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غً مغيؼ حُل البدث الػلمي حػنى
بالضعاؾاث ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت ،بئشغاف
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وَُئت غلمُت جخألل مً هسبت مً الباخثحن
وَُئت جدٌُم جدشٍل صوعٍا في ًل غضص.
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مجلت ظُل

الٗلىم

اللجىت الػلمُت:

ؤلاوؿاهُت

والاظخماُٖت غباعة غً مجلت مخػضصة
الخسططاث ،حؿتهضف وشغ اإلاهاالث طاث
الهُمت الػلمُت الػالُت في مسخلل مجاالث
الػلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت .حػغع
اإلاجلت حمُؼ مهاالتها للػمىم غبر مىنػها
ويظا مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي ،مؼ إغاقتها
لكهاعؽ ؾلب مدغًاث البدث الجامػُت،
بهضف اإلاؿاَمت في إزغاء مىغىغاث البدث
الػلمي.
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ص.بغاى زػغاء (حامػت جبؿت،الجؼابغ).
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ص.ؾاس ي ؾكُان (حامػت الؿاعف،الجؼابغ).
ص.جاج الضًً اإلاىاوي(حامػت يحرالا،الهىض).

غػاء لجىت الخدٌُم الاؾدشاعٍت لهظا الػضص :

مجاالث اليشغ باإلاجلت:
جيشغ اإلاجلت ألابدار في اإلاجاالث الخالُت:
غلم الىكـ وغلىم التربُت وألاعؾىقىهُا،
غلم الاحخماع ،الكلؿكت

.ص غاضم شخاصة غلي(الجامػت ؤلاؾالمُت الػاإلاُت،مالحزًا).
ص.صبِش قاجذ (حامػت  8ماي ،1945ناإلات،الجؼابغ).
.م.ص قلُذ مػخي خمض الؿامغاةي (حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحزًا).
ص.ؾامُت ابغَػم(حامػت الػغبي بً مهُضي ،م البىاقي،الجؼابغ).
.م.ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم الػىض ي (حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحزًا).
ص.عغىان شاقى(حامػت الشهُض ّ
خمه لخػغ،الىاصي،الجؼابغ).

الخاعٍش ،غلم

اإلاٌخباث والخىزُو ،غلىم ؤلاغالم والاجطاُ،
غلم آلازاع.

.م.ص .ضالح ًاظم َاصي الػبُضي(حامػت بؿضاص،الػغام).
ص.م .إؾغاء ًاظم الخؿُني (حامػت واؾـ،الػغام).
ص .خؿان سخؿىر (حامػت ؾؿُل،2الجؼابغ).
ص.قاجً مباعى( حامػت نغؾاج،جىوـ).
ص.لُلى مدمض الػاعف(حامػت اإلاغنب،لُبُا).

جيشغ مجلت حُل الػلىم ؤلاوؿاهُت

ص .مؿلم قاًؼ بى خلى( حامػت الهضؽ،قلؿؿحن).
ص .هىعي مدمض خمض شهالبى(حامػت الؼاوٍت،لُبُا).

للباخثحن في َظٍ الخسططاث ًاقت مً

الخضنُو اللؿىي :

صازل الجامػاث الجؼابغٍت ومً زاعج

ص .خالم وػمه لكخه (الجامػت اإلاؿدىطغٍت ،بؿضاص ،الػغام).

والاحخماغُت البدىر الػلمُت ألاص يلت

الجؼابغ مٌخىبت باللؿت الػغبُت و الكغوؿُت
و ؤلاهجلحزًت.
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ج٣بل اإلاجلت ألابدار واإلا٣االث التي جلتزم اإلاىيىُٖت واإلاىهجُت ،وجخىاٞغ ٞحها
ألانالت الٗلمُت والض٢ت والجضًت وجدترم ٢ىاٖض اليكغ الخالُت :

