا ٘٢ؤٍعٍبا ناخبت الخًاعة الخضًشتٍ ،ا ٘٢الٗالم ؤلاؾالمي اإلاخسلٍ .٠حٗل ٤ألامغ ىنا بخدضًض جمحز ىَ آلازغ
باإلاَيَُٖتٍ ،الض٢ت ٍالٗمٍ ٤الٗلمُتٍ ،الهغامت اإلانُُ٣ت ،إلاك٨الث ؤلانؿاإ ٖامت ٍؤلانؿاإ اإلاؿلم ٍألاٍعبي زانتٍ ،هي
في ؤنلًا مك٨الث خًاعة ال ٚحرٍ ،لخلَٚ ٫اًت في اإلاَيَُٖتٍ ،الض٢تٍ ،منسجمت م٘ ما جخُلبٌ خُاة الٟغصٍ ،ج٣خًٌُ
خاظاث اإلاجخمٍٍ٘ ،نسجم م٘ ؾجإ الخُاة التي ً٣غىا ؤلاؾالمٍ ،ق٩لذ ؤ٩ٞاع مال ٪بن نبي ٍمنهجٌ ٍزُخٌ في ؤلانالح
ٍالخجضًض نٓغٍت ٞلؿُٟت ظضًضة٢ ،اثمت بظاتها ،جدضص بض٢ت ٍبمَيَُٖت ؤؾباب الخسلٍ ٠ؾبل الً٣اء ٖلٌٍُ ،قغٍٍ
الخًاعة ٍؤؾباب اجهُاعىاٍ ،في نٓغو ٧ل الخًاعاث ٍاإلاضنُاث التي قًضىا جاعٍش ؤلانؿانُت ال جسغط ٖن زِ نٓغٍخٌ ،خُض
ً" :٫َ٣حؿخُُ٘ ؤإ ن٣غع ؤإ اإلاضنُاث ؤلانؿانُت خل٣اث مخهلت جدكابٌ ؤََاعىا م٘ ؤََاع اإلاضنُت ؤلاؾالمُت ٍاإلاؿُدُت ،بط
نبضؤ الخل٣ت ألاٍلى بًَٓع ٨ٞغة صًنُت ،زم ًبضؤ ؤَٞلًا بخٛلب ظاطبُت ألاعى ٖلحها ،بٗض ؤإ ج٣ٟض الغٍح زم الٗ٣ل" .ل٣ض
ازخل ٠عوحُه ؾاعوصي في نٓغجٌ بلى ؤلانالح ٍ بلى َبُٗت الخجضًض ،م٘ نٓغة مالَ بً هبي بلى طل ،٪ىظا الازخالّ ٝ
ًدبحإ من
زال ٫الٟغٍ ١الخباًن بحإ مدخٍَاث ٦خاب عوحُه ؾاعوصي" يُل ههىؼ اإلاؿخهبل " ٍمدخٍَاث مال ٠مالَ بً هبي "
قغوٍ النهًت " ؾَاء من خُض َغح اإلاؿاثل ٍجناٍلًا ،ؤٍمن خُض َبُٗت اإلانهج اإلاخبٍ٘ ،مَانٟاجٌ ،ؤٍ من خُض َبُٗت
الخجضًض الظي ؤعاصو ّ
٧ل مجهماٞ .اإلنالح صٖا بلٌُ ؾاعوصي ٍبمنهج ٞلؿٟي ًَ٣م ٖلى ؤؾـ عٍخُت ،مشالُت صًنُت طاجُت
ٞغصًتٍ ،لٌ ؤىضا ٝعٍخُت مدًت ،حكاع ٥في ؤٖضاصو الخجغبت الَاُٗ٢تّ ،
بإ الؿمَ بلى مؿخَُ ظضًض في ًٞم ؤلانؿاإ نلٌ
ٍمؿخ٣بلٌ من ؤًن ظاءٍ ،بلى ؤًن اإلاهحر ،ىَ ٍخضو الظي ًٟ٨ل لٌ آزغ ألامغ الَٟػ ٖلى مجخم٘ ًدغ ٌ٦جناٞـ ٍخصخيٍٖ ،لى
خًاعة ٣ٞضث ٍخضتها الغٍخُت بما انَُث ٖلٌُ من نغإ بحإ الُ٣م الضًنُت ٍالُ٣م الؿُاؾُتٍ ،الضًن ٦ما ّبُنذ من ٢بل
من خُض ىَ ؾعي اإلاغء ؾُٗا م٣هَصا للَنَ ٫بلى الٛاًت الجهاثُت للُ٣مُٞ ،م٨نٌ بظل ٪ؤإ ٌُٗض جٟؿحر  َُ٢شخهِخٌ ىـَ
خ٣ُ٣ت ال ًم٨ن بن٩اعىا.

1

مالك بن نيب"،شروط النهضة"ت:عمر كامل مسقاكم ،عبد الصبور شاىني،إشراؼ ندكة مالك بن نيب ،دار الفكر،سوريا،ط ،6،2006ص.53
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ٍفي الُاب٘ الٟغصي للخُاة ً ٫َ٣ؾاعوصي "قاهلل يما ًظيغ الهغآن الٌغٍم ال ًجي ًسلو الػالم وَػُض زلهه ،وهى ٌػهض بلى
ؤلاوؿان ( بلى حمُؼ الىاؽ ) بػبء ؤن ًٌىن زلُكخه غلى ألاعى لُخابؼ هظا الخلو ".
ٍؾبُل الخجضًض ىَ حُٛحر الظاث في الضازل زم الانخ٣ا ٫بلى زاعط الظاث خُض الَ٩إ ٍخُض الدسخحر ٍالخٍ .٠ُ٨الخُٛحر
ٍالخجضًض ٍالبناء ًَ٩إ بالٗملٞ ،ةطا لم ًجهٌ ؤلانؿاإ بلى الٗملٍ ،لم ًبٗض ما في ؤٖماُ٦ ١انٌ من ٚجى … ؤنبدذ عٍخٌ
ظامضة ظمَص الدجغ ٍىَُ بلى خًٌُ اإلااصة اإلاُختٞ .اإلنالح ٍالخجضًض في ٨ٞغ ٚاعٍصي ًالػم الن٣ض ٍبٖاصة البناءٍٍ ،جغي
في الظاث زم الَاَ٣ٍٍ ،٘٢م ٖلى ؤؾـ ٞغصًت صًنُتٍ .الُغٍ ٤بلٌُ الخجغبت الٗلمُتٍ ،مجالًا الَاٍ ،٘٢الخجغبت الغٍخُت،
ٍمبخٛاو ٍم٣هضو ىَ مبخػى ٍم٣هض ؤلاؾالمٍ ،ىَ الَنَ ٫باإلنؿاإ الؿمَ الغٍحي ٍألازالقي ٍ،بلَ ٙالضًم٣غاَُت الغٍخُت
التي لم جهل بلحها مشالُت ؤٍعبا ٍال ؤمغٍ٩ا ،التي ٣ٞضث مٗجى ٍظَصىا ،لَ٩جها ؤنخجذ طاجا يالت ،عاخذ جٟدل ٖن م٩اإ لًا،
بحإ صًم٣غاَُاث زالُت من الدؿامذ ٍالخٗاٍإ ٍالخ٩امل ٍالتراخم٧ٍ ،اإ ٧ل ىمًا ىَ اؾخٛال ٫ؤلانؿاإ لإلنؿاإ ٍناعث جل٪
اإلاشالُت ؤ٦بر ٖاث ٤ؤمام ؤلانؿاإ في ؾٌُٗ ندَ الغقي ٍالؿمَ في ألازالٍ ١الخًاعة .ؤما ؤلانالح الظي صٖا بلٌُ مال ٪بن نبي
ٞلٌ َابٌٗ الخام .انُل٨ٞ ٤غو من ٍا ٘٢الٗالم ؤلاؾالمي ٍمن جسل ٍ ٌٟمكا٧لٌ الَُمُت ،في الضًن ٍالاظخمإ ٍالش٣اٞت
ٍالؿُاؾت ٍألازالٍٚ ١حرىاٍ ،هي مك٨الث خًاعة في ألانل ٍالجَىغ٢ .ام ىظا ال٨ٟغ بخدلُل ٍاٍ ٌٗ٢جدلُل ٍا ٘٢ألامم
اإلاخدًغة ُٗٞهغوٍ ،انخ٣ضىما بُغٍ٣ت ٖلمُت٦ ،ما خلل ٍانخ٣ض الخُاة ال٨ٟغٍت في الٗالم ؤلاؾالمي اإلاخسلٍ ،٠في ؤٍعبا
الخًاعةٍ .ع٦ؼ ٖلى اؾدُٗاب ٍن٣ض ال٨ٟغ ؤلانالحي الخضًض ٍاإلاٗانغ في الٗالم ؤلاؾالميٍٞ ،لؿٟت الخاعٍش في ؤٍعبا من
زال ٫عئٍت ؾبىجلغٍ ،منَٓع يِؿغلىجٍ ،نٓغٍت جىٍىبيٍٚ َ٩ٍُٞ ،حرىم .انبش٣ذ ٖن ىظو الضعاؾت الن٣ضًت التي ٢ام بها
مالَ بً هبي نٓغٍخٌ في الخًـاعةٍ ،في الخجضًض الخًاعي ،ىظو النٓغٍت التي جا٦ض ٖلى البٗض الغٍحي الضًجي للخًاعة ،لَ٩إ
ال٨ٟغة الضًنُت جال ٠بحإ ٖنانغىاٍ ،جَظض الانسجام بحإ قغًٍَا ٍلَاػمًا٦ ،ما جًمن لًا الب٣اء ٍالاؾخمغاع ٍالاػصىاعٍ .ال
خًاعة في ُٚاب الٗضة الضاثمت ٍجمشل ٖنانغ الخًاعة الشالزت ،ؤلانؿاإ ٍالتراب ٍالَ٢ذٍ ،هي طاث َبُٗت اظخماُٖت
جاعٍسُت بالضعظت ألاٍلىٍ ،جَٞغ ال٨ٟغة الضًنُت ٍالٗضة الضاثمت٣ً ،خطخي ٗٞل الخُٛحر الظي ًجغُ في صازل نٟـ ؤلانؿاإٍ ،في
ؤٖما ١طاجٌ ،زم ًجغُ في اإلادُِ الظي ٌِٗل ٍ ،ٌُٞهي ؾنت ّ
ؾنٌ هللا لدؿحر ٖلحها الخُاة٣ٍٍ ،غعىا ال٣غآإ ال٨غٍم في َ٢لٌ
َّ
َد
َد
َد ْو ُث
َد
حٗالىِ ":مب َّن الل َده ال ُثٌؿ ِمّح ُثر َدما ِمبه ْوى ٍلم َدخ َّتى ُثٌؿ ِمّح ُثروا َدما ِمبإهك ِمؿ ِمه ْوم ".
ازخالف في اإلاكاهُم :
ًسخل ٠اإلا٨ٟغاإ في جهَعىما إلاٗجى " ألاقىُ " ؤٍ " الؿهىٍ "ٞ ،اندُاٍ الٛغب ٖنض ؾاعوصي مٗناو يُاٌٖ ٍؾِ الخحرة ٍ
الاؾخ٣غاع ٍاٞخ٣اص الخُاة صازلٌ ٧ل مٗجى ٞ ،هي بظل ٪ظؿض ٢اثم بال عٍح َ٧ٍ ..إ ؤمغٍ٩ا في ٨ٞغ ٚاعٍصي َلُٗت ىظا
الاندُاٍ مٗناو ؤجها الظعٍة في الالمٗجى ٍالٗبصُت.ؤما ؾ ٍَ٣الخًاعة ألامغٍُ٨تٍ ،التي ال ًم٨ن ٞهلًا ٖن الخًاعة الٛغبُت،
ٖنض مالَ بً هبي ُٗٞجي بَيَح انخ٣ا ٫قمـ الخًاعة من ألاعى ألامغٍُ٨ت بلى ؤعى ؤزغٍُ ،من الكٗب ألامغٍ٩ي بلى
قٗب آزغ..نجر في الخد ٤٣بالكغٍٍ الالػمت لالنخ٣ا ٫من مغخلت ما ٢بل الخًاعة بلى مغخلت الخًاعة ٨ٍٍ .من مهضع
الازخال ٝخَ ٫ىظو النُ٣ت في ؾببن عثِؿحإ :

 1ركجيو غاركدم" ،كيف نصنع المستقبل" ،اجلزائر :منشورات ،ANEPط2003 ،2ـ  ،ص .234
2

اآلية  11من سورة الرعد.
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ألاوُ  :بإ اإلا٨ٟغٍن ال ًخٗغياإ بالخدلُل لنٟـ الٟترة الؼمنُتٟٞ .ي الَ٢ذ الظي ًا٦ض ؾاعوصي ٖلى يغٍعة بن٣اط ال٣غإ
الخاصي ٍالٗكغٍن ٍ ،بُٖاثٌ ٍظًا بنؿانُا ً ،خدضر مالَ بً هبي ٖن لخٓت ألا ٫َٞفي ٖمغ الخًاعة الٛغبُت.
ٍمن اإلاٗلَم ؤإ لخٓت الاخخًاع في ٖمغ الخًاعاث ال ج٣اؽ بالؿنَاث ؤٍ بٗكغاث الؿنحإ ،بل بإ٦ثر من طل ٪ب٨شحر ..
ٍبالخالي ٞةإ ؾاعوصي ًداٍ ٫اؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل ٖلى اإلاضُ ال٣غٍب ٍاإلاخَؾِ ٍالبُٗض ،خؿب مهُلخاث الضعاؾاث
اإلاؿخ٣بلُت الخضًشت ٍ ...الظي ال ًخٗضُ اإلائت ؾنت ،ؤما مال ٪بن نبي مًنضؽ ال٨ٟغ الخًاعي ٞال ًخدضر ٖن ىظا ال٣غإ ؤٍ
طا ٥بل بـ " قترة خًاعٍت مػُىت".
الشاوي  :خضًض مالَ بً هبي ٖن ألا ٫َٞىَ ظؼء ال ًخجؼؤ من جهَع نٓغي قامل ٍمخ٩امل خَ ٫الخًاعة ٖ ..لى ٖ٨ـ
خضًض عٍجي ٚاعٍصي الظي ال ًجًض نٟؿٌ مُالبا بخ٣ضًم نٓغٍت ما خَ ٫الخًاعة ٍ ..عبما نب٘ طل ٪من ازخال ٝجسهو ٧ل
ٍاخض مجهما ٖن آلازغ ٞ ،اؾخٛغا ١مالَ بً هبي في صعاؾت مك٨الث اإلاجخم٘ اإلاؿلم ؤىلٌ الخ٣ا للخٗم ٤في الٗلَم الاظخماُٖت
 ،ؤما َ٧إ ؾاعوصي بغٍِٞؿَعا في الٟلؿٟت ٍُ٢امٌ ُٞما بٗض بضعاؾت الخًاعاث الكغُ٢ت  ..بياٞت بلى جد٨مٌ بَ٣ة في جدغٍ٪
ألاصٍاث الخدلُلُت اإلااع٦ؿُت خُض ٧اإ ًغُ ؤإ اإلااع٦ؿُت هي زِ اججاو ال٣غإ الظي نِٗل ٧ .. ٌُٞل طل ٪ظٗلٌ ٌؿحر ندَ
ٍظًت ؤزغُ ٍ .من اإلاٗلَم ؤإ اإلااع٦ؿُت ج٣ؿم الخاعٍش البكغي بلى ؾبٗت مغاخل  :الكَُُٖت البضاثُت الٗبَصًت ؤلاُ٢اُٖت
الغؤؾمالُت الاقتراُ٦ت صً٨خاجَعٍت البرٍلُخاعٍا الكَُُٖت ٍ .جمشل الكَُُٖت اإلاغخلت ألازحرة في الخاعٍش البكغي خُض ٌؿَص
الٗضٍٍ ٫ؼٍ ٫الٓلم ٍالَٟاع ١الاظخماُٖت ٍ ،جنمخي الضٍلت ٞ ،هي الجنت اإلاََٖصة ألابضًت .
ٍىظا ما ٌكحر لٌ مالَ بً هبي بإنٌ ٖنضما جظىب الٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت بلى ؤإ الخَُع الخاعٍذي ٍالاظخماعي ًبضؤ من الخَُانُت
البضاثُت بلى ًٖض ٌؿَص  ٌُٞالغزاء ٍالًمحر ٍالخغٍتٞ..ةجها حٟٛل ٨ٞغة " الضوعة " الجَىغٍت  ،م٘ ؤإ ٚاًت ىظو النٓغة
ٍندُجتها جخٗاعى م٘ اإلانُ ٤الجضلي طاجٌ"٣ٍٍ.هض مال ٪بن نبي بخٗاعى ىظو الٟلؿٟت م٘ اإلانُ ٤الجضلي اإلااع٦سخي نٟؿٌ ،
خ٣ُ٣ت ؤإ ال ٫َ٣بإإ اإلاجخم٘ في جَُع مؿخمغٍ،ىَ جَُع ٢اثم ٖلى نغإ ألايضاصٌٗ،جي ؤإ النٓام الكَُعي نٟؿٌ ؾِخَُع
ؤًًا ٍٍن٣لب بلى النٍ ..ٌُ٣ىظا جناٍ ٌ٢اضر ً٨ك ٠الخلل البحإ في الترُ٦بت الضازلُت للمنُ ٤الٟلؿٟي اإلااؾـ
للماع٦ؿُت.
ٍ لؿنا جهض ٝبهظا الخَيُذ الدك ٪ُ٨في الن٣لت ؤلاًمانُت الَاٗ٢ت في ٨ٞغ ٚاعٍصي  ،منظ جدَلٌ بلى ؤلاؾالم ٣ٞ ..ض ٧اإ الغظل
 1971م ٍ في ٦خابٌ " الىالًاث اإلاخدضة
ًدمل لَاء ؤلاًماإ ( اإلاؿُحي ) صازل الخؼب الكَُعي ٍ ،ىَ ما ٧ل ٌٟالُغص منٌ ؾنت
ألامغٌٍُت َ :لُػت الاهدُاٍ " ًبحإ ؾاعوصي ما ؤزظو ٖن ماع٦ـ ٢اثال  " :بإ ألاَغٍخت الجَىغٍت إلااع٦ـ جغُ ؤإ
الغؤؾمالُت جَظض زغٍاث ٍل٨جها في نٟـ الَ٢ذ جَظض ال٣ٟغ من زال ٫الَٟاع ١الاظخماُٖت الناججت ٖجها بالًغٍعة ..ؤما
ألاَغٍخت الجَىغٍت آلصم ؾمُث ٞخ : ٫َ٣بطا ؾعى ٧ل ٞغص بلى جد ٤ُ٣مهلخخٌ الخانت ٞةإ ًضا زُٟت ؾدخدغ ٥بضٍعىا
لخد ٤ُ٣الهالر الٗام "  ..زم ًدؿاء : ٫ؤحهما ٧اإ ٖلى خ ٤؟ ٍَٗتر ٝؾاعوصي ؤإ ٨ٞغ ماع٦ـ ًجض ظظٍعو في مهاصع زالر /1:
الٟلؿٟت ألاإلاانُت  /2.الا٢خهاص الؿُاسخي الانجلحزي  /3.الٟغنؿُت الاقتراُ٦ت ".
1

مالك بن نيب" ،وجهة العالم اإلسالمي" ،ت :عبد الصبور شاىني ،إشراؼ :ندكة مالك بننيب ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،ط 2006 ،6ـ ،ص .156

 2ركجيو غاركدم "،ماركسية القرن العشرين" ،ترمجة نزيو احلكيم ،بريكت :دار اآلداب،ط1978 ،4ـ ،.ص.29
3

ركجيو غاركدم "،الواليات المتحدة ألليعة االنحطاط" ،مصدر سابق ،ص .139
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زم ًًُ ٠مضاٗٞا ٖن ماعيـ " :ل٣ض ٧اإ ماع٦ـ نٟؿٌ ٍاُٖا بإإ اإلاؿاع الخاعٍذي الظي عؾمٌ للبكغٍت ،من الكَُُٖت
البضاثُت بلى الكَُُٖت ال ًنُب ٤بال ٖلى خًاعاث الٗالم اإلاخَؾُيٍٍ ،جب ٖلٌُ ؤإ ًإزظ بٗحإ الاٖخباع الخهَنُاث
الجغمانُت ؾلٟا".
ََٞاإ الًُمنتٍ ..ؾُٟنت الاؾخ٣ال.٫
ىنا ٥نُ٣ت ازخالٞاث ؤزغُ بحإ الُغخحإ ،جخمشل في الباٖض ألاؾاسخي للخضًض ٖن ؾ ٍَ٣الخًاعة ألامغٍُ٨ت  ،لضُ ٧ل
ٍاخض مجهما ٍ ..بطا ٧اإ مال ٪بن نبي ًبدض ٖن قغٍٍ جهًت الٗالم ؤلاؾالمي ٍالٗالم الشالض ٖمَما بُٛت ص ٌٗٞبلى مغخلت
الخًاعة ٞ ،ةإ عظاء ؾاعوصي ًخدغ ٥انُال٢ا من ىاظـ بن٣اط ؤٍعٍبا ٍالٗالم من الًُمنت ألامغٍُ٨ت ..بهض ٝالخ٣لُل من
حجم الخؿاثغ ألاٍعٍبُت ٍالٗالمي اإلاترجبت ٖن الؿ ٍَ٣ألامغٍ٩ي .
بإ بصعا ٥ؾاعوصي للَ٣اؾم الخإؾِؿُت اإلاكتر٦ت بحإ الخًاعة ألاٍعٍبُت ٍالخًاعة ألامغٍُ٨ت..ىَ الظي ًجٗلٌ مخسَٞا ظضا
من اؾخدالت بن٣اط ؤٍعٍبا من ََٞاإ الؿ ٍَ٣ألامغٍ٩ي ٍ ظل ىظا ٌؿخٟغٍ ٙؾٌٗ في الضَٖة بلى الَ َٝ٢زاعط صاثغة النَٟط
ألامغٍ٩ي ،ؾُاؾُا ٍا٢خهاصًا ٍ ز٣اُٞا ٍاظخماُٖا.
ؤما بطا اؾخٗغينا ال٨ٟغ ؤلانالحي ٖنض مالَ بً هبيٞ ،ؿنجضو ؤنٌ ٢ام بضٍع ممازل إلاا ٢ام بٌ م٨ٟغٍ ٖهغو من ؤلانالخُحإ
ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ مدمض غبضهٞ .داٍ ٫بظل ٪الخَ ٤ُٞبحإ مُُٗاث الخًاعة الٛغبُت ٍالَا ٘٢ؤلاؾالمي من زال٫
جبجي ٖضة ؤ٩ٞاع ؤبغػىا في مالٟاجٌ ٦ـ  :الكٌغة ألاقغٍهُت ألاؾُىٍت في يىء ماجمغ باهضووـ ٍ ،يىمىىلث بؾالمي ،اإلاكهىمُت...
٩ٞل ىظو ألا٩ٞاع َ٧نذ مكغٍٕ مالَ بً هبي ؤلانالحي الجهًَي٦ ،ما عبًُا ؤًًا بٗنهغ ظض ىام جمشل في الٟٗالُت ،لظل٪
ٞدؿب بً هبي ٍٟ٢ذ ألامت ٍََال جخإمل الخًاعة الٛغبُت ،منبهغة بها ٍفي نٟـ الَ٢ذ لم ج٣ضم من شخيء ؾَُ اظتراع اإلااضخي
ٍالخًاعة الؿالٟت التي حٗضاىا الؼماإ ب٣غٍإ ٍََلت ،لَُٗيَا بظل ٪مغ٦ب الن٣و الخًاعي الظي ٌِٗكَنٌ في مَاظًت
الخًاعة الٛغبُت التي بلٛذ مضُ بُٗضا في الخ٣ضم ٍالاعج٣اء.
ًٍُ٢ت الٟاٖلُت ٖنض بً هبي جنضعط يمن منَٓمخٌ ال٨ٟغٍت الٗامت التي خضصىا في مك٩لت الخًاعة بإبٗاصىا الكاملت،
الؿُاؾُت ٍالش٣اُٞت ٍالاظخماُٖت ٍالا٢خهاصًتٞ ،مك٩لت الخًاعة ٖنضو ًُ٢ت ال جخجؼؤٍ ،ؤي ججؼيء لًا ًَ٣ص بلى َغح
اإلاك٨الث َغخا زاَئاٍ ،من زمت ًاصي بلى جدضًض ٍؾاثل مسُئت للٗالطٍ ،لًظا ٌٗخبر مالَ بً هبي ؤإ الٗالم ؤلاؾالمي ؤيإ
ٍ٢خا ٍََال ٍظًضا ٦بحرا بؿبب ٖضم الخدضًض اإلاجهجي الصخُذ للمغى الظي ًخإلم منٌ منظ ٢غٍإ ٖضةٍ ،طلٖ ٪اثض بلى
الخجؼٍئُت التي ٖؼلذ الً٣اًا ٖن بًًٗا ٖؼال ظلُا ٍنٓغث ل٩ل ٍاخضة ٖلى خضة.
٦ما ؤإ اإلاخدب٘ ل٨ٟغ مالَ بً هبي ًغُ ؤجها ىظو الًُ٣ت اإلاظَ٧عة ؾلٟا جنُل ٤من ٨ٞغو بمنَٓع بؾالمي ٢غآني بدذ ٌٗخمض
ٖلى آًت ؾَعة الغٖض التي ًبجي ًٍ٣ٞا جهَعو للخجضًض الخًاعيٍَ ،ؿضٖ ٫لى طل ٪بالخإمل في الؿجإ الجاعٍت الٗامت التي ال
جدبضٍ ٫ال جخٛحر.
اؾخيخاج:
بٗض اؾخٗغاى ٧ل من ؤٍظٌ الاجٟا ٍ ١ػٍاًا الخباًن ٖنض م٨ٟغٍناً ،خطر مما ؾب ٤ط٦غو ؤإ مداٍلت عٍظٌُ ٚاعٍصي
ؤلانالخُت ،هي ٖباعة ٖن مكغٍٕ ٞلؿٟي ٨ٞغي مخ٩امل ،لبناء الٟلؿٟت بناءا ظضًضاٞ ،اعجبِ ىظا اإلاكغٍٕ باالقخٛا ٫ندَ
 1كصفي عاشور أبوزيد ،مقاؿ "مالك بن نبي والمشروع الحضاري "  ،رللة رؤل ،السنة الرابعة ،العدد  ،2003 ،20ص.13
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بًجاص عئٍت ٞلؿُٟت قاملتٍ ،منَٓع ٨ٞغي مدُِ ٍظام٘ لجَانب خُاة ؤلانؿاإ٢ ،امذ  ٌُٞبؾتراجُجُت ؤلانالح ٍالخجضًض
ٖلى الن٣ض ٍما ًلؼمٌ ٍٖلى بٖاصة البناء ٍما جخُلبٌ ٖملُت البناء٧،ل ىظا من الناخُت اإلانهجُت الٗلمُت٦ ،ظل٢ ٪ض ٢امذ ٖلى
جٟدو ؾجإ الخُٛحر ،صاثما ٍ ٤ٞاإلانهج ٍألاؾلَب الن٣ضيٍ ،طل ٪باؾدبٗاص ٧ل ؤٍظٌ الٟغصًت الظاجُت الخالهت٦ ،ظل٪
جغ٦ؼث ٖلى ؤؾـ عٍخُت ٍمباصت ٍُ٢م ؾامُت م٣غعة في ؤلاؾالم جمشل م٣انضو ٍمبخُٛاجٌٍٍ .نجلي لنا من ظًت م٣ابلت ؤإ
٨ٞغة ؤلانالح ٍالخجضًض لضُ مالَ بً هبي اعجبُذ هي ألازغُ بمكغٍٕ عئٍت ٞلؿُٟت بلى الخاعٍش ٍبلى الخًاعة ٍبلى ؤلانؿاإ،
ٍلم ً٨ن طل ٪الن٣ض الٟلؿٟي ؤٍ الخإمل اإلاُخاٞحزً٣ي ٍاعصا في منهج مالَ بً هبيٞ ،مكغٍٕ عئٍخٌ الٟلؿُٟت بلى الخاعٍش،
ٍمكغٍٕ زُخٌ في ؤلانالحٍ ،مكغٍٕ نٓغٍت الخًاعة ٍالخجضًض الخًاعي ٖنضو٧ ،ل ىظا ٢ام ٖلى ؤؾـ ٨ٞغٍت اعجبُذ
بال٨ٟغ ؤلاؾالمي ٍال٨ٟغ الٛغبيٍٖ ،لى ؤؾـ عٍخُت صًنُت اعجبُذ باإلؾالم ٍبُ٣مٌ ٍمشلٌ الٗلُا في الضًن ٍالضنُاٍٖ ،لى
ؤؾـ ٖلمُت ٍمنُُ٣تٍٖ ،لى مٗاًحر ٍاُٗ٢تٞ ،غصًت ٍاظخماُٖت ،ىظو ألاؾـ جنسجم م٘ ما جخُلبٌ الُبُٗت البكغٍت في
الخُاة ٍالَظَص٢ٍ .بل ٧ل شخيء ٞةإ اإلانهج الظي ؾل ٌ٨بً هبي في مٗالجت ً٢اًا الخًاعة ٧اإ منهجا ؾلُٟا ًنُل ٤من
ال٣غآإ ٍالؿنت ،بلى ظانب ٗٞل الخٟلؿ ٠في جدلُل الً٣اًا.
ؤما ٚاعٍصي ٣ٞض اجب٘ مناهجا مخٗضصة بد٨م جإزغو باإلااع٦ؿُتٍ ،اإلاؿُدُت ،الظي ط٦غ نغاخت ؤنٌ ال ًم٨نٌ الخسلي ٖن
ؤخضىما ،زم بةؾالمٌ الظي ؤٖاص ال٨شحر من اإلاٟاىُم لضًٌ.
ٍبطا ٧اإ بً هبي جناٍ ٫الخًاعة بمنهج ٖلمي بد٨م جدهُلٌٞ ،ةإ ؾاعوصي اٖخمض ٖلى الكَاىض الخاعٍسُت ٍلجإ بلى
ؤلاخهاثُاث في عنض الً٣اًا التي حٗالج ٍا ٘٢ؤلانؿاإ في قتى ؤنداء اإلاٗمَعةٍ .م٘ ؤنٌ ال ًنبػي ؤإ ننخٓغ من م٨ٟغٍنا ٍ
ُٞلؿَُٞنا مٟاجُذ سخغٍت ً٩ٟاإ بها اإلاٛل٣اثٞ ،دؿبهما ؤإ ً٨كٟا ؤنل الضاء ٍَصخها ؤٖغايٌٍٍ ،دظعا من مساَغو ٖلى
اإلاضُ ال٣غٍب ٍالبُٗض ،زم بإ الغظلحإ ٧ل مجهما ًمخل ٪الصجاٖت ألاصبُت في ن٣ض الَٓاىغ التي ؤؾاءث بلى الاعج٣اء باإلنؿاإ
ؤًنما ٍظض،خُض ؤإ ؾاعوصي انخ٣ض الخًاعة الٛغبُت ٍٍنًٟا بالَخكُت ،بلى ظانب انخ٣اصو للمؿلمحإ الظًن ؤٞلؿَا في
جدٍَل مًامحإ ؤلاؾالم بلى ٍا ٘٢ؾَؾَُلَجي٢ٍ ،ض صلًم بلى الاظتهاص ٍالخٗمٍ ،ٌُٞ ٤مال ٪بن نبي ىَ آلازغ ؤٞجى ٖمغو في خل
مكا٧ل ؤلانؿاإ اإلاؿلم الظي بغؤًٌ ال ػاً ٫جًل خ٣ُ٣ت ٍظَصو.
ناثمت اإلاغاحؼ :
( )1بن نبي مال "، ٪وحهت الػالم ؤلاؾالمي" ،ثٖ :بض الهبَع قاىحإ ،بقغا :ٝنضٍة مال ٪بن نبي ،صاع ال٨ٟغ ،صمك،٤
 2006م.
ؾَعٍا،6ٍ ،
2006م .
( )2بن نبي مال" ، ٪مظيغاث قاهض للهغن " ،بقغا :ٝنضٍة مال ٪بن نبي ،صاع ال٨ٟغ ،صمك،٤ؾَعٍا،4 ٍ ،
( )3بن نبي مال" ، ٪قغوٍ النهًت" ،ثٖ :مغ ٧امل مؿ٣اٍيٖ ،بض الهبَع قاىحإ ،بقغا ٝنضٍة مال ٪بن نبي ،صاع ال٨ٟغ،
 2006م.
صمك ،٤ؾَعٍا،6ٍ ،
( )4بن نبي مال "، ٪وحهت الػالم ؤلاؾالمي" ،ثٖ :بض الهبَع قاىحإ ،بقغا :ٝنضٍة مال ٪بننبي ،صاع ال٨ٟغ ،صمك،٤
 2006م .
ؾَعٍا،6ٍ ،
(ٚ )5اعٍصي عٍظٌُ " ،الىالًاث اإلاخدضة َلُػت الاهدُاٍ"،صاع ال٩اجب ،صمك1998 ،1ٍ ،٤م .
1987م.
(ٚ )6اعٍصي " ،خىاع الخًاعاث" ،ث :ؾلُم الَٗا ،بحرٍث ،منكَعاث ٍَٖضاث،
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(ٚ )7اعٍصي عٍظٌُ " ،ألانىلُاث المغانغة ،ؤؾبابها و مظاهغها" ،جغظمت ،زلُل ؤخمض زلُل ،باعَـ ،صاع ٖام ؤلٟحإ
2000م.
،
1977م.
(ٚ )8اعٍصي عٍظٌُ " ،مكغوع ألامل" ،بحرٍث ،صاع آلاصاب،
2003م .
(ٚ )9اعٍصي عٍظٌُ " ،يُل ههىؼ اإلاؿخهبل" ،الجؼاثغ :منكَعاث،2ٍ ،ANEP
(ٚ )10اعٍصي عٍظٌُ  "،ماعيؿُت الهغن الػكغًٍ" ،جغظمت نؼٌٍ الخُ٨م ،بحرٍث :صاع آلاصاب1978،4ٍ،م .
1998م. 2ٍ،
( )11البََي مدمض ؾُٗض عمًاإ  "،مىهج الخًاعة ؤلاؾالمُت في الهغآن" ،صمك :٤صاعال٨ٟغ،
 2003م.
( )12ؤبَػٍض ٍنٟي ٖاقَع  ،م٣ا" ٫مالَ بً هبي واإلاكغوع الخًاعي "  ،مجلت عئُ ،الؿنت الغابٗت ،الٗضص،20
1979م.
( )13الخل ٖاص" ، ٫قٌغ ؾاعوصي بحن اإلااصًت وؤلاؾالم" ،صاع البِنت للنكغ ٍالخَػَ٘ ،بحرٍث،2ٍ ،
1972م.
( )14الجنضي ؤنَع  "،مكٌالث الكٌغ اإلاػانغ في يىء ؤلاؾالم"،ؾلؿلت البدَر ؤلاؾالمُت،الؿنت الغابٗت،
1995م.
( )15الكُش ؤبَ ٖمغاإ " ،معجم مكاهحر اإلاؿاعبت" ،الجؼاثغ ،اإلااؾؿت الجؼاثغٍت للُباٖت،
( )16اإلاُالص ػ٧ي " ،حػاعف الخًاعاث (مضازلت)" ،مجلت الخَاع الش٣افيٖ ،ضص زغٍٍ ٠قخاء،2013مسبر خَاع
الخًاعاث...ظامٗت مؿخٛانم ،الجؼاثغ.
( )17بغَٚر ٖبض الٗؼٍؼ " ،مكغوع الكٌغ الخًاعي :يغوعة ججضًض ؤلاوؿان والكٌغ والتربُت والشهاقت"َ٧ ،الاإلابَع،
2003م. 1ٍ ،
الكغٍ،١
( )18ؾُٗضي خمَصة  ،ؤَغٍخت ص٦خَعاو جدذ ٖنَاإ " الخُاب ؤلابؿدُمىلىجي في الكٌغ الػغبي اإلاػانغ  :خضوصه و
2003م.
-2002
آقانه ،نؿم الكلؿكت"  ،ظامٗت الجؼاثغ،
1990م .
(٦ )19الٍي عامي  :عٍظٌُ ٚاعٍصي  "،مً ؤلالخاص بلى ؤلاًمان"،صمك ،٤صاع ٢خِبت للُباٖت ٍالنكغ ٍالخَػَ٘،1ٍ ،
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الضعاؾاث الؿىؾُىلىحُت للخىظُماث الجمػىٍت
 مؿاهمت ببؿخمىلىحُت في جماًؼ البيُت-صَُ.ب الػُاصي/حامػت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاؿغب

ملخو:
ؤخاٍ ٫في ىظا اإلا٣ا ٫بزاعة ؤلاندباو بلى اإلادضٍصًت اإلاٗغُٞت ٍ اإلاٟاىُمُت -الخدلُلُت التي حؿم الخَظٌ الٗام ال٣اثم في الضعاؾاث
الؿَؾَُلَظُت ٖمَما؛ ٍجل ٪اإلاسخهت في ؾَؾَُلَظُاالخنُٓماثٖ،نضما جخم صعاؾت الجمُٗاث/اإلانٓماث ألاىلُت؛ بظاث
الترا٦م النٓغي الظي ًخم جٍَُْ ٌٟجَؾلٌ بمناؾبتم٣اعبت باقي ؤنَإ الخنُٓماث...صٍإ خ ٟٔي ٞاع ١ؤٍ مغاٖاة للخماًؼ
ال٣اثم بُجها،ؾَاء من منَٓع ببؿخمَلَجي مدٌ ؤٍ ؾَؾَُمٗغفي.
ٞالخنُٓماث الجمٍَٗت جمخاػ بمجمَٖت من الخهاثو التي جبرع ٍجٟغى حٗاَُا بغاصٌٛمُا زانا مًٗاً،غاٖحها ٦بنُت طاث
زهَنُت طاجُتٍ/اُٗ٢ت ٍٍُُْٟت ٖن باقي ؤنَإ الخنُٓماث،ما ٌؿخَظب في اٖخ٣اصي يغٍعة صٖم ٍؤلانسغاٍ في
ؤلاججاىالؿَؾَُببؿدُمي ال٣اثم بهظا الخهَم؛ٍالظي ًغٍم الخإؾِـ لؿَؾَُلَظُا الجمُٗاث لِـ  ِ٣ٞمن منُل٤
نٓغي ؤٍ ٨ٞغي نغٍ،ٝل٨ن ٦ظل ٪بذجُت ٖلمُت زابختً،برعىا ؤلاىخمام ٍألاىمُت اإلاتزاًضًن الظًن ؤزظث الجمُٗاث
ج٨دؿحهما ٟ٦اٖل جنمَي صازل الؿُا ١الؿَؾَُا٢خهاصي اإلاٛغبي.
ما ٌؿخَظب بناء ًٞم ٖلمي صخُذ لًاٌ،ؿاىم في جٍَُغىا ٍجمُ٨جها من ؤصاء ما ؤنُِ بها من ؤصٍاع جنمٍَت.
الٍلماث اإلاكخاخُت:الجمُٗت،ؾَؾَُلَظُاالجمُٗاث،الخنُٓماث الغبدُت ٍالخَُُٖت.
جمهُض:
اىخمذ ؾَؾَُلَظُا الخنُٓماث ؾَاء في بضاًاتها م٘ الخإؾِـ ال٨الؾُ٩ي ؤٍ م٘ مضاعؽ الخٍَُغ النٓغي التي جلتها،بضعاؾت
ً٢اًا ٧انذ مَيَٕ َلب من الغؤؾما ٫ؤلاصاعي للم٣اٍلت٢ٍ،ض جدضصث ؤؾاؾا في بًجاص الَنٟاث ال٣مُنت بالغ ٘ٞمن ؤلانخاط
ٍؤلانخاظُت بك٩ل مؿخمغ ٍبإ٢ل الخ٩الٍُ ٠بالخالي بنماء الٗاثض الغبخي،زانت في ْل ؾُا ١ؾَؾَُا٢خهاصي ٖغ ٝاقخضاص
الخناٞؿُت ؾَاء صازل الؿَ ١اإلادلُت ؤٍ ختى ما بحإ الضٍ.٫
ٍ٢ض ؤصُ ىظا ؤلاىخمام الٗلمي بمشل جل ٪الً٣اًا ٍما زهو لٌ من بم٩انُاث ماصًت...باإلياٞت بلى اإلاؿاٖضة الٟٗلُت للٗ٣ل
الخضبحري صازل اإلا٣اٍلت ٖلى بناء اؾتراجُجُاجٌ اٖخماصا ٖلى ما جَاٞغ من جدلُالث ٍزالناث اؾخمضث حجُتها الٗملُت من
اإلاُضاإ٦،ظل ٪بلى جَٞحر جغا٦م ٚجي في مجاًٞ ٫م البنُت الخنُٓمُت ؤلانخاظُت.
ٍٖلى مؿخَُ الٗلم؛٣ٞض ٍاػُ جؼاًض الُلب ٖلى ؾَؾَُلَظُاالخنُٓماث،جنامي بنخاط نٓغي ٍبمبحرً٣ي ؤنال ٍٗ٢ضا لًظا
الخسهو يمن ال٨ٟغ الؿَؾَُلَجي الخضًض.
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ٍٍ٨خن ٠ىظا الغنُض الؿَؾَُلَجي الَاخض للخنُٓماث ،جٟغٖ ١لى مؿخَُ الغؤي الٗلمي بكإإ الخنُٓم بازخالٝ
اإلاغظُٗاث ٍاإلانُل٣اث النٓغٍت ٍ٦ظا ألاصٍاث الخدلُلُت اإلاؿخٗملت...بال ؤنٌ ٖنضما نإحي بلى جهاًاجٌ نجضنا ؤمام زالناث؛ج٣ضم
لنا الخهاثو الٗلمُت التي ًسخو بها الخنُٓم الغبخي منٟلخت من ٍناًت اإلا٣اعبت ؤلا٢خهاصًت التي اخخ٨غجٌ ٖلمُا لَٗ٣ص.
زهاثو ًخٗحإ ؤزظىا ٍاٖخباعىا مجخمٗت م٘ خ ٟٔجباًن اإلانُل٣اث ؤلاق٩الُت اإلااَغةلًا،زم من ظًت ؤزغُ ًخَظب ٖضم
ازتزالًا في البٌٗ مجها ٖلى خؿاب الباقي ،ؤٍ سخبها ٍبؾ٣اًَا ٖلى ؤظناؽ جنُٓمُت ؤزغُ بك٩ل مُ٩انُ٩ي صٍإ مغاٖاة
زهَنُاتها الخنُٓمُت٦ ،ما هي الخا ٫م٘ الخنُٓماث ٚحر الغبدُت(٧الجمُٗاث مشال) ،ؤٍ بحإ جنُٓماث ممازلت في مجخمٗاث
مٛاًغة ٢ض جشبذ ٞحها جل ٪الخهاثو ٦ما ٢ض جخدٍَ ٫جخٛحر الٖخباعاث ز٣اُٞت ؤٍ ٢انَنُت.
ٍىَ ما ًدهل ٍ ًجغي في مجمَٖت من الضعاؾاث الؿَؾَُلَظُت اإلاسخهت بلى ٚاًت الَُم.
ٞبماطا جسخو الخنُٓماث الغبدُت ممشلت ؤؾاؾا في ؤلاصاعة ٍاإلا٣اٍلت؟.
ٍبماطا جمخاػ الخنُٓماث ٚحر الغبدُت ٍالخَُُٖت ٧الجمُٗت؟
ٍ٢بل ٖغى زهاثو ٦ال النَٖحإ الخنُٓمُحإ ٍمناٍ الخماًؼ بُجهما،البإؽ من ج٣ضًم إلادت ٖامت ٖن الخنُٓماث الخَُُٖت
ممشلت في الجمُٗت في الخ٨ٟحر الؿَؾَُلَجي.
ؤوال  -الجمػُت في اإلاخىحن اللؿىي والؿىؾُىلىجي:
 في اللؿت وؤلانُالح:ٌكخ ٤بؾم الجمػُت من الجظع الشالسي (ط م ٕ)ٍ،ىَ ًُٟض اللم ٍالخإلٍُ ٠يم ألاقُاء اإلاخٟغ٢ت ٍبلخاً٢ا ببًًٗا ٦ما حكحر
َ ُ َ ْ ًا َّم ُ َّم
ٍؤل ُ
ّ
ٍٍ ، "ٌٟعص في
اإلاخٟغً ١جمٌٗ ظمٗا يمٌ
بلى طل ٪اإلاٗاظم اللٍَٛت الٗغبُتٍ،ظاء في لؿاإ الٗغب البن منَٓع " َظ َم٘ اإلاا٫
َُ
َ َ َ ُ َ ّ َ َ ْ ًا َ َّم
بٌٗ"ٍ،لم جبخٗض الضاللت الانُالخُت للجمُٗت
معجم الَؾُِ إلاجم٘ اللٛت الٗغبُت "(ظم٘) اإلاخِ ٟغ ١ظمٗا :يم بًٌٗ ِبلى ٍض
ٖن ىظا ؤلاَاع النٓغي.
ٍخُض ؤإ مجا ٫ىظا البدض ٌٗغ ٝجَانلٌ الَُمي باللٛت ألاماػَػيٞ،ةننا نهاص ٝفي اإلاجا ٫الخضاٍلي ألاماػَػي ٧لماث م٣ابلت
مٗنٍَا للجمُٗت؛" ٥جامىهذ" ٍ"جامؿمىهذ" ٍهي مكخ٣ت من الجظع ( ِء ُمَإ :اظخم٘) ،ؤٍ الجظع ( ِء ْؾمَإ :ظم٘) ٍ،التي ًم٨ن
ؤإ ن٣ابل بها مهُلر الجمُٗت الٗغبي ،ؤٍ مهُلر  Associationالالجُجي.
َ
ٌة َ َّم ُ
ّ
ِ َ
زام٨ٍٞ ،غة
ى
ٍانُالخاٖ،غٞذ بٌٗ اإلاٗاظم الجمُٗت من الناخُت الانُالخُت،بإجها "َاثٟت جخإل ٠من ؤ
ٍض
ًٖاء ِلٛغ ٍض
َ
َ َ َ ًا
اٖت ِم َن ألا َْ ٞغ ِاص ًَ ْن َخ ِٓ ُمَ َإ
مكتر٦ت"ٍ،ىنا ٥من اؾخدًغ مجها البٗض ال٣انَنيٞ،اٖخبر ٦ما ىَ ٍاعص في ٢امَؽ اإلاٗاني ؤجها "ظم
في َٖ َمل َظ َماع ّي ُم ْك َت َرَ ٥خ َؿ َب َُ ٢انَإ َصازل ّي ل ًَ َضَ ٍَ ٝم َْ ٣
ه ٍضض ُم َٗ َّمُ َن ْح ِإ"٦،ما حؿمى في ٦ظل ٪باإلانٓمت ألاىلُت في بخالت ٖلى
ٍض ِ ِ ٍض ِ ٍض
ٍض
ٍض
ِ
ِ ٍض
َابًٗا ألاىلي/اإلاضني.

-1ابن منظور زلمد بن مكرـ ":لسان العرب المحيط"،دار لساف العرب؛دار صادر بريكت،2003اجمللد األكؿ،ص .498
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ٞالجمُٗت هي" ججم٘ ماؾـ ٖلى ؤلانسغاٍ ؤلاعاصي ٍمؿاىمت ألاًٖاء بمٗاعًٞم ٍؤنكُتهم من ؤظل الجماٖت ىضاٚ ٝحر
عبدُت" ٞ،هي بطإ جنُٓم ًدؿم بالخغٍت ٍؤلالتزام؛ٞا ٞغاص ؤخغاع في ؤلالخدا ١بٌ مكاَغة ىضاٍٖ،ٌٞلحهم التزاماث ٢انَنُت
ٍجنُٓمُت بمجغص ؤلانًَاء٦،ٌُٞما ؤجها ماؾؿت ٢اثمت ٖلى ٍعي ألاٞغاص بإىمُتها في جد ٤ُ٣خاظُاتهم اإلااصًت ٍالغمؼٍتٍٖ،لى
ا٢خناًٖم بما جَٞغو لًم َ٧ؾُلت ٍآلُت في ؾبُل طلٖ،٪لى ؤإ ُ٢مت خغٍت ؤلازخُاع صازل ىظو البنُت جدبضُ ؤؾاؾا في بم٩انُت
الخغٍط ٍالخدلل ألاٞغاص مجها ٖ٨ـ بنُاث جنُٓمُت مجخمُٗت ؤزغُ التي حٗغٍ ٝالصة ألاٞغاص ٞحها ٍاؾخضماظًم ال٨لي لًا مما
ٌكٖ ٤لحهم ؤلانسخابمجها٦،ما طىب بلى طل ٪الجابغي.
 في الخدضًض الؿىؾُىلىجي:ل٣ض اعتهن الخدضًض الؿَؾَُلَجي للجمُٗت بالً٣اًا ال٨برُ التي ٧انذ حؿَص اإلاجخمٗاث ألاٍعبُت ؾَاء في بضاًاجٌ ألاٍلى ٦ما
ٞهلذ في طل ٪في ؾُا ١ؾاب،٤خُض بضث لًم" ٦ةظابت من بظاباث ؤزغُ مم٨نت ٖلى مك٨الث قٛلتهم،من ٢بُل الَٟضخى
ٍؤلانخداع بالنؿبت لضٍع٧اًمٍ،الٟغصانُت ٍاؾدبضاص ألاٚلبُت بالنؿبت لُىيكُل٩ٞ. ...اإ ؤلاججاو بلى ظٗل الخنُٓماث
الجمٍَٗت بمشابت خلَ ٫مضنُت حؿاٖض الضٍلت ٍجم٨ن ألاٞغاص من ً٢اء مهالخًم.
٦ما ٍظضث الجمُٗاث نٟؿًا" في مَاظًت عجؼ خ٣ُ٣ي في ًٞم ٍْاثًٟاَُٞ،ا٢ٍ ٫ذ ٦بحر اٖخبرث ٦ندُجت للمكاعَ٘
الجماُٖت ٍالنًالُت التي ٖلحها جلبُت خاظُاث الؿا٦نت ٍزضمتهاٞ،خمذ صعاؾتها  ِ٣ٞمن ػاٍٍت اإلاؿاع النًالي ٍ٦مماعؾت
ٍؤظَبت لُلب اظخماعي.ل٨ن صًنامُتها الَُُْٟت الخانت،بُ٣ذ مَيَٖا لم ًدٔ بٗض بالًٟم الؿَؾَُلَجي اإلاناؾب .
ٟٞي خحإ ٌٗخبر َىيكُل ؤإ الجمُٗت هي"الٗلم ألاؾاسخي للضًم٣غاَُت"ٍبط"ًم٨ن للضٍلت ٍؤظًؼتها حٌٍَٗ الجمُٗاث في
بٌٗ ألامَع،ل٨جها حعجؼ ؤإ جخَلى ٖضصا من الً٣اًا اللهُ٣ت باىخماماث الناؽٍ،التي حؿاٖضىم الجمُٗاث ٞحها .
ٍخؿب حىن القُلJ.-.L. Laville؛ٞالجمُٗت "ج٣ابل ٢انَنُا بنُت ق٩لُت مؿخ٣لت،ؤي ؤٖلن ٖجها عؾمُا ٍٚحر زايٗت إلاغا٢بت
ُ٦اإ زاعظُدخمحز ٖن الضٍلت ٍ الجماٖاث الترابُتٍ.هي مبضثُا ٚحر ججاعٍت ٍال جَ٣م ٖلى جَػَ٘ ألاعباح بحإ ؤًٖائها
ٍمؿحرحهاٍ،جخًمن ٖنهغ اإلاكاع٦ت ؤلاعاصًتٍباإلم٩اإ صعاؾتها ؾَؾَُلَظُا ٦مجاً ٫امن ؤلانخ٣ا ٫من الًٟاء الخام بلى
الًٟاء الٗام ٖبر ل٣اء بحإ-شخصخي" .
ٍَٗغًٞا مدمض غاَل ؾُث بإجها" ظماٖت منٓمت جَ٣م بهض ٝمخسهو ٍمدضصَ٢ ٤ٍٞ،اٖض ٢اثمتٍ،نؿ٣للُ٣اصةٍ،بٌٗ
اإلاهالر اإلاكتر٦ت بحإ ؤًٖائهاٍ.جخمحز الٗال٢اث ٞحها بإجها ٚحر شخهُت ٍزانٍَتٍ.جسخل ٠الجمُٗت ٖن الجماٖاث الغؾمُت في
َبُٗت ؤىضاًٞا اإلادضصة بض٢ت ٍبهَعة مخسههت"ٍ٢ض اٖخبرىا من ؾماث"اإلاجخم٘ الخضًض اإلاخمحز بخٗضص
الغٍابِ/الجمُٗاث ٖ،ٌُٞلىندَ ٌٗ٨ـ مؿخٍَاث مسخلٟت من الغؾمُت،مشل جنُٓماث الٗمل ٍالن٣اباث الٗمالُت ٍ اإلاضاعؽ
ٍألاخؼاب الؿُاؾُت ٍالنَاصي.ؤٍ هي نمِ من ؤنماٍ الخٟاٖل ًد ٤٣صعظت مُٗنت من الاؾخ٣غاع ٍالضٍام نؿبُاٍٍ.خًمن ىظا

 -1الطاىر كاعزيز؛أكردتو حبيبة حفصاكم ":الجمعيات النسائية بالمغرب مقاربة سوسيولوجية "،أطركحة الدكتوراه يف علم اإلجتماع،موسم 2006-2005
ص.90
 -2فوزم بوخريص":مدخل إلى سوسيولوجيا الجمعيات"،إفريقيا الشرؽ،ط 2013 1ص.61
3

- Jean-louis laville,1997.opcite.p5.
- Tocqueville 1981;op cite, ,p47.
5
- Jean-louis laville,1997.opcite.p 65-66.
4
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الخٗغٍ ٠الجماٖاث،ابخضاء من الجماٖاث الهٛحرة ٚحر الغؾمُت،ختى الغٍابِ/الجمُٗاث اإلاسخلٟت البناء ٍاإلاخنَٖت
ألاىضا. ٝ
ٍجخمشل الُ٣مت اإلاغ٦ؼٍت للَؾِ الجمَٗي خؿب ألاٞغاص/الٟاٖلحإ في" الدك٩ل في خغ٦ت ٗٞل ظماعي خَ ٫اإلاكغٍٍٕ،ؤىضاٝ
ٍٚاًاث مُٗنت ًجخم٘ ٖلحها ٍٍلتزم بها.خُض ٌٗبر ٧ل ٍاخض ٍبُغٍ٣خٌ خَ ٫ىٍَتهم الجماُٖت الجضًضةٍ،الجًَص اإلاخٗحإ بضلًا
لبناء ٢غاءة ظماُٖت ٍمَخضة من قإجها زل ٤صًنامُت ناظٗت ندَ الخُٛحر" .
ًًٓغ بطإ ؤإ الجمُٗت هي"ٍؾُلت ًم٨ن ؤإ حٗحإ اإلاَاَنحإ ٖلى خل اإلاكا٧ل التي ًُغخًا ٖلحهم مِٗكًم الَُميٞ،خَٞغ لًم
بظاباث ٖن ٍيُٗاث نٗبت ًَاظًَجها" .
ٍلَ ؤإ حىن .ُ.القُل ًا٦ض ٖلى "ؤنٌ ٌؿخدُل بصعا ٥مٗجى ٍخمَلت الجمُٗت الخَُُٖت انُال٢ا  ِ٣ٞمن اإلانٟٗت ٍخضىا" .
ٍالَاضر ؤإ ىنا ٥ج٣اَٗا ٍاجٟا٢ا بحإ الخٗغٍ ٠ال٣انَني ٍالؿَؾَُلَجي؛ من خُض بناء حٗغًٍٟما للجمُٗت ٖلى ٖنانغ
مُٗنت ٧الالعبذ ٍالخَُٕ ٍمجاالث جضزلًا مشال.
زاهُا  -الخإنُل الؿىؾُىلىجي لضعاؾت الجمػُت ؤو اإلاىظماث ألاهلُت:
 )1859نَُٖا في ال٨ٟغ الؿَؾَُلَجي ٍماؾؿا لؿَؾَُلَظُا الجمُٗاث؛ باٖخباع
-1805
ًب٣ى بؾًام ؤلٌُـ صي َىيكُل(
الجمُٗت الٗلم ألاؾاسخي للضًم٣غاَُت ٍٞ،ٌ٣ٞبخمحزو ٖن باقي ٖلماء ؤلاظخمإ خُجها ممن اىخمَا  ِ٣ٞؤٍ بك٩ل ٦بحر ٖلى
صعاؾت "الىانػت الهىاغُت"ٍ،اججاىٌ ندَ صعاؾت ؤلاق٩ا ٫الضًم٣غاَي باٖخماص منهج زام بٌ ٞاٖخبر"ٖالم ؤلاظخمإ
اإلا٣اعإ بامخُاػٍ،الظي ٌٗمل ٖلى ال٨كٖ ٠ن اإلاًم،من زال ٫اإلا٣اعنت بحإ ؤنماٍ اظخماُٖت مسخلٟت" .م٣ابل جبسِـ منخَظٌ
ٍماازظجٌ منهجُا ٍ٦ظا بًضًَلَظُا من َغ ٝبٌٗ الباخشحإ الظًن عؤٍا  ٌُٞؤخض ٦باع منٓغي ٍمكغٖجي ؤلاؾخٗماع
الٟغنسخيٍ ،حٗاٌَُ بمٗاًحر مؼصٍظت بحإ مَاَجي اإلاجخم٘ الٛغبي ٍ اإلاجخمٗاث اإلاؿخٗمغة.
، 1831من ؤىم م٨ٟغي الٟلؿٟت الؿُاؾُت
ٍ٢ض ظٗلخٌ صعاؾخٌ خَ ٫الضًم٣غاَُت في ؤمغٍ٩ا التي ٢طخى ٞحها زمانُت ؤقًغ ؾنت
الخضًشت ٍمنٓغي مباصت الضًم٣غاَُت الٛغبُت.
٣ٞض اٖخبر ؤإ الضًم٣غاَُت لِؿذ مجغص نٓام ؾُاسخي ٞدؿب بل هي "وانؼ احخماعي" ًخمًٓغ في اإلاؿاٍاة بحإ اإلاَاَنحإ في
ؤلاخترام ٍج٩اٞا الٟغم ،بما ًاصي بلى خغُ٦ت اظخماُٖت ٍَ٢ت ٍمٟخَخت جدخَي ٧ل اخخما ٫لُ٣ام الهغإ بحإ ؤٞغاص
اإلاجخمٍََ٘ٗ ...يٌ الخٗاٍإ بُجهم " ٞةطا اؾخجض ٖاث ٤ما في الُغٍ ٤الٗام ٍحٗظع اإلاغٍع ٍجَٟ٢ذ خغ٦ت الؿحرً،جخم٘ الجحراإ
لخٓتها للدكاٍع ٍمن ىظا ؤلاظخمإ الخل٣اجي جدبلَع ؾلُت جنُٟظًت جدل اإلاك٩ل٢،بل ؤإ جدًغ ٨ٞغة ؤًت ؾلُت ؤزغُ" .
ٍَكحر بلى ؤإ ما ًجٗل طلً ٪إزظ ىظا اإلانَا ٫من عص الٟٗل لضُ ألامغٍُ٨حإ،هي الخنكئت ؤلاظخماُٖت التي ًخم جلُ٣جها في
اإلاضاعؽ ألامغٍُ٨ت خُض التر٦حز ٖلى الُ٣م الََنُت ٍالخنمٍَت التي ج ٫َ٣باإلٖخماص ٖلى الظاث ٍمن زال ٫الخٗاٍإ ٍاإلاكاع٦ت

 -1زلمد عاطف غيث:قاموس علم اإلجتماع،دار ادلعرفة اجلامعية؛اذليئة ادلصرية العامة للكتب،2005،ص.29
2

- Jean-louis laville,1997.opcite.p21.
- Jean-louis laville,1997.opcite.p18.
4
- Jean-louis laville,1997.opcite.p46.
5
- Raymond Aron ;lesEtapes de la pensée sociologique,1994.Ed,Cérés-Tunis ;p17.
6
- Raymond Aron ;,1994.op.cite ;p17.
7
-A.deTocqueville ;De la démocratie en Amérique ;T,1 :Ed Garnier-Flammarion.Paris,1981,p17.
3
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ٍالدؿامذ ٍالخٗاٌل الضًجي ٍالغٍح الخَُُٖت ٍالخنُٓم اإلاجخمعي ٖبر الجمُٗاث ٍالاجداصاث ٍالنَاصيٍ...ىَ ما ؤزاع بعجابٌ
باإلاجخم٘ ألامغٍ٩ي"ٞةطا اؾخجض ٖاث ٤ما في الُغٍ ٤الٗام ٍحٗظع اإلاغٍع ٍجَٟ٢ذ خغ٦ت الؿحرً،جخم٘ الجحراإ لخٓتها للدكاٍع
ٍمن ىظا ؤلاظخمإ الخل٣اجي جدبلَع ؾلُت جنُٟظًت جدل اإلاك٩ل٢،بل ؤإ جدًغ ٨ٞغة ؤًت ؾلُت ؤزغُ" ،ما ًضٖم ؤإ الانخ٣ا٫
بلى اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت في ؤي مجخم٘ ال ًمغ بالًغٍعة ٖن َغٍ ٤الشَعاث ٍالهغإ الضمَي،بل ىنا ٥بم٩انُت لخد٤ُ٣
طلٖ ٪بر جنمُت اإلاٗاعٍ ٝالش٣اٞت ٍالَعي ؤلاظخماعي اإلاضني.
ٍٍبل ٜانبهاع صي َىيكُل بالٟٗل الجمَٗي ألامغٍ٩ي خُنما ٌٗخبر ؤإ اإلاجخم٘ ألامغٍ٩ي ٌٗغ ٝظمُٗاث ال جَظض في ؤي مجخم٘
آزغ٧ٍ،لًا يغٍعٍت للمَاَنحإ ٌٍُٞ،ظمُٗاث لم ً٨ن ٌٗلم ٖجها قِئا من ٢بل .
ٍ٢ض الخٔ ؤإ ألامغٍُ٨حإ ًنسغََإ ؤ٦ثر في الجمُٗاث الؿُاؾُت ؤ٦ثر من نٓحرتها اإلاضنُت اإلاازغة ٍالٍَ٣ت،نٓغا إ ىظو
ؤلانخماء ً٩ل ٠ؤ٦ثر من الجمُٗاث الؿُاؾُت اإلاجانُت التي جدُذ للمنخمحإ بلحها حٗلم ؤلامخشا ٫للؿلُت الٗامت ٍبعاصتها
الجماُٖت...
ٍمن ؤبغػ النخاثج التي انخهى بلحها في ما ًخهل بُ٣مت الجمُٗاث صازل النؿُج اإلاجخمعي ألامغٍ٩ي،اٖخباعو ؤإ" م٣ابل ٧ل ٖمل
ظُض في جَظض خَ٩مت في ٞغنؿاٍ،ؾُض ُٖٓم في انجلتراٞ،ةنَعاءىٟي ؤمغٍ٩ا خخما ظمُٗت ما .
ٍ )1936في بَاع ٞهلٌ بحإ الؿَؾَُلَظُا اإلادًت
-1855
ٍاؾخ٨ماال للبناء الؿَؾَُلَجي للجمُٗاثٖ،مل َىوي قغصًىاهض(
ٍالؿَؾَُلَظُا الٗملُت ؤٍ ؤلامبحرًُ٣ت٢،ام بة٢غاع مًَٟمحإ مغ٦ؼٍحإ ؾاىما بظغاثُا في مجمَٖت من الخدلُالث الٗلمُت
اإلاًخمت بضعاؾت الٗال٢اث ؤلاظخماُٖتٍ،ىما مًَٟمي "اإلاجخمؼ" ٍ"الجماغت".
ٍالجماٖت التي جدناؾب م٘ جدضًض َىوي خؿب صوعًاًم لِؿذ  ِ٣ٞمجمَٖت من ألاٞغاص ٍلَ ٧انَا مسخلٟحإ ٍججمًٗم
ٖال٢اث مخِنتٍ،ل٨جها ٩٦ل مخماو ال ٌؿخُُ٘ الخغ٦ت بال ظماُٖاٍ،بخَظٌُ منٌ ؤٍ ممن ٧ل ٠بظلٍٍ. ٪خمشل يماإ صٍام ب٣اء
ألاٞغاص صازل الجماٖت في ما ؤؾماو ََني بالخَا. ٤ٞ
ٍَٗجي بٌ طل ٪ؤلاجٟا ١الَٟٗي ٍاإلاؿَ٩ث ٖنٌ ٞغاص ٌكٗغٍإ ؤجهم ًخٟاٖلَإ ٖاَُٟا بك٩ل مخباص ٫بُجهم٢ٍ.ض ال ًخم طل٪
بالًغٍعة من منُل ٤جُابٍ ٤حكابٌ ٦لي بُجهم،ب٣ضع ما ؤإ جماؾً٨م طلٌَٗ ٪ص بلى اإلاكتر ٥الظي ًجمًٗم ٍالظي ٢ض ٌٗلَ
ختى ٖلى مُٗى ال٣غابتٟٞ،ي مشل ىظو الُ٨اناث" التي ال ًَ٩إ ٞحها ألاٞغاص مخماًؼٍن ٖن بًًٗمَ،بُعي ؤإ جَ٩إ اإلالُ٨ت
مكتر٦تٍَٗ،ماللجمُ٘ بك٩ل مكترٍ ٥حٗم ؤلاؾخٟاصة ٖلى الجمٍُ٘،ال جَظض ؤًت ملُ٨ت صازلًا باإلاٗجى الخضًض للملُ٨ت
الخانت،بل ىنا ٥ملُ٨ت ظماُٖت ال جبقي ٍظَصا للخباص٢ٍ. .٫ض ظٗل ىظا صٍع٧اًمُنخ٣ضىباٖخباعو جغٍٍجا للخهَع اإلااع٦سخي
للمجخم٘ ؤلاقترا٧ي،الظي ً٣خل الضٍلت الجًاػ الظي ال مدُض ٖنٌ لًماإ اؾخمغاعٍت اإلاجخم٘ بًٟل ما جَاٞغ لضحها من ؾلِ.

1

- A.de Tocqueville ,1981 ;op cite ;p134.
- A.de Tocqueville ; 1981 ;op cite ;p141.
3
- A.de Tocqueville ; 1981 ;op cite ;p137.
4
- Durkheim Emile ;Communaute et Societé selon Tonnies ;in Emile Durkheim Textes,1,Elements d’une théorie
2

sociale,Ed Minuit ;Paris1975;p385.
5
- Tonnies Ferdinand ;Communaute et societé,Catégories fondamentales de la sociologie pure .nouvelle
traduction et présentation de S. Mesure et N. Bond, Paris, PUF, 2010. p21.
6
- Durkheim Emile ;1975; op cite.p385.
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)1858ؤإ ىناٞ ٥غاٚا في بنُت اإلاجخم٘ الٟغنسخي بؿبب ج٣ضم اإلاجخم٘ ٍخضازخًٌ ،خٗحإ جإمُنٌ ٖبر
-1917
ٍَٗخبر ب.صوعًاًم(
ٍؾاثِ ماؾؿاجُت مضنُت في ٖال٢ت الضٍلت با ٞغاص ٍالٗ٨ـٍ،جب٣ي ٖلى ٍظَص ؤق٩ا ٫ؤزغُ من الخنُٓماث التي جَظض ٍحٗؼػ
الغٍابِ بحإ الناؽٍ،ج٣ي اإلاجخم٘ من مجمَٖت من ألامغاى التي ٌٗبر ٖجها بَٓاىغ زانت ٧االنخداعٖ...الظًا في جل٪
اإلااؾؿاث،زانت ٍؤإ ألاٞغاص ال ٌؿخَُُٗإ الِٗل بضٍإ ٚحرًت بُجهم جَ٣م ٖلى الخطخُت ٍالخٟاىم اإلاخباص ٫الظي ًَ٣ي
ًٍَٖا الغٍابِ ُٞما بُجهمَ٩ٍٍ،إ خُاتهم ؤلاظخماُٖت التي جغج٨ؼ ٖلى حكابٌ ٍعي ألاًٖاء ٍج٣ؿُم الٗمل ؤلاظخماعي ٖلحهم.
 1901بمشابت انٗ٩اؽ لجًَص صٍع٧اًم في اججاو
ٍ٢ض طىب البٌٗ بلى اٖخباع ؤإ ال٣انَإ الٟغنسخي لخنُٓم الجمُٗاث لؿنت
َٖصة ٍجشبُذ الخنُٓماث اإلاضنُت صازل اإلاجخم٘ الٟغنسخيٍ،بإ جم الخد ٟٔمن البٌٗ ٖلى صٍعىا الٗالجي لبٌٗ الَٓاىغ
اإلاغيُت التي ٖغًٞا اإلاجخم٘ خُجها ٧اإلنخداع.
ٍخؿب حىن لىَـ القُل ٣ٞض اؾخُإ صوعًاًم بصعا ٥مٟاع٢ت الخنُٓم الجمَٗي ال٣اثمت ٖلى اإلابضثحإ اإلاجخمعي ٍ
الجماعي .
٦ )1864مؿاىمت ٖلمُت
-1920
ٍفي مؿعى ؤلامؿا ٥الًٟمي بالٓاىغة الجمٍَٗت،جخ٣ضمالؿَؾَُلَظُاالًٟمُت م٘ مايـ قُبر(
ٞاع٢ت في ىظا اإلاجاٌٗ ًَٞ،٫خبر ؤنٌ" من اإلاناؾب بل ٍالالػم جد٣ُ٣ا ٚغاى مٗغُٞت ؤٍ ؤىضاٖ ٝملُت،صعاؾت بٌٗ البنُاث
ؤلاظخماُٖت من ٢بُل الضٍلت ٍالخٗاٍنُاث ٍالكغ٧اث ٍاإلااؾؿاث؛بظاث اإلانهجُت التي جخم بها م٣اعبت ألاٞغاص .
ٍَٗخمض ىظا اإلانُلٖ ٤لى اٖخباع ماصاو ؤإ ىظو البنُاث الجماُٖت هي منخَط نكاٍ ألاٞغاص صازلًا ٍججل ٩ٞاعىم
الجماُٖتٍ،بالخالي ٣ٞض جَ٣م مَيَٖا للخٟؿحر ٍالخدلُل الؿَؾَُلَظُحإ الظًن ٢ض ًم٨ناإ -بغاٚماجُا -من ًٞم نكاٍ
ألاٞغاص ٍما ًمحز ٖال٢اتهم الَُُْٟت صازل البنُاث الاظخماُٖت.
ٚحر ؤإ قُبر لم ً ٠٣ؤٍ ًندهغ في م٣اعبخٌ للنكاٍ الخنُٓمي لألٞغاص ٟٗ٦ل اظخماعي ًَ٣م ٖلى مغاٖاة اإلاهلخت اإلاخباصلت،بل
نجضو ٌؿخٗمل في جٟؿحرو ٦ظل ٪البٗض الُ٣مي لًظا الٟٗل ؤلاظخماعي الٗ٣النيٍ،الظي ًجٗل ؤلانخماء بلى الجمُٗت ًخجاٍػ
مجغص ٍظَص مهلخت مباقغة بلى بم٩انُت الخَُٕ الخغ ٍالظي ًاصي بلى اػصىاع النكاٍ الجماٖاحي/الجمَٗي ٦ما ىَ خانل
لضُ البرٍحؿخاندُحإ٦،ما ًَضر طل ٪في مالٖ ٌٟن ألازال ١البرٍحؿخاندُت ٍالغؤؾمالُت.
ٍاؾدناصا بلى مٟاىُم ُٞبحرًت ٧الجمٗنت ٍالجماُٖت،الظًن ٌك٨الإ نمُحإ ؤؾاؾُحإ من الٗال٢اث ؤلاظخماُٖتٍَ،كحر اإلاًَٟم
ألاٍ ٫بلى"الخالت التي ًخإؾـ ٞحها الاؾخٗضاص للنكاٍ ٍالٟٗل الاظخماُٖت ٖلى الاخؿاؽ الظاحي للمكاع٦حإ باإلنخماء بلى نٟـ
الجماٖت،بِنما جدُل الجماُٖت ٖلى ق٩ل من الٗال٢اث الاظخماُٖت ًدؿم بَ٩إ الاؾخٗضاص للنكاٍ ؤٍ الٟٗل الاظخماعي
ًخإؾـ ٖلى حؿٍَت ؤٍ جغاى بحإ اإلاهالر" .
ٍجمشل الجمُٗت ىظا النَٕ ألازحر من النمُحإ،بخإؾِؿًا ٖلى اجٟا ١ألاٞغاص ٍازخُاعىم الخغ لخد ٤ُ٣ؤىضا ٝمدضصة ٞحها
جد ٤ُ٣إلاهالخًمٍ،ىظا الخَظٌ ىَ ما اٖخمضو ٖضًضٍإ في مٗالجتهم الٗلمُت للخنُٓماث الجمٍَٗت.
ىظو بطإ ؤىم ؤلاؾًاماث اإلااؾؿت ل٨ٟغ ؾَؾَُلَجي خاًٍٞ ٫م الٟٗل الجمَٗي في ٍظَصو ٍببغاػ ُ٢مخٌ اإلاًاٞت ٖلى
اإلاجخم٘ ٍؤٞغاصو،في بَاع انكٛالًم ببٌٗ الً٣اًا اإلاجخمُٗت التي ٧انذ حٗغًٞا الؿُا٢اث ٍالخدَالث الٗامت
1

- Laville jean Louis;l’association:uneliberte propre à la démocratie ;paris 1997 ;op cite ;p51.
- Max Weber;Economie et Societé ;LibrairiePlon.Paris 1971 ;p 41.

 -3فوزم بوخريص":مدخل إلى سوسيولوجيا الجمعيات"،إفريقيا الشرؽ،ط 2013 1ص.58
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إلاجخمٗاتهم،عٚم ٍظَص من اٖخبرىا مجغص مداٍالث جخدضر ٖن الجمُٗت ؤ٦ثر مما صعؾذ جدلُلُا بنُتها ٍٖال٢اتها ٍجٟاٖالتها
الضازلُت بمٗؼٖ ٫ن ظٗلًا في زضمت ً٢اًا اإلاجخم٘ ٍمٗالجت مكا٧لٌٍ،هي اإلاداٍع التي اججًذ بلحها ٍٖنذ بها الضعاؾاث
الؿَؾَُلَظُتالخضًشت،التي اقخٛلذ ججغٍبُا ٍمُضانُا ٖلى الجمُٗت ٟ٦اٖل مجخمعي مازغ بمكاع٦خٌ في نن٘ ٢غاع جضبحر
الكإإ الٗامٍ،جؼاًض ؤلاىخمام في جشمحإ الٟٗل الخَُعي صٍلُاٍ،الظي لم ٌٗض مغاصٞا بالًغٍعة للمجانُت اإلاُل٣تٍٚ...حر طل٪
من الخدَالث التي َالذ اإلاٟاىُم ٍآلالُاث اإلاغجبُت بالٗمل الجمَٗي.
ٍانخ٣اال بلى ؤلاؾًاماث الؿَؾَُلَظُت الخضًشت التي اقخٛلذ بك٩ل مخسهو ٍمباقغ ٖلى الجمُٗاث ًُ٣٦ت جنُٓمُت
ٖلمُتً،هٗب الٟ٣ؼ ٖلى ؤبغػ ؤلاؾًاماث التي حٗخبر ٗٞال من ألاٖما ٫اإلاُضانُت اإلااؾؿت في مجا٫
ؾَؾَُلَظُاالجمُٗاث،لُ٣متهاؤلامبحرًُ٣ت ٍالقخٛالًا ٖلى مجمَٖت من اإلاداٍع التي جمشل ً٢اًا عاىنت للخ٨ٟحر الٗلمي
؛ٍلًٟم ٍجبُاإ الخماًؼ ؤلابؿخمَلَجي ٍالخنُٓمي ٍالٗملي ال٣اثم بحإ الجمُٗاث؛ ٍالبنُاث الخنُٓمُت التي لُاإلاا ق٩لذ
مَيَٖا ؤٍلُا لؿَؾَُلَظُا الخنُٓماثٍ...نٗجي بظل ٪الضعاؾاث اإلااؾؿتل٩ل منMeister Albert؛وRenaud Sainsaulieu
و.Jean-Louis Laville
ٟٞي صعاؾخٌ "هدى ؾىؾُىلىحُا للجمػُاث"؛اىخم  Meister Albertببدض ٍجٟؿحر آلُاث ٍزلُٟاث التزام ألاٞغاص باإلاكاع٦ت
الجمٍَٗت ٖ٨ـ اإلاخمنُٗنمبضثُا،ؤٍجٟاٍث مؿخَُ ؤلالتزام ختى بحإ الجمٍَٗحإٗٞ...مل في ؾبُل بلَ ٙىظا الًٟم الٗلمي ٖلى
حُٗحإ اإلادضصاث ؤلاظخماُٖت ٍالش٣اُٞت للمماعؾت الجمٍَٗتلألٞغاص،مؿخُٗنا بظل ٪بمجمَٖت من الٟغيُاث ٍاإلاٟاىُم
الخٟؿحرًت؛٦مًَٟم"الخضاقؼ" الظي ؾبٍ ٤ؤإ اؾخٗملٌ صاهُِل ًايسخي  D.Gلًٟم اإلانايلحإ ٍاإلاخَُٖحإ ٍجبحإ اىخمامًم
باإلاجض ٍالكغٍ ٝبدض ؤلاٖترا ٝبالَي٘ ؤلاٖخباعي من باقي اإلاَاَنحإ٦...ما اججٌ ٦ظل ٪بلى صعاؾت ًٍٞم منُ ٤ؤلاقخٛا٫
الضازلي للخنُٓماث الجمٍَٗت،خُض ٍمن زال ٫اإلاُُٗاث اإلاُضانُت التي ٖمل من زاللًا ٖلى مجمَٖت من
الجمُٗاث...زلو بلى ؤإ الجمُٗاث جٍ ُ٘٣جمغ بمغاخل مسخلٟت جخَُع ٍجبجي زاللًا-باإلاماعؾت-منُ ٤اقخٛالًا ٍٍنطج
اخخ٩امًا بلى الضًم٣غاَُت في طل،٪ؤي ؤإ النطج الخضبحري للجمُٗاث لِـ مُٗى ٢بلي ؤٍظاىؼٍ،ل٨نٌ بناء ٌؿدنض ٖلى
اإلاماعؾت٢ٍ،ض ٢ؿم جل ٪اإلاغاخل بلى ؤعب٘:مغخلتالخإؾِـ؛مغخلت الخًامن ؤلا٢خهاصي؛مغخلتالخٗاٌل؛ٍاإلاغخلت ألازحرة
ؾماىا بؿلُت اإلاخهغٞحإ/ؤلاصاعٍحإ.
باإلياٞت بلى ؤٖما Renaud Sainsaulieu ٫و٦ Jean-Louis Lavilleما ؾب ٤ط٦غ ٍالخٗغى لبٌٗ ؤ٩ٞاعىما في مجا٫
حٗغٍٟالجمُٗاثٖ،لى ؤإ ًخم جناٍ ٫بؾًامًما في ىظا الجانب من زال ٫مًَٟم "الانخهاص الخًامجي"الظي ًخسظانٌ جَنُٟا
ٖملُا للخضزل الجمَٗي اإلاُضاني...في مناؾبت الخ٣ت.
زالشا -زهاثو الخىظُماث الغبدُت والخُىغُت:نغاءةؾىؾُىلىحُت مهاعهت :
.1زهاثو الخىظُماث ؤلاصاعٍت وؤلاهخاحُت:
خهغ قُبر بٌٗ زهاثو الىظام البحرونغاَي في ؤنٌ:
 ًدؿم بالخسهو الَُْٟي ٍج٣ؿُم الٗمل.1

- Meister, A., Vers une sociologie des associations, Editions Economie et Humanisme, Les Editions ouvrières.
(1972)P189.
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 ىُ٩ل ىغمي ًدضص الؿلُاث ٍالهالخُاث ٍاجهالٌ ُ٢َٞا ندَ اإلاؿخَُ ألاصنى. جخمحز الٗال٢اث بحإ الٗاملحإ باإلاَيَُٖت ِ٣ٞ؛ٍال مجا ٫للٗال٢اث الصخهُت ؤٍ ؤجها مدضٍصة ٖلى نُا ١يُ.٤ ًخم ؤلازخُاع  ٌُٞبناء ٖلى اإلاٗغٞخحإ الٗلمُت ٍالٗملُت. الَ٣اٖض ٍؤلاظغاءاث اإلاٗمَ ٫بها زال ٫الٗملُاث ؤلاصاعٍت جخ٩امل ٍجدؿم بالَيَح. ٍظَص َ٢اٖض ٍاضخت جدضص الَاظباث ٍاإلاًام اإلاغجبُت بالَْاثٍ ٠الغجبت الخنُٓمُت.من ىظا اإلانُل ٤الٗام؛ؾإخاٍ ٫جبُاإ ما ج٣ضم ٍ ؾدخم م٣اعبت طل ٪بالنؿبت لألٞغاص صازل الخنُٓم،زم بالنؿبت للبنُت
الخنُٓمُت طاتهاٍ،ؾإجَؾل بظغاثُا في ؾبُل طل ٪بمجمَٖت من اإلادضصاث التي ؾإؾخٗحإ بها الؾخجالء جل ٪الخهاثو
ٍالخماًؼاث ال٣اثمت بُجهما٦،ما ؾِخَضر م٘ الجضاٍ ٫بٗضو:
أ) باليؿبت لألقغاص صازل الخىظُم
اإلادضصاث

الخهاثو

 -غلى مؿخىي مؿُغة ؤلاهخماء:

 ًخم ٍٍخد ٤ٍٞ ٤٣قغٍٍ ٍماىالث زانتٍ،ىَ مدضٍص ٍمٛلٍ ٤مخَٖ ٠٢لى ٢غاع َلبٍمَا٣ٞت ؤلاصاعة.

 -غلى مؿخىي اإلاهابل:

ً -خمشل في ألاظغ باٖخباعو قٛال ؤؾاؾُا ؤٍ زانٍَا.

 -غلى مؿخىي ؤهمُت ومٍاهت الكغص:

 الٟغص ٍؾُلت بنخاظُت ٍج٩لٟت(جاًلَع)ٍ،الُ٣اصة ؤلاصاعٍت هي التي جخد٨م ٍ جمل ٪مهحروالخنُٓمي.
ٖ -ال٢اث بُمًنُت بحإ ألاٞغاص؛ٍٖال٢ت نغإ ٍعٍبت م٘ ؤلاصاعة.

 -غلى مؿخىي اإلاهلخت/الخاقؼ:

 -جد ٤ُ٣اإلاهلخت الٟغصًت(اإلااصًت)ٍمهلخت اإلانٓمت(ؤلانخاظُت)=مهلخت صازلُت.

 -غلى مؿخىي الهُم وؤلاججاهاث:

 جٟغيًا ز٣اٞت الخنُٓم من زال ٫آلالُاث اإلاٗخمضة في الخضبحر ٍؤلانخاط(ما٧لُالنض)ٍ،هي ُ٢مؾاب٣ت ٖلى الٟغص ٍٍخٗحإ ٖلٌُ اؾخضماظًا ٍبال تهضص اؾخ٣غاع الخنُٓم ؤٍ انخهى انخمائو بلٌُ .

 -غلى مؿخىي الػالناث الضازلُت:

المصدر:جدول تركيبي للباحث
ب)بالن بة للبنية التنظيمية :
اإلادضصاث

الخهاثو

 -غلى مؿخىي َبُػت وؾاًت وحىصها:

 -هي ُ٦اإ ا٢خهاصي ٌؿتهض ٝجد ٤ُ٣الغبذ.

 -غلى مؿخىي جدضًض ألاهضاف:

 ًخم ٖ ِ٣ٞلى مؿخَُ ؤلاصاعة؛ٍٖلى ألاٞغاص  ِ٣ٞالٗمل ٖلىجدً٣ُ٣ا(باعؾَنؼ)ٍٖ،ضم جدً٣ُ٣ا ًَظب آزاع ٍزُمت ٖلى اؾخ٣غاع ٍاؾخمغاع
الخنُٓم.
 ٖال٢اث الؿلُت جغاجبُت ٍحؿلُُت(ماع٦ـ)؛ٍحٗخمض ٖلى اإلانٟٗت الخانتالتي ًغاىا ٧ل ٞغص صازل خُاة ا٫قٛل(مِكُل ٦غٍػي) .

 -غلى مؿخىي الؿلُت:

 -1طيب العيادم ":التنظيمات الجمعوية والتصوصيات الثقافية ورىانات التنمية المحلية بالمغرب -دراسة سوسيوأنثروبولوجية بمنطقة تافراوت
نموذجا"-أطركحة لنيل الدكتوراه يف علم االجتماع،جامعة زلمد اخلامس الرباط ادلغرب؛.2015/2014
ً
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 -غلى مؿخىي جدضًض اإلاؿاولُاث وؤلالتزاماث:

 -ؤلالتزام ٞحها ٢انَني ٍحٗا٢ضي؛ٍاإلاؿاٍلُت مدضصة ٍمَ٧لت من ؤلاصاعة.

 -غلى مؿخىي جهؿُم الػمل/جىػَؼ اإلاهام:

 ٌؿدنض ٖلى الخسهو ٍٍ ٤ٞمنُ ٤جَػَ٘ مغظعي ناعم ٌٗخمض الٟ٨اءاثٍاإلااىالث(ٞاًَ.)٫
 جخم اإلاداؾبت ٖلى ؤؾاؽ ؤلانجاػ ٍباإلخخ٩ام بلى مغظ٘ مُٗاعي مدضص ؾلٟافي قغٍٍ ٍمَانٟاث ٍآزاع اإلاداؾبت .

 -غلى مؿخىي اليكاٍ:

نكاٍ ا٢خهاصي ٍعبخي.

 -غلى مؿخىي اإلاىاعص:

صازلُت اإلاهضع بناء ٖلى ٖاثض ٦مُت ؤلانخاظُت.

 -غلى مؿخىي اإلاداؾبت:

اإلاهضع:حضوُ جغيُبي للباخث.
.2الجمػُاث بيُاث جىظُمُت مخماًؼة :
ٌٗخبر صي جىيكُـل ؤإ الجمُٗت جنُٓم ٌؿتهض ٝجد ٤ُ٣الخٗاٍإ بحإ مجمَٖت من الناؽ؛خُض ؤإ الجمُٗاث ٍاإلانٓماث في
ؤمغٍ٩ا هي ما ًخٟ٨ل ٍٍغعى ال٨شحرمن الً٣اًا الاظخماُٖت ٍالخنمٍَت،لظلٟٞ ٪ن بنكاء الجمُٗاث في البلضاإ الضًم٣غاَُت
ىَؾغالخ٣ضمٍ.جمشل الجمُٗاث محزجحإ ظضًضجحإ في اإلاجخم٘ ألامغٍ٩ي حٗمالإ ٖلى ج٣ضمٌ ٍجٖ ٌ٢َٟلى صٍ ٫ؤٍعبا؛ٍىما ٞن
الخنُٓم الاظخماعي ٍالٗمل الجماعي الخَُعي.
ٍلم ًترصص صي جىيكُل في ٍن ٠الٓاىغة الجمٍَٗت ٍخغ٦تها بالٗلم الجضًض ٍىَ"غلم الجمػُاث"ٍ،اٖخبرؤإ مدآٞت الناؽ
ٖلى ٨ٞغة الاٖخماص ٖلى ؤنٟؿًم ٍؤال ٌٗخمضٍا ٖلى خَ٩مت َ٢مُت لغٖاًتهم بنما ىَاججاو ًدمَإ بًٟلٌ خغٍتهم.
ٍبٗض ؤإ جم ٖغى ؤبغػ ما جسخو بٌ الخنُٓماث ؤلانخاظُت/الغبدُت اٖخماصا ٖلى مجمَٖت من الً٣اًا التي جم اؾخٗمالًا
بظغاثُا في ؾبُل طل،٪ؾإَ٢م بٗغى ؤىم ما ًمحز الجمُٗت ٦جنـ جنُٓمي ،اٖخماصا ٖلى نٟـ اإلادضصاث بما ًدُذ بناء
م٣اعنت بحإ ٧لخا البنِخحإ الخنُٓمُخحإ.
ؤ) باليؿبت لألقغاص صازل الخىظُم :
اإلادضصاث

الخهاثو

 -غلى مؿخىي مؿُغة ؤلاهخماء:

 ًخم بك٩ل جَُعي ٍازخُاعي خغ (صي جىيكُل )ٍىَ مٟخَح ٍمم٨ن للجمٍٍُ٘،م٨ن للٟغصالَاخض ألاٚنخماء ٦ثر من ظمُٗت في طاث الَ٢ذ.

 -غلى مؿخىي اإلاهابل:

 -جَُعي مجاني ٚالبا؛ؤٍ جَُعي حٗا٢ضي ؤخُانا.

 -غلى مؿخىي ؤهمُت ومٍاهت الكغص:

 ألاٞغاص ىم الغؤؾما ٫الخ٣ُ٣ي ٍألاٍ٫؛ٍألاٞغاص اإلانسغَحإ من ًخد٨م في اإلاهحر الخنُٓميلُ٣اصة ألاًٖاء ٖبر ماؾؿت الجم٘ الٗام.
ٖ -ال٢اث بُجمٍَٗت اظخماُٖت نغٍدت؛٢اثمت ٖلى الخٗاٍإ ٍالش٣ت.

 -غلى مؿخىي اإلاهلخت/الخاقؼ:

 -جد ٤ُ٣مهلخت اإلاَاَنحإ(مهلخت زاعظُت)؛ؤٍ مهلخت عمؼٍت لألٞغاص.

 -غلى مؿخىي الهُم وؤلاججاهاث:

 ًخم بناء الُ٣م اإلاكتر٦ت صازل الجمُٗت من َغ ٝألاٞغاص ٍبك٩ل جَا٣ٞي،مما ٌٗؼػ عٍحاإلاكاع٦ت ٍَٗم ٤ؤلاؾخ٣غاع.

 -غلى مؿخىي الػالناث الضازلُت:

اإلاهضع :حضوُ جغيُبي للباخث.
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ب)باليؿبت للبيُت الخىظُمُت :
اإلادضصاث

الخهاثو

 -غلى مؿخىي َبُػت وؾاًت وحىصها:

 -بَاع ٢انَني جَُعي(ىُجل).

 -غلى مؿخىي جدضًض ألاهضاف:

 ًخم جدضًض ألاىضا ٝبك٩ل مكتر ٥زم ًَ٣م الجمُ٘ ُ٢اصة ٍمنسغَحإ بالٗملٖلى جدً٣ُ٣اٍٍ،م٨ن ؤال جد ٤٣صٍإ ؤًت آزاع ظؿُمت ٖلى اؾخمغاعٍت ٍاؾخ٣غاع
الجمُٗت.
 ؾلُت ال٣انَإ ألاؾاسخي للجمُٗت هي اإلاغظ٘ الخنُٓمي ٍالخإصًبيً،مشلًا ؤًٖاءالُ٣اصة ٍجماعؽ بك٩ل مغإ ظضا .

 -غلى مؿخىي جدضًض اإلاؿاولُاث وؤلالتزاماث:

 ًب٣ى ؤلالتزام ؤزالُ٢ا ٍاظخماُٖا؛ٍاإلاؿاٍلُت ًخم جًًٍَٟا من َغٝألاٞغاص/اإلانسغَحإ للُ٣اصة.
 ًخم جَػَ٘ اإلاًام بناء ٖلى اٖخباعاث الخبرة ٍالٟ٨اءة في اإلاؿاٍلُت/اإلانهباإلاؿنضة في الُ٣اصة؛ٍٖلى اٖخباعاث اظخماُٖت ؤخُانا ٦شحرة.

 -غلى مؿخىي اإلاداؾبت:

 جب٣ى اإلاداؾبت في الٗمل الجمَٗي ؤصبُت ٍصٍإ آزاع ماصًت في ٚالب ألاخُاإ،بلٍ٢ض ال جخم ؤخُانا ٍَؿًل الخدلل مجها.

 غلى مؿخىي اليكاٍ: -غلى مؿخىي اإلاىاعص:

ٚحر ا٢خهاصي ٍال عبخي؛ٍَؿتهض ٝزضمت ٖمَمُت.
الخمٍَل الظاحي لألًٖاء؛ؤٍ ٖبر الضٖم الخاعجي.

 -غلى مؿخىي الؿلُت:

 -غلى مؿخىي جهؿُم الػمل/جىػَؼ اإلاهام:

اإلاهضع:حضوُ جغيُبي للباخث.
ٍىنا ٥من الباخشحإ من ًُ٣م اإلا٣اعنت بحإ ٦ال النَٖحإ من الخنُٓماث بناء ٖلى مٗاًحر جهنُُٟت ؤزغُ جَ٣م ٖلى الجَانب
ال٣انَنُت ؤٍ الؿَُ٩لَظُت ؤٍ ؤنٓمت الخدٟحز ٍالٟاٖلُت...ؤٍ ٖلى بٌٗ الً٣اًا التي ًنبجي ٖحها ُ٢ام الخنُٓم ٍَؿخمغ بهاٍ...في
ىظا ؤلاَاع نجض مداٍلت ؤزغُ ٢ام بها صًُٟض بغنؿ٩ي الؾخسالم م٣اعإ لخهاثو ٧ل منالخنُٓماث الغبدُت ٍألازغُ
الخَُُٖت٦،ما ًبُجها الجضٍ ٫الخالي:
هىع الخىظُم :قغًاث ؤو مهاوالث
الهُاصة والؿلُت

ؤهظمت الخدكحز وبلؼام اإلاكاعيت

الهٍُل الغؾمي

 ؤنٓمت الخدٟحز التي جغج٨ؼ ٖلىاإلاهلخت الظاجُت

 ج٣ؿُم ٖمل  -ؤنماٍ ؾلُتمٗ٣ض ٍجماًؼ عؤسخي ىغمُت
 ٢غاع مغ٦ؼيٍؤ٣ٞي
ُ٢ -اصة مخسههت

الظغوف البُ ُت

الكاغلُت
 -ؤىضا ٝعبدُت

 جًُٟل الًُا٧ل اإلاخسههتفي بِئاث مؿخ٣غة
 مغ٦ؼٍت جدخل مغا٦ؼ من الَ٣ة  -ماقغاث ؤصاء٦مُت
ٍاإلا٩انت في الكب٩اث البحإ
جنُٓمُت

-1ريتشارد ىاؿ ":المنظمات؛ىياكلها عملياتها ومترجا تها" ،ترمجة سعيد بن عبد اذلاجر،اإلدارة العامة للطباعة كالنشر مبعهد اإلدارة العامة؛ادلملكة العربية
السعودية2001،؛ص،112أكرده:زلمد شراديي؛مرجع سبق ذكره،ص.115
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هىع الخىظُم :الجمػُاث الخُىغُت
الهُاصة والؿلُت

الظغوف البُ ُت

الكاغلُت

ؤهظمت الخدكحز وبلؼام
اإلاكاعيت

الهٍُل الغؾمي

 جًٟل الًُا٧ل الٗامت فيالبنُاث اإلاخٛحرة

 تهض ٝبلى ججمُ٘ ٍحٗبحرألاًٖاء ٖن عٚباتهم

 ؤنٓمت جدٟحز ُ٢مُتٍمكاٖغٍت

 ج٣ؿُم ٖمل ؾًل  -ؤنماٍ ؾلُتٍىُ٩ل صازلي عؾمي ٍصًت ٍحٗاٍنُت
 نن٘ ال٣غاع بك٩ل جدخل مَا ٘٢ىامكُت فيصًم٣غاَي
الكب٨ت
ٍبًضًَلَجي

 م٣اًِـ بنجاػ ٚامًتٍمكدخت

ُ٢ -اصة ىَاة

ما ًم٨ن حسجُلٌ ٖلى ما ٍعص في ىظا الجضٍ ٫ىَ ؤنٌ ً٣ضم الخنُٓم الجمَٗي٦،خنُٓم الٖ٣الني ٍٖكَاجيٍ...ىَ ما ًسال٠
في اٖخ٣اصنا الَا،٘٢اللًم بطا ٧انذ جنُبٖ ٤لى خاالث جنُٓمُت مُٗنتٍ،ل٨جها ال جنسخب ؤٍ حٗجي مسخل ٠الجمُٗاث بك٩ل
مُل.٤بل ٍؤٖخ٣ض ؤإ صعاؾت الجمُٗاث ٢ض جسخل ٠ختى صازل ىظا الخسهوٍ،طل ٪بدؿب ألانكُت :الخنمٍَت؛
الخُ٢َ٣ت؛الش٣اُٞت،النؿاثُت؛الؿُاؾُت...ما ًجٗل خًَع نَٕ النكاٍ الخنُٓمي ٦مُٗى ٞاع ١بحإ الجمُٗاث ُٞما بُجها،ما
ًلػي ؤي بؾ٣اٍ لنٟـ النخاثج ٍالخهَنُاث بك٩ل ٚحر خظع لخل ٪الٟغٍ٢اثٍٍ...م٨ن ؤإ نًُ ٠بلحها جضزل اإلاجا ٫في
زلٍ ٤بيٟاء جل ٪الخهَنُت؛بط ؤإ نٟـ الجمُٗاث طاث النكاٍ اإلامازل جسخل ٠ما بحإ اإلاضًنت ٍال٣غٍت بدًَع اإلاُٗى
الش٣افي الُ٣مي ٍظانب ؤلام٩انُاث اإلااصًت ٍالبكغٍت ٍاللَظِؿدُت...
لظل ٪ال ًجب ؤإ نجٗل من صعاؾت الجمُٗاث مَيَٖا بؿُِ الخناٍ٫؛ؤٍ ٦نَٕ من البضحهُاث الؼاثٟت Fausses Evidences
٦ما ٌؿمحها ٍٍدظع مجها صوعًاًم.
زالنت:
لم ًَا٦ب الخناٍ ٫الؿَؾَُلَجي للخنُٓماث الجمٍَٗت جَُعىا النَعي ٍامخضاصىا اإلاجخمعي،خحإ ب٣ي سجحإ جغار نٓغي
ٍمجهجي جََالُخاعي ًنخمي لخسهو ٖلمي؛ؤؾـ نخاثجٌ ٖلى بنُاث مسخلٟت مبضءا ٍىضٞا ٖن الخنُٓماث الجمٍَٗت ىَ
ؾَؾَُلَظُا الخنُٓماثٍ،ىَ ما ؤ٣ٞض جل ٪الخدلُالث بكإإ الجمُٗاث مخانتها الٗلمُت؛بؿبب نؼًٍٖا ؤلاؾ٣اَي ال٣ؿغي
اإلاٟاع ١لَاٍ ٘٢خ٣ُ٣ت اإلاَيَٕ اإلاضعٍؽ.
لظل٪؛ٍلخَيُذ ىظا الخماًؼ بحإ الجمُٗاث ٦جنـ جنُٓمي جَُعيٍ،الخنُٓماث الغبدُت ألازغُ التي ٧انذ مَيَٕ ؤبدار
ؾَؾَُلَظُا الخنُٓماث،جم بنجاػ م٣اعنت بُجهما اٖخمضث ٖلى بٌٗ اإلاضازل ٍاإلااقغاث الٟانلت ٍالٟاع٢ت بحإ ٦ال النَٖحإ
من الخنُٓم،ؾَاء في بنُتهما الخالهت؛ؤٍ في ٖال٢تهما با ٞغاص صازلًما،ؤٍٖال٢ت ألاٞغاص ُٞما بُجهم صازلًما.
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ما ؤٞغػ لنا خهغا ؤٍلُا إلاَاَن الخماًؼ بُجهماٖ،لى نُٗض اإلاؿخٍَاث اإلاكاع بلحها ٍالً٣اًا اإلاٗخمضة في طلٍ...٪ىَ ما ًؼ٧ي
ًٍٍٟي الدجُت ٍاإلاكغٍُٖت الٗلمُت ٍالَاُٗ٢ت بًغٍعة ال ُ٘٣م٘ اإلا٣اعبت الجاعٍت للجمُٗاث بظاث الترا٦م النٓغي ٍاإلاجهجي
ال٣اثم في ؾَؾَُلَظُاالخنُٓماثٍ،الخ٨ٟحر في بناء نٓغي زام بؿَؾَُلَظُا الجمُٗاث.
ناثمت اإلاغحؼ :
،2003اإلاجلض ألاٍ.٫
 -1ابن منَٓع مدمض بن م٨غم ":لؿان الػغب اإلادُِ"،صاع لؿاإ الٗغب؛صاع ناصع بحرٍث
-2005
 -2الُاىغ ٍاٖؼٍؼ":الجمػُاث اليؿاثُت باإلاؿغب مهاعبت ؾىؾُىلىحُت"،ؤَغٍخت الض٦خَعاو في ٖلم ؤلاظخمإ،مَؾم
.2006
َُ -3ب الُٗاصي":الخىظُماث الجمػىٍت والخهىنُاث الشهاقُت وعهاهاث الخىمُت اإلادلُت باإلاؿغب-صعاؾت
ً
همىطجا"-ؤَغٍخت لنُل الض٦خَعاو في ٖلم الاظخمإ،ظامٗت مدمض الخامـ الغباٍ
ؾىؾُىؤهثروبىلىحُت بمىُهت جاقغاوث
.2015
/2014
اإلاٛغب؛
 -4عٍدكاعص ىا":٫اإلاىظماث؛هُاًلها غملُاتها ومسغحاتها"،جغظمت ؾُٗض بن ٖبض الًاظغ،ؤلاصاعة الٗامت للُباٖت ٍالنكغ
.2001
بمًٗض ؤلاصاعة الٗامت؛اإلامل٨ت الٗغبُت الؿَٗصًت،
. 2013
َٞ -5ػي بَزغٍو" :مضزل بلى ؾىؾُىلىحُا الجمػُاث"،بٞغٍُ٣ا الكغ1ٍ،١
.2005
 -6مدمض ٖاَُٚ ٠ض" :نامىؽ غلم ؤلاحخماع"،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت؛الًُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خب،
7-A.deTocqueville ;De la démocratie en Amérique ;T,1 :EdGarnier-Flammarion.Paris,1981.
8- Durkheim Emile ;Communauté et Société selon Tonnies ;in Emile Durkheim Textes,1,Elements d’une théorie sociale,Ed
Minuit ; Paris1975
.
9- Laville jean Louis; l’Association: une liberté propre à la démocratie ;paris 1997 .
10- Max Weber; Economie et Société ;LibrairiePlon.Paris 1971 .
11- Meister, A., Vers une Sociologie des Associations, Editions Economie et Humanisme, Les Editions ouvrières. (1972).
12- Raymond Aron ;les Etapes de la pensée sociologique,1994.Ed,Cérés-Tunis.
13- Tönnies Ferdinand ;Communauté et société ,Catégories fondamentales de la sociologie pure . nouvelle traduction et
présentation de S. Mesure et N. Bond, Paris, PUF, 2010.
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ًا
ٖ٣ضة الخضاصًن :بق٩الُت الدؿمُت ٍالخهنُ -٠خالت خغٞحي مجخم٘ البًُاني نمَطظا -
ص.نالح الضًً ؤعيُبيً/لُت آلاصاب والػلىم ؤلاوؿاهُت مدمض ألاوُ وحضة،اإلاؿغب
ملخو:
بإ ٍيُٗت الخغُٞحإ صازل ٚالبُت اإلاجمَٖاث ال٣بلُت جُغح بق٩الُاث مدحرة؛ إ ىظا الخغفي الظي ًماعؽ ؤٖماال ال ٚجى
ٖجها نجضو مًمكا ٍمدخ٣غاٍ ،بما ؤإ ىظا الصخو ًمخل ٪بم٩انُاث مًمت)ج٣نُت ،سخغٍت ،لٍَٛتً ًَٞ (...دٓى في الَ٢ذ
نٟؿٌ باالخخ٣اع ٍالاخترامٍ ،ىظا ما نؿمٌُ بٗ٣ضة الخضاص التي جمشل ٦خلت من ألامَع اإلاخناً٢ت ٍاإلابهمت.
ٍحكحر الٗضًض من ال٨خاباث التي جناٍلذ بالضعاؾت ٍالخدلُل بٌٗ مجخمٗاث بٞغٍُ٣ا الٛغبُت ،بلى جَاظض مجمَٖاث مٛل٣ت
 groupes endogamiesصازل ىظو ألازحرة ،جدمل بٌٗ زهاثو نٓام الَُاث ٠الًنضي Système de Castes؛ٍمن بحإ ىظو
اإلاجخمٗاث نجض اإلاجخم٘ البًُاني/الخؿاني الظي ًًم ٖضة ٞئاث من بُجها ٞئت "إلاػلمحن" جدمل بٌٗ الخهاثو البنٍَُت
لًظا النٓام .ل٨ن ٍٖلى الغٚم من ال٨م اإلاٗغفي الًام الظي جمذ مغا٦مخٌ خَ ٫بنُت مجخم٘ البًُاإ société Maure
ٍالخهاثو الاظخماُٖت ٍالش٣اُٞت ٍالؿُاؾُت ٍالا٢خهاصًت التي حؿمٌٞ ،ةإ ًٞمنا لًظو لٟئت ال ًؼاٖ ٫لى ٢ضع ظض مخَاي٘.
ٍلًظا حؿعى ىظو الضعاؾت بلى منا٢كت بٌٗ الً٣اًا الاق٩الُت اإلاغجبُت بدغٞحي البًُاإٍ ،اإلاخهلت باإلق٩الُاث التي
جُغخًا حؿمُتهم ٍ٦ظا جهنًُٟم.
مهضمت :
ْل اإلاجخم٘ البًُاني/الخؿاني بلى خضٍص منخه ٠ؾبُٗنُاث ال٣غإ الٗكغٍن في بَاعو البضٍيً ،دبجى ؤبنائو نمِ خُاة
الخن٣ل ٍالترخا ٫من م٩اإ بلى آزغُ ،منٓمحإ ٖلى ق٩ل ٢باثل ٖلى اإلاؿخَُ ألا٣ٞيٍٖ ،مَصًا ٟ٦ئاث اظخماُٖت ُمتراجبت ل٩ل
َْ ْ
مجها ٍْاثًٟا ٍخضٍصىا الاظخماُٖت ٍالا٢خهاصًت التي جاَغىاٍ .من بحإ ىظو الٟئاث جبرػ ٞئت "إلا َٗل ِم ْحإ" التي ٌٗخبر ؤبنائىا
الَعزت الكغُٖحإ لخ٣نُاث الخهنُ٘ الخ٣لُضًت في مجمل ٖالم البًُاإ ،الظًن ًَٞغٍإ ظل الخاظُاث الًغٍعٍت بناء ىظا
اإلاجخم٘ ٍٍاصٍإ ٍْاث ٠ؤزغُ ىامت جخٗضُ نُا ١ؤنكُت الخهنُ٘ الُضٍٍت ،لظل ٪ا٢ترإ اؾم "إلاٗلمحإ" في الخ٣الُض ال٣ضًمت
للمجخم٘ البًُاني ٍ٦ظل ٪في ظل الضعاؾاث ٍألابدار التي جناٍلذ ىظا اإلاجخم٘ بمجا ٫الخغ ٝالخ٣لُضًت ٍالخضماث
الاظخماُٖتٍ ،من اإلاًم ؤإ نكحر ىنا بلى ؤإ الخ٣ؿُم الخ٣لُضي للمجخم٘ البًُاني لم ٌٗض ٦ما ٧اإ ٖلٌُ ٢بل الاؾخ٣غاع
ٍخًَع ماؾؿاث الضٍلت ،بال ؤنٌ ال ًؼا٧ ٫امنا في الالقَٗع الجمعي ُ٣٦م للخهنُ.٠
َد ْو ْو ْو
في ىظا ألا ٤ٞبالظاث جنا٢ل ىظو الضعاؾت بٌٗ الً٣اًا الاق٩الُت اإلاغجبُت بدؿمُت "إلا َدػل ِممحن" ٍ٦ظا جهنًُٟم.
ٔ -بقٍالُت الدؿمُت:
جُغح جغظمت ٧لمت "مػلمحن" بلى ؤلاؾبانُت ؤٍ الٟغنؿُت ؤٍ الانجلحزًت (ٍ blacksmithsهي جغظمت لل٩لمت الٟغنؿُت  forgeالتي
حٗجي يغب الخضًض الؿازن باإلاُغ٢ت) بق٩االث ظمتٞ ،الٗضًض من الباخشحإ الظًن صعؾَا اإلاجخم٘ البًُاني ٌؿخٗملَإ
٧لمت ننإ  artisansؤٍ خضاصًن  forgeronsفي الٛالب في ٍنًٟم لًظو الٟئت؛ ٍىم في الخ٣ُ٣ت ٌٗغَٞإ بإإ ىظو الترظمت
لِؿذ م٣نٗت ٍال حٗبر ؾَُ ٖن ظؼء نٛحر من الخ٣ُ٣ت ،جها ٍمن ظًت ؤٍلى جغظمت جه ِ٣ٞ ٠ألانكُت الخ٣نُت التي
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ًؼاٍلًا "إلاػلمحن"ٍ ،ال حٗبر ٖن ألاصٍاع الاظخماُٖت ٍالَُ٣ؾُت ٍالغمؼٍت ٍالؿُاؾُت التي ًلٗبها ىاالء صازل اإلاجخم٘(ؾن٠٣
ٖنض ىظو ألاصٍاع في الجؼء ألازحر من ىظا الٟهل)ٍ ،التي ال ج٣ل ؤىمُت ٖن ؤصٍاعىم الخ٣نُت باٖخباعىم من ؤىل الهناج٘،
ٍمن ظًت زانُت ٞةإ اإلانخمحإ لًظو الٟئت لِؿَا بالًغٍعة خغُٞحإًٞ ،ل من الصخُذ بطإ ؤإ نؿمحهم نناٖا ؤٍ خضاصًن ؤٍ
ختى خغُٞحإ؟ من اإلاًم ؤإ نَضر ىنا بإننا ال جهض ٝبلى جصخُذ جغظمت ىظو ال٩لمت ٍل٨ننا نغٍض ؤإ نشحر الاندباو بلى بخضُ
الاق٩الُاث التي جشحرىا جغظمت ىظا اإلاًَٟم.
ٍٖلى مؿخَُ آزغ حٗغ٧ ٝلمت "مػلم" حٗاعيا ظَىغٍا بحإ ٞدَاىا اللَٛي ٍمٗناىا الغمؼي بطا ؤزظنا بٗحإ الاٖخباع ٍظًت
النٓغ الخؿانُتٗٞ ،نض النٓغ بلى بًخمَلَظُت ىظا اللٍ( ٟٔىَ اؾم نٟت)ً ،بضٍ ؤنٌ ؤحى من الجظع الٗغبي /ع/ُ/م /الظي
ٌٗجي الٗلم ؤٍ اإلاٗغٞت ؤٍ الخٗلمٍ ،نٓغا ل٣غب اللهجت الخؿانُت من الٗغبُت "قامػلم" ٢غٍبت ظضا من مٗلمٍ ،ال٣غابت
الٟلؿُٟت بحإ ال٩لمخحإ هي جلمُذ بلى اإلاٗغٞت الٗلمُت ؤٍ الخ٣نُت التي ًمخلً٨ا ىاالء( ) ،بطإ ٞهي طاث ؤنل قغٍ ٠من خُض
اإلاٗجىٞ ،اإلاغء الظي ًخٗلم ؤٍ ٌٗلم ٢ض اجه ٠بهٟت الخحر ٍالًٟل( ).
ل٣ض ٖنَإ ابً زلضون ؤخض ٞهَ٦ ٫خابٌ "اإلاهضمت" ب" في ؤإ الهناج٘ ال بض لًا من اإلاٗلم"( )٦ ،ما قإ اؾخسضام لٟٔ
مٗلم في ال٨شحر من صٍ ٫الٗالم ؤلاؾالمي٣ٞ ،ض ظغث الٗاصة في بٌٗ الٟتراث الخاعٍسُت ؤإ جُلٖ ٤لى من ؤج٣ن خغٞخٌ ٍبلٜ
صعظت عُٗٞت ٞحها ،في طاث الؿُا ٫َ٣ً ١جُمىع باقا :بإ"( )...ل ٟٔاإلاٗلم ٧اإ ل٣ب ج٨غٍم ل٨باع طٍي الٟنَإ(ٍٖ ،) (")...لى
ؾبُل اإلاشا٣ٞ ٫ض اقتهغث في الٗهغ الٟاَمي ؤؾغ جخَاعر مجا ٫الخغ ٝمن بُجها ؤؾغة ٖغٞذ باؾم بجي اإلاٗلمٍ ،التي ٧اإ لًا
الًٟل في اػصىاع ٞن الخهٍَغ في طل ٪الَ٢ذ( )٢ٍ ،ض ط٦غىا اإلا٣غٍؼي في خضًشٌ ٖن ظام٘ ال٣غاٞت الظي بنخٌ الؿُضة حؿغٍب
ػٍظت الخلُكت اإلاػؼ ،بط ًٍ " :٫َ٣الؿ َٝ٣مؼٍ٢ت ملَنت ٧لًا ٍالخناًا ٍالَٗ٣ص ٖلى الٗمض مؼٍ٢ت بإنَإ ألانبا ٙمن ننٗت
البهغٍحإ ٍبجي اإلاٗلم اإلاؼٍ٢حإ"( )٦ .ما ؤَل ٤اإلا٣غٍؼي ل٣ب اإلاٗلم ٖلى ؤٍ ٫من بجى مئظنت بضًاع مهغ من الدجاعة ٍىَ ابً
الؿُىفي ٦بحر اإلاًنضؾحإ( )ٍ .ؤقاع "قُِذ" بلى ؤإ ال٨خاباث التي ن٣كذ ٖلى مباني الٗهغ الٟاَمي ،جًم بلى ظانب ٧لمت
بناء ؤٍ مًنضؽ اؾم الظي ؤقغٖ ٝلى البناء مؿبَ٢ا ب٩لمت مٗلم( )٦ ،ما ٍعص ل٣ب اإلاٗلم في الًَء الالم٘ للسخاٍي ٖنض
جغظمخٌ ألخمض بً ؤخمض غلي الُىلىوي يبحر اإلاًنضؾحإ بمهغ في نناٖت البناء ٍابنٌ مدمض بن ؤخمض اإلاًنضؽ ب"اإلاٗلم بن
اإلاٗلم"( ).

-1عبد اهلل افاؿ" :فعاليات الملتقى الدولي األول حول التراث الثقافي الموريتاني" ،نواكشوط أياـ  30-29نوفمرب ك1دمجرب  ،1999ص.177
-2أيب عمر زلمد غايل زلمد ادلختار سيدم القريوزم" :المعلمين واإلحساس ببطر الحق وغمط الناس" ،الطبعة األكىل  ،2013ص .71
-3عبد الرمحاف ابن خلدكف" :المقدمة" ،اجلزء الثاين ،حتقيق عبد اهلل زلمد الدركيش ،الطبعة األكىل ،دار يعرب ،دمشق ،2004 ،ص .90
-4أمحد تيمور باشا ":أعالم المهندسين في اإلسالم" ،مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ،القاىرة ،ب.ط ،2012 ،.ص  43ك.44
-5أمحد تيمور باشا" :التصوير عند العرب" ،ادلنهل دالية الكرمل ،القاىرة ،1942 ،ص .236
-6ادلقريزم" :التطط واآلثار" ،ج  ،1طبعة النيل1324 ،ـ ،ص .213
-7ادلرجع نفسو ،ص .413

-L. Hautecœur et G. Wiet: "Les Mosquées du Caire", TomeI, Paris, 1932, p P. 131.

8

نقال عن  :زلمد غنيم زلمد عطية الصياد ":الطوائف الحرفية ودورىا في الحياة العامة في مصر اإلسالمية في عصر الدولة الفاألمية
دكتوراه،حتت إشراؼ زلمد عبد اهلل نقرية ،جامعة الزقازيق،كلية اآلداب،مصر ،2006 ،ص  (44الرتقيم اإللكرتكين).
 -9أمحد تيمور باشا" :أعالم المهندسين في اإلسالم" ،مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة ،القاىرة ،ب.ط ،2012 ،.ص .43

137

" ،أطركحة

الػضص  : 15حاهكي – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

ل٨ن ٍمن الَاضر ؤإ ىظا اإلاهُلر ٢ض ٣ٞض صالالجٌ ؤلاًجابُت م٘ مغٍع الؼمن ٖنض البًُاإًٞ ،م ال ٌٗغَٞإ بخاجا
بًخمَلَظُت ىظا الاؾم ( مٗلم ظمٌٗ مٗلمحإ) ل٨جهم ٌٗغَٞإ باإلا٣ابل ؤنٌ ًدُل ٖلى مٗاإ ٍمًامحإ ظض ؾلبُتٍ ،في ىظا
الؿُا ٫َ٣ً ١ناخب الىؾُِٞ " :ةطا ؤعاصٍا ؤإ ًًَٗا من ٢ضع شخو ٢الَا ىَ "ؤمٗلم"ٍ ،ىظا بُٗنٌ مضح في مغا٦ل
ٍٞاؽ"( ) .ل٣ض ٦خب الكنُُ٣ي ىظا ال٨الم في ؤٍاثل ال٣غإ الٗكغٍن مُالصيًٞ ،ل ال ػا ٫ألامغ ٦ظل ٪في ًَمنا ىظا؟
من بحإ ألاؾئلت التي َغخناىا زال ٫م٣ابالجنا اإلاُضانُت ؾااً ٫خٗل ٤بهظو الًُ٣تٖ ،لى ُٖنت مَ٩نت من 30شخها ،م٘
ؤلاقاعة بلى ؤإ ٖضصا آزغ عًَٞا الخضًض ٖن ىظا اإلاَيَٕ من ؤنلٌ نٌ ال ٌؿخَظب الخَى  ٌُٞؤٍ بزاعجٌ نٓغا
لخؿاؾِخٌٍٍَ ،ضر الجضٍ ٫ؤؾٟلٌ النخاثج التي خهلنا ٖلحها:
الجضٍ ٫ع٢م(: )1
هل ًدُل مػجى ًلمت امػلم غلى مػجى بًجابي ؤو ؾلبي

الـػــضص

اليـؿـبـت

مٗجى بًجابي

02

%6.67

مٗجى ؾلبي

28

%93.33

ال ؤٖغٝ

0

%0

اإلاجمـىع

30

%100

ٖ 93.33ن طل ،٪في
ٍمن زال ٫الجضٍ ٫ؤٖالو ًدبحإ اؾخمغاع اإلاٗاني الؿلبُت اإلاغجبُت ب٩لمت "إلاػلمحن" ،خُض ٖبرث نؿبت %
 ِ٣ٞ 6.67جغُ ؤإ ىظو ال٩لمت جدمل مٗاني اًجابُت.
خحإ ؤإ نؿبت %
ل٣ض ًْغث مٟاىُم ظضًضة لَن ٠ىظو الٟئت ٍالتي ًبضٍ ؤجها ظاءث ٦خٌٍَٗ م٣هَص لنٗذ "مػلم" في اإلاٗامالث الَُمُت
لِـ في منُ٣ت الضعاؾت ٞدؿب بل في مجمل ٖالم البًُاإ ،باٖخباعىا مهُلخاث "م٣بَلت اظخماُٖا" ٍؤ٢ل بخغاظا من
اؾخسضام ٧لمت "مػلم"ٍ ،التي ٌٗخبرىا البًُاإ ٧لمت ٚحر م٣بَلت ؤٍ با صر "منبَطة اظخماُٖا" ،نٓغا إلاا جدملٌ من شخناث
ؾلبُت صازل اإلاسُا ٫الكٗبي البًُاني ،لظل ٪باجذ الَُم ٧لمت مغَٞيت ؾَاء بالنؿبت لٛالبُت ؤبناء ىظو الكغٍدت
الاظخماُٖت ؤٍ باقي مَ٩ناث اإلاجخم٘ البًُاني؛ ً ٫َ٣ؤخض ؤبناء ىظو الكغٍدت الكباب " :ندن ًن٩النا الهنإ ؤما اإلاٗلمحإ ما
جن٩ا" ٫ؤي ندن ً٣ا ٫لنا الهنإ ؤما اإلاٗلمحإ ٞال ج٣ا"ٍ ."٫نان٘" :ل ٟٔظضعو الٗغبي ىَ /م/إٍ ٕ/الظي مٗناو " نن٘،
ُث ْو
َد َد َد ْو َد َد َد ْو َد ُث َد َد َد ً َد َد َد ُث ُّ َد َّ َّ َد
نى َدؼ
اب
زل "٤ؤٍ " َدبجى٢ٍ ،ض ٍعص اقخ٣ا ٌ٢في ال٣غاإ ال٨غٍم ٫َ٣ً ،حٗالى " :وجغي ال ِمجباُ جدؿبها ح ِمامضة و ِمهي جمغ مغ السخ ِم
ْو َد ُث َد
َّ َّ
َد ْو ُث َد
َّ َد
الل ِمه ال ِمظي ؤجه َدً ً َّل شخ ْوي ٍلء ِمبه ُثه ز ِمب ٌدحر ِمب َدما جك َدػلىن" (آلاًت 88من ؾَعة النمل)ٍ ،ىَ اإلاهُلر الظي باث الَُم ألا٦ثر جضاٍال بحإ
ٞئت "إلاػلمحن" ٍزانت في منُ٣ت الضعاؾتٍ.باإلياٞت بلى مًَٟم الهنإ ٖغٞذ ىظو الٟئت بمؿمُاث ؤزغُ ٍطل ٪بازخالٝ
ال٣باثل ٍاإلاناٍَ ،٤هي:

 - 1أمحد كلد األمني الشنقيطي"،الوسيط في تراجيم أدباء شنقيط" ،ط ،1958/2مؤسسة اخلاصلي ،القاىرة ،ص .360
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 ؤمكاؾُلٍ :هي ٧لمت مكخ٣ت من الكٛل ٞاإلنؿاإ الظي ٌِٗل من ٖملٌ ٌؿمى مكٛاال ٍالجم٘ مكاُٚل ،نجضىامؿخٗملت بك٩ل ؤ٦بر ٖنض اإلاَعٍخانُحإ م٣اعنت م٘ الصخغاٍٍحإ ،م٘ الٗلم ؤإ مهُلر الهنإ ًدًغ ؤًًا ٖنض الجاعة
مَعٍخانُا.
 ؤيضاي ٍ :agadayىَ ل ٟٔؤقاع "لىعَل"  léricheبلى ؤإ البًُاإ ٌؿخسضمَإ في نٗذ اإلاٗلمحإ،ظمٌٗ " ايضاًً agdayan"ٍ ،جغظمٌ بالخضاص البؿُِ ( )ٍ ،هي جغظمت ال نخ ٤ٟمًٗا إ ىظا الل ٟٔخؿب اللهجت الخؿانُت ٌٗجي الصخو ال ٟٔفي
ٖملٌ ٍؾلَُ٦اجٌ.
ل٣ض ْل اؾم "إلاػلمحن" مدل عٍبت ٍجد ٟٔفي ؤٍؾاٍ ٦شحرة من اإلاجخم٘ ،لظلٍ ٪ظب الخنٌٍَ ىنا بإإ اؾخسضامنا إلاهُلر
"مػلمحن" حهض ٝبلى ببغاػ الضالالث الي ج٨خجزىا ىظو ال٩لمتٍ ،ع ٘ٞالخٓغ الاظخماعي اإلاٟغٍى ٖلحها ُ٘٢ٍ ،الُغٍٖ ٤لى ٧ل ما
ًشاع يضىا من الكٍ ٥َ٩الخدٟٓاث.
ٕ -

الخهيُل اإلاكاهُمي:

حكحر الٗضًض من ال٨خاباث التي جناٍلذ بالضعاؾت ٍالخدلُل بٌٗ مجخمٗاث الٛغب ؤلاٞغٍ٣ي ،بلى جَاظض مجمَٖاث مٛل٣ت
 groupes endogamiesصازل ىظو ألازحرة ،نجضىا جدمل بٌٗ زهاثو نٓام الَُاث ٠الًنضي Système de Castes؛ ٍمن
بحإ ىظو اإلاجخمٗاث نجض اإلاجخم٘ البًُاني الظي ًًم ٖضة ٞئاث ( اإلاٗلمحإ ،ب٧اٍإٍ ،بمغا٦ن) جدمل بٌٗ الخهاثو
البنٍَُت لًظا النٓام :الَالصة ،الخسهو ،الؼٍاط من نٟـ ألاىل ؤٍ الٗكحرة( )ٍ .من الالػم ؤإ نَضر ىنا ،بإنٌ ٍبسالٝ
اإلاجخم٘ الًنضي الظي ٌٗخبر مجخم٘ا َاثُٟا بامخُاػٞ ،ةإ اإلاجخم٘ البًُاني في قمَلُخٌ ال ًم٨ن ٍيٌٗ صازل ىظو الخانت
ؤي ؤإ نٗخبرو من اإلاجخمٗاث الُاثُٟت ٍال ؤًًا باقي مجخمٗاث بٞغٍُ٣ا الٛغبُت( ) .بإ من بحإ الخٗاعٍ ٠التي ؤُُٖذ إلاًَٟم
الُاثٟت هي ؤجهاٖ:باعة ٖن مجمَٖت من ألاشخام اإلاغجبُحإ بجض مكترٍ ٥الظًن ًماعؾَإ خهغٍا نٟـ اإلاًنت ،لخد٤ُ٣
الخٗاٍإ اإلانهي ٍجباص ٫ألاصٍاث ٍالخبراث يمانا الؾخمغاعٍتها ٍجنا٢ل ج٣نُاتها( ).
ٍٖلى الغٚم من ال٨م اإلاٗغفي الًام الظي جمذ مغا٦مخٌ خَ ٫اإلاجخم٘ البًُاني ٞةإ ًٞمنا ؾغاعو ٍزباًاو الػاٖ ٫لى ٢ضع ظض
مخَاي٘ ،ال ؾُما بالنؿبت للٟئاث التي جدخ٨غ مُضاإ اإلاٗغٞت الخغُٞت التي ْلذ مُٛبت لؼمن ٍََل ٍلم حؿترٕ اندباو بال الجزع
ال٣لُل من الباخشحإ؛ ٞالبدض في ىظا اإلاَيَٕ ظاء مخإزغا م٣اعنت م٘ ألابدار التي جناٍلذ الٟئاث الاعؾخ٣غاَُت (اإلاداعبحن)
ٍالضًنُت (الؼواًا)؛ ٞباإلياٞت بلى مهُلر َاثٟت ٍ ،casteهي ٧لمت ؤنلًا بغحٛالي (ٍ )castaعص اؾخٗمالًا ٍ ٫مغة في مظ٦غاث
الغخالت البرحٛالُحإ الظًن ٍنلَا للمنُ٣ت( ) ٍجبناىا بٗض طل ٪الٗضًض من الباخشحإ لَنٞ ٠ئت إلاٗلمحإ ٥ألانثرٍبَلَجي

1

- A. LÉRICHE: "Notes sur les classes sociales et sur quelques tribus de Mauritanie",in :

B.I.F.AN, XVII, série B, 1-2, 1955, p-p. 173-203, p.176.
2

- O. HERRENSCHMIDT: "Caste", Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, PUF Paris, 1991, p-p. 129131, p 130.
3
- T. TAMARI: "Les Castes au Soudan occidental : étude anthropologique et historique", Université de Paris X
- Nanterre, Thèse de Doctorat d'Etat, 1988, p12.
4
-Liliane Prévost, Isabelle de Courtilles: "Guide des croyances et symboles: Afrique : Bambara, Dogon, Peul", Ed.
L'Harmattan, Paris, 2005, p 57.
5
" - Catherine Hincker: "Identité et Métier des Inaden :La valeur sociale des techniques chez les Touaregs de l'Ouest
, in:L’Homme n° 169, Editions de l'E.H.E.S.S., 2004, p-p. 127 -151, p. 130.
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) (Attilio Gaudio  ٍؤلاًُالي ؤجُلُى يىصًىJ. Gabus" ٍالؿََؿغي "حىن ؾابىؽCARO BAROJA "ؤلاؾباني "ًاعو باعوزا
ُتٞغاَٚ "مجمَٖاث طاث ؤىمُت صًم:بُل٢ ئت منٟاىُم ألازغُ التي اؾخٗملذ في نٗذ ىظو الٟ نجض الٗضًض من اإلا،ٍآزغٍإ
 ٍججضع.زايٗت- ٍمجمَٖاث جابٗت،) (ُتٞ ٍمجمَٖاث خغ،) ("اث طاث ٍيُٗاث ظض زانت٣ت"( ) ٍ"َبٍُٟٗاظخماُٖت ي
.ُت ٍ"ؤلامغايً" البداعة٣ُاٍإ( ) اإلاَؾ٧ت ب٣ ؤًًا ٖلى َب٤ جُل،"ؤلاقاعة بلى ؤإ ىظو النَٗث التي اؾخسضمذ لنٗذ "إلاػلمحن
ال من٦  خُض ًغُ ؤإ،٘ صازل ىظا اإلاجخم٠ُالُاث الخهن٩ اندباو الباخشحإ بلى بخضُ بقP. Bonte " بىهذ.ٌؿترعي "ب
،ٍٝما ىَ مٗغ٦ باثل٢ الإ٨ًما ال ٌكٞ ،بلُت٣ال جنخمُاإ بلى ىظا اإلاجخم٘ من خُض البنُت ال،"مجمَٖتي "إلاػلمحن" ٍ"ؤلاًاون
" ٖجهم النبالء" بجهم مٗلمُنا" ٍ"اإلاػلمحن٫َ٣ً  بط،اث ػبَنُت ٍخماثُت٢اإ بةخضاىا ٍٍندؿبَإ بلحها في بَاع ٖال٣بل جلخه
.) ("ـ ألامغ ٖلى مجمَٖت "ؤلاًاونٟ ن٤ ٍٍنُب،بُلت٢ ظا٦ ٍظا ٖاثلت ؤ٦ َإ بانخمائهم بلىٌٞٗتر
 في صعاؾخٌ اإلاٗنَنت بـ"الػالناث ؤلازيُت والخغيُت اإلاجالُتMichal BOLLIG "َُضم "مِكُل بىل٢ ،1987في ؾنت
-لت٣ " اإلاجمَٖاث اإلاخن:اىُم الجضًضةٟ ؤخض اإلا٫َ خُض ََع نٓغٍت ظض ىامت خ،"ئت "إلاػلمحنٟا ظضًضا لُٟبةقغٍهُا"( ) جهن
VILLASANTE CERVELLO " "قُالؾيذ ؾغقُلى ماعٍا٫َ٣ ج،اىُم الجضًضةَٟنٌ من اإلا٩ٍل."peripatetic groups اإلاترخلت
) (.غبي ٍاإلاَعٍخانيٛاصًمي اإلا٧ ألا١اثبا ٖن الؿُاٚ ض ْل٣ٞ Mariella
 اإلاغجدلت في نٗتها/لت٣ًَم اإلاجمَٖاث اإلاخنٟ جدبجى الباخشت "قُالؾيذ ؾغقُلى ماعٍا"مBollig "ٍجبٗا إلاا جَنل بلٌُ "بىلُـ
 في ٖضة ؤٍظٌ ٖلى خالت٤ جنُبBOLLIG " التي ٍيًٗا بىلُـ،ًَمٟ ىظا اإلا٤٣ خُض طىبذ بلى ؤإ قغٍٍ جد،""للمغلمحن
-Attilio Gaudio :"Les populations du Sahara occidental: histoire, vie et culture" , KARTHALA Editions, 1993, p.
289.
2
- A. WOULD CHEIKH: "Nomadisme, islam et pouvoir politique dans la société
maure précoloniale". Thèse de sociologie, Paris V.,1985, p 327.
3
- P. BONTE: "L'émirat de l'Adrar. Histoire et anthropologie d'une société tribale du
sahara occidental. Thèse de doctorat d'Etat en anthropologie sociale, EHESS , 1998, p 856.
1

- منشورات الزمن، مركز الدراسات اإلفريقية،"  قراءة في الرحالت االستكشافية الفرنسية:ٔ9 " المجتمع البيضاني في القرن:  زلمدك بن زلمذف-4

.288 ص،2001 ، الطبعة األكىل،الرباط
. نظفي عليو يف بعض األحياف قدرات سحرية، االكاكف عضو ينتمي إىل طائفة القصاصني ادلتجولنيMicro Robert  حسب معجم-5
6

- “Les forgerons, m’almîn, et les griots, iggâwan, constituent deux groupes statutaires bien particuliers dans la
société maure. S’ils sont bien définis par leur position statutaire dans cette société, de même que par leurs activités,
ils n’appartiennent pas au système des ordres dans la mesure (…) où ils ne se constituent pas en tribus distinctes,
mais se rattachent par des rapports de protection et de clientèle à des lignées hassân et zawâya surtout. Notons bien
cependant qu’il ne s’agit pas là d’une explication, mais d’une simple observation : le fait demande à être interprété.
Je n’entreprendrai pas dans le cadre de cette thèse une étude approfondie de ces deux groupes sociaux {forgerons et
griots} Elle aurait nécessité des recherches particulières, qui ont été déjà et menées pour une part, s’agissant des
griots du moins, par Michel Guignard (1975)". Voir:
P. BONTE: "L'émirat de l'Adrar. Histoire et anthropologie d'une société tribale du sahara occidental" Thèse
de doctorat d'État en anthropologie sociale, EHESS.1998, p 837.
7
- M. BOLLIG, Ethnic relations and spatial mobility in Africa: a review of the
peripatetic niche. In: A. Rao (ed.)The Other Nomads: Peripatetic minorities in crosscultural perspective, 1987, pp.179-228.
8
-VILLASANTE CERVELLO Mariella: “They work to eat and they eat to work: M’allemîn Craftsmen
Classifications and Discourse among the Mauritanian Bidân Nobility", Trad. par R. Taylor, in J. Berland and A.
Rao (éds.), Customary Strangers : New Perspectives on Peripatetic Peoples in the Middle East, Africa, and
Asia, Praeger, Westport , 2004, p-p.123-154, p 124.
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"إلاػلمحن"ٍ٦ظلٖ ٪لى مجمَٖت الؼٞاٞحإ(ؤلاًاون) ٍعخل البدغ ؤلامغا٦ن ٍالهُاصًن النَماصي(٧اإ مجا ٫نُضىم ًمخض من
منُ٣ت ٍاصاإ بلى ٍالجت بلى ؤ٢صخى الكغ ١اإلاَعٍخاني)ٍ ،جخمشل ىظو الكغٍٍ في الن٣اٍ الخالُت:
ٖضم مماعؾت ؤي نكاٍ ا٢خهاصي منخج.حٗاني التهمِل الاظخماعي.الخغُ٦ت ٍالخن٣ل في اإلاجا.٫الؼٍاط الضازلي ؤي الؼٍاط من نٟـ الٟئت ؤٍ الُب٣ت.ٍجنُب ٤قغٍٍ مًَٟم اإلاجمَٖاث اإلاخن٣لت/اإلاترخلت ٖلى الٗضًض من اإلاجمَٖاث اإلانخمُت إلاجخمٗاث الٛغب ؤلاٞغٍ٣يٍ ،ل٨ن
لِـ بك٩ل ُ٢عي لَ٩إ ىظو اإلاجمَٖاث جخه ٠باللَُنت ٍالخ ٠ُ٨م٘ ٍا ٘٢الخا ،٫بدُض ؤنٌ ٢ض نجض مجمَٖاث ال جَ٣م
بمماعؾت ؤي ؤنكُت ا٢خهاصًت ،ؤٍ ٢ض ال جَ٩إ مخن٣لت بك٩ل ٦بحر ،ؤٍ ٢ض نجض من بحإ ىظو اإلاجمَٖاث من ال جُب ٤مبضؤ
الؼٍاط اللخمي ؤي من نٟـ الٟئت بك٩ل ناعمٍ ) (.ىَ ما ًنُبٖ ٤لى خالت ٞئت "إلاػملحن" صازل مجخم٘ البًُاإ ٍالتي
جدكابٌ ٍيُٗتهم بلى خض الخُاب ٤م٘ ٍيُٗت الٗضًض من خضاصي  FORGERONSاإلاجخمٗاث ؤلاٞغٍُ٣ت اإلاجاٍعة مشل الَُاع١
ٍالبٍَ ٫جَبَ ٍجضا ٍالَلَٟٞ ،ٝئت الخغُٞحإ صازل ىظو اإلاجخمٗاث حك٩ل مجمَٖاث مٛل٣ت حٗاني التهمِل ٍالخد٣حر ٍجغم٤
بنٓغة صٍنُت ،بال ؤجها جخمخ٘ باؾخ٣ال ٫ا٢خهاصي نؿبي ٖن الخجم٘ ال٣بلي اإلادؿَبت ٖلٌٍُ ،بةم٩اجها مٛاصعجٌ متى ؤعاصث
طل ،) (٪خُض ًَ٣م "اإلاػلمحن" بالبدض صاثما ٖن مسُماث لبُ٘ منخَظاتهمٍٍ ،بَ٣إ ؤخُانا لَ٢ذ ٍََل في اإلاسُم الَاخض
ٍلضُ نٟـ الٗاثلتٍ ،م٘ مغٍع الَ٢ذ ؾِخم جبنحهم ٍٍدَٓإ بالخماًت من ألاؾُاصٍ .في طاث اإلانخى ًخجٌ ؤخض الباخشحإ بلى
ال ٫َ٣بإَ " :ب٣ت اإلاٗلمحإ ؤٍ الهنإ لِـ لًم من نؿب مٗحإ ،بال ما ٧اإ من انخمائهم ل٣بُلت من ال٣باثل بد٨م اإلاٗاقغة
الٍَُلت ٍالدؿا٦ن"( )ٍ .ألامغ طاجٌ ًنسخب ٖلى مجمَٖت "ؤلاًاون" اإلاَؾُُ٣ت خُض ؤجهم ٌِٗكَإ ٖن َغٍ ٤ج٣ضًم
زضماتهم لٟاثضة الٗاثالث الٛنُت ٍال٣باثل الٍَ٣ت البًُانُتٍ ،ىم ٢لُلَ الترخاٍٍ ٫تزاٍظَإ ُٞما بُجهمٍ ،عٚم ؤجهم ؤخغاع ٍال
ًم٨ن جملً٨م ،بال ؤجهم ال ًغَ٢إ بلى صعظت النبالء ألاؾُاص بل ىم صاثما ٖلى ٖال٢ت جبُٗت لًمٍ ،م٘ طل ٪بةم٩اجهم ؤإ ٌٛحرٍا
عٍابِ الخبُٗت باالنخ٣ا ٫من ٖاثلت بلى ؤزغُ ؤٍ من ٢بُلت بلى ؤزغُ( ).
ٍخؿب "قالؾيذ ؾحرقُلى ماعٍا" ٞ VILLASANTE CERVELLO Mariellaةإ " اإلاجمَٖاث اإلاخن٣لت اإلاترخلت هي ٢لُلت
الٗضص نؿبُا في مجخم٘ البًُاإ ٍال جَظض في خالت اؾخ٣ال ،٫بل هي صاثما في خالت من الخبُٗت ٍالانُ٣اص للنبالء (ألاخغاع) من

1

-VILLASANTE CERVELLO Mariella:“They work to eat and they eat to work: M’allemîn Craftsmen
Classifications and Discourse among the Mauritanian Bidân Nobility", Trad. par R. Taylor, in J. Berland and A.
Rao (éds.), Customary Strangers : New Perspectives on Peripatetic Peoples in the Middle East, Africa, and
Asia, Praeger, Westport , 2004: 123-154, p. 124.
2
-Corinne Fortier: "De la forge à l'écriture, de l'indépendance à l'aliénation : le statut ambivalent du forgeron
dans la société maure", in: "La forge et le forgeron 1: Pratiques et croyances", Ed. L'Harmattan, Paris, 2002, pp.125-153, p. 126.

 -3الطالب بويا لعتيك ماء العينني" :شذرات من األدب الحساني" ،مركز طارؽ ابن زياد للدراسات كاألحباث ،الطبعة األكىل ،1999 ،ص.44

4

-VILLASANTE CERVELLO Mariella: “They work to eat and they eat to work: M’allemîn Craftsmen

Classifications and Discourse among the Mauritanian Bidân Nobility", Trad. par R. Taylor, in J. Berland and A.
Rao (éds.), Customary Strangers : New Perspectives on Peripatetic Peoples in the Middle East, Africa, and
Asia, Praeger, Westport , 2004: 123-154, P. 128
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ؤؾغ ٍ٢باثل البًُاإ"( )ٍ .جٟؿغ "قالؾيذ ؾحرقُلى ماعٍا" ىظو الخالت التي جبضٍ مخناً٢ت بإإ الغٍابِ التي جدك٩ل في
ؾُا ١الؼبَنُت ٍالخبُٗت ججٗل لًظا اإلادمي الخاب٘ خ٢َ٣ا ٍٍاظباث جماما مشل ؾُضو في ال٣بُلت٨ٞ ،ما ىَ الخا ٫بالنؿبت
لبٌٗ ألاخغاع الظًن ًًُغٍإ بٗض ىؼٍمتهم بلى َلب الخماًت ٍاللجَء بلى ٢باثل ؤزغُ ًم٨ن "للمػلمحن" ٍ"ؤلاًاون" ؤإ
ًنخ٣لَا من ٢بُلت بلى ؤزغُ( ).
في ؤَغٍخخٌ اإلاٗنَنت" الُىاثل في الؿىصان الؿغبُت :صعاؾت ؤهثروبىلىحُت وجاعٍسُت" ًغُ "ث .جامغي"  T. TAMARIبإإ
الخغفي ٍاإلاَؾُ٣ي "في نٓغ ٚالبُت اإلاجخمٗاث الخ٣لُضًت ال ٌك٨الإ بال قِئا ٍاخضا"( )ٍ ،ىَ نٟـ اإلاُٗى الظي ٍٟ٢ذ ٖلٌُ
الٗضًض من الضعاؾاث التي ؤنجؼث خَ ٫اإلاجخم٘ البًُانيٍ ،جا٦ضو ؤًًا مُُٗاث ؤبدازنا اإلاُضانُتًٞ ،نا ٥مجمَٖت من
الؿماث اإلاكتر٦ت بحإ مجمَٖت "ؤلاؾاون"(اإلاَؾُُ٣حإ) ٍ"إلاػلمحن" (الخغُٞحإ) ًم٨ن بظمالًا في الن٣اٍ الخالُت:
في اإلاناَ ٤التي ال ًَظض بها "ؤلاؾاون" ًلٗب "إلاػلمحن" صٍع الؼٞاٞحإ ٍاإلاًغظحإ ٍالُامٗحإ في الُٗاًا ٍالُٗ) (٠؛ ٟٞئت"ؤلاؽاون" جتر٦ؼ في ظنَب "جغاب البًُان" خُض لم ًَ٩نَا من اإلاؿخ٣غٍن بالؿاُ٢ت الخمغاءٍ ،بنما ٧انَا ًَ٣مَإ بجَالث
ٖبر اإلانُ٣ت ًؼٍعٍإ زاللًا مًاعب ػٖماء ال٣باثل إلاضخًم ج٨ؿبا) (.
ًنخمُاإ بلى نٟـ اإلاغجبت الاظخماُٖت ،خُض ٌك٨الإ مجمَٖخحإ مٛل٣خحإ م٘ ؤإ صعظت انٛال" ١إلاػلمحن" ؤ٦بر من "ؤلاًاون"،ٟٞي بٌٗ الخاالث جغبِ "ؤلاًاون" ٖال٢اث مهاىغة م٘ بٌٗ الٟئاث الاظخماُٖت ألازغُ قغٍُت ؤإ ًخسلَا ٖن مًنتهم،
ٍىظا ال ًنٟي ٍظَص بٌٗ الاؾخصناءاث خُض ٌؿخمغٍإ في مؼاٍلت ؤنكُتهم.
ًلٗبَإ ؤصٍاعا ىامت من ٢بُل مؿدكاعٍن ،ؤمناء الؿغٍ ،ؾُاء ٍمضاخحإ-طمامحإ( )ٍ ،نٟـ الصخيء الخٌٓ "م .عوصوؿىن" M. RODINSONبالنؿُت لكٗغاء ٍمَؾُ٣حي قبٌ الجؼٍغة الٗغبُت في مغخلت ما ٢بل ؤلاؾالم ،الظًم ٧انَا ًمشلَإ ؤبَا١
الضٖاًت ٍٍلٗبَإ صٍع الصخُٟحإ ل٣ضعتهم ٖلى ن٣ل ألازباع ٍنكغ انخهاعاث ؤؾُاصىم ( ).
٦الىما حٗخبرىما ٞئتي اإلاداعبحإ ٍالؼٍاًا من اإلاؿلُحإ ٍالكغىحإٍ" ،بإ لم جَ٩نا ٦ظلٗٞ ٪لحهما لٗب صٍع الجباإ ؤمام"شجاغت" اإلاداعبحإ٦ ،ما ؤإ ٖلحهما الخَظٌ بلى اإلاداعبحإ َلبا للٍُٗ ٠للُٗاًا"( ).
ال ًدُٓاإ بخ٣ضًغ الٗضًض من ٞئاث اإلاجخم٘ ٍَٗانُاإ من الخد٣حر ل٨جهما جٟغياإ ٍظَصىما من زال ٫ؾالح الٟن ٍاللؿاإالظي جمل٩انٌ) (.
-IBID, p127.
-IBID, p. 127.
Les Castes au " :T. TAMARI: Voir. "Traditionnelles ne font qu'un du point de vue de la majorité des sociétés" -3
, Université de Paris X - Nanterre, Thèse de Doctorat d'Etat, "historique Soudan occidental : étude anthropologique et
1988, p 659.

1
2

 -4زلمد دمحاف " :الترحال واالستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذىب" ،مطبعة كوثر برانت ،الرباط ،بدكف ط ،2006،.ص .140
 -5ادلرجع نفسو ،ص .140،141
M’allemîn Craftsmen : “They work to eat and they eat to work:6-VILLASANTE CERVELLO Mariella
, Trad. par R. Taylor, in J. Berland and A. "Classifications and Discourse among the Mauritanian Bidân Nobility
Rao (éds.), Customary Strangers : New Perspectives on Peripatetic Peoples in the Middle East, Africa, and
154, p. 129.-Asia, Praeger, Westport , 2004: 123
7- M. RODINSON:"Mahomet" , Éditions du Seuil, paris, 1961, p 297.