ن ًٌىن البدث اإلاهضم غمً اإلاىغىغاث التي حػنى اإلاجلت بيشغَا.
ال ًٌىن البدث نض وشغ و نضم لليشغ ألي مجلت  ،و مؤجمغ في الىنذ هكؿه  ،وٍخدمل الباخث ًامل
اإلاؿؤولُت في خاُ ايدشاف بأن مؿاَمخه ميشىعة و مػغوغت لليشغ.
ن جدخىي الطكدت ألاولى مً البدث غلى:
 غىىان البدث.َّ
الػلمُت ،والجامػت التي ًيخمي إليها.
 اؾم الباخث وصعحخه البرًض ؤلالٌترووي للباخث.َّ
 ملخظ للضعاؾت في خضوص ً 150لمت وبذجم زـ .12 الٍلماث اإلاكخاخُت بػض اإلالخظ.ن جٌىن البدىر اإلاهضمة بئخضي اللؿاث الخالُت :الػغبُت ،الكغوؿُت وؤلاهجلحزًت
ن ال َد
ًؼٍض غضص ضكداث البدث غلى ( )20ضكدت بما في طلَ ألاشٍاُ والغؾىماث واإلاغاحؼ والجضاوُ
واإلاالخو.
ُث
ن ًٌى َدن البدث ً
َّ
وؤلامالبُت.
ألازؿاء اللؿىٍت والىدىٍت
زالُا ِمم َدً
ِم
حجامها غلى الىدى آلاحي:
ن ًلتزم الباخث بالخؿىؽ و
ِم
 اللؿت الػغبُت :هىع الخـ ( )Traditional Arabicوحجم الخـ ( )16في اإلاتن  ،وفي الهامش هكـ الخـ مؼحجم (.)12
 اللؿت ألاحىبُت :هىع الخـ (  ) Times New Romanوحجم الخـ ( )14في اإلاتن ،وفي الهامش هكـ الخـ مؼحجم (.)10
 جٌخب الػىاوًٍ الغبِس ية والكغغُت للكهغاث بذجم  16ههؿت مثلها مثل الىظ الغبِس ي لًٌ مؼ جطخُمالخـ.
ن جٌخب الخىاش ي بشٍل هظامي خؿب شغوؽ بغهامج  Microsoft Wordفي نهاًت ًل ضكدت.
ن ًغقو ضاخب البدث حػغٍكا مسخطغا بىكؿه ووشاؾه الػلمي والثهافي.
غىض إعؾاُ الباخث إلاشاعيخه غبر البرًض الالٌترووي ،ؾِؿخهبل مباشغة عؾالت إشػاع بظلَ .
جسػؼ ًل ألابدار اإلاهضمت للمجلت للهغاءة والخدٌُم مً نبل لجىت مسخطت وٍلهى البدث الهبىُ النهاةي
بػض ن ًجغي الباخث الخػضًالث التي ًؿلبها اإلادٌمىن.
ال جلتزم اإلاجلت بيشغ ًل ما ًغؾل إليها .

ً
الٌذوهُت خطغا غلى غىىان اإلاجلت :
جغؾل اإلاؿاَماث بطُؿت ع
social@jilrc-magazines.com
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ؤلاقخخاخُت
بؿم هللا الغخمً الغخُم ،والطالة والؿالم غلى شغف اإلاغؾلُـً هبِىـا مدمض ضلــى هللا غلُــه وؾلم
وغلى مً جبؼ َضًه إلى ًىم الضًً ما بػض:
لهى مً قػل هللا ويغمه ن هطل إلى الػضص الثالث والػشغًٍ مً مجلت «حُل الػلىم
ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت»َ ،ظا الػضص مؼًٍ بألىان غلمُت مخىىغت ًلها جػكي ً
هىعا غلى مىغىغاث
ً
ً
مهمت جمـ نػاًا وانػُت ،خُث غم َظا الػضص حملت مخىىغت مً اإلاىاغُؼ التي جخٍامل قُما بُنها
لخػالج إشٍالُاث هخػاٌش مػها في ػمىىا الخاغغ و إشٍالُاث مػذ وؿخكُض مً صعوؾها ،بدُث
ً
ٌػٌـ َظا الخىىع ألاَضاف اإلاؿؿغة التي جؿمذ اإلاجلت لخدهُهيها ،وَظٍ ألازحرة حػخبر وؾُلت ليشغ
ألاوعام الػلمُت اإلادٌمت مً نبل صخاب الازخطاص مً مسخلل الضوًُ ،ل طلَ نطض اإلاؿاَمت
في جؿىٍغ البدث الػلمي وجدهُو صعحت غاًُت مً الجىصة.
ً
ً
جػمً الػضص مجمىغت مً اإلاهاالث وألابدار مىػغت غبر جسططاث مخباًىت ،وبما ن
مهطضها الضابم َى جدهُو الخمحز الىىعي ولِـ الٌمي في البدث الػلمي شٍل الػضص مغيب للخهىُ
اإلاػغقُت لخطل اإلاجلت إلى نمت اإلاطضانُت.
ًبهى اإلابض ألاؾاس ي للمجلت َى الىجاح الضابم ،وَظا لً ًخم إال ببدىزٌم و غمالٌم الػلمُت،
ً
ؾىاء مً ؾغف ؾاجظة و ؾلبت الضعاؾاث الػلُا.
لظلَ ًلىا شغف باؾخهباُ حل ألاغماُ

وهللا ولي الخىقُو والىجاح

عبِـ الخدغٍغ  . /حماُ بلبٍاي
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جسلي ؾغة جدغٍغ اإلاجلت مؿؤولُتها غً ي اهتهاى ُخهىم اإلالٌُت الكٌغٍت
ال حػبر آلاعاء الىاعصة في َظا الػضص بالػغوعة غً ع ي إصاعة اإلاغيؼ
حمُؼ الخهىم مدكىظت إلاغيؼ حُل البدث الػلمي © 2016
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ؤلاغالم الضولي:ألاؾـ و اإلاكاَُم
ص.ؤب٨غ ٖبض البىاث ؤصم/ظامٗت بدغي،الؿىصان