 -8زلمد دمحاف " :الترحال واالستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذىب" ،مطبعة كوثر برانت ،الرباط ،بدكف ط ،2006،ص .140
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ًجمٗاإ بحإ مخناً٢اث(مٟاع٢اث)ٖضة :ال٣غب/البٗض ،ؤلابٗاص/ؤلاصماط ( ) ،الخبُٗت /الاؾخ٣ال ،٫ؤلاخخ٣اع/الخَ٫َ٣ً ،ٝ"حىن ؾابىؽ" في ىظا الهضص "ىم مدل زٍَ ٝاخخ٣اع ،ل٨جهم م٘ طلٌٗ ٪خبرٍإ ؤناؾا خ٨ماء ،مؿدكاعٍن ،مسبرًن
ٍؾماؾغة ػٍاط (ؤم٩اعٍض) ٍ"مغيبحن" ؤي بمٗجى عؾل ٍمَٞضًن"( ).
ًَظضاإ في زُحإ مخَاػٍحإٌٗ ،خبرٍإ ٚغباء ٍفي الَ٢ذ طاجٌ من ٞئاث اإلاجخم٘.ًجؿض "إلاػلمحن" صازل اإلاجخم٘ البًُاني ،بدؿب "قالؾيذ ؾحرقُلى ماعٍا" ،خالت الخاظغ الٛغٍب ،طل ":٪الغظل الظي
ًإحي الَُم ٍٍب٣ى بلى الٛض...عٚم ؤنٌ مٗ ٪آلاإٞ...ةإ لٌ الخغٍت ؤإ ًظىب متى ٌكاء...بنٌ ًغجبِ بمجمَٖخٌ التي ًنخمي بلحها ،إ
صعظخٌ في ىظا اإلاجخم٘ هي مدضصة ؾلٟا زانت ؤنٌ ال ًنخمي بلٌُ منظ البضاًتٍ .ىَ ًلٗب صٍع ظالب بٌٗ اإلاٗاعٍ ٝاإلاًاعاث
الجضًضة ٖلى ىظا اإلاجخم٘") (.
زاجمت:
بإ ٍيُٗت الخغُٞحإ صازل ٚالبُت اإلاجمَٖاث ال٣بلُت٦،ما ًغُ لكي ماعيىػ ،جُغح بق٩الُاث مدحرة( )؛ إ ىظا الخغفي
الظي ًماعؽ ؤٖماال ال ٚجى ٖجها نجضو مًمكا ٍمدخ٣غاٍ ،بما ؤإ ىظا الصخو ًمخل ٪بم٩انُاث مًمت)ج٣نُت ،سخغٍت،
لٍَٛتً ًَٞ(...دٓى في الَ٢ذ نٟؿٌ باالخخ٣اع ٍالاخترامٍ ،ىظا ما نؿمٌُ بٗ٣ضة الخضاص التي جمشل ٦خلت من ألامَع اإلاخناً٢ت
ٍاإلابهمت( ).
ناثمت اإلاغاحؼ:
.1ؤبي ٖمغ مدمض ٚالي مدمض اإلاسخاع ؾُضي ال٣غٍَػي " :اإلاػلمحن وؤلاخؿاؽ ببُغ الخو وؾمِ الىاؽ" ،الُبٗت ألاٍلى
.2013
.1942
.2ؤخمض جُمَع باقا" :الخهىٍغ غىض الػغب" ،اإلاجهل صالُت ال٨غمل ،ال٣اىغة،
.2012
.3ؤخمض جُمَع باقا ":ؤغالم اإلاهىضؾحن في ؤلاؾالم" ،ماؾؿت ىنضاٍي للخٗلُم ٍالش٣اٞت ،ال٣اىغة ،ب،.ٍ.
 ،1958ماؾؿت الخانجي ،ال٣اىغة.
.4ؤخمض ٍلض ألامحإ الكنُُ٣ي" ،الىؾُِ في جغاحُم ؤصباء قىهُِ"/2ٍ ،
.5الُالب بٍَا لٗخُ ٪ماء الُٗنحإ" :قظعاث مً ألاصب الخؿاوي" ،مغ٦ؼ َاع ١ابن ػٍاص للضعاؾاث ٍألابدار ،الُبٗت الاٍلى،
.1999
 -1زلمدك بن زلمذف  " :المجتمع البيضاني في القرن  :ٔ9قراءة في الرحالت االستكشافية الفرنسية "،مركز الدراسات اإلفريقية ،منشورات
الزمن،الرباط ،الطبعة األكىل ،2001 ،ص .292
2 - VILLASANTE CERVELLO Mariella: “They work to eat and they eat to work: M’allemîn Craftsmen
Classifications and Discourse among the Mauritanian Bidân Nobility", Trad. par R. Taylor, in J. Berland and A.
Rao (éds.), Customary Strangers : New Perspectives on Peripatetic Peoples in the Middle East, Africa, and
Asia, Praeger, Westport , 2004, p-p. 123-154, p. 125.
3
- J. GABUS: "Oualata et Gueïmaré des Nemadi",Neuchâtel, Paul Attinger S.A,1976, p. 19.
M’allemîn Craftsmen : “They work to eat and they eat to work:4-VILLASANTE CERVELLO Mariella
, Trad. par R. Taylor, in J. Berland and A. "Classifications and Discourse among the Mauritanian Bidân Nobility
Rao (éds.), Customary Strangers : New Perspectives on Peripatetic Peoples in the Middle East, Africa, and
.123 .p 154,-Asia, Praeger, Westport , 2004, p-p. 123
5
-Laura LEVI MAKARIUS:" Le Sacré et la Violation des interdits", Payot, Paris,1974 ,p.108.
6
-IBID, p. 108.
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،٤ صمك، صاع ٌٗغب، الُبٗت ألاٍلى، ٖبض هللا مدمض الضعٍَل٤ُ٣ جد، الجؼء الشاني،" "اإلاهضمت:ٖبض الغخماإ ابن زلضٍإ.6
.2004
صظمبر1ٍ مبرَٞ ن30-29كٍَ ؤًام٦ نَا،" " قػالُاث اإلالخهى الضولي ألاوُ خىُ الترار الشهافي اإلاىعٍخاوي:٫اٖٞبض هللا ا.7
.1999
 بضٍإ،ٍ الغبا،َزغ بغانذ٧  مُبٗت،" " الترخاُ والاؾخهغاع بمىُهتي الؿانُت الخمغاء وواصي الظهب:مدمض صخماإ.8
.2006
،.ٍ
" الُىاثل الخغقُت وصوعها في الخُاة الػامت في مهغ ؤلاؾالمُت في غهغ الضولت:نُم مدمض ُُٖت الهُاصٚ  مدمض.9
.2006
، مهغ،لُت آلاصاب٧ ،٤ٍاػ٢ ظامٗت الؼ،حرة٣ مدمض ٖبض هللا نٝخَعاو جدذ بقغا٦ ؤَغٍخت ص،"الكاَمُت
ؼ الضعاؾاث٦ مغ،" نغاءة في الغخالث الاؾخٌكاقُت الكغوؿُت:19"اإلاجخمؼ البًُاوي في الهغن:مدمضٍ بن مدمظإ.10
.2001
، الُبٗت ألاٍلى،ٍالغبا، منكَعاث الؼمن،ُت٣ٍغٞؤلا
.م1324
، َبٗت النُل،1 ط،" "الخُِ وآلازاع:غٍؼي٣ اإلا.11
12.A. LÉRICHE: "Notes sur les classes sociales et sur quelques tribus de Mauritanie",in: B.I.F.AN, XVII, série B, 1-2,
1955.
13. A. WOULD CHEIKH: "Nomadisme, islam et pouvoir politique dans la société maure précoloniale". Thèse de
sociologie, Paris V.,1985.
14.Attilio Gaudio": Les populations du Sahara occidental: histoire, vie et culture" , KARTHALA Editions, 1993.
15.Catherine Hincker: "Identité et Métier des Inaden: La valeur sociale des techniques chez les Touaregs de l'Ouest" ,
in:L’Homme n° 169, Editions de l'E.H.E.S.S., 2004.
16.Corinne Fortier: "De la forge à l'écriture, de l'indépendance à l'aliénation : le statut ambivalent du forgeron dans la
société maure", in: "La forge et le forgeron 1: Pratiques et croyances", Ed. L'Harmattan, Paris, 2002.
17. J. GABUS: "Oualata et Gueïmaré des Nemadi",Neuchâtel, Paul Attinger S.A,1976.
18.L. Hautecœur et G. Wiet: "Les Mosquées du Caire", TomeI, Paris, 1932.
19. Laura LEVI MAKARIUS ":Le Sacré et la Violation des interdits", Payot, Paris,1974.
20.Liliane Prévost, Isabelle de Courtilles: "Guide des croyances et symboles: Afrique : Bambara, Dogon, Peul", Ed.
L'Harmattan, Paris, 2005.
21. M. BOLLIG, Ethnic relations and spatial mobility in Africa: a review of the peripatetic niche. In: A. Rao (ed.)The
Other Nomads: Peripatetic minorities in crosscultural perspective, 1987.
22.M. RODINSON":Mahomet" , Éditions du Seuil, paris, 1961.
23.O. HERRENSCHMIDT: "Caste", Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, PUF Paris, 1991, p-p. 129-131.
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24.P. BONTE: "L'émirat de l'Adrar. Histoire et anthropologie d'une société tribale du sahara occidental. Thèse de
doctorat d'Etat en anthropologie sociale, EHESS , 1998.
25.T. TAMARI: "Les Castes au Soudan occidental : étude anthropologique et historique", Université de Paris X Nanterre, Thèse de Doctorat d'Etat, 1988.
26.VILLASANTE CERVELLO Mariella: “They work to eat and they eat to work: M’allemîn Craftsmen Classifications
and Discourse among the Mauritanian Bidân Nobility", Trad. par R. Taylor, in J. Berland and A. Rao (éds.), Customary
Strangers : New Perspectives on Peripatetic Peoples in the Middle East, Africa, and Asia, Praeger, Westport , 2004.
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الػالج اإلاػغفي الؿلىًي للًؿىٍ الىكؿُت
ؤ.بً نالح هضاًت/حامػت جلمؿان،الجؼاثغ
ملخو:
حٗخبر الً ٍَٛالنٟؿُت ؾمت من ؾماث الخُاة اإلاٗانغةٞ ،ةإ حؿاعٕ اإلاتزاًض في ٍزحرة الخُاة ًَما بٗض ًَم ًًاٖ ٠مٌٗ
نَُٖت الً ٍَٛالتي ًخٗغى لًا الٟغص ،بلى صعظت ججٗل ألاٞغاص ؤ٦ثر ٖغيخا للمك٨الث ٍالهغاٖاث التي ٢ض ٌعجؼ ألاٞغاص
ٖن ججاٍػىا ؤٍ الخ ٠ُ٨مًٗا ندُجت لٗضم ٍٖحهم بإبٗاص جل ٪الًََٛاث ٍٖضم اؾخسضام ؤؾالُب ٗٞالت في مَاظًتها ،بط ٌٗبر
الً ِٛالنٟسخي ٖن عصٍص ٗٞل ٞؿَُلَظُت ،مٗغُٞت ،انٟٗالُتٍ ،ؾلَُ٦ت ،ناججت ٖن جٟاٖل الٟغص م٘ البِئت اإلادُُت ٍالتي
٢ض حؿبب زلل في الخَاػإ الناظم ٖن ٖضم ٢ضعجٌ ٖلى الخَائم م٘ اإلاَا ٠٢الًاُٚت.
ىظا ٍٍغ٦ؼ اإلانخى اإلاٗغفي الؿلَ٧ي ٖلى ؤنٌ زال ٫حٗغى الٟغص للً ِٛالنٟسخي ًهبذ ج٨ٟحر الٟغص ؤ٦ثر ظمَصا ٍجخدضص
اؾخجاباجٌ بخل ٪الدكَىاث ٍاإلاٗخ٣ضاث ال٨ٟغٍت الخاَئت التي ًخبناىا الٟغص زال ٫جٟاٖلٌ م٘ اإلاَا ٠٢الخُاجُتٍ ،ؾِخم من
زال ٫ىظا اإلا٣ا ٫بل٣اء الًَء ٖلى نٓغة اإلاٗغُٞت الؿلَُ٦ت للً ٍَٛالنٟؿُت ٍم٘ الخُغ ١بلى بٌٗ الضعاؾاث التي جناٍلذ
البرامج الٗالظُت اإلاٗغُٞت الؿلَُ٦ت للخس ٠ُٟمن خضة الً ِٛالنٟسخي.
الٍلماث اإلاكخاخُت :الٗالط اإلاٗغفي الؿلَ٧ي ،الً ِٛالنٟسخي.
مهضمت:
حٗخبر الً ٍَٛالنٟؿُت من ؤىم اإلاك٨الث التي جَاظٌ الٟغص في ٖهغنا الخالي،إلاا لًا من جإزحر ٍاضر في خُاجنا٣ٞ ،ض
ؤنبدذ مخُلباث الخُاة اإلاٗانغة ملُئت بالخُٗ٣ضاث ٍاإلاك٨الث التي ؤصث بضٍعىا بلى ػٍاصة في مؿخٍَاث الً ِٛالنٟسخي،
بط اٖخبر ىظا ألازحر ٗ٦امل ؤؾاسخي في اندكاع ألامغاى ٍالايُغاباث النٟؿُت ٍالاظخماُٖت.
٣ٞض ؤقاع ؾمحر الكُساوي بلى ؤإ ما ً٣اعب خَالي %80من ألامغاى الخضًشت منكإىا الًٍٖ ،ٍَٛن ج٣غٍغ للَالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ؤإ %85من اإلاك٨الث الصخُت لًا ٖال٢ت مباقغة بالً ٍَٛالنٟؿُت ،بإ ظل ىظو ؤلاخهاثُاث حكٗل
ناَ٢ؽ الخُغ الظي حهضص الؿالمت النٟؿُت ٍالجؿمُت ٍٍنَو بلى يغٍعة ال٨كٖ ٠ن ؤىم اإلاخٛحراث التي حكخمل ٖلحها
الً ٍَٛالنٟؿُتٍ ،بجبإ َغٖ ١الظُت ٗٞالت للخ٣لُل من آزاعىا الؿلبُت ٖلى ألاٞغاص ٍاؾخسضام اؾتراجُجُاث ٗٞالت
إلاَاظًتها.
ىظا ٍ٢ض ال ١مَيَٕ الً ِٛالنٟسخي اىخمام الٗضًض من الباخشحإ ٍاإلاٗالجحإ النٟؿُحإ ،ع٦ؼ البٌٗ مجهم ٖلى جٟؿحر
َبُٗت الًٍ ٍَٛمضُ زَُعة ٖضم الخٟ٨ل بها،في خحإ ع٦ؼ البٌٗ آلازغ ٖلى ج٣ضًم زضماث ٍبغامج ٖالظُت للخس ٠ُٟمن
خضة الً ٍَٛالنٟؿُت.

 1سمير الشيخاين":الضغط النفسي :ألبيعتو أسبابو ،المساعدة الذاتية ،المداواة" ،ط ،1دار الفكر العريب للطباعة كالنشر ،بريكت ،2003 ،ص.14
 2علي عسكر":ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها ،الصحة النفسية والبدنية في عصر التوتر والقلق"،دار الكتاب العريب ،لقاىرة ،2009 ،ص.22
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ٍمن الجضًغ بالظ٦غ في ىظا الهضص ؤإ الخضزالث الٗالظُت اإلاؿنضة بلى الٗالط اإلاٗغفي الؿلَ٧ي ٢ض ال٢ذ اندكاعا ٍاؾٗا في
ن َٟٝاإلاٗالجحإ ٍاإلاًنُحإ،بط اٖخبر من الٗالظاث النٟؿُت طاث الٟٗالُت البالٛت في الخض ٍالخس ٠ُٟمن الًٍَٛ
النٟؿُتً ًَٞ ،غ٦ؼ ٖلى ُُٟ٦ت بصعا ٥الٟغص للمشحراث اإلاسخلٟت ٍجٟؿحراجٌ لًا بط ٌٗخمض ٖلى الدكُٛل اإلاٗغفي
للمٗلَماث(الٗملُاث الٗ٣لُت)ٍ.ؤنٌ زالٞ ٫ترة الخَجغ النٟسخي ًهبذ ج٨ٟحر الٟغص ؤ٦ثر ظمَصا ٍؤ٦ثر حكَحها ٍؤإ الاؾخجاباث
الَظضانُت ٍالؿلَُ٦ت اإلاًُغبت حٗخمض ٖلى جل ٪اإلاٗخ٣ضاث ال٨ٟغٍت الخاَئت التي ًخبناىا الٟغص ٖن نٟؿٌ ٍٖن الٗالم
الخاعجي من ىنا ًم٨ن ال ٫َ٣ؤنٌ انُال٢ا من اإلاضعؾت اإلاٗغُٞت الؿلَُ٦ت ال ًم٨ننا النٓغ بلى ألاخضار الًاُٚت ٖلى ؤؾاؽ
ؤجها اإلاك٩ل في خض طاتهاٍ ،بنما الُغٍ٣ت التي ًنٓغ بها بلى اإلاَ ٠٢في خض طاجٌ هي اإلاك٩ل ،ؤي الخلل في بصعا٦نا ٍجدلُلنا لخل٪
اإلاَاٍ ،٠٢ؾِخم من زال ٫ىظا اإلا٣ا ٫الخٗغٖ ٝلى ىظا اإلانخى الٗالجي ٍمضُ ٗٞالُخٌ في الخس ٠ُٟمن خضة الًٍَٛ
النٟؿُت.
 -2مكهىم الًؿِ الىكسخيٖ :لى الغٚم من مداٍالث الباخشحإ خَ ٫جدضًض مهُلر الً ِٛالنٟسخي بال ؤنٌ ال ًَظض اجٟا١
جام ٍمدضص لًظا اإلاًَٟمً ،غظ٘ طل ٪بلى ازخال ٝالخَظًاث ٍألاَغ النٓغٍت ل٩ل باخض ،م٘ ا٢تراإ ىظا اإلاهُلر بمجمَٖت
من اإلاٟاىُم اؾخسضمذ للضاللت ٖلى نٟـ اإلاٗجى٣ٞ ،ض ؤ٦ض " "Rivolierؤإ نَٗبت جدضًض مهُلر الً ِٛالنٟسخي
ٍاإلاهُلخاث الضالت ٖلٌُ ٧اإلظًاص ٍالخَجغ ٍالاخترا ١النٟسخي...الخ ،عاظٗت بلى اعجباًَا بمجمَٖت من اإلاخٛحراث ؤٍ اإلاؿبباث
التي حُٗ ٤الجًاػ الٟؿَُلَجي ٍالنٟسخي ٍالٗ٣لي،بياٞت بلى ؤإ اإلاهُلر ًدمل زالر صالالث لٍَٛت مخضازلت نظ٦غىا ٦ما
ؤقاع بلحها غبض اإلاػُي:
الًىاؾِ :stressorsحكحر بلى جل ٪الَ٣ي الخاعظُت التي جماعؽ ٖلى الٟغصٍ ،التي جاصي في الجهاًت بلى بخضار خالت منالًِٛ
الًؿىٍ ٍ:stressهي ناججت ٖن الًَاٍ ِٚحكحر بلى حٗغى الٟغص بلى ي ِٛمٗحإ.الاهًؿاٍ ٌٗ:strainبر ٖن خالت النٟؿُت الٟغص ندُجت حٗغى الٟغص للً٧،ِٛالكَٗع بالخٗب ٍؤلاجهاٍ ٥الاخترا ١الظاحيٍالتي جخَُع الخ٣ا في نَعة ٢ل ٤زٍَ ٝجَجغٍ ،من ىنا ن٣ضم اإلاٟاىُم الخالُت للً ِٛالنٟسخي:
حٗغٍَ ٠لٗذ مىهىع قُىال البِبالوي
" 1989جل ٪الٓغٍ ٝاإلاغجبُت بالًٍ ِٛالخَجغ ٍالكضة الناججت ٖن اإلاخُلباث ؤٍ
الخٛحراث التي حؿخلؼم نَٖا من بٖاصة الخَاٍ ٤ٞما ًنخج ٖن طل ٪من ؤزاع ظؿمانُت ٍنٟؿُت٢ٍ ،ض جنخج الً٦ ٍَٛظل ٪من
الهغإ ٍؤلاخباٍ ٍالخغماإ ٍال٣ل."٤

 1عادؿ ،عبد اهلل" :العالج المعرفي السلوكي أسس وتطبيقات"،دار الرشاد للنشر كالتزيع ،القاىرة ،2000 ،ص.21
2

كحلة ،الفت ":لعالج المعرفي السلوكي والعالج السلوكي عن ألريق التحكم الذاتي لمرض االكتئاب "،دار ايرتاؾ للنشر كالتوزيع ،القاىرة،2009 ،

ص.6
 3عائشة،بوبكر":العالقة بين صراع األدوار والضغط النفسي لدى الزوجة"،رسالة ماجستري يف علم النفس،جامعة منتورم،قسنطينة،2007،ص .35
مكت زىراء الشرؽ للنشر،القاىرة ،2006،ص.20
 4عبد ادلعطي ،حسن مصطفى":ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها" ،ط ،1بة
5

العنزم ،تركي سليماف  ":أساليب مواجهة الضغوط عند الصحيحات والمصابات باالضطرابات النفسجسمية "السيكوسوماتية،دراسة مقارنة "،رسالة

ماجستري يف علم النفس ،جامعة ادللك سعود ،السعودية ،2004ص.33
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ٍ٢ض ٖغ" ٌٞولتر ًاهىن" ٍ"هاهؼ ؾُلي" الً ِٛالنٟسخي ٦غص ٗٞل لل٩اثن الخي للمُالب البُئُت ٍاإلاَا ٠٢اإلاًضصة.
ٍَٗغ ٌٞعَكاعص الػاعوؽ الظي ًغُ ؤنٌٖ " :ال٢ت زانت بحإ الصخو ٍالبِئت ً٣ضعىا الصخو بإجها مغى٣ت لٌ ،ؤٍ ؤجها ج١َٟ
بم٩انُاجٌ ٍتهضص ؾالمخٌ".
ًخطر من زال ٫اإلاٟاىُم الخالُت ازخال ٝمًَٟم الً ِٛالنٟسخي ٣ٞض ٖغَ ٌٞلٗذ منهَع َُٞال البِبالٍي الًِٛ
النٟسخي ٖلى ؤؾاؽ انٌ ناجج ٖن َٖامل زاعظُت ُٞما ع٦ؼ ولتر ًاهىن" ٍ"هاهؼ ؾُلي" في نٓغتهم بلى الً ِٛالنٟسخي ٖلى
ؤؾاؽ الاؾخجابت الٟؿَُلَظُتٍ ،في ألازحر ٢ضم عٍدكاعص الػاعٍؽ مًَٟمٌ للً ِٛباٖخباع ؤنٌ ناجج ٖن جٟاٖل ٧ل من اإلاشحر
ٍالاؾخجابت صٍإ ؤإ ٌؿدشجي ؤي مخٛحر ٞال ًم٨ن للمَا ٠٢الًاُٚت ؤإ حك٩ل ي ٍَٛصٍإ ؤإ جخضزل الَٗامل الضازلُت
اإلاخمشلت في َغٍ٣ت بصعا ٥الٟغص في بخضار الً.ِٛ
 -3مهاصع الًؿِ الىكسخي:
جسخلٍ ٠جخٗضص مهاصع الً ٍَٛالنٟؿُت جبٗا للخَظًاث ٍألاَغ النٓغٍت ل٩ل باخض ٍالى الجَانب التي ًخم التر٦حز ٖلحها
ٖنض الخُغ ١بلى الً ِٛالنٟسخي٣ٞ ،ض نن٧ ٠ل من  lazarus and cohenمهاصع الً ِٛالنٟسخي بلى زالر ؤ٢ؿام:
 الَٓاىغ الٟجاثُتٍ ،اإلاخمشلت في الَ٩اعر الُبُُٗت.
 ألاخضار الٍَ٣ت مشل :ألاػماث ألاؾغٍت ٍالتي ٢ض جإزغ ٖلى ٞئت ٢لُلت من ألاٞغاص .
 اإلاكاخناث الَُمُت التي ًخٗغى لًا ألاٞغاص مشل بخباَاث الٗمل.
ٍمن ناخُت ؤزغُ محز صاعلي  darley 1991بحإ مهضعٍن للً ِٛالنٟسخي ىما:
 ي ٍَٛناججت ٖن الًَاٍ ِٚؤلاىاناث ،خُض حٗض زاعظت ٖن ْغٍ ٝالخُاة ٍٚحر مخَٗ٢ت بالنؿبت لألٞغاص
 ؤخضار الخُاة ٍٍلخهًا في ألاخضار الؿاعة ٧ا ٞغاح.
 1982مهاصع الً ِٛالنٟسخي بلى مجالحإ ىما:
بياٞت بلى طل ٪نن ٠قاهضلغ chaandler
 ي ٍَٛنماثُت ٦مك٨الث اإلاغاى٣ت.
 ي ٍَٛالخُاة الَُمُت ٦مكا٧ل الخدهُل ،الخٗامل م٘ الَالضًن...الخ .
ٍفي جهنُ ٠آزغ لػبض الؿخاع الظي ٢ؿم مهاصع الً ِٛالنٟسخي بلى ٢ؿمحإ ؤؾاؾُحإ جمشال في الَٗامل الضازلُت
ٍالخاعظُت ،في خحإ جخمشل الَٗامل الضازلُت في ؤلانابت با مغاى الًٍَٗت ،نَٗباث النَم ،بظًاص الجؿم ،يٍَٛ
انٟٗالُت ٍنٟؿُت ،ؤما بالنؿبت للَٗامل الخاعظُت ًضعظًا جدذ ي ٍَٛالٗمل ،الً ٍَٛألاؾغٍت من نغاٖاث ٍانٟها،٫
Richard lazarus and Susan folkman "Stress, appraisal, and coping", new York, 1984, P03.

1

 2كككر ،سي ايوجني ،تر :اخلطيب ،مجاؿ " :تعلم أن تسترخي ،أساليب مجربة لتفض الضغط النفسي ،التوتر ،والقلق وتسيير الوصول إلى أقصى
أداء" ،ط ،2مكتبة العبيكاف ،الرياض،2003،ص .16-15

 3عبد ادلعطي ،حسن مصطفى :المرجع السابق ،ص .40

Darley, J.M and other" psychology" 5th.ed, new Jersey paretic- Hall, P 487

4

 5نسيمة ،داكد ":لضغوط النفسية التي يعاني منها أللبة الصف 6حتى ٓٔ في المدرسة األردنية وعالقتها بمتغيرات التحصيل األكاديمي والجنس
والصف" ،رللة العلوـ اإلنسانية ،اجمللد الثاين كالعشركف (أ)العدد ( )6عماف ،األردف .1995 ،
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ي ٍَٛاظخماُٖت ،ي ٍَٛالانخ٣اٍ ٫الخُٛحر ٧الؿٟغ ٍ ،اؾدناصا بلى الُغح اإلا٣ضم لخهنُ ٠مهاصع الً ِٛالنٟسخي،
جسلو الباخشت بلى جهنُ ٠مهاصع الً ِٛالنٟسخي ٧الخالي:
أ  -مهاصع صازلُت:
ؤهماٍ الصخهُتً :لٗب نمِ الصخهُت صٍعا باعػا في نكَء الً ِٛالنٟسخي٣ٞ ،ض ؤ٦ضث مٗٓم الضعاؾاث التيجناٍلذ الً ٍَٛالنٟؿُت ؤإ ىنا ٥زهاثو من الصخهُت م٣اٍمت لألخضار الًاُٚت مجها الهالبت ،الخٟائٍ ٫الاًجابُت
ٍمجها ما ىَ ؾغَ٘ الاؾدشاعة من ٢بل ألاخضار الًاُٚت ٧الصخو الٗضاجي ٍالٗهابي ٍال٣لٍ ، ٤جًُ ٠الصخانبت بلى ؤإ
نمِ الصخهُت ًلٗب صٍعا باعػا في مضُ ٢ابلُت الٟغص للخٗغى للً ٍَٛالنٟؿُت ٍ ،من ناخُت ؤزغُ ؤ٦ض ٖبض الجباع
ٍال٣دُاني ؤإ ألاشخام طٍ الصخهُت الهلبت ًمخلَ٩إ زالزت زهاثو ىامت ج٨من ألاٍلى في بم٩انُت الخد٨م في ألاخضار،
في خحإ جخمشل الشانُت في ظضاعة في مؿاًغة ألانكُت في خُاتهم ،ؤما الشالشت ٞخخمشل في الخٗامل م٘ الخٗبحر ٖلى ؤؾاؽ ؤنٌ
جدضي.
َبُػت اإلاغخلت الػمغٍت٧ :ل مغخلت ٖمغٍت ٍلًا مخُلباتها الخانت بط جسخل ٠مهاصع الً ِٛالنٟسخي من ٞغص بلى آزغ ٍٖلى
خؿب اإلاغخلت الٗمغٍت التي ًَ٩إ ٞحها ٞمشال لَ جدضزنا مهاصع الً ٍَٛالنٟؿُت اإلاخٗل٣ت بمغخلت اإلاغاى٣ت ،باٖخباعىا
اإلاغخلت الخؿاؾت التي من قاجها ؤإ حٗغى اإلاغاى ٤بلى يََٛاث صازلُت ناججت ٖن الخٛحراث الٟؿَُلَظُت الؿغَٗت٣ٞ ،ض
خضص "هىُ" ىظو اإلاغخلت بمغخلت الًٍ ٍَٛالَٗانٍ ٠ؤًضو في طل ٪اعٍ٨ؿَإ الظي اٖخبر ؤػمت الًٍَت من ؤىم الَٗامل
التي جاصي بلى يََٛاث نٟؿُت.
ٍنًُ ٠في ىظا الهضص مهضعٍن للً ٍَٛالنٟؿُت التي ؤٍعصىا غبض الؿخاع ٍاإلاخمشلت في اإلاهاصع الُ٨مُاثُت ٍالًٍَٗت،
خُض جخمشل اإلاهاصع الُ٨مُاثُت في ؾَء اؾخسضام ألاصٍٍت ٍالٗ٣ا٢حر ٍالُٗام ،بِنما جخمشل اإلاهاصع الُ٨مُاثُت في ؤلانابت
با مغاىٍ ،نَٗباث النَم ،ؤلاؾغا ٝفي بظًاص الجؿم ٖن َغٍ ٤ألالٗاب ؤٍ ألاٖماٍ ،٫آلازاع الصخُت ٍالًٍَٗت الؿلبُت.
اإلاهاصع الخاعحُت:
 1إبراىيم ،عبد الستار  ":االكتئاب :اضطراب العصر الحديث ،فهمو وأساليب عالجو" ،سلسلة عامل ادلعرفة ،العدد 108-107 :1998 ،239

 2فتيحة ،بن زركاؿ  ":أنماط الشتصية وعالقتها باإل جهاد ( المستوى ،األعراض ،المصادر -واستراتيجيات المواجهة) دراسة ميدانية على عينة من
العاملين بالحماية المدنية ،البريد ،مصلحتي االستعجاالت والتوليد بوالية أم البواقي " ،رسالة دكتوراه يف علم النفس العيادم ،جامعة قسنطينة ،

،2008ص .22
 3الشخابنة ،أمحد عبد ادلطيع":التكيف مع الضغوط النفسية ،دراسة ميدانية" ،ط ،1دار حامد للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف،2010 ،ص.31
 4عبد اجلبار ،عادؿ بن صالح عمر كالقحطاين ،زلمد بن مرتؾ ":علم النفس التنظيمي واإلداري" ،مكتبة فهد الوطنية للنشر ،2007 ،ص.192
5

Simuforosa, Magwa" Sress and adolescent development", greener journal of education reasearch.issn, vol
3(8)pp.373-380 october, 2013, p373

 6العريبيات ،أمحد عبد ادلنعم ":فعالية برنامج إرشادي يستند إلى إستراتيجية حل المشكالت في تتفيف الضغوط النفسية لدى ألالب المرحلة
الثانوية" ،رللة جامعة أـ القرل للعلوـ الرتبوية كاالجتماعية كاإلنسانية ،اجمللد  17ع  ،2005 ،02ص.248
 7عبد الستار ،إبراىيم :المرجع السابق ،1998،ص.108
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ؤخضار الخُاة :بإ الخَُعاث الؿغَٗت الظي قًضىا ٖهغنا الخالي،ػاصث خاظاث البكغ ٍمخُلباتهم ٍحٗ٣ضث ؤؾالُببقبإ الخاظاث بما ًخَا٢ٍ ٤ٞضعاتهم ،ألامغ الظي ؤخضر زلل في الخَاػإ النٟسخي لضُ الٟغص ٍايٗ ٠مناٖخٌ في الخهضي
لًظو ألاخضار الًاُٚت ٍظٗلٌ ٖغيت لإلنابت بااليُغاباث النٟؿُت(٧اال٦خئاب ٍال٣لٍ )٤ألامغاى الجؿمُت (
٧ال٣لب،الؿ٨غي،ي ِٛالضم).
ألاؾغةٌٗ :خبر الكُساوي ألاؾغة من ؤىم اإلااؾؿاث الاظخماُٖت التي ًنكإ ٞحها الٟغصٞ ،مشل ما هي مهضع للخناإ ٍالضٖمٍالاؾخ٣غاع ،بال ؤجها ؤًًا مهضع للخَجغ النٟسخي ٣ٞ،ض ؤقاع الُغٍغي ؤنٌ":بطا ٧اإ اإلانار اإلاجزلي مكب٘ بالخَجغاث ٍالخالٞاث،
ًٞظا ؾَُ٩إ ٖامال بياُٞا ًل٣ي ب٩اىلٌ ٍؤٖباثٌ ٖلى الٟغص".
اإلاضعؾت :حٗخبر اإلاضعؾت اإلااؾؿت الاظخماُٖت الشانُت التي ًلخد ٤بها الُٟل ٍ٢ض ٍنًٟا "نطخي"بإجها ":البِئت الهناُٖت التيزلًٟا الخَُع الاظخماعي ل٩ي ًمغ ٞحها الُٟل ،بدُض ًهبذ بٗض طل ٪مٗضا بٖضاص نالخا للخُاة الاظخماُٖت"  ،من ىنا ًًٓغ
الضٍع ألاؾاسخي الظي جلٗبٌ اإلاضعؾت في الخنكئت الؿلُمت للُٟل بال ؤجها ًم٨ن ؤإ جَ٩إ مهضعا للً ِٛالنٟسخيٍٍ ،هنًٟا
"الباوي" بلى نَٗباث الخٗلم ٍالخَ ٝمن الامخداناث ،الٗ٣باث اإلاضعؾُت ،الًٟل اإلاضعسخي ،نَٗباث الخ ٠ُ٨م٘ َ٢انحإ
اإلاضعؾت ،مكا٧ل الخ ٠ُ٨م٘ ألا٢غاإ.
- 4مكهىم الػالج اإلاػغفي الؿلىًي :بإ اإلانُل ٤الغثِسخي للٗالط اإلاٗغفي الؿلَ٧ي ىَ الخإزحر اإلاباقغ للٗملُاث اإلاٗغُٞت
الضازلُت ٖلى الؿلَ ٥الٟغص ٍ ،ؤإ حُٛحر جل ٪الؿلَ٧اث ًَ٩إ بُغٍ٣ت مٗغُٞت-ؾلَُ٦ت ،صٍإ ؤإ نلػي الجانب الانٟٗالي الظي
ًمشل الضٍع اإلادَعي في بخضار الؿلَ٧اث اإلاًُغبت٣ٞ،ض ؤقاع ) (cottraux,2011ؤإ الؿلٍَ ٥الؿحرٍعة اإلاٗغُٞت لِؿذ
النُ٣ت الَخُضة اإلاٗنُت بالخضزالث الٗالظُت بط ًخضزل الازنحإ م٘ الانٟٗاالثٍ ،ؤإ ؤلاؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت في الٗالط
ٖ:1985لى ؤنٌ" َغٍ٣ت ٖالظُت
اإلاٗغفي الؿلَ٧ي جإحي ٖلى 3مؿخٍَاث ،مٗغُٞت،ؾلَُ٦ت ،انٟٗالُت  .خُض ٌٗغ ٌٞبُالى bellack
قاملت جُغ ١مجاال ٍاؾٗا ٍجنَُي ٖلى اٞترايحإ ؤؾاؾُحإ:
ؤإ الَٗامل اإلاٗغُٞت اإلاخمشلت في (الخ٨ٟحر ،الهَع الظىنُت ،الظ٦غٍاث،الخسُالث...الخ) حك٩ل ؤؾاؽ الٗال٢ت بالؿلَ٥اإلاسخل ٍُُْٟا.
حٗضًل جل ٪الَٗامل ًَ٩إ مُ٩انحزما ىاما إلخضار الخُٛحر في الؿلَ."٥ - 5اإلاباصت ألاؾاؾُت للػالج اإلاػغفي الؿلىًيً :خمشل اإلابضؤ ألاؾاسخي للٗالط اإلاٗغفي الؿلَ٧ي في َ٧إ ؤإ الؿلَ ٥اإلاًُغب
ناجج ٖن اإلاٗاعٍ ٝالخ٨ٟحر الخاَئ ٍ ،ؤإ ؾبب الايُغاباث النٟؿُت مغجبِ بسلل في َغٍ٣ت الخ٨ٟحر اإلاخبناة من َغ ٝالٟغص
 1مسري الشيخاين :المرجع السابق ،ص.31

 2الطريرم،عبد الرمحن بن سليماف":الضغط النفسي ،مفهومو ،تشتيصو ،ألرق عالجو ومقاومتو" ،ط ،1الرياض،1994 ،ص.62
 3قصي ،عبد العزيز ":أسس الصحة النفسية" ،ط ، 4مكتبة النهضة ادلصرية للطباعة كالنشر ،القاىرة ،1952 ،ص.209

 4الباكم ،علي ىاشم جاكش ":مصادر الضغط النفسي لدى األألفال كما يدركها األألفال وكما يدركها المعلمون" ،رللة علوـ إنسانية ،العدد  ،42السنة
السابعة ،2009 ،ص.08

 5العقاد ،عصاـ عبد اللطيف":سيكولوجية العدوانية وترويضها :منحى عالجي معرفي جديد" ،القاىرة :دار غريب للنشر كالتوزيع.
Cottraux, jean " les psychothérapies comportementales et cognitives", 5eme edition, el servier masson, 2011,

6

p03.

 7العقاد ،عصاـ عبد اللطيف":سيكولوجية العدوانية وترويضها :منحى عالجي معرفي جديد" ،القاىرة :دار غريب للنشر كالتوزيع،2001، ،ص.32
 8إبراىيم ،عبد الستار ":العالج النفسي الحديث ،قوة لإلنسان" ،عامل ادلعرفة ،1980 ،ص.210
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بػاء اإلاَا ٠٢التي حٗترًٌ زال ٫خُاجٌ الَُمُت ،خُض ؤإ ما نكٗغ بٌ مغجبِ بخهَعاجنا للمَاٍ ٠٢لِؿذ بد٣ُ٣ت ىظو
اإلاَا.٠٢
ىظا ٍَٗخبر ىظا اإلانخى الٗالجي الٗال٢ت الشالزُت اإلاخباصلت بحإ ألا٩ٞاع ٍالَظضاإ ٍالؿلَ ٥مَ٩ناث لنٓام مَخضٖ ،نهغو
ألاؾاسخي ألا٩ٞاع التي لًا الضٍع ألاؾاسخي في جَظٌُ الؿلٍَ ٥الانٟٗاٍ ٫ؾِخم خالُا جلخُو ؤىم اإلاباصت التي ًَ٣م ٖلحها
: )2000
الٗالط اإلاٗغفي الؿلَ٧ي ٦ما ؤصعظًا (غاصُ،
اقترا ٥الٗمُل في الٗملُت الٗالظُت.صٍع اإلاٗغٞت في الخٗلم .الٗال٢ت الؿببُت ٍالخٟاٖلُت التي جغبِ ٧ل من اإلاٗغٞت ٍالَظضاإ ٍالؿلَ.٥صٍع الاججاىاث ٍالخَٗ٢اث ،الٗؼٍ ٍألانكُت اإلاٗغُٞت في بنخاط ًٍٞم الؿلَ ٥اإلاًُغب .الضمج بحإ النماطط اإلاٗغُٞت ٍالنماطط الؿلَُ٦ت. 2ألاَغ الىظغٍت للػالج اإلاػغفي الؿلىًي جخمشل ألاَغ النٓغٍت للٗالط اإلاٗغفي الؿلَ٧ي لخل ٪ألاؾالُب التي ٢ضمًا ٧ل من
صوهالض مِكيبىم ٍ ،D. meichenbaumؤلبرث ؤلِـ ٍ ،Albert. Ellisآعون بَُ  ،A. beckىظا ألازحر الظي ل٣ب بإب الٗالط
اإلاٗغفي الؿلَٞ ٥بالغٚم من ازخال ٝعٍاص الٗالط اإلاٗغفي الؿلَ٧ي في عئٍتهم للٗالط النٟسخيٍ ،انٟغاص ٧ل مجهم بخ٣نُاجٌ
ٍؤؾالُبٌ الخانت ،بال ؤجهم ٌكترَ٧إ في نُ٣ت ؤؾاؾُت ٍاإلاخمشلت في ؤإ للمٗغٞت صٍع في بخضار الؿلٍَ ٥الانٟٗا.٫
الػالج اإلاػغفي غىض بٌَُٗ :غ )1979, beck, and all( ٝالٗالط اإلاٗغفي ٖلى ؤنٌ ٖالط نكِ ،جَظُهي ،مدضص الَ٢ذ ٍصٍ نهج
منٓم ٍٗٞاً ٫خم اؾخسضامٌ لٗالط بٌٗ الايُغاباث النٟؿُت مشل (الا٦خئاب،ال٣ل،٤الخَ ،ٝمكا٧ل ألالم...الخ)  ،بط ًغ٦ؼ
ٖلى صٖاثم نٓغٍت منُُ٣تَ٧،إ ؤإ جإزغ الؿلٍَ ٥الَظضاإ ًخدضص بلى خض ٦بحر بالُغٍ٣ت التي ًدبجي بها الٗالم٣ٞ ،ض ع٦ؼ بُ٪
في َغخٌ لنٓغٍخٌ ٖلى اعجباٍ الايُغاب الانٟٗالي بُغٍ٣ت الخ٨ٟحر ٍؤلاصعاٍ ٥جٟؿحر الٟغص للمَ.٠٢
من ىنا ًم٨ن ال ٫َ٣ؤإ الايُغاب النٟسخي ٍ٣ٞا للمنخى اإلاٗغفي لبَُ ًنكإ لٗضم الاحؿا ١بحإ ٧ل من اإلاشحراث البُئُت
ٍالنٓام اإلاٗغفي للٟغص ٍالخدلُالث النٓام اإلاٗغفي الضازلي لخل ٪اإلاَا.٠٢
ٍفي ألازحر ًجب جَيُذ ٨ٞغة ؤؾاؾُت َ٧إ ؤإ الٗالط اإلاٗغفي ٖنض "بَُ" لِـ مٗغُٞا مدًا٣ٞ ،ض ٍضر طال ٪في ٦خابٌ
 ،)1970بط اٖخمض في َغخٌ لنٓغٍخٌ يمن بًُاعىا النٓغي ٖلى حُٛحر ألا٩ٞاع
الٗالط اإلاٗغفي ٍٖال٢خٌ بالٗالط الؿلَ٧ي (

Neil A, Rector, PH. D." la thérapie cognitivo- comportemental : guide d’information", centre de

1

toxicomanie et de santé mentale, canada , 2010, p02.

 2بريين ،كوركبني ،كاخركف تر :عبد ادلصطفى":محمود العالج المعرفي السلوكي المتتصر" ،دار ايرتاؾ للنشر كالتوزيع ،القاىرة،2008 ،ص.29
 3عادؿ ،عبد اهلل :المرجع السابق  ،ص 23

 :المرجع السابق ،صNeil,a, Rector,ph,d03
Beck, Aron, T, A.John rush, Brian,P.Shaw, Gary emery "cognitive therapy of depression", published by the

4

5

Guilford press, new york. , 1979, p03.

 6العقاد :2001 ،المرجع السابق ،ص.29

 7عادؿ :2000 ،المرجع السابق ،ص .67
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ألاٍجَماجُُ٨ت الؿلبُت مكحرا بلى الٗال٢ت التي جغبًُا ب٩ل من الَظضاإ ٍالؿلَ ،٥في خحإ اٖخمض في ظانبٌ الخُبُ٣ي ٖلى
الٟنُاث الؿلَُ٦ت.
)1954بلى
أ  -الػالج الػهالوي الاهكػالي الؿلىًي "الِـ"ٖ :مض الِـ من زالٖ ٫غيٌ لنٓغٍخٌ في الٗالط النٟسخي ٖام (
 ،1961بلى
بصزا ٫الٗ٣ل ٍاإلانُ ٤في الٗملُت ؤلاعقاصًت بط ل٣ب في البضاًت بالٗالط الٗ٣الني ٍجم بياٞت مهُلر الانٟٗالي ٖام
ؤإ ٍنل بلى مؿماو الجهاجي ٍاإلاٗغٍ ٝخالُا بـ :الػالج الػهالوي الاهكػالي.
ٌؿعى الػالج الػهالوي الاهكػالي )ٖ (RETلى مؿاٖضة اإلاغٌٍ ٖلى الخ٨ٟحر ؤ٦ثر ٖ٣النُت ٍجدؿحإ مٗخ٣ضاتهم ٍجنَُي ىظو
الخ٣نُت ٖلى اؾخسضام اإلانُ ٤للخس ٠ُٟمن ىُمنت الالٖ٣النُت ٍؾَء ج ٠ُ٨ألا٩ٞاع ٍاإلاٗخ٣ضاث ٍ ،ظٗل ألاٞغاص ًضعَ٧إ
ىظو اإلاٗخ٣ضاث الٖ٣النُت ٍالانٟٗاالث ٚحر اإلاالثمت ،خُض ٌٗمل ٖلى حٗضًل اإلاٗخ٣ضاث الٛحر ٖ٣النُت ال٩امنت ،خُض جبضؤ
الٗملُت الٗالظُت بخٗلُم اإلاغٌٍ نٓغٍت ) (A.B.Cفي الٗالط ٍظٗلًم ًالخٌٓ الٗ٣النُت التي جغبِ ٧ل من الاٖخ٣اصاث
الالٖ٣النُت ٍايُغاباتهم الؿلَُ٦ت ٍالانٟٗالُت ،خُض حكحر :Aجغمؼ بلى البِئت ٍألاخضار النكُت في خحإ حكحر  :Bبلى ألا٩ٞاع
ٍاإلاٗخ٣ضاث اإلاخٗل٣ت بالخضر ٍ ،Aحكحر :Cبلى النخاثج الانٟٗالُت ؤٍ الؿلَُ٦ت.
ٍفي ألازحر ًم٨ن ال ٫َ٣ؤإ ؤلبرث الِـ ع٦ؼ ٖلى ؤمغٍن ؤؾاؾُحإ في الٗملُت الٗالظُت ًخمشل ألاٍ" ٫بةبضاء ؤىمُت بالٛت
للخ٨ٟحر ٍالخ٨م ٍال٣غاع ٍالٗملٍ ،الشانُت في ؤىمُت الُغٍ٣ت اإلانُُ٣ت الاؾخنخاظُت ٣٦انَإ للصخت الٗ٣لي".
الػالج اإلاػغفي الؿلىًي غىض مٌُىبىم  :D.Meichenbaumؤَل ٤مُ٨نبَم ٖلى َغٍ٣خٌ الٗالظُت بُغٍ٣ت الخدهحإالخضعٍجي يض الً stress-inoculation training ٍَٛبط جَ٣م ىظو الخحرة ٖلى ؤؾاؽ م٣اٍمت الانًٛاٍ ٍٍ ،خمشل منهج
مُ٨نبَم في الضمج ما بحإ اإلانهج اإلاٗغفي ٍالؿلَ٧ي مشل النمظظت ٍاإلاًام اإلاخضعظت ،الخمغٍناث اإلاُٗنت ،الخضُٖم الظاحي٢ٍ ،ض
اٖخمض في جُبُ ٤منهجٌ ٖلى ؤإ الخضًض الضازلي ٍالخ٨ٟحر ٍبصعا ٥الخٗلُماث اإلا٣ضمت من َغ ٝاإلاٗالج ٧لًا ؤمَع ًم٨ن
حٗلمًا إلخضار حُٛحر في الؿلَ ٥الٛحر اإلاغَٚب( ٧اإلخباٍ ٍٖضم الخإ٦ض ٍال٣لٍ ٤النكاٍ الؼاثض
ىظا ٍجَ٣م نٓغٍت مُ٨نبَم ٖلى ٞغى ؤؾاسخي ؤإ الخضًض الضازلي لضُ الٟغص ىَ الظي ًدضص الاؾخجابت الٟؿَُلَظُت،
عصٍص الٟٗل الظاجُت الَظضانُت ٍاإلاٗاعٍ ٝالخٟاٖالث الاظخماُٖت ،خُض ًغبِ مُ٨نبَم الخضًض الضازلي بشالر مجاالث
ؤؾاؾُت:
الخَظًاث الخانت بالٗال٢اث الصخهُت. 1عادؿ :2000 ،المرجع السابق ،ص . 55
 2العقاد :2001 ،المرجع السابق ،ص.39

 3عادؿ :2000 ،المرجع السابق ،ص .62
Thomas, G.Plante "contemporary clinical psychology", 3ed edition, library of con. 2011, p.120

4

 :المرجع السابق ،صbeck and all10

5

 6اخلواجة ،عبد الفتاح":برنامج إرشادي والعالج الجماعي" ،ط ،1دار البداية للنشر كالتوزيع ،عماف ،2010 ،ص.82-81
 7العقاد ،عصاـ عبد اللطيف :المرجع السابق ،ص.21

 8مفتاح ،زلمد عبد العزيز":علم النفس العالجي ،اتجاىات حديثة" ،القاىرة ،دار قباء للنشر كالتوزيع ،ص .63

 9مليكة ،لويس كامل ":العالج السلوكي وتعديل السلوك" ،ط ،1دار القلم للنشر كالتوزيع ،الكويت ،1990 ،ص .245
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الَٗامل اإلاٗغُٞت في ؤلاظًاص.جإزحر الخٗلُماث الظاجُت ٖلى عصٍص الٟٗل الٟؿَُلَظُت. 3قاغلُت الػالج اإلاػغفي الؿلىًي في زكٌ خضة الًؿِ الىكسخي:ال٢ذ الخضزالث الٗالظُت اإلاؿنضة بلى الٗالط اإلاٗغفي
الؿلَ٧ي اندكاعا ٍاؾٗا في ن َٟٝاإلاٗالجحإ ٍاإلاًنُحإ ،بط اٖخبر من الٗالظاث النٟؿُت طاث الٟٗالُت البالٛت في الخض من
الايُغاباث النٟؿُت ٖامت ٍالخس ٠ُٟمن الً ٍَٛالنٟؿُت ٖلى ٍظٌ الخهَمً ًَٞ ،غ٦ؼ ٖلى ُُٟ٦ت بصعا ٥الٟغص
للمشحراث اإلاسخلٟت ٍجٟؿحراجٌ لًا بط ٌٗخمض ٖلى الدكُٛل اإلاٗغفي للمٗلَماث(الٗملُاث الٗ٣لُت)ٍ .ؤنٌ زالٞ ٫ترة الخَجغ
النٟسخي ًهبذ ج٨ٟحر الٟغص ؤ٦ثر ظمَصا ٍؤ٦ثر حكَحها ٍ ،ؤإ الاؾخجاباث الَظضانُت ٍالؿلَُ٦ت اإلاًُغبت حٗخمض ٖلى جل٪
اإلاٗخ٣ضاث ال٨ٟغٍت الخاَئت التي ًخبناىا الٟغص ٖن نٟؿٌ ٍٖن الٗالم الخاعجي .
من ىنا ًم٨ن ال ٫َ٣ؤنٌ انُال٢ا من اإلاضعؾت اإلاٗغُٞت الؿلَُ٦ت ال ًم٨ننا النٓغ بلى ألاخضار الًاُٚت ٖلى ؤؾاؽ ؤجها
اإلاك٩ل في خض طاتهاٍ ،بنما الُغٍ٣ت التي ًنٓغ بها الٟغص بلى اإلاَ ٠٢هي اإلاك٩ل ،ؤي الخلل في بصعا٦نا ٍجدلُلنا لخل ٪اإلاَا.٠٢
ٞ ،)2006اٖلُت النمَطط اإلاٗغفي من زال ٫حُٛحر ألا٩ٞاع الؿلبُت في جنمُت الخ٨ٟحر
٣ٞض ؤ٦ضث صعاؾت ؤماوي ؾػُض ببغاهُم(
الاًجابيٍ ،الخس ٠ُٟمن مؿخَُ الً ٍَٛالنٟؿُت لضُ ُٖنت الضعاؾت.
ىظا ٍفي نٟـ اإلاجا ٫حٗضصث ألاؾالُب ٍالخ٣نُاث اإلاؿخسضمت للمضعؾت اإلاٗغُٞت الؿلَُ٦ت التي ىضٞذ للخ٣لُل ٍالخض من
الً ٍَٛالنٟسخي لضُ َلبت الجامٗت٣ٞ ،ض اٖخمضث بٌٗ الضعاؾاث ٖلى منخى الٗالط الٗ٣الني الانٟٗالي الظي جنكض بٌ
نٓغٍت "الِـ" الظي ًغ٦ؼ ٖلى جل ٪ألا٩ٞاع الالٖ٣النُت التي ًخبناىا اإلاغٌٍ في بخضاثها للً ِٛالنٟسخيٍ ،من بحإ الضعاؾاث
 2002التي ىضٞذ صعاؾت ٗٞالُت بغنامج بعقاصي
التي اٖخمضث ٖلى ىظا اإلانخى نظ٦غ صعاؾت ؤمُنت ببغاهُم خؿً الهُل
الٗ٣الني الانٟٗالي في ز ٌٟالً ٍَٛالنٟؿُت لضُ َالباث اإلاغخلت الشانٍَت بُ٣غٍ ،التي ؤقاعث نخاثجًا بلى ؤإ البرنامج
ؤلاعقاصي بلى ٞاٖلُت البرنامج الٗالجي في ز ٌٟالً ٍَٛالنٟؿُت ٍجغظ٘ ٞاٖلُخٌ بلى اؾدبضا ٫الخ٨ٟحر الالٖ٣الني بخ٨ٟحر
ٖ٣الني ٖن َغٍ ٤الٟنُاث التي ٌٗخمض ٖلحها الٗالط الٗ٣الني الانٟٗالي٦ ،ما ؤزبدذ الضعاؾت ؤًًا ٞاٖلُخٌ بٗض ٞترة اإلاخابٗت.
 )2010التي ىضٞذ بلى ازخباع ٗٞالُت ؤلاعقاص الٗ٣الني الانٟٗالي الؿلَ٧ي في جنمُت
ٍفي نٟـ الؿُا ١ؤقاعث صعاؾت (الضعصًغ،
ؤؾالُب مَاظًت الً ٍَٛالناججت ٖن ألاخضار الخُاجُت ٍؤزغو ٖلى الؿٗاصة ،خب الخُاة ،الخٟائ ،٫خُض جَنلذ نخاثج
الضعاؾت بلى ٞاٖلُت البرنامج اإلا٣ترح في جنمُت ؤؾالُب اإلاَاظًت ٍز ٌٟؤلاخؿاؽ بالً٦ ،ٍَٛما ؤزبدذ الضعاؾت ٞاٖلُخٌ
ؤًًا في ع ٘ٞمؿخَُ ؤلاخؿاؽ بالؿٗاصة ٍخب الخُاة ٍالخٟائ.٫

 1مفتاح ،زلمد عبد العزيز :المرجع السابق ،ص.56
 2عادؿ ،عبد اهلل :المرجع السابق ،ص.21
 3كحلة ،ألفت :المرجع السابق ،ص.06

 4دردير ،نشوة كرـ عمار أبو بكر  " :فعالية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في تنمية أساليب مواجهة الضغوط الناتجة عن األحداث الحياتية لدى
أللبة الجامعة" ،رسالة دكتوراه يف الرتبية ،تخصص إرشاد نفسي ،جامعة القاىرة ،2010 ،ص.97-96

 5رضا ،مسعودم" : ،بناء برنامج إرشادي معرفي سلوكي لتفض الضغوط النفسية لدى المعلمين " ،رسالة دكتوراه يف علم النفس العمل كالتنظيم،
اجلزائر  ،2كلية العلوـ اإلنسانية كاالجتماعية ،2010 ،ص.186-185
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ٍمن ناخُت ؤزغُ ٍبهض ٝالبدض ٖن ٗٞالُت الٗالط اإلاٗغفي الؿلَ٧ي باؾخسضام اؾتراجُجُاث الخدهحإ الخضعٍجي الظي
ٌٗخمض ٖلحها مُ٨نبَم ؤ٦ضث صعاؾت يغاؾى ) (crago,1995التي اٖخمضث ٖلى الخدهحإ يض الخَجغ ٦إخض ؤلاظغاءاث الؿلَُ٦ت
اإلاٗغُٞت لخ ٌٟالخَجغ ،خُض جم جهمُم زالر مجمَٖاث ،اإلاجمَٖت ألاٍلى اؾخسضمذ الخدهحإ يض الخَجغ باإلياٞت بلى
بٖاصة البناء اإلاٗغفي ٍاؾخسضمذ اإلاجمَٖت الشانُت الخدهحإ يض الخَجغ م٘ ج٣ضًم حٗلُماث ؤ٢ل لألًٖاء ٍلم ً٣ضم بظغاءاث
مٗغُٞت ؤٍ بظغاءاث للخَا ٤ٞم٘ الخَجغ للمجمَٖت الشالشت ٍل٨ن جم حٗلُم ؤًٖاءىا مًاعاث جإُ٦ض الظاث ٍجماعٍن الاؾترزاء،
ٍ٢ض ؤًْغث النخاثج ؤإ ؤلاظغاءاث اإلاؿخسضمت م٘ اإلاجمَٖت ألاٍلى ٧انذ ؤ٦ثر ٞاٖلُت في ز ٌٟالخَجغ من اإلاجمَٖخحإ الشانُت
ٍالشالشت.
ٖ )hains1994لى ٗٞالُت الٗالط الؿلَ٧ي اإلاٗغفي في جس ٠ُٟآلازاع الانٟٗالُت الؿلبُت للمغاى٣حإ
ٍفي نٟـ الؿُا ١ؤ٦ض هاهؼ (
٦غص ٗٞل للً ٍَٛالنٟؿُت ،مٗخمضا في طلٖ ٪لى الخضعٍب ٖلى بؾتراجُجُت الخدهحإ الخضعٍجي يض الً ،ٍَٛخُض جإلٟذ
ُٖنت الضعاؾت من (٢ٍ )33ض جَنلذ الضعاؾت بلى ٗٞالُت الخضعٍب الخدهُجي يض الً ٍَٛالنٟؿُت في الخس ٠ُٟمن
الًََٛاث النٟؿُت.
 )2001بلى الخد ٤٣من ٗٞالُت بغنامج بعقاصي ظماعي للخس ٠ُٟمن الًٍَٛ
ٍفي نٟـ الؿُا ١ىضٞذ صعاؾت ألامحري (
ًا
النٟؿُت لضُ َالب اإلاغخلت الشانٍَت في الُمن ٍ٢ض جإلٟذ ُٖنت الضعاؾت منَ 24البا ٢ؿمَا بلى 3مجمَٖاث ،مجمَٖخحإ
ججغٍبِخحإ ٍمجمَٖت يابُت٢ٍ ،ض اؾخسضمذ الباخشت لخد ٤ُ٣ؤىضا ٝالضعاؾت بغنامجا بعقاصًا
ًخًمن بؾتراجُجُت الخدهحإ يض الًٍ ٍَٛبؾتراجُجُت خل اإلاك٨الث٦ ،ما اؾخسضم مُ٣اؽ الً ٍَٛالنٟؿُت٢ٍ،ض
جَنلذ الباخشت بلى ندُجت مٟاصىا ؤإ للبرنامج ؤلاعقاصي الظي َبٖ ٤لى ُٖنخحإ الخجغٍبِخحإ ٗٞا ٫في ز ٌٟالًٍَٛ
النٟؿُت لضُ الُلبت.
ٍخاٍ ٫قُىقُل ) (scheufele,2000اؾخ٣هاء ؤزغ مجمَٖت من ؤلاظغاءاث الؿلَُ٦ت اإلاٗغُٞت بٛغى ز ٌٟالخَجغ النٟسخي،
ٍ٢ض جًمنذ ىظو ؤلاظغاءاث الاؾترزاء الًٗلي اإلاخ٣ضم ٍيبِ اإلاشحر ٍالٗالط من زال ٫اإلاَؾُ٣ى ٍالخ٣اعٍغ الظاحي ،خُض جم
ج٣ؿُم ؤٞغاص الُٗنت ألاٞغاص ٖلى( )4مجمَٖاث ٍ٢ض ؤًْغث اإلاجمَٖاث ألاعب٘ انسٟايا في مؿخَُ الاؾدشاعة الٟؿَُلَظُت
ندُجت لخماعٍن الاؾترزاء ٍيبِ اإلاشحر ىظا باإلياٞت بلى الانسٟاى في مؿخَُ يغباث ال٣لب
 )2000بازخباع ٗٞالُت بغنامج ٖالجي مٗغفي ؾلَ٧ي في بصاعة الً ٍَٛالنٟؿُت لُلبت
٦ما اىخمذ صعاؾت نبحي الٌكىعي (
الجامٗت ،خُض ؤؾٟغث نخاثج الضعاؾت ٖلى ٗٞالُت البرنامج خُض زبذ ٍظَص ٞغ ١صالت بحإ الُ٣اؽ ال٣بلي ٍالُ٣اؽ البٗضي

1

الشطرات ،كليد زلمد أمحد  ":فعالية برنامج إرشادي جمعي سلوكي معرفي في معالجة األرق وخفض التوتر " ،رسالة ماجستري يف اإل رشاد النفسي

كالرتبوم ،اجلامعة األردنية ،2001 ،ص.57-56
 2دردير ،نشوة كرـ عمار أبو بكر :المرجع السابق ،ص. 95
 3احلمد ،نايف فدعوس علواف  ":فاعلية برنامج إرشادي جماعي في مواجهة الضغوط النفسية لدى أللبة الصف العاشر األساسية بمحافظة المفرق
في األردن" ،رللة جامعة القدس ادلفتوحة لألحباث كالدراسات ،العدد السادس كالعشركف( )2كانوف الثاين ،2012 ،ص.163

 4الشطرات ،،كليد زلمد أمحد :المرجع السابق ،ص.53
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في اإلاجمَٖت الخجغٍبُت لهالر الُ٣اؽ البٗضيٍٍ ،غظ٘ الباخض ٞاٖلُت البرنامج بلى ؤإ للخضعٍب الؿلَ٧ي اإلاٗغفي ٞاثضة ٦بحرة
في مَاظًت الهٗاب ٍاإلاَا ٠٢الخُاجُت الًاُٚت
 )2012جم بزباث ٗٞالُت بغنامج ؾلَ٧ي مٗغفي في ز ٌٟالً ِٛالنٟؿُت ٍجدؿحإ
ٍفي صعاؾت ٧ل من (الخُاٍ والؿلُداث،
الخدهُل الضعاسخي لضُ ُٖنت من َلبت ٧لُت ألامحر ظامٗت البل٣اء الخُبُُ٣تٍ ،التي جَ٩نذ ُٖنت
الضعاؾت منَ 40البا جم ج٣ؿُمًم بلى مجمَٖخحإ ججغٍبُت ٍيابُت٢ٍ ،ض ؤًْغث نخاثج الضعاؾت ٖلى ٍظَص ٞغٍ ١طاث صاللت
بخهاثُا بحإ اإلاجمَٖت الخجغٍبُت ٍالًابُت ُٞما ًخٗل ٤بمخٛحر الً ِٛالنٟسخي.
 :2003التي ىضٞذ بلى الخإ٦ض من ٞاٖلُت بغنامج بعقاصي ؾلَ٧ي مٗغفي في ز ٌٟالًٍَٛ
ٍصعاؾت ؤًمً ؤصًب الػىعي
النٟؿُت ٍجدؿحإ مؿخَُ الخدهُل الضعاسخي لضُ ُٖنت من َالب اله ٠الٗاقغ في اإلاضعؾت الشانٍَت للبنحإ في مضًنت
ًا
ػع٢اء ،جَ٩نذ ٖحإ الضعاؾت منَ 20البا ؤزبدذ مٗاناتهم من مؿخٍَاث مغجٟٗت للً ِٛالنٟسخي ،خُض حٗغيذ اإلاجمَٖت
الخجغٍبُت بلى بغنامج بعقاصي مٗغفي ؾلَ٧ي باؾخسضام الخضعٍب ٖلى خل اإلاك٨الث٢ٍ ،ض ؤًْغث نخاثج الضعاؾت ٍظَص ٞغ١
صا ٫بخهاثُا بحإ اإلاجمَٖت الخجغٍبُت ٍالًابُت ُٞما ًخ٘ل ٤بمخٛحر الً ،ِٛبِنما لم ً٨ن ىناٞ ٥غ ١صا ٫بحإ اإلاجمَٖخحإ
ُٞما ًخٗل ٤بمخٛحر الخدهُل الضعاسخي ،من ىنا ًم٨ن لنا ؤإ نلمـ مضُ الخإزحر الاًجابي للبرنامج اإلاٗغفي الؿلَ٧ي ٖلى
الً ٍَٛالنٟؿُت في خحإ ؤنٌ لم ج٨ن لٌ ٞاٖلُت في جدؿحإ مؿخَُ الخدهُل الضعاسخي لضحهم .
من ىظا اإلانُل ٤جخطر الٟاٖلُت التي جخمخ٘ بها البرامج ؤلاعقاصًت ٍالٗالظُت التي حؿدنض بلى مباصت النٓغٍت اإلاٗغُٞت الؿلَُ٦ت
في الخس ٠ُٟمن خضة الً ٍَٛالنٟؿُت بكتى ألاَغ النٓغٍت التي جَ٣م ٖلى ؤؾاؾًا.
زالنت:
ًخطر من زال ٫الُغح الؿاب ٤ؤإ مَيَٕ الً ِٛالنٟسخي من بحإ ؤبغػ اإلاَايُ٘ جضاٍال في الٗهغ الغاىن إلاا لٌ من
جإزحراث ؾلبُت ٖلى صخت الٟغص الجؿمُت ٍالنٟؿُتٍ ،الظي خاػ ٖلى اىخمام الٗضًض من الباخشحإ الظًن بالغٚم من ازخالٝ
جَظًاتهم الٗلمُت ،بال ؤجهم ٌكترَ٧إ ؤٍ ًجخمَٗإ ٖلى ٨ٞغة ؤؾاؾُت مٟاصىا ؤإ الً ِٛالنٟسخي من ؤبغػ الَٗامل الًاصمت
للظاث ٖلى الغٚم من ازخال ٝمؿبباجٌ ٍمهاصعو ،بياٞت بلى ؤإ الً ِٛالنٟسخي ىَ ؤمغ َبُعي ًنكإ ٖنض حٗغى الٟغص بلى
مَا ٠٢ياُٚت ال ٌؿخُُ٘ الخَا ٤ٞمًٗا  ،بما لَ٩نٌ ناجج ٖن َٖامل زاعظُت مدُُُت ؤٍ َٖامل صازلُت ندُجت بصعا ٥الٟغص
ؤإ جل ٪اإلاَا ٠٢ج٢ ١َٟضعجٌ ٖلى اإلاَاظًت ؤٍ ً٣ضعىا الٟغص ٖلى ؤجها مَا ٠٢تهضص ؾالمخٌ.
ٍفي ألازحر ال ٌؿٗنا بال ٍؤإ ن ٫َ٣ؤإ الً ِٛالنٟسخي ٌٗخبر بمشابت مشحر الؾدشاعة الَٗامل الضازلُت ٍال ج٩اص جسلَ خُاجنا من
جل ٪اإلاشحراث الًاُٚتٍ ،بنما ألامغ الظي ًم٨ن لٌ الؿُُغة ٖلى جل ٪الًََٛاث هي َغٍ٣ت الخ٨ٟحر التي حٗخبر اإلاؿاٍلت
ٖن جدضًض ؤٍ جٟؿغ جل ٪اإلاَاٖ ٠٢لى ؤجها مًضصة لؿالمت الٟغص ،ألامغ الظي ع٦ؼث ٖلٌُ اإلاضعؾت اإلاٗغُٞت الؿلَُ٦ت بط جَ٣م

 1دردير ،نشوة كرـ عمار أبو بكر :المرجع السابق ،ص.93-92
2

اخلياط ،ماجد زلمد كالسليحات ،ملوح مفضي ":فعالية برنامج تدريبي سلوكي -معرفي في خفض حدة الضغوط النفسية لدى أللبة كلية األميرة

رحمة الجامعية" ،رللة اجلامعة اإلسالمية ،دراسات الرتبوية كالنفسية ،اجمللد العشركف العدد الثاين.
 3العورم ،أدين حيي أديب " :فاعلية برنامج إرشاد سلوكي -معرفي جمعي في خفض الضغوط النفسية وتحسين التحصيل الدراسي لدى أللبة الصف
العاشر" ،رسالة ـا جستري ،عمادة البحث العلمي كالدراسات العليا  ،اجلامعة اذلامشية.2003 ،
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ٖلى مبضؤ جٟنُض ألا٩ٞاع الؿلبُت التي ًخبناىا الٟغص في جدلُلٌ لخل ٪اإلاَا ٠٢الًاُٚت ٍاؾدبضالًا بإ٩ٞاع ؤ٦ثر اًجابُت خذُ
ٌؿخُُ٘ الٟغص الخَا ٤ٞبُغٍ٣ت ؾلُمت ٍبالخالي ز ٌٟجل ٪الخإزحراث الؿلبُت الناججت ٖن الً ِٛالنٟسخي.
ناثمت اإلاغاحؼ:
- 1ببغاىُمٖ ،بض الؿخاع  " :الايخئاب :ايُغاب الػهغ الخضًث ،قهمه وؤؾالُب غالحه" ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،الٗضص
.1998
،239
.1980
- 2ببغاىُمٖ ،بض الؿخاع ":الػالج الىكسخي الخضًث ،نىة لإلوؿان"ٖ ،الم اإلاٗغٞت،
- 3الباٍيٖ ،لي ىاقم ظاٍف":مهاصع الًؿِ الىكسخي لضي ألاَكاُ يما ًضعيها ألاَكاُ ويما ًضعيها اإلاػلمىن" ،مجلت
.2009
ٖلَم بنؿانُت ،الٗضص ،42الؿنت الؿابٗت،
- 4بحرنيَ٧ ،عٍبحإٍ ،آزغٍإ جغٖ :بض اإلاهُٟى مدمَص":الػالج اإلاػغفي الؿلىًي اإلاسخهغ" ،صاع اًترا ٥للنكغ ٍالخَػَ٘،
.2008
ال٣اىغة،
 - 5الخمض ،ناًٞ ٠ضَٖؽ ٖلَاإ ":قاغلُت بغهامج بعقاصي حماعي في مىاحهت الًؿىٍ الىكؿُت لضي َلبت الهل
الػاقغ ألاؾاؾُت بمداقظت اإلاكغم في ألاعصن" ،مجلت ظامٗت ال٣ضؽ اإلاٟخَخت لألبدار ٍالضعاؾاث ،الٗضص الؿاصؽ
.2012
ٍالٗكغٍإ(٧ )2انَإ الشاني،.
.2010
 - 6الخَاظتٖ ،بض الٟخاح":بغهامج بعقاصي والػالج الجماعي" ،1ٍ ،صاع البضاًت للنكغ ٍالخَػَٖ٘ ،ماإ،
 - 7الخُاٍ ،ماظض مدمض ٍالؿلُداث ،ملَح مٟطخي":قػالُت بغهامج جضعٍبي ؾلىًي  -مػغفي في زكٌ خضة الًؿىٍ
الىكؿُت لضي َلبت ًلُت ألامحرة عخمت الجامػُت"  .مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت ،صعاؾاث التربٍَت ٍالنٟؿُت ،اإلاجلض الٗكغٍإ
الٗضص الشاني.
- 8صعصًغ ،نكَة ٦غم ٖماع ؤبَ ب٨غ" :قػالُت بغهامج بعقاصي غهالوي اهكػالي في جىمُت ؤؾالُب مىاحهت الًؿىٍ الىاججت
.2010
غً ألاخضار الخُاجُت لضي َلبت الجامػت" ،عؾالت ص٦خَعاو في التربُت ،جسهو بعقاص نٟسخي ،ظامٗت ال٣اىغة،
- 9عيا ،مؿَٗصي " :،بىاء بغهامج بعقاصي مػغفي ؾلىًي لخكٌ الًؿىٍ الىكؿُت لضي اإلاػلمحن" ،عؾالت ص٦خَعاو في
.2010
ٖلم النٟـ الٗمل ٍالخنُٓم ،الجؼاثغ٧ ،2لُت الٗلَم ؤلانؿانُت ٍالاظخماُٖت،
- 10ؾمحر الكُساني " :الًؿِ الىكسخيَ :بُػخه ؤؾبابه ،اإلاؿاغضة الظاجُت ،اإلاضاواة" ،1ٍ ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي للُباٖت
.2003
ٍالنكغ ،بحرٍث ،لبناإ،
- 11الصخابنت ،ؤخمض ٖبض اإلاُُ٘":الخٌُل مؼ الًؿىٍ الىكؿُت ،صعاؾت مُضاهُت" ،1ٍ ،صاع خامض للنكغ ٍالخَػَ٘،
.2010
ٖماإ ،ألاعصإ،
- 12الكُغاثٍ ،لُض مدمض ؤخمض ":قػالُت بغهامج بعقاصي حمعي ؾلىًي مػغفي في مػالجت ألاعم وزكٌ الخىجغ" ،عؾالت
.2001
ماظؿخحر في ؤلاعقاص النٟسخي ٍالتربَي ،الجامٗت ألاعصنُت،
- 13الُغٍغيٖ ،بض الغخمن بن ؾلُماإ":الًؿِ الىكسخي ،مكهىمه ،حصخُههَ ،غم غالحه ومهاومخه" ،1ٍ ،الغٍاى،
.1994
ٖ- 14اصٖ ،٫بض هللا" :الػالج اإلاػغفي الؿلىًي ؤؾـ وجُبُهاث" ،صاع الغقاص للنكغ ٍالتزٌ٘ ،ال٣اىغة.2000،
ٖ- 15اجكت ،بَب٨غ":الػالنت بحن نغاع ألاصواع والًؿِ الىكسخي لضي الؼوحت" ،عؾالت ماظؿخحر في ٖلم النٟـ  ،ظامٗت
.2007
مندَُي٢ ،ؿنُُنت،الجؼاثغ،
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ٖ- 16بض الجباعٖ ،اص ٫بن نالح ٖمغ ٍال٣دُاني ،مدمض بن متر ":٥غلم الىكـ الخىظُمي وؤلاصاعي" ،م٨خبت ًٞض
.2007
الََنُت للنكغ،
.2006
ٖ- 17بض اإلاُٗي ،خؿن مهُٟى":يؿىٍ الخُاة وؤؾالُب مىاحهتها" ،1ٍ ،م٨خبت ػىغاء الكغ ١للنكغ ،ل٣اىغة،
- 18الٗغٍبُاث ،ؤخمض ٖبض اإلانٗم ":قػالُت بغهامج بعقاصي ٌؿدىض بلى بؾتراجُجُت خل اإلاكٌالث في جسكُل الًؿىٍ
الىكؿُت لضي َالب اإلاغخلت الشاهىٍت" ،مجلت ظامٗت ؤم ال٣غُ للٗلَم التربٍَت ٍالاظخماُٖت ٍؤلانؿانُت ،اإلاجلض،02ٕ 17
.2005
- 19الٗ٣اصٖ ،هام ٖبض اللُُ":٠ؾٌُىلىحُت الػضواهُت وجغوًٍها :مىحى غالجي مػغفي حضًض" ،ال٣اىغة :صاع ٚغٍب
للنكغ ٍالخَػَ٘.2001،
ٖ- 20لي ٖؿ٨غ " :يؿىٍ الخُاة وؤؾالُب مىاحهتها ،الصخت الىكؿُت والبضهُت في غهغ الخىجغ والهلو" ،صاع ال٨خاب
.2009
الٗغبي ،ل٣اىغة،
- 21الٗجزي ،جغ٧ي ؾلُماإ":ؤؾالُب مىاحهت الًؿىٍ غىض الصخُداث واإلاهاباث بااليُغاباث
.2004
الىكسجؿمُت"الؿٌُىؾىماجُت" صعاؾت م٣اعنت" ،عؾالت ماظؿخحر في ٖلم النٟـ ،ظامٗت اإلال ٪ؾَٗص ،الؿَٗصًت
- 22الَٗعي ،ؤًمن ًخي ؤصًب " :قاغلُت بغهامج بعقاص ؾلىًي -مػغفي حمعي في زكٌ الًؿىٍ الىكؿُت وجدؿحن
الخدهُل الضعاسخي لضي َلبت الهل الػاقغ" ،عؾالت ماظؿخحر ٖ،ماصة البدض الٗلمي ٍالضعاؾاث الٗلُا ،الجامٗت
.2003
الًامكُت،
ٞ- 23خُدت ،بن ػعٍا ":٫ؤهماٍ الصخهُت وغالنتها باﻹحهاص (اإلاؿخىي ،ألاغغاى ،اإلاهاص -واؾتراجُجُاث اإلاىاحهت)
صعاؾت مُضاهُت غلى غُىت مً الػاملحن بالخماًت اإلاضهُت ،البرًض ،مهلختي الاؾخعجاالث والخىلُض بىالًت ؤم البىاقي"،
.2008
عؾالت ص٦خَعاو في ٖلم النٟـ الُٗاصي ،ظامٗت ٢ؿنُُنت،
.1952
٢- 24صخيٖ ،بض الٗؼٍؼ ":ؤؾـ الصخت الىكؿُت" ،4ٍ،م٨خبت الجهًت اإلاهغٍت للُباٖت ٍالنكغ ،ال٣اىغة،
٦- 25دلت ،الٟذ":الػالج اإلاػغفي الؿلىًي والػالج الؿلىًي غً َغٍو الخدٌم الظاحي إلاغى الايخئاب" ،صاع اًترا ٥للنكغ
ٍالتزٌ٘،ال٣اىغة.2009،
.2001
- 26مٟخاح ،مدمض ٖبض الٗؼٍؼ":غلم الىكـ الػالجي ،اججاهاث خضًشت" ،ال٣اىغة ،صاع ٢باء للنكغ ٍالخَػَ٘،
.1990
- 27ملُ٨ت ،لََـ ٧امل ":الػالج الؿلىًي وحػضًل الؿلىى" ،1ٍ ،صاع ال٣لم للنكغ ٍالخَػَ٘ ،الٍَ٩ذ،
 - 28نؿُمت ،صاٍص " :الًؿىٍ الىكؿُت التي ٌػاوي منها َلبت الهل6ختى 10في اإلاضعؾت ألاعصهُت وغالنتها بمخؿحراث
الخدهُل ألاًاصًمي والجيـ والهل" ،مجلت الٗلَم ؤلانؿانُت ،اإلاجلض الشاني ٍالٗكغٍإ (ؤ)الٗضص (ٖ )6ماإ ،ألاعصإ1995
٦ٍٍ- 29غ ،سخي اًَظحإ ،جغ :الخُُب ،ظما " :٫حػلم ؤن حؿترخي ،ؤؾالُب مجغبت لخكٌ الًؿِ الىكسخي ،الخىجغ،
.2003
والهلو وحؿُحر الىنىُ بلى ؤنصخى ؤصاء" ،2ٍ ،م٨خبت الٗبُ٩اإ ،الغٍاى،
30- Beck, Aron, T, A.John rush, Brian,P.Shaw, Gary emery, " cognitive therapy of depression", published by the Guilford
press, new york.1979
31- Cottraux, jean " les psychothérapies comportementales et cognitives", 5eme edition, el servier masson, 2011.
32- Darley, J.M and other" psychology" 5th.ed, new Jersey paretic- Hall.
33- Neil A, Rector, PH. D." la thérapie cognitivo- comportemental : guide d’information", centre de toxicomanie et de
santé mentale, canada , 2010.
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34- Richard lazarus and Susan folkman "Stress, appraisal, and coping" , new York, 1984.
35- Simuforosa,Magwa "Sress and adolescent development", greener journal of education reasearch.issn , vol 3(8)pp.373380 october 2013 .
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اإلاهالخت الىَىُت في الػغام
ؤ.نغٍب بالُ/حامػت بؿٌغة،الجؼاثغ

ملخو:
ٌٗخبر البدض ٖن جد ٤ُ٣اإلاهالخت الََنُت في الٗغا ١من زال ٫جُٟٗل الُاث الٗضالت الانخ٣الُت مَيَٖا ظضًغا
بالضعاؾت إلاا ًدملٌ الَا ٘٢الٗغاقي من جناً٢اث ٦شحرة في ْل اإلاماعؾت الؿُاؾُت الغاىنت اإلاخإزغة بالنٗغاث الُاثُٟت ٍألاخ٣اص
اإلاترا٦مت ٖلى النٓام الؿاب ٤ىظا من ظًت٦ٍ ،ظل ٪الخدَالث الؿُاؾُت التي حكًضىا اإلانُ٣ت الٗغبُت بهٟت ٖامت ٍمنُ٣ت
.2011
الكغ ١ألاٍؾِ بهٟت زانت منظ مُل٘ ٖام
ىظا ًخُلب البدض ُٞما جدملٌ ىظو اإلاهالخت من مٟاىُم ٍمًامحإ ٍ٦ظا ٍا ٘٢ىاجٌ اإلاهالخت ٍمضُ نجاخًا ٖلى اعى
الَاٍ ،٘٢من زم البدض في صٍع الٗضالت الانخ٣الُت في جد ٤ُ٣مهالخت ٖغاُ٢ت ٍَنُت قاملت ل٩ل الٗغاُ٢حإ.
الٍلماث اإلاكخاخُت :اإلاهالخت الََنُت ،آلالُاث ،الٗضالت الانخ٣الُت ،الٗغا.١
مهضمت :
ٍ 2003ؾ ٍَ٣الخ٨م البٗثي بُ٣اصة النٓام الؿاب ٤نضام خؿحنٖ،غ ٝالٗغا ١انٟالث
منظ الٛؼٍ ألامغٍ٩ي ٖلى الٗغاٖ ١ام
ٍانؼال٢اث ؤمنُت زُحرة ٧اصث ؤإ حٗه ٠بالبالص ،ندُجت لٗضة ؤؾباب مجها النٗغاث الٗغُ٢ت ٍالُاثُٟت باإلياٞت بلى ىكاقت
نٓام الخ٨م الظي جلى مغخلت بؾ٣اٍ نٓام نضام خؿحإ.
ٍ٦ما ظغث الٗاصة ٞةإ ؤي صٍلت ٖغٞذ ؤػماث ٍخغٍب صازلُت حؿعى بلى البدض ٖن الؿبل ألانج٘ ٍألانجر للخغٍط من
ألاٍيإ التي حٗ٣ب جل ٪ألاػماث ٍالخغٍب ٍعبما من بحإ ؤىم جل ٪الؿبل ما ٌٗغ ٝباإلاهالخت الىَىُت التي انخهجتها صٍلت
الٗغا ١جُمنا بخجاعب صٍ ٫ؾب٣تها في طلٖ ٪لى ٚغاع الجؼاثغٍ ،الًض ٝمجها ٧اإ جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الؿُاسخي ٍالاظخماعي بال ؤإ
اؾخحراص الخلَ ٫التي انخهجتها صٍ ٫ؤزغُ للخغٍط من ؤػماتها الضازلُت لِـ مُٗاعا للنجاح صاثماٍ ،لظل ٪اججٌ الٗغا ١في
ٍ 2003في ٞتراث الخ٣ت ندَ مهالخت ٍَنُت ٦مداٍلت إلٖاصة بناء البِذ الٗغاقي من ظضًض ٍٞخذ نٟدت ظضًضة
مغخلت ما بٗض
إلاؿخ٣بل ؾُاسخي ٍاظخماعي آمن ٌكمل ٧ل الٗغاُ٢حإ.
ٍالخ٩لم ٖن مهالخت ٍَنُت في صٍلت مشل الٗغاٌ ١ؿخضعي اؾخدًاع الجغاثم الؿاب٣ت ٍ٦ظل ٪الجغاثم التي خضزذ في ْل
اإلاغخلت الانخ٣الُت ٍما بٗضىاٍ،بالخالي ٞةإ قغٍ خضٍر مهالخت ٍَنُت قاملت ٌؿخَظب ٖضالت انخ٣الُت حؿب ٤جل ٪الٗملُت.
ٍبالخالي ٞالؿاا ٫الظي ًُغح نٟؿٌ ىنا مدل الضعاؾت ًخمدَع خَ :٫بلى ؤي مضي ًمًٌ الهىُ بخدهُو مهالخت وَىُت
غغانُت حؿدىض بلى آلُاث الػضالت الاهخهالُت؟
ًا
جإؾِؿا إلاا ؾب ٤ؾُتر٦ؼ اىخمامنا في ىظو الضعاؾت ٖلى بدض ؾبل جد ٤ُ٣مهالخت ٍَنُت ٖغاُ٢ت اؾدناصا بلى آلُاث الٗضالت
الانخ٣الُت ٍطلٖ ٪لى يَء اإلاُُٗاث الغاىنت٦ٍ ،ظل ٪من زال ٫ال٨كٖ ٠ن ؤىمُت ٍيغٍعة بٌٗ الكغٍٍ ٍالتي ًم٨ن ؤإ
جاؾـ إلاكغٍٕ مهالخت ٍَنُت ٖغاُ٢ت ناجر.
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ٍب٣هض ؤلاإلاام بمٗالجت ىظا اإلاَيَٕ ؾِخم الخُغ ١للن٣اٍ الخالُت:
ًا
 ؤٍال :مًَٟم اإلاهالخت الََنُت.ًا
 زانُا :زلُٟاث ٍمًامحإ اإلاهالخت الََنُت الٗغاُ٢ت.ًا
 زالشا :الٗضالت الانخ٣الُت ٦ألُت لخد ٤ُ٣اإلاهالخت الََنُت الٗغاُ٢ت.ؤوال:مكهىم اإلاهالخت الىَىُت :بإ اإلاهالخت مهُلر مخٗضص ألابٗاص٣ٞ ،ض ازخلٟذ ٍحٗضصث بل ٍجباًنذ الخٟؿحراث
اإلا٣ضمت لًظا اإلاهُلر خُض ًهٗب جدضًضو صٍإ عبٌُ بمجا ٫من اإلاجاالث (ٖلم النٟـ ،اإلاجا ٫الاظخماعيٍ ،اإلاجا٫
الؿُاسخيٞ ،)...ا ٍلى حٗجى بمهالخت الظاثٍ ،الشانُت حٗجى باإلاهالخت في بَاع ألاؾغة ،ؤما الشالشت ٍهي ما حهمنا في صعاؾدنا ىاجٌ
ٞنجض اإلاهالخت الََنُتٍ،جخٟغٕ بلى زالر ٞغٍٕ مهالخت الخَ٩مت م٘ الكٗبٍ ،مهالخت الخَ٩مت م٘ مجمَٖت بعىابُت،
ٍ٢ض نجض اإلاهالخت بحإ ألاَغا ٝالشالر الؿاب٣ت الظ٦غ.
ٍلخدضًض مًَٟم اإلاهُلر نبضؤ بخٗغٍ ٠مَ٩ناجٌ لٍَٛاٞ ،اإلاهالخت من ؤلانالح ٍهي من الهلر ٍالهلر ىَ بظباع ما ٞؿض
ٍىَ ؤًًا بجهاء الخهَمت ٍالخهالر بحإ َغٞحإ من زال٣ٖ ٫ض بُجهما .
ٍاإلاهالخت في بَاعىا الضًجي ٍالكغعي ً٣هض بها اجٟا ١بحإ مخناػٖحإ خَ ٫مك٩لت مُٗنتٞ،هي حٗا٢ض بحإ َغٞحإ مخسانمحإ
ًٟطخي بلى جَا. ٤ٞ
٦ما ً٣هض بها ٖملُت الاٖضاص ٍالتي جدؿم بَُ ٫اإلاضة لجانب من الخالٞاث بحإ مجمَٖت من الٟهاثل ان٣ؿمذ صازل ألامت
الَاخضة ٍ ،ىنا ٥من ٖغ ٝاإلاهالخت من زال ٫جَاٞغ ؤعب٘ ٖنانغ ٖلى جخمشل في (الخ٣ُ٣ت ،الغخمت ،الٗضالت ٍالؿالم)،
ٞا ٍلى الخٗبحر الهغٍذ صٍإ ن٣هاإ ؤٍ ػٍاصة خَ ٫اإلااضخيٍ ،الشانُت ً٣هض بها الٗ ،َٟؤما الشالشت ٞهي حٌٍَٗ ٍبعظإ
الخ ١َ٣ىلًا ٍالغابٗت ٍٍ٣هض بها جد ٤ُ٣ألامن بحإ الجمُ٘ ٍمداٍلت بناء مؿخ٣بل ٍخُاة ٦غٍمت .
ؤما اإلاهالخت الىَىُت  ًَٞمهُلر خضًض ٧اإ اؾخسضامٌ م٘ جهاًت الغب٘ ألازحر من ال٣غإ الٗكغٍن ٍقمل صٍ ٫ؤمغٍ٩ا
الجنَبُت بلى ظانب بٌٗ صٍ ٫ال٣اعة الاٞغٍُ٣ت ٖلى ٚغاع الجؼاثغ ٍظنَب بٞغٍُ٣ا زم لُنخ٣ل اؾخسضامٌ بلى منُ٣ت الكغ١
ألاٍؾِ ُٞما بٗض ٍاإلاهالخت الََنُت حٗغ ٝبإجها ٖملُت الًض ٝمجها الخدَ ٫ندَ الضًم٣غاَُت ٍمداٍلت بناء صٍلت جدترم ٞحها
مباصت ؤلانؿانُت ٍال جنتهٞ ٪حها خ ١َ٣ؤلانؿاإٍ ،مجهم من ٖغًٞا "الَٗصة مٗا بلى ٖال٢ت ظضًضة بٗض نخاثج مغٍٖت ٍقا٢ت من
ظغاء ؤٗٞا ٫زاَئت مشل الخُانتٖ ،ضم الَٞاء ،اؾخسضام الٗن ،٠ؾَاء ٧انذ خُ٣ُ٣ت ؤٍ مدؿَؾت من ٢بل ؤخض الُغٞحإ
ؤٍ ٧لحهماٍ ،طل ٪بالخهالر م٘ من ٢ام بالٟٗل الَخصخي ؤزناء الجزإ بما ًبجي الش٣ت بُجهما" ٦ما حٗغ ٝبإجها جَاٍَ ٤ٞجي بحإ
َغٞحإ ؤٍ مجمَٖت من ألاَغا ٝصازل اإلاجخم٘ الَاخض من ؤظل عصم الٟجَاث بُجهم ٍمداٍلت ج٣غٍب ٍظًاث النٓغٞ"،هي
- 1جرباف مسعود "،معجم الرائد" ،لبناف :دار العلم للماليني ،ط ،1992 ،7

ص .48

- 2طو عابدين طو "،الصلح في ضوء القرءان الكريم" ،د ـ ف ،د ت ف ،ص.14

-Juan E.Mendez national reconciliation : transnational justice and the International criminel court.p28.

3

- 4عبد النور منصورم"،المصالحة الوألنية في الجزائر من منظور األمن اإلنساني" ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوـ السياسية جبامعة احلاج
خلضر باتنة ،2010 / 2009 ،ص .69
5
-Trudy Govier, Forgiveness and Revenge, First Edition, Routledg: Taylor and Francis Group Press, New York,
2002, P.141.
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ّ
ٍَجي ،جنكإ ٖلى ؤؾاؾًا ٖال٢ت بحإ ألاَغا ٝالؿُاؾُت ٍاإلاجخمُٗتٍ ،جَ٣م ٖلى ُ٢م الدؿامذٍ ،بػالت آزاع
ٖملُت جَا٤ٞ
نغاٖاث اإلااضخي ،من زال ٫آلُاث مدضصة ٍاضخت ٍ ٤ٞمجمَٖت من ؤلاظغاءاث تهض ٝللَنَ ٫بلى نُ٣ت الالخ٣اء" ٍٍ،غاىا
البٌٗ آلازغ بإجها الهُٛت التي من زاللًا ًَ٩إ ىنا ٥جٟاىم بحإ ؤٞغاص الََن الَاخض من ؤظل الَنَ ٫بلى ٍٞا ١ظماعي
ًمًض الُغٍ ٤ندَ بن٣اط الََن ٍٍيٌٗ في الُغٍ ٤الصخُذ ندَ الاؾخ٣غاع ال٩املٍٖ ،غًٞا ال٩اجب ألامغٍ٩ي حىن بىُ
لُضعار بإجها "ٖملُاث خٍَُت ٍجُُُٟ٨ت حؿتهض ٝبناء ٍمضاٍمت البنُت اإلامؼ٢ت للٗال٢اث بحإ ألاٞغاص ٍالخُاة اإلاجخمُٗتٍ ،هي
جخٗل ٤بالناؽ ٍٖال٢اتهمٞ ،هي ال حٗجي ؤبضا الَٗصة بلى الخالت ألاٍلى عٚم الغٚبت الكضًضة في طل،٪بل بجها جخٗل ٤ببناء
الٗال٢اثٍ ،الٗال٢اث مغجبُت بإشخام خُ٣ُ٣حإ في مَا ٠٢خُ٣ُ٣ت ًخٗحإ ٖلحهم بًجاص َغٍ٣ت للخ٣ضم مٗا" .
ٍ٦خٗغٍ ٠بظغاجي للمهالخت الََنُت ًم٨ن ال ٫َ٣بإجها مجمَٖت من الخُِ ؤٍ اؾتراجُجُت مُٗنت جنخهجًا الضٍلت من ؤظل
ؾض الٟجَاث بحإ ألاَغا ٝاإلاخسانمت ٍاإلاخداعبتٍ ،الخغٍط من ألاػماث التي ٢ض جهُبها ظغاء انتها٧اث ٍججاٍػاث جمـ
ؤلانؿاإ من زال ٫جُٟٗل آلُاث الخَاع ٍاإلاؿاإلات بض ٫الٗنٍ ٠بلٛاء آلازغ ٍالنٓغة الخٟائلُت للمؿخ٣بل ٍالدؿامذ م٘
اإلااضخي٦،ما ؤإ اإلاهالخت الََنُت ال ًم٨ن ؤإ جَ٩إ صٍإ قَٗع باإلاَاَنت ٞهي مالػمت لًا.
ٍىنا ٥من الباخشحإ ٍاإلا٨ٟغٍن من ًخ٩لم ٖن مجمَٖت من الكغوٍ الَاظب جَاٞغىا من ؤظل جد ٤ُ٣اإلاهالخت الََنُت،
ٍهي ؤعب٘ ( :)4الخ٣ُ٣ت ،الغخمت ،الٗض ،٫الؿالم.
ً
زاهُا :زلكُاث ومًامحن اإلاهالخت الىَىُت الػغانُت :
بإ ٧ل صٍلت من صٍ ٫اإلاجخم٘ الضٍلي ٍٖنض مغٍعىا بمغخلت انخ٣الُت ؤي من مغخلت الخغب بلى مغخلت الؿالم ،ؤٍ من نٓام
ص٦خاجَعي ندَ الضًم٣غاَُت ٌؿخَظب ٖلحها مَاظًت جبٗاث اإلااضخي ٍآزاعىا الؿلبُت ٍ٦ظل ٪مَاظًت اإلاؿخ٣بل ٍما ً٣ضمٌ من
جدضًاث ظؿُمت ٍىظا ال ًَ٩إ بال من زال ٫اإلاهالخت الََنُتٍ ،لظلٞ ٪الؿاا ٫الظي ًُغح نٟؿٌ ىنا ىَ قُما جخمشل
زلكُاث ومًامحن اإلاهالخت الىَىُت في الػغام؟
حَٗص ؤلاعىاناث ألاٍلى للمهالخت الََنُت الٗغاُ٢ت بلى اإلاغخلت التي ؤٖ٣بذ جهاًت نٓام نضام خؿحإ ٍالٛؼٍ ألامغٍ٩ي للٗغا١
ٖ 2006ن
ٍالتي ؤَلً٣ا عثِـ الَػعاء هىعي اإلاالٍي مُل٘ ًَنَُ (خؼٍغاإ)ٍ" ،طلٖ ٪نضما ؤٖلن الؿُض هىعي اإلاالٍي في ٖام
مكغٍٕ اإلاهالخت الََنُت ٍالظي ٧اإ ًَ٣م ٖلى ع٦نحإ ؤٍلٌ بنكاء ىُئت ٍَنُت ٖلُا حٗغ ٝباؾم الًُئت الََنُت الٗلُا
للمهالخت الََنُتٍ،زانحهما بنكاء الٗضًض من آلالُاث ٍالَؾاثل جمشل مباصت جَ٣م ٖلى ؤؾاؾًا ىظو الٗملُت" ،بال ما ٌٗاب
ٖلى ىظا اإلاكغٍٕ اإلا٣ضم من ؤظل مهالخت ٍَنُت ؤنٌ ٢ام ؤؾاؾا ٖلى الُاثُٟت ٍالخدؼب الَ٣مي ٍٚلبت الكَٗع باالنخ٣ام
ؾَاء بحإ الؿُاؾُحإ الظًن ال ًشَ٣إ في بًًٗم البٌٗ ؤٍ ختى بحإ ََاثٍ ٠مَ٩ناث اإلاجخم٘ الٗغاقي،باإلياٞت ٦ظل ٪بلى
الخضزل ألاظنبي ٍالخاعجي في قاٍإ الضازل الٗغاقي ٍاجباٌٖ لؿُاؾت ٞغ ١حؿض٦،ظل ٪ما ا٦خن ٠الضؾخَع الٗغاقي
الجضًض*ٖامٍ 2006الظي ؤٖ٣ب جهاًت الخغب ٖلى الٗغا ١من ؤزُاء ظَىغٍت مؿذ باإلاؿاع الصخُذ للمهالخت
الََنُتٍ،الخُإ ال٨بحر الظي ٍٗ٢ذ  ٌُٞالخَ٩مت الٗغاُ٢ت ىَ ُ٢امًا باظخشار ٧ل ٖنانغ خؼب البٗض الؿاب ٤ؤًن بضؤث
- 1زلمد زلمد نادر العمرم "،مفهوم المصالحة الوألنية" ،نقال عن:
http://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/299582

- 2جليب فهيل جبار" ،المصالحة الوألنية في العراق :دراسة سياسية حول الوضع العراقي بعد ٖٕٓٓ "،العراؽ ،مطبعة خاين ،2014،ص.5
- 3نفس ادلرجع ،ص.6
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ٖملُت اإلادا٦مت لٗنانغ النٓام الؿاب ،٤باإلياٞت بلى ٞخذ ملٟاث الجغاثم ٍاإلاجاػع الجماُٖت في خ ٤الكٗب الٗغاقي بجمُ٘
ََاثٍ ٌٟقغاثدٌ٦ٍ ،ظل ٪انتها٧اث خ ١َ٣الانؿاإ في مغخلت خ٨م خؼب البٗض ،في بَاع ما ٌؿمى مٗا٢بت الجناة ٍحٌٍَٗ
الطخاًاٟٞ ،ي ىاجٌ اإلاغخلت َالب ػٖماء ٦باع الٗكاثغ الٗغاُ٢ت زانت الؿنُت مجها بةَالٖ ١نانغ خؼب البٗض الؿاب ٤بما
ٞحهم الغثِـ نضام خؿحإ مٗخبرة بًاىا قغٍَا ؤؾاؾُت للمهالخت الََنُتٍ ،جُغ ١ؤخض ػٖماء الٗكاثغ الٗغاُ٢ت ٍٍضعى
الكُش ؤهىع الػاصخي «نٓمنا ماجمغا ىَ ألاٍؾ٘ بٗض اخخال ٫الٗغا ،١في ؾبُل بنجاح مكغٍٕ اإلاهالخت الََنُت ٍاٖخبر ؤإ
اإلااجمغ مباصعة ظغٍئت ٍناص٢تٍ ...اؾترؾل ٢اثال بننا نضع ٥ؤإ اإلاهالخت ًجب ؤإ جَ٩إ بحإ ٞغ٢اء ال ؤنض٢اء» .
ًخطر من زال ٫ىظا ؤإ مًامحإ اإلاهالخت الََنُت التي ظاء بها عثِـ الَػعاء نَعي اإلاال٩ي لم ج٨ن جدمل في َُاتها م٩انا
لخؼب البٗض الٗغاقيٍ ،ىظا ما ؤ٦ضو مؿدكاع عثِـ الَػعاء لكاٍإ اإلاهالخت الََنُت الٗغاُ٢ت في جل ٪اإلاغخلت الؿُض غامغ
الخؼاعي خُض نغح ٢اثال :بإ اإلاهالخت الََنُت حؿدشجي ال٣اٖضة ٍخؼب البٗض الظًن جلُسذ ؤًضحهم بضماء الكٗب
الٗغاقي .
٦ٍ 2003ظل ٪الؿُاؾاث ٚحر الغقُضة
اإ ما محز اإلاهالخت الََنُت الٗغاُ٢ت ىَ ؾلبُت ألاصاء الخَ٩مي في مغخلت ما بٗض
ٍالؿلبُت ؾَاء ب٣هض اٍ بضٍنٌ من زال ٫حٛلُب مهالر ظًاث ٖلى مهلخت الٗغا٩٦ ١ل ٍىظا ما ص ٘ٞبا ٦غاص بالتهضًض
باالنٟها٦ٍ ٫ظلٖ ٪ضم عضخى الُاثٟت الؿنُت ٖن الخَ٩مت ٧ل ىظا ٧اإ ؤإ ًدؿبب في ج ٪٨ٟبض ٫مهالختٍ ،عٚم ؤإ
الخَ٩مت الٗغاُ٢ت في جل ٪اإلاغخلت ظاءث بمكغٍٕ اإلاهالخت الََنُت ٦نُت بًجابُت بال ؤإ الخٗاٌل الؿلمي صازل الٗغا ١في
مغخلت ما بٗض الهغإ زبذ ؤنٌ ٖمل قاٍٍََ ١ل ظضا ندُجت الازخالٞاث ٍالهغاٖاث الُاثُٟت بحإ ؤبناء الجلضة الَاخضة.
ٟٞي الٗغاٍ ١عٚم ؾ ٍَ٣النٓام الؿاب ٤البٗثي بال ؤإ ٨ٞغة اإلاهالخت الََنُت بُ٣ذ خبرا ٖلى ٍعٞ ١ال ػالذ جغ٦ت اإلااضخي
جضلي بًاللًا ٖلى خُاة الكٗب الٗغاقيٞ ،النٓغ بلى ٖم ٤الٗغاٍ ١ما ًدٌٍَ من ازخالٞاث صًنُت ٍٖغُ٢ت ٍَاثُٟت ٍمظىبُت
حؿببذ في ُٚاب اإلاكاع٦ت ٍالخٗاٍإ يمن مكغٍٕ اإلاهالخت الََنُت ،خُض بُ٣ذ الٗال٢اث البُنُت ىكت ٍيُٟٗت حؿدنض
بلى الَالء الٗغقي بض ٫الَالء الََجي ٍالَالء بلى ألاشخام بض ٫الَالء للجماٖت.
٦ظل ٪حؿببذ البِئت الؿُاؾُت ٚحر اإلاالثمت في جل ٪الٟترة بلى ج٣ؼٍم مكغٍٕ اإلاهالخت الََنُت نٓغا لالزخالٞاث الخُحرة
للغئُ بحإ الؿُاؾُحإ ٍمداٍلت ٧ل َغ ٝالخهَٖ ٫لى م٩اؾب ٖلى خؿاب ألاَغا ٝألازغُ.
زالشا :الػضالت الاهخهالُت يألُت لخدهُو اإلاهالخت الىَىُت الػغانُت:
حٗض ٨ٞغة آلُاث اإلاهالخت الََنُت من ألا٩ٞاع الجضًضة ٍالخضًشت ٍفي خ٣ُ٣ت ألامغ ٞةإ جل ٪آلالُاث هي التي جدضص مضُ
نجاح ؤٍ ٞكل مكغٍٕ اإلاهالخت الََنُت ٍ٦ظل٢ ٪بَلًا من ٖضمٌ زانت في اإلاجخمٗاث التي ٖغٞذ ظغاثم ٍانتها٧اث في ًٖض
الض٦خاجَعٍاثٍ،من بحإ ىاجٌ آلالُاث الٗضالت الانخ٣الُتٍ،هي ٦ألُت للمهالخت الََنُت حؿتهض ٝمنذ الٟغنت للمجخمٗاث في
مغخلت ما بٗض الجزإ للخٗامل م٘ ألاٍيإ ال٩اعزُت التي حؿببذ ٞحها ٖال٢اث اإلااضخي ٍىنا نخٗغى لخٗغٍ ٠للٗضالت الانخ٣الُت
زم نخٗغى بٗضىا لًا ٦ألُت لخد ٤ُ٣اإلاهالخت الََنُت في الٗغا.١

 - 1مقاؿ حتت عنواف" :عشائر تشترط إألالق صدام وعودة البعثيين إلنجاح المصالحة الوألنية" ،جريدة الشرؽ األكسط ،اجلمعة  14شعباف 1427
ىػ  8سبتمرب  2006العدد 10146
 - 2جليب فهيل جبار "،المصالحة الوألنية في العراق:دراسة سياسية حول الوضع العراقي بعد ٖٕٓٓ"،مرجع سابق ،ص.7
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حػغٍل الػضالت الاهخهالُت :ازخلٟذ ٍحٗضصث مٟاىُم الٗضالت الانخ٣الُت قاإلاؿدكاع غاصُ غبض اإلااحض هاثب عثِـ مدٌمت
الىهٌ اإلاهغٍت الؿابو ٌٗغًٞا بإجها «مجمَٖت من الخضابحر ٍؤلاظغاءاث الً٣اثُت ٍٚحر الً٣اثُت ًخم الايُالٕ بها زال٫
مغخلت ما بٗض زَعة الخامـ ٍالٗكغٍن اإلاجُضة للخهضي النتها٧اث خ ١َ٣ؤلانؿاإ ٍٚحرىا من نَع بؾاءة اؾخٗما ٫الؿلُت
ًا
التي ٍٗ٢ذ في ْل النٓام الؿابٍ ،٤زالٞ ٫ترة حُٛحر ىظا النٓامٍ ،هي جغمي ؤؾاؾا بلى ال٣هام الٗاص ٫للطخاًاٍ ،ظبر
ألايغاع التي لخ٣ذ بهم ٍبظٍحهم ٍبنالح ماؾؿاث الضٍلت ٍجد ٤ُ٣اإلاهالخت الََنُت بهض ٝالانخ٣ا ٫باإلاجخم٘ بلى نمُم
مغخلت الضًمَ٢غاَُت ٍمن٘ ج٨غاع ما خضر من انتها٧اث ٍججاٍػاث» ٍَٗ ،غًٞا ألامحن الػام الؿابو لألمم اإلاخدضة يىفي غىان
"بإجها ٖملُت حكمل ٧امل نُا ١الٗملُاث ٍآلالُاث اإلاغجبُت باإلاداٍالث التي ًبظلًا اإلاجخم٘ لخًٟم جغ٦ت من ججاٍػاث اإلااضخي
الَاؾٗت النُا ١بُٛت ٟ٦الت اإلاؿاءلت ٍاخ٣ا ١الٗضٍ ٫جد ٤ُ٣اإلاهالخت"  ،بطا ٞالٗضالت الانخ٣الُت ماهي بال ؤصاة لخجاٍػ عٍح
ال٨غاىُت ٍالٗضٍانُت ٍالتي ٖانذ مجها بٌٗ اإلاجخمٗاث ٍهي بخضُ آلالُاث الٟٗالت لخجاٍػ الترا٦ماث الؿلبُت النتها٧اث
خ ١َ٣الانؿاإ،خُض تهُإ قغٍٍ اإلاهالخت ٍالدؿامذ ٍالاؾخ٣غاع صازل اإلاجخم٘ ٍالبٗض ٖن ٖ٣لُت الشإع ٍالانخ٣ام.
ٍحٗغ ٝؤًًا بإجها "بغنامج للخدَ ٫من خالت الاعجباٍ ٥الَٟضخى التي زلًٟا الجزإ ندُجت لإلعر الًاثل من الانتها٧اث الهاعزت
لخ ١َ٣ؤلانؿاإ بلى خالت النٓام الضًم٣غاَي الخٗضصي بٗض بػالت ظمُ٘ آلازاع التي زلٟتها الخغٍب بدُض ًدترم النٓام
الجضًض الازخالٍٍ ٝثري الخجزٕ ٍٍدمي خ ١َ٣الانؿاإ".
مما ؾبً ٤م٨ن ؤإ نؿخسلو ٦خٗغٍ ٠بظغاجي بإإ الٗضالت الانخ٣الُت هي ظملت من ؤلاظغاءاث ٍآلالُاث ٍالتي ًخم الاٖخماص
ٖلحها من ؤظل مٗالجت الانتها٧اث التي جمـ خ ١َ٣الانؿاإ ٍفي نٟـ الَ٢ذ ج٨ك ٠لنا ٖن خ٣ُ٣تها ٍمؿاءلت ٧ل اإلادؿببحإ
ٍاإلاؿاٍلحإ ٖجها م٘ عص خ ١َ٣الطخاًا ٍالاٖخباع لًم بما ٌؿاٖض ٖلى جد ٤ُ٣اإلاهالخت الََنُت ٍمن زاللًا ؤًًا جَي٘
يماناث لٗضم ج٨غاع جل ٪الانتها٧اث مغة ؤزغُ ٍحؿاىم في الانخ٣ا ٫من خالت الاؾدبضاص الى خالت الضًم٣غاَُت.
ٍللٗضالت الانخ٣الُت مجمَٖت من الػىانغ جخمشل في:
 _1اإلادا٦ماث.
 _2لجاإ ج٣صخي الخ٣اث.٤
 _3حٌٍَٗ الطخاًا.
 _4بنالح ماؾؿاث الضٍلت.
 _6بخُاء الظ٦غُ.
ىظو الٗنانغ الؿذ هي التي ؾجر٦ؼ ٖلحها إلؾ٣اٍ صعاؾدنا ٖلى النمَطط الٗغاقي.
ٌٗخبر ال٨شحرٍإ من ً٣ٞاء ال٣انَإ ٍالؿُاؾت بإإ اإلادا٦ماث ٖنهغ من الٗنانغ اإلاًمت للٗضالت الانخ٣الُت ٖلى ؤؾاؽ ؤإ من
زاللًا ًخم مداؾبت اإلاؿاٍلحإ ٖن ظغاثم الخغب صازل اإلاجخمٗاث ٍاإلانته٨حإ لخ ١َ٣الانؿاإ ٍمن ظًت ؤزغُ حؿاىم في
بٗض الكَٗع بالش٣ت بحإ اإلاَاَنحإ من زال ٫جد ٤ُ٣الٗضالت الاظخماُٖت ٍفي الٗغا٧ ١انذ اإلادايماث ْاىغة ٍباعػة من زال٫
1

 -السيد ياسني " ،العدالة االنتقالية بين الوىم والحقيقة"،نقال عنhttp://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2013/09/29:

 - 2جليب فهيل جبار ،مرجع سابق ،ص ص .37 36
- 3ادلرجع نفسو ،ص ص 38-37
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 2005ظغث
مدا٦مت ٖنانغ خؼب البٗض الؿابٍ ٤الظًن ٧انذ لًم ًض في الجغاثم التي اعج٨بها النٓام الؿابٟٞ ٤ي ٖام
مدا٦مت عمَػ النٓام الؿاب ٤بمن ٞحهم الغثِـ الغاخل نضام خؿحإ خُض نضع الخ٨م الظي ؤ٢غجٌ الًُئت الخمُحزًت بةٖضام
نضام خؿحإ ٍؾخت آزغٍن بتهمت اعج٩ابهم لؿلؿت من الجغاثم مجها ظغاثم يض ؤلانؿانُت ٍال٣خل الٗمض ٍالخٗظًب ٍالاخخجاػ
الخٗؿٟي ،خُض ظغُ ؤلاٖضام بٗض زالزت ؤًام من بنضاع الخ٨م زم بٗض طل ٪بٖضام زالر من اإلاؿاٍلحإ ال٨باع في ألاؾابُ٘
الخالُت ،بال ؤإ ما ٌٗاب ٖن اإلادا٦ماث في الٗغا ١ؤجها ًٚذ الُغٖ ٝن مداؾبت بٌٗ اإلاؿاٍلحإ ٍالظًن ٧انذ لًم ًض في
ظغاثم اعج٨بذ في ْل النٓام الؿابٍ ٤عبما الؿبب ًغظ٘ بلى الُب٣ت الخا٦مت ٍالتي لم ج٨ن جلتزم بالكٟاُٞت ٍاإلاهضاُ٢ت في
ًُ٢ت اإلادا٦ماث بل بإ ُُٟ٦ت اإلادا٦ماث ٍاخترام ال٣انَإ في خض طاتها ٖغٞذ زغٍ٢اث في ظَانب ٖضة.
ؤما بالنؿبت للجان جدهي الخهاثو ٣ٞض ؾب٣ذ الٗغا ١الٗضًض من الضٍٍ ٫التي َ٧نذ لجاإ إلاٗغٞت ٍعنض الخ٣اث ٤بالنؿبت
العج٩اب ظغاثم خغب في ًٖض الض٦خاجَعٍاث ٍألانٓمت الاؾدبضاصًت مجها (ظنَب بٞغٍُ٣اٚ،اناَٚ،اجُماال ،البَؾنت٧ٍ ،)...اإ
الًض ٝمن بنكاء ىاجٌ اللجاإ ىَ بناء ظؿغ بحإ ماضخي مليء باإلااسخي ٍمؿخ٣بل ًَ٣م ٖلى ؤؾاؽ اخترام خ١َ٣
الانؿاإٍَ،غٍ٣ت ٖمل ىاجٌ اللجاإ جَ٩إ من زال ٫ؤزظ قًاصاث الطخاًا ٍؤزظ اإلاٗلَماث مجهم بٛغى ٦ك ٠الخ٣اث٤
ٍبزباتها ٍ٦ك ٠الُٛاء ٖن بٌٗ الجغاثم التي ٢ض جَ٩إ ؤٚل٣ذ ملٟاتها ٍىظا ما ٖملذ ٖلٌُ لجاإ ج٣صخي الخ٣اث ٤في الٗغا١
ٍالتي ٧انذ مضَٖمت من البرإلااإ ٍالؿلُت الخنُٟظًت ،بال ؤإ ٖمل ىاجٌ اللجاإ ٧اإ نٗبا نَٖا ما زانت في ْل الَي٘
الٗغاقي ٍالظي جمحز بالخَجغ ختى في ٞترة ما بٗض خؼب البٗضٍ ،التي ٧انذ جهٗب من ٖملًاٍ ،من ظًت ؤزغُ ظملت التهضًضاث
التي ٧انذ جخُا ٫ؤًٖاء ىاجٌ اللجاإ من ٢خل ٍحٗظًب ؤٍ جهُٟت ٖاثالتهم٧،ل ىاجٌ ألامَع نٗبذ من ٖمل لجاإ ج٣صخي
الخ٣اث ٤في الٗغا.١
لنهل بلى ٖنهغ حػىٌٍ الطخاًا  ًَٞم٣غٍإ بالٗنهغٍن الؿاب٣حإ ٞمدا٦مت مغج٨بي الجغاثم ٍجٍَ٩ن لجاإ خ٣اث ٤لغنض
قًاصاث الطخاًا حؿخلؼم حًٍَٗا لًاالء الطخاًا من ؤظل الؿحر ٢ضما ندَ جد ٤ُ٣الٗضالت الانخ٣الُتٍ ،ىظا الخٌٍَٗ
ًَ٩إ من ظانبحإ حٌٍَٗ ماصي ٍآزغ مٗنَي ،ألاٍَ٣ً ٫م ٖلى ؤؾاؽ حٌٍَٗ الطخاًا ماصًا ٖن الًغع اإلالخ ٤بهم ٍالشاني
من زال ٫عص الاٖخباع لًاجٌ الٟئت من اإلاجخم٘ ٍمؿانضتهم مٗنٍَاٍ ،بطا جُغ٢نا بلى بغنامج الخًٍَٗاث لطخاًا النٓام الؿاب٤
في الٗغا ١زانت بٌٗ اإلاناَ ٤التي جًغعث مشل الانٟاٍ ٫منُ٣ت ألا٦غاص ٍٚحرىم من ؤبناء الكٗب الٗغاقي "٣ٞض نو
ٖ 2011لى ؤنٌ ًجب ص ٘ٞحًٍَٗاث للمخًغعٍن في ًٖض النٓام الؿابٍ ٤ل٨ن لم ًخم جدضًض م٣ضاع جل٪
مكغٍٕ اإلاَاػنت لٗام
ألامَاٍ ٫ال الظًن ؾدكملًم الخًٍَٗاث".
ٍىظا ما ٌٗاب ٖلى صٍلت الٗغاٞ ١مل ٠الخًٍَٗاث ب٣ي مجًَ ٫الًٍَت ندُجت جماَل الخَ٩مت في التزاماتها اإلاالُت ندَ ٞئت
الطخاًا ٍمن ظًت ؤزغُ ٖضم جدضًض الظًن ؾدكملًم ىاجٌ الخًٍَٗاث.
ٍبٗض طل ٪نهل بلى ٖنهغ بنالح ماؾؿاث الضولت ىاجٌ ؤلانالخاث جدخاظًا ٧ل الضٍ ٫التي زغظذ من مغخلت نؼإ ندَ
جد ٤ُ٣الضًم٣غاَُت ٍٍخٗل ٤ألامغ ىنا ب ُ٘٣الُغٍٖ ٤ن ؤي ؾبب ٢ض ٌُٗض ألامَع بلى ٍيًٗا الؿابٍ ٤من ؤظل جٟاصي طل٪
ًجب جد ٤ُ٣ما ًلي:
*الً٣اء ٖلى ؤي مًٓغ من مٓاىغ الخمُحز بؿبب الٗغ ١ؤٍ الضًن ؤٍ الُاثٟت.
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*ٖضم الؿماح إلان اعج٨بَا انتها٧اث من ٖنانغ الخ٨م الؿاب٣ت من الاؾخمغاع في قٛل منانب خَ٩مُت.
*بٖاصة انالح ماؾؿاث الضٍلت ٍالتي جَاَإث في ؤٖماٖ ٫ن ٠في الؿاب.٤
 2003جمذ ٖملُت اظخشار خؼب البٗض ٍٖؼٖ ٫نانغو من الؿلُت "زم نضع ٢انَإ
بالنؿبت للٗغاٟٞ ١ي 16من ؤٞغٍل ٖام
ٍ ،2008الظي نو في اإلااصة ( )3منٌ ٖلى من٘ َٖصة خؼب البٗض
الًُئت الََنُت الٗلُا للمؿاءلت ٍالٗضالت طي الغ٢م ( )10لؿنت
٨ٞغا ٍبصاعة ٍؾُاؾت ٍمماعؾت جدذ ؤي مؿمى بلى الؿلُت اٍ الخُاة الٗامت في الٗغا. "١
ٍنهل ؤزحرا بلى غىهغ اخُاء الظيغي ٍالظي ًخٗل ٤بخسلُض الظ٦غٍاث خَ ٫اإلااضخي من زال ٫نهب جظ٧اعٍت ؤٍ جدضًض جَاعٍش
مًمت ٍجسلُضىا ٍحؿخسضم ٦إؾلَب للخظ٦غ ٍتهض ٝالضٍ ٫ؤٍ الكَٗب من بخُاء الظ٦غُ بلى الغٚبت في اؾخدًاع ط٦غُ
الطخاًا ؤٍ الخٗغٍ ٝحٗغٍ ٠آلازغٍن ٖلحهم ٍجَُٖت اإلاجخم٘ بسَُعة الجغاثم ٍزَُعة ألاؾباب اإلاؿببت لًا ٍالخدظًغ مجها
ٍىظا الٗنهغ من الٗنانغ اإلاًمت في الٗضالت الانخ٣الُت٢ٍ ،ض خاٍ ٫ال٨شحر من الٗغاُ٢حإ بخُاء الظ٦غُ لطخاًا النٓام
الؿابٍ ٤الخٗاَ ٠م٘ ٖاثالتهم بال ؤإ مك٩لت الٗغا ١ج٨من في ؤإ الَي٘ ٍالٓغٍ ٝالغاىنت خالذ في ٦شحر من اإلاناَ ٤من
بخُاء ط٦غُ ضخاًا اإلااضخي.
بطا نؿخسلو ؤإ ظملت ىاجٌ الٗنانغ اإلاًمت للٗضالت الانخ٣الُت حٗغ ٝج٣هحرا في جُبًُ٣ا نٓغا لٗضة ؤؾباب مجها ؤؾباب
صازلُت جخمشل في الجًت الؿُاؾُت الخا٦مت ٍحٗاملًا باػصٍاظُت في اإلاٗاًحر م٘ مجمل الً٣اًا التي ٌٗاني مجها الكٗب الٗغاقي،
ٍ٦ظل ٪جضزل بٌٗ ألاَغا ٝالخاعظُت في الكإإ الٗغاقي خا ٫صٍإ اؾخ٣غاع الَي٘ من ؤظل الانخ٣ا ٫ندَ الضًم٣غاَُت.
زاجمت :
في ألازحر ًم٨ن ال ٫َ٣بإإ اإلاهالخت الََنُت في الٗغا٧ ١انذ مجغص خبر ٖلى ٍعٍ ،ِ٣ٞ ١ىظا عاظ٘ لٗضة ؤؾباب من بُجها
ٖضم ٍظَص النُت الخُ٣ُ٣ت لضُ الجًاث الخَ٩مُت في مغخلت ما بٗض نٓام البٗض ٍالتي ٧انذ ٢اثمت ؤنال ٖلى ؤؾاؽ َاثٟي
ًمُل لُاثٟت ٖلى خؿاب ََاث ٠ؤزغُ ٍعبما حكُ٨ل الخَ٩مت في جل ٪اإلاغخلت ٦ك ٠طل ٪من زال ٫م٣اَٗت الؿنت لًا زم
ؤظبرٍا الخ٣ا ٖلى اإلاكاع٦ت ٞحها٦ٍ ،ظل ٪الكغر ال٨بحر الظي ٌٗغ ٌٞاإلاجخم٘ الٗغاقي بحإ ََاث ٌٟاإلاسخلٟت ندُجت إلعر اإلااضخي
ٍجإظُج الازخالٞاث بُجهم في ٍ٢ذ الخ٦ ،٤ظل ٪ال ًم٨ن بٟٚا ٫الخضزل الخاعجي لبٌٗ ال َُ٣الٗاإلاُت ٖلى ٚغاع الَالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٍالضٍ ٫ؤلا٢لُمُت ٖلى ٚغاع بًغاإ ٍٖغ٢لتها إلاكغٍٕ اإلاهالخت الََنُت الٗغاُ٢ت.
ؤما ُٞما ًسو الٗضالت الانخ٣الُت ٦ألُت لخد ٤ُ٣اإلاهالخت الََنُت في الٗغاٞ ١ةإ ىظا الجانب ٦ظلٖ ٪غ٢ ٝهَعا ندُجت
ؾباب ٖضة من بُجها اإلادا٦ماث الجاثغة ٍالتي لم ج٣خهغ ٖلى مغج٨بي الجغاثم  ِ٣ٞبل حٗضتها لصخهُاث ؤزغُ طنبها
الَخُض ؤجها جنخمي لخؼب البٗض ٍبالخالي ؤنبذ الخضًض ٖن ٖضالت انخ٣امُت بضٖ ٫ضالت انخ٣الُت جدَٞ ٫حها الطخُت بلى
ظالص ،بلى ظانب ٖضم التزام الخَ٩مت بخًٍَٗاث الطخاًا ٍؤًًا الَي٘ الٗغاقي الغاىن ٍالظي خا ٫صٍإ طل ،٪خُض الػالذ
انتها٧اث خ ١َ٣ؤلانؿاإ ؾاعٍت في صٍلت الٗغا ١بؿبب الانٟالث ألامجي ٍاندكاع الجماٖاث ؤلاعىابُت صازل التراب الٗغاقي ٍعبما
الضٍلت ؤلاؾالمُت في الكام ٍالٗغا ١زحر صلُل ٖلى طل ٪ؤٍ ما ًُلٖ ٤لحها اؾم اػَـ ( .)ISIS

 - 1ادلرجع نفسو ،ص .45

166

الػضص  : 15حاهكي – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

ناثمت اإلاغاحؼ:
.1992
-1ظبراإ مؿَٗص "،معجم الغاثض" ،لبناإ :صاع الٗلم للمالًحإ،7ٍ ،
 ،"2003الٗغا ،١مُبٗت
-2ظلبي ًُٞل ظباع" ،اإلاهالخت الىَىُت في الػغام :صعاؾت ؾُاؾُت خىُ الىيؼ الػغاقي بػض
.2014
زاني،
ٖ ٌَ-3ابضًن ٌَ" ،الهلح في يىء الهغآن الٌغٍم" ،ص م إ ،ص ث إ.
ٖ-4بض النَع منهَعي "،اإلاهالخت الىَىُت في الجؼاثغ مً مىظىع ألامً ؤلاوؿاوي"،مظ٦غة م٣ضمت لنُل قًاصة اإلااظؿخحر في
.2010
/ 2009
الٗلَم الؿُاؾُت بجامٗت الخاط لخًغ باجنت،
-5م٣ا ٫جدذ ٖنَاإ" :غكاثغ حكترٍ بَالم نضام وغىصة البػشُحن ﻹهجاح اإلاهالخت الىَىُت" ،ظغٍضة الكغ ١ألاٍؾِ،
.10146
، 2006الٗضص
 1427ىـ 8ؾبخمبر
الجمٗـت 14قٗبـاإ
-6مدمض مدمض ناصع الٗمغي" ،مكهىم اإلاهالخت الىَىُت" ،ن٣ال ٖنhttp://tishreen.news.sy/tishreen/public/read/299582:
-7الؿُض ًاؾحإ "،الػضالت الاهخهالُت بحن الىهم والخهُهت" ،ن٣ال ٖن:
http://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/2013/09/29
8-Trudy Govier, Forgiveness and Revenge, First Edition, Routledg: Taylor and Francis Group Press, New York, 2002
9-Juan E.Mendez national reconciliation : transnational justice and the International criminel court.
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يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث وغالنتها باألؾلىب اإلاػغفي الاؾدُػابي
الاؾخهبالي لضي َلبت اإلاغخلت ؤلاغضاصًت
ؤ.هؼاع عاهي زهاف الصخماوي/حامػت واؾِ،الػغام

ملخو :
هضقذ الضعاؾت الخالُت لخد ٤ُ٣ألاهضاف آلاجُت:
 .1الخٗغٖ ٝلى مؿخَُ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث لضُ َلبت اإلاغخلت الاٖضاصًت.
ًا
 .2الخٗغٖ ٝلى مؿخَُ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث لضُ َلبت اإلاغخلت الاٖضاصًت جبٗا إلاخٛحر الجنـ ٍالٟغٕ.
 .3الخٗغٖ ٝلى مؿخَُ ألاؾلَب اإلاٗغفي (الاؾدُٗابي-الاؾخ٣بالي ) لضُ َلبت اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت.
ًا
 .4الخٗغٖ ٝلى مؿخَُ ألاؾلَب اإلاٗغفي (الاؾدُٗابي-الاؾخ٣بالي) لضُ َلبت اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت جبٗا إلاخٛحر الجنـ ٍالٟغٕ.
 .5الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت الاعجباَُت بحإ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث ٍألاؾلَب اإلاٗغفي (الاؾدُٗابي -الاؾخ٣بالي) لضُ
َلبت اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت.
ٍلخد ٤ُ٣ؤىضا ٝالضعاؾت٢ ،ام الباخض بخَٞحر ؤصٍاث الُ٣اؽ الالػمت من زال ٫جبجي مُ٣اؽ ألاؾلَب اإلاٗغفي (الاؾدُٗابي-
ٍ)2014طل ٪لخضازت اإلاُ٣اؽ ٍبٖضاصو ٖلى نٟـ الُٗنت َلبت اإلاغخلت ؤلاٖضاصًتٍ،بٖضاص
الؾخ٣بالي) اإلاٗض من ٢بل (حىوي،
 )2000لًظا اإلاًَٟم٢ٍ ،ض ٢ام الباخض بالخد ٤٣من نض١
مُ٣اؽ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث ٍ٣ٞا إلانَٓع( ؾىلؿى،
َ )400البا ٍَالبت من َلبت اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت في مدآٞت
ٍزباث ؤصٍاث الضعاؾت ٍجدلُل ٣ٞغاتها بخهاثُا ٖلى ُٖنت بلٛذ(
ٍاؾِ جم ازخُاعىم با ؾلَب الُب٣ي الٗكَاجي اإلادؿاٍي ٍ،بٗض ؤإ جم ا٦خما ٫الخهاثو الؿَُ٩مترًت صٍاث الضعاؾت جم
َ )372البا ٍَالبت ،ازخحرٍا با ؾلَب الُب٣ي الٗكَاجي اإلاخناؾب،
الخُبُ ٤الجهاجي ٖلى ُٖنت البدض الخُبُُ٣ت البالٛت (
ٍلخدلُل نخاثج البدض اؾخٗمل الباخض مجمَٖت من الَؾاثل الاخهاثُت مجها (الازخباع الخاجي لُٗنخحإ مؿخ٣لخحإ ،الازخباع
الخاجي لُٗنت ٍاخضةٍ ،جدلُل الخباًن الشناجيٍ ،ازخباع قُكُه للم٣اعناث البٗضًت ،مٗامل اعجباٍ بحرؾَإ ٍمٗامل اعجباٍ
 .1ؤإ
بٍَنذ باٌؿغٍاٍ ٫مٗامل الٟا ٦غٍنبار ٍالخجؼثت النهُٟت ىظا ٍ٢ض جَنل الباخض للىخاثج آلاجُت:
ٖا ٫من ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث.
َلبت ؤلاٖضاصًت لضحهم مؿخَُ ٍض
 .2ال جَظض ٞغٍ ١طاث صاللت اخهاثُت إلاخٛحر الجنـ ٍٍَظض ٞغٍ ١طاث صاللت بخهاثُت إلاخٛحر الٟغٕ ٍلهالر الٟغٕ الٗلمي
ًٍْغ ىنا ٥جٟاٖل بُجهما إلاخٛحر ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث لضُ َلبت اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت ٍجم مخابٗت طل ٪من زال٫
.)394
ازخباع قُ ٌُٟبحإ الجنـ ٍالٟغٕ ٍ٧انذ نخاثج ىظا الازخباع صالت لهالر ألانار الٗلمي ٍ٧انذ ُ٢مت قُ ٌُٟالخغظت (،3
 .3ؤإ َلبت ؤلاٖضاصًت ال ًًٟلَإ ألاؾلَب اإلاٗغفي (الاؾدُٗابي-الؾخ٣بالي) في حٗاملًم م٘ اإلاشحراث.
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ًا
 .4جَظض ٞغٍ ١طاث صاللت بخهاثُت إلاخٛحر الجنـ ٖلى ألاؾلَب الاؾدُٗابي -الاؾخ٣بالي ٍلهالر الظَ٧ع ٍال جَظض ٞغٍ ١جبٗا
إلاخٛحر الٟغٕ ٍال ًَظض جٟاٖل بحإ الجنـ ٍالٟغٕ ٖلى اإلاخٛحر.
 .5ىناٖ ٥ال٢ت اعجباَُت ٖ٨ؿُت ؾالبت بحإ صعظاث ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث ٍصعظاث ألاؾلَب الاؾدُٗابي-
الاؾخ٣بالي.
ًا
ٍٍ٣ٞا للنخاثج التي زغط بها البدض ٍي٘ الباخض ٖضة جَنُاث ٍم٣ترخاث مخٗضصة.
مكٍلت البدث:)The Problem of Research(:
بإ اإلاك٩لت التي ٌٗاني مجها الخٗلُم اإلاضعسخي بندَ ٖام ،ىَ جضني اإلاؿخٍَاث الٗلمُت للُلبت ٍىظا لٌ مبرعاث مجها ما ًخٗل٤
بُغاث ٤الخضعَـ اإلاخبٗت ٍيٗٞ ٠اٖلُتها في جمشُل اإلاٗلَماث ٍمٗالجتها ٍ٢لت ٟ٦اءتها ٍمغاٖاتها لبِئت اإلاخٗلمحإ ٍخاظاتهم
ًا
ٍج٨ٟحرىم ٍاٖخماصىا ٖلى ؤؾالُب الخل٣حإ ٍالخ ٟٔألانم بُٗضا ٖن الًٟم ٍالاصعاًٞ،٥ال ٖن ٖضم اىخمامًا إلاضاعً٦م
ٍ٢ضعاتهم الٗ٣لُت اإلاسخلٟت ٍما ً٣خًٌُ خل اإلاك٩لت ىَ الخنَٕ في ؤؾالُب ٍَغٍ ١جًُٟالث ٍاؾتراجُجُاث ٍؤنكُت مٗغُٞت
ؾَاء ٧انذ من ظانب اإلاٗلم ؤٍ اإلاخٗلم في الخضعَـ ؤٍ الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث إلاساَبت ٧ل ٞئت بمؿخَُ ًدناؾب
ًا
ٍَغٍ٣تها في الخٗلم،بط ًتزاًض ال٣لًَ ٤ما بٗض ًَم ندُجت لٓاىغة يٗ ٠الخدهُل الضعاسخي ٍجضني اإلاؿخَُ الٗلمي ٍاإلاٗغفي
للُلبت في مضاعؾنا بؿبب يٗ ٠الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث لضحهم ٍٖضم ٟ٦اءجٌ ٍىظو الٓاىغة ما ػالذ بخضُ اإلاك٨الث
التربٍَت الٗال٣ت في اإلاجا ٫التربَي ٍالتي حك٩ل ٖ٣بت ٦بحرة جدَ ٫صٍإ جد ٤ُ٣ألاىضا ٝالتربٍَت للنٓام التربَي.
بإ الخَظٌ الٗام في نٓامنا الخٗلُمي ما ػاً ٫غ٦ؼ ٖلى ؤؾالُب الخل٣حإ ٍالخٍ ٟٔمداٍلت جسؼٍن ؤ٦بر ٦م من اإلاٗلَماث في
ؤطىاإ الُلبت صٍإ النٓغ الى مضُ ؤىمُتها ٍجناؾبها ختى م٘ مَُلًم ٍاججاىاتهم ٍالؾُما في اإلاؿخٍَاث الخٗلُمُت اإلاخ٣ضمت مما
ًنصخئ خالت من الاٚتراب بحإ ما ًمخل ٪الٟغص من اإلاٗلَماث ٍبحإ جَظًاجٌ الخُ٣ُ٣ت ٍبالخالي ؾُجض الُالب نٟؿٌ ٖاظؼا ٖن
جَُْ ٠جل ٪اإلاٗلَماث في جهغٍ ٠قاٍإ خُاجٌ الَُمُت .
البض من مٗغٞت اإلاضعؽ بسهاثو ألاؾلَب اإلاٗغفي التي جَ٣صو بلى جضعٍب َلبخٌ ؤٍ حٍَٗضىم ٖلى ألاؾلَب ألامشل في حٗاملًم
م٘ اإلاٗلَماث ٍحٗؼٍؼ ؤؾالُب مٗغُٞت مغَٚب ٞحها ًٞ.ال ٖن ؤإ التربُت بداظت بلى بًجاص ؤ٩ٞاع ٍخلٍَ ٫منهجُاث ظضًضة،
جاصي بلى بناء ظُل ًخدلى بالٗ٣ل اإلاجهجي ٍٍنإُ ٖن الخ٨ٟحر ٍالخل٣حإ اللظًن ال ٌٗؼػاإ ؤظُاال ٢اصعة ٖلى الخهضي إلاك٨التها
اإلاخَٗ٢ت .
ٍمن زال ٫مؿحرة ٖمل الباخض اإلاخَايٗت في اإلاجا ٫التربَي،الخٔ ؤإ ال٨شحر من مضعسخي اإلاَاص اإلانهجُت ًدبَٗإ الُغ١
الخ٣لُضًت ال٣ضًمت التي جغ٦ؼ ٖلى ؤلال٣اء ٍالخل٣حإ ٍالخ ٟٔآلالي ٍاإلاا٢ذ للمٗلَماث لخجاٍػ الازخباعاث ٍالخهَٖ ٫لى
ماقغاث النجاح ٍىظو الُغ ١ألا٦ثر اؾخٗماال في النٓام التربَي في البِئت الخٗلُمُت الٗغاُ٢ت ًٞال ٖن ٖضم الاىخمام
بالٟغٍ ١الٟغصًت ٍمغاٖاتها بحإ الُلبت ٍالؾُما من ناخُت ألاؾالُب اإلاٗغُٞت التي ًجب اجبإىا في ا٦دؿاب ٍجنُٓم ٍجمشُل
1اخلزاعي ،على صكر جابر (":)2009كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات لدى أللبة الجامعة ،مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية " ،اجمللد الثاين عشر،
العدد الرابع ،القادسية ،العراؽ.
2الفرماكم ،محدم علي( "،)1994األساليب المعرفية بين النظرية والبحث" ،ط ،1مكتبة األصللو ادلصرية ،القاىرة ،مصر.
3دم بونو ،إدكارد("، )2001تعليم التفكير" ،ترمجة عادؿ ياسني كآخركف ،دار الرضا للنشر دمشق.
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اإلاٗلَماث بهَعة صخُدت حٗخمض ٖلى الغئٍت الكاملت لصخهُت الُلبت ٍالخنَٕ في اؾخسضام َغٍ ١اؾتراجُجُاث مخنَٖت
ٍمخَا٣ٞت م٘ شخهُاث الُلبت ٍمَُلًم لٗملُت الخٗلمٍ .مما ًنخج ٖن طل ٪من بىماٍ ٫تهمِل لضٍع اإلاخٗلم ٍاإلاخمشل في
الخ ٟٔآلالي للماصة الٗلمُت ٍٖضم مٗالجت اإلاٗلَماث بٗمٍٞ ٤اٖلُت لِؿجى للمخٗلم اؾترظاًٖا في الَ٢ذ اإلاناؾب،م٘ بىما٫
الٗملُاث الٗ٣لُت التي جًم الظا٦غة ٍالخ٨ٟحر ٍالاندباو ٍالخظ٦غ ٍؤلاخؿاؽ ٍُُٟ٦ت اؾخٗما ٫الغمَػ اللٍَٛت ٍٖملُاث ججًحز
ٍاؾخ٣باٍ ٫مٗالجت اإلاٗلَماث ال٣اثمت ٖلى اإلاٗجى ٍالظي عبما ؤصُ بلى جسبِ اإلاخٗلم في َغٍ٣خٌ في الخٗلم ٍمؿخَُ اؾخ٣با٫
ٍخٍ ٟٔمٗالجخٌ اإلااصة اإلاغاص حٗلمًا ٍجمشُلًا في الظا٦غة.
ألامغ الظي ًجٗل ٞاٖلُت ٍٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث ج ٘٣يمن صاثغة الخُٗ٣ض اإلاٗغفي ٍجبضٍ ؾُدُت ال حؿاٖض ٖلى
ًا
حؿ٨حإ اإلاٗلَماث ٍبٖاصة جًَُْٟا ٍاؾترظاًٖا ٖنض ٖملُت الخٗلمًٞ ،ال ٖن ٖضم الاىخمام بالٟغٍ ١الٟغصًت ٍؤؾالُب
ٍؤنماٍ اإلاٗغٞت لضُ اإلاخٗلمحإ ألامغ الظي ظٗل ٧ل من البنُت اإلاٗغُٞت ٍٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي جٟ٣اإ زل ٠الٟغٍ ١الٟغصًت
للمخٗلم.
ٍفي يَء ما ج٣ضم جخجلى مك٩لت ىظا البدض ٖلى الهُٗض النٟسخي ٍالاظخماعي بهَعة ٖامت ٍاإلاجا ٫التربَي ٍألا٧اصًمي
بهَعة زانت َ٧نٌ مداٍلت ٖلمُت ظاصة إلاٗغٞت الٗال٢ت بحإ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي ٍألاؾلَب اإلاٗغفي (الاؾدُٗابي-الاؾخ٣بالي)
لضُ َلبت اإلاغخلت ؤلاٖضاصًت ٍطل ٪من زال ٫الدؿائالث التي ؾِشحرىا ىظا البدض بُٛت الاٞاصة مجها في اإلاجاالث التربٍَت
ٍالاظخماُٖت ٍالنٟؿُت.
ؤهمُت البدث:(The Significance of Research) :
حؿخمض ؤىمُت ىظو الضعاؾت من ؤىمُت مخٛحرحها،بط حٗض ألاؾالُب اإلاٗغُٞت من اإلاَايُ٘ اإلاًمت التي بضؤ الخَظٌ بلحها في
البدَر ٍالضعاؾاث بٗض النمَ ٍالاىخمام اإلاتزاًضًن في مجاٖ ٫لم النٟـ اإلاٗغفي َ٧جها حٗبر ٖن ٖاصاث الٟغص في خل
اإلاك٨الث ٍاجساط ال٣غاعاث ٍاؾخ٣با ٫اإلاٗلَماث ٍجمشُلًا ٍجٍَ٣مًا ٍالاٞاصة مجها.
ؤقاعث الضعاؾاث بلى ؤإ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي مخٛحر طاث ؤىمُت في ال٨شحر من اإلاجاالث التربٍَت ٍالاظخماُٖت ٣ٞض جمذ
2009
صعاؾخٌ م٘ ال٨شحر من اإلاخٛحراث اإلاًمت ٍالجَىغٍت في ىظا اإلاجا ٫مشل ٖملُت اجساط ال٣غاع في صعاؾت (الخؼاعي،
ٍ )2013ؤؾالُب الخٗلم ٍالخ٨ٟحر في صعاؾت
ٍ )2012جَلُض الخلَ ٫في صعاؾت (حاؾم،
)ٍالضاُٗٞت الٗ٣لُت في صعاؾت (الكنهغاوي،
 )2011خُض ؤ٦ضث ىظو الضعاؾاث ٖلى ؤإ لٟ٨اءة
ٍ )2011جَٗ٢اث الٟ٨اءة الظاجُت ٍؤنماٍ الخٗلم في صعاؾت (ؾاهم،
(الخغَكه،
الخمشُل اإلاٗغفي صٍع ٍؤىمُت في ال٨شحر من اإلاجاالث الٗلمُت اإلاظَ٧عة.
ًا
ٍجخطر ؤىمُت ىظا ألاؾلَب اإلاٗغفي بضلُل الضعاؾاث التي اىخمذ بضعاؾخٌ ٍُ٢اؾًٌٞ ،ال ٖن اعجباٌَ بالٗضًض من
12
 )2004بلى ؤإ ىناٖ ٥ال٢ت بحإ ألاؾلَب اإلاٗغفي (الاؾدُٗابي-
اإلاخٛحراث ألازغُ٣ٞ ،ض جَنلذ (صعاؾت غبض هللا ومدمض،
الازخباعاث
في
الاؾخ٣بالي) ٍجدهُل الُلبت ٍؾلًَ٦م الخٗلُمي٦،ما ٍظض ؤإ جدهُل الُلبت الاؾدُٗابُحإ ٢ض اعجٟ٘
اإلاَيَُٖت،في خحإ اعج ٟ٘جدهُل الُلبت الاؾخ٣بالُحإ في الازخباعاث اإلا٣الُت ٍؤلانكاثُت التي جخُلب ؤلاؾًاب ٍالكغح .

4عبداهلل كزلمد،أبوراسني ("،)2004الحدس"،دارالفكر،عماف،األردف.
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ً
زالشا:خضوص البدث:
ًخدضص البدض الخالي بُلبت اله ٠الخامـ الاٖضاصي للضعاؾت الهباخُت من ٦ال الجنؿحإ(طَ٧ع-بنار) ٍالٟغٖحإ
(الٗلمي،ألاصبي) الضاعؾحإ في اإلاضاعؽ الاٖضاصًت ٍالشانٍَت الخَ٩مُت الهباخُت الخابٗت بلى اإلاضًغٍت الٗامت للتربُت في مدآٞت
.)2015
-2014
ٍاؾِ ٍألاًُ٢ت ٍبٌٗ النَاحي الخابٗت لًا للٗام الضعاسخي (
ً
عابػا :جدضًض اإلاهُلخاث:
جم جدضًض اإلاهُلخاث الَاعصة في ىظو الضعاؾت في يَء ؤلاَاع النٓغي للبدض ٍمنهجُخٌٍَ ،بُٗت ؤىضاٍُٞ ،ٌٞما ًإحي ٖغى
لًظو اإلاهُلخاث:
ً
ًا
ؤوال :يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث ٦ما ٖغًٞا غانلٍ،هي مكابهت لالؾخٗضاص في بقاعتها بلى الانجاػ اإلام٨ن ال٩امن بضال
من الانجاػ الٟٗليٍ.بإ ٟ٦اءة الٟغص في حٗلم مًاعة ما ٢ض جَ٩إ ُٞغٍت ٍ٢ض جخَٖ ٠٢لى الخٗلم الؿاب ٤ؤٍ ٢ض جخَٖ ٠٢لى مؼٍج
ًا
من ألامغٍن ٍهي ٦شحرا ما جَ٩إ ٦ظل.٪
الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث ٌٗغ٧ ٌٞل من:
:Piaget )1963
 .1بُاحُه (
"ٖملُت مٗغُٞت ًدَ ٫بَاؾُتها الٟغص اإلاَايُ٘ اإلاضع٦ت الجضًضة ؤٍ ألاخضار اإلاشحرة بلى مسُُاث ؤٍ نماطط ؾلَُ٦ت".
.2بغوهغ(: Bruner)1964
الُغٍ٣ت التي ًترظم ؤٍ ًغُ ٞحها الٟغص ما ىَ مَظَص خَلٌ في البِئت ٍىَ الُغٍ٣ت التي ًسؼإ بها اإلاٗغٞت التي ًخٟاٖل مًٗا .
:Solso)2000
.3ؾىلؿى (
٢ضعة الٟغص ٖلى ججًحز ٍجدٍَل اإلاٗغٞت اإلاؿخضزلت من نَعتها الخام التي ًخم اؾخ٣بالًا بها ؾَاء ٧انذ نُاٚت عمؼٍت
٧ال٩لماث ٍالغمَػ ٍاإلاٟاىُم ؤٍ نُاٚت ق٩لُت ٧ا ق٩اٍ ٫الغؾَم ٍالهَع الى الٗضًض من الهَع ٍالاقخ٣ا٢اث ٧اإلاٗاني
ٍألا٩ٞاع ٍالخهَعاث الظىنُت ٍطلٖ ٪ن َغٍ ٤الترابِ ٍالخماًؼ ٍالخ٩امل ٍالخَلُ ٠بُجها ختى ًخم عبًُا بما لضًٌ من ؤبنُت
مٗغُٞت .
:2001
 .4الؼٍاث غام
ؤنٌ جدٍَل صالالث مٗاني الهُاٚاث الغمؼٍت للمٗلَماث ؤٍ اإلاضزالث اإلاٗغُٞت (٧لماث عمَػ مٟاىُم ٍخضاث مٗغُٞت)
ٍالهُاٚاث الك٩لُت (ؤق٩ا ،٫عؾَم ،نَع) الى مٗاإ ٍؤ٩ٞاع ٍجهَعاث طىنُت ٍزُِ ٍؤبنُت ٍاؾتراجُجُاث مٗغُٞت

 5عاقل ،فاخر" ،)1977( ،معجم علم النفس" ،ط ،2دار العلم للماليني ،بريكت ،لبناف.
2

Piaget, J(1963):Problem delafiliatrion des structures, NoIL.7, Paris presses.