ملخظ:
جىاولذ الضعاؾت ؤلاٖالم الضولي مً خُض مٟهىمه وؾماجه في اإلادُِ اإلادلي وؤلا٢لُمي والضولي وال٨ك ًٖ ٠صوعٍ في نُاٚت
اإلاجخم٘ بكُ٣ه الٟغصي والجماعي للىنى ٫بلى مها ٝالٗاإلاُت مً زال ٫جىمُت وجُىًغ ال٣ضعاث البكغٍت ،وجىٞحر ؤلام٩اهاث
اإلااصًت التي جخد٨م في هجاح جض ٤ٞاإلاٗلىماث ٖبر الًٟاثُاث اإلاسخلٟت ،زم مٗغٞت ٖال٢ت ؤلاٖالم الضولي بالؿُاؾت الساعظُت
ًا
ل٩ل صولت ،وً ٠ُ٦م ً٨الخٟاٖل مٗه في ْل اإلاخٛحراث الضولُت الغاَىت ،ؤًًا َضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت مضي جإزحر الغؾالت
ؤلاٖالمُت في جغبُت وتهظًب الىٟـ مً زال ٫جىٞحر ٞهم مكتر ٥للخٟاٖل الضولي واإلادلي لغبِ الىا ٘٢الخاعٍذي وبما ًجغي مً
ألاخضار التي جدا ٥بالٗالم الُىم .اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنٟي الخاعٍذي والخدلُلي الؾخ٣غاء جض ٤ٞاإلاٗلىماث وؤزغَا ٖلى
الضو ٫الىامُت ،و٢ض زلنذ الضعاؾت بلى ؤن لئلٖالم الضولي ٖال٢ت وزُ٣ت في بىاء الٗال٢اث الضولُت.
الٍلماث اإلاكخاخُت :ؤلاٖالم الضولي  -الاؾخٗالماث -الاهٟجاع ؤلاٖالمي -الاَاع ؤلاوؿاوي -الاَاع الخ٨ىىلىجي -الخض ٤ٞؤلاٖالمي.