 3أبو جادك ،صاحل زلمد (" :)2000علم النفس التربوي"،ط ،2دار ادلسرية.
4سولسو ،ركبرت ("،)2000علم النفس المعرفي" ،ترمجة زلمد صليب الصبوة كمصطفي كامل كزلمد حسني الدؼ ،ط  ،2مكتبة األصللو ادلصرية ،القاىرة،
مصر.
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حؿخضزل ٍحكخٍٍ ٤خم اؾدُٗابها ٍحؿُ٨جها لخهبذ ظؼء من نؿُج البناء اإلاٗغفي الضاثم للٟغص ٍؤصٍاجٌ اإلاٗغُٞت في الخٟاٖل م٘
الٗالم من خَلٌ .
زاهُا :الاؾلىب اإلاػغفي (الاؾدُػابي  -الاؾخهبالي) :
: Keen)1970
1-2غغقه يحن(
ىَ جغقُذ الصخو للمٗلَماث ٍالبدض ٖن صالالتها م٘ التر٦حز ٖلى الٗال٢اث بحإ ٍخضاث اإلاٗلَماث ٍجٍَ٩ن ألا٩ٞاع الٗامت
ٍاإلاكتر٦ت بحإ اإلاَا ٠٢اإلادكابهت ٍحٗمُمًا ٖلى اإلاَا ٠٢ألازغُ ًا
الخ٣ا.
:MCkenne)1972
1-2غغقه مايُجي(
التر٦حز ٖلى الخٟهُالث في اإلاٗلَمت صٍإ الخٗغٖ ٝلى ٖال٢تها م٘ بًًٗا البٌٍٗ ،من زم جٍَ٩ن ؤ٩ٞاع زانت مدضصة
للمَ ٠٢من ؤظل ججنب ألا٩ٞاع ٍاإلاٗلَماث الؿاب٣ت .
:MCkenney&Keen)1974
3-2غغقه مايُجي ويحن(
بإنٌ َغٍ٣ت في الخ٨ٟحر ٍخل اإلاك٨الث ،جخمشل في بٗضًن:ألاٍ :٫اؾدُٗابي ًغ٦ؼ ٖلى جٍَ٩ن ٨ٞغة ٖامت مَؾٗت حٗبر ٖن
الٗال٢ت بحإ اإلاشحراث باالٖخماص ٖلى ٖمَمُت جل ٪اإلاٗلَماث.
ؤما البٗض الشاني :اؾخ٣بالي ًغ٦ؼ ٖلى ٨ٞغة مدضصة حٗبر ٖن الٗال٢ت بحإ اإلاشحراث باالٖخماص ٖلى جٟهُالث.
الخػغٍل الىظغي:
ًا
ًا
ٍ٢ض جبجى الباخض حٗغٍ ٠مايُجي ويحن ( )McKinney&Keenحٗغٍٟا نٓغٍا لبدشٌٍ ،طل ٪الٖخماصو نٓغٍتهما في ُ٢اؽ ألاؾلَب
اإلاٗغفي (الاؾدُٗابي الاؾخ٣بالي).
الخػغٍل ؤلاحغاجي:
ًا
ًا
ٍي٘ الباخض حٗغٍٟا اظغاثُا إلاًَٟم ألاؾلَب اإلاٗغفي (الاؾدُٗابي-الاؾخ٣بالي) ٖلى الندَ آلاحي:
ىَ الضعظت ال٩لُت التي ًدهل ٖلحها اإلاؿخجُب ٖنض اظابخٌ ٖلى مُ٣اؽ ألاؾلَب اإلاٗغفي (الاؾدُٗابي-الاؾخ٣بالي) اإلاٗض
ٚغاى ىظا البدض الخالي.
ً
زالشاَ :لبت اإلاغخلت الاغضاصًت:
ٍ:)1977ىم الُلبت من ٦ال الجنؿحإ الضاعؾحإ في مغخلت صعاؾُت ج ٘٣يمن اإلاغخلت الشانٍَت بٗض
حػغٍل (وػاعة التربُت
اإلاخَؾُت مضتها زالر ؾنَاث حؿتهض ٝجغؾُش ما جم ا٦دكا ٌٞمن ٢ابلُاث الُلبت ٍمَُلًم ٍجم٨جهم من بلَ ٙمؿخَُ ؤٖلى
من اإلاٗغٞت ٍاإلاًاعة م٘ جنََ٘ ٍحٗمُ ٤بٌٗ اإلاُاصًن ال٨ٟغٍت ٍالخُبُُ٣ت جمًُضا إلاَانلت الضعاؾت ٍبٖضاصىم للخُاة الٗلمُت
 ،1977نٓام اإلاضاعؽ الشانٍَت ع٢م (.)2
(ٍػاعة التربُت،
1الزيات ،فتحي مصطفى ("،)2001علم النفس المعرفي نماذج ونظريات" ،ج ،1دار اجلامعات للنشر القاىرة ،مصر.
Mckenny,J. &Keen,P.(1974):"How Managers Mind Work", Harfard Buiness,Review,P:79.9.

2
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الكهل الشاوي :بَاع هظغي وصعاؾاث ؾابهت :
ً
ؤوال :مكهىم يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث :
ًا
ٌٗخمض الاججاو اإلاٗغفي ٖلى مؿلمت حكحر الى ؤإ الؿلَ ٥ؤلانؿاني لِـ آلُا ؤٍ مباقغاٍ ،ل٨نٌ ًمغ بؿلؿلت من الٗملُاث
اإلاٗغُٞت الَؾُُت ختى جًٓغ الاؾخجابت ؾَاء ٧انذ زاعظُت ْاىغة للُٗاإ ؤٍ صازلُت ٌكٗغ بها ًٍٍٟمًا ناخبها ٍ ِ٣ٞم٘
بضاًت الاىخمام بنٓغٍت مٗالجت اإلاٗلَماث منظ ؤعبُٗنُاث ال٣غإ اإلااضخي خاٍٖ ٫لماء النٟـ ًٞم آلُاث الٗملُاث اإلاٗغُٞت من
جغمحز ٍجسؼٍن ٍاؾترظإ اإلاٗلَماث التي حٗمل ٖلى ن٣ل اؾخجاباث الانؿاإ ًٍٞم َغ ١الخٗامل م٘ اإلاٗغٞت من لخٓت
خضٍر اإلاشحر ٍختى لخٓت الاؾخجابت .
بطإ ٖنض الخُغ ١بلى ٖملُت الخمشُل اإلاٗغفي ٞال بض من الخضًض ٖن البنُت اإلاٗغُٞت ًٞما ٍظًاإ لٗملت ٍاخضة ،بط جمشل البنُت
اإلاٗغُٞت نخاط ٖملُت الخمشُل ٍنَعىا التي جَ٩نذ بمسخل ٠اإلاٗالجاث الٗ٣لُت للمٗلَماث اإلامشلت.
ٍَٗغ" ٝؤوػوبل" ) (Ausubel.1978البنُت اإلاٗغُٞت بإجها اإلادخَُ الكامل للمٗغٞت الترا٦مُت للٟغص ٍزَانًا الخنُٓمُت اإلاخمحزة
التي جمحز اإلاجا ٫اإلاٗغفي للٟغص .
ٍٍغُ حغاي) (Gray,1983ؤإ البنُت اإلاٗغُٞت للمخٗلم جخَ٩إ من ظانبحإ ىما اإلادخَُ ٍالخنُٓمٍَ ،كخمل اإلادخَُ ٖلى
الخ٣اثٍ ٤اإلاٟاىُم ٍاإلاباصت ٍألا٩ٞاع ٍألاؾماء ٍاإلاَاٍ ٠٢الَْاثٍ ٠الٗملُاث ٍألالَاإ ٍٚحرىاٍ،ؤما الخنُٓم  ًَٞما ٌكخمل
ٖلى الٗال٢اث ؤٍ الغٍابِ ألاؾاؾُت ٍالشانٍَت بحإ مسخل ٠الخ٣اثٍ ٤اإلاٟاىُم .
ٍٍغُ ؾٌىث) (Scott:1979ؤإ البنُت اإلاٗغُٞت حكمل جُبُ٣اث نخاط الخٟاٖل بحإ اإلادخَُ اإلاٗغفي بما ٌكملٌ من اإلاٗلَماث
ٍالخ٣اثٍ ٤اإلاٟاىُم ٍألا٩ٞاع ٍالَ٣اٖض ٍالَ٣انحإ ٍالً٣اًا ٍاإلاُُٗاث ؤلاصعاُ٦ت ٍالٗملُاث اإلاٗغُٞت التي حٗالج ىظا اإلادخَُ .
ًا
ٍؤإ البنُت اإلاٗغُٞت للٟغص جاصي صٍعا ؤ٦ثر ؤىمُت من صٍع الٗملُاث اإلاٗغُٞت في بخضار الخٛحراث اإلاٗغُٞت لضُ الٟغصٍ ،ؤإ
الٟغ ١بحإ ألاصاء اإلاخمحز ٍألاصاء الٗاصي في مسخل ٠ألانكُت الٗ٣لُت التي ًَ٣م بها ؤٍ ًنخجًا ألاٞغاص ًغظ٘ بلى الٟغ ١بُجهم في
ًا
زهاثو البناء اإلاٗغفي ؤ٦ثر مما ًَ٩إ عاظٗا بلى الٟغٍ ١بُجهم في الٗملُاث اإلاٗغُٞت .
بػٌ الىظغٍاث التي جىاولذ مكهىم الخمشُل اإلاػغفي:
ؤوال :هظغٍت بُاحُه :Piaget

1ابراىيم،سليماف عبد الواحد"،)2013(،علم النفس التعليمي" ،ط ،1دار اسامة للنشر كالتوزيع عماف ،األردف.
2الزيات ،فتحي مصطفى ("،)2004سيكولوجية التعلم بين المنظور االرتباألي والمنظور المعرفي" ،ط ،2دار اجلامعات للنشر القاىرة ،مصر.
3ادلوسوم ،حسن علي (":)2005دراسة مقارنة في العجز المتعلم تبعاً لبعض األساليب المعرفية "،أطركحة دكتوراه (غري منشورة )،كلية اآلداب ،اجلامعة
ادلستنصرية.
1الزيات ،فتحي مصطفى ("،)2004سيكولوجية التعلم بين المنظور االرتباألي والمنظور المعرفي" ،ط ،2دار اجلامعات للنشر القاىرة،صر.

5ادلوسوم ،حسن علي (":)2005دراسة مقارنة في العجز المتعلم تبعاً لبعض األساليب المعرفية"،أطركحة دكتوراه (غري منشورة )،كلية اآلداب ،اجلامعة
ادلستنصرية.
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"الخمشُل ٖنض  Piagetهي ٖملُت مٗغُٞت ًدَ ٫بَاؾُتها اإلاخٗلم اإلاَايُ٘ اإلاضع٦ت الجضًضة ؤٍ ألاخضار اإلاشحرة بلى مٟاىُم
(مسُُاث) ؤٍ نماطط ؾلَُ٦ت ٢اثمت ٍٍم٨ن ال ٫َ٣بإإ للمخٗلم زبراثً ًَٞ ،غُ ؤقُاء ظضًضة ؤٍ ؤقُاء ٢ضًمت بُغاث٤
ظضًضة ؤٍ ٌؿم٘ ؤقُاء ٍٍداٍ ٫صمج ىظو ألاخضار ٍاإلاشحراث الجضًضة بلى اإلاٟاىُم (اإلاسُُاث) التي ًملً٨ا ٍجهنًُٟا ٍ٤ٞ
ًا
ًا
جل ٪اإلاٟاىُم ٍٖنضما ًجابٌ اإلاخٗلم مشحرا ظضًضا ٍٍخٗظع ٖلٌُ جمشُلٌ في مسُِ مَظَص ؤنال لٗضم بًجاص ما ًالثمٌ،ؤٍ ؤنٌ ال
ًا
ًا
ًخ٣اعب م٘ جل ٪الخهاثو اإلاَظَصة ًت مسٍُِ،ما ًٟٗلٌ الٟغص ىَ ؤما ؤإ ًسل ٤مًَٟما ظضًضا لُم٨نٌ من ٍي٘ اإلاشحر
ًا
ًا
ًا
ًا
 ٌُٞؤٍ ٌٛحر ؤٍ ً ٠ُ٨مًَٟما (مسُُا) مَظَصا ؤنال بُغٍ٣ت جم٨نٌ من ؤإ ًًم اإلاشحر ٍ ،ٌُٞفي ٧لخا الخالخحإ حٗض
مَاءمت،ؤما الخَاػإ ٣ُٞهض بٌ خالت الخٗاص ٫ؤٍ الخَاػإ اإلاٗغفي بحإ ٖملُتي الخمشُل ٍاإلاَاءمتٞ،الخمشُل ىَ حٛحر ٦مي في البجى
اإلاٗغُٞت،ؤما اإلاَاءمت هي حٛحر نَعي في البجى اإلاٗغُٞتٍ،ىما ٖملُخا جناؾٍ ٤ج٩امل جغا٦مي في النمَ اإلاٗغفي ٍاعج٣اثٌٍ،بهظا ٞةإ
ًا
ٖملُتي الخمشُل ٍاإلاَاءمت مدؿاٍٍت ألاىمُت من الاعج٣اء اإلاٗغفي بط بإ ؤًت ج ١َٟإلخضاىما ٖلى ألازغُ ؾُٗض مغب٩ا لنكاٍ
الٟغص ال٨ٟغي ٞالخٗاص ٫ىَ يغٍعي لخإمحإ الخٟاٖل بحإ الٟغص ٍبُئخٌٍٖ،ضمٌ ىَ ٣ٞضاإ اإلاَاػنت بُجهما ٍٖ ،نضما ًسخل
الخٗاصً ٫تهُإ للٟغص صا ،٘ٞإ ًنكض الخَاػإ ؤي ؤنٌ ًخمشل ؤٍ ًَاثم بضعظت ؤ٦بر ٍٍنٓغ بلى الخٗاصٖ ٫لى ؤنٌ خالت يغٍعٍت
ٌٗمل الٟغص لبلًَٚا بجًض مؿخمغ .
ً
زاهُا :وحهت هظغ ؾىلؿى(:Solso )2000
ًا٦ض (عوبغث ؾىلؿى) في ٦خابٌ غلم الىكـ اإلاػغفي ( )Cognitive psychologyؤإ الخمشُل اإلاٗغفي ىَ ٢ضعة الٟغص ٖلى ججًحز
ٍجدٍَل اإلاٗغٞت اإلاؿخضزلت من نَعتها الخام التي ًخم اؾخ٣بالًا بها ؾَاء ٧انذ نُاٚت عمؼٍت ٧ال٩لماث ٍالغمَػ ٍاإلاٟاىُم ؤٍ
نُاٚت ق٩لُت ٧اإلق٩اٍ ٫الغؾَم ٍالهَع،بلى ال٨شحر من الهَع ٍالاقخ٣ا٢اث ٧اإلاٗاني ٍألا٩ٞاع ٍالخهَعاث الظىنُت ٍطل٪
ٖن َغٍ ٤الترابِ ٍالخماًؼ ٍالخ٩امل ٍالخَلُ ٠بُجها ختى ًخم عبًُا بما لضًٌ من ؤبنُت مٗغُٞت لخهبذ ظؼء مجهاٍ ،الخمشُل
اإلاٗغفي للمٗلَماث بدؿب ما ًغاو(ؾىلؿى) ٌٗض بمشابت ٖملُت ؤؾاؾُت مغ٦بت جخإل ٠من ٖضص من الٗملُاث الٗ٣لُت
البؿُُت التي جال ٠مٗا ؾلؿلت ىغمُت من اإلاؿخٍَاث بدُض ًإحي الخٍ ٟٔالخسؼٍن في ٢اٖضة البناء الًغمي اإلاؼَٖم ٍَٗجي
الاخخٟاّ باإلاٗلَماث بهَعتها الخام الضازلت في البناء اإلاٗغفي للٟغص ؤٍ طا٦غجٌ ختى جمشل ظؼء مجها ٍفي اإلاؿخَُ الشاني ألاٖلى
ًإحي الغبِ ؤٍ الخهنٍَُٗ ٠جي عبِ اإلاٗلَماث الضازلت(اإلاٗغٞت الجضًضة) بخل ٪التي جَظض في الظا٦غة ٍجهنًُٟا في ٞئاث
ٍمٗاإ ٍؤ٩ٞاع
جِؿغ اؾترظاًٖا ٍٍإحي في اإلاؿخَُ الشالض الاقخ٣اٍ ١الخَلُض للمٗلَماث ٍَٗجي اؾخنخاط ٍجَلُض مٗلَماث
ٍض
ظضًضة من جل ٪اإلاٗلَماث اإلاَظَصة في الظا٦غة ٍالتي جَ٩نذ بٟٗل الغبِ بحإ اإلاٗلَماث،ؤما في اإلاؿخَُ الغاب٘ ُٞإجُالخَلُ٠
بحإ اإلاٗلَماث ٍَٗجي اإلاَاءمت بحإ اإلاٗلَماث الجضًضة الضازلت ٍاإلاٗلَماث ال٣ضًمت اإلاَظَصة في الظا٦غة،ؤما في اإلاؿخَُ
الخامـ ًإحي جَُْ ٠اإلاٗلَماث ٍَٗ،جي اؾخسضام اإلاٗلَماث ٍجًَُْٟا بُغٍ٣ت ٗٞالت ٍمنخجت في اٚغاى مخٗضصة ٍٖلى ىظا
ألاؾاؽ ٦ما ٌٗخ٣ض(ؾىلؿى) ؤإ الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث ٌؿًم بهَعة ٗٞالت في خضٍر الخٗلم .
ٍَٗخ٣ض الباخض ؤإ ؤ٦ثر النٓغٍاث التي جناٍلذ ٖملُت الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث ٍالخبراث التي ًماعؾًا الٟغص ججاو
مدخٍَاث البِئت اإلادُُتٖ،لى ازخال ٝمهاصعىا ٍجنَٕ مشحراتها جا٦ض ٍجغظ٘ مهضع الخمشُالث اإلاٗغُٞت في بنُت الٟغص بلى نَٕ
ًا
ًا
الخبرة ؤٍال ٍصعظت جٟاٖل الٟغص مًٗا زانُاٍ ،ىل هي زبراث ٍمٗلَماث نَعٍت ؤم نَجُت ؤم خغُ٦ت ؤم الهَعٍت ٍىل هي
1االزيرجاكم ،فاضل زلسن (":)1991أسس علم النفس التربوي"،دار الكتاب للطباعة كالنشر ،ادلوصل ،العراؽ.
2سولسو،ركبرت ("،)2000علم النفس المعرفي "،ترمجة زلمد صليب الصبوة كمصطفي كامل كزلمد حسني الدؼ ،ط  ،2مكتبة األصللو ادلصرية ،القاىرة،
مصر.
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٦خابُت ؤم عمؼٍت ؤم بإق٩اٍ ٫مسُُاث ٍعؾَم ٍَغٍ٣ت حٗامل الٟغص مًٗا ىل بك٩ل ٦لي ؤم ظؼجي ؤم بٗال٢اث اعجباَُت م٘
مٗلَماث ٍزبراث ؤزغُ ؤم بةٖاصة جنُٓم ٍنُاٚت ظضًضةٍ ،ىظا ما ؤٞاصو الباخض في ٖملُت بناء مُ٣اؽ ٟ٦اًت الخمشُل
اإلاٗغفي الخام بالبدض.
ألاؾلىب اإلاػغفي الاؾدُػابي-الاؾخهبالي:
ىَ ؤخض ألاؾالُب اإلاٗغُٞت الظي ٌكحر بلى مجمَٖخحإ من ألاٞغاص،ألاٍلى هي الاؾدُٗابُت ٍهي مجمَٖت ألاٞغاص الظًن ًغ٦ؼٍإ
ٖلى جٍَ٩ن ٨ٞغة ٖامت ٍمَؾٗت ٖن الٗال٢اث بحإ اإلاشحراث التي ًخًمجها اإلاَ ٠٢البُئي الظي ًدُِ بهم مٗخمضًن ٖلى
ٖمَمُاث جل ٪اإلاشحراث،ؤما اإلاجمَٖت الشانُت هي الاؾخ٣بالُت ٍهي مجمَٖت ألاٞغاص الظًن ًغ٦ؼٍإ ٖلى جٍَ٩ن ٨ٞغة مدضصة
ٖن الٗال٢اث بحإ اإلاشحراث التي ًخًمجها باإلاَ ٠٢البُئي الظي ًخٗغيَإ لٌ مٗخمضًن ٖلى جٟهُالث زانت بخل ٪اإلاشحراث ٍؤإ
ألاٞغاص طٍي ألاؾلَب الاؾدُٗابي ٌؿخٗملَإ اإلاٟاىُم ٍٍغ٦ؼٍإ ٖلى الٗال٢اث بحإ ٣ٞغاث اإلاٗلَماثٍٍ،داٍلَإ الخٗغٖ ٝلى
الَٗامل اإلاكتر٦ت بُٛت حٗمُمًا ٖلى مشحراث البِئت اإلادُُت بهم،ؤما ألاٞغاص طٍي ألاؾلَب الاؾخ٣بالي ٞةجهم ًغ٦ؼٍإ ٖلى
جٟانُل اإلاٗلَماث ٍٍداٍلَإ جٍَ٩ن ٨ٞغة زانت ٍطل ٪جهم ًنخَ٣إ اإلاٗلَمت من اإلاالخٓت مباقغة ب ٌٛالنٓغ ٖن الٗال٢ت
بُجهما .
الىظغٍاث التي قؿغث ألاؾلىب اإلاػغفي (الاؾدُػابي -الاؾخهبالي ):
ً
:1973
ؤوال:هظغٍت مايُجي ويحن()MCKinny&Keen
٢ضم ٧ل من مايُجي) )McKenneyؤؾخاط بصاعة ألاٖما ٫في ٧لُت ألاٖما ٫الخجاعٍت بجامٗت ىاعٞاعص(ٍ ،)Harvardيحن Keen
ألاؾخاط اإلاؿاٖض في ٖلم النٟـ الخنُٓمي ٍؤلاصاعي في ال٩لُت طاتها ؤنمَطظا لَن ٠ألاؾالُب اإلاٗغُٞت ًخًمن بٗضًنٌ ،ؿمى
ألاٍ :٫بٗض ظم٘ اإلاٗلَماث (ٍ )Information Gatheringىَ ًغجبِ بالٗملُاث اإلاٗغُٞت التي ًنٓم الٗ٣ل بَاؾُتها اإلانبهاث
البهغٍت اللُٟٓت،ؤما البٗض الشاني  ًَٞبٗض جٍَ٣م اإلاٗلَماث (ٍَُ )Information Evaluationكحر بلى الخخاب٘ الظي ًدلل من
زاللٌ الٟغص اإلاٗلَماثٍ،ؤإ ٧ل من (مايُجي ويحن) ٢ضما نٓغٍتهما في ألاؾلَب اإلاٗغفي الاؾدُٗابي-الاؾخ٣بالي من زال ٫مك٩لت
مٟخٗلت لجنضي ًدمل بنضُ٢ت ٍ٢ام بذجؼ مجمَٖت من الُالب في بخضُ ٚغ٧ ٝلُت ألاٖما ٫الخجاعٍت في ظامٗت ىاٞاعص
ألامغٍُ٨ت ٍ٧اإ ٖضصىم ٖكغٍن َالبا ٍ٢ا ٫الجنضي بنٌ ؾُ٣خل ٧ل ٍاخض ًداٍ ٫ؤإ حهغب من جل ٪الٛغٞت ٍ٢ض جبحإ إلااُ٦جي
ٍ٦حإ ؤإ الُلبت ان٣ؿمَا بلى مجمَٖخحإ ألاٍلى ٍيٗذ زُت منٓمت حؿخضعط بها الجنضي للخضًض ٖن َمَخاجٌ ٍآمالٌ
اإلاؿخ٣بلُت في خاٗٞ ٫ل ىظا ألامغ من ٖضمٌ ٍمن زم اجهُاعو ؤٍ جغاظٌٗ ٍالؿُُغة ٖليه ٍىم الاؾخ٣بالُحإ،ؤما اإلاجمَٖت
الشانُت ٣ٞض ٍيٗذ زُت جخمشل في مًاظمت الجنضي من ٢بل ؤخض ؤٞغاصىا زم حهغب آلازغٍإ ٍمن زم ا٢ترخذ زُت ؤزغُ
ًا
للهجَم الجماعي ٍى٨ظا بضؤث اإلاجمَٖت جبدض ٖن الخلَٖ ٫نضما جغُ ؤإ الخل الخالي لم ًجض نٟٗا ٍىم الاؾدُٗابُحإ.
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2ادلتويل ،بيداء صاحل (":)2008األسلوب المعرفي (االستيعابي-االستقبالي) وعالقتو بالقدرة على اتتاذ القرا ر"،رسالة ماجستري (غري منشورة ) ،كلية
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ٍ٢ض خضص  ) 1974) ،McKenney& Keenألاؾالُب اإلاٗغُٞت الخانت ب٩ل بٗض من ىظو ألابٗاصٞ ،بٗض ظم٘ اإلاٗلَماث
اإلاؿتهض ٝفي الضعاؾت الخالُت ًخًمن ؤؾلَبحإ مٗغُٞحإ ىما :الاؾدُٗابي(ٍٍ )Preceptiveخمشل في ؤإ بٌٗ ألاشخام
ٌؿخٗملَإ اإلاٟاىُم ٍٍغ٦ؼٍإ ٖلى الٗال٢اث بحإ ٣ٞغاث اإلاٗلَماثٍٍ،داٍلَإ الخٗغٖ ٝلى الَٗامل اإلاكتر٦ت بُٛت حٗمُمًا
ٖلى مشحراث البِئت اإلادُُت ًٞ.م ال ًنخ٣لَإ من مٗلَمت ؤٍ ٨ٞغة بلى ؤزغُ ؤٍ من ظؼء بلى آزغ صٍإ جٍَ٩ن الٗال٢اث
الخٟؿحرًت لخل ٪ألاظؼاءٍ،الاؾخ٣بالي(ً )Receptiveخمشل في ؤإ بٌٗ ألاشخام ًغ٦ؼٍإ ٖلى جٟانُل اإلاٗلَماث اإلاُٗاة
ٍٍداٍلَإ جٍَ٩ن ٨ٞغة زانت،طل ٪ؤجهم ًنخَ٣إ اإلاُُٗاث من اإلاالخٓت اإلاباقغة بهغ ٝالنٓغ ٖن الٗال٢ت بُجهاًٞ،م ال
ًبدشَإ ٖن ٖال٢ت ٧ل مٗلَمت باإلاُُٗاث ألازغُ ؤٍ ألا٩ٞاع الؿاب٣ت،بل ًًٟلَإ مٗغٞت ٧ل اإلاٗلَماث اإلاخٗل٣ت بمَ٠٢
مٗحإ ٢بل الخَنل بلى خل مٗحإ٦،ما جَنل ىظاإ الباخشاإ بلى ؤإ ألاٞغاص بما ؤإ ًَ٩نَا اؾدُٗابُحإ ؤٍاؾخ٣بالُحإ في ظمًٗم
ًا
ًا
للمٗلَماث٣ٞ ،ض ٍظضا في صعاؾتهما ؤإ ( )%75من ؤٞغاص ُٖنت الضعاؾت ٌؿخٗملَإ ؤؾلَبا ٍاخضا  ِ٣ٞفي ظم٘ اإلاٗلَماثٍ،ؤإ
الٛالبُت مجهم ًُبَ٣إ ؤؾلَبهم اإلاًٟل لخل اإلاك٨الث التي جَاظًًم ختى لَ٧انذ اإلاك٩لت اإلاٗنُت ٢ابلت للخل بَيَح
ًا
باؾخٗما ٫ؤؾلَب مسخل ٠ؤًًا ٍ .ؤإ ٧ل من ألاٞغاص الاؾدُٗابحإ ٍالاؾخ٣بالُحإ لًم ؤؾالُبهم الخانت في الخ٨ٟحر ؤًًا .
ٍإلاا ٧انذ ىظو النٓغٍت ٢ض اٖخمضث ٖلى ؤنمَطط ظم٘ اإلاٗلَماث ٍٖال٢خٌ بمٗالجت الاؾدُٗاب ٍالاؾخ٣با ٫خُض ًَ٣م
الضما ٙبدنُٓم البُاناث اإلاخناْغة في البِئت ٍمٗالجتها من زال ٫جهنًُٟا ٍجنُٓمًا ٍجَنًُٟا ٖلى ؤجها ؤما اؾدُٗابُت ؤٍ
اؾخ٣بالُتٞ ،إإ ألاشخام الظًن ًجمَٗإ اإلاٗلَماث بُغٍ٣ت اؾدُٗابُت ًَ٣مَإ بخهُٟت اإلاٗلَماث ٍجنُ٣تها بلى مهنٟاث
ًا
جم حٗلمًا مؿب٣ا،بِنما ألاشخام الظًن ًجمَٗإ اإلاٗلَماث بُغٍ٣ت اؾخ٣بالُت ًإزظٍإ اإلاٗلَماث بك٩ل ماصة زام ٍبإص١
نُٛت مم٨نت ٍ.بحإ مايُجي ويحن ) )McKenney& Keenؤإ ألاؾلَب اإلاٗغفي (الاؾدُٗابي-الاؾخ٣بالي) قإنٌ قإإ ألاؾالُب
اإلاٗغُٞت ألازغُ ًخمحز بالشباث ٖبر الؼمن ٍٍم٨ن حٗؼٍؼو بالخبرة ٍالخضعٍبٍ ،ؤإ الصخو ٧لما ؤػصاص حٗلمٌ ٍاعج٣ى في حٗلُمٌ
٧لما ػاصث ٢ضعجٌ في اؾخ٣با ٫اإلاٗلَماث التي ججٗل منٌ بالًغٍعة ؤ٦ثر اؾخ٣اللُتٍ،من ٧ل ماؾبٌٗ ٤خ٣ض الباخض ؤإ
اؾخٗما ٫البٗض الاؾدُٗابي من بٌٗ ألاشخام ًاصي بهم بلى مدضٍصًت اؾخ٣با ٫اإلاضزالث ٍبنخاط اإلاسغظاث ٍجضىَع
شخهُاتهم ألامغ الظي ًنٗ٨ـ ٖلى ٢ضعتهم في ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث ٞإًْغث النخاثج ٍظَص ٖال٢ت ٖ٨ؿُت
ؾالبت بحإ ٟ٦اءة الخمشُل ٍألاؾلَب الاؾدُٗابي-الاؾخ٣بالي .
ً
زاهُا :هظغٍت الؿُاصة الضماؾُت لهحرمان:
ًا
حكحر نٓغٍت هحرمان بلى ؤإ للٗ٣ل ؤنماَا مسخلٟت في الخ٨ٟحر ًخم من زال ٫ظم٘ اإلاٗلَماث من مشحراث البِئت ٍُُٟ٦ت الخٗامل
مًٗاٍٍ،ن٣ـم الٗ٣ل بدؿب ىظو النٓغٍت بلى نهٟحإ (ؤًمنٍ ،ؤٌؿغ)ٍ ،حهخم النه ٠ألاًمن باإلاكاٖغ ٍؤلابضإ ٍالغٚباث
ٍالخُاٍ ٫الابخ٩اعٍٍَ،ن ٠ؤصخابٌ بظٍي النمِ (الاؾدُٗابي)،بِنما حهخم النه ٠ألاٌؿغ بالخ٣اثٍ ٤ألاع٢ام ٍاإلانُ٤
ٍالخَُاث ٍالانًباٍٍٍَ،ن ٠ؤصخابٌ بظٍي النمِ (الاؾخ٣بالي).

1

Sage,A.(1980): Behavioral & Organization Considerations In The Design Of Information System
Huffman, Lynn. PH.D. Proplem Solving (1998). Texas Tech University: Division of Outreach and Extended
Studies.
3
McKinney,E.H.,(2002): Leveraging The Hidden Order Of Systems ,U.S.A.
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ٍٍدَي النه ٠ألاًمن ٖلى نمُحإ ٞغُٖحإ ىما (نمِ الابضإ) ٍٍ ٘٣في الجؼء ألاًمن الٗلَي ٍٍغمؼ لٌ بالغمؼ((ٍ ،)Dنمِ
اإلاكاٖغ) ٍٍ ٘٣في الجؼء الاًمن الؿٟلي ٍٍغمؼ لٌ بالغمؼ( ،)Cؤما النه ٠ألاٌؿغُٞدخَي ٖلى نمُحإ ٞغُٖحإ ؤًًا ىما (نمِ
اإلاَيَُٖت) ٍٍ ٘٣في الجؼء الٗلَي ألاٌؿغ ٍٍغمؼ لٌ بالغمؼ ((ٍ ،)Aنمِ الخنُٟظ) ٍٍ ٘٣في الجؼء الؿٟلي ألاٌؿغ ٍٍغمؼ لٌ
بالغمؼ(.)B
بمٗجى ؤإ طٍي النمِ الاؾدُٗابي ًخمشلَإ في النه ٠ألاًمن في (الابضإ ٍالكاٖغٍت) ،بِنما ًخمشل طٍي النمِ (الاؾخ٣بالي) في
النه ٠ألاٌؿغ في (اإلاَيَُٖت ٍالخنُٟظ).
ٍٍجب الخنبٌ بلى ؤإ النمِ لِـ مدخ٨غا الٗ٣ل لَخضو ،إ ىنا ٥نؿبت بحإ ألانماٍ في طل ٪ل٩ل شخهُتٞ ،إشخام حٛلب
ٖلحهم اإلاَيَُٖت ٍؤشخام ٌٛلب ٖلحهم ؤلابضإ ٍؤشخام ٢ض ًجمَٗإ ؤلابضإ ٍاإلاَيَُٖتٍ،ؤنماٍ الخ٨ٟحر ألاعبٗت هي:
 .1همِ اإلاىيىغُت:
ٍٍ ٘٣في الٟو ألاٌؿغ من الضماٍ،ٙحهخم ؤصخاب في ىظا النمِ بالخ٣اثٍ ٤ألاصلت ٍؤلازباجاث ٍالبراىحإ ٍٍخٗاملَإ م٘ ألاع٢ام
ًا
ًا
بك٩ل ٦بحرٍ،ىم منَُُ٣إ ٍٍ٣غعٍإ بٗض ج٨ٟحر ٍصعاؾت مخإنُتٍ،جغ٦حزىم ٖا ٫ظضاٍ،حهخمَإ باإلاا ٫اىخماما بالٛاٍ ،ؤزُائىم
ًا
٢لُلتٍٍ،دؿبَإ ل٩ل شخيء مضٍُ،ظضٍُ ٢بل اجساط ؤي ٢غاع ختى في خُاتهم الَُمُتٚ،البا ال ًخَ٣ٟإ م٘ نمِ
اإلاكاٖغٍٍ،مُلَإ بلى البٗض الاؾخ٣بالي.
 .2همِ الخىكُظ:
ٍٍ ٘٣في الٟو ألاٌؿغ من الضماٍ،ٙحهخم ؤصخاب ىظا النمِ بإص ١الخٟانُل،ختى الخاًٞت مجهاٍَٗ ،ملَإ ٖلى زِ ٍاخض
ًا
ًا
زابذ ٍال ًمُلَإ للخُٛحر ٍالخجضًض ٍلضحهم زباث ٖا ٫ظضاٍ ،انًباٍٍ .حهخمَإ بةصاعة الَ٢ذٍٍ ،دترمَإ النٓام ظضا،
ٍالترجِب ىَ ألاؾاؽ في خُاتهم الَُمُتٍَٗ .خمض ٖلحهم ٦شحرا في انجاػ ألاٖماًٞ ،٫م ؤإ ٧لَٟا بٗمل ًنجؼٍنٌ ٖلى ؤ٦مل ٍظٌ،
ًا
ٍال ًغجاح لًم با ٫الا بةجهاء الٗملٍٚ .البا ال ًخَ٣ٟإ م٘ نمِ ؤلابضإٍٍ ،مُلَإ بلى البٗض الاؾخ٣بالي.
 .3همِ الكاغغٍت:
ٍٍ ٘٣في الٟو ألاًمن من الضما ٍ.ٙصخاب ىظا النمِ خـ مغى ٠للٛاًتٞ،مكاٖغىم ع٣ُ٢ت حهخمَإ ٍَٗخنَإ بٗال٢اتهم
م٘ آلازغٍنٍ،حهخمَإ باخخُاظاث آلازغٍنٍ،لضحهم بضحهت عاجٗتٍٍ،دبَإ الٗمل ٦مجمَٖتٍٍُ،اٍَٖإ آلازغ ختى لَ ٖلى
خؿاب ؤنٟؿًمٍ،حٗخمض ٢غاعاتهم صٍما بالضعظت ألاٍلى ٖلى اإلاكاٖغ ًٞم ًغبَإ ؤبناءىم ٖلى م٩اعم ألازال٨ٍٍ،١غىَإ الَخضة
ًا
ٍالٗؼلتٍٍ،خًاًَ٣إ ؤإ ؤخؿَا ؤجهم ؤًٚبَا ؤخضاٍٍ،مُلَإ للًضٍءٍٖ،اََُٟإ ٍٍ٣غئٍإ اإلاَايُ٘ ٍال٣هو الٗاَُٟتٍ .ىم
ًا
ًا
ؤ٦ثر ألانماٍ لُٟا ٍؤ٦ثرىم زضمت ٍمؿاٖضةٍٚ.البا ال ًخَ٣ٟإ م٘ نمِ اإلاَيَُٖحإ ٍٍمُلَإ الى البٗض الاؾدُٗابي.
 .4همِ ؤلابضاع:
ٍٍ ٘٣في الٟو ألاًمن من الضماٍٍ.ٙخه ٠ج٨ٟحر ؤصخاب ىظا النمِ بمضاو البُٗضٍٍ،نٓغٍإ بلى الصخيء بك٩ل اؾدُٗابي
ٍجهَعاتهم ٦بحرة ٍٍاؾٗتٍ،لضحهم ٢ضعة ببضإ ٍابخ٩اعٍ،حهخمَإ باإلاٛامغة ٍالاؾخ٨كاٍ،ٝىم ٦شحرٍ الؿٟغ ٍالخن٣لٍ ،ؤٚلب
ًا
٢غاعاتهم ج٣غٍبُت ٍحٗخمض ٖلى الخضؽ ٍالخٍَ.٘٢لضحهم حُٛحر ٍججضًض ىاثل ختى في ؤ٩ٞاعىم ٞخجضىم الَُم ب٨ٟغو ٍٚضا ب٨ٟغة
ؤزغٍُ.زُاعاتهم مخنَٖت٢ٍ،غاعاتهم ؾغَٗت لظل ٪ج٨ثر ؤزُائىم ٍٍٟكلَإٍ ،مٗلَماتهم ٚؼٍغة ٍججاعبهم مخٗضصةٍ،ىم
منَ٣ٟإ للماٍٚ ٫البا ما ًَ٩نَإ َٞيٍَحإٍٍ،خمحزٍإ بدب الخُٛحر ٍٖك ٤الخجضًض ٍَكٗغٍإ بالًُٖ ٤نض ب٣ائهم في م٩اإ
177
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ٍاخض ٍىم منضَٗٞإ ٍؤ٩ٞاعىم ٚحر ٖاصًتٍ ،ال ًم٨ن الخنبا بهاٍ ،زُالًم ٍاؾٍ٘ٚ.البا ال ًخَ٣ٟإ م٘ نمِ الخنُٟظًحإ
ٍٍمُلَإ بلى البٗض الاؾدُٗابي.
ٍٍخطر مما ؾب ٤ؤإ ألانماٍ جخَػٕ بحإ م٨دؿبت ٍمَعٍزت٣ٞ ،ض ًخٛحر نمِ الصخو بناء ٖلى الٓغٍ ٝالتي ٢ض جَاظًٌ،
ًٍٞال ٖن ؤننا ال نؿخُُ٘ الخ٨م ٖلى ٧ل نمِ بإنٌ ؾحئ ؤٍ ظُض ؤٍ طٍ ٟ٦اًت ٖالُت ؤٍ يُٟٗتٞ،ل٩ل نمِ زهاثهٌ التي
ًا
جمحزو ٍالتي ٢ض حُٗبٌ ؤًًا.
ٍٍم٨ن ؤإ نَْ ٠ازخال ٝألانماٍ ظُضاٞ،مشال ىنا ٥ماؾؿت ٌٗمل بها ؤعبٗت ؤشخام ل٩ل مجهم نمِ ًسخلٖ ٠ن آلازغ
ٞنمِ ؤلابضاعي ً٨ٟغ ٍٍبضٕ بإ٩ٞاع(اؾدُٗابي)ُٞ،إزظىا نمِ اإلاَيَعي ٍٍدللًا ٍٍضعؾًا ٍٍد٨م ٖلى ٗٞالُخٌ (اؾخ٣بالي)،
ُٞإزظىا نمِ الخنُٟظي ٍَكغٖ ٝلى بنجاػىا ٍجنُٟظىا(اؾخ٣بالي) ،ؤما نمِ الكاٖغي ُٞإزظ ٖمل الٗال٢اث الٗامت ٍالغبِ
بحإ اإلااؾؿت ٍالخاعط(اؾدُٗابي).
ٍٍم٨ن ال ٫َ٣في يَء ما ؾب ٤ؤنٌ ٌٛلب ٖلى الغظا ٫نمُي اإلاَيَُٖت ٍؤلابضإ ،بِنما ٌٛلب ٖلى النؿاء نمُي الكاٖغٍت
ٍالخنُٟظٍٍ،نصر ألاشخام اإلابالٛحإ في نمِ ٍاخض ؤإ ًَُعٍا ؤنٟؿًم ًٍٍَٗا في اٖخباعىم ممحزاث ألانماٍ ألازغُ
ٍمداٍلت ا٦دؿابهاٞ ،الصخو ىَ الَخُض ال٣اصع ٖلى حُٛحر نٟؿٌ .
الضعاؾاث الؿابهت التي جىاولذ يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث :
.2011
2003وصعاؾت الخغَكت
 2001وصعاؾت الؿُض
ؤوال :صعاؾاث غغبُت:مشل صعاؾت الؼٍاث
ً
زاهُا :صعاؾاث غغانُت :مشل صعاؾت ؾاهمٍ2011صعاؾت الكنهغاوي
.2012
ً
زالشا:الضعاؾاث ألاحىبُت:مشل صعاؾت مىلُىا()MOLINA2007و صعاؾت ًاهج وهىهج (.)YANG HUNG 2008
الضعاؾاث الؿابهت التي جىاولذ ألاؾلىب اإلاػغفي (الاؾدُػابي -الاؾخهبالي).
ً
ؤوال :الضعاؾاث ألاحىبُت والػغبُت
من زال ٫البدض لم ًخم الخهَٖ ٫لى صعاؾت ؤظنبُت ؤٍ ٖغبُت خؿب ٖلم الباخض بل ختى الضعاؾاث اإلادلُت التي ط٦غىا
الباخض لم جخَنل بلى طل.٪
.2014
ٍ 2008صعاؾت حىوي
زالشا ً  :الضعاؾاث الػغانُت :مشل صعاؾت اإلاخىلي
حىاهب ؤلاقاصة مً الضعاؾاث الؿابهت :
٧انذ الٛاًت من اَالٕ الباخض ٖلى ٖضص من الضعاؾاث الؿاب٣ت هي الخٗم ٤في مخٛحراث البدض ٍا٦دؿاب اإلاٗلَماث الخانت
بمخٛحراث الضعاؾت ٍجٍَ٩ن عئٍت قاملت ٖن مضُ مؿاىمت ىظو اإلاخٛحراث في ٞاثضة اإلاجخمٗاث في الجَانب التي َب٣ذ ٖلحها
ؾَاء في اإلاجا ٫التربَي ؤٍ الاظخماعي ؤٍ الهناعي من زاللًا جم الخَنل بلى نخاثج بًجابُت ؤٍ ؾلبُت ٍحٗمُمًا ٖلى ىظو

1براىيم ،ابتسامة رعد":)2014( ،أنماط التفكير وفقا لنظرية ىيرمان وتأثيرىا في خفة حركة القيادة " ،حبث تطبيقي يف كزارة النفط العراقية ،رسالة
ماجستري غري منشورة ،قسم اإلدارة العامة،كلية اإلدارة كاالقتصاد ،جامعة بغداد.
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اإلاجخمٗاث ٍمن زال ٫ىظا الاَالٕ ؤٞاص الباخض من نُاٚت ؤىضا ٝصعاؾخٌ ٍجدضًض ُٖنت الضعاؾت ٍَغ ١اإلاٗالجت
ؤلاخهاثُت للَنَ ٫بلى النخاثج ٍحٗمُمًا ٖلى مجخم٘ الضعاؾت ٍم٣اعنتها م٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت.
الكهل الشالث:مىهجُت البدث وبحغاءاتها:
ًا
ًخًمن ىظا الٟهل ٖغيا إلظغاءاث الضعاؾت من خُض جدضًض اإلاجخم٘ ٍازخُاع الُٗنت ٍألاصٍاث اإلاؿخٗملت للخد ٤٣من
ًا
ؤىضا ٝالضعاؾت ًٞال ٖن الَؾاثل ؤلاخهاثُت اإلاؿخٗملت .ٌُٞ
ؤوال:ﹰمىهج البدث:
اجسظث ىظو الضعاؾت اإلاىهج الىنكي الاعجباَي Descriptive Methodمنهجاﹰلًاٍ ،الظي ٌٗجي ٍن ٠ما ىَ ٧اثن ٍٍخًمن
ٍن ٠الٓاىغة الغاىنت ٍجغُ٦بها ٍٖملُاتها ٍالٓغٍ ٝالؿاثضة ٍَكمل اإلانهج الَنٟي ظم٘ اإلاٗلَماث ٍالبُاناث ٍجبٍَبها
ٍجدلُلًا ٍُ٢اؾًا ٍجٟؿحرىاٍ ،ىَ ٖباعة ٖن ؤؾلَب صٍ ٤ُ٢منٓم ٍؤؾلَب جدلُلي للٓاىغة ؤٍ اإلاك٩لت اإلاغاص بدثها من زال٫
منهجُت بُغٍ٣ت مَيَُٖت ٍناص٢ت بما ًد ٤٣ؤىضا ٝالبدض .
ً
زاهُا :مجخمؼ البدث:
ً٣هض باإلاجخم٘ اإلاجمَٖت ال٩لُت طاث الٗنانغ التي ٌؿعى الباخض بلى ؤإ ٌٗمم ٖلحها النخاثج طاث الٗال٢ت باإلاك٩لت ٍٍ،خدضص
مجخم٘ ىظو الضعاؾت بُلبت اله ٠الخامـ ؤلاٖضاصي من الٟغٖحإ الٗلمي ٍألاصبي الظَ٧ع ٍؤلانار في اإلاضاعؽ ؤلاٖضاصًت
ًا
 )5242من الظَ٧ع بَا٘٢
َ )9070البا ٍَالبت ٍبَا(٘٢
ٍالشانٍَت الخَ٩مُت الهباخُت في مدآٞت ٍاؾِ* ٍالبالٖ ٜضصىم (
 )1563ؤصبي ،مَػٖحإ ٖلى( )6ؤًُ٢ت.
ٖ )2265لمي ٍ(
 )3828بنار بَا( ٘٢
 )2267ؤصبي ٍ(
ٖ )2975لمي ٍ(
(
زالشا :غُىت البدث:
ً
وجهؿم غلى ؤوال :غُىت الخدلُل ؤلاخهاجي:
لٛغى الخد ٤٣من الخهاثو الؿَُ٩مترًت صٍاث البدض ،ازخاع الباخض ُٖنت َبُ٣ت ٖكَاثُت طاث الازخُاع اإلادؿاٍي
َ )200البت من َلبت اإلاضاعؽ ؤلاٖضاصًت ٍالشانٍَت في اله٠
َ )200البا ٍ(
َ )400الب ٍَالبت،مَػٖحإ بَا( ٘٢
َ٢امًا (
ًا
الخامـ الاٖضاصي بٟغٌُٖ الٗلمي ٍألاصبيٍَٗ ،ض ىظا الدجم لُٗنت الخدلُل الاخهاجي لل٣ٟغاث مناؾبا في يَء عؤي هاهللي
ًا
( )Nunnaly,1979الظي ٌكحر الى ؤإ ٖضص ؤٞغاص الُٗنت لٛغى جدلُل ال٣ٟغاث بخهاثُا ًجب ؤإ ًَ٩إ بحإ ( )10-5ؤمشاٖ ٫ضص
.2015
ٍ 2015لٛاًت/4/6
٣ٞغاث اإلاُ٣اؽ ٍطل ٪لخ٣لُل ؤزغ الهضٞت٢ٍ .ض بضا الخُبُ ٤للخدلُل الاخهاجي بخاعٍش/3/23
ً
زاهُا :غُىت الخُبُو النهاجي:
لٛغى جد ٤ُ٣ؤىضا ٝالبدض ٍبٗض اؾخسغاط الخهاثو الؿَُ٩مترًت صٍاث البدض قغٕ الباخض في الخُبُ ٤الجهاجي ٖلى
ًا
)215طَ٧ع من
َ )372البا ٍَالبت بَا( ٘٢
ُٖنت البدض ٍازخاع الباخض ُٖنت َبُ٣ت ٖكَاثُت طاث الازخُاع اإلاخناؾب َ٢امًا (
 )157بنار من الٟغٖحإ٢ٍ،ض اٖخمض الباخض مٗاصلت (ؾدُكً زامؿىن)لخدضًض نؿبت الُٗنت من اإلاجخم٘ ألانلي
الٟغٖحإ ٍ(
للبدض مَػٖحإ ٖلى اإلاضاعؽ الاٖضاصًت ٍالشانٍَت في ؤًُ٢ت اإلادآٞت،بط ٌكحر زامؿىن بلى ؤنٌ ٧لما ػاصث صعظت الش٣ت
1عبيدات ،دكقاف كآخركف("، )1996البحث العلمي مفهومو ،أدواتو ،أساليبو"،دار الفكر ،عماف األردف.
2

Nunnlay, J.C. (1979):Psychometic theory, McGraw.Hill, New york.
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اإلاُلَبت ػاص حجم الُٗنت ،نمم زامؿىن مٗاصلخٌ آزظا بنٓغ الاٖخباع نؿبت الخُإ ٍالخباًن للخغٍط بُٗنت جمشل اإلاجخم٘
ٍ٢ض مشلذ الُٗنت البدض نؿبت.
ً
ؤوال :مهُاؽ يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث:
ًا
نٓغا لٗضم ُ٢ام الباخشحإ ببناء مُ٣اؽ لُ٣اؽ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث للمغخلت الاٖضاصًت ٖلى خض ٖلم الباخض في
البِئت الٗغاُ٢تٞ،خُلب ألامغ بٖضاص مُ٣اؽ جخَاٞغ  ٌُٞقغٍٍ بناء اإلا٣اًِـ الٗلمُت من نضٍ ١زباث٢ٍ،ض اَل٘ الباخض
 )2011لُلبت الجامٗت ٍمُ٣اؽ
ٖلى مجمَٖت من الضعاؾاث ٍاإلا٣اًِـ طاث الٗال٢ت باإلاخٛحر ،مشل مُ٣اؽ (ػٍيب ؾاهم،
.)2012بال ؤإ الباخض لم
 )2012لُلبت الغاب٘ الاٖضاصي ٍمُ٣اؽ (الكامي،
 )2010لُلبت الجامٗت ٍمُ٣اؽ(الكنهغاوي،
(ؤماوي،
ًا
ًا
٧ 2011اإ لُٗنت الجامٗتٍ،لًظا
 )2008ماٖضا مُ٣اؽ ؾاهم
ًدبجى ٍاخض من ىظو اإلا٣اًِـ جها ظمُٗا مخبنُت مُ٣اؽ( مدمض،
 )2000لخد ٤ُ٣مخُلباث
٣ٞض ٢ام الباخض بةٖضاص مهُاؽ يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث ٍٍ ٤ٞظًت نٓغ (ؾىلؿى،
البدض.
زُىاث بغضاص مهُاؽ يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث:
ً
ؤوال :جدضًض مكهىم الخمشُل اإلاػغفي :
لٛغى جدضًض مًَٟم الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث اَل٘ الباخض ٖلى ألاَغ النٓغٍت ٍألاصبُاث اإلاخٗل٣ت بهظا اإلاًَٟم٢ٍ،ض جم
ٖغٖ ٌٞلى ُ
ُ
ؤنٌ (٢ضعة الٟغص ٖلى ججًحز ٍجدٍَل اإلاٗغٞت اإلاؿخضزلت من
جبجي ٍظًت نٓغ(ؾىلؿى)إلاًَٟم الخمشُل اإلاٗغفي الظي
نَعتها الخام التي ًخم اؾخ٣بالًا بها ؾَاء ٧انذ نُاٚت عمؼٍت ٧ال٩لماث ٍالغمَػ ٍاإلاٟاىُم ؤٍ نُاٚت ق٩لُت ٧ا ق٩ا٫
ٍالغؾَم ٍالهَع بلى الٗضًض من الهَع ٍالاقخ٣ا٢اث ٧اإلاٗاني ٍألا٩ٞاع ٍالخهَعاث الظىنُت ٍطلٖ ٪ن َغٍ ٤الترابِ
ٍالخماًؼ ٍالخ٩امل ٍالخَلُ ٠بُجها ختى ًخم عبًُا بما لضًٌ من ؤبنُت مٗغُٞت.
ً
زاهُا :جدضًض مٌىهاث يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث:
بٗض ؤإ جم جدضًض الخٗغٍ ٠النٓغي للخمشُل اإلاٗغفي جم جدضًض زمؿت مَ٩ناث اؾاؾُت ٌكخمل ٖلحها مًَٟم الخمشُل اإلاٗغفي
ٍبدؿب ما ؤقاع الٌُ (ؾىلؿى) في الٟهل الشاني ،م٘ حٗغٍ ٠مٟهل ل٩ل مَ٩إ ؤٍ مجا٦ٍ ٫ما ًإحي:
 :1خكظ اإلاػلىماث:
هي ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام ؤؾالُب حؿاٖض ٖلى خ ٟٔاإلاٗلَماث بهَعتها الخام ٍجنُٓمًا ٍحؿُ٨جها في بنِخٌ اإلاٗغُٞت اٍ
طا٦غجٌ.
 :2عبِ اإلاػلىماث :
هي ال٣ضعة ٖلى عبِ اإلاٗلَماث الجضًضة الضازلت باإلاٗلَماث اإلاَظَصة في طا٦غة الٟغص ؤٍ بنِخٌ اإلاٗغُٞت ٍٍيًٗا في ٞئاث
جِؿغ اصعاً٦ا ٍاؾترظاًٖا.
 :3اقخهام وجىلُض اإلاػلىماث:
ٍمٗاإ ٍؤ٩ٞاع ظضًضة من جل ٪اإلاٗلَماث اإلاَظَصة في البنُت اإلاٗغُٞت ؤٍ
ٍٍ٣هض بٌ ٢ضعة الٟغص ٖلى اقخ٣اٍ ١جَلُض مٗلَماث
ٍض
طا٦غة الٟغص.
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 :4الخىلُل بحن اإلاػلىماث:
ٍٍ٣هض بٌ ٢ضعة الٟغص ٖلى اإلاَاءمت بحإ اإلاٗلَماث الجضًضة اإلاضزلت ٍاإلاٗلَماث الؿاب٣ت خؿب نَُٖتها في البنُت اإلاٗغُٞت
ًا
للٟغص اٍ طا٦غجٌ ٍظٗلًا في بَاع ٨ٞغي مخماؾ٣ٍٞ ٪ا لضعظاث الدكابٌ ٍالازخالٍ ٝالجؼء ٍال٩ل.
 :5جىظُل اإلاػلىماث:
ٍهي ٢ضعة الٟغص ٖلى اؾخسضام اإلاٗلَماث ٍجًَُْٟا جَُْٟا ٗٞاال ٍمنخجا في بصعا ٥اإلاٗغٞت ٍا٦دؿابها ٍجدٍَلًا ٍجسؼٍجها
ٍاؾخٗاصتها بهَع مخنَٖت ٚغاى مخٗضصة.
ً
زالشا :حمؼ ونُاؾت الكهغاث
ًا
اؾدناصا بلى ألاصبُاث ٍالضعاؾاث الؿاب٣ت التي جناٍلذ مًَٟم الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث،جم نُاٚت (٣ٞ )65غة ،جَػٖذ بَا٘٢
(٣ٞ )15غة في مجا ٫خ ٟٔاإلاٗلَماث٣ٞ )13(ٍ،غة في مجا ٫عبِ اإلاٗلَماث٣ٞ )14(ٍ،غة في مجا ٫الخَلُ ٠بحإ اإلاٗلَماث)11(ٍ،
٣ٞغة في مجا ٫اقخ٣ا ١اإلاٗلَماث٣ٞ )12(ٍ ،غة في مجا ٫جَُْ ٠اإلاٗلَماث.
ً
عابػا :حػلُماث اإلاهُاؽ :
حٗض حٗلُماث اإلاُ٣اؽ بمشابت الضلُل الظي ٌؿترقض بٌ اإلاجُب ؤزناء بظابخٌ للمُ٣اؽ،بط جم بٖضاص حٗلُماث ٍاضخت جمشل
َغٍ٣ت الاظابت ٖن ٣ٞغاث اإلاُ٣اؽ،م٘ مشا ٫جَيُخي ًمشل ُُٟ٦ت الاظابت ٖن ال٣ٟغاث مما ٌؿاٖض اإلاجُب ٖلى الاظابت ،ىظا
ٍ٢ض ؤزظ الباخض بالخؿباإ ؤإ جَ٩إ الخٗلُماث ؾًلت ٍمًَٟمتٍ،ؤٍضر الباخض للُلبت ؤإ الاظاباث ٧لًا صخُدت ٍال جَظض
بظاباث زاَئت ٍل٨ن ب٣ضع ما حٗبر ٖن ؤؾلَب ٍٟ٦اءة الُالب من زال ٫بظابخٌ ٍ٢ض ٖض الباخض ٍع٢ت ؤلاظابت ٖلى ٣ٞغاث
اإلاُ٣اؽ حُٗى ل٩ل َالب،ىظا ٍجم ٖغى ىظو الخٗلُماث ٖلى الخبراء ٍ٧انذ م٘ م٣اًِـ الضعاؾت لبُاإ آعائهم ٞحها ٍ٢ض ازظ
الباخض حٗضًالتهم بالخؿباإ.
ً
زامؿا :بؾخُالع ؤعاء الخبراء واإلادٌمحن :
ٌكحر اًبل (  )Ebelبلى ؤإ ؤًٞل ٍؾُلت للخإ٦ض من نالخُت ال٣ٟغاث هي ُ٢ام ٖضص من الخبراء ٍاإلاسخهحإ بخ٣ضًغ نالخُتها
ًا
لُ٣اؽ الهٟت التي ٍيٗذ من ؤظلًا ٍاؾدناصا الى طلٖ ٪غى الباخض اإلاُ٣اؽ بهَعجٌ ألاٍلُت ملخٖ )3( ٤لى مجمَٖت من
اإلاد٨محإ في التربُت ٍٖلم النٟـ ملخ )2(٤بٗض ؤإ بحإ الباخض الًض ٝمن الضعاؾت ٢ٍ،ضم الخٗغٍ ٠النٓغي الظي اٖخمضو،
ًا
ٍٍ )2000ي٘ بضاثل لإلظابت ٍهي
ًٞال ٖن حٗغٍ٧ ٠ل مجا ٫من مجاالث اإلاُ٣اؽ بدؿب ٍظًت نٓغ ( ؾىلؿى،
ًا ًا
(صاثما،ؤخُانا،ناصعا) ٍَلب مجهم ببضاء مالخٓاتهم ٍؤعائهم إلنضاع خ٨م ٖلى نالخُت ال٣ٟغة من ٖضم نالخُتها ٍنالخُت
البضاثل ٍبٗض ظم٘ آلاعاء ٍجدلُلًا جم اؾدب٣اء ال٣ٟغاث التي خاػث ٖلى نؿبت اجٟاٞ )%80( ١ما ٦ ١َٞما ؤقاعث الى طل٪
ًا
الضعاؾاث الؿاب٣ت ،بط بإ ىظو النؿبت حٗض صلُال ٖلى ٢بَ ٫ال٣ٟغة.
1غاًل ،زينب عبد

الكاظم( ":)2011كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات وتوقعات الكفاءة الذاتية وعالقتهما بأساليب التعلم لدى أللة

الجامعة"،أطركحة دكتوراه غري منشورة،جامعة ادلستنصرية،العراؽ.
2

Ebel, R.L. (1972): Essentials of educational measurement, hall Englewood, Cliffs, New Jersey., Prentice, Hell.

IncFeist.E (2009)Psychology Making. Boston.prentice Hall.
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الخهاثو الؿاًٌىمترًت إلاهُاؽ يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث:
ً
اوال :الهضم الظاهغي:
ٍ٢ض جم الخد ٤٣منٌ من زالٖ ٫غى ٣ٞغاث اإلاُ٣اؽ ٖلى مجمَٖت من الخبراء ٍاإلاد٨محإ في ٖضص من الجامٗاث الٗغاُ٢ت.
ً
زاهُا:ماقغاث نضم البىاء:
ٌٗض الاحؿا ١الضازلي ؤٍ الخجانـ الضازلي من اإلااقغاث الاخهاثُت التي ًم٨ن ؤإ ج٨كٖ ٠ن نض ١البناء الظي ًخمشل في
َ٢ة الاعجباَاث بحإ ال٣ٟغاث لُ٣اؽ الؿمت ٢ٍ،ض جم الخد ٤٣منٌ من زال: ٫
ُ٢-1اؽ جمُحز ال٣ٟغاث من زال ٫اإلاجمَٖخحإ اإلاخُغٞخحإ.
ٖ-2ال٢ت صعظت ال٣ٟغة بالضعظت ال٩لُت للمُ٣اؽ.
ٖ-3ال٢ت صعظت ال٣ٟغة بضعظت اإلاجا ٫التي جنخمي بلٌُ.
ٖ 4ال٢ت اإلاجا ٫باإلاجاالث ألازغُ ٍٖال٢خٌ بالضعظت ال٩لُت للمُ٣اؽ.
زاهُا :الشباث :
ىَ الاحؿا ١في نخاثج الازخباع ٍاؾخ٣غاعىاٍَٗ ،غ ٝبخهاثُا بإنٌ نؿبت الخباًن الخ٣ُ٣ي بلى الخباًن ال٨لي،ؤي ٦م من الخباًن
ال٨لي في الٗالماث ًم٨ن ؤإ ًَ٩إ جباًنا خُ٣ُ٣ا ٦.ما ؤإ مٗامل الشباث ىَ ج٣ضًغ إلاٗامل الاعجباٍ ٍ٧لما اعج ٟ٘ىظا اإلاٗامل ػاص
احؿا ١الازخباع في ُ٢اؽ ما نمم لٌ ؤإ ًِ٣ـ ٣ٞ.ض اؾخسغط الباخض زباث مُ٣اؽ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث بشالر
َغَ :١غٍهت بغاصة الازخباع خُض بلٍَ )83،0( ٜغٍهت آلكا يغوهبار،خُض بلٍَ )82،0( ٜغٍهت الخجؼثت الىهكُتخُض
بلٍ )78،0(ٜظمًُٗم طٍ صاللت ٖلى زباث اإلاُ٣اؽ.
 7-2الخهاثو الؿاًٌىمترًت إلاهُاؽ ألاؾلىب اإلاػغفي الاؾدُػابي-الاؾخهبالي:
نضم اإلاهُاؽ:
خُض ؤإ اإلاُ٣اؽ الهاص ١ىَ ال٣اصع ٖلى ُ٢اؽ الؿمت ؤٍ الٓاىغة التي ٍي٘ من ؤظل ،النٟؿُت ٍؤإ اإلاُ٣اؽ الهاص ١ىَ
اإلاُ٣اؽ الظي ًد ٤٣الَُْٟت التي ٍي٘ من اظل ُ٢اؾًا بك٩ل ظُض ٍ.لٛغى الخد ٤٣من نض ١اإلاُ٣اؽ ٢ام الباخض
بالخَُاث آلاجُت:
الهضم الظاهغي:
بطا ٧اإ مًَٟم الهضٌ ١كحر بلى ؤإ الازخباع ًِ٣ـ بالٟٗل الَُْٟت اإلاسهو لُ٣اؾًا صٍإ ؤإ ًِ٣ـ ٍُْٟت ؤزغُ بلى
ظانبها٢ٍ،ض جد ٤٣الباخض من ىظا النَٕ من ؤنَإ الهض ١من زالٖ ٫غى مَاٍ ٠٢ؤؾئلت اإلاُ٣اؽ ٍحٗلُماجٌ ٍبضاثلٌ
1

Anastasia, A. (1997): Psychological Testing, New York, Maccmillow publishing company.