مهضمت:
ٌٗخمض ؤلاٖالم الضولي ٖلى صعاؾت ألاويإ الٗاإلاُت بهىعة اهخ٣اثُت ٖلى اٞتراى ؤن الىٓام الاظخماعي والؿُاسخي َى الظي
ًدضص ق٩ل اإلاكا٧ل والخدضًاث التي جىاظه الضو ٫صون مغاٖاة لخغٍت ألاصًان ؤو لخغمت ألاوَان ؤو الكٗىب .ومً َىا صعظذ
الخ٩ىماث الٛغبُت بلى اؾخسضام الخُُ٣م الى٣ضي إلؾخٛال ٫الىي٘ اإلاخضَىع في الضو ٫الىامُت مً ر ال ٫بلىعة الغؾاثل
الاٖالمُت ٖبر و٧االث ألاهباء الضولُت وؤلاطاٖاث اإلاىظه ،إلاٗغٞت مضي ٢ابلُت جل ٪الكٗىب واؾخجابتها للمٗلىماث اإلاخض٣ٞت .
وفي زًم َظا الخُىع ا٦دؿبذ ج٨ىىلىظُا الاجهاالث الخضًشت ؤَمُت وم٩اهت ٦بري في زىعة الاجهاالث اإلاٗلىماجُت التي ال
ج٣ل م٩اهت ًٖ ؤَمُت ازترإ الُباٖت والشىعة الهىاُٖت في ال٣غون التي زلذ  .وفي َظا الؿُا ١جبدض الىع٢ت ًٖ آزاع
ج٨ىىلىظُا الاجها ٫الخضًشت وؤصواعَا في ج٣ضًم اإلاٗلىماث ًٖ اؾتراجُجُت ٧ل صولت في بىاء ٖال٢اتها الضولُت مً زالٞ ٫هم
ؤَمُت ؤلاٖالم الضولي التي جُىعث صازل ؤعو٢ت اإلاىٓما ث الضولُت التي جخدضر ًٖ ُُٟ٦ت نُاٚت الٗالم ٖلى يىء جُىع
مٟهىم الىٓام الٗالمي الجضًض للمٗلىماث .وٖلى الغٚم مً الخباًً الىاضر في مٟهىم ؤلاٖالم الضولي ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث
َّ ٫ال
بال َّال
ؤن مماعؾت ؤلاٖالم في ؤلاَاع الضولي بُٛت مؿاًغة الٗاإلاُت ًيبغي ٖلُىا ه٣لل من َبُٗت وٖم ٤الخٛحراث الش٣اُٞت
والضو
ّ
 ،)1800ؤما الُىم ٞةهىا في ؤمـ الخاظت إلاٗغٞت
-1600
وال٨ٟغٍت التي َغؤث في اإلاجخمٗاث الٛغبُت في الىنى ٫بلى ٖهغ الخىىٍغ (
ً ٠ُ٦دضر الخٟاٖل والخٟاَم مىه زال ٫الاجها ٫الضولى بمىظب الخٛحراث ألاؾاؾُت التي َغؤث ٖلى الخٛحراث الاظخماُٖت
والش٣اُٞت والا٢خهاصًت والؿُاؾت والخجاعة والتربىٍت وٚحرَاَ ،ظا باإلياٞت بلى الخٛحراث في مٟاَُم البِئت اإلاجخمُٗت ٖلى
الغٚم مً ؤن ؤؽ اإلاك٩لت ج٨مً في ُ٢إ الضو ٫اإلاغ٦ؼٍت ؤو جل ٪التي اؾخٟاصث مً الثروة الهىاُٖت والتي اؾهمذ ب٣ىة في
جٟجحر اإلاٗلىماث.
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ًا ًا
و٢ض لٗبذ المئؾؿاث ؤلاٖالمُت اإلاسخلٟت صوعا ٦بحرا في نىاٖت ونُاٚت الغؾاثل ؤلاٖالمُت التي جىا ٤ٞخاظت الضو٫
الٛغبُت،واإلاؿاؽ بد ٤الضو ٫الىامُت صون ؤؾاؽ مىُ٣ي .لظل٣ً ٪ىم الاٖالم الضولي ٖلى ؤؾاؽ الىٓغٍت الخبُٗت الٛغبُت التي
جٟترى اإلاكا٧ل وجدللها صون بٖخباع لخ٣ى ١الؿُاصة ا٫وَىُت ٦.ما حٗمل الىٓغٍت الخبُٗت ٖلى جدلُل الٗال٢اث بحن الضو٫
اإلاخ٣ضمت والضو ٫الىامُت ٖلى ؤؾاؽ بقبإ خاظاث الضو ٫اإلاخ٣ضمت ًٖ َغٍ ٤الؿُُغة والؿلُت واؾخٛال ٫اإلاىاعص
ًا
الُبُُٗت والبكغٍت .ؤًًا جىاولذ الىع٢ت آلازاع الا٢خهاصًت الىاظمت ظغاء جُبُ ٤مُٗاع ؤلاٖالم ٦غابٍ صولي ،في الى٢ذ الظي
ال ًم ً٨الٟهل بحن ؤلاٖالم الضولي واإلاىاْغاث الؿُاؾُت وال٨ٟغٍت والش٣اُٞت التي جدىاولها الكغ٧اث واإلااؾؿاث اإلاؿخ٣لت