2عودة ،أمحد سليماف (":)2004القياس والتقويم في العملية التدريسية" ،ط ،3دار األمل للنشر كالتوزيع .األردف.
3ملحم ،سامي زلمد(":)2007مناىج البحث العلمي في التربية وعلم النفس"،ط ،5دار ادلسرية ،عماف،األردف.
4

Stanleyn ,C.J.and Hopkins ,K.D.(1972)Educational and Psychological Measurement and Evaluation, New
Jersey ,Prentice Hall.
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ٍَغٍ٣ت جصخُدٌ ٖلى مجمَٖت من اإلاد٨محإ اإلاسخهحإ في ٖلم النٟـ ٍمَا٣ٞتهم ٍطل ٪من زال ٫ألازظ بأعائهم خَ٫
نالخُت ٣ٞغاث الازخباع ٍبضاثلٌ ٍحٗلُماجٌ ٍَغٍ٣ت جصخُدٌ ٍمالءمخٌ إلاجخم٘ البدض٢ٍ ،ض ٧اإ نؿبت اجٟا ١الخبراءٖلُ
نالخُت ٣ٞغاث ىظا اإلاُ٣اؽ في ُ٢اؾٌ الؿمت اإلاغاص ُ٢اؾًا (ٍ )%90بظل ٪ب٣ي اإلاُ٣اؽ مدخ ٟٔبـ(٣ٞ )26غة صٍإ خظ.ٝ
نضم البىاء:
ٍَٗخمض نض ١البناء ٖلى مضُ جمشُل صعظت الٟغص في الازخباع لؿمت ؤٍ زانُت نٟؿُت ًُٟترى ٍظَصىاٍٍ،م٨ن اٖخماص ؤ٦ثر
من َغٍ٣ت للخد ٤٣من ىظا النَٕ من ؤنَإ الهض٢ٍ،١ض اٖخمض الباخض في بًجاص ىظا النَٕ من الهض ١من زال ٫خؿاب
الَ٣ة الخمُحزًت للمجمَٖخحإ اإلاخُغٞخحإ ٍصاللت الٗال٢ت بحإ صعظت ٧ل ٣ٞغة من ٣ٞغاث اإلاُ٣اؽ ٍالضعظت ال٩لُت للمُ٣اؽ.
زباث اإلاهُاؽ:
ً٣هض بصباث اإلاُ٣اؽ الض٢ت في ج٣ضًغ الٗال٢ت الخُ٣ُ٣ت للٟغص ٖلى الهٟت التي ًِ٣ؿًا الازخباع٢ٍ،ض اؾخسضم الباخض
َغٍ٣خحإ ىما َغٍهت بغاصة الازخباع ٍالخجؼثت الىهكُت في بًجاص زباث اإلاُ٣اؽ،خُض بلٛذ ُ٢مت بٖاصة الازخباع()87،0
ٍبلٛذ ُ٢مت الخجؼثت النهُٟت(ٍ )82،0جض ٫الُ٣م ٖلى زباث اإلاُ٣اؽ.
الخُبُو النهاجي :
بٗض اإ ا٦خمل بٖضاص مُ٣اؽ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي ٍمُ٣اؽ ألاؾلَب اإلاٗغفي الاؾدُٗابي الاؾخ٣بالي ٍؤنبدا ظاىؼٍن
للخُبُ ٤قغٕ الباخض في جُبُ ٤ؤصٍاث الضعاؾت ٖلى ُٖنت ٖكَاثُت َبُ٣ت من َلبت اإلاضاعؽ ؤلاٖضاصًت ٍالشانٍَت الخَ٩مُت
. 2015
 2015بلى/5/20
الهباخُت في ؤًُ٢ت مدآٞت ٍاؾِ ٍبٌٗ نَاخحها ٍ٧انذ ٞترة الخُبُ ٤الجهاجي من/5/3
الىؾاثل ؤلاخهاثُت:
بإ الَؾاثل ؤلاخهاثُت التي اؾخٗملذ في ىظو الضعاؾت ؾَاء في بظغاءاتها ؤٍ ٖنض جدلُل نخاثجًا ٍبَؾاَت البرنامج ؤلاخهاجي
( )SPSSهي:
-1الازخباع الخاجي لُٗنخحإ مؿخ٣لخحإ لخؿاب الخمُحز إلا٣اٌـ الضعاؾت.
-2مٗامل اعجباٍ بحرؾَإ لخؿاب ٖال٢ت صعظت ال٣ٟغة بالضعظت ال٩لُت إلاُ٣اؽ ٟ٦اءة الخمشُل.
مٗامل اعجباٍ بحرؾَإ لخؿاب ٖال٢ت صعظت ال٣ٟغة بضعظت اإلاجا ٫التي جنخمي الُت إلاُ٣اؽ ٟ٦اءة الخمشُل.
مٗامل اعجباٍ بحرؾَإ لخؿاب ٖال٢ت اإلاجا ٫باإلاجاالث ألازغُ ٍٖال٢خٌ بالضعظت ال٩لُت إلاُ٣اؽ ٟ٦اءة الخمشُل.
مٗامل اعجباٍ بحرؾَإ لخؿاب الشباث بُغٍ٣ت بٖاصة الازخباع إلاُ٣اًِـ الضعاؾت.
مٗامل اعجباٍ بحرؾَإ لخؿاب الٗال٢ت بحإ مخٛحراث الضعاؾت.
-3مٗامل اعجباٍ بٍَنذ بالؿغٍالي لُ٣اؽ ٖال٢ت صعظاث ٣ٞغاث مُ٣اؽ ألاؾلَب اإلاٗغفي م٘ صعظخٌ ال٩لُت للمُ٣اؽ.
-4مٗاصلت الٟا ٦غٍنبار لخؿاب الشباث إلاُ٣اؽ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي.
-5مٗاصلت ؾبحرماإ –بغاٍإ الخصخُدُت لخؿاب الشباث بُغٍ٣ت الخجؼثت النهُٟت إلاُ٣اًِـ الضعاؾت.
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-6الازخباع الخاجي لُٗنت ٍاخضة لُ٣اؽ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي ٍألاؾلَب اإلاٗغفي لضُ الُٗنت.
-7جدلُل الخباًن الشناجي لُ٣اؽ الٟغٍ ١في م٣اًِـ الضعاؾت خؿب الجنـ ٍالٟغٕ.
-8ازخباع قُ ٌُٟللم٣اعناث البٗضًت إلاخابٗت الخٟاٖل الشناجي بحإ الجنـ ٍالٟغٕ في ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث.
-9مٗاصلت زامؿَإ.
N  p1  p 
- -9
N  1 d 2  z 2  p1  p 









n

خُض ؤإ:
 :Nحجم اإلاجخم٘.
.)1.96
ٍ )0.95حؿاٍي (
 :Zؤ٫صعظت اإلاُٗاعٍت اإلا٣ابلت إلاؿخَُ الضاللت (
.)0.05
 :qنؿبت الخُإ ٍحؿاٍي (
.)0.50
:Pنؿبت جَٞغ الخانُت ٍاإلاداًضة ٍحؿاٍي (
الكهل الغابؼ :غغى الىخاثج ومىانكتها وجكؿحرها:
ًخًمن ىظا الٗنهغ ٖغياﹰللنخاثج التي جَنل بلحها الباخض ٖن َغٍ ٤جدلُل البُاناث ٍجٟؿحرىا ٍمنا٢كتها في يَء ألاصبُاث
ٍالضعاؾاث الؿاب٣ت ٍمن زم الاؾخنخاظاث ٍالخَنُاث ٍاإلا٣ترخاث ٍُٞما ًلي ٖغيا لنخاثج الضعاؾت بدؿب حؿلؿل ؤىضاًٞا:
الهضف ألاوُ :الخػغف غلى مؿخىي يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث لضي َلبت اإلاغخلت ؤلاغضاصًت:
 )072صعظت ٍ،باندغاٝ
،119
لٛغى جد ٤ُ٣ىظا الًض ٝجم خؿاب الَؾِ الخؿابي لضعظاث ؤٞغاص الُٗنت ٖلى اإلاُ٣اؽ ٞبل( ٜ
)106صعظتًْ،غ
 )605صعظتٍٖ،نض م٣اعنت الَؾِ الخؿابي اإلادؿَب بالَؾِ الٟغضخي للمُ٣اؽ البال( ٜ
مُٗاعي بل،11)ٜ
اإلاخَؾِ الخؿابي ؤ٦بر من الَؾِ الٟغضخي للمُ٣اؽٍ،لٛغى الخٗغٖ ٝلى صاللت الٟغٍ ١الاخهاثُت باؾخٗما ٫الازخباع
)050صعظت ٍٖنض م٣اعنتها بالُ٣مت الجضٍلُت البالٛت ()96،1صعظت ٖنض
الخاجي لُٗنت ٍاخضة بلٛذ الُ٣مت الخاثُت اإلادؿَبت(،25
ًا
ًْ )371غث ؤجها ؤ٦بر مجهاٍ،ىظا ٌٗجي ؤإ ىناٞ ٥غ٢ا طا صاللت بخهاثُت لهالر اإلاخَؾِ
مؿخَُ صاللت (ٍ )05،0صعظت خغٍت (
الخؿابي لضعظاث الُلبت ،نٌ الُ٣مت اإلادؿَبت ؤ٦بر من الجضٍلُتٍ ،بظلٞ ٪ةإ مؿخَُ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث
ٖا ٫لضُ َلبت اله ٠الخامـ ؤلاٖضاصي ٍالجضًٍَ )01(٫ضر طل.٪
ٍض

- Cl,bloch ,les psychothérapie aujourd’hui, éditions de l’université de Bruxelles 1983,p23.
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اُحضوُ ( :)01هخاثج الازخباع الخاجي لضاللت الكغم بحن الىؾِ الخؿابي واإلاخىؾِ الكغضخي إلاهُاؽ
يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث
غضص ؤقغاص الػُىت

اإلاخىؾِ الخؿابي

الاهدغاف
اإلاػُاعي

اإلاخىؾِ
الكغضخي

صعحت
الخغٍت

الهُمت
الخاثُت
اإلادؿىبت

الهُمت الخاثُت
الجضولُت

مؿخىي
الضاللت

372

119،07

11،60

106

371

25،05

1،96

0،05

الهضف الشاوي :الخػغف غلى مؿخىي يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث لضي غُىت الضعاؾت غلى وقو مخغيعي الجيـ
(طيىع ،اهار) والكغع (غلمي ،ؤصبي).
 )320صعظتٍ ،اإلاخَؾِ الخؿابي
،118
٧اإ اإلاخَؾِ الخؿابي لضعظاث ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث لُٗنت الظَ٧ع(
ٍ )014مخَؾِ صعظاث
،121
 )101صعظت ،ؤما مخَؾِ صعظاث الخسهو الٗلمي ٣ٞض بلٛذ(
،120
لضعظاث ُٖنت ؤلانار (
 .)414لٛغى الخٗغُٞ ٝما بطا ٧انذ ىناٞ ٥غٍ ١بخهاثُت في مؿخَُ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي
،116
الخسهو ألاصبي(
للمٗلَماث ٖلى ٍ ٤ٞمخٛحري الجنـ ٍالخسهو ٍألازغ الناجج من الخٟاٖل بحإ اإلاخٛحرًن جم ازخباع طل ٪باؾخٗما ٫جدلُل
الخباًن الشناجيٍ،الجضًٍ )2( ٫بحإ لنا طل.٪
الجضوُ(:)2هخاثج جدلُل الخباًً 2x2لكدو جإزحر مخؿحراث الضعاؾت (الجيـ والخسهو) في يكاءة الخمشُل اإلاػغفي
للمػلىماث
مجمىغت
اإلاغبػاث
S.S
84,990
2427،166

صعحت
الخغٍت
D.F
1
1

مخىؾِ
اإلاغبػاث
M.S
84،990
2427،166

الهُمت
الكاثُت
F
0،676
19،313

1546،455

1

1546،455

12،305

الخُإ

46248،471

368

الٌلي

49967,040

371

مهضع الخباًً
الجيـ
الخسهو
الخكاغل
الخسهوxالجيـ

الهُمت
الجضولُت

3،84

مؿخىي
الضاللت
S.g

0،05

125،675

ٍمن الجضٍ )2( ٫جًٓغ النخاثج آلاجُت:
.1ؤزغ الجيـ (طيىع.بهار):
ٍ )676هي ؤ٢ل من الُ٣مت الٟاثُت الجضٍلُت البالٛت (ٖ )84،3نض مؿخَُ صاللت ()05،0
ؤإ الُ٣مت الٟاثُت اإلادؿَبت حؿاٍي(،0
مما ًضٖ ٫لى انٌ ال ًَظض جإزحر للجنـ ٖلى مخٛحر ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث.
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.2ؤزغ الخسهو (غلمي -ؤصبي):
ٍ )313هي ؤ٦بر من الُ٣مت الٟاثُت الجضٍلُت البالٛت ()84،3
ًًٓغ من الجضٍ )24(٫ؤإ الُ٣مت الٟاثُت اإلادؿَبت حؿاٍي (،19
ٖنض مؿخَُ صاللت ) )05،0مما ًض ٫انٌ ًَظض جإزحر للخسهو ٖلى ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماثٍ .لهالر الٟغٕ الٗلمي
بط ًْغ اإلاخَؾِ الخؿابي للٟغٕ الٗلمي ؤٖلى من اإلاخَؾِ الخؿابي للٟغٕ ألاصبي.
٣ٞ )2012ض ؤًْغث نخاثجًما ٍظَص ٞغٍ ١طاث صاللت
ٍ )2011صعاؾت (الكنهغاوي،
اج٣ٟذ ىظو الندُجت م٘ صعاؾت (ؾاهم،
بخهاثُت ٍلهالر الٟغٕ الٗلمي.
 .3الخكاغل بحن الجيـ والخسهو:
ٍ(305هي ؤ٦بر من الُ٣مت الٟاثُت الجضٍلُت البالٛت (ٖ )84،3نض
ًًٓغ الجضٍ )3( ٫ؤإ الُ٣مت الٟاثُت اإلادؿَبت حؿاٍي (،12
مؿخَُ صاللت( )05،0مما ٌٗجي ؤنٌ ًَظض جإزحر لخٟاٖل الخسهو ٍالجنـ ٖلى ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماثٍٍ .خاب٘
بازخباع قُُٟت ٍ،الجضًٍ )3( ٫بحإ لنا طل.٪
جدول ()3
حؿلؿل اإلاجمىغت

1

2

3

4

5

6

اإلاجمىغت

الػضص

الىؾِ الخؿابي

طيىع غلمي

122

118،778

طيىع ؤصبي

93

117،720

طيىع غلمي

122

118،778

بهار غلمي

93

123،946

طيىع غلمي

122

118،778

بهار ؤصبي

64

114،515

طيىع ؤصبي

93

117،720

بهار غلمي

93

123،946

طيىع ؤصبي

93

117،720

بهار ؤصبي

64

114،515

بهار غلمي

93

123،946

بهار ؤصبي

64

515
،114
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0،703

3،436

الضاللت

ؾحر صالت

صالت لهالح
ؤلاهار الػلمي

2،834

ؾحر صالت

3،928

صالت لهالح
الاهار الػلمي

2،022

ؾحر صالت

5،950

صالت لهالح
ؤلاهار الػلمي
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بإ ىظو الندُجت جضٖ ٫لى ؤإ مؿخٍَاث اإلاخٛحر ألاٍ ٫لٌ ؤزغ في مؿخٍَاث اإلاخٛحر الشانيٍ ،بظلًًٓ ٪غال ٫َ٣بَظَص ٖنهغ
الخٟاٖل بحإ مخٛحري الجنـ ٍالخسهو في ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث بط ٧انذ الندُجت لهالر ألانار الٗلمي ٍبلٛذ
 )2012خُض
ٍ )2011صعاؾت(الكنهغاوي،
٢ٍ،)394ض ازخلٟذ ىظو ندُجت من الضعاؾت م٘ صعاؾت (ؾاهم،
ُ٢مت قُ ٌُٟالخغظت (،3
ؤًْغث نخاثجًما بٗضم ٍظَص جٟاٖل بحإ الجنـ ٍالخسهو.
الهضف الشالث :الخػغف غلى مؿخىي ألاؾلىب اإلاػغفي(الاؾدُػابي-الاؾخهبالي) لضي َلبت اإلاغخلت ؤلاغضاصًت:
)604
لخد ٤ُ٣ىظا الًض ٝجم خؿاب الَؾِ الخؿابي لضعظاث الُلبت ٖلى ألاؾلَب اإلاٗغفي الاؾدُٗابي-الاؾخ٣بالي ٞبل،35( ٜ
ًٓٞ ،)965غ الَؾِ الخؿابي لضعظاث الُلبت ؤنٛغ من الَؾِ الٟغضخي للمُ٣اؽ البال )36( ٜبٟاع١
ٍاندغا ٝمُٗاعي (،1
ًا
بؿُِ ٍىظا ًضٖ ٫لى ؤإ الُلبت ٌؿخسضمَإ ألاؾلَبحإ مٗا ،باؾخسضام الازخباع الخاجي لُٗنت ٍاخضة ًٍْغث الُ٣مت الخاثُت
 )371مما ٌكحر الى ؤإ َلبت
ٍ )-878هي ؤ٦بر من الخاثُت الجضٍلُت (ٍٖ )96،1نض مؿخَُ صاللت (ٍ )05،0صعظت خغٍت (
اإلادؿَبت (،3
اإلاغخلت الاٖضاصًت ًخجًَإ ندَ الُغ ٝالاؾدُٗابي ا٦ثر من الاؾخ٣بالي في ا٦دؿاب اإلاٗلَماث ٍجمشُلًا ٍالجضٍ ٫ع٢م (ً )4بحإ
طل.٪
حضوُ()4
غضص
الاقغاص

الىؾِ
الخؿابي

الاهدغاف
اإلاػُاعي

اإلاخىؾِ
الكغضخي

الهُمت الخاثُت
اإلادؿىبت

صعحت
الخغٍت

الهُمت الخاثُت
الجضولُت

الضاللت

372

35.604

1.965

36

-3.878

371

1.96

صالت

الهضف الغابؼ :الخػغف غلى مؿخىي ألاؾلىب اإلاػغفي الاؾدُػابي -الاؾخهبالي غلى وقو مخؿحر الجيـ والكغع.
حضوُ(:)5هخاثج جدلُل الخباًً 2x2إلاػغقت وقدو جإزحر مخؿحراث الضعاؾت (الجيـ والخسهو والخكاغل بُنهما) في
ألاؾلىب اإلاػغفي الاؾدُػابي.
صعحت
الخغٍت
D.F
1
1

مخىؾِ
اإلاغبػاث
M.S
18،103
11،030

الهُمت
الكاثُت
F
4،778
2،911

مهضع
الخباًً

6،929

1

6،929

1،829

الخُإ

1394،123

368

الٌلي

1432،911

371

مجمىغت اإلاغبػاث
S.S
18،103
11،030

الجيـ
الخسهو
الخكاغل الخسهوx
الجيـ

الهُمت
الجضولُت

3،84

مؿخىي
الضاللت
S.g

0،05

3،788

غلى وقو مخؿحر الجيـ(طيغ-ؤهثى):
لخد ٤ُ٣ىظا الًض ٝجم خؿاب اإلاخَؾِ الخؿابي لضعظاث ألاؾلَب الاؾدُٗابي الاؾخ٣بالي لُٗنت الظَ٧ع البالٖ ٜضصىم215
)312صعظتٍ ،لٛغى الخٗغُٞ ٝما
 )818صعظت ٍ،اإلاخَؾِ الخؿابي لضعظاث ُٖنت ؤلانار البالٖ ٜضصىن157ىَ (،35
ىَ (،35
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بطا ٧انذ ىناٞ ٥غٍ ١بخهاثُت في مؿخَُ ألاؾلَب الاؾدُٗابي-الاؾخ٣بالي ٖلى ٍ ٤ٞمخٛحري الجنـ ٍالخسهو ٍألازغ
الناجج من الخٟاٖل بحإ اإلاخٛحرًن جم ازخباع طل ٪باؾخٗما ٫جدلُل الخباًن الشناجي اط بلٛذ الُ٣مت الٟاثُت اإلادؿَبت إلاخٛحر
ًا
ٍ)778هي ا٦بر من الٟاثُت الجضٍلُت( )84،3مما ًضٖ ٫لى ؤإ للجنـ ٞغٍ٢ا طاث صاللت بخهاثُت ٖلى الاؾلَب
الجنـ (،4
الاؾدُٗابي الاؾخ٣بالي ٍلهالر الظَ٧عٍ .الجضًٍ )27(٫بحإ طل.٪
غلى وقو مخؿحر الكغع والخكاغل بِىه وبحن الجيـ:
٣ٞض ؤقاعث النخاثج ٖضم ٍظَص ٞغٍ ١طاث صاللت اخهاثُت جبٗا للٟغٕ ؤٍ الخسهو ٍالخٟاٖل بِنٌ ٍبحإ الجنـ بط ًْغث
ٍ )829ىما ؤ٢ل من الٟاثُت الجضٍلُت البالٛت
ٍ )911الُ٣مت الٟاثُت اإلادؿَبت للخٟاٖل (،1
الُ٣مت الٟاثُت اإلادؿَبت للٟغٕ (،2
()84،3
الهضف الخامـ :نُاؽ الػالنت الاعجباَُت بحن يكاءة الخمشُل اإلاػغفي وبحن ألاؾلىب اإلاػغفي الاؾدُػابي الاؾخهبالي .
لخد ٤ُ٣ىظا الًض ٝجم خؿاب الٗال٢ت بحإ اإلاخٛحرًن باؾخسضام مٗامل اعجباٍ بحرؾَإ بحإ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي
ٍ )127هي صالت مَظبت بُجهما ،إ
للمٗلَماث ٍألاؾلَب اإلاٗغفي الاؾدُٗابي  -الاؾخ٣بالي ٩ٞانذ ُ٢مت مٗامل الاعجباٍ (،0
 ،)370بمٗجى بنٌ ٧لما ػاصث ٟ٦اءة
ٖ )098نض مؿخَُ صاللت(ٍ )05،0بضعظت خغٍت (
الُ٣مت اإلادؿَبت ؤ٦بر من الجضٍلُت (،0
الخمشُل اإلاٗغفي جؼاًض جَظٌ الُلبت اُ٫البٗض الاؾدُٗابي لالؾخ٣با ٫اإلاٗلَماث ٍجمشُلًا في البنُت اإلاٗغُٞت ؤٍ الظا٦غة بُٗضة
ألامض لضُ الُالب ٍالجضًٍَ )5(٫ضر طل٪
حضوُ()5
ألاؾلىب اإلاػغفي

الاؾدُػابي-الاؾخهبالي

مؿخىي الضاللت

يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث

0،127

0،05

الخىنُاث:
في يَء ما جَنلذ بلٌُ الضعاؾت الخالُت ًَصخي الباخض بالخىنُاث آلاجُت:
.1الخإُ٦ض ٖلى ألاؾغة ٍاإلاضعؾت لتهُئت الجَ النٟسخي للُالب من زال ٫جَٞحر مؿخلؼماث ٍاؾتراجُجُاث حؿاٖض ٖلى الخٟٔ
مشل الًضٍء ٍ٢لت اإلاكدخاث لالندباو ل٩ي ٌؿخُُ٘ الُالب الاندباو ٍالخٍ ٟٔجمشُل اإلاٗلَماث بؿًَلت ٍَؿغ.
.2يغٍعة ُ٢ام ٍػاعة التربُت ٍال٣اثمحإ ٖلحها بَي٘ بغامج ٍؤلُاث ٍَغٍ ١اؾتراجُجُاث جنمي ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي ٍٟ٦اءجٌ
ٍجًمُجها في اإلاناهج الضعاؾُت إلاغخلت الاٖضاصًت.
.3البض لَػاعة التربُت ٍمضًغٍت الاٖضاص ٍالخضعٍب بصزاَ ٫غ ١الخضعَـ الخضًشت التي حؿاٖض الُلبت ٖلى ًٞم ٖملُت الخمشُل
ٍاؾدُٗابها ٍػط اإلاضعؾحإ ٍاإلاضعؾاث بضٍعاث جٍَُغٍت لًظو الُغ ١الخضًشت ٍبصزالًا في الخضمت التربٍَت ٍمخابٗتها ٖن َغٍ٤
ألاقغا ٝألازخهاصخي.
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ًا
.4من الًغٍعي مغاظٗت اإلاناهج الضعاؾُت إلاغخلت الاٖضاصًت ٖمَما ٍؤلانؿانُت مجها زهَنا ٍظٗلًا جدخَي ٖلى حكٍَ٤
ٍاؾدشاعة خماؽ الُلبت لؼٍاصة اؾدُٗابهم ٍاؾخ٣بالًم للمٗلَماث.
ٖ.5لى الَ٩اصع التربٍَت اؾخسضام الازخباعاث التي جغ٦ؼ ٖلى الًٟم ٍالاؾدُٗاب جهما ٌؿاٖضاإ ٖلى الخمشُل ال٠٨ء ٍالجُض
ٖا.٫
ٍٍإحي طل ٪من زال ٫الخٗلم بٗمٍ ٤جغ٦حز ٍض
ًا
.6البض من جَظٌُ الؼمالء من اإلاضعؾحإ ٍاإلاغقضًن بًغٍعة مغاٖاة الٟغٍ ١الٟغصًت بحإ الُلبت جبٗا لألؾالُب اإلاٗغُٞت التي
ًمُلَإ الى اؾخٗمالًا.
.7يغٍعة ُ٢ام اصاعاث اإلاضاعؽ ٍاإلاضعؾحإ بدبهحر الُلبت في اإلاغخلت الاٖضاصًت بالَٗامل التي جَظٌ الُلبت بلى اجبإ ؤؾالُب
مٗغُٞت ٍحٗلُمُت ٍالؾُما جل ٪التي حؿاىم في جنمُت الخمشُل اإلاٗغفي ٍجؼٍض من ٟ٦اءجٌ ٍطل ٪من زال ٫الخهو الاعقاصًت
الخانت ب٩ل مغقض ن.٠
 .8الاىخمام بإؾالُب الخنكئت الاظخماُٖت للُلبت ٖلى نُٗض ألاؾغة ٍاإلاضعؾت بهض ٝجنمُت مًاعاث الخمشُل اإلاٗغفي ٍمٗالجت
اإلاٗلَماث ٍمغاٖاة الٟغٍ ١الٟغصًت بحإ ؤبنائهم ؤٍجالمُظىم.
.9بٖضاص النضٍاث التربٍَت ٍالٗلمُت التي تهض ٝالى حٗغٍ ٠الُلبت في مغخلت الاٖضاصًت بإؾالُبهم اإلاٗغُٞت ٍالخٗلُمُت ٍُُٟ٦ت
الخٗغٖ ٝلحها ٍماىَ ؤزغىا ٍؤىمُتها في الٗملُت التربٍَت ٍالخٗلُمُت.
اإلاهترخاث:
اؾخ٨ماال للضعاؾت الخالُت ٍجٍَُغا لًا ًهترح الباخض بظغاء صعاؾاث الخ٣ت مشال:
.1اظغاء صعاؾت ممازلت للضعاؾت الخالُت ٖلى قغاثذ ؤزغُ مشل (اإلاٗلمحإ ؤٍ اإلاغقضًن التربٍَحإ ؤٍ اإلاكغٞحإ التربٍَحإ ٍَلبت
الجامٗت ٍاإلاخَؾُت).
.2الُ٣ام بضعاؾت م٣اعنت بحإ الُلبت اإلاخ٢َٟحإ ٍالُلبت الٗاصًحإ لٟ٨اءة الخمشُل اإلاٗغفي للمٗلَماث إلاغاخل مسخلٟت.
.3بناء ٍجُبُ ٤مُ٣اؽ لٟ٨اءة الخمشُل اإلاٗغفي ٖلى َلبت اإلاغخلت اإلاخَؾُت.
.4بناء بغامج جضعٍبُت لخنمُت الخمشُل اإلاٗغفي ٍٟ٦اءجٌ لضُ َلبت اإلاغاخل الضعاؾُت ٖضا الابخضاثُت.
.5بظغاء صعاؾاث اعجباَُت إلاٗغٞت الٗال٢ت بحإ ٟ٦اءة الخمشُل اإلاٗغفي ٍبٌٗ اإلاخٛحراث ألازغُ مشل (الخدهُل الضعاسخي ٍصا٘ٞ
الانجاػ ٍالظ٧اء اإلاخٗضص ٍالخ٨ٟحر ٍالخنكئت الاظخماُٖت).
.6بظغاء صعاؾت اعجباَُت إلاٗغٞت الٗال٢ت بحإ ألاؾلَب اإلاٗغفي الاؾدُٗابي-الاؾخ٣بالي ٍبٌٗ اإلاخٛحراث ألازغُ مشل (انماٍ
الصخهُت ٍالخ٨ٟحر ٍخل اإلاك٨الث).
.7يغٍعة بظغاء صعاؾاث ججغٍبُت لخٗضًل ٍجنمُت ألاؾلَب اإلاٗغفي الاؾدُٗابي-الاؾخ٣بالي لضُ َلبت اإلاغاخل (الجامٗت،
ًا
الاٖضاصًت ،اإلاخَؾُت) ٍطل ٪لألىمُت ٖلمُا.
ناثمت اإلاغاحؼ:
" )2013غلم الىكـ الخػلُمي" ،1ٍ ،صاع اؾامت للنكغ ٍالخَػَ٘ ٖماإ ،ألاعصإ.
 .1ببغاىُم،ؾلُماإ ٖبض الَاخض (
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":)2014ؤهماٍ الخكٌحر وقها لىظغٍت هحرمان وجإزحرها في زكت خغيت الهُاصة" ،بدض جُبُ٣ي في
 .2ببغاىُم ،ابدؿامت عٖض( ،
ٍػاعة الن ِٟالٗغاُ٢ت ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر منكَعة٢ ،ؿم ؤلاصاعة الٗامت٧ ،لُت ؤلاصاعة ٍالا٢خهاص ،ظامٗت بٛضاص.
" :)2000غلم الىكـ التربىي" ،2ٍ ،صاع اإلاؿحرة للنكغٖ ،ماإ.
 .3ابَ ظاصٍ ،نالر مدمض (
 ":)1991ؤؾـ غلم الىكـ التربىي" ،صاع ال٨خاب للُباٖت ٍالنكغ ،اإلاَنل .الٗغا.١
 .4الاػٍغظاٍيٞ ،ايل مدؿن (
 ":)2009الهضعة غلى اجساط الهغاع غلى وقو يكاءة الخمشُل اإلاػغفي للمػلىماث لضي َلبت
 .5الخؼاعيٖ ،لى ن٨غ ظابغ (
الجامػت" ،مجلت ال٣اصؾُت للٗلَم ؤلانؿانُت ،اإلاجلض الشاني ٖكغ ،الٗضص الغاب٘ ،ال٣اصؾُت .الٗغا.١
 "،)2001حػلُم الخكٌحر" ،جغظمت ٖاصً ٫اؾحإ ٍآزغٍإ ،صاع الغيا للنكغ صمك.٤
 .6صي بَنَ ،اصٍاعص(
 " :)1981الازخباعاث واإلاهاًِـ
 .7الؼٍبعيٖ ،بض الجلُل ببغاىُم ،ب٨غ ،مدمض الُاؽ ،ال٨ناني ،ببغاىُم ٖبض الخؿن( ،
الىكؿُت" ،ظامٗت اإلاَنل.
 )2001ع"لم الىكـ اإلاػغفي هماطج وهظغٍاث" ،ط ،1صاع الجامٗاث للنكغ ال٣اىغة ،مهغ.
 .8الؼٍاثٞ ،خخي مهُٟى (
 ")2004ؾٌُىلىحُت الخػلم بحن اإلاىظىع الاعجباَي واإلاىظىع اإلاػغفي" ،2ٍ ،صاع الجامٗاث للنكغ ال٣اىغة ،مهغ.
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الًب مهضص باالههغاى في باصًت خكغ الباًَ باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت
ؤ.خماصه الؿُض غبض الغضخي/بصاعة الخٗلُم بدٟغ الباَن/زانٍَت مناع الؿبُل ألاىلُت/اإلامل٨ت الٗغبُت الؿَٗصًت
ملخو :
باصًت خٟغ الباَن باإلامل٨ت الٗغبُت الؿَٗصًت منُ٣ت خضٍصًت م٘ الٗغا ٍ ١الٍَ٩ذ ،ج ٘٣في الكما ٫الكغقي للممل٨ت جؼزغ
بالٗضًض من الخَُاناث الصخغاٍٍت ٦ما ؤجها مَ ٘٢مخمحز خُض جخَؾِ ٍاصُ ٞلُج اإلامخض ٖبر اإلامل٨ت ٞهي مٗبر ل٨شحر من
ًا
الَُُع اإلاًاظغة ٍالتى ججض لًا م٩انا لإلؾتراخت،خُض ًؼزغ ٍاصي الباَن باإلاؿدنٗ٣اث ٍ النباجاث الخَلُت ٍ زانت بٗض
ؾ ٍَ٣ألامُاع اإلاَؾمُتٞ.الخُاة الُٟغٍت بهٟت ٖامت ٍ خَُاإ الًب اإلامحز لبِئت خٟغ الباَن مًضصًن باإلن٣غاى ٍ
الضماع ٍ ؤ٦ضث ٦شحر من الضعاؾاث الخُإظغٍذ من باخشُحإ بُئُحإ ٦ما ط٦غ الباخض ٍ ألا٧اصًميقُدان الػاًٌؤإ ما
نكاىضو من نُض ظاثغ لخَُاإ الًب ؾُاصي زال ٫ؾنَاث ٢لُلت بلى الً٣اء ٖلٌُ بك٩ل جهاجي ٍ ىظا ما ط٦غو الػجزي.غبض
ؤلاله غؼاػي
2011
 2006ؤإ الًب ًخٗغى لالن٣غاى بَؾاثل مخٗضصة مما ًمشل ٧اعزت بُئُت٦،ما ؤعظ٘ الباخض قبرام مدمض
ًا
طل ٪ؾباب ٖضًضة ؾَ ٝندناٍلًا بالخٟهُل في ىظو الضعاؾت ٍ .من ىنا ٧اإ لؼاما ٖلُنا بل٣اء الًَء ٖلى ىظو ال٩اعزت
البُئُت إلاداٍلت بًجاص خل ٍ بن٣اط الخُاة الُٟغٍت للًب في باصًت خٟغ الباَن للًب ٖلى ٍظٌ الخهَم ٍ اإلامل٨ت الٗغبُت
ًا
الؿَٗصًت ٖمَما مَضخا ألاؾباب ٍعاء طلٍ ٪اإلا٣ترخاث لخل اإلاك٩لت من ٍظًت نٓغ الباخشُحإ البُئُحإ ٍ صٍع اإلااؾؿاث
الخَ٩مُت ٍ الًُئت الََنُت لخماًت الخُاة الُٟغٍت ٍ اإلاَاَنحإ اإلاًخمحإ بدُاة الباصًت في مَاظًت ىظو ال٩اعزت البُئُت.
مهضمت :
ًا
ًا
خَُاإ الًب الؼاخ ٠في باصًت خٟغ الباَن من ؤ٦ثر الخَُاناث اندكاعا  ًَٞمٗغٍ ٝلضُ الغٖاة ٍ البضٍ نٛاعا ٍ ٦باعا ٍ
ًَظض ؤ٦ثر من ؾخت ٖكغ نَٖا من الًب ٍ ؤقًغىا الًب الىجضي اإلاٗغٍٖ ٝلمُا باؾم ًىعوما ؾدٌُـ ٍuromastyxىَ
الكاج٘ بدٟغ الباَن ٍ الخلُج الٗغبي ٍ اإلاهغي ٍ ؤلاؾباني ٍيب قُلبي ٍ يب جىماؽ ٍ يب بىتي.
ٍ انكغث خَلٌ ٦شحر من الخ٣اث ٍ ٤الكاجٗاث ٍ زال ٫الؿنَاث الخمـ اإلاايُت حٗغى الًب النجضي اإلامحز لبِئت خٟغ
()

الباَن لخنا٢و قضًض بل بلى صماع بُئي ممنهج من ٢بل ىَاة الهُضٍٍ ،غُ ٦شحر من الباخشحإ ؤإ ؤؾباب جنا٢و ؤٖضاص
الًب ًم٨ن الاظابت ٖلحها من زال ٫الدؿائالث آلاجُت:
ما الضٍاٍ ٘ٞعاء نُض الًب في بِئت خٟغ الباَن ؟ما صٍع اإلاَاَنحإ في مك٩لت جنا٢و ؤٖضاص الًب ؟ما صٍع ؤلاٖالم اإلادلي اإلاخمشل في اإلانخضًاث ٍ الصخاٞت ؤلال٨ترٍنُت ؟ما صٍع اإلااؾؿاث الغؾمُت إلاٗالجت مك٩لت جنا٢و ؤٖضاص الًب ؟ً ٠ُ٦م٨ن اإلادآٞت ٖلى الخُاة الُٟغٍت للًب في بِئت خٟغ الباَن ؟()1العنزم،عبداإللو،احلازمي،منصور"،الضب"،مركز النشر العلمي،جامعة ادللك عبد العزيز،جدة.2006،
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ٍ من زال ٫ؤلاظابت ٖلى ىظو الدؿائالث ٍ َغخًا للمنا٢كت ًم٨ن الخَنل الى ألاؾباب الخُ٣ُ٣ت ٍعاء جنا٢و ؤٖضاص الًب
النجضي اإلامحز لبِئت خٟغ الباَن ٦ما ًم٨ننا من ٍي٘ خلَ ٫إلاَاظًت زُغ ان٣غايٌ ٍ اإلادآٞت ٖلٌُ ٗ٦نهغ ممحز للبِئت
الصخغاٍٍت بباصًت خٟغ الباَن.
ؤهضاف الضعاؾت :
 - 1الَٖ َٝ٢لى ؤؾباب جنا٢و خَُاإ الًب.
 - 2بًجاص خلَ ٫إلاَاظًت مك٩لت ان٣غاى الًب.
 - 3التر٦حز ٖلى صٍع اإلاَاَنحإ في خماًت الخُاة الُٟغٍت.
 - 4الَٖ َٝ٢لى صٍع اإلاضاعؽ ٍ اإلاناهج الخٗلُمُت إلبغاػ ؤىمُت الخُاة الُٟغٍت.
 - 5ببغاػ صٍع ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضنى في خماًت الخُاة الُٟغٍت.
 - 6اندكاع الخَُٖت ٍ الش٣اٞت البُئُت بمدآٞت خٟغ الباَن.
 - 7بًْاع صٍع اإلادمُاث ٍ الندكغَٗاث التى من قإجها اإلادآٞت ٖلى الخُاة الُٟغٍت للًب.
 الًب من الخَُاناث الصخغاٍٍت نباجُت الخٛظًت ٍٍخٛظُ الًب ٖلى النباجاث الخَلُت ٍاإلاٗمغة ٍَٗض نباث " الغمث " منؤقًغ النباجاث التي ًخٛظُ ٖلحها الًب خُض ألاؾمَػٍت الٗالُت ٍنؿبت اإلااء ٍألامالح ٍٍخٗغى طل ٪اإلاسلَ ١للخنا٢و
اإلاتزاًضٍ ،من الخ٣اث ٤ؤًًا ؤإ ىناٖ ٥ال٢ت حٗاٌل بحإ الًب ٍبٌٗ الٗن٨بَجُاث ٍمجها الٗ٣اعب الؿَصاء التي حكاعٌ٦
الؿ٨ن في جخغو ٍفي مجا 50-20٫ؾنخمترمن َٞىت الجخغٍخٟ٨ل بةًَائها بِنما جَ٣م هي بخَٞحر الخماًت ٍالخغاؾت الضاثمت
للجخغ.
الخهيُل الػلمي للًب:
اإلاملٌت :الخَُاإ.
الكػبت :الخبلُاث.
الكػُبت :ال٣ٟاعٍاث.
الُاثكت :الؼٍاخReptelia ٠
الغجبت :الخغقُٟاث Sguamataجدذ عجبت السخالي Sauria
الكهُلت ؤو الػاثلت :الٗٓاًا .Agamidiae
الجيـًَ:عٍماؾدُ٨ـ.Uromastyx
ٍىظا الجنـ ىَ الجنـ اإلاَظَص باإلامل٨ت ٍالظي ًًم زمؿت ؤهىاع ؤقًغىا بدٟغ الباَن نَٕ الًب اإلاهغي .

1الضب،مرجع سابق.

2صحيفة الرياض،العدد، 16472الثالثاء  30يوليو . 2013
3موسوعة كيكيبيديا https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A8#cite_note-ITIS-1
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ٍؾَ ٝندناٍ ٫ألاؾباب التي ٍعاء طل ٪من زال ٫اإلاداٍع آلاجُت :
اإلادىع ألاوُ:الضواقؼ وعاء نُض الًب في بِئت خكغ الباًَ :
جٟخ٣ض بِئت خٟغ الباَن لش٣اٞت الخٟاّ ٖلى البِئت الُبُُٗت ٍالبَُلَظُت ٍٖلى الخَُاناث الََنُت ٨ٞ ،شحر من الكباب
ًا
ًا
ً٣خل الخَُاناث الناصعة ٍمجها الًب بال ؾبب ٍ ال مبرع ٍؤخُانا من ؤظل اإلاخٗت ٍ٦شحرا ما ًنٓمَإ عخالث ؾنٍَت من ؤظل
مخٗت الهُض ٍٍ ِ٣ٞدؿببَإ في بباصة الًب باؾخسضام ٍؾاثل مسخلٟت ٞالًب من الخَُاناث الًُٟٗت التي جسخبئ
بُاث قخَ ٍضي ٍجسغط ٖنضما جغج ٟ٘صعظت الخغاعة مما ٌٗغيٌ لل٣خل ٖلى ًض ىَاة الهُض ؤٍ ؤلامؿا ٥بٌ ٍبٌُٗ في
بالجخَع في ٍض
ألاؾَا ١بك٩ل ًَمي.
 حٗض الشٗابحإ من الَٗامل ال٩امنت ٍعاء نُض الًب خُض جٟترؽ الًب.الًباب الهٛحرة ٍال٨بحرة بط
 "الىعُ" لٌ ٖال٢ت ٖضاثُت م٘ الًب ٞالًب من ٞغاجـ الَع ٫اإلاًٟلت خُض ًإ٧ل الَعِ ٫الًباب ال٨بحرة بلى ٍٍ ُ٘٢لخمًما ٍٍبخل٘ الهٛحر مجها .
ًمؼِ ١
 " سػبان الهل ألاؾىص" ًدخل جخغ الًب بٗض لض. ٌٚالًباب ٍجمؼً٢ا بمسالبها الٍَ٣ت.
 الجَاعح ج٣خنو ِالًباب الهٛحرة خُض ًغمحها ٖلى نباث"الػىسج" طي ألاقَاٖ ٥ضة مغاث
 " الهغو"من الجَاعح الهٛحرة ٍالتي ج٣خنو ِختى جمَث زم ًإ٧لًا.
ًا
 "الًغبان" من الخَُاناث الندنت الغاثدت لظلً ٪م٨ض ٖلى ٞخدت جخغ الًب لُال ٍَٗمل ٖلى بزغاط عاثدت ٦غحهت جض٘ٞالًب بلى الخغٍط ؤٍ الا٢تراب من ٞخدت الجخغ ٞخَ٣م الًغباإ بٗض طل ٪بدٟغ الجخغ ٍبزغاط الًب ٍؤ٧لٌ.
اإلادىع الشاوي:صوع اإلاىاَىحن في مكٍلت جىانو ؤغضاص الًب:
٦شحر من ال٣باثل البضٍٍت في خٟغ الباَن ٍ٦شحر من مناَ ٤اإلامل٨ت ًدؿببَإ بُغٍ٣ت مباقغة ؤٍ ٚحر مباقغة في جنا٢و ؤٖضاص
الًب ٍنُضو خُض ؾاصث ٦شحر من الػاصاث ٍمجها :
ًا
الًباب٣ٞ ،ض ط٦غ الٗغب ٢ضًما َٞاثض ٦شحرة للًب ؤنٌ
 جناٍ ٫ؤ٧ل ؤنَإ مُٗنت من الخَُاناث لٌ َٞاثض مسههت ٍمجها ًِجلَ ال٩لٍٍُٟ ٠ض في البرم ٍٍهٟي لَإ الَط ٍٖالط للٗكاء اللُلي ٍٖالط الخ٣ٟاإ ٍالُداٍ ٫ؤٍظإ الًٓغ.
 ٍُ٢ل ال٨شحر من الَٟاثض اإلابالٞ ٜحها. ٌٗض الًب ٚظاء لبٌٗ ال٣باثل لخٟغ الباَن ُٞهُضٍنٌ ٍٍدخَٟٓإ ب٨مُاث ٦بحرة ٛ٦ظاء مؿخ٣بلي ٍٖمل الَالثمٍالخٟالث ٍالٗؼاثم ٖلى قغ.ٌٞ
 ٌؿخٟاص من ظلض الًب في نن٘ ٢غب الٗؿل ٍالؿمن ٦ ،ما ًَي٘ الجلض ٦ؼٍنت في اإلاناػ.٫1الضب،مرجع سابق.

2صحيفة الرياض ،العدد اجلمعة  19أغسطس . 2005
3الضب،مرجع سابق .
4السابق.
5السابق.
6السابق.
7السابق.
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 بٌٗ الناؽ ًإ٧لَإ لخم الًب بٛغى ظنسخي ٍفي خ٣ُ٣ت ألامغ ؤإ ؤزغو النٟسخي في الخدٟحز ؤٖلى من َ٧نٌ مدٟؼٞؿَُلَجي ٦ما ؤنٌ لم ًشبذ ؤإ لٌ ٍاٗٞ ٘٢لي بهظا الخهَم.
ًا
الًباب من ؤىم اإلاَعٍزاث الخَُانُت التي ٍىبها هللا الباعت ظل ٍٖال للصخاعي ال٣اخلت لخُٗي بقغا٢ت ؤمل
ٖلما بإإ ِ
لإلنؿاإ لخٗؼٍؼ م٣ضعجٌ ٖلى الهمَص إلاَاظًت اإلاِٗكت في الصخاعي ٍمجها صخاعي الجؼٍغة الٗغبُت ال٣اخلت.
الًباب ؤٍازغ الغبُ٘ من ٧ل ٖام
ٍالٗال٢ت بحإ الًب ٍ ؤلانؿاإ ؤبضًت منظ ال٣ضم خُض جنكِ بدٟغ الباَن َ٢اٞل نُض ِ
ٍطل ٪بالؿحر ججاو الصخاعي للبدض ٖن الًب ٍالظي ٌٗخبر نُضو من ؤمخ٘ ؤنَإ الهُض ٍؤًٞلًا لضحهم.
الًباب في البِئاث الُبُُٗت ٍؾبب ؤؾاسخي في حٗغيًا لالن٣غاى خُض
ٍمن زال ٫طلٌٗ ٪خبر ؤلانؿاإ ألازُغ ٖلى ٍظَص ِ
ًهاص الًب لٗضة ؤؾباب مجها مخٗت الهُض ؤٍ ألا٧ل ؤٍ البُ٘ ٍٍهاص الًب بٗضة َغ.١
َغم نُض الًب :
 - 1نب اإلااء في الجخغ ٍبظباعو ٖلى الخغٍط منٌ.
الًباب بؿبب ؤلانابت اإلاباقغة في ٍ٢ذ ٢هحر.
 - 2اؾخسضام البناص ١آلالُت:جهُض ؤ٦بر ٖضص من ِ
 - 3خٟغ الجخَعٍ:ىظو الُغٍ٣ت ناصعة ًخٟجإ بها الكباب.
 - 4اؾخسضام َٖاصم الؿُاعاثُٞ :جبر الًب ٖلى الخغٍط .
 - 5بنضاع بٌٗ ألانَاث حكبٌ ىمـ ٍٞدُذ ألاٞعى ٍحؿخسضم ٍ٢ذ التزاٍط .
ًا
 - 6اإلاُاعصةٍ:جَ٩إ با ٢ضام ؤٍ الؿُاعاث ٍطلٖ ٪نضما ًَ٩إ الًب بُٗضا ٖن الجخغ.
 - 7اؾخسضام اإلا٨ناؽ ٍىَ عمذ مضبب ٌؿخسضم ٖنضما ًَ٩إ الًب ٢غٍب من ٞخدت الجخغ ٍطل ٪في اللُالي الخاعة .
اإلادىع الشالث:الًب وؤزغه غلى الىظام البُئي وآلُت اإلاداقظت غلى الخُاة الكُغٍت للًب بباصًت خكغ الباًَ :
ًا
الًباب من الؼٍاخ ٠اإلاندكغة في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿَٗصًت ٍجمشل خل٣ت مًمت في الؿلؿلت الٛظاثُت ٍزهَنا في ؤعاضخي
ِ
البِئت الصخغاٍٍت ٍمجها باصًت خٟغ الباَن خُض ج٣ل ؤق٩ا ٫الخُاة ٞالًب ٌٗض ٚظاء ل٨شحر من خَُاناث ىظو اإلاناَ٤
ٍان٣غايٌ ٌٗجي ازخٟاء الٗضًض مجها٦،ما ؤإ لٌ صٍع مًم في بػىاع الٗضًض من النباجاث ٍطل ٪بؿبب َغٍ٣ت حٛظًخٌ التي حكبٌ
َغٍ٣ت ؤلابل ٍجسخلٖ ٠ن اإلااٖؼ ٦ما لٌ صٍع في نكغ البظٍع التي لم تهًم.
للًباب ٍالتي ًم٨ن بًجاػىا ُٞما ًلي :
ٍمن اإلاالخٔ ؤإ ىناَٖ ٥امل جداٖ ٔٞلى الؼٍاصة الٗضصًت ِ
الًباب في التربت الغملُت ٍألاعاضخي الصخغٍت لهَٗبت خٟغ الجخَع في ىظًن النَٖحإ من
 - 1نَٕ التربت:خُض ج٣ل ؤٖضاص ِ
التربت.
للًباب.
ٍٞ - 2غة الُٛاء النباحي ًؼٍض من ال٨شاٞت الٗضصًت ِ
الًباب إلاٟترؾحها
 - 3الؼٍاصة ال٨بحرة في الُٛاء النباحي:خُض ؤإ ألاشجاع ٍالصجحراث ٍاعجٟإ ألاٖكاب ٌُٗ ٤عئٍت ِ
ٍللهُاصًن مما ًدؿبب في نُضىا ٍجنا٢و ؤٖضاصىا.
ماػالذ الًُئت الََنُت لخماًت الخُاة الُٟغٍت جٟخ٣ض بلى الؿلُاث الخنُٟظًت ٍهي ؤقبٌ بهُئت جشُُٟ٣ت ٍؤ٧اصًمُت ٍاؾدكاعٍت
ًا
في مجا ٫الخُاة الُٟغٍت ٞهي ال جمل ٪ؾَُ الخدظًغ ٍالخنبٌُ ٍمماعؾَ الاٖخضاء ٖلى البِئت ٌٗلمَإ ؤجها ال جمل ٪قِئا

1

الضب،مرجع سابق.

 2زلمد عبد اهلل اخلازـ،الجزيرة  :العدد  15200األحد .2015/ 5 /11
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ٍالدكغَٗاث التي حؿجها في اإلادآٞت ٖلى الخُاة الُٟغٍت ماػالذ يُٟٗت ٍالػالذ مؿَخاتها الجٛغاُٞت مدضٍصة ٍالػالذ
حٗغٍٟاتها للخَُاناث الُٟغٍت ٚحر مخ٩املت.
ٍَالب عثِـ ىُئت الخماًت الُٟغٍت بإمن بُئي بط ؤقاع ؤإ ما ًدضر من جهغٞاث مضمغة للبِئت ًا٦ض ٖلى يغٍعة بنكاء
قغَت بُئُت بإؾغٕ ٍ٢ذ مم٨ن ل٩ي ًَ٩إ لضًنا ظًاػ ؤمن بُئي ٌُٛي ؤنداء اإلامل٨ت ٧اٞت ٍَٗمل ٖلى جُبُ ٤ألانٓمت البُئُت
الهاصعة بٟاٖلُت ٍالخهضي إلاشل ىظو اإلاسالٟاث ختى نخم٨ن من خماًت الًب ٍالخنَٕ الخَُي النباحي ٍالخَُاني باإلامل٨ت
الٗغبُت الؿَٗصًت ٞا من البُئي ظؼء ال ًخجؼؤ من ؤمن الََن الكامل ٍاإلاًم.
هخاثج اُصعاؾت :
من زال ٫ؤلاظابت ٖلى الدؿائالث ٍ ٖغى اإلاَيَٕ للضعاؾت ٍ البدض اإلاُضاني جَنل الباخض بلى مجمَٖت من الَٗامل ٍ
ألاؾباب التي ؤصث الى جنا٢و ؤٖضاص خَُاإ الًب النجضي الؼاخ ٠بباصًت خٟغ الباَن ٍ هي ٧الخالي :
 نَٕ التربت ٍ ٦ظل ٪اإلاُغ اإلاَؾمي خُض ؤنٌ في ٦شحر ممن ألاخُاإ ٍ زانت في ألاَٖام الؿاب٣ت جمحزث ب٣لت ىَُ ٫اإلاُغ
مما ؤزغ ٖلى نمَ النباجاث الخَلُت ٍ اإلاؿخضًمت ٍ التى حٗض مهضع عثِسخي لٛظاء الًب.
 نُضو للخهَٖ ٫لى لخَمٌ َٗ ًَٞام ل٨شحر من ال٣باثل بدٟغ الباَن.
 اندكاع َغ ١الهُض اإلاخنَٖت مشل":ألاؾلخت الناعٍت،الاٚغا ١باإلااء صازل الجخَع،اؾخسضام َٖاصم الؿُاعاث إلظباعو ٖلى
الخغٍط من جخغو زم ؤلامؿا ٥بٌ".
 اللًَ ؤلاٖالمى الؿلبى اإلاخمشل في مَا ٘٢الخَانل ؤلاظخماعي.
 اندكاع ٦شحر من الخغاٞاث خَ ٫الًب في مٗالجت ٦شحر من ألامغاى ٍ ٦ظل ٪ػٍاصة ال٣ضعة الجنؿُت ٍ ٚحرىا.
 ال٣هَع في جُٟٗل الَ٣انحإ ٍ الدكغَٗاث بؿبب اندكاع ال٣بلُت بدٟغ الباَن.
ٍ ظَص يٗ ٠ملخَّ في ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضنى في جَُٖت اإلاَاَنحإ بإىمُت اإلادآٞت ٖلى الخُاة الُٟغٍت.
 اندكاع الؼخ ٠الٗمغانى ٍ جضمحر البِئاث الُٟغٍت.
زاجمت :
ٍازخخمذ الضعاؾت باإلاهترخاث و الخىنُاث الخالُت :
من زال ٫ؤلاَالٕ ٖلى ألاؾباب في مجملًا ً٣ترح الباخض آلاحي:
 - 1ج٨شُ ٠النضٍاث الخٍََٖت بإىمُت اإلادآٞت ٖلى الخُاة الُٟغٍت ٍ طل ٪من زال اإلاؿاظض ٍ اإلاضاعؽ ٍ ألانضًت ٍ خل٤
الخد ٍ ُٟٔالؿاخاث الٗامت ٍ ألامؿُاث ٍ اإلاًغظاناث.
 - 2ببغاػ صٍع ؤلاٖالم الاًجابي في اإلادآٞت ٖلى البِئت الُٟغٍت ٍ جدب٘ ؤلاٖالم الؿلبى ٍ بُاإ الخ٣اث ٤الٗلمُت ٍ الٟؿَُلَظُت
لخَُاإ الًب.

1اذليئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية.
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 - 3ػٍاصة صٍع الًُئت الََنُت لخماًت الخُاة الُٟغٍت في بِئت خٟغ الباَن من زال ٫الخنؿُ ٤م٘ ٍػاعة الضازلُت في جُبُ٤
الَ٣انحإ الهاعمت ٖلى مغج٨بي الهُض الجاثغ.
 - 4بنكاء مدمُت بباصًت خٟغ الباَن لغٖاًت الخَُاناث البرًت اإلاًضصة باإلن٣غاى ٍ مجها الًب.
جنُٓم الهُض بباصًت خٟغ الباَن ٍ زانت نُض الًب من خُض جدضًض الخَُ٢ذ اإلاناؾب للهُض ٍ الٗضص اإلاؿمَح بٌ ٍ
الدجم اإلاناؾب.
ناثمت اإلاغاحؼ :
- 1الًُئت الؿَٗصًت للخُاة الُٟغٍت/https://www.swa.gov.sa/ar .
 - 2صخُٟت ؾب ٤ؤلال٨ترٍنُت/http://sabq.org .
 - 3ؤخمض ٖبضهللا الضام"، ٜؾلىيُاث الًب".
 - 4الٗجزيٖ .بضؤلالٌ ٖؼاػي"،صعاؾت ؾلىيُت بُيُت غلي الًب ًىعماؾدٌُؿمٌُغولبِـ في مىُهت الههُم"عؾالت
.2006
ظامُٗت،
- 5مَُ٨ٍٍ ٘٢بُضًا اإلاَؾَٖت الخغة https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A8
.1993
 - 6ب٢با.٫ؤخمض الكغ٢اٍي "،ما حاء في الًب غً الػغب"،صاع الٛغب ؤلاؾالمي للنكغ ،
نىع جىيُدُت غً الًب :
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نىع جىضح الهُض الجاثغ للًب :
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جإزحر الخلكؼٍىن غلى اهدغاف الكباب
بىيبكت حمػُت /حامػت خؿِبت بً بىغلي الكلل،الجؼاثغ

ملخو:
حٗخبر ٍؾاثل ؤلاٖالم من ؤ٦ثر الَؾاثل جإزحرا ٍبزاعة بالنؿبت لخٛحر الُ٣م الش٣اُٞت ٍالاظخماُٖت ،التي جاصي بلى حُٛحر الؿلَ٥
ؤلانؿانيٍ ،من ؤىم ىظو الَؾاثل الخلٟاػ الظي ًلٗب صٍع بًجابي ٍؾلبي في نٟـ الَ٢ذ إلاا ًدخٌٍَ من ب٢نإ بالهَعة
ٍالهَثٍٖ،لى ىظا ؤنبذ ًخد٨م في ٧ل الٟئاث الٗمغٍت من الَُٟلت بلى الكُسَزت عظاال ٍنؿاءٍٖ ،لى ىظا ألاؾاؽ جم بناء
صعاؾدنا ىظو خَ ٫جد٨م الخلٟاػ في حُٛحر الُ٣م ٍبالخالي حٛحر الؿلٍَ ،٥مم٨ن ًاصي بلى اندغا ٝالكباب ٍٖلٌُ جمذ صعاؾدنا
خَ ٫جإزحر الخلٟاػ في اندغا ٝالكباب.
مهضمت:
ٌٗخبر الخلٟؼٍَإ بخضُ ؤىم ٍؾاثل الاجها ٫الجماىحريٍ ،ىظو الَؾُلت ؤلاٖالمُت ؤنبدذ بخضُ ؤٍ َُ٢ؾاثل الاجها ٫في
جاعٍش الخًاعة ؤلانؿانُتً ًَٞ ،جم٘ بحإ الهَث ٍالهَعة٣ٍٍ ،ضم بغامجٌ ل٩ل الُب٣اث اإلاجخم٘ ٍل٩ل ألاٖماع ٍألاظناؽ
ٍل٩ل الَْاثٍٍ ٠لٗب صٍاع زُحرا ٍمًما في بناء اإلاجخمٗاث ؤلانؿانُت ٍالخًاعٍت ؾلبا ٍبًجابا.
ٍال ًؼا ٫الخلٟؼٍَإ ًًخى بإ٦ثر ٢ضع مم٨ن من الاىخمام من ٢بل الباخشحإ ٍاإلا٨ٟغٍن ٍاإلاغبحإ ٍالؿُاؾُحإ ٍخ ٫َ٣ؤزغُ
)(1
٦شحرة للٗلَم.
بإ الجماىحر في ٖاإلانا الَُم جنٓغ بلى ؤلاطاٖت اإلاغثُت بإجها ٍؾُلت للترٍ ٌُٞعبما ٧انذ ىظو النٓغة الٛالبت الٗٓمى من الجماىحر
الٗالم ٧لٌ بلحهاٍ ،ل٨ن جإُ٦ض ٍُْٟت التر ٌُٞبمٗناو الؿُخي ؤي مٗجى ٢خل الَ٢ذ ًؼصاص َ٢ة بحإ الجماىحر اإلاخسلٟت ز٣اُٞا،
ٍجل ٪خ٣ُ٣ت ال نؿخُُ٘ ؤإ نٛمٌ ؤُٖننا ٖجها ٍندُجتها الخخمُت هي ؤننا ندخاط في ٦شحر من ألاخُاإ بلى ؤإ نن٣ل ما نغٍضو من
مٗناو بلى ىظو الجماىحر زالٍُْٟ ٫ت الترٞحهُت لإلطاٖت اإلاغثُت.
ٍىنا ج٨دؿب ٨ٞغة التر ٌُٞصاللت ظضًضة ٍجهبذ هي الَؾُلت الغثِؿُت التي ًم٨ن ٖن َغًٍ٣ا جَنُل الُ٣م الش٣اُٞت
)(2
الجضًضة بلى ظماىحر طاث ز٣اٞت مدضٍصة.
ٍٖلٌُ ٞةإ الخلٟؼٍَإ لٌ بًجابُاث ٍفي نٟـ الَ٢ذ ؾلبُاث جازغ ٖلى ٞئاث مُٗنت ؤ٦ثر مغٍنت في الخ٨ٟحر ٍلَُنت ٍ٢ابلت للخإزغ
ٍبالخالي الخُٛحر الظي ٌؿبب اندغا ٝىظو الٟئت (الكباب) ٍؾنداٍٖ ٫غيًا من زال ٫م٣النا ىظا.

) (1عزاـ زلمد أبو احلماـ ،اإلعالم الثقافي ،ط ،1دار أسامة  ،عماف األردف ،2010،ص.122

) (2عبد العزيز ادلصرم ،المدخل إلى وسائل اإلعالم ،ط ، 2دار الكتاب ادلصرم،دار الكتاب اللبناين ،القاىرة ،بريكت،1989 ،ص.473
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.1ؤلاقٍالُت:
جاصي ٍؾاثل ؤلاٖالم ٍُْٟت مًمت في حكُ٨ل شخهُت الٟغص ٍىٍَت اإلاجخم٘،خُض ؤزبدذ الٗضًض من الضعاؾاث ؤلاٖالمُت
٢ضعة ىظو الَؾاثل في الخُٛحر ٍالخٗضًل ٦شحر من الاججاىاث ٍؾلَُ٦اث اإلاجخمٍ٘ ،في ىظا الٗهغ ٖهغ اإلاٗلَماث ٍؤلاٖالم
)(1
ؤنبدذ ٍؾاثل ؤلاٖالم ؤصاة عثِؿُت ٍٍؾُلت مًمت للخإزحر الش٣افي ٍال٨ٟغي.
ٍَٗخبر الخلٟؼٍَإ الَؾُلت ؤ٦ثر قَُٖا ٍؤ٦ثر مَُال ٍمكاىضة إلاا لٌ من ٢ضعة ٖلى الخإزحر زانت ٞئت ألاَٟاٍ ٫اإلاغاى٣ت ٍلٌ
صعظت ٦بحرة في حٛحر الُ٣م اإلا٨دؿبت من َغ ٝألاؾغة ٍآلازغٍن مشل اإلاضعؾت بمشل ؤزغُ ٖن َغٍ ٤الخ٣لُض ألاٖمى صٍإ عئٍت
مؿب٣ت ؤٍ ج٨ٟحر ؤٍ جسمحإ لُٟغ ١بحإ الصر ٍالخُإ ٍٖلى ىظا ظاء بدشنا لُبحإ ُُٟ٦ت جإزحر الخلٟؼٍَإ ٖلى ٞئت ألاَٟا٫
ٍالكباب اإلاغاىٍ ٤صعظت الخَُعة التي حؿببها ىظا الجًاػ الظي ؤنبذ ٞغص ال ً٨من الاؾخٛناء ٖنٌ في مجخم٘ ٢ابل للخُٛحر
صٍإ ج٨ٟحر ٍجسمحإ.
ٍٖلٌُ جم َغح الدؿائُ الخالي  :ما مضُ جإزحر الخلٟؼٍَإ ٖلى اندغا ٝالكباب؟
.2مكهىم ؤلاغالم والاجهاُ:
ما ًؼا ٫حٗبحر ؤلاٖالم في لٛخنا الٗغبُت ًدخاط بلى جدضًضٞ ،برٚم من قَُٕ ٧لمت بٖالم في ز٣اٞخنا الٗغبُتٍ ،بغٚم الضعاؾاث
ؤلاٖالمُت الخضًشت في الََن الٗغبي ٍٚحروٞ ،اإ انُالح ؤلاٖالم ؤخُانا ًدؿ٘ لِكمل مًَٟم الاجها ٠ًٍٍُ ،٫ؤخُانا
٣ُٞخهغ ٖلى ٍؾاثل ؤلاٖالم ٍخضىا.
.1.2مكهىم ؤلاغالم:
أ .ؤلاغالم لؿت:
٧لمت ؤلاٖالم مكخ٣ت لٛت من ؤٖلم ٞن ٫َ٣ؤٖلم ٞالنا الخحر ٍؤٖلمٌ بٌ ؤي ؤزبرو بٌٍ ،ؤلاٖالم ألازباع ؤٍ الاَالٕ ٖلٌُ٣ً ،ا٫
)(1
ؤٖلمٌ بالخبر ؤي ؤَلٌٗ ٖلٌُ .
ىَ مهضع ٖلم ٍؤٖلمذ ٍٍ٣ا ٫اؾخٗلم لي زبر ٞالإ ٍؤٖلم الٟغؽ ،ؤي ٖاٖ ١لٌُ نَٞا ؤخمغ ؤٍ ؤبٌُ في الخغبٍ ،ؤٖلم
)(2
نٟؿٌ ٍؾمًا بؿُما الخغب.
ب .ؤلاغالم انُالخا:
ىَ بَالٕ الجمًَع إلًها ٫اإلاٗلَماث ؤلحهم ٖن َغٍٍ ٤ؾاثل مخسههت جن٣ل ٧ل ما ًخهل بهم من ؤزباع ٍمٗلَماث تهمًم
)(3
ٍطل ٪بهض ٝجَُٖت الناؽ ٍحٗغًٍٟم ٍزضمتهم بإمَع الخُاة.

) (1خالد سعود البشر"،أفالم العنف واإلباحة وعالقتها بالجريمة"،الرياض ،جامعة نايف للعلوـ األمنية ،ط،2005 ،1ص.09
) (1علي حوامدة كآخركف"،وسائل اإلعالم والطفولة"،عماف،دار جرير للنشر كالتوزيع،ط،2،2006ص.13
) (2زلمد زلمود دىيبة"،اإلعالم المعاصر" ،اإلعالـ ادلعاصر،عماف،األردف،مكتبة اجملمع العريب للنشركالتوزيع ،ط ،2010 ،1ص.7
) (3علي حوامدة ،مرجع سابق  ،ص.14

201

الػضص  : 15حاهكي – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

ٍَٗغ ٝبإنٌ بض عؾاثل ٍاُٗ٢ت ؤٍ زُالُت مَخضة ٖلى ؤٖضاص ٦بحرة من الناؽ ًسخلَٟإ ُٞما بُجهم من النَاحي الا٢خهاصًت
ٍالاظخماُٖت ٍالش٣اُٞت ٞاإلٖالم ٌٗخبر ظملت من اإلاٗلَماث ،التي حٗمل ٖلى مؿاٖضة اإلاؿخ٣بلحإ ىنا ىم ؤلاٞغاص ؤٍ الجماٖاث
)(4
من زال ٫الاجهاٍ ٫الخٟاٖل الظي ًخم بُجهم.
.2.2مكهىم الاجهاُ:
ؤ.لؿت :الَنَ ٫بلى الصخيء ؤٍ بلٍَ ٌٚالانتهاء بلٌُ.
ب.انُالخا :ن٣ل اإلاٗلَماث ٍالخاظاث ٍاإلاكاٖغ ٍالخجاعب بك٩ل قَٟي اٍ باؾخسضام ٍؾاثل ؤزغُ بٛغى ؤلا٢نإ ؤٍ
)(1
الخإزحر ٖلى الؿلَ.٥
ج.مكهىمه:
ٌٗض الاجها ٫من ؤ٢ضم ؤٍظٌ النكاٍ ؤلانؿانيٍ ،بطا ؾئل ؤي بنؿاإ ٖن النكاَاث التي ًَ٣م بها ًَمُا ٞةإ بظابخٌ ؾخَ٩إ
في ٧ل ألاخَاٍ ٫ؤًا ٧انذ ْغٍ ٌٞالصخُت ٍاإلااصًت جضٍع خَ ٫اؾخ٣با ٫الاجها ٫ؤٍ بعؾا ٫اجها ٫بال٨الم ؤٍ اإلاكاىضة ؤٍ
الاؾخمإ ؤٍ ال٣غاءة ؤٍ ال٨خابت ؤٍ ؤلاقاعة٧ٍ ،لًا نكاَاث اجهالُت بحإ َغٞحإ ،بحإ الٟغص ٍآلازغٍن من اإلادُُحإ بٌ ،ؤٍ بِنٌ
ٍبحإ طاجٌ ،ؤٍ بِنٌ ٍبحإ الَؾاثل الؿمُٗت البهغٍت ٍاإلا٣غٍءة  ٫َ٣ٍٍ ،الباخض ؤلاٖالمي "حىعج لخضبغج" بإ ب٩لمت اجها٫
حؿخسضم لدكحر بلى الخٟاٖل بَاؾُت الٗالماث ٍالغمَػ ٍجَ٩إ الغمَػ ٖاصة خغ٧اث ؤٍ نَع ؤٍ لٛت ؤٍ ؤي شخيء منبٌ للؿلَ٥
ٍ ،الباخض اإلاهغي مدمىص غىصة ٌٗغ ٝالاجها ٫بإنٌ " الٗملُت ؤٍ الُغٍ٣ت التي جنخ٣ل بها ألا٩ٞاع ٍاإلاٗلَماث بِذ الناؽ في
نؿ ٤اظخماعي نٛحرا ٧اإ ؤم ٦بحرا.
ٍى٨ظا ًمشل الاجها ٫الٗملُت الغثِؿُت التي جدمل بضازلًا ٖملُاث ٞغُٖت ٍؤٍظٌ نكاٍ مخنَٖتٍ ،ىَ جٟاٖل بالغمَػ
اللُٟٓت ٍٚحر اللُٟٓت ،الصخهُت ٍٚحر الصخهُت ،بحإ َغٞحإ:ؤزضىما مغؾل ٍالشاني مؿخ٣بل ًنكإ ٖنٌ جٟاٖل ٍعصٍص
)(2
ٗٞل اًجابُت ٧انذ ؤم ؾلبُت.
.3الػالنت بحن وؾاثل ؤلاغالم والاجهاُ:
ٌك٩ل ؤلاٖالم ٖنهغا ؤؾاؾُا من ٖنانغ ؤي مجخم٘ بنؿاني ،مًما ٧انذ صعظت جَُعوٍ ،لظلٞ ٪انٌ ًضعؽ ٖلى انٌ ْاىغة
اظخماُٖت ٚحر ؤإ ؤلاٖالم ال ٌٗض ؤإ ًَ٩إ ٞغٖا من ْاىغة ا٦بر ٍاقمل بال ٍهي ْاىغة الاجها.٫
ٍالاجها ٫بهٟت اإلاجا ٫الَاؾ٘ لخباص ٫الَ٢اج٘ ٍآلاعاء بحإ البكغٞ ،ةإ ؤلاٖالم ال ٌٗضٍ ؤإ ًَ٩إ ق٨ال من ؤق٩ا٫
الاجها ،٫نٌ ٞغٕ من ٞغٍٕ الخٟاٖل الظي ًخم ٖن َغٍ ٤اؾخسضام الغمَػٍ ،ىظو الغمَػ بما ؤإ جَ٩إ ٖلى ق٩ل خغ٧اث ؤٍ
عؾَم ؤٍ ندَث ؤٍ ٧لماث ؤٍ ؤي شخيء ؤزغ.
ٍالاجها ٫مجالٌ ٍاؾ٘ ٌكمل صعاؾت ظمُ٘ ؤق٩ا ٫الٟنٍ ،التربُت ٍالخٗلُم ٍاججاىاث الغٖاًت ٍالخإزحرٍٖ ،ملُاث الخغب
النٟؿُتٍ ،ؤٍظٌ الترٍ ٌُٞؤلاٖالإٍ ،الخض الؿُاسخي ٍالترٍٍذ الخجاعي.

) (4نفس ادلرجع ،ص.8
) (1فيصل بوعيشة" ،اإلعالم االلكتروني" ،دار أسامة للنشر كالتوزيع ،األردف،عماف،ط،1،2010ص،17ص.18
) (2نفس ادلرجع،ص.24
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ىناٖ ٥ال٢ت ٍزُ٣ت بحإ ٍؾاثل ؤلاٖالم ٍالاجهاٍ ٫جخمشل ىظو الػالنت ُٞما ًلي:
 - 1بإ ٍؾاثل ؤلاٖالم بإنَاًٖا هي ٢نَاث الاجهاٍ ،٫هي ٖباعة ٖن ؤظًؼة ٍؤصٍاث مؿاٖضة جؼٍض من ٢ضعة ؤلانؿاإ ٖلى
الاجها ٫م٘ آلازغٍن.
٧ - 2لحهما ٖ ٌُٞنانغ مكتر٦ت من عؾالت ٍمغؾل ٍمؿخ٣بل ٍ٢ناة.
 - 3الاجهاٌ ٫ؿعى بلى جد ٤ُ٣ؤىضا ٝمُٗنت ٍ٦ظل ٪ؤلاٖالم ٌؿعى بلى جد ٤ُ٣ؤىضا ٝالاجهاٍ ٫ؤلاٖالم ٍحهضٞاإ بلى حُٛحر
الؿلٍَ ٥مؿاٖضة الٟغص ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ الخُاة ٍالبِئت
 - 4جدكابٌ ٍؾاثل ؤلاٖالم م٘ الاجها ٫في جإزحرىا ٖلى الٗ٣ل ٍالَٗاَ ٠في ؾبُل بًها ٫الغؾالت.
.4ظهىع الخلكؼٍىن في البالص الػغبُت:
ٍ 1956في الؿنت اإلاَالُت صزل
الخلٟؼٍَإ ًْغ في البالص الٗغبُت في بٌٗ البلضاإ ٢بل اؾخ٣اللًا ٍمجها الجؼاثغ التي ٖغٞخٌ ٖام
ٍ 1960الٍَ٩ذ ٖامٍ 1961اإلاٛغب ٍالؿَصاإ ٖام 1962زم الُمن
٧ل من الٗغا ١زم لبناإٍ ،1959مهغ ٍؾَعٍا ٖام
)(1
الؿَٗصًتٞ ،خَنـ ٍباقي بلضاإ الٗغبُت ألازغُ.
.5وؾُلت الاجهاُ الجماهحرًت الخلكؼٍىن:
بإ الخلٟؼٍَإ من الناخُت الخ٣نُت نٓام بض ؤلاقاعاث ٍاؾخ٣بالًاٍ ًَٞ ،ؾُلت بض قبٌ َٞعٍت جخاب٘ في 25نَعة في الشانُت في
خغ٦ت منخٓمت ٍمخٗا٢بتٍٍ ،خد ٤٣البض الخلٟؼٍَني بًٟل ٍظَص ٦محرا ٍنٓام بض الهَعة ٖلى الكاقت (نٓام اإلاسر) ٍمَلض
()2
بقاعاث متزامنت للهَث ٍالهَعة ٍظًاػ بض ٍظًاػ اؾخ٣با.٫
ٍبطا ٧انذ ٍؾاثل ؤلاٖالم مًمت ٧لًاٞ ،ةإ الخلٟؼٍَإ ناع من ؤىم الَؾاثل ؤلاٖالمُت ال ؾُما بٗض اندكاع ألا٢ماع الهناُٖت
ٍالًٟاثُاث،نٓغا ل٣ضعجٌ ٖلى الخإزحر في ٍٖ ٫َ٣مَُ ٫اإلاكاىضًن ٍ٢ضعجٌ ٖلى حكُ٨ل نمِ اظخماعي ظضًضٍ ،بال قٞ ٪ةإ
ؤزغ الخلٟؼٍَإ اػصاص بٗض حٗضص الًٟاثُاث ٍناعث جضزل البَُث من صٍإ اؾدئظاإ ؤٍ من صٍإ عُ٢ب من الخَ٩متٍ ،ناع
البض الخلٟؼٍَني ًدَ ٫ؤنٓاع اإلاكاىضًن ،بٟٗل ٢ضعاجٌ ٖلى الاؾدشاعة ٍجدغٍ ٪اإلاكاٖغ.
بإ ٚؼاعة البض الخلٟؼٍَني الظي جامنٌ ألا٢ماع الهناُٖت قٛل الناؽ في ٧ل م٩اإ خُض باجَا ٌؿتهلَ٩إ ٦ما ىاثال من البرامج
ٖلى خؿاب ٍاظباتهم ألازغُ ٍٖالٍة ٖلى الانكٛا٢ٍ ٫خل الَ٢ذ ٞةإ البض الخلٟؼٍَني ؤحى بالنٓغة الٟغُٖت ٍُ٢متها التي
جخ٣اَ٘ م٘ ُ٢منا ٍمشلنا الٗلُاٍ ،ع٦ؼ ٖلى حؿمُاث باجذ حك٩ل مٟغصاث ًَمُت في خُاة الناؽ ٍىظا ظؼء مما جغٍضو الكغ٧اث
()2
اإلانخجت.
ٌٗ ًَٞخبر ؤزُغ ٍؾُلت اجهالُت في ٖالم الَُم نٌ ًجم٘ بحإ الهَث ٍالهَعة ٍبةم٩انٌ مساَبت مئاث ٖضًضة من الناؽ
()3
من مسخل ٠مؿخٍَاتهم ٍلٟتراث ٍََلت.

) (1فضيؿ دليو "،االتصال (مفاىيمو ،نظرياتو ،وسائلو )" ،ط ، 1القاىرة ،دار الفجر  ،2003،ص.150

()2

طارؽ سيد أمحد اخلليفي "،معجم مصطلحات اإلعالم" ،ط،1اإلسكندرية ،دار ادلعرفة اجلامعية،2008،ص.295

()3

زلمد مجاؿ الغار"،المعجم اإلعالمي" ،ط ،1عماف ،دار أسامة للنشر كالتوزيع ،2010 ،ص.117

()2

حسن طوالبة" ،في اإلعالم والدعاية والحرب النفسية" ،األردف ،عامل الكتب احلديث،ط ،1،2006ص.311
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ٍالخلٟؼٍَإ ال ًؼا ٫ؾُض اإلاَ ٠٢في ٢ضعجٌ ٖلى ؤلا٢نإ من بحإ ٍؾاثِ ن٣ل اإلااصة ؤلاٖالمُتٍ ،طل ٪لَ٩نٌ ٌٗخمض ٖلى الغبِ
بحإ ؤ٦ثر من خاؾت ٖنض اإلاكاىضً ًَٞ ،غبِ بحإ الؿم٘ ٍالبهغ ،بياٞت بلى الخغ٦ت اإلاخمشلت بالهَعة الخُت اإلاهاخبت
للماصة ؤلاٖالمُتٍٍ ،م٨ن ال ٫َ٣ؤإ جل ٪الٗباعة التي ؤَلً٣ا اخض ٖلماء النٟـ ألامغٍُ٨حإ ُ٢ل ما ً٣اعب زالزت َٖ٣ص ٍالتي
جنو ٖلى ؤنٌ بطا ٧اإ السجن ىَ ٧لُت لضعاؾت ؤلاظغامٞ ،ةإ الخلٟؼٍَإ ىَ اإلاضعؾت إلٖضاص ٥لالندغا ،ٝىظو الٗباعة الػالذ
جدمل الهض ١م٘ ج٣ضم الَؾاثِ ؤلاٖالمُت.
ٞالخلٟؼٍَإ ًغبِ بحإ ال٩لمت اإلانَُ٢ت ٍلٛت الجؿض اإلاخمشلت باإلاكاىضة الخُت ٍىظو ؤلام٩انُت ألاؾاؾُت في ؤلا٢نإ ناصعا ما
جَٞغىا ٍؾُلت ؤزغٍُ.م٘ ؤإ الانترنذ حٗخبر من ؤؾغٕ الَؾاثِ ؤلاٖالمُت بال ؤجها ٢ضعتها ؤلا٢ناُٖت الػالذ ؤ٢ل من ٢ضعة
()1
الخلٟؼٍَإ ،زانت ٍؤإ الانترنذ ٚحر مندكغة ٦ما ىَ الخا ٫بالنؿبت للخلٟؼٍَإ
ًا
ب٢ناٖا في الخاالث الخالُت:
ٍجمخاػ الغؾاثل اإلاَظًت ٖبر الخلٟؼٍَإ ٍالبض الًٟاجي بإجها ؤ٦ثر
 الغؾالت من َغٞحإ ؤ٦ثر ب٢ناٖا مجها ٖنضما جَ٩إ من َغٍ ٝاخض. ؤؾلَب الغؾالت ًازغ ٢ضعتها ؤلا٢ناُٖت. الغؾالت الخُت (ُٞضًَ) ؤ٦ثر ب٢ناٖا زانت ٖنضما ًَ٩إ اإلاغؾل ؤ٦ثر مَزَُ٢ت ٍالغؾالت بؿُُت. الخاالث ألا٦ثر من ؤلاخهاء في ؤلا٢نإ. عؾاثل ألاٞالم ؤٍ الُٟضًَ ؤ٦ثر ٗٞالُت.()2

ًَْ -ع الَٗاَ.٠

.6ؤهضاف وؾاثل ؤلاغالم وغلى عؤؾها الخلكاػ:
 -1ؤلاعقاص والخىحُه وبُان اإلاىانل والاججاهاث:
جَ٣م ٍؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت بضٍع ؤؾاسخي في ؤلاعقاص ٍالخَظٌُ ٍبُاإ اإلاَاٍ ٠٢الاججاىاث ٍطل ٪من زال ٫ما ج٣ضمٌ من
ماصة بٖالمُت خُض ج٣ضم ؤلاعقاصاث ٍجَظحهاث في ظَانب الخُاة اإلاسخلٟت الؿُاؾُت ٍالاظخماُٖت ٍالا٢خهاصًتٍ...بُاإ
الاججاىاث الضٍلت ٍألاظًؼة الغؾمُت ٍالٛحر الغؾمُت ٍجَ٣م بضٍع ؤؾاسخي في بخضار الخُٛحر اإلانكَص في اججاىاث ؤٞغاص
اإلاجخم٘ ٍطل ٪من زال ٫تهُئت الغؤي الٗام للخُٛحر ٍب٢ناٌٖ بًغٍعجٌ ٍؤىمُخٌ لألٞغاص ٍاإلاجخم٘.
 - 2الخشهُل:
جَ٣م ٍؾاثل ؤلاٖالم بضٍع ىام في مجا ٫جش ٠ُ٣الناؽ الظًن ً٣غئٍإ ؤٍ ٌؿمَٗإ ؤٍ ٌكاىضٍإ ما ٌٗغى من زاللًا
ٍالخش ٠ُ٣في ٍؾاثل ؤلاٖالم ً٣ؿم بلى:

()1

حسني سامل الشرعة"،األساليب النفسية في اإلعالم األمين" ،كرقة مقدمة يف ندكة ،العمل اإلعالمي األمين ،ادلشكالت كاحللوؿ ،ط ،1أكادديية نابف

العربية للعلوـ األمنية،2008 ،ص.89

( )2ذياب مويس البدانية"،اإلعالم األمين في عصر المعلومات "،كرقة مقدمة يف ندكة العمل اإلعالمي األمني  ،ادلشكالت كاحللوؿ ،ط  ،1أكادديية نايف
العربية للعلوـ األمنية ،2008 ،ص.202
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أ  -جشهُل غًىي (ؾحر مههىص):
ٍٍَ٩إ بالٗغى الٗكَاجي ٚحر اإلاسُِ لٌٍ ،جَ٩إ ىظو البرامج مَظًت لٟئت مُٗنتٍ ،ل٨ن حؿخُٟض مجها ٞئت ؤزغٍُ ،مشاال
ٖلى طل ٪الخلٟاػ ٍٖغى بغامج جغبٍَت مَظًت لخالمُظ الشانَيٍ ،مم٨ن في نٟـ الَ٢ذ جلٟذ اندباو آلاباء ٍمخابٗتها.
ب  -جشهُل مههىص:
ٍٍَ٩إ من زال ٫الخسُُِ اإلاؿب ٤لٌ بمٗجى ٖغى مجمَٖت من اإلاٗلَماث من زال ٫بغنامج بٖالمي بهض ٝجد ٤ُ٣ؤىضاٝ
مُٗنت جخبناىا ظًت مدضصةٍ ،من ؤمشلت ٖلى طل(٪النضٍاث،ال٨خب ٍاإلادايغاثٍ،البرامج الش٣اُٞت ؤٍ الؿُاؾُتٍٍ)...غاعي في
الخش ٠ُ٣اإلا٣هَص لألَٟا ٫ؤإ ًناؾب الخهاثو النماثُت لًم ٍمؿخَاىم الٗمغي ٍاإ ًدمل مجاال للخإٍٍل ؤٍ الالخباؽ ٖلى
ألاَٟا.٫
 - 3جىمُت الػالناث الاحخماغُت:
جَ٣م ٍؾاثل ؤلاٖالم بضٍع ىام في مجا ٫جنمُت الٗال٢اث الاظخماُٖت ٍحٗمًُ٣اٍ ،طل ٪من زال ٫ما ًسهو من مؿاخاث في
ىظو الَؾاثل لألزباع الاظخماُٖت ٖن الناؽ ٍ اإلااؾؿاث.
 - 4ؤلاغالهاث والضغاًت:
جَ٣م ٍؾاثل ؤلاٖالم بضٍع خَُي ٍٞاٖل في مجا ٫ؤلاٖالناث ٍالضٖاًت ٍؤلاٖالإ ىَ قغٍاإ الخُاة ل٩ل ا٢خهاص خغً ًَٞ ،سل٤
ٍُٖا باإلانخجٍَ ،ك٩ل خاٞؼا للُلب ٖلٌُ من اإلاؿتهلٍ ٪لن ٌكتري اإلانخج من ال ٌٗغٖ ٝنٌ قِئاٍ ،ؤلاٖالإ ٍزانت الخلٟاػ
ٌٗخبر ٍاخضا من ؤ َُ٢اإلاازغاث الش٣اُٞت ٍالا٢خهاصًت في مجخمٗنا.
 - 5الدؿلُت والترقُه:
جدخَي ٍؾاثل ؤلاٖالم ٖلى البرامج ؤٍ ػٍاًا مسههت للدؿلُت ٍالتر.ٌُٞ
 - 6التربُت والخػلُم:
جَ٣م ٍؾاثل ؤلاٖالم بضٍع ىام في مجا ٫التربُت ٍالخٗلُم من زال ٫البرامج ؤٍ الهٟداث ؤٍ اإلاَا ٘٢اإلاسخلٟت مشل :الخلٟاػ
)(1
التربَي ،ؤلاطاٖت اإلاضعؾُتٍ ،اإلاجاالث الٗلمُت...
 - 7جإزحر الخلكؼٍىن غلى الجماهحر:
الخإزحر :الخإزحر مؿإلت نؿبُت ٍمخٟاٍجت بحإ شخو ٍؤزغ ٍظماٖت ٍؤزغٍُ ،من زم ٞةإ الخإزحر ىَ الًض ٝالجهاجي الظي ٌؿعى
بلٌُ اإلاغؾل ٍىَ الندُجت التي ًخَدى جدً٣ُ٣ا ال٣اثم باالجهاٍ ،٫جخم ٖملُت الخإزحر ٖلى زَُجحإ ،ألاٍلى هي حُٛحر الخ٨ٟحر،
ٍالخَُة الشانُت هي حُٛحر الؿلَ.٥
جإزحراجه :بخضار جإزحراث في الؿلٍَ ٥الخ٨ٟحرٍ ،جخمشل في الخٛحراث الخانلت ندُجت للخٗغى للَؾاثل اإلاسخلٟتٍ ،لًظا ٌٗمل
()2
ٖنض بظغاء البدَر ٖلى ُ٢اؽ ما ًدضر من جإزحراث في الؿلٍَ ٥الخ٨ٟحر.
) (1مرجع سابق ،ص.21
( )2نفس ادلرجع،ص.52
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الؿلبُاث التي جدانغ الكباب من مكاىضتهم للخلٟؼٍَإ ٍبصماجهم ٖلٌُ:
 - 1بإ مكاىضة الخلٟؼٍَإ حؿتهل٢ٍ ٪ذ الكباب مما ًازغ ٖلى نكاَاث ؤزغُ ؤ٦ثر ؤىمُت :مشل ال٣غاءة،الغٍايت،
ٍالاؾخمإ للغاصًَ ٍالنَمٍ ،اإلانا٢كت ٍٚحرىا.
 - 2بإ مكاىضة الخلٟؼٍَإ حؿلب الكباب الَ٢ذ الظي ٧اإ ًجب ؤإ ًسهو ال٦دؿاب ججاعب ٍزبراث مباقغة من
الخُاة.
 - 3بإ الخٗغى للمكاىضة بغامج الٗنٌ ٠صج٘ ٖلى ؾلَ ٥الٗن ٠لضُ ألاَٟاٍ ٫الكباب ٍىنا ٥صالثل ٦شحرة من ٍا٘٢
ؤبدار ٖلمُت ٖلى امخضاص ٖكغاث الؿنحإ جا٦ض نخاثجًا ٖلى الٗال٢اث الاًجابُت بحإ مكاىضة الٗن ٠في الخلٟؼٍَإ ٍالؿلَ٥
()1
الٗضٍاني لضُ ألاَٟاٍ ٫طل ٪بخٗلُم اإلاكاىضًن ؤٗٞاال ٖضٍانُت ٚحر مٗغٍٞت ٍحصجُ٘ اؾخسضام الٗضٍاإ بُغ ١مسخلٟت.
٦ما ؤإ ىظو اإلاكاىضاث من الخلٟؼٍَإ ججٗل الُٟل في خالت الخ٣مو الظاحي ٍالَظضانيٍ ،ىَ ما ًض ٌٗٞإلاداٍلت ج٣لُض ما
قاىضو من نَع ٍؤٞالم ٖنٍ ٠بظغام ٍظنـ بدُض جإحي ىظو الخالت ندُجت الاؾدبُاإ الٗ٣لي ٍالخسؼٍن الالقَٗعي بؿبب
اإلاكاىضة اإلاؿخمغة للخلٟاػ ٍطل ٪لؿاٖاث ٍََلت.
ٍَٗض جإزحر الخلٟؼٍَإ في ألاَٟاٍ ٫الكباب زانت مغخلت اإلاغاى٣ت اقض ٍؤؾغٕ من جإزحرو ٖلى ال٨باع ٍطل ٪إ ٖ ٫َ٣ألاَٟا٫
ٍبم٩انُاتهم ال٨ٟغٍت مدضٍصة ٍقضًضة الخؿاؾُت ٍالاؾخٗضاص ٍالخإزحر بما ًغُ ٍَؿم٘ ٍج٣لُض ما ٌٗغيٌ الخلٟؼٍَإ،خُض
ؤنبدذ جؼاخم ُ٢م ألاؾغة ٍاإلاضعؾت ٍجدل مدلًا ُ٢م جلٟؼٍَنُت مكخ٣ت من ألاٞالم ٍمؿلؿالث الٗن ،٠الظي نغُ ألاَٟا٫
()2
مخجاٍبحإ م٘ خَاصر الخلٟؼٍَإ مخ٣مهحإ الصخهُاث التي ٌٗغيًا م٣لضًن ٦شحرا من الخغ٧اث التي ٌكاىضٍجها.
ٍ٢ض ؤظغُ ٖلماء النٟـ بٌٗ الخجاعب ٖلى ألاَٟاٌ ٫كاىضٍا ؤٞالم الٗن ٠جإزحر ىظو البرامج ٖلحهم٦،ما ٖغيَا ٍاخضا من
ألاٞالم الٗنُٟت ٖلى مجمَٖت من ألاَٟا ٫زم ٢ضمذ لًم صمى حكبٌ جل ٪التي ٖغيذ في الُٟلم ٗٞاملَىا ٦ما ٖاملًا
()3
اإلامشلَإٞ،مؼَ٢ىا ؤعبابا ؤعباباٍ ،ؤُُٖذ نسخ ؤزغُ من ىظو الضمى َٟا ٫لم ٌكاىضٍا الُٟلم ٞلم ٌٗاملَىا بٗن.٠
ٍمن ألامَع التي جلٟذ الاندباو ٍالَٖ َٝ٢لحها ؤإ ىظو ألاٞالم لم جازغ في ٖنهغ الظَ٧ع ٞدؿب بل ؤزغث في ٖنهغ النؿاء
ؤًًا ٍحٗبض بُٟغة اإلاغؤة ٍٖ٣لًا ٍنٟؿُتها ٍؤنبدنا نؿم٘ ٖن ٖهاباث النؿاء ،جدمل الؿالح ٍجَ٣م بال٣خل ٍالٛظاء
الجؿضي.
ًا
٦ما ؤإ ىنا ٥ؤٞالما ال ؤزالُ٢ت جبثها ال٣نَاث الًٟاثُت ؾَاء من خُض الك٩ل بالهَعة ٍاإلاكاىض الخلُٗت ؤٍ اإلاًمَإ
ٍاإلاسال ٠للُ٣م ٍألازالٖ ١مَماٍ ،بالخالي ؤنبدذ ٍؾُلت اندكاع الغطًلت ٍالضَٖة إلاماعؾتها بةقاٖت نَع اعج٩ابها ٍبزاعة
الغٚبت ٞحها بكتى ؾبل الٟخنت م٘ ما ًهاخب طل ٪من نكغ لهَع الٟؿاص ألازغُ ٧اإلاسضعاث ٍالخمَع.
٦ما ؤنضعث مىظمت الُىوؿٌى الضولُت ج٣غٍغا من زَُعة بغامج ؤلاٖالم ٖلى الكباب خُض اٖخبرث اإلانٓمت ؤإ ؤٞالم
()1
الٗهاباث جاصي بلى ايُغاباث ؤزالُ٢ت ج٨من ٍعاء الجغاثم اإلاسخلٟت.

()1

صاحل خليل أبو أصبع"،االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة" ،ط ،5دار رلدالكم للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف ،2006 ،ص.277

()1

فاطمة حسني عواد"،اإلعالم الفضائي" ،ط ،1األردف ،دار أسامة ،2010 ،ص.185

( ) )2فواز منصور احلكيم"،سوسيولوجيا اإلعالم الجماىيري" ،ط ،1األردف ،دار أسامة  ،2011،ص.237
( )3نفس ادلرجع ،ص .241
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ًغُ خؿً شخاجت ؤإ بٌٗ الباخشحإ ٌٗخ٣ضٍإ ؤإ بٌٗ ألاٞالم حٗمل ٖلى بض عٍح الجغٍمت خُض ًهَع اإلاجغم بهَعة
بَُلُت بك٩ل ٦شحر ٍؤلاعجاب بصخهِخٌ ؤٍ ألاٞالم الٗاَُٟت التي جشحر الٛغاثؼ ٍحسخغ من بٌٗ الٗاصاث ٍالخ٣الُض ٍاإلاشل
الٗغبُت ألانلُتٍ ،جاصي بلى الاؾتهخاع بهظو الٗاصاث ٍىنا ٥من ألاٞالم ما ًهَع بم٩انُت ؤإ ٌِٗل الٟغص ٞخُٗل من الٗمل ؤٍ
ٖن َغٍ ٤زضإ آلازغٍن ٍالنجاح بالخٔ ٍالهضٞت صٍإ الاظتهاص ٍالٟ٨احٍ ،ىظو ألاٞالم جغؾم للمجغمحإ اإلاناهج التي
ًدبَٗجها ٍعٚم ؤإ البدَر صلذ ٖلى الاٖترا ٝألاخضار التي نِٗل بالخإزحر بما قاىضٍو من ؤٞالم ٖلى ؾلًَ٦م ؤلاظغامي بال ؤإ
ىنا ٥بالُب٘ من قاىضٍا ٍلم ٌؿلَ٩ا ؾلَ ٥بظغامي ٍاندغافي ٍىظا صلُل ؤإ الاندغا ٝلٌ اؾخٗضاص نٟسخي لضُ الٟغص اٍ اطا
)(2
٧انذ ْغٍ ٌٞالبُئُت اإلادُُت مما ٌصج٘ ؤٍ ًبدض ٖلى مشل ىظا الؿلَ.٥
ٍحٗخبر الؿِنما ألامغٍُ٨ت من اإلاازغاث اإلاباقغة ٍؾِنما ىَلٍَُص ٦ظل ٪آلت الكغ التي تهضص الُ٣م ٍالٗاصاث ٍالش٣اٞاث في
()3
اإلاجخمٗاث ختى ٌكبهٌ اإلاضمنحإ ٖلى الٗن ٠بإ٧ل اإلالر ٧لما ؤ٧ل ؤ٦ثر ػاصث ٦مُت الُلب.
ٍمن آلازاع اإلاترجبت ٖن الخلٟؼٍَإ الٗضًض من آلازاع الاظخماُٖت التي جغج٨بها ألاٞالم بحإ ٞئاث اإلاجخم٘ ٍالتي ٢ض جَ٩إ ٚحر
مباقغة ٍٍم٨ن مالخٓت بهماتها ٖلى ؾلَ ٥الجماىحر ٍاىم ٞئت هي الكباب ٍٖاصتها ٍؤنماٍ الخُاجُت ٍمجها:
اندكاع ٖاصاث الخضزحإ ٍقغب الخمغ ٍاإلاٛاػلت ٍبٌٗ اإلاماعؾاث مشل ٞنَإ الخ٣بُل ٍالغ٢و ٍٖاصاث الؼٍاط ٍالخٟالث
ٍالٗضًض من اإلآاىغ اإلامازلت ألازغُ مشل الخ٣لُض في لبـ مالبـ آلازغٍن ؾَاء عظاال ؤٍ نؿاءا (اإلاَيت الٗهغٍت).
ٍندُجت إلاا جا٦ضو ىظو الضعاؾاث من ؤىمُت للخلٟؼٍَإ َ٧ؾُلت اجها٣ٞ ٫ض ؤُٖى زبراء ٖلم النٟـ ٍٖلماء الاظخمإ
اإلاخسههَإ في مجاٍ ٫ؾاثل ؤلاٖالم الجماىحرًت اىخماما زانا لخإزحر الخلٟؼٍَإ ٖلى الُٟل ٦ما ؤظم٘ الباخشَإ ٖلى
ألاَٟاٍ ٫الكباب في ٞترة اإلاغاى٣ت ىم ؤ٦ثر الٟئاث جإزغ ٖلى البرامج الخلٟؼٍَإ ٍٍغظَٗإ طل ٪بلى غاملحن مًمحإ ىما:
 - 1بإ الُٟل في مغخلت اإلاغاى٣ت ٌؿخمض زبرجٌ من الخُاة من بغامج الخلٟؼٍَإ ٍؤإ زبرتهم الَاُٗ٢ت الَاُٖت ٚحر مدضٍصة،
ٍلظلً ٪خ٣بلَإ ما ٌٗغيٌ الخلٟؼٍَإ صٍإ منا٢كتٞ ،خَ٩إ صعظت امخهانًم للماصة اإلاٗغٍيت ؤ٦بر مما ًم٨ن في مغخلت
الَُٟلت ٍبالظاث الَُٟلت اإلاب٨غة.
 - 2الٗامل الشاني ًلخو في ؤنٌ ٧لما نٛغ ؾن الٟغص ٍ٢لذ زبرجٌ نٗب ٖلٌُ الٟهل بحإ الَا ٘٢الخ٣ُ٣ي الظي ٌِٗل
()1
ٍ ٌُٞالَا ٘٢الخُالي جَ٣م ٖلٌُ البرامج ٍ٦ظلٚ ٪البا ٌٗخ٣ض ؤإ ما ً٣ضمٌ الخلٟؼٍَإ خ٣ُ٣ت ٍاُٗ٢ت
ىظا ٦ما ؤإ اندغا ٝألاخضار (ٞئت الكباب اإلاغاى )٤ؤ٦ثر صاللت في ٍاٗ٢نا اإلاِٗل من زَُعة مكاىضتها للبرامج الخلٟؼٍَنُت،
ٍألاٞالم الخلُٗت ٍٞنَإ الجغاثم ٍألازُاع التي جبض ٖبر الًٟاثُاثٍ ،الخ٣لُض ألاٖمى الظي ًجَ ٫زاَغ ألاَٟاٍ ٫الكباب
الَُم ،ؾَاء في ؤبؿِ ؤمَع الخُاة بلى اٖ٣ضىاٍ ،ؤبؿِ مشاْ ٫اىغة ال٣خل ٍالخُ ٠التي ؤنبدذ خضًض الؿاٖت في الجؼاثغ
إلاا ًغاو الكاب من مؿلؿالث ٍؤٞالم التي حٛغؽ في ؤطىاجهم ٧ل ُ٢م الشإع بمٗناو ٍال٨غاىُت ٍ٦إننا لؿنا بمجخم٘ مؿلم حؿَصو
ُ٢م صًنُت ٍؤزالُ٢ت مُٗنت.

) (2العيسوم عبد الرمحن زلمد  "،سيكولوجية اإلرىاب" ،بريكت ،منشورات احلليب ،ط ،2005 ،1ص.146

()3
()1

كساـ فاضل راضي " ،السينما األمريكية والهيمنة السياسية واإلعالمية والثقافية"،ط ،1القاىرة ،2011،ص.84

إيناس السيد زلمد ناسو" ،اإلعالم المرئي وتنمية ذكاءات الطفل العربي" ،ط،1عماف ،دار الفكر،2009 ،ص.48
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ناثمت اإلاغاحؼ:
.2009
 - 1بًناؽ الؿُض مدمض ناؾٌ" ،ؤلاغالم اإلاغجي وجىمُت طًاءاث الُكل الػغبي"ٖ،1ٍ ،ماإ ،صاع ال٨ٟغ،
.2006
 - 2خؿن ََالبت  "،في ؤلاغالم والضغاًت والخغب الىكؿُت "،ألاعصإٖ ،الم ال٨خب الخضًض،1ٍ،
 - 3خؿحإ ؾالم الكغٖت "،ألاؾالُب الىكؿُت في ؤلاغالم ألامحن"ٍ ،ع٢ت م٣ضمت في نضٍة ،الٗمل ؤلاٖالمي ألامجي  ،اإلاك٨الث
.2008
ٍالخلَ ،1ٍ ،٫ؤ٧اصًمُت ناب ٠الٗغبُت للٗلَم ألامنُت،
2005
 - 4زالض ؾَٗص البكغ"،ؤقالم الػىل وؤلاباخت وغالنتها بالجغٍمت "،الغٍاى ،ظامٗت ناً ٠للٗلَم ألامنُت،1ٍ ،
 - 5طًاب مََـ البضانُت "،ؤلاغالم ألامحن في غهغ اإلاػلىماث"ٍ ،ع٢ت م٣ضمت في نضٍة الٗمل ؤلاٖالمي ألامحإ  ،اإلاك٨الث
.2008
ٍالخلَ ،1ٍ ،٫ؤ٧اصًمُت ناً ٠الٗغبُت للٗلَم ألامنُت،
 - 6نالر زلُل ؤبَ ؤنب٘ "،الاجهاُ وؤلاغالم في اإلاجخمػاث اإلاػانغة" ،5ٍ ،صاع مجضالٍي للنكغ ٍالخَػَٖ٘ ،ماإ،
.2006
ألاعصإ،
.2008
َ - 7اع ١ؾُض ؤخمض الخلُٟي "،معجم مهُلخاث ؤلاغالم"،1ٍ ،ؤلاؾ٨نضعٍت،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت،
ٖ - 8بض الٗؼٍؼ اإلاهغي"،اإلاضزل بلى وؾاثل ؤلاغالم" ،2ٍ ،صاع ال٨خاب اإلاهغي،صاع ال٨خاب اللبناني ،ال٣اىغة ،بحرٍث،
.1989
.2006
ٖ - 9لي خَامضة ٍآزغٍإ "،وؾاثل ؤلاغالم والُكىلت"ٖ،ماإ،صاع ظغٍغ للنكغ ٍالخَػَ٘، 2ٍ،
.2010
ٖ - 10ؼام مدمض ؤبَ الخمام" ،ؤلاغالم الشهافي" ،1ٍ ،صاع ؤؾامت ٖ ،ماإ ألاعصإ،
.2005
 - 11الِٗؿَي ٖبض الغخمن مدمض " ،ؾٌُىلىحُت ؤلاعهاب"  ،بحرٍث ،منكَعاث الخلبي،1ٍ ،
.2010
ٞ - 12اَمت خؿحإ َٖاص" ،ؤلاغالم الكًاجي" ،1ٍ ،ألاعصإ ،صاع ؤؾامت،
2003
ًُٞ - 13ل صلَُ" ،الاجهاُ (مكاهُمه ،هظغٍاجه ،وؾاثله )" ، 1ٍ ،ال٣اىغة ،صاع الٟجغ ،
.2011
َٞ - 14اػ منهَع الخُ٨م" ،ؾىؾُىلىحُا ؤلاغالم الجماهحري" ،1ٍ ،ألاعصإ ،صاع ؤؾامت ،
.2010
ُٞ - 15هل بَِٖكت" ،ؤلاغالم الالٌترووي" ،صاع ؤؾامت للنكغ ٍالخَػَ٘ ،ألاعصإٖ ،ماإ،1ٍ ،
.2010
 - 16مدمض ظما ٫الٛاع "،اإلاعجم ؤلاغالمي"ٖ،1ٍ،ماإ ،صاع ؤؾامت للنكغ ٍالخَػَ٘،
 - 17مدمض مدمَص صىُبت" ،ؤلاغالم اإلاػانغ" ،ؤلاٖالم اإلاٗانغٖ،ماإ،ألاعصإ ،م٨خبت اإلاجم٘ الٗغبي للنكغ ٍالخَػَ٘،
.2010
ٍ،1
.2011
ٍ - 18ؾام ٞايل عاضخي" ،الؿِىما ألامغٌٍُت والهُمىت الؿُاؾُت وؤلاغالمُت والشهاقُت" ،1ٍ،ال٣اىغة،
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زهىنُت جُبُو الػضالت الاهخهالُت:الخجغبت اإلاؿغبُت
ؾىٍض ابدؿامَ،البت صيخىعاه/حامػت بؿٌغة

نكاء غشمانَ/البت صيخىعاه،حامػت بؿٌغة

ملخو:
حكحر الػضالت الاهخهالُت بلى مجمَٖت الخضابحر الً٣اثُت ٍٚحر الً٣اثُت التي ٢امذ بخُبًُ٣ا صٍ ٫مسخلٟت من ؤظل مٗالجت
ّ
جخًمن ىظو الخضابحر اإلاالخ٣اث الً٣اثُتٍ ،لجاإ الخ٣ُ٣تٍ ،بغامج ظبر
ما ٍعزخٌ من انتها٧اث ظؿُمت لخ ١َ٣ؤلانؿاإ.
الًغع ٍؤق٩اّ ٫
مخنَٖت من بنالح اإلااؾؿاث.
ل٩ل صٍلت ججغبت انخ٣الُت ٢ض جٟكل ؤٍ جنجر ٧ل خؿب البِئت اإلادُُت بالخجغبتٍ ،ججغبت اإلاٛغب ٍنلذ بنجاح بلى ىُئت
ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت بٗض ندَ ٖكغة ؤَٖام من الجًض اإلاخَانل ٍالخبرة اإلاترا٦مت ٍالخدَالث الخاعظُت الُاعثت ،لظل ٪حٗخبر
اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ؾبا٢ت في من٘ الانٟجاع الاظخماعي ٍزل٣ذ مخنٟـ ط٧ي للكٗب اإلاٛغبي ٍخؿمذ ألامَع ٍؤٖاصث الش٣ت في
النٓام ٖبر ىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت.
الٍلماث اإلاكخاخُت :الٗضالت الانخ٣الُت ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ،ىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت.
مهضمت:
لٗل ؤىم ٍؤزُغ ما ًَاظٌ الشَعاث الٗغبُت اإلانخهغة الَُم ىَ مَيَٕ الٗضالت الانخ٣الُت ٍ ٠ُ٦ؾِخم الخ٩امل م٘ اإلااضخي،
لظل ٪ال ًؼا ٫مًَٟم الٗضالت الانخ٣الُت من اإلاٟاىُم الٛامًت ؤٍ اإلالخبؿتٍ ،زهَنا إلاا ٌكَبٌ من ببهام في ما ًخٗل ٤بالجؼء
الشاني من اإلاهُلر ؤي الانخ٣الُتٍٖ ،لى ىظا ألاؾاؽ حٗخبر الخجغبت اإلاٛغبُت من الخجاعب الٗغبُت ٍالضٍلُت التي لًا بم٩انُت
الانخ٣ا ٫الضًم٣غاَي الؿلمي من صازل الؿلُت ،بدُض انخهجذ ٞخذ ملٟاث الازخٟاء ال٣ؿغي ٍالخٗظًب ٍُٞما بٗض حكُ٨ل
ىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت ٍحٌٍَٗ الطخاًا ٍالٗمل ٖلى بنالح ٍجإىُل ٖضص ٚحر ٢لُل من اإلااؾؿاثٍ ،من ىنا نُغح
ؤلاق٩الُت الخالُت:
قُما جخمشل زهىنُت جُبُو الػضالت الاهخهالُت في اإلاملٌت اإلاؿغبُت؟ .ٍجنضعط جدذ ؤلاق٩الُت الدؿائالث الكغغُت الخالُت:
 .1ماهي ؤىم مغاخل الٗضالت الانخ٣الُت في اإلاٛغب؟
ُٞ .2ما جخمشل َٖاث ٤ججغبت الٗضالت الانخ٣الُت؟
 .3ماهي اًجابُاث الخجغبت الانخ٣الُت في اإلاٛغب؟
اإلادىع ألاوُ :ماهُت الػضالت الاهخهالُت:
 .1حػغٍل الػضالت الاهخهالُت:
الٗضالت الانخ٣الُت في اؾخجابت لالنتها٧اث اإلانهجُت ؤٍ الَاؾٗت النُا ١لخ ١َ٣ؤلانؿاإ،تهض ٝبلى جد ٤ُ٣الاٖترا ٝالَاظب
بما الطخاًا من انتها٧اث ٍحٗؼٍؼ بم٩انُاث جد ٤ُ٣الؿالم ٍاإلاهالخت الضًم٣غاَُت.
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ٍلِؿذ الٗضالت الانخ٣الُت حك٨ال زانا من ؤق٩ا ٫الٗضالت،بل هي ج ٠ُُ٨الٗضالت ٖلى الندَ الظي ًالثم مجخمٗاث جسَى
مغخلت من الخدَالث في ؤٖ٣اب خ٣بت من جٟصخي انتها٧اث خ ١َ٣ؤلانؿاإٍ ،في بٌٗ ألاخُاإ ،جدضر ىظو الخدَالث ٖلى خحإ
ٖؼةٍ ،في ؤخُاإ ؤزغُ ٢ض ججغي ٖلى مضُ َٖ٣ص ٍََلت( ).
٦ظل ٪حٗغ ٝالػضالت الاهخهالُت بإجها":ظملت من آلالُاث الً٣اثُت ٍٚحر الً٣اثُت (الؿُاؾُت ،الا٢خهاصًت ،الاظخماُٖت،)...
التي ٌؿخسضمًا مجخم٘ مٗحإ ،لخد ٤ُ٣الٗضالت في ٞترة انخ٣الُت ،بهض ٝالانخ٣ا ٫من مغخلت الهغإ بلى مغخلت الخَا.) (٤ٞ
٦ما ؤجها حٗجي بإجها ":الانخ٣ا ٫من خالت نؼإ صازلي مؿلر بلى خالت الؿلم ،ؤٍ الانخ٣ا ٫من نٓلم خ٨م ؾُاسخي مدؿلِ بلى
نٓام بلى نٓام صًم٣غاَي ٌكاع ٌُٞ ٥الجمُ٘ لبناء مؿخ٣بل آمن٦ٍ ،ظلٌ ٪ؿخسضم في خالت الخدضع من اخخال ٫ؤظنبي
ٍاؾخٗاصة ٍجإؾِـ خ٨م ٍَجي٩ٞ ،ل ىظو اإلاغاخل جَا٦بها ٖاصة بٌٗ ؤلاظغاءاث ؤلانالخُت الًغٍعٍت ٍالؿعي لجبر ألايغاع
لطخاًا الانتها٧اث الخُحرة"( ).
ؤما حٗغٍ ٠الٗضالت الانخ٣الُت في ج٣غٍغ ألامحإ الٗام الؿاب ٤لألمم اإلاخدضة ً٣ضمًا ٖلى ؤجها ":حكمل ٧امل نُا ١الٗملُاث
ٍآلالُاث اإلاغجبُت باإلاداٍالث التي ًبظلًا اإلاجخم٘ لخًٟم ٍججاٍػ جغ ٌ٦اإلااضخي الَاؾٗت النُا ١بُٛت ٟ٦الخٌ للمؿاءلت ٍبخ٣ا١
الٗضٍ ٫جد ٤ُ٣اإلاهالخت"( ).
 .2وظاثل الػضالت الاهخهالُت:
جخدضص ٍْاث ٠الٗضالت الانخ٣الُت جبٗا إلاًماتها اإلاندضعة من الازخهام النَعي ٍى٨ظا جخهضُ ىُئاتها لل٨كٖ ٠ن الخ٣اث٤
ٍالانتها٧اث ٍطل ٪بالخدغي ٍالخدٍ ٤ُ٣جدضًض اإلاؿاٍلُاث في قإجها ؾَاء ٞغصًت ٧انذ ؤم ظماُٖت ٍفي بَاع ؤٖماٍ ٫جُٟٗل
الازخهام النَعي ،جَ٣م الٗضالت الانخ٣الُت بَْاثٖ ٠ضًضة مجها:
 حٗؼٍؼ ز٣اٞت خ ١َ٣ؤلانؿاإ ٍمباصئها ٍُ٢مًا ٍؤىضاًٞا النبُلت.
٦ ما حٗمل ٖلى بٖاصة الاٖخباع لل٨غامت ،ؤلانؿانُت اإلاخإنلت ٍخ ٟٔالظا٦غة الٟغصًت ٍالجماُٖتٍ ،بٖاصة جإُ٦ض نٟت
اإلاَاَنتٍ ،بٗض الخدغي ٍال٨كٖ ٠ن الانتها٧اث لخ ١َ٣ؤلانؿاإ ًخم ب٢غاع الاٖترا ٝالٗمَمي بها ٍظبر ألايغاع الٟغصًت
ٍالجماُٖت.
 حٗمل ٦ظلٖ ٪لى بَال ١خَاعاث ٖمَمُت حٗضصًت خًَ٢ ٫اًا الٗضالت ٍالؿلم ٍبناء الضًم٣غاَُتٍ ،طلٖ ٪ن َغٍٍ ٤ي٘
زُِ ٍَنُت حكاعٞ ٥حها الخَ٩مت ٍاإلاجخم٘ اإلاضني ٍالجامٗت ٍؾاثل اإلاٗنُحإ ،ب٣هض حٗؼٍؼ مضازل الخدَ ٫بلى
الضًم٣غاَُت.

( )1ادلركز الدكيل للعدالة االنتقالية" ،ماىي العدالة االنتقالية ؟".متحصل عليو من https://www.ictj.org/ar/about/transitional-:
 ،justiceتاريخ اإلطالع.2015/12/1:

( )2صربم زلمد خليل" ،مفهوم العدالة االنتقالية " .متحصل عليو من ،/ https://drsabrikhalil.wordpress.com/2013/12/16/:
تاريخ االطالع.2015/12/1 :

( )3عمر عبد احلفيف شناف ،العدالة االنتقالية والمصالحة الوألنية :المفاىيم والتطبيقات.مصر :دار اجلامعية اجلديدة،2015،ص .91-90
( )4ادلركز الدكيل للعدالة االنتقالية ،مرجع سابق.
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 جغسخ ؤلا٢غاع الٗمَمي بد ٤اإلاَاَنحإ في الخٗغ ٝبلى خاالث الانتها٧اث من زال ٫جنُٓم ظلؿاث ٖمَمُت حُٗي ٞحها
ال٩لمت للطخاًا٦ ،ما حٗمل الًُئاث ٖلى جنُٓم ًٞاءاث للخٗبحر الخغ ٍالخناْغ الٗمَمي خَ ٫الً٣اًا طاث الهلت
بازخهاناتها.
 حٗؼٍؼ منار ؤلابضاٖاث ألاصبُت ٍالٟنُت ٍمسخل ٠ألاظناؽ الخٗبحرًت٦ ،ما جَ٣م في بَاع طلٍ :٪ؾاثل ؤلاٖالم الؿمُٗت
البهغٍت ٍالصخاٞت اإلا٨خَبت بخدب٘ ؤخضار ٍٍ٢اج٘ الٗضالت الانخ٣الُت.
 جٍَ٩ن جدال ٠ؤخؼاب ؤٍ جنُٓماث ؾُاؾُت مدَ٩مت بةبغام اإلاؿاٍاث ؤزناء ُ٢اصة ٖملُاث الخٗبحر الؿلمُت.
 جٍَ٩ن ٞغٍ ٤جٟاٍضخي خَ ٫مغخلت انخ٣ا ٫من الخ٨م الاؾدبضاصي بلى الضًم٣غاَُت ؤٍ من خالت الخغب بلى خالت الؿلم.
جمشل ظًت حكائم خَ ٫مهالر الطخاًا ،باؾخٗما ٫آلُت الخٟاٍى للضٞإ ٖن مهالر الطخاًا ٍال٨كٖ ٠ن الخ٣ُ٣ت.
 جمشل ظًت خَ٩مُت جً٘ ٍجداؾب الؿُاؾاث الٗمَمُت في مجا ٫الٗضٍ ٫خ٨م ال٣انَإ ٍاخترام خ ١َ٣ؤلانؿاإ ،بل هي
َ٢ة ا٢تراخُت جَصخي بإؾـ ٍمضازل ؤلانالخاث في ىظو اإلاجاالث( ).
 .3اؾتراجُجُاث الػضالت الاهخهالُت:
من ؤظل جد ٤ُ٣ؤىضا ٝالٗضالت الانخ٣الُت ٌكترٍ جدب٘ الٗضًض من ؤلاظغاءاث ٍالاؾتراجُجُاث ،البٌٗ مجها طٍ َبُٗت
ً٢اثُت ٍالبٌٗ آلازغ ٚحر ً٢اثُت ٍطلٖ ٪لى الندَ الخالي:
 لجان الخهُهت:
جَ٣م ىظو اللجاإ بخ٣صخي الخ٣اثٍ ٤الٟدو الضٍ ٤ُ٢الَٗ٣باث ٍؤلاظغاءاث ؤلاصاعٍت ٍجسلُض الطخاًا ٍبٖاصة جش٠ُ٣
اإلاجخم٘ بسُغ انتها٧اث خ ١َ٣ؤلانؿاإ ٍبناء الظا٦غة الاظخماُٖت من زال ٫ؤعقٍَُ ٠جي ،ؤي حٗمل اللجاإ الخ٣ُ٣ت ٖلى
الخَزُٞ ،٤هي بضٍعىا مغخلت مًمت في جاعٍش اإلاجخم٘ ختى ًمن٘ جؼٍٍغىا ؤٍ بٖاصة ٦خابتها مؿخ٣بال ،باإلياٞت بلى طل٦ ٪ك٠
الخ٣ُ٣ت ٌؿاٖض ضخاًا الانتها٧اث ٖلى الخهالر م٘ طٍاتهم ٖنض مٗغٞتهم لخ٣ُ٣ت ماظغُ ٍبجهاء ٞترة ماإلات في جاعٍش خُاتهم
ٍَؿاٖضىم ٖلى الخإ٢لم م٘ مغخلت ظضًضة ٍبمخُلباث ظضًضة.
 الؿغص الككهي ولجان جهصخي الخهاثو:
بإ الؿغص الكٟهي في مٗناو ٌٗخبر ؤصاة إلاضاٍاة الجغاح ٍاإلاهالختٍ ،حٗخبر ىظو ألا٩ٞاع نخاط لش٣اٞت الظا٦غة التي نكإث زال٫
خ٣بت جاعٍسُت في ٧ل من ؤٍعٍبا ٍالَالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.
ؤما من خُض اإلاماعؾت الضٍلُت ،نجض ؤإ لجنت ج٣صخي الخ٣اثٍ ٤اإلاهالخت في ؾحرالَُإ شجٗذ ٖلى الؿغص الكٟهي للظ٦غٍاث
الصخهُت للٗنٍ ٠الخٗضي ٍالخٗظًب ،بَن ٌٟالُغٍ ٤ألامشل للمهالخت ٍمضاٍاة الجغاح ٍالؿالم.
ٍبالخالي ًجب ؤإ ًدٓى ٖمل لجنت الخ٣ُ٣ت ؤٍ لجنت ج٣صخي الخ٣اثٍ ٤اإلاهالخت بخإًُض قٗبي ٢بل اإلاباقغة في الٗملٍ ،لِـ
 ِ٣ٞفي ن َٟٝال٣اصة الؿُاؾُحإ ٍاإلاجخم٘ اإلاضني ،بل ؤًًا ٍبهٟت ؤؾاؾُت في نٖ َٟٝامت الناظحإ من ؤٖما ٫الٗن.٠

()1عبد اإللو بلقزيز"،الطائفية والتسامح والعدالة االنتقالية"،لبناف :مركز دراسات الوحدة العربية،2013،ص.167
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 الخػىًٍاث:
ً٣هض بالخٌٍَٗ ىَ ألازظ بالخؿباإ ؤإ ال٨شحر من الانتها٧اث التي خهلذ في اإلااضخي الًم٨ن بالًغٍعة اؾترظاًٖا ،بل
ٌؿخلؼم حًًٍَٗا بك٣ي ىما اإلااصي ٍاإلاٗنَي من َغ ٝالؿلُاث ٖن َغٍ ٤جَٞحر الٟغم الالػمت لخٌٍَٗ الطخاًا
ٍٖاثالتهم ٦برامج بٖاصة الخإىُل إلان ًَ٢ا ٞتراث ٍََلت في السجَإٍ ،الغٍاجب الكًغٍت إلان ٣ٞضٍا ألاؾغة ٍجَٞحر الؿ٨ن إلان
قغص بٛحر ٍظٌ خٍٚ ،٤حرىا من الخًٍَٗاث٦ ،ما ٌٗض الخٌٍَٗ اإلاٗنَي طٍ ؤىمُت ال ج٣ل ٖن الخٌٍَٗ اإلااصي ،بدُض ًإزظ
ٖضة ؤق٩ا ٫مجها :بٖاصة الخإىُل النٟسخي ٍالاٖخظاع الكَٟي ٍاإلا٨خَب ٍالاٖترا ٝبما ظغُ في اإلااضخي ٍجَزٍُ ،ٌ٣الًضٝ
ألاؾاسخي من ؾُاؾاث الخٌٍَٗ ىَ بخ٣ا ١الٗضالت للطخاًا.
 ؤلانالح اإلااؾسخي:
حٗخبر مغخلت ؤلانالح اإلااؾسخي ٦سَُة م٨ملت إلاا ؾب ٤من مغاخل ٍطل ٪لًماإ ؾالمت ٍنجاح مؿحرة الخدَ ٫الضًم٣غاَي،
ٍطلٖ ٪ن َغٍ ٤بظغاء حٗضًالث ٍبنالخاث ىُ٩لت في اإلااؾؿاث طاث اإلاهلخت باالنتها٧اث ،البض من ىُ٩لت ألاظًؼة ألامنُت
ٍؤلانالح اإلااؾسخي ٍالخٗبحر البنَُي ظًؼة الضٍلت ختى جمن٘ ج٨غاع مشل ىظو اإلاماعؾاث في اإلاؿخ٣بلٍ ،ل٨ن ًجب ألازظ
بالخؿباإ ؤجها ىظو الخٗضًالث مم٨ن ؤإ حُٗ ٤مؿاع الٗضالت الانخ٣الُت ٖن مؿاعىاٍ ،بالخالي ًخدَ ٫صٍعىا من ؤصاة حٗمل
ٖلى مؿاٖضة اإلاجخم٘ لالنخ٣ا ٫بلى خالت الاؾخ٣غاع ٍالؿلم بلى خالت مجخمُٗت ٢اثمت ٖلى ؤلا٢هاء ٍعبما بلى خغب ؤىلُت( ).
اإلادىع الشاوي :مغخلُت الػضالت الاهخهالُت في اإلاؿغب:
 .1خهبت الهمؼ:
ؤ-الايُغاب الؿُاسخي:
ٟٞ ،1956ي ٚماع مداٍلت اإلال٪
ٍ 1969طل ٪بٗض خهَ ٫البلض ٖلى اؾخ٣اللٌ من ٞغنؿا ٖام
بضؤث ؾنَاث الغنام في ٖام
مدمض الخامـ -ؤٍ ٫خا٦م للمٛغب بٗض الاؾخ٣ال -٫الً٣اء ٖلى ٧ل مٗغيت لٌ٢ ،ام بدمالث اٖخ٣ا ٫نبالٛت ال٣ؿَة في
 1958ؾغٖاإ
مناَ٧ ٤املت ٧انذ ٢ض قاع٦ذ في الٟ٨اح من ؤظل الاؾخ٣الٗٞ ،٫لى ؾبُل اإلاشا :٫زَعة ظبا ٫الغ ٝالكمالُت في
ما سخ٣تها الَ٣اث اإلاؿلخت اإلالُ٨ت بهَعة ٍخكُت ؤصث بلى ؾ ٍَ٣آلاال ٝمن ال٣خلىٍ ،الجؼا ٫بلى الَُم في ٖؼلتٍٖ ،نضما
 1961اجسظ ؤؾلَب ؤع ١في ال٣م٘ ،بط ٧اإ ًمؼط اإلا٩اٞأث الطخمت بالَٗ٣باث
ٍعر اإلال ٪الخؿن الشاني الٗغف من ٍالضو ٖام
ال٣اؾُت٧ٍ ،اإ منهجٌ اإلاًٟل ىَ ججؿُض من ًم٨جهم مناٞؿخٌ في الؿلُت بخ٣ضًم الخَاٞؼ السخُت مشل :الًباث الٗ٣اعٍت
ٍاله٣ٟاث الخجاعٍت ،اإلانانب الخَ٩مُت طاث الغٍاجب الًاثلت.
ٍقًض ٖ٣ض الؿخِناث ٍالؿبُٗناث من ال٣غإ الٗكغٍن ؤبك٘ الانتها٧اث اإلاغج٨بت يض من عؤُ النٓام ؤجهم ٌٗاصٍنٌ ؤٍ ٢ض
ٌٗاصٍنٌ ًَما ما٢ٍ ،ض بل ٜؤ٢سخى خضٍص الانتها ٥يض ؤًٖاء خؼب طٍ مٌَُ ٫ؿاعٍت ىَ":الاجداص الََجي لل َُ٣الكٗبُت" ،بط
ؤعٚم ػُٖم الخؼب مًُضي بن بغ٦ت ٖلى الِٗل في اإلانٟى في ٞغنؿا زم حٗغى لالزخٟاء ال٣ؿغي بٗض طلٍ ،٪ج ٫َ٣الكاجٗاث
ؤنٌ حٗغى للخٗظًب ٍال٣خل في ٞغنؿا ٍؤإ ظؿضو ٢ض ؤطًب في بغمُل من الخامٌ.

( )1كماؿ عبد اللطيف"،العدالة االنتقالية والتحوالت السياسية في المغرب"،لبناف :ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات،2014،ص.28
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ٗ٢ٍ 1971ذ مداٍلخاإ ٞاقلخاإ ل٣لب نٓام الخ٨م٧ ،اإ من ندُجتهما خمالث اٖخ٣اٍ ٫اؾٗت النُا،١
ٍفي ٖامٍ 1970
 1973ن٣ل 58من ؤٞغاص الَ٣اث اإلاؿلخت اإلادَ٩م ٖلحهم
ٍمدا٦ماث ٖؿ٨غٍتٍ ،بٖضام الظًن ُ٢ل ؤجهم قاعَ٧ا ٞحهاٍ ،في ٖام
بالسجن مضة مخٟاٍجت بلى مٗخ٣ل جاػمامغث الؿغيٍٍ ،ب٣ى الصخغاٍٍن ؤ٦ثر اإلاخًغعٍن من ؤبناء اإلاٛغب.
 1975انسخبذ اؾبانُا من ؤلا٢لُم الصخغاٍي ؤَل ٤اإلال ٪الخؿن الشاني بما ٌؿمى "اإلاؿحرة الخًغاء" التي تهضٝ
ٍفي نَٞمبر
ٍٍ ،1970بضٍ ؤجها
بلى بٖالإ خ ٤اإلاٛغب في ؤلا٢لُم باٖخباعو ظؼءا من ؤعايٌُ بٗضىا بضؤث خاالث الازخٟاء للصخغاٍٍحإ في
ٍ ،1990طلٖ ٪نض بَال ١ؾغاح مئاث من الظًن ٧انَا ٢ض ازخَٟا( ).
اؾخمغث ختى ؤٍاثل
ب-ؤمايً ونىع الاهتهاًاث:
من ؤقًغ ألاما٦ن التي مَعؾذ ٞحها الانتها٧اث هي:
ًٍٍ ،1972م
ٍ 1971
 جاػمامغثٍ :ىَ سجن ؾغي بال٣غب من َغٍ ٤الغقضًت الغثِسخي ،زهَنا للظًن قاعَ٧ا في ان٣الب
 58يابٍِ ،الًض ٝألاؾاسخي لًظا السجن ىَ مماعؾت اإلاَث البُئ لجزالثٌ.
 ؤيضػ٢ :لٗت جلُضة في منخه ٠بلضة نٛحرة في ظنَبي اإلاٛغب ،اؾخسضمذ بهٟت عثِؿُت في اخخجاػ الصخغاٍٍحإ مابحإ
.1983
ٍ 1977
 نلػت مٌىهت :مٗخ٣ل ً ٘٣في ٍاصي صاٌـٍ ،الَاصي من اإلاؼاعاث الؿُاخُت اإلاكًَعة ٍجًم السجناء الظًن حٗغيَا
لالزخٟاء ال٣ؿغي.
 صاع اإلاهغي :هي ؤؾَء ؾمٗت مابحإ 11صاع في الغباٍٍٍ ،غؾل لًا السجناء الؿُاؾحإ بٗض اٖخ٣الًم.
 صعب مىالي الكغٍل :مٗخ٣ل ؾغي في الضاع البًُاء ٌؿخسضم ٚالبا إلًضإ السجناء الؿُاؾحإ ٍاإلادا٦ماث الؿغٍت
ٍالخٗظًب( ).
 .2خهبت ؤلانالخاث:
في ؤٍازغ الشمانُاث ٍؤٍاثل الدؿُٗناث زٟذ خضة انتها٧اث خ ١َ٣ؤلانؿاإ اندكاعا ٍانخٓاما في اإلاٛغبٍٍ ،غظ٘ ىظا
الانسٟاى بلى:
انتهاء الخغب الباعصة.نكغ ٦خاب "نضًهىا اإلالَ" بالٟغنؿُت الظي ً٨كٖ ٠ن انتها٧اث خ ١َ٣ؤلانؿاإ في اإلاٛغب.نكغ منٓمت الٗ َٟالضٍلُت لخ٣غٍغ ًخًمن جٟانُل الانتها٧اث في جاػمامغث. 1991ظاءث اؾخجابت اإلال ٪لًظو الخَُعاث ٍٚحرىاٞ ،إَل ٤ؾغاح ماًغبَا ٖلى 330شخها من اإلاسخٟحإ ،خُض ؾاٖضث
ٍفي
َٖصة ًَْع اإلاسخٟحإ ٖلى ٦ؿغ ََ ١الهمذ الظي ٧اإ مًغٍبا ٖلى مؼاٖم الانتها٧اثٍ ،ؤجاخذ للناؽ بل٣اء نٓغة ناصعة ٖلى
ٖالم اإلاٗخ٣الث الؿغٍت في اإلاٛغب( ).
( )1فريال أكبغنهافن ،مارؾ فردياف" ،العدالة االنتقالية في المغرب"،ادلغرب :تقرير ادلركز الدكيل للعدالة االنتقالية،2005،ص.12-08
( )2المرجع نفسو ،ص.13-12
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أ .مجلـ خهىم ؤلاوؿان الخابؼ للملَ :اإلاجلـ الاؾدكاعي لخهىم ؤلاوؿان
 1990زَُة مًمت جمشلذ في
٧اإ اإلال ٪الخؿن الشاني خؿاؾا ل٩ل ما ًخٗل ٤بهَعجٌ الٗامت صاثماٍ ،من زم اجسظ في ٖام
بنكاء مجلـ اؾدكاعي لخ ١َ٣ؤلانؿاإ٧ٍ ،اإ اإلاجلـ م٩لٟا بةؾضاء اإلاكَعة للمل ٪بكإإ "ظمُ٘ ألامَع اإلاخٗل٣ت بد١َ٣
ؤلانؿاإ"ٍ ،ؤإلاذ اإلال ٪في الخُاب الظي اٞخخذ بٌ ؤٖما ٫اإلاجلـ بلى الخاظت بلى الخ٣ُ٣ت ٍاإلاهالخت.
ٍ٧اإ بنكاء اإلاجلـ اإلاظَ٧ع ًمشل ؤٍلى الخَُاث الغؾمُت التي اجسظث للخهضي لتر٦ت الانتها٧اث في اإلاٛغب ،خُض ع٦ؼ ٖلى:
 ؤلانالخاث ال٣انَنُت ٍؤلاصاعٍت زهَنا ُٞما ًخٗل ٤با خ٩ام الَاعصة في ٢انَإ اإلاؿُغة الجناثُت.
 الخ ٤في جَُ٦ل اإلادامحإ ٍبنكاء نٓام ٗٞا ٫لإلٞغاط بٟ٨الت.
ل٨ن عجؼ ىظا اإلاجلـ ٖن الخهضي مباقغة لً٣اًا الانتها٧اث اإلاغج٨بت في "ؾىىاث الغنام".
َ 1998لب اإلال ٪من اإلاجلـ الاؾدكاعي لخ ١َ٣ؤلانؿاإ ؤإ ًٟدو الً٣اًا اإلاٗل٣ت اإلاؼَٖمت ٖن خاالث الازخٟاء
ٍفي ٖام
بٛغى الخَانل بلى خل جهاجي بكإجهاٍ ،انخهى اإلاجلـ ٖلى ؤإ ٖضص خاالث الازخٟاء الًخجاٍػ 12خالتٍ ،ؤٖلن ؤإ 56من ىاالء
٢ض جََٞا ٍؤإٖ 12لى ُ٢ض الخُاة ٍَِٗكَإ بما في الخاعط ؤٍ في ؤما٦ن لم ًدضصىا اإلاجلـ صازل اإلاٛغبٍ ،ؤإ 44من الباقي
مهحرىم مجًَ ،٫خُض لم ججض خالت صخغاٍي ٍاخض َغًٍ٣ا بلى ال٣اثمت ،خُض َلب ىظا اإلاجلـ من اإلال ٪ؤإ ًنٓغ في
بنكاء لجنت الخًٍَٗاث.
ب .زهاقت خهىم ؤلاوؿان جىمى وجترغغع:
ٍٗ٢ذ ؤخضار مًمت ٦شحرة بلى ظانب جٟخذ بغاٖم نكاٍ اإلاجلـ الاؾدكاعي لخ ١َ٣ؤلانؿاإ ،بط ؤنبدذ منٓمخاإ من
ٍ 1979اإلانٓمت اإلاٛغبُت لخ١َ٣
اإلانٓماث اإلاؿخ٣لت لخ ١َ٣ؤلانؿاإ ٍىما الجمُٗت اإلاٛغبُت لخ ١َ٣ؤلانؿاإ التي ؤنكئذ ٖام
 1989من ألانَاث الباعػة ٖلى ؾاخت الٗمل الٗام ،ؤي ٠بلى طل ٪ؤإ بٌٗ اإلانٓماث الخاعظُت
ؤلانؿاإ التي ؤنكئذ في
مشل :منٓمت الٗ َٟالضٍلُت.
ٍ 1993ػاعة لخ ١َ٣ؤلانؿاإ( ).
ٍٖلى مؿخَُ الضٍلت ؤنكئذ في ٖام
ج .هُئت الخدٌُم اإلاؿخهلت:
٢ 1999ضم اإلاجلـ الاؾدكاعي لخ ١َ٣ؤلانؿاإ جَنُت عؾمُت الى اإلال ٪بدكُ٨ل ىُئت جخَلى ص ٘ٞالخًٍَٗاث بلى
في ؤٞغٍل
ضخاًا ٞئاث مُٗنت من انتها٧اث خ ١َ٣ؤلانؿاإ في اإلااضخيٍٍ ،ا ٤ٞاإلالٖ ٪لى ىظا الُلب ٢بل ؤإ ًخَفى بإؾبَٖحإٍ ،ظلـ
ابنٌ مدمض الخامـ ٖلى ٖغف اإلامل٨ت في آزغ طل ٪الكًغ.
ٍاؾتهل اإلال ٪الكاب ؤٍ ٫زُاب ًَظًٌ بلى ألامت باإل٢غاع بمؿاٍلُت الضٍلت ٖلى خاالث الازخٟاءٍ ،ؾاعٕ بلى اجساط الخَُاث
الالػمت إلٖالإ نبظة لٗنانغ ال٣م٘ في اإلااضخي٧ٍ ،اإ من بحإ ىظو الخَُاث ٖؼ ٫بصعَـ بهغيٍ ،ػٍغ الضازلُت ٍحُٗحإ ؤٞغاص
ما ٌؿمى بهُئت الخدُ٨م اإلاؿخ٣لت ،التي ٧لًٟا بخدضًض مؿخٍَاث الخٌٍَٗ اإلاسخلٟت في خاالث الاٖخ٣ا ٫الخٗؿٟي ٍالازخٟاء
()1المرجع نفسو ،ص.15
()2المرجع نفسو ،ص.18
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٧ٍ.1999انذ ىُئت جًم في ًٍَٖتها  3من ً٢اة اإلاد٨مت الٗلُا ٍ 4ؤًٖاء من اإلاجلـ الاؾدكاعي
ٍ 1956
ال٣ؿغي مابحإ
لخ ١َ٣ؤلانؿاإٍ ،ممشل لَػاعة الضازلُت ٍممشل لَػاعة الٗض.٫
عٚم ىظو الخَُة اإلابكغة مبضثُا ل٨ن لم ًًٓغ ؤي حٗاَ ٠م٘ الطخاًا في ج٣اعٍغو.
٧ٍ 1999اإ ىظا الخاعٍش ؤًٍَ ٫م اؾخالم الُلباث الخانت بالطخاًا بلى ٚاًت 1صٌؿمبر
ٍبضؤث الًُئت ٖملًا ًَم 1ؾبخمبر
 6000بٗض انتهاثٌٍ،اؾتر ٖمل الًُئت ماً٣اعب ؤعب٘ ؾنَاثٍ ،ؤصلى بكًاصجٌ
َ 5127لبا ٢بل انتهاء اإلاَٖض،
 ،1999خُض جل٣ذ
5488
8000شخو في 196ظلؿت اؾخمإ ٖمَمُت ٍماًٟغب من 400ظلؿت اؾخمإ ٞغصًتٍ ،ؤنضعث الًُئت
ؤمامًا ندَ
َ 3681لبا ٍعًٞذٍ ،889ؤظلذَ 750لبا ختى جبدض في اإلاؿخ٣بلٍ ،خ٨مذ الًُئت بخ٣ضًم حًٍَٗاث بلٜ
خ٨ما٣ٞ ،بلذ
مجمًَٖا ماً٣غب من 100ملَُإ صٍالع في الً٣اًا التي ٦ؿبها ؤصخابها.
ٍمن بحإ الاهخهاصاث التي ٢ضمتها ىظو الًُئت نظ٦غ:
• الاهخهاص ألاوُٖ :ضم مَا٣ٞتهم ٖلى الخٟاٍث في مبال ٜالخًٍَٗاث اإلا٣ضمت في ٧ل خالت ٍانٗضام الكٟاُٞت في اإلانهجُت التي
اجبٗتها الًُئت
• الاهخهاص الشاوي :مًَٟم الخًٍَٗاث لضُ الًُئت ٧اإ ًنهغ ٝفي اإلا٣ام ألاٍ ٫بلى الخٌٍَٗ اإلاالي ؤٍ الن٣ضي ٍ٧اإ الطخاًا
ٍؤىلًم ًُالبَإ بخًٍَٗاث جخًمن قًاصاث الَٞاة ٍبٖاصة عٞاة اإلاَحى ٍالغٖاًت النٟؿُت ٍالبضنُت.
• الاهخهاص الشالثً :خمشل في ؤجها لم جضعط في نالخُاث ٞئاث مًمت ؤزغُ من ٞئاث انتها٧اث خ ١َ٣ؤلانؿاإ مشل :خاالث
ؤلاٖضام زاعط نُا ١الً٣اء.
• الاهخهاص الغابؼ :انٗضام الٗالنُت في ؤلاظغاءاث ٍٖضم ُ٢ام الًُئت بالخد٣ُ٣اث( ).
د .اإلاىخضي اإلاؿغبي للخهُهت والػضالت" :ال لليؿُان ،ووػم للخهُهت؟":
 ،1999ؤٖلنذ مجمَٖت من السجناء الؿُاؾُحإ الؿاب٣حإ ٍاإلانايلحإ في ؾبُل خ١َ٣
ٖنضما بضؤث ىُئت الخدُ٨م ٖملًا ٖام
ؤلانؿاإ ج٩از ٠ؤًٖائها في الٗمل ٖلى يماإ الاؾخمإ بلى بَاٖض ٢لً٣م ٍمُالبهمٍ ،من زم ٢ام ألاًٖاء في ماجمغ ٖ٣ضٍو
 1999بةنكاء منٓمت ٚحر خَ٩مُت اؾمًا منخضُ الخ٣ُ٣ت ٍالٗضالت باإلاٛغب.
في الضاع البًُاء في ؤ٦خَبغ
ٍ٢ام منخضُ الخ٣ُ٣ت ٍالٗضالت في ؤزناء ٖمل ىُئت الخدُ٨م ،بالنًا ٫صٍإ ىَاصة في ؾبُل بنكاء لجنت مؿخ٣لت للخ٣ُ٣ت
جً٘ حٗغٍ ٠ؤٍؾ٘ للخًٍَٗاث ٍ ،ؤٖض للمنخضُ نُٛت اؾخماعة مَخضة ًم٨ن لجمُ٘ الطخاًا ٍؤؾغىم ؤإ ٌؿخسضمَىا ٖنض
حسجُل جٟانُل الانتها٧اث( ).
ه .هدى لجىت للخهُهت:
٢ام اإلال ٪في ؤٞغٍل 21بةظغاء بٌٗ الخٗضًالث ألاؾاؾُت في ىُ٩ل اإلاجلـ الاؾدكاعي لخ ١َ٣ؤلانؿاإ باؾخجابت لالنخ٣اصاث
اإلاخنامُت لًُ ٤نالخُاجٌ ٍ حكُ٨لٌ٦ٍ ،ظل ٪في مداٍلت  ٌُٞلخد ٤ُ٣الاحؿا ١م٘ ما ٌؿمى "مباصت باعَـ" التي ٍيٗتها ألامم
اإلاخدضة.
()1المرجع نفسو ،ص .19-18
()2المرجع نفسو ،ص.22
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٢ 2001امذ ٖضة منٓماث لخ ١َ٣ؤلانؿاإ بدنُٓم نضٍة في الغباٍ إلانا٢كت بم٩انُت ٍظضٍُ بنكاء لجنت للخ٣ُ٣ت
ٍفي نَٞمبر
في اإلاٛغبٍ ،في ؤزناء النضٍة اقتر ٥منخضُ الخ٣ُ٣ت ٍالٗضالت م٘ الجمُٗت اإلاٛغبُت لخ ١َ٣ؤلانؿاإ ٍاإلانٓمت اإلاٛغبُت لخ١َ٣
ؤلانؿاإ في ٍي٘ َلب عؾمي ع ٘ٞبلى اإلال ٪بةنكاء ىُئت ظضًضةٍ ،هي التي ؤنبدذ ىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالختٍ ،ؤٖلن اإلاجلـ
٢ 2003ام بةٖضاص َلب عؾمي ع ٌٗٞبلى
الاؾدكاعي لخ ١َ٣ؤلانؿاإ ،بٗض ججضًض حكُ٨لٌ٢ ،بَلٌ إلا٣ترخاث النضٍةٍ.في ؤٍازغ
اإلالٍ ٪ؤ٦ض  ٌُٞيغٍعة "حٗمُ ٤الخدَ ٫الضًم٣غاَي" ٍ"َي نٟدت اإلااضخي لألبض" من زال ٫بنكاء لجنت للخ٣ُ٣ت.
 2004في ؤٚاصًغ( ).
ٍ٢ام بخضقحإ اللجنت في خٟل زام ًَم 7ظانٟي
 .3خهبت اإلاهالخت وؤلاههاف( :هُئت الخهُهت واإلاهالخت)
بضؤث الًُئت ٖملًا في ٖامٍ ،2004جًمن نُاً٢ا ألاؾاسخي جَنُٟا للمًام اإلانٍَ بهاٍ ،حٗغٍٟا لالنتها٧اث مَيَٕ
٧ٍ ،1999لٟذ
 1956بلى جهاًت
ازخهاناتها ٍَغ ١جنُٓم ؾحر ؤٖمالًاٍ ،ؤقخمل نُاٖ ١ملًا ٖلى الٟترة الؼمنُت اإلامخضة من
الًُئت الُ٣ام باإلاؿاثل الخالُت:









الخُُ٣م الكامل إلاؿلؿل الدؿٍَت الؿاب ٤إلال ٠الانتها٧اث الجؿُمت لخ ١َ٣ؤلانؿاإ.
بزباث نَُٖت ظؿامت الانتها٧اث الؿاب٣ت.
البدض في خاالث الازخٟاء ال٣ؿاي.
الَٖ َٝ٢لى مؿاٍلُت الضٍلت ٍٚحرىا في الانتها٧اث الجؿُمت.
ظبر الًغع للطخاًا ٍطٍي الخ.١َ٣
ظبر الًغع للمجخم٘.
بٖضاص الخ٣اعٍغ الغؾمُت.
()
بعؾاء مَ٣ماث اإلاهالخت ٍصٖم الخدَ ٫الضًم٣غاَي .

جخَ٩إ ىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت من عثِـ ًٍ ،ًَٖ 16سخاع اإلال٦ ٪ال مجهم ٍَُٗنٌ بناء ٖلى جَنُت اإلاجلـ الاؾدكاعي
لخ ١َ٣ؤلانؿاإ 9ٍ ،مجهم من ؤًٖاء طل ٪اإلاجلـٍ ،من بُجهم عثِـ الًُئتٍ ،جًم الًُئت ٖضة مَٟيحإ من بحإ السجناء
الؿُاؾُحإ الؿاب٣حإ ٍالناظحإ من الخٗظًب ٍمن بُجهم الغثِـ نٟؿٌ.
ٍمن بحإ ٞغ ١الٗمل في الًُئت نجضىا في اإلاسُِ الخالي:

()1المرجع نفسو ،ص.23

()2عمر عبد احلفيف شناف ،مرجع سابق،ص.215
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الكٍل عنم ( :)01مسُِ ًىضح قغم الػمل في الهُئت

فرٌق العمل المكلف
بالتحرٌات
فرٌق العمل المكلف بجبر
األضرار
الفرٌق العامل المختص
بالبحوث
لجنة جلسات
االستماع العمومٌة
لجنة التقرٌر
النهائً وقد شكلت
فً سبتمبر 2004
حتى تبدأ العمل فً
وضع التقرٌر
النهائً.
اإلاهضع :مً بغضاص الباخشخحن

 ازخهاناث هُئت ؤلاههاف واإلاهالخت:
أ .الازخهام الؼمجيٌ :كمل الازخهام الؼمجي للًُئت الٟترة اإلامخضة من ؤٍاثل الاؾخ٣ال ٫بلى جاعٍش اإلاهاص٢ت اإلالُ٨ت ٖلى
.1999
بخضار ىُئت الخدُ٨م اإلاؿخ٣لت لخٌٍَٗ ضخاًا الازخٟاء ال٣ؿغي ٍالاٖخ٣ا ٫الخٗؿٟي ؾنت
ب .الازخهام الىىعيً :خدضص الازخهام النَعي للًُئت في الخُُ٣م ٍالبدض ٍالخدغي ٍالا٢تراحُٞ ،ما ًخٗل ٤باالنتها٧اث
الجؿُمت لخ ١َ٣ؤلانؿاإ التي خهلذ في الٟترة مَيَٕ الازخهام الؼمجيٍ ،طل ٪في ؤ ٤ٞجنمُت ٍبزغاء ؾلَ ٥الخَاع
ٍبعؾاء مَ٣ماث اإلاهالخت  ،صٖما للخدَ ٫الضًم٣غاَي لبالصنا ٍبناء صٍلت الخٍ ٤ال٣انَإٍ ،بقاٖت ُ٢م ٍز٣اٞت اإلاَاَنت
ٍخ ١َ٣ؤلانؿاإ.
* الخهُُم:
٢امذ الًُئت بةظغاء جُُ٣م قامل إلاؿلؿل حؿٍَت مل ٠الازخٟاء ال٣ؿغي ٍالاٖخ٣ا ٫الخٗؿٟي ،باالجها ٫م٘ الخَ٩مت،
ٍالؿلُاث الٗمَمُت ٍؤلاصاعٍت اإلاٗنُتٍ ،اإلانٓماث الخُ٢َ٣تٍ ،الطخاًا ٍٖاثالتهم ٍممشلحهم.
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* البدث والخدغي:
ازخهذ الًُئت بةظغاء الخدغٍاث ٍجل٣ي ؤلاٞاصاث ٍؤلاَالٕ ٖلى ألاعقُٟاث الغؾمُت ٍاؾخ٣اء اإلاٗلَماث ٍاإلاُُٗاث التي
جَٞغىا ؤًت ظًت ،لٟاثضة ال٨كٖ ٠ن الخ٣ُ٣ت ،من ؤظل:
بزباث نَُٖت ٍمضُ ظؿامت الانتها٧اث اإلاايُت لخ ١َ٣ؤلانؿاإ ،في ؾُا٢اتهاٍ ،في يَء مٗاًحر ٍُ٢م خ ١َ٣ؤلانؿاإ
ٍمباصت الضًم٣غاَُت ٍصٍلت الخٍ ٤ال٣انَإ؛ مَانلت البدض بكإإ خاالث الازخٟاء ال٣ؿغي التي لم ٌٗغ ٝمهحرىا بٗض،
ٍبظ٧ ٫ل الجًَص للخدغي بكإإ الَ٢اج٘ التي لم ًخم اؾخجالئىا؛ ٍال٨كٖ ٠ن مهحر اإلاسخٟحإ ،م٘ بًجاص الخلَ ٫اإلاالثمت
بالنؿبت إلان زبدذ ٍٞاتهم؛ الَٖ َٝ٢لى مؿاٍلُاث ؤظًؼة الضٍلت ؤٍ ٚحرىا في الانتها٧اث ٍالَ٢اج٘ مَيَٕ الخدغٍاث.
* الخدٌُم:
ٍانلذ الًُئت الٗمل الظي ٢امذ بٌ ىُئت الخدُ٨م اإلاؿخ٣لت للخٌٍَٗ ؾاب٣ا ،للبذ في الُلباث اإلاٗغٍيت ٖلحها ٍاإلاخٗل٣ت
بالخٌٍَٗ ٖن ألايغاع التي لخ٣ذ ضخاًا الانتها٧اث الجؿُمت ؤٍ طٍي خً٢َ٣م٦ .ما جَ٣م بخ٣ضًم اإلا٣ترخاث ٍالخَنُاث من
ؤظل بًجاص خلَ ٫لً٣اًا الخإىُل النٟسخي ٍالهخي ٍؤلاصماط الاظخماعيٍ ،اؾخ٨ما ٫مؿلؿل خل ما جب٣ى من اإلاكا٧ل
ؤلاصاعٍت ٍالَُُْٟت ٍال٣انَنُتٍ ،الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بجزٕ اإلامخل٩اث.
*الانتراح:
جَلذ الًُئت ،جُٟٗال لًظا الازخهام ،بٖضاص ج٣غٍغ زخامي ًخًمن زالناث ألابدار ٍالخدغٍاث ٍالخدالُل بكإإ الانتها٧اث
ٍؾُا٢اتهاٍ ،ج٣ضًم الخَنُاث ٍاإلا٣ترخاث الُٟ٨لت بد ٟٔالظا٦غةٍ ،بًماإ ٖضم ج٨غاع ما ظغٍُ ،مدَ آزاع الانتها٧اث،
ٍاؾترظإ الش٣ت ٍجٍَ٣تها في خ٨م ال٣انَإ ٍاخترام خ ١َ٣ؤلانؿاإ.
ج .الاهتهاًاث مىيىع ازخهام الهُئت:
حكمل الانتها٧اث مَيَٕ ازخهام الًُئت :الازخٟاء ال٣ؿغي (ازخُا ٝشخو ؤٍ بل٣اء ال٣بٌ ٖلٌُ ٍاخخجاػىم بإما٦ن
ؾغٍت عٚم ٖنٌ ٍؾلبهم خغٍتهم ٍطلٖ ٪لى ًض ظماٖاث جخهغ ٝباؾم الضٍلت) ،ؤًًا الاٖخ٣ا ٫الخٗؿٟي (ٍىَ اٖخ٣ا ٫مسال٠
لل٣انَإ ًخٗاعى ٍمباصت خ ١َ٣ؤلانؿاإٍ ،طل ٪بؿبب مماعؾخٌم نكُت ؾُاؾُت ؤٍ ن٣ابُت ؤٍ ظمٍَٗت)
 ؤوكُت هُئت ؤلاههاف واإلاهالخت:
 بزباث نَُٖت ٍمضُ ظؿامت الانتها٧اث اإلاايُت لخ ١َ٣ؤلانؿاإ حهم ىظا الًض ٝال٨كٖ ٠ن الخ٣ُ٣ت ٍب٢غاعىا ،بهٟت
ٖمَمُت ،بسهَم الانتها٧اث الجؿُمت مَيَٕ ازخهام الًُئتٍ .طلٖ ٪بر حصخُو ٍجدلُل جل ٪الانتها٧اث ٍجدضًض
َبُٗتها ٍمضُ ظؿامتها ٍألاؾباب اإلااصًت بلحهاٍ ،آزاعىا ٖلى الطخاًا ،ؤٞغاصا ٍظماٖاثٍٖ ،لى اإلاجخمٍ٘ ،ب٣ضع ما تهم ىظو
الخ٣ُ٣ت الطخاًاٞ ،ةجها جخٗل ٤بد ٤اإلاجخم٘ في مٗغٞت خ٣ُ٣ت ما ظغُ٦ .ما حؿاٖض ٖلى اؾخسالم الضعٍؽ ٍالٗبر لخَٞحر
يماناث الَ٢اًت ٍٖضم الخ٨غاع.
 ظبر ألايغاع ٍبنها ٝالطخاًاٍ:الًض ٝألاؾاسخي الشاني ظبر ألايغاع ٍبنها ٝالطخاًا ٍعص الاٖخباع لًمَ ،ب٣ا إلا٣اعبت
قمَلُت ج٣خطخي بالضعظت ألاٍلى ب٢غاع الضٍلت ٍالاٖترا ٝبمؿاٍلُتها ُٞما اعج٨بخٌ ٗٞلُا من انتها٧اثٍ ،الٗمل ٖلى مدَ آزاعىا
بالنؿبت للطخاًا ،ؤٞغاصا ٍظماٖاثٍ ،اإلاجخم٘.
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 بٖضاص الخ٣غٍغ الخخامي ٍالخَنُاث ؤناٍ النٓام ألاؾاسخي بالًُئت بٖضاص ج٣غٍغ زخامي ًخًمن نخاثج ٍخهُلت ؤٖمالًا
اإلاغجبُت باإلاًام اإلاََ٧لت بلحهاٍ ،الخَنُاث ٍاإلا٣ترخاث الُٟ٨لت بٗضم ج٨غاع ما ظغُ ٍمدَ آزاع الانتها٧اث ٍاؾترظإ الش٣ت
ٍجٍَ٣تها في خ٨م ال٣انَإ.
 حٗؼٍؼ مؿاع اإلاهالخت الََنُتً :م٨ن اٖخباع ىظا الًض ٝبمشابت مؿاع حؿاىم ٧ ٌُٞل الًُئاث ٍاإلااؾؿاث ٍؾاثغ مَ٩ناث
اإلاجخم٘ الؿُاؾُت ٍاإلاضنُتٖ ،بر الانسغاٍ في ٧ل مغاخل مؿلؿل اؾخ٨ما ٫ؤلانالخاث الجاعٍت منظ بضاًت الدؿُٗناث ٍالتي
تهم اإلااؾؿاث ٍالدكغَٗاثٍ ،طل ٪لخٗؼٍؼ الانخ٣ا ٫الضًم٣غاَي ٍصٖم بناء صٍلت ال٣انَإ ٍاإلااؾؿاث( ).
اإلادىع الشالث :جهىٍم الخجغبت اإلاؿغبُت في الػضالت الاهخهالُت:
 .1ؾلبُاث الخجغبت اإلاؿغبُت في الػضالت الاهخهالُت:
حٗغيذ ىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت النخ٣اصاث ٖلى ظحهاث ٦شحرة ٍمن بحإ ىظو الانخ٣اصاث نظ٦غ ماًلي:
• ن٣و الخجاٍب من َغ ٝالجمًَع الٗغٌٍ.
• انٗضام مكاع٦ت عظا ٫الؿُاؾُت في بظغاءاث لجنت الخ٣ُ٣ت ،نٌ من اإلاخَ ٘٢من ؤًٖاء الخَ٩مت ٍالبرإلااإ ٍمن الَاظب
الجهَى بضٍع عثِسخي في جنُٟظ جَنُاث الًُئت اإلاظَ٧عة.
• ٖضم اؾخسضام الالمغ٦ؼٍت في ىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت ٗٞ ،لى امخضاص ٞترة نكاًَا لم ً٨ن للًُئت بلى م٨خب ٍاخض صاثم
ً ٘٣في الغباٍ.
• ٖضم الخمُحز بحإ اإلاجلـ الاؾدكاعي ٍىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت ٍطل ٪لالخخٟاّ بمنهب ٧ل من الغثِـ في الًُئت ٍ
نه ٠اإلاَٟيحإ.
• ًُ٢ت اؾخمغاع ٍبٞالث من الٗ٣اب إلاغج٨بي الانتها٧اث الخُحرة خُض بضُ جغاظ٘ الخَ٩مت اإلاٛغبُت ٖن مًَٟ٢ا من صٖم
الخغٍاث اإلاضنُت ٍؤلانؿانُت.
• بلى ظانب طل ٪من بَاٖض لًُ٣ت الصخغاء الٛغبُت ٍ ٌٚالبهغ ٖن الانتها٧اث الخانلت ٞحها( ).
 .2اًجابُاث الخجغبت اإلاؿغبُت في الػضالت الاهخهالُت:
ٖلى الغٚم من الؿلبُاث التي حٗغيذ لًا الخجغبت اإلاٛغبُت في الٗضالت الانخ٣الُت ،بال ؤإ ىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت ٧انذ جمشل
ؤقمل جد ٤ُ٣في الخ٣بت الخؿُنُت لالنتها٧اث التي قًضو اإلاٛغب في ًَم من ألاًام ٍبالخالي جمشلذ اإلااقغاث الاًجابُت للخجغبت
ُٞماًلي:
 جم٨نذ الًُئت في ٖملًا من بٖضاص ؤعقُ ٠ىاثل من اإلاٗلَماث ٖن الطخاًا ٍالانتها٧اث ٍمغج٨بحها٦ ،ما جخمحز ىظو اإلالٟاث
بدؿن الخنُٓم ٍاؾدُٟاء الخٟانُل الض٣ُ٢ت بلى ظانب طل ٪ألاصلت ال٩اُٞت لجًَص اإلاؿاءلت ٍؤلانالح اإلااؾسخي في اإلاؿخ٣بل.