والخجاعٍت التي جدىاٞـ بكغاؾت وٖضاثُت ُٞما بُجها  .ومً اإلاهم ؤلاقاعة َىا ؤًًا بلى ؤن َظٍ الىؾاثل لها جإزحراث صولُت ٖلى
اإلاًار الاٖالمي صازل وزاعط خضوصَا الىَىُت ،وبالخالي مً الًغوعي بم٩ان ٞهم جاعٍش جُىع الىٓام الٗالمي الجضًض
للمٗلىماث وؤلاٖالم والازاع الا٢خهاصًت لئلٖالم الضولي .وَظا ٌك٩ل ظؼء مً الاؾخالب الٗ٣لي الظي ً٣ىم ٖلى آلاحي:
 صعاؾت وجدلُل ؤلاَاع الخاعٍذي للمجخمٗاث التي ج ًَ٤في بٗ٣ت واخضة،ؤو مٗغٞت مضي اإلاىاءمت بحن الغؾالت ؤلاٖالمُت
اإلاغؾلت واإلاؿخ٣بلت .وَىا ًخُلب مٗغٞت هىُٖت وز٣اٞت ال٣ىي البكغٍت وٖال٢اتها باإلاجخم٘.
 مٗغٞت صوع ال٣ىي الؿُاؾُت والٗىامل التي ج٨غؽ الخسل ٠وألامُت والٗىهغٍت في اإلاىُ٣ت.
ًا
ًا
 الخدحز الى ال٣ىي ألا٦ثر ٞاٖلية،ؤو الظي ًلٗب صوعا مدىعٍا في اإلاجخم٘ ٧الخغ٧اث الشىعٍت ،ؤو اؾخٛال ٫ال٩ىاعر الُبُُٗت
ؤو الجزاٖاث ال٣بلُت وٚحرَا.
اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىضكي والخاعٍخي والخدلُلي لل٨ك ًٖ ٠ؤَمُت ؤلاٖالم الضولي في نُاٚت الغؾاثل ؤلاٖالمُت
ًا
ؾىاء في
بك٣حها الضازلي والساعجي ،ومٗغٞت مضي ثؤزحر جل ٪الغؾاثل ٖلى الضو ٫الىامُت التي ال جمل ٪الخ٨ىىلىظُا الخضًشت
البض ؤو في الاؾخ٣با.٫
مكهىمه :الاٖالم الضولي َى ٖ:ملُت بجهالُت ً٣ىم بها ٖضص ٦بحر مً و٧االث ألاهباء والاجداصاث الضولُت لالطاٖاث والخلٟؼة
والبض اإلاباقغ بمسخل ٠مؿمُاتها لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت ل٩ل صولت  .1وَٗغٞه مدمض غلي الػىٍني ب٣ىله ":بهه وؾُلت
مً وؾاثل الؿُاؾت الساعظُت التي حؿعى بلى جد ٤ُ٣اإلاهلخت الىَىُت للضولت في اإلا٣ام ألاو ،٫وجسخلَ ٠ظٍ ألاَضاٝ
بازخال ٝوػن الضولت وصوعَا في الىٓام الضولي "٦. 2ما ٖغٞه خمض بضع  :بإهه َى جؼوٍض الجماٍ ًغ في الضو ٫ألازغي باإلاٗلىماث
الصخُدت وألازباع الهاص٢ت ب٣هض الخإزحر ٖلى الجماَحر وا٢ىاٖها بٗضالت ً٢اًا الضولت  .3بِىما ًغي آزغون بإهه َى ؤلاٖالم
الظي ٌؿهم به مجخم٘ ؤو ظماٖت ؤو َُئت ؤو ماؾؿت مُٗىت في ه٣ل اإلاٗلىمت بلى ظمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘  .لظلٞ ٪ةن الخٗضص في
جذ صًض مٟهىم ؤلاٖالم الضولي ٌٗ٨ـ خحرة وايُغاب ٖىض بٌٗ الباخشحن،وٍغظ٘ طل ٪بلى ٖضة غىامل ؤَمها:
.1جضازل الٗملُاث ؤلاٖالمُت في الضٖاًت الضولُت.
.2الاهضماط والترابِ الكضًضًً بحن وؾاثل ؤلاٖالم الجماَحرًت مً صخ ٠وبطاٖت وجلٟؼٍىن ووؾاثل الاجها ٫الخضًشت ...
وٚحرَا،وٍ طا الترابِ الكضًض ظٗل مً الهٗىبت الٟهل بحن ؤلاٖالم والاجها ٫ؤو ختى الخمُحز بُجهماٞ ،ال٣اثم باالجها ٫في
ؤلاٖالم والاجها ٫الضولي ًم٨ىه اؾخسضام ٧ل وؾاثل ؤلاٖالم بهىعة مخٟاوجت.
- Barlow David, K,(1963).The press of communication and introduction theory and practice, Winston.p22.