()1ىيئة اإلنصاؼ كادلصاحلة" ،اللجنة الوألنية للحقيقة واإلنصاف والمصالحة".متحصل عليو من،www.fer.ma:تاريخ اإلطالع215/12/07:
()2المرجع نفسو ،ص.39
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٦ ما ؤإ الًُئت ٢ض ؤٍظضث حٗغٍٟا ٖغًٍا بما ًم٨ن ٗٞلٌ إلنها ٝالطخاًاٍ ،ىَ ًتراٍح بحإ اإلانذ اإلاالُت ٍاإلاؿاٖضاث
الا٢خهاصًت ٍالاظخماُٖت ٍاإلااؾؿُت.
٦ ظل ٪خاٍلذ الًُئت الخهضي للؿُا٢اث الاظخماُٖت ٍالش٣اُٞت الَاؾٗت التي ال جٟ٨ي اإلاضَٖٞاث الن٣ضًت الكاملت
ٍخضىا لخصخُدًاٍ ،ىظا ما ص ٘ٞىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت بلى ٍي٘ جَنُاث مٟهلت بكإإ اإلاؿاٍاة بحإ الجنؿحإ
ٍالَؾاَت الاظخماُٖت ٍجس ٠ُٟخضة ال٣ٟغ ٍبٖاصة الخإىُل الُبي.) ( ...
زاجمت:
في زًم ماجم ج٣ضًمٌ نؿخُُ٘ ؤإ ن ٫َ٣ؤإ ؤًٞل ما جَن ٠بٌ الخجغبت اإلاٛاعبُت ختى آلاإ ،في مجا ٫الٗضالت الانخ٣الُت
ىَ ؤجها جمشل ظؼء من بظغاءاث ٍََلت لخهُٟت الخؿاب م٘ اإلااضخي ،الظي احؿم بالٗن٧ٍ ٠اإ زُٟا بلى ًٖض ٢غٍب٦ ،ما ؤإ
ىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت ٦ألُت من آلُاث الٗضالت الانخ٣الُت ٢امذ بٗملًا بناء ٖلى زبراث اإلاجلـ الاؾدكاعي لخ١َ٣
ؤلانؿاإ ٍىُئت الخدُ٨مٍ ،بالخالي ال جمشل بال الٟهل ألازحر من ٞهَ ٫ىظو ؤلاظغاءاث.
ٍ٢ض ًَ٩إ جإزحر بظغاءاث ىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت من ؤىم ظَانب التر٦ت التي زلٟتها في ألاظل الٍَُلٞ ،ل٣ض ٧انذ ؾاب٣ت
ًم٨ن ؤإ جَ٩إ لًا ؤنضائىا التي جترصص في قتى ب٣إ الٗالم الٗغبي.
ٍمن اإلاإمَ ٫ؤال ًخمسٌ ٖمل ىظو الًُئت ٖن بُاناث ؾاب٣ت ٍاجها ٖن اإلاهالخت ٍَي نٟدت اإلااضخي بهَعة جهاثُت ،بل
ًاصي بلى اإلاؼٍض من الانٟخاح ٍالهغاخت ٍالاؾخٗضاص إلاَاظًت اإلااضخيٍ ،ؤإ ً٣ترإ طل ٪بخجضًض الجًَص الغامُت للخهضي
النتها٧اث الخالُت من زال ٫اإلادا٦ماث ٍؤلانالخاث اإلااؾؿُت ٍال٣انَنُت.
ناثمت اإلاغاحؼ :
 .1نبري مدمض زلُل"،مكهىم الػضالت الاهخهالُت".مخدهل ٖلٌُ من:
.2015
،/https://drsabrikhalil.wordpress.com/2013/12/16/جاعٍش الاَالٕ/12/1:
.2013
ٖ .2بض ؤلالٌ بل٣ؼٍؼ"،الُاثكُت والدؿامذ والػضالت الاهخهالُت"،لبناإ :مغ٦ؼ صعاؾاث الَخضة الٗغبُت،
ٖ .3مغ ٖبض الخ ُٟٔقناإ" ،الػضالت الاهخهالُت واإلاهالخت الىَىُت اإلاكاهُم والخُبُهاث"،مهغ:صاع الجامٗت الجضًضة
.2015
للنكغ
.2005
ٞ .4حرال ؤٍبٛجهاٞن ،ماعٞ ٥غٍماإ" ،الػضالت الاهخهالُت في اإلاؿغب"،اإلاٛغب :ج٣غٍغ اإلاغ٦ؼ الضٍلي للٗضالت الانخ٣الُت،
٦ .5ماٖ ٫بض اللُُ"،٠الػضالت الاهخهالُت والخدىالث الؿُاؾُت في اإلاؿغب"،لبناإ :اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار ٍصعاؾت
.2014
الؿُاؾاث،
من:
الاهخهالُت؟"،مخدهل ٖلٌُ
الػضالت
الانخ٣الُت"،ماهي
للٗضالت
الضٍلي
 .6اإلاغ٦ؼ
 ،https://www.ictj.org/ar/about/transitional-justiceجاعٍش ؤلاَالٕ.2015/12/1:
"،مخدهل ٖلٌُ
"اللجىت الىَىُت للخهُهت وؤلاههاف واإلاهالخت
 .7ىُئت ؤلانهاٍ ٝاإلاهالخت،
من،www.fer.ma:جاعٍش ؤلاَالٕ.2015/12/07:

()1المرجع نفسو ،ص.41

221

2016 –  حاهكي: 15 الػضص

مغيؼ حُل البدث الػلمي

La cure Psychanalytique
Touhami Soufyane /Université de Saida

Houti Souad/Université de Tlemcen

Résumé :
La méthode psychanalytique est une sorte de traitement psychologique,qui considère que le
psychisme humain fonctionne sur la base des conflits liés au développement de la personne.
Cette psychothérapie a pour but de faire revenir au niveau conscient les conflits et les
traumatismes enfouis dans l’inconscient qui sont à l’origine de troubles psychologiques actuels.
Concernant la technique et la durée, Le patient s’allonge sur un divan, le psychanalyste étant
assis à la tête du divan, hors du champ de vision de la personne. La personne exprime en
essayant de ne pas faire de choix volontaire les idées, images, rêves et souvenirs qui lui viennent
à l’esprit spontanément et cela peut durer plusieurs années. Elle cesse quand le patient se sent
mieux et estime, d’un commun accord avec le psychanalyste.
Mots clé :La Psychothérapie – La psychanalyse – le conflit – Le transfert.
La psychothérapie est une élaboration qui s’occupe des soins psychologiques des personnes. Une
sorte de traitement psychologique, qui se fait par des entretiens systématiques, individuels ou en
groupe, sous la direction d’un psychothérapeute. La durée du traitement varie de quelques mois à
quelques années. Elle peut être pratiquée seule ou associée à d’autres thérapeutiques (ex :
prescription de médicaments). C’est un contrat librement accepté entre la personne et le
psychothérapeute, dans le respect du secret professionnel et reposant sur une alliance
thérapeutique.1
1-Méthode psychanalytique
La méthode psychanalytique a été découverte et théorisée par le Dr Sigmund Freud au début du
20e siècle, elle a ensuite été développée et approfondie par de nombreux psychanalystes dans le
monde.
Cette méthode de psychothérapie considère que le psychisme humain fonctionne sur la base des
conflits liés au développement de la personne. Pour chaque individu, les expériences de
l’enfance, même très précoces, s’inscrivent dans l’inconscient et se retrouvent, transformées,
dans toute la vie d’enfant et d’adulte.
Les relations parents/enfants, le vécu individuel des expériences de l’enfance et de l’adolescence,
le développement psychologique et sexuel, sont toujours plus ou moins conflictuels.
Tous ces événements laissent des traces profondes, en partie inconscientes, qui conditionnent
l’équilibre psychique et le plaisir ou la difficulté à vivre. Chacun de nous peut, en prêtant
attention à ses rêves, ses oublis, ses lapsus, ses actes et ses réactions face à certaines situations,
saisir des tendances qui sont inconscientes.
Depuis plusieurs années, la diffusion des concepts psychanalytiques dans les medias (journaux,
télévision, radio, internet) a banalisé l’utilisation des termes psychanalytiques et a permis une
familiarisation avec ces concepts.
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Mais cette connaissance individuelle ne peut remplacer une thérapie psychanalytique. En effet, la
participation d’une autre personne, le psychanalyste, est déterminante pour repérer et
comprendre toute la complexité des difficultés psychologiques d’un individu et favoriser, par ses
interprétations, les transformations nécessaires.1
2-Caractéristiques de La pulsion :
Concept limite entre le somatique et le psychique. Elle n'est pas l'instinct, un comportement fixé
par l'hérédité et caractéristique de l'espèce). La pulsion est une poussée énergétique qui fait
tendre l'organisme vers un but.
On lui reconnaît une source, en général un état d'excitation à l'intérieur du corps (ne concerne pas
les stimuli externes). La source étant endogène, le sujet ne peut s'y soustraire.
Son but est la satisfaction, c'est à dire l'apaisement, la disparition de la Tension. La poussée est
un mouvement qui va mobiliser l'organisme dans la recherche de l'instrument susceptible
d'apporter la satisfaction. Caractère moteur de la Pulsion, exigence de travail.
L'objet est ce par quoi se satisfait la pulsion. C'est l'élément le plus variable, le plus subjectif ;
celui qui va dépendre de l'histoire individuelle, de la biographie.
Une pulsion peut se déplacer d'un objet à un autre, par relation métaphoro- Métonymique ; un
même objet peut satisfaire plusieurs pulsions, comme le sein
Maternel. (Freud : "trouver l'objet n'est que le retrouver" ; toute situation de Satisfaction
pulsionnelle n'est en fait que dérivé de cette première situation. Quand L’enfant trouve l'objet, il
est). Il y a donc une certaine souplesse des individus pour Trouver l'objet de la satisfaction
pulsionnelle ; mais parfois cette souplesse n'est Plus : c'est une fixation, quand le lien entre une
pulsion et un objet est Particulièrement étroit. La logique pulsionnelle a alors perdue de sa
souplesse. Un Exemple d'aliénation du choix d'objet sont les conduites additives : il n'y a plus de
Possibilité de choix d'objet. Le sujet peut témoigner d'une fixation à un mode archaïque de
rapport à l'objet, et éventuellement d'une régression à ce stade.2
3-Les stades :
Notion d'un conflit intra-psychique d'un type particulier, qui correspond à un niveau de
maturation pulsionnelle, concerne une zone érogène particulière et un type de relation d'objet.
La succession des stades peut être ralentie, ou gênée par une fixation. Les problématiques de
deux stades différents peuvent se superposer, coexister. On peut parler d'un développement en
dents de scie, qui est différent de celui de la castration qui va faire passer l'enfant d'un stade à
l'autre : imposer à la Piaget.
C'est la castration qui va faire passer l'enfant d'un stade à l'autre : imposer à la pulsion un chemin
qui ne lui est pas lié, abandonner un plaisir actuel dont on est sur pour un plaisir futur qu'on nous
laisse imaginer.
3.1Le stade oral :
En termes de source pulsionnel : c'est le carrefour aéro-digestif, les organes de la phonation, et
donc le langage. C'est tout ce qui concerne la sensorialité : la peau, le toucher, les organes des
sens selon didier anzieu.

1

- P.pichot et b.samuel –lajeunesse, nouvelle tendances en psychothérapie, éd Masson, paris 1983, p47.

2

- j-Laplanche et j-b pontalis vocabulaire de la psychanalyse éd puf paris 1967, p127.
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L'objet est le sein maternel ou son substitut. Mais la notion même d'objet est discutable, car il n'y
a pas encore de distinction sujet / objet. La mère étant perçue comme un objet partiel, le bébé
établit des relations avec des morceaux d'objets.
Cette relation se dirige dans deux directions : auto-érotique, et anaclitique (le sujet existe
lorsqu'il a l'objet, être et avoir sont confondus).
La relation à l'objet est ambivalente selon M. KLEIN.
K. ABRAHAM divise le stade oral en deux sous-stades :
* de 0 à 6 mois : pré-ambivalent. La succion et l'incorporation sont prévalentes.
* De 6 à 12 mois : c'est le stade sadique-oral où dominent les pulsions cannibaliques (tout ce qui
va concerner l'activité de morsure, de mordillement). L'incorporation devient destructrice, il y a
donc une certaine agressivité orale. Le sevrage intervient comme mettant un terme à cette
période de proximité plus ou moins grande entre la mère et l'enfant. Il introduit une séparation
des corps sur le plan métaphorique. Il est aussi quelque chose qui se joue à trois. Il introduit aussi
la frustration, l'absence de l'objet : "l'objet naît dans la haine" (FREUD). L'enfant construit
l'objet, et lui-même en tant que sujet parce que l'objet vient à lui manquer : "toute pensée vient
d'une frustration". Certains investissements de nature orale perdurent dans le registre adulte. Ils
ne sont pas toujours pathologiques, sauf s'ils dénotent d'une fixation orale qui peut être
pathologique. Comme par exemple dans certains investissements professionnels qui font de la
voix et de la respiration un investissement sublimé. Un enfant qui a des troubles du langage, hors
du champ neurologique, amène le clinicien à faire une investigation de tout ce qui concerne la
période orale.
3.2Le stade anal :
Paroxysme entre 18 et 24 mois. Concerne toute la zone de la muqueuse anorectale et plus
largement toute la zone intestinale d'excrétion. Cela ne veut pas dire que ces zones n'étaient pas
investies avant, mais ici, l'investissement se conflictualise.1
L'objet est la mère qui est devenue une personne entière, mais l'enfant va avoir tendance à la
manipuler comme il manipule les matières fécales. Période très conflictuelle entre l'enfant et
l'adulte.
Le but pulsionnel est lié au plaisir d'expulser et au plaisir de retenir. Plaisir d'emprise : l'enfant
manipule, utilise son entourage (refus de faire ce qu'on lui demande, ou accepte en échange
d'autre chose) ; période de toute puissance.
L'enfant exerce son plaisir de contrôler, de maîtriser ("non"). C'est une période de construction
chez l'enfant de toute une série de couples antagonistes, d'une pensée binaire (gentil/ méchant...)
L'enfant consolide les limites entre le monde interne et le monde externe, le soi et le non-soi.
L'enfant peut alors garder à l'intérieur de lui des choses qui ne concernent pas les autres (ses
matières fécales, des secrets qu'il n'a pas envie de partager ou de donner. Il faut que la mère
abandonne la proximité avec l'enfant et une certaine forme de contrôle sur l'enfant. Par rapport à
la vie psychique : droit qu'on se reconnaît ou pas de garder quelque chose pour soi.
Configuration relationnelle où l'on prend un plaisir sadique à avoir l'autre à sa merci.
Construction du groupe activité/ passivité. Tendance chez chacun à la féminité ; la femme a une
tendance passive parce qu'elle est le creux qui reçoit ; alors que l'homme a une tendance active.
1

-Christophe marx,la libido,ed eyrolles,paris ,2005,p8,9.
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Ces deux tendances coexistent chez chacune de nous : forme de bisexualité psychique selon
Freud.
Logique complexe de donner et de recevoir, il faut laisser chacune de ces tendances avoir une
forme d'expression. Au niveau de l'inconscient, la différence des sexes n'existe pas, la bisexualité
psychique est ainsi inconsciente. Il s'agit d'avoir un sexe anatomique, mais aussi de l'habiter
psychiquement ; c'est la rencontre avec l'autre qui nous confirme dans notre identité sexuée.
3.3Le stade phallique :
Préparatoire de la question œdipienne. Période où l'enfant, en terme de plaisir pulsionnel, trouve
son plaisir au niveau d'un érotisme urétral (registre du plaisir à uriner).
C'est la période de la découverte de la différence anatomique des sexes. Au départ, pour l'enfant,
il n'y a qu'un seul sexe : c'est celui qui se voit. Le petit garçon en tire alors une certaine
jubilation, qui peut donner lieu à une certaine tendance à l'exhibitionnisme. La petite fille se rend
compte que malgré tous ses efforts, elle ne pourra jamais faire pipi debout. Il existe une curiosité
sexuelle infantile consécutive à la découverte de la différence des sexes : l'enfant va construire
toutes sortes de scénarios fantasmatiques pour expliquer l'existence des enfants : théories
infantiles de la fécondation. Il élabore également des scénarios qui concernent la scène primitive,
et réalise qu'il y a des échanges dont il est exclu. Alors que le pénis désigne l'organe mâle dans la
réalité anatomique, le phallus représente tous les fantasmes que l'enfant va nourrir autour du fait
de posséder cet organe, toutes les fonctions symboliques qu'il va lui attacher (puissance,
complétude...). Registre narcissique : il s'agit d'avoir ou de ne pas avoir un organe auquel l'enfant
prête une fonction symbolique. Possibilité d'un déni de la différence des sexes. Le garçon peut
nier la castration en niant le sexe féminin ; la fille peut nier la castration en revendiquant le
phallus.
Le stade phallique instaure la primauté du phallus. L'angoisse de castration va faire entrer
différemment le garçon et la fille dans l'Oedipe. Chez le garçon, elle se manifeste par la peur de
perdre ce qu'il a ; et chez la fille par l'obligation d'accepter qu'elle ne l'a pas. le déni ne peut pas
fonctionner longtemps : c'est un fait physiologique. La fille : c'est la question du complexe de
castration qui détermine l'entrée dans l'Oedipe. Elle a à l'égard de sa mère des sentiments
contrastés. Elle va lui en vouloir de ne pas lui avoir donné ce phallus qui lui manque, ou de lui
avoir pris. Mais en même temps, elle s'identifie à la mère pour faire comme elle, c'est-à-dire
obtenir l'attention du père. La spécificité est donc ici que la fille va changer d'objet d'amour, tout
en restant attaché à son premier objet d'amour, CAD la mère. Dans un premier temps, le père est
un rival qui gène. C'est la mère qui guide la fille dans le trajet vers le père. la fille gardera un
sentiment ambivalent à l'égard de la mère, en raison de sa double nature. Elle cherche à obtenir
du père ce que la mère ne lui a pas donné, et abandonne ses revendications pour s'installer dans
une relation où elle va essayer d'attirer l'attention du père. Le garçon : menace de sa castration la
fait renoncer au désir érotisé à l'égard de la mère. Il ne change pas d'objet d'amour ; c'est la
nature de l'investissement qui change, étant dorénavant teinté d'érotisme. Le petit garçon est
contrecarré dans ses désirs par la présence du père. Quand la mère n'est pas là, elle est ailleurs,
c'est à dire avec le père qui lui donne ce qui lui manque. Le père est le rival qu'il jalouse, plus le
modèle qu'il idéalise du fait de sa signification symbolique.
Au décours du complexe d'Oedipe, dans une perspective freudienne, se met en place le surmoi,
instance de censure dans sa forme définitive. Il va relayer la croyance en l'omnipotence
parentale.
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Aussi idéal du Moi dont la construction se fait en même temps que le surmoi. Il représente un
modèle suprême auquel chaque sujet cherche à se conformer. Faillir devant l'idéal du moi fait
éprouver la honte.1
4-Le caractère symbolique ou symbolisé de l’expression symptomatique :
Le caractère symbolique ou symbolisé de l’expression symptomatique suppose un travail
psychique de traduction ,analogue à celui impliqué par le rêve lorsqu’il exploite les opérations de
déplacement ,de condensation et de symbolisation .il révèle l’épaisseur fantasmatique des
représentations et leur double inscription en termes manifestes et latents ,et en particulier leurs
références sexuelles, essentiellement par recours à une activité de pensée métaphorique .ce sont
ces capacités de déplacement qui paraissent essentielles à souligner :elles montrent en effet que
les associations s’inscrivent sur une « autre scène » ,reconnue comme espace psychique interne
,différencié du dehors. Espace psychique propre, dont les frontières même effractées,
garantissent une intériorité minimale, ce que masud khan (1978) appelle « the privacy of the
self » et qui désigne un espace psychique privé, qui appartient au sujet et à lui seul. Cette
caractéristique s’associé à une résonance fantasmatique évidente chez le sujet qui, confronté à
des conflits fondamentaux mettant à l’épreuve le monde de ses représentations identificatoires et
objectales, s’inscrit dans un double registre subjectif et objectif, dont les écarts sont traités à un
travail effectif de symbolisation.
5-L’analyse névrotique :
5.1Du coté des investissements narcissiques :
La subjectivité en tant que telle apparait rarement menacée. Le flou qui accompagne certaines
représentations du moi relève très souvent d’une opacité liée à la difficulté d’engagement dans
un choix clair d’identification sexuée. Dans cette perspective, la bisexualité apparait moins dans
le refus de la différence et le déni de la castration qui caractérisent les personnalités narcissiques
ou perverses, que dans la dialectique des choix d’objets qui constitue le soubassement conflictuel
crucial dans la névrose. L’oscillation entre identification masculine et identification féminine sert
de support d’expression à l’ambivalence des sentiments d’une part ,et d’autre part à la
conciliation des positions actives et passives , sadiques et masochistes ,au sein d’organisations
sexuelles qui maintiennent l’investissement objectal jusque dans les questionnements
identificatoires. Le dualisme pulsionnel est ainsi traité par la médiation des figures
identificatoires et des relations d’objets. Il apparait dans le soutien libidinal ou agressif des
scenarios relationnels, même si parfois les émergences pulsionnelles sont débordantes et
déstabilisent les processus secondaires.
5.2Du coté des investissements objectaux :
Même dans les névroses sévères ,l’investissement libidinal demeure cependant ,les potentialités
régressives sont susceptibles d’engager un processus plus ou moins désorganisant traduit par la
qualité des représentations ,des affects et des sensations ;celui-ci renvoie toujours à un
débordement pulsionnel agressif pris dans la massivité de l’explosion pulsionnelle :le danger est
exprimé dans des scènes violentes ,ou il apparait plus insidieusement dans de discrets dérapages
interprétatifs, souvent déterminés par la résurgence d’une figure maternelle dont les aspects
persécutifs sont révélés à la faveur de la régression.la caractéristique essentielle des figurations
névrotiques revient à leur double résonance narcissique /identificatoire et objectale/relationnelle
.dans les fonctionnements limites et narcissiques ,seule l’une des deux polarités est présente ,ce
qui rend compte de contre –investissement majeurs. Contre –investissement des objets externes
1

–Gérard guillerault, le miroir et la psyché, éd gallimard, paris,1963,p73.
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pour pallier les défaillances du monde interne chez les fonctionnements limites ; contreinvestissement du moi et inflation narcissique pour nier le désir pour l’autre chez les
personnalités narcissiques.
6-La nature intra-psychique du conflit :
La nature intra-psychique du conflit et les formations de compromis entre désirs et défenses
témoignent de la mobilisation topique, dynamique et économique dans les mouvements
contradictoires qui opposent les instances psychiques : le conflit intra-psychique est repérable,
en référence aux deux principes du fonctionnement mental, dans la qualité de l’investissement de
la réalité qui semble relever du jeu entre principe de plaisir et principe de réalité. Il s’agit là d’un
critère classique certes, mais dont la polysémie est susceptible de rendre compte de la complexité
des rapports entre réalité externe et réalité interne, à l’instar des fonctions du moi dont il semble
être le traducteur privilégié. 1
Le recours parfois intense à la réalité externe –dans la névrose obsessionnelle par exemple est
tempéré par l’incursion des mouvements projectifs témoignant de l’impact d’une réalité interne à
la fois investie et éloquente.
7-Cure psychanalytique :
Selon la théorie psychanalytique, les problèmes psychologiques rencontrés par la personne sont
en rapport avec son passé individuel et familial.
La psychanalyse a pour but de faire revenir au niveau conscient les conflits et traumatismes
enfouis dans l’inconscient qui sont à l’origine de troubles psychologiques actuels.
Ces épisodes ont été « refoulés », ils ont disparu de la conscience, mais ils restent actifs (ou
agissants) et provoquent l’angoisse, la dépression, l’inhibition et autres symptômes.
En parlant de son enfance, son adolescence et sa vie actuelle, la personne prend conscience des
sentiments conflictuels qui y sont liés. La psychanalyse lui permet de mieux comprendre ces
conflits, de leur donner un sens nouveau et d’éviter qu’ils ne se répètent dans la vie actuelle sous
forme de symptômes psychiques.
C’est une technique de psychothérapie fondée sur l’utilisation de la parole. Elle se déroule dans
un cadre précis défini par le thérapeute : habituellement 3 séances par semaine, pendant 30 à
45minutes. En fonction des situations et des psychanalystes, les séances peuvent être plus courtes
et/ou moins nombreuses.
Le patient s’allonge sur un divan, le psychanalyste étant assis à la tête du divan, hors du champ
de vision de la personne. La personne exprime en essayant de ne pas faire de choix volontaire
les idées, images, rêves et souvenirs qui lui viennent à l’esprit spontanément. C’est l’association
libre des idées et des images mentales qui donne un accès privilégié aux conflits inconscients de
la personne.
Le psychanalyste, à partir de sa propre expérience de la psychanalyse et de l’enseignement
théorique qu’il a reçu, écoute la personne et coordonne les significations inconscientes de son
discours. A certains moments choisis, le psychanalyste communique à la personne ce qu’il a
compris de la signification inconsciente de ses paroles ou de ses conduites : c’est une
interprétation.
1

- Catherine chabert, traite de psychopathologie de l’adulte : les névroses, éd dunod, paris, 2013, p61.
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Ces interprétations doivent aider la personne à prendre conscience de l’origine de ses
symptômes, de ses inhibitions (ou de son mal être), ou à comprendre autrement une période
importante de sa vie.
Le conflit, rendu plus conscient, mieux compris sous différents aspects et intégré à la vie de la
personne, s’atténue et devient progressivement moins gênant.
Le Transfert :
On appelle transfert l’ensemble des liens affectifs qui se déploient du patient vers le
psychanalyste. Au cours de la psychanalyse, ces liens, reliés au passé, traversent des crises
parfois nécessaires et qui sont surmontées par la parole.1
La Durée
La psychothérapie psychanalytique peut durer plusieurs années. Elle cesse quand le patient se
sent mieux et estime, d’un commun accord avec le psychanalyste, qu’il en a suffisamment tiré
profit. En règle générale, une psychanalyse s’arrête quand la plupart des conflits qui avaient
conduit à commencer ce traitement sont dépassés ou calmés.
Méthode cathartique :
Méthode de psychothérapie ou l’effet thérapeutique cherché est une « purgation » (catharsis),
une décharge adéquate des affects pathogènes.
La cure permet au sujet d’évoquer et même de revivre les événements traumatiques auxquels ces
affects sont liés et d’abréagir ceux-ci.
Historiquement la « méthode cathartique » appartient à la période (1880-1895) ou la
thérapeutique psychanalytique se dégage progressivement à partir de traitement opérés sous
hypnose.
8-La psychanalyse des enfants :
La découverte de la psychanalyse a radicalement changé l'approche qu'on avait de l'enfant, de
son développement, de son corps. L'introduction de la psychanalyse dans la pratique (en France,
vers 1950) a transformé l'approche thérapeutique et clinique.
C'est après Freud que l'on trouve des contributions importantes à l'étude psychanalytique de
l’enfant, notamment avec l'école anglaise.
Mélanie Klein et Anna Freud sont des farouches ennemies, et cela pour des raisons théoriques.
M. KLEIN considère qu'il est possible d'analyser des enfants parce qu'on peut toujours travailler
sur ce qui s'est passé avant : il y a déjà quelque chose qui est constitué. On peut donc effectuer
une psychanalyse par rapport à des phénomènes plus anciens, puisqu'elle décrit une précocité des
processus psychiques (Oedipe précoce, surmoi archaïque : la construction de l'appareil psychique
est plus précoce que dans la théorie freudienne). Elle effectue donc des analyses d'enfants
psychotiques avec comme outil privilégié le jeu. Son apport est précieux, notamment avec les
notions de positions schizo-paranoïde et dépressives : à l'origine de la vie psychique prédominent
les processus psychotiques, qui restent donc toujours enfouis dans le sujet ; il y a un noyau
psychotique dans la personnalité. Certaines écoles analytiques, comme en Argentine sont ainsi
plus tournées vers la théorie kleinienne. On observe un prolongement de sa théorie chez des
analystes contemporains comme Joyce Mac Dougall. M. Klein est d'abord analysée par K.
1

- j-Laplanche et j-b pontalis vocabulaire de la psychanalyse éd puf paris 1967, p251.
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Abraham ; puis par Frenczi (interrompue par sa mort). Elle va ensuite à Londres où elle
poursuit.1
9-Les caractéristiques de l'enfant vu par un psychanalyste :
1)- L'enfant qui naît a déjà une histoire, qui est inscrite pour certains psychanalystes dans le
patrimoine génétique (dispositions innées). Les bébés ne sont pas tous identiques à la naissance.
Par exemple, certains sont plus tolérants que d'autres à la frustration, ont une capacité variable à
se consoler, différentes manières d'organiser sa vigilance.2
2)- l'enfant naît prématuré. Il y a un décalage entre le développement de ses différentes capacités
sensorielles, dysharmonies. Immaturité du système nerveux qui est un constat physiologique.
Freud parle de détresse originelle, de l'impuissance fondamentale du nourrisson qui entraîne une
dépendance absolue à l'environnement qui peut être vécue par certains comme confortable, et par
d'autres comme insupportable.1
3)- l'enfant est l'héritier de l'histoire fantasmatique et imaginaire de ses parents. L’enfant est celui
qui va représenter deux lignées, il assure la continuité des générations. "L’enfant imaginaire"
dont parle M. SOULE. C'est l'enfant dans la tête. Tout au long du développement libidinal de
l'enfant (fille ou garçon), se développe à l'intérieur de lui, un enfant imaginaire. Celui-ci est
façonné par les différentes étapes du développement libidinal. C'est un enfant idéal, parfait, qui a
toutes les qualités.2 Composante narcissique, qui vise à préserver le sujet. L'adolescent étend
alors le moment opportun pour mettre à exécution son désir d'enfant. Car l'enfant imaginaire est
présent ; c'est un objet interne précieux, il ne s'agit pas de le gaspiller. C'est l'enfant qu'on
aimerait avoir, la nostalgie de celui qu'on a été, qu'on aurait aimé être. C'est la rencontre du désir
de deux personnes. Dans l'enfant imaginaire, il y a aussi la place pour un tiers, la construction de
sa place. Celui qui va faire de moi un père ou une mère. Il faut pouvoir concevoir cet enfant
imaginaire comme la rencontre de deux lignées. Au moment de la naissance de l'enfant réel
s'opère une confrontation avec l'enfant imaginaire. Le Baby blues est un état dépressif qui dure
quelques jours ; il s'agit de faire le deuil de l'enfant imaginaire pour que l'enfant réel l'emporte.
L'enfant imaginaire est aussi associé à la mère imaginaire : dans le deuil de l'enfant imaginaire, il
y a aussi le deuil de la mère parfaite. Lors du handicap se met en place une lutte féroce entre
l'enfant réel et l'enfant imaginaire. Les parents peuvent se défendre de la réalité et entretenir
toujours cette relation à l'enfant imaginaire : déni et clivage. Il faut doser afin que l'enfant
imaginaire protège un peu l'enfant réel. Si il y a seulement l'enfant réel dans sa dure réalité, alors
il y a une possibilité de désinvestissement : il faut effectuer un travail d'investissement de l'enfant
dans ce qu'il est lui.3 Comment les interrelations au sein de la fratrie peuvent influencer la
construction de l'enfant imaginaire ? Clinique de l'infertilité d'origine psychogène : question de la
relation de la femme à sa propre mère, comment elle se la représente ? Toute puissance, qui
contient tous les enfants dans son ventre ? De plus, comment est l'enfant imaginaire ? les
multirécidivistes à l'interruption volontaire de grossesse : Préserver à tous prix l'enfant
imaginaire. Distinction entre désir d'enfant et désir de grossesse. Il y a une composante
narcissique et objectale dans la grossesse. Le désir d'enfant met en jeu une composante objectale,
la capacité du sujet à imaginer et aimer un enfant pour lui- même en tant que personne, auteur de
ses propres désirs. Quelque chose de narcissique serait au contraire : je désire être enceinte, avoir
1

- M. Klein, La psychanalyse des enfants, P.U.F, Paris, 1959, p55.
- D.W. Winnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse, Payot, Paris, 1969,p78.
1
- M. Klein, Développements de la psychanalyse, Puf, Paris, 1966, p90.
2
- D.W. Winnicott, Processus de maturation chez l'enfant, Payot, Paris, 1972, p123.
3
- D.W. Winnicott, Jeu et réalité, Gallimard, Paris, 1975, p81.
2
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un enfant qui m'aime, avec lequel je vais grandir. Difficulté à imaginer l'enfant avec une
trajectoire qui lui soit propre.
Dolto parle de "l'enfant du cœur et de l'enfant du ventre".1
Certains paramètres peuvent plus ou moins faciliter la rencontre (santé, sexe, place dans la
fratrie...). Lors de prise en charge médicale, l'enfant semble plus être l'enfant du corps médical
que celui de sa mère. Les mères en prévision d'accouchement prématuré peuvent accoucher dans
une unité spéciale avec néonatologie et soins intensifs. C'est un transfert in utéro. La mère doit
faire face à sa culpabilité et à des mouvements pulsionnels contradictoires (l'enfant est si petit,
voire persécuteur : il les a privé du dernier trimestre de grossesse). Quand l'enfant peut respirer
tout seul, réguler sa température : il est alors transféré en catégorie 2 (soins plus légers). On
trouve ici des unités kangourous qui visent à remplacer l'incubateur par la maman afin de
faciliter le contact. On sort dès que possible le bébé ; la mère est hospitalisée avec lui, le prend
en peau à peau, avec une ceinture. Rien ne doit empêcher la mère de le garder 24h/24, comme si
la gestation se poursuivait ex-utéro. Le bébé est ainsi maintenu au chaud, retrouve le contact
corporel avec sa mère. Ces bébés développent plus vite les réflexes de succion et de fouissement,
ils cherchent plus activement le contact avec le sein maternel, développent également un
meilleur tonus parce qu'ils sont moins passifs, ont une courbe de poids plus régulière et
harmonieuse = ces bébés s'éveillent plus vite. La mère se voit ainsi accorder une place plus
importante dans les soins de son bébé, ce qui permet d'évacuer plus vite la culpabilité. Ces unités
ont été crées au Pérou, comme moyen naturel pour pallier les difficultés de santé publique. Mais
elles participent surtout à la qualité de l'attachement. Les soignants ont ici un rôle très différent :
être présents sans être intrusifs. La
Condition est que la mère le supporte bien, ait du temps et de la patience. Le but est de faciliter
une sortie plus précoce.2
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3-D.W. Winnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse, Payot, Paris, 1969
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L’influence négative des médias (la télé, l'internet et le portable)
sur les enfants et les adolescents dans la société égyptienne
Dr. Ayat Allah Ahmed Aly Mohamed/Institut du Haut El Maaref
Résumé :
Dans ce travail ,nous traitons trois sortes de médias: la télé , l’Internet , et le portable. Mais
pourquoi ces trois sortes? Parce qu'ils jouent un très grand rôle dans la vie de nos enfants et de
nos adolescents. Dès lors, les médias sont en compétition avec l'école et la famille pour
l'attention des enfants. L'autorité des parents et des professeurs paraît bien mince face à ces
écrans qui sont partout, modifiant les comportements et faisant croire à certains enfants que
l'instruction ou même les livres ne sont plus nécessaires. C'est pourquoi nous choisissons les
médias sociaux qui facilitent les interactions sociales.
En premier lieu , nous traitons la télé ; son influence négative sur les enfants et les adolescents
dépend de plusieurs facteurs : le nombre d'heures passées devant le petit écran, leur âge, leur
personnalité.
En deuxième lieu, nous allons voir si L’Internet est un mal. Plusieurs accusations sont
adressées à l'Internet. Est-il vraiment un mal qu'il faut combattre?
En troisième lieu , nous mettons l'accent sur Le portable. Car il a des impacts considérables
sur la santé des enfants et des adolescents. Les conséquences peuvent devenir très néfastes pour
la vie de nos enfants.
Le choix du sujet:
Dans notre société actuelle les médias sont de plus en plus présents dans notre vie. Depuis
presque un siècle, la radio, puis la télévision, puis aujourd'hui l'Internet, sont venus s'ajouter à la
presse écrite qui date de plus longtemps encore. Il est donc nécessaire de s'interroger sur
l'influence, bonne ou mauvaise, qu'ont les médias sur nos enfants et nos adolescents.
Introduction
Le titre , l’influence négative des médias ( la télé, l'internet et le portable) sur les enfants et
les adolescents dans la société égyptienne, traduit la problématique de la présente recherche .
Pour étudier cette influence négative des médias( la télé, l'internet et le portable) sur les enfants
et les adolescents , il est indispensable de définir les médias dans le but de trouver des
définitions qui distinguent les médias et les médias sociaux. Dans ce travail , nous traitons trois
sortes de médias : la télé , l’Internet , et le portable. Mais pourquoi ces trois sortes? Parce qu'ils
jouent un très grand rôle dans la vie de nos enfants et de nos adolescents.
Tout d’abord , nous allons définir les médias “ (On nomme média un moyen impersonnel de
diffusion d'informations (comme la presse, la radio, la télévision), utilisé pour communiquer. Les
médias permettent de diffuser une information vers...) de masse (La masse est une propriété
fondamentale de la matière qui se manifeste à la fois par l'inertie des corps et leur interaction
gravitationnelle.) (ou mass-média). Néanmoins, on utilise le terme dans des acceptions plus
floues , pour désigner desmoyens de communication (La communication concerne aussi
bien l'homme (communication intrapsychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal
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(communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles...) tels
que le langage, l'écriture ou la musique.” 1
Tandis que “ les médias sociaux sont des médias qui utilisent des techniques de communication
hautement accessibles pour faciliter les interactions sociales.” 2 Il est nécessaire de savoir la
distinction entre médias sociaux et médias traditionnels : “Les médias sociaux ou la gestion de
réseaux sociaux (un exemple des médias sociaux) ont un certain nombre de caractéristiques qui
les rendent fondamentalement différents des médias traditionnels tels que les journaux, la
télévision, les livres, et la radio.
Alors que les médias sociaux sont des outils relativement peu coûteux qui permettent à tout le
monde (y compris des personnes individuelles) de publier ou accéder à de l'information, les
médias traditionnels généralement requièrent un capital financier significatif pour publier de
l'information. Les médias traditionnels sont communément appelés "médias de masse". Les
médias sociaux dépendent des interactions entre les personnes et les services, ceux-ci utilisant la
technique du web où un système de plateforme fonctionne comme moteur ou support
d'interaction.” 2 (1)
L'émergence des nouveaux médias a bouleversé la perception que les enfants ont du monde qui
les entoure. La venue de médias tels que la télévision, à laquelle on peut ajouter Internet, a
brouillé les frontières qui maintenaient depuis la Renaissance les enfants et les adultes dans des
univers séparés.(2)
Ces médias rendent immédiatement accessible par l'image tout ce que la pudeur et les interdits
ont tenté de cacher aux enfants pendant des siècles. Dès lors, les médias sont en compétition
avec l'école et la famille pour l'attention des enfants. L'autorité des parents et des professeurs
paraît bien mince face à ces écrans qui sont partout, modifiant les comportements et faisant
croire à certains enfants que l'instruction ou même les livres ne sont plus nécessaires.(3)
Les médias sociaux sont un excellent moyen pour partager informations, histoires, opinions,
vidéos et photos. "C’est la norme des médias sociaux et cela doit être fait avec franchise. Le
caractère interactif des médias sociaux encourage la participation, la publication et les réactions."
(4) C'est pourquoi nous choisissons les médias sociaux qui facilitent les interactions sociales.
Tandis que les médias traditionnels diffusent des messages destinés à être entendus et non
discutés. Cette vision a complètement changé avec les réseaux sociaux. Aujourd’hui tous les
gens veulent répondre, discuter et donner leur opinion.
Après avoir distingué entre les médias sociaux et les médias traditionnels , il nous faut faire une
étude des médias et leur influence négative sur nos enfants et nos adolescents . "Les médias et
leur place dans la société font partie des grands objets d'études de la sociologie contemporaine,
1

Réseau Éducation-Médias. Média Scope Les médias dans la vie des jeunes Un guide pour les professionnels
de la santé . Québec, 2003, p.3.
2 Guillaume Haut cœur, L’influence et le poids des médias dans le développement des adolescents en carence
éducative et comment utiliser le média comme support éducatif et vecteur de socialisation. France, 2007, p. 31
2
- Hervé Glévarec, Laurence Allard, Eric Macé, Eric Maigret, Dominique Pasquier, Penser les Média cultures,
Paris, Armand Colin, 2005.
Bertho L'avenir Catherine, Les démocraties et les médias au XXe siècle, Paris, Colin, 2000, 284p.
3- Bigot Christophe, Médias et vie privée, Paris, La Documentation française, 2007, p 67.
4- André Akoun, sociologie de la communication, Hachette, 1998, p 45.
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notamment dans le cadre de la sociologie de la communication. On peut aussi la décrire comme
l'enveloppe de la famille des droites normales...) une sociologie des médias." 1(1)
C’est
pourquoi , nous présentons cette étude comme étude sociologique .
La sociologie peut être définie comme la branche des sciences humaines qui cherche à
comprendre et à expliquer l'impact de la dimension sociale sur les représentations (façons de
penser) et comportements (façons d'agir) humains. Ses objets de recherche sont très variés
puisque les sociologues s'intéressent à la fois au travail, à la famille, aux médias, aux relations,
aux réseaux sociaux, aux rapports de genre (hommes/femmes), aux statuts et fonctions, aux
religions, ou encore aux formes de cultures et d'ethnicités...2
En premier lieu , nous traitons la télé ; son influence négative sur les enfants et les adolescents
dépend de plusieurs facteurs : le nombre d'heures passées devant le petit écran, leur âge, leur
personnalité, le fait de regarder la télé seuls ou avec des adultes et enfin les discussions qu'ils
auront ou non avec leurs parents sur le contenu visionné.
En deuxième lieu, nous allons voir si L’Internet est un mal. Plusieurs accusations sont adressées
à l'Internet. Est-il vraiment un mal qu'il faut combattre? Notamment, L'Internet est devenu un
véritable phénomène social, il occupe une place importante dans la vie des gens. Pourtant, il
suscite les appréhensions de certains parents et éducateurs, ceux-ci le considèrent comme un vrai
danger qui menace les enfants et les adolescents. Faut-il donc dissuader les gens de l'utiliser?
En troisième lieu , nous mettons l'accent sur Le portable. L’évolution des médias amène une
consommation accrue des jeux vidéo, de la télévision et des appareils électroniques multiples
comme les lecteurs MP3 (IPod) et les cellulaires (IPhone) chez les adolescents. Par conséquent,
des problèmes physiques et mentaux peuvent survenir car ils ont des impacts considérables sur la
santé des enfants et des adolescents. Les conséquences peuvent devenir très néfastes pour la vie
de nos enfants.
I ) La télévision
Une analyse de l’état actuel des médias, particulièrement en cette époque de mondialisation,
illustre les nouveaux défis concernant leur rôle et leur place dans une société des savoirs partagés.
Il faut d’abord remarquer que dans le contexte de la mondialisation néolibérale, l’information «
numérique » est devenue une marchandise de plus, qui circule selon les lois du marché, les lois de
l’offre et de la demande.
Dans cette logique, les médias ne vendent pas d’informations aux citoyens, ils vendent les
citoyens aux publicitaires. Il en résulte une distorsion des contenus par rapport à la réalité, qui
renforce les stéréotypes et réduit clairement la diversité des contenus diffusés.2(1)
La télévision est l'un des médias ayant le plus d'influence dans la vie des enfants. Ils la regardent
en moyenne près de 20 heures par semaine.
Afin de minimiser les effets potentiellement négatifs de la télé, il est important de comprendre
l'influence que cette dernière peut avoir sur les enfants. Nous trouverons ci-dessous de
l'information relative à certaines préoccupations.

1

Rémy Rieffel, sociologie des médias, Paris, Ellipses, 2003 (2ème édition.
2-Michel Crozier, À quoi sert la sociologie ?, Arslan, 2000.
1
-Media Psychologie, revue interdisciplinaire à l’intersection de la psychologie et des médias, édité(...)
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1- La violence
Au cours des deux dernières décennies, des centaines d'études ont évalué l'influence des contenus
violents sur les enfants et les adolescents. Bien qu'il soit difficile de conclure à une relation
directe de cause à effet, il se dégage un consensus voulant que certains enfants peuvent être
vulnérables aux images et aux messages violents. Nous allons exposé cinq réactions possibles
chez les enfants exposés à un contenu violent :
A) Croissement de la peur
Les enfants, en particulier les filles, sont plus susceptibles que les adultes d'être représentés
comme victimes de violence à la télé. Ceci peut les rendre plus craintifs à l'endroit du monde qui
les entoure.
B) ésensibilisation face à la violence en général
Certains dessins animés pour enfants sont parmi les émissions les plus violentes à savoir " l'équipe
des maux ","c'est impossible", "Dani le fantôme", "La cité des horribles". Celles-ci se trouvent
dans les chaines des enfants à savoir "MBC3". La violence y est présentée toute la semaine et ses
conséquences réelles sont horribles sur nos enfants.
C) Augmentation du comportement agressif
Ceci est particulièrement vrai pour les jeunes enfants, qui sont plus susceptibles d'afficher des
comportements agressifs après avoir visionné une émission ou un film violent. Malheureusement
on voit beaucoup de films violents à savoir " Ibrahim El Abiad" , " L'Allemand" , "Abdou
Mouta" ….etc. il y en a beaucoup . N'oublions pas les films américains " Transporter 1,2,3.", " Xmen", "Transformer 1,2,3" "Zombie 1,2" "Drakola" …..etc. 1(1)
On a plusieurs chaînes spécifiques pour les films à savoir "Panorama action", "MBC action",
"Top movies" , "Panorama film", Cairo cinéma", "ART aflam" " Rotana cinéma", " Nile cinéma",
"Nile Drama 1,2 " .
Les parents devraient également porter une attention spéciale aux bulletins télévisés que leurs
enfants regardent. "Les études ont démontré que les enfants craignent davantage la violence
présentée aux nouvelles que celle dans n'importe quel type d'émission. Plus l'enfant vieillit, plus la
peur liée aux événements réels dépeints dans les bulletins de nouvelles augmente puisqu'il est en
mesure de mieux distinguer la violence réelle de celle fictive."﴾2﴿
Ainsi, on ne peut pas ignorer ses effets sur le développement de l'enfant. La télévision peut nuire à
l'apprentissage et à la performance scolaire si elle empiète sur les activités essentielles au
développement physique et mental de l'enfant.
Les temps libres des enfants,
particulièrement en bas âge, devraient être majoritairement consacrés à jouer, lire, explorer la
nature, apprendre la musique ou pratiquer des sports.
D) Augmentation de l'incivilité
L'incivilité a commencé avec Mohamed Saad l'acteur, il a joué le premier masculin, pour la
première fois, en 2000 avec le film « El Lembi », le personnage qu’il a incarné dans trois films : «
El Nazer, El Lembi , Ely Baly Balak, Oukal , Bouha, Katkout, Karkar, Bouchkach, et 8Jija ». Le
personnage lui devient inséparable. Les personnages de ces films se caractérisent par le caractère
1-On voit tous les films égyptiens, et les films étrangers au petit ecran.
2-Boyer Isabelle, Turpin Béatrice (dir.), Jeunesse, médias et lien social, Paris, Éditions Encrage, 2008.
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bizarre dans la prononciation et l'appartenance à des classes populaires. Ses films récoltent les
recettes les plus élevées au box-office égyptien. Cela exprime comment cet acteur a réussi à
détériorer le goût égyptien. Signalons que la majorité des films est vide de contenu mais plein
d'incivilité et de sexualité à savoir "Kalem mama","Shebh monharef".
A côté de l’acteur Mohamed Saad, il y a les films d’El Sobky qui sont plein d'incivilité et de
sexualité avec la danseuse Safinar à savoir « Halawet Rouh, Omar et Salwa, El Antil, El Quasouk,
Abdou Mouta, Eyal Harifa , Rue el Harm, Kalb el Assad, El Kalbousse, Antar et Bissa……etc »
N’oublions pas que beaucoup de feuilletons égyptiennes encouragent à la violence familialle à
savoir « Maryam, Halet Echq, El Kabousse, Waley el Ahd, El Katiaa, El Chaque » il y en a
beaucoup. Même les chansons, beaucoup d’entre elles sont vides de contenu à savoir « Sibe idy,
Cigara Bony, Hat Ydou, Ah ya Dounya , Arkab el Hantour, Bahebak ya Houmar….etc »
2)- Mal nutrition
En plus d'encourager un mode de vie sédentaire, la télévision peut également contribuer à
l'obésité infantile en faisant la promotion intempestive de camelote alimentaire. La majorité des
publicités alimentaires diffusées au cours d'émissions pour enfants vantent les repas-minute, les
friandises et les céréales sucrées. Les messages d'aliments sains ne constituent que 4 % des
publicités présentées. Et enfin , les enfants tombent malades. De grosses sommes d'argent sont
investies dans la production de publicités susceptibles d'influencer le comportement des
consommateurs .
3- Le contenu sexuel
" De nos jours, les enfants sont bombardés de messages et d'images à caractère sexuel dans tous
les médias (télévision, magazines, publicités, musique, films, portable et Internet)."1 (1) Les
parents s'interrogent souvent à savoir si ces messages sont réellement sains pour leurs enfants. La
télé peut être un outil puissant pour éduquer les adolescents sur les responsabilités et les risques de
leur comportement sexuel.
Toutefois, ces questions sont rarement abordées de manière adéquate dans les émissions où l'on
retrouve beaucoup de contenu sexuel. Avant la révolution de 25 Janvier, la majorité des films
égyptiens a un contenu sexuel "Cabaret", "Réclame", "El Raïs Omar Harb", "Kalemni chokran",
"Sahar el layali",etc… Malheureusement , on n'a pas de loi qui interdit les enfants de voir ces
films. Après la révolution de 25 Janvier, il n’y a pas de changement , on voit le même type de
films.
Notre vie contemporaine isole les enfants de plusieurs manières. Le manque de supervision ou les
intempéries peuvent empêcher les parents de jouer dehors. Par ailleurs, les parents ont besoin de
temps à eux pour se détendre ou pour accomplir des tâches ménagères. Dans ces cas, la télévision
fournit un moyen facile et sécuritaire de tenir les enfants occupés. Pour les jeunes qui se retrouvent
seuls à la maison après l'école, la télévision est une présence réconfortante. Le soir, elle distrait les
petits pendant que les parents préparent le repas et, au cours des longs mois d'hiver, elle offre une
fenêtre sur le monde.

1-Centre Supérieur de L'Audiovisuel (CSA), 1995, Enquête sur la représentation de la violence dans la fiction a
la télévision en France : une semaine de programmes de fiction examinés à la loupe, Paris, CSA.
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Nous pouvons conclure que :
1- Il existe une corrélation entre le fait d'être exposé à la violence télévisuelle et le comportement
agressif (verbal et physique).
2- Les enfants qui regardent beaucoup de violence à la télévision tolèrent davantage les
comportements agressifs chez les autres enfants avant de demander de l'aide.
3- Les personnes qui regardent beaucoup la télévision ont tendance à être plus craintives que les
autres.
4- Les enfants âgés de 6 à 10 ans peuvent être particulièrement sensibles aux effets de la
télévision.
5- Les enfants ont un comportement plus agressif lorsqu'on leur donne des jouets utilisés dans
des scènes de violence à la télévision.
6- Les enfants âgés d'environ trois ans imiteront un modèle vu à la télévision comme s'il
s'agissait d'un modèle de la vraie vie.
7- La télévision peut rendre les téléspectateurs insensibles à la violence.
8- Les adultes ont une influence significative sur ce que les enfants apprennent à la télévision.
II ) - L’internet
C’est un protocole. On l’appelle par extension le réseau qui relie les réseaux. Ce réseau est
constitué de plusieurs dizaines de millions d’ordinateurs. Ces ordinateurs communiquent entre
eux de manière cohérente. L’utilisateur peut accéder aux services du réseau en s’adressant à
d’autres ordinateurs appelés serveurs.
Dans notre vie il y a un grand nombre de nos enfants et nos adolescents qui passent des heures
ou presque toute la journée à naviguer sur Internet indifféremment de site à autre sans aucun
objectif précis. Bref il est devenu pour eux une obsession. Cela a des conséquences fâcheuses sur
leurs études. Ils n'ont pas assez de temps à consacrer à autre chose plus utile, et ils ont
pratiquement abandonné la lecture
L'Internet s'est transformé pour eux en une sorte de panacée même dans les recherches de
leur étude ils se ruent vers l'Internet et impriment intégralement les documents, ils ne font même
pas l'effort de les reformuler. En d'autres termes. L'Internet incite à la paresse intellectuelle, mais
la critique la plus importante qui est adressée à l'Internet est celle qui concerne l'influence
négative de certains sites sur les mœurs de nos jeunes, comme ceux de la pornographie qui
exhortent à la débauche et excitent les pulsions sexuelles des visiteurs, ce qui crée des troubles
psychiques chez les adolescents et les encourage à des pratiques sexuelles anormales et
maladives.11

1

- Bertho L'avenir Catherine, Les démocraties et les médias au XXe siècle, Paris, Colin, 2000, 284
2-Philippe Engel hard, internet change-t-il nos sociétés? (TOME 1)
L'Internet et ses problèmes, Communication, Medias ,Sociologie, Europe France http://www.editions-

harmattan.fr/catalogue/commande/commande_add.asp?no=38926&cdo=0&cdf=0&cds=0288 pages ,
décembre 2012
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DANGERS D'INTERNET
L'internet, nous le connaissons tous. Ce monde virtuel est le paradis pour ceux qui
souhaitent apprendre, améliorer leur culture, découvrir de nouveaux domaines, ou encore
communiquer. Hélas, tout comme dans la vie réelle, Internet est aussi un monde peuplé de
dangers. "Si les adultes en sont, généralement, bien conscients, ce n'est malheureusement pas le
cas des jeunes, pour qui Internet peut très vite se révéler dangereux. Ce danger peut être multiple,
par exemple l'accès à des contenus réservés aux adultes, ou encore la rencontre avec des
personnes "malintentionnées", etc.."(2).
Des dangers variés :
1) - Le spam et ses risques pour l'utilisateur
A)- la productivité des utilisateurs est touchée (perte de temps et déconcentration).
B)- le Phishing qui se définit comme étant technique frauduleuse employée pour collecter des
informations auprès d'internautes.
C)- le risque de supprimer des messages valides interprétés à tort comme étant des spams, ces
messages électroniques sont appelés des faux positifs.
D)-certains spams peuvent « heurter » la sensibilité des utilisateurs.
E)-le délai de chargement des messages se trouve augmenté.
F)- la réception de certains mails peut parfois être bloquée. 1(1)
2) - Les dangers de la pédophilie sur Internet
Voilà, c'est bien beau tout ça mais maintenant, que doit-on leur apprendre? Quels sont les
dangers ? Comment les reconnaître ? Sommes-nous trop alarmistes ? Pourquoi ne pas
simplement couper Internet ?
Commençons par le plus important.... Les enfants ! Les enfants sont «innocents ». Ils ne
voient pas les dangers, que ce soit la rue ou Internet. On doit donc les sensibiliser et même leur
donner des règles à suivre. Pour eux, les dangers sont partout sur Internet, mais surtout sur les
chats. ﴾2﴿ Les dialogues en direct, les courriels, messageries instantanées, partages de fichiers,
achats en ligne. Ce sont les plus connus.
3) Dangers des jeux de hasard sur Internet !
A)- On y perd son argent : Les sites qui organisent ce genre d'activités sont là pour faire de
l'argent : ils en gagnent beaucoup plus qu'ils n'en redistribuent .
B)- On peut y ruiner son crédit : Les jeux de hasard en ligne exigent généralement l'usage d'une
carte de crédit. Les adolescents qui accumulent les dettes peuvent anéantir leur capacité future
d'emprunter, ou celle de leurs parents.
C)- On peut devenir un joueur compulsif : Les jeux de hasard sont une activité solitaire à
laquelle on peut se livrer des heures durant, sans que personne ne s'en aperçoive, avec une simple

1-Tristan Mattelard, coordination, la mondialisation des médias contre la censure, de Boeck, 2002
2-"Médias dans le mouvement social contemporain", Matériaux pour l’histoire de notre temps, n° spécial, 46,
avril-juin 1997.
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carte de crédit. Toutes les conditions requises sont ainsi réunies pour développer une
dépendance.1(1)
C'est une activité illégale, plusieurs pays interdisent les jeux de hasard aux mineurs, mais en
Egypte il n’y a pas de loi qui interdit ces jeux.
En conséquence, quand il s'agit de payer, les sites mettent cette fois-ci beaucoup d'énergie à
vérifier l'âge du gagnant et refusent de verser de l'argent à des mineurs
4 )- La pornographie est dangereuse sur Internet :
Le danger est que l'afflux d'images pornographiques détruise l'imagination des adolescents.
Autre danger, à l'heure actuelle, la pornographie est de plus en plus violente et exploite certaines
dérives sexuelles, l'adolescent sur Internet risque de visionner des images qui peuvent
profondément le choquer.
Actuellement la pornographie n'est plus l'apanage des films X. On en trouve partout que ce soit
dans la publicité même si elle n'est que suggérée mais aussi dans les magazines et notamment
ceux réservés aux adolescents.
"Image faussée et dégradée de la sexualité, tendance à la misogynie, dépendance, recherche de la
performance au détriment du sentiment, incitation à la violence sexuelle et au viol, peur de ne
pas être à la hauteur, banalisation des formes les plus perverses de la sexualité, comme le
sadomasochisme.. "(2)
En Egypte, on voit beaucoup de crimes sexuels commis , car ces agressions sexuelles restent
majoritairement impunies , les gouvernements égyptiens qui se font succédés , ne se sont pas
attaqués aux violences faites aux femmes. Certaines des victimes ont été battues avec des chaînes
métalliques, des bâtons , et attaquées avec des couteaux. Beaucoup de victimes viennent de
témoigner à la télévision égyptienne, laissant le pays sous le choc. Le communiqué déplore « le
désintérêt du gouvernement » face à ces crimes et dénonce une culture « d’impunité » . En effet ,
les auteurs de ces agressions sexuelles sont difficilement identifiables et donc rarement
condamnés .
En Egypte , le harcèlement sexuel : ni vu , ni entendu, ni reconnu.
Le harcèlement sexuel est un véritable fléau en Egypte. Selon une étude menée en 2010 par le
Centre égyptien des droits de la femme au Caire , 83% des Egyptiennes et 98% des étrangères
ont déjà été victimes de propos obscènes ou d’attouchements sexuels dans les lieux publics.
Les victimes de harcèlement sexuel font face à un vide juridique . Ce qui permet le passage à
l’acte , c’est surtout le sentiment d’impunité. Un sentiment renforcé par le fait qu’il n’y a pas de
sanctions adaptées aux élus. De toute façon, que l'influence néfaste de la pornographie soit
prouvée ou non, il est clair que nous n'avons pas envie, en tant que parents, que nos enfants y
soient exposés dès leur plus jeune âge ou qu'ils développent un appétit malsain envers elle durant
l'adolescence. Les jeunes eux-mêmes affirment d'ailleurs qu'ils ont besoin d'être protégés.
1

1-SEMELIN Jacques, La liberté au bout des ondes. Du coup de Prague à la chute du Mur, Paris, Nouveau
Monde éditions, 2009 (réed.).
2-Bigot Christophe, Médias et vie privée, Paris, La Documentation française, 2007,78p

239

2016 –  حاهكي: 15 الػضص

مغيؼ حُل البدث الػلمي

7 jeunes sur 10 arrêtés pour violence sexuelle affirment regarder des films pornographiques
quotidiennement. Certains déclarent même qu'ils reproduisent ce qu'ils voient dans les films
pornos sur leur compagne !"1(1) "Internet est une vraie toile de mensonges pour nos enfants et
nos adolescents, le sexe y est abordé de la façon la moins pédagogique qu'il soit.
Les adolescents les plus à risque :- Ce sont les adolescents qui intéressent le plus les
prédateurs et qui tombent le plus souvent dans leurs pièges. C'est l'âge, en effet, où l'on
commence à découvrir la sexualité et à vouloir échapper à la surveillance des parents pour se
faire des relations hors du cercle familial. Trop confiants dans l'anonymat apparent d'Internet, les
jeunes adolescents prennent souvent des risques dont ils ne comprennent pas réellement la
portée.
Certains facteurs peuvent augmenter davantage leur vulnérabilité :
• manque de familiarité avec Internet et la nétiquette ;
• besoin d'attention et d'affection ;
• attitude rebelle ;
• isolement ou solitude ;
• curiosité ;
• ambivalence à l'égard de l'identité sexuelle ;
• confiance aveugle envers les adultes ;
• intérêt pour des cultures marginales, différentes du milieu familial. 2 (1)
5 ) - La cybercriminalité
Le cyber crime , ou la cybercriminalité est un terme largement répandu pour décrire une activité
dans laquelle les systèmes et les réseaux informatiques sont un outil, une cible ou un lieu pour
réaliser des activités criminelles . Bien que le terme cybercrime décrive habituellement
uniquement l'activité criminelle dans laquelle le système ou le réseau informatique est une partie
essentielle du crime, ce terme est également employé pour décrire des activités criminelles
traditionnelles dans lesquelles des ordinateurs ou les réseaux sont utilisés pour réaliser une
activité illicite. (2)
Les cas qui suivent, sont considérés comme cybercriminels :
- le système ou le réseau informatique est une cible d'activité criminelle : l' accès non autorisé, le
logiciel malveillant , et les attaques par déni de service .
- les crimes traditionnels facilités par l'utilisation des systèmes ou des réseaux informatiques :
ingénierie sociale, usurpation d'identité, pornographie enfantine , harcèlement, etc.
Donc, pouvons - nous dire que la télévision, et Internet par analogie, permettent à l'enfant
d'accéder à des connaissances que ses aînés apprenaient beaucoup plus tard. La télévision et
Internet peuvent donc être un moyen de culture quand ils sont expliqués et commentés par un
adulte.

1

-Christian Hemedi Bayolo, Violences sexuelles contre les femmes, crimes sans châtiment 2001 - 2004.Editions

Concordia, Mars 2004,107p
1- Aurélie, La société civile et ses médias, Paris, Le bord de l’eau éditions/ INA, 2009.

.2006،القاصرون وجرائم االنترنت فى جمهورية مصر العربية- 2
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III) -Le portable
1- Le téléphone portable : Ami ou ennemi des jeunes?
Depuis quelques années, la technologie a évolué très rapidement. En effet, que ce soit au niveau
des ordinateurs ou des téléphones cellulaires, les technologies font maintenant parties de notre
quotidien. Elles nous sont utiles tous les jours à l’école, mais aussi au travail, et c’est souvent
sans s’en rendre compte que nous nous en servons.
" En effet, le téléphone mobile a énormément gagné en popularité depuis la fin des années 90
pour aujourd’hui être un réel phénomène de société qui touche tout le monde…Dans ce lieu, il
sera question tout d’abord d’informations pertinentes en ce qui a trait aux téléphones portables.
Les types de téléphone ainsi que leurs différentes fonctions seront mentionnées. De plus, des
renseignements sur les raisons de sa popularité chez les jeunes seront traités." 1(1)
Par la suite, il sera question des avantages et des limites par rapport à son utilisation chez les
jeunes. Nous appuierons nos propos à l’aide de différents points de vue d’intervenants en milieu
scolaire, de parents, d’enseignants et de jeunes. Finalement, nous exposerons notre point de vue
personnel par rapport à ce sujet, les types de téléphones cellulaires et leurs différentes fonctions.
Il existe une multitude de modèles de téléphone portable. Il y en a de toutes les formes, de toutes
les couleurs, avec ou sans clavier, etc. Ils possèdent également de nombreuses fonctions. Ils
permettent bien sûr de téléphoner, mais aussi d’envoyer des messages textes, communément
appelé SMS qui signifie : «Small Message System.» Ils permettent également de prendre des
photos et même faire de courtes vidéos pour la plupart. Il y a également des téléphones munis de
clavier de genre «ordinateur» qui permet d’envoyer des messages très rapidement. De plus, un
nouveau type de téléphone a fait son apparition depuis quelque temps.
Il s’agit du téléphone intelligent. En plus de toutes les fonctionnalités du téléphone de base, ce
dernier permet de naviguer sur Internet, d’avoir un agenda électronique et il est possible
d’ajouter des applications. C’est le cas des très populaires «BlackBerry» et du «IPhone».
2- Le portable est populaire :
Au tout début, les téléphones cellulaires étaient principalement utilisés par des adultes et dans
certains milieux de travail. C’est toujours le cas aujourd’hui, cependant une nouvelle catégorie
de personnes a adopté ce gadget : les jeunes d’âges primaire et secondaire. " Pour eux, leur
téléphone cellulaire signifie beaucoup plus que téléphoner et qu’il n’y a pas de téléphone à
proximité, il représente pour eux, un objet de statut social. Ils s’en servent pour affirmer leur
personnalité. Ce n’est pas rare d’entendre des jeunes d’à peine 13 ans affirmer «qu’ils se sentent
nu sans leur téléphone» ou « qu’ils ne savent pas comment ils pourraient vivre sans lui». 2(1)
D’autres, tant qu’à eux, sont honteux de leur cellulaire parce qu’il est démodé de quelques
années." Il est question de ces propos puisque leur téléphone est pour eux un véritable
prolongement de leur personnalité, c’est-à-dire qu’il s’agit de leur objet électronique personnel.
Certains viennent même à dire qu’il s’agit d’un véritable journal intime. Bref, le téléphone
cellulaire peut créer une très grande dépendance chez les adolescents.

1

-Robert Masson, Téléphone portable : comment se protéger 267 pages,2008

1

-Annie Lobé, Les jeunes et le portable : Alzheimer à 35 ans ?

Éditeur : SantéPublique éditions • 20, avenue de Stalingrad • 94260 Fresnes.
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3-Les limites de l’utilisation du téléphone mobile chez les adolescents.
Les adolescents d’aujourd’hui sont beaucoup plus enclins au décrochage qu’autrefois en raison
d’une multitude de facteurs sur le plan social, économique, etc. Nous croyons vraiment qu’ils
n’ont pas besoin de plus de distraction. Cela nuit grandement aux apprentissages des jeunes. En
plus de passer le temps toute la journée avec leur cellulaire, la plupart des adolescents passent un
bon moment devant l’ordinateur à la maison. Ce n’est pas pour rien qu’il existe maintenant des
contrôles parentaux afin de diminuer le nombre d’heures passés devant l’écran de l’ordinateur. Il
n’existe pas encore de contrôle de ce type pour les téléphones cellulaires, et malheureusement,
nous croyons bien que cette invention ne sera pas non plus pour demain." Les jeunes sont
totalement obnubilés par leur téléphone et vue leur très jeune âge, ils ont souvent de la difficulté
à faire la différence entre les moments adéquats pour utiliser le téléphone et pour les moments où
il leur serait très avantageux de le ranger." 1(1)
4- jeux vidéo
A)-Violence simulée et violence réelle
Le niveau de violence de certains jeux vidéo est l'objet de critiques récurrentes. La
question de savoir si cette violence peut déboucher sur une augmentation des actes de violence
dans la vie quotidienne est régulièrement posée. « La plupart des études n'ont trouvé aucun lien
entre violence virtuelle et violence réelle. Certaines essayent néanmoins de démontrer que jouer
à un jeu violent rend agressif. Cependant toutes ces études restent sujettes à controverse du fait
des enjeux moraux, religieux et politiques. » ﴾2﴿
B)-Protection des enfants
Dans les années 1990, alors que les jeux vidéo devenaient de plus en plus réalistes dans
leurs graphismes, plusieurs systèmes de classifications ont été mis en place à travers le monde.
Leur but est de protéger les mineurs et d'informer les parents en attribuant à chaque jeu un âge
limite en dessous duquel le jeu est formellement déconseillé. Ces organismes ont aussi
généralement le pouvoir d'interdire la vente de jeux qu'ils jugent immoraux en refusant de les
classifier. En effet, en l'absence de classification, un jeu n'a pas le droit d'être mis en vente.
5- La santé .
A)- "Pathologies résultantes"
L’utilisation du téléphone cellulaire pourrait être très nocif pour la santé. De ces agressions
biologiques il résulte des perturbations physiologiques primaires. Les principales perturbations
constatées sont :
- Perte d'étanchéité de la barrière entre sang et cerveau.
- Diminution de production de la mélatonine
- Perturbations des régulations membranaires des cellules.

1

- George Carlo, Martin Schram Téléphones portables : Oui, ils sont dangereux ! Editions Carnot Format :
Broché - 185 pages .
2-Corinne Martin Le téléphone portable, gadget de destruction massive Communication et Civilisation
COMMUNICATION, MÉDIAS avril 2007 • 173 pages
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B)-" Dommages génétiques"
- un syndrome asthénique : dépression, irritabilité.
-un syndrome diencéphalique : troubles du sommeil, troubles sensoriels, pertes de concentration.
- des atteintes aux organes des sens : appareils optique, auditif, olfactif.
Dans certains cas, il y a évolution vers des pathologies lourdes :
- cancers du cerveau,
- cancers des liquides : leucémie, lymphome,
- cancers du système endocrinien, surtout la thyroïde,
- épilepsie : démarrage ou réactivation,
- interruptions de grossesse et malformations. 1(1)
Depuis trois ans , le ministre égyptien de l'éducation et de l'enseignement a interdit le portable
dans les ecoles à cause de ses effets néfastes sur les élèves. (2)
Conclusion :
En résumant, aujourd'hui on ne peut pas interdire l'utilisation des medias parce qu'ils sont
devenus l’une des nécessités du 21éme siècle, et, malgré leurs inconvénients, il y a beaucoup
d'avantages économiques et culturels, et pour dépasser alors leurs méfaits, il faut éduquer les
gens à bien l’utiliser.
Les adultes peuvent aider les jeunes à se protéger en informant sur les risques liés aux
communications en ligne et en s'impliquant davantage dans les activités des enfants et des
adolescents sur Internet.
Les enfants et les jeunes sont "branchés" pour une moyenne de 20 à 21 heures par semaine. C'est
sans doute autant, sinon plus, qu'ils passent en interaction avec chacun de leurs parents. Mais ,
enfin , nous espérons que les parents passent beaucoup de temps avec leurs enfants.
La consommation télévisuelle de l'enfant est largement influencée par l'exemple donné par ses
parents. Si les parents consacrent beaucoup de temps au petit écran, les enfants feront de même.
Dans les familles où l'on discute de la télévision, les enfants comprennent et retiennent mieux ce
qu'ils regardent.
Donc , nous pouvons conclure que les parents peuvent influencer de plusieurs façons ce que
leurs enfants et leurs adolescents retirent de la télévision :


en partageant experience ;



en contrôlant le choix d'émissions et le temps passé devant l'écran ;

1

-Robert Masson, Téléphone portable : comment se protéger 267 pages.
حرص علل صحة أبنائنا جاءت تعليمات كزير الرتبية كالتعليم بعدـ استخداـ تالميذ رياض األطفاؿ كادلرحلة االبتدائية احملموؿ يف ادلدارس استجاب ة
" ان-2
.لدعوات الكثري من الدراسات اليت تدعو إيل عدـ استخدامو دلا لو من أضرار
فقد أعلن تقرير دلنظمة الصحة العادلية أف ادلوجات الكهركمغناطيسية يف احملموؿ ديكن تصنيفها ضمن مخس فئات سلتلفة تتفاكت سلاطرىا بسبب طراز كنوعية
.اذلاتف
 كذلذا نصحت ادلنظمة مبنع األطفاؿ شلن ىم دكف سن،كحذر التقرير الدكيل من أف السرطاف ليس إال أحد اآل ثار السلبية للمحموؿ باإلضافة إىل الزىادير
".الثانية عشرة من استخدامو
.15 ص،2012 سبتمرب13 جريدة األىراـ
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en discutant avec leurs enfants ce qu'ils voient à la télévision .
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