 - 2العويين،زلمد(بدون تاريخ).اإلعالم الدويل بني النظرية والتطبيق.دار الفكر العريب للطباعة والنشر ،بريوت،ط1ص.6

 - 3بدر،أمحد(2010م).االتصال الدويل واإلعالم الدويل بني النظرية والتطبيق.الدار ادلصرية السعودية1،ص.331
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.3بن الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي في الاجهاالث الخضًشت والترابِ بحن ؤلاٖالم ووؾاثل الاجها٢ ٫ض ٢لهذ الٟغو ١بحن ؤلاٖالم ال٣ىمي
والىَجي واإلادلي والضولي ،خُض ًم ً٨ألي هىٕ مً َظا ؤلاٖالم ؤن ًخجاوػ الخضوص الؿُاؾُت للضولت اإلاٗىُت.1
ومً زال ٫جل ٪اإلاٟاَُم الظي جم ط٦غٍ َّال
ٞةن ؤلاٖالم الضولي ًمغ بسمؿت مغاخل ؤؾاؾُت وهي:
 .4عؾاثل اجهالُت .2.وؾُلت٢ .3.ىىاث.مهضع الغؾالت.
. .5الهض.ٝ
ٞاإلٖالم الضولي في بَاعٍ اإلادلي والضولي ٞةهه ٌٗجى بيكغ اإلاٗلىماث بٗض ظمٗها واهخ٣ائها،وَظا ما ٌٗغ ٝباالؾخٗالماث،وَى
بمشابت ٖملُت جؼوٍض الىاؽ باألزباع واإلاٗلىماث والخ٣اث ٤التي حؿاٖض في ج٩ىًٍ الغؤي الٗام في ألاخضار التي ج ٘٣بحن الُٟىت
وألازغي،ؤو َى الخبلُ ٜوالخىُٖت والخىظُه ًٖ َغٍ ٤الاجها ٫بالجماَحر .2وفي مجمله َى مداولت الخإزحر ٖلى آلازغًٍ بك٩ل
مٗحن،ؤي الاجها ٫بٛغى الا٢ىإ مً زال ٫ماؾؿاث بٖالمُت بُٛت جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالؿُاؾت الساعظُت ل٩ل صولت في اإلاُضان
الضولي مغاٖاة للمازغاث الخالُت:
 اإلاىنؼ الجؿغافي. ؤلاعر الخاعٍخي. الامٍاهُاث الانخطاصًت. غضص الؿٍان. الامٍاهُاث الػؿٌغٍت.وبىاء ٖلى جل ٪اإلاُُٗاث الؿالٟت الظ٦غ َّال
ًا
ٞةن ؤلاٖالم الضولي َى ؤصاء مً ؤصواث الؿُُغة والؿلُت وال٣ىة في ٦شحر مً صو٫
الٗالم ٖلى الغٚم مً ازخال ٝالىؾاثل وألاؾالُب اإلاؿخسضمت في الٗملُت الاجهالُت.ألن ما ناخب الٗالم بٗض زغوظه مً
٢بًت الاؾخٗماع ب٣ىة الؿالح ؤنبذ ؤلاٖالم َى مدىع اإلاهاصماث،مما ص ٘ٞبٌٗ الكٗىب بلى الاَخمام بالغؾالت ؤلاٖالمُت
التي جخدضر ًٖ ال٣ىمُت والخٗضصًت.3وبخ٣ضم البكغٍت همذ الٗملُت الاجهالُت ٖلى ٢غاع بإن اٖ٫الم ؤنبذ ٖباعة ًٖ ٢غٍت
ًا
٧ىهُت مما ؤصي الى ْهىع بق٩الُت في مٟهىم ؤلاٖالم الضولي الظي ٌؿعى ٦شحرا بلى بلىعة ٨ٞغة الهُمىت والؿُُغة ٖلى اإلاىاعص
الُبُُٗت والبكغٍت.4وٖلى َظٍ الكا٧لت بضؤث الضو ٫اإلاخ٣ضمت في اؾخ٣ال ٫الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي في الخإزحر ٖلى الغؤي الٗام
الٗالمي لسل ٤خضوص لالٖالم الضولي ٧ىؾُلت لخىُٟظ ؤَضا ٝالؿُاؾت الساعظُت ل٩ل صولت،مً زال ٫نى٘ ال٣غاعاث الضولُت
ًا
للخٟاّ ٖلى مهالر الضو ٫اإلاخ٣ضمت ًا
بىاء ٖلى جُىٍغ ؾُاؾتها الساعظُت اٖخماصا ٖلى اإلاىٓماث والجمُٗاث التي حٗمل في
مجا ٫اإلاؿاٖضاث ؤلاوؿاهُت،وَظا ما ٌؿمى باالهٟجاع ؤلاٖالمي.وبهظٍ الهُاٚت ٞاإلٖالم الضولي َى وؾُلت مً وؾاثل
الؿُاؾت الساعظُت ٌٗمل ٖلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت ل٩ل صولت مً زال ٫آلاحي:

 - 1بدر،أمحد(1974م).االتصال الدويل واإلعالم الدويل بني النظرية والتطبيق.الدار ادلصرية السعودية،ط1ص.23
 - 2شرف،عبدالعزيز(1999م).وسائل اإلعالم ومشكلة الثقافة.اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة،ط1ص.43
 - 3علي جريشة(1990م).االجتاىات الفكرية ادلعاصرة .دار الوفاء للطباعة والنشر ،ادلنصورة،ط3ص.57

- Serno kennth,K, (1970). Foundation of communications. Harper.p45.
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 جد ٤ُ٣اإلاهلخت الىَىُت للضولت في اإلا٣ام ألاو،٫وجسخل٢ ٠ىة َظٍ ألاَضا ٝمً صولت بلى ؤزغي خؿب بم٩اهُاتها ومىٗ٢ها
مً الىٓام الضولي.
 جُٟٗل بم٩اهُاث الضولت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والٗؿ٨غٍت والسهاثو الؿُ٩ىلىظُت هدى الؿُاؾت الساعظُت.
 الخٗغٖ ٝلى اإلاخٛحراث الؿُاؾُت الٗاإلاُت واُٖاء الغمىػ واإلاٗاوي لؤلويإ ال٣اثمت في ٧ل صولت.
ًا
 عبِ ال٩ىاصع اإلااَلت بالؿُا ١الٗالمي والظي ٦شحرا ما ٌؿاٖض في ج٣ىٍت الضوع الاجهالي،وػٍاصة الخٟاَم الضولي والخدى٫
الش٣افي.
 زل ٤ال٨غاَُت بحن الاهٓمت التي جسال ٠الىٓام الٗالمي،وَظا ما ٌٗغ ٝبالخسُُِ الضٖاجي لئلٖالم.
 ج ٠ُُ٨الغؾاثل الضٖاثُت بحن اإلااؾؿاث ؤلاٖالم الضولُت.
 اإلاؿاَمت في جد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلاىٓماث الضولُت التي حؿعى ط اصة في زلٖ ٤ضم الخىاػن بحن ال٣ىمُاث،والخٟاّ ٖلى ألامً
ًا
ال٣ىمي للضو،٫والاَخمام بالً٣اًا اإلاشحرة صولُا.
 مٗالجت بٌٗ الً٣اًا اإلاازغة في الاؾخ٣غاع وألامً الضولُحن،وَىا ًبرػ صوع البىاء الىٟسخي لؤلٞغاص والجماٖاث.
 جد ٤ُ٣ؤع٧ان الضٖاًت مً زال ٫الاَخمام باألويإ الا١جهاصًت والٗؿ٨غٍت والؿُاؾُت والضبلىماؾُت.
 جد ٤ُ٣مٟهىم الخٟاَم والخٟاٖل الضولي اللظان ٌك٨الن مدىع الخدى ٫الش٣افي بحن الاهٓمت الخ٣لُضًت والضولُت.
 الخٟاّ ٖلى نضا٢ت الهضً ٤والخهىٖ ٫لى حٗاون اإلاداًضًً،وبخٗبحر آزغ ٌٗمل ٖلى حٗبئت ال٨غاَُت وجدُُم الغوح
اإلاٗىىٍت ٫لٗضو،وَظا ًخىٖ ٠٢لى ؤبٗاص الخسُُِ الضٖاجي.
٦ظلً ٪اصي الاٖالم الضولي الٗضًض مً اإلاهام والىْاث ٠التي جسضم مهالر الضوٖ ٫لى الىدى آلاحي:
 .1وكغ اإلاٗلىماث وألا٩ٞاع التي جد ٤٣للضولت نىعتها ؤلاًجابُت.
 .2الخٗبحر ًٖ ؾُاؾت الضولت وجٟؿحر مىاٟ٢ها بػاء الً٣اًا والمق٨الث الضولُت ،والٗمل ٖلى ؤلا٢ىإ بؿالمت َظٍ اإلاىا٠٢
وؤَمُتها.
 .3الخهضي للضٖاًت اإلاًاصة التي جدضر بحن الضو ٫ظغاء ازخال ٝالاهٓمت.
ًا
وبىاء ٖلى جل ٪الىْاث ٠الؿالٟت الظ٦غ جسخل ٠مماعؾت ٖملُت الاجها ٫في اإلاىٓماث واإلااؾؿاث طاث الهلت بازخالٝ
ًا
َبُٗت ألاوكُت التي ثئصحها وألاٚغاى التي حؿعى بلى جد٣ُ٣ها ،وٚالبا ما جىهب الجهىص الاجهالُت ٖلى وكغ ٧ل ما ًسضم
َظٍ ألاٚغاى وٍد٣٣ها .ومً الٗىامل التي جخد٨م في هجاح الٗملُت ؤلاٖالمُت هي:
 .1الخسُُِ الٗلمي واإلاىٓم لئلٖالم الضولي.
 .2الغبِ اإلاد٨م بحن ؤلاٖالم الضولي والٗمل الضبلىماسخي.
 .3يبِ لٛت اإلاهالر والابخٗاص ًٖ لٛت الٗىاَ ٠وؤلاهٟٗاالث باٖخباع ؤن ؤلاٖالم الضولي ٌؿعى بلى زلٖ ٤ال٢ت
اإلاىٟٗت،وانُىإ ؤصواث الاعجباٍ باإلاهالر ال٩لُت للضولت.
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 .4ؤلاهضماط وؤلاعجباٍ والخيؿُ ٤اإلاخ٩امل بحن الظًً ًماعؾىن اإلاهىت وبحن الٗىامل التي جد ٤٣اإلاها لر ال٩لُت ،والتي
مجها:الخباص ٫الش٣افي،والاهٟخاح الخًاعي،وؾُاؾت اإلاٗىهاث الا٢خهاصًت وج٣ضًم اإلاٗىهاث الٟىُت...وٚحرَا.
ؾماث ؤلاغالم الضولي:لئلٖالم الضولي ٖضة ؾماث ًم ً٨ؤن هجملها في آلاحي:
.1الخكاغلُت:جُلَ ٤ظٍ الؿمت ٖلى الضعظت التي ً٩ىن ٞحها للمكاع٦حن في الٗملُت الاجهالُت جإزحر ٖلى ؤصواع آلازغًٍ ًٖ َغ١
جباص ٫اإلاىا ٘ٞواإلاهالر.
.2الجماَحرًت:وحٗجي بضعظت جد٨م في هٓام الاجها ٫خُض جهل الغؾالت مباقغة مً مىخج الغؾالت بلى مؿخ٣بلها إلاٗغٞت ؤزغ
الخٛظًت الغاظٗت ختى ٌؿخُُ٘ ٧ل ٞغص  ٪ٞالغمىػ صون اهٟٗالُت.
.3التزامىُت:وحٗجي ام٩اهُت بعؾا ٫الغؾاثل واؾخ٣بالها في و٢ذ مىاؾب للٟغص اإلاؿخسضم وال جخُلب مً ٧ل اإلاكاع٦حن ؤن
ًا
ًا
ًا
ٌؿخسضمىا هٓاما واخضا في الى٢ذ هٟؿهٞ،مشال في البرًض ؤلال٨ترووي جغؾل الغؾالت مباقغة مً مىخج الغؾالت بلى مؿخ٣بلها في
ؤي و٢ذ ٧ان صوهما خاظت لىظىص واؾُت.
.4نابلُت الخدغى:وهي وؾاثل اجهالُت ًم ً٨إلاؿخسضمها الاؾخٟاصة مجها في الاجها ٫مً ؤي م٩ان بلى آزغ ؤزىاء خغ٦خه مشل
الخلٟىن الى٣ا ٫ؤو جلٟىن الؿُاعة وٚحرَا.
.5نابلُت الخدىٍل:وهي ٢ضعة وؾاثل الاجهاٖ ٫لى ه٣ل اإلاٗلىماث مً وؾُلت آلزغ٧ ،الخ٣ىُاث التي ًم ً٨جدىٍل الغؾالت
اإلاؿمىٖت بلى عؾالت مُبىٖت وبالٗ٨ـ.
.6نابلُت الخىضُل:وهي بم٩اهُت جىنُل ألاظهؼة الاجهالُت ب ٌٛالىٓغ ًٖ الكغ٦ت ؤو البلض الظي جم ُٞه الهى٘.
.7ؾغغت الاهدشاع:وَٗجى به الاهدكاع اإلاجهجي لىٓام وؾاثل الاجها ٫خى ٫الٗالم وفي ٧ل َب٣ت مً َب٣اث اإلاجخم٘.
.8الٌىهُت:وٍ٣هض بها البِئت ألاؾاؾُت التي جخم ٞحها الاجها،٫والتي ٌؿخُُ٘ مغؾل الغؾالت جدب٘ مؿاعاث ه٣ل الغؾالت ٖبر
الخضوص الضولُت مً ؤ٢صخي م٩ان في ألاعى بلى ؤصهاٍ بلى ظاهب جدب٘ ال٣ىىاث الٗاإلاُت التي جى٣ل ألاخضار الضولُت في ؤي م٩ان في
الٗالم.
وٖلى يىء جل ٪اإلاُُٗاث َّال
ٞةن مً َم وظابل ؤلاغالم الضولي هي:
 .1الاجها ٫بالجماٖاث اإلاازغة في الىٓم الؿُاؾُت اإلاسخلٟت٧،األخؼاب وظماٖاث الً ِٛوالجماٖاث اإلاهلخُت وؤًٖاء
البرإلاان ومسخل ٠اإلااؾؿاث اإلاازغة في نىاٖت ال٣غاع الؿُاسخي،ومٗغٞت صعظت اإلاى ٠٢الؿُاسخي للضولت مً جإًُض جام والخُاص
وٚحرَا.
 .2الاجها ٫بالجماهيعً:خم بٖالم الجماَحر بٗبر ٢ىىاث الاجها ٫اإلاباقغ وٚحر اإلاباقغ مً زال ٫اإلادايغاث واإلااجمغاث
الصخُٟت واإلايكىعاث والغاصًى والخلٟؼٍىن واإلاؿغح واإلاٗاعى ...وٚحرَا.
ًا
وبىاء ٖلى جل ٪الىْاثً ٠م ً٨جدضًض خضوص ؤلاٖالم الضولي مً زال ٫بَاعًٍ ؤؾاؾُحن َما:
ًا
 ؤلاَاع الاوؿاوي:وَى الظي ًخٗل ٤بةهخ٣ا ٫ؤلاوؿان مً م٩ان آلزغ و٣ٞا لخىىٕ الش٣اٞاث.ومً ؤَم ؤؾالُبها:
ًا
ًا
ًا
ًا
ًا
 .1بنضاع اليكغاث واإلاُبىٖاث اإلاسخلٟت التي ج٣ضم الهىعة ؤلاًجابُت للضولت جاعٍسُا وخًاعٍا وز٣اُٞا واظخماُٖا ونىاُٖا.
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 .2ب٢امت الىضواث واإلااجمغاث واإلادايغاث خى ٫مسخل ٠اإلاىيىٖاث الؿُاؾُت وال٨ٟغٍت والٟىُت والش٣اُٞت والخاعٍسُت
ًا
ًا
وألاصبُت والتي جسضم ؤَضا ٝالضولت بٖالمُا وصٖاثُا.
ٖ .3غى ألاٞالم الدسجُلُت والغواثُت التي حٗ٨ـ الهىعة ؤلاًجابُت للضولت مً زال ٫بهجاػاتها وج٣ضمها وخًاعتها و٧ل ما
جىٟغص به ؤو جخمحز به ٖلى الؿاخت الٗاإلاُت.
 .4جؼوٍض وؾاثل ؤلاٖالم في الضو ٫اإلاؿتهضٞت باإلاىاص ؤلاٖالمُت والضٖاثُت ًٖ َغٍ ٤جباص ٫اإلاٗلىماث.
 .5جىُٓم بغامج لخباص ٫الؼٍاعاث بحن الىٞىص اإلامشلت للمىٓماث الؿُاؾُت والٟىُت والش٣اُٞت وال٨ٟغٍت وؤلاٖالمُت
والصسهُاث الكهحرة في َظٍ اإلاجاالث.
 .6جؼوٍض عٖاًا الضولت مً اإلاىاَىحن اإلاُ٣محن زاعط الضولت باإلاٗلىماث خى ٫ما ًجغي في الىًَ مً ً٢اًا وؤخضار ،وجٟؿحر
ًا
ًا
ًا
ؾُاؾت الضولت بػاء ألاخضار الجاعٍت مدلُا وب٢لُمُا وٖاإلاُا.
 ؤلاَاع الخ٨ىىلىجي:وَى الخُىع الخ٨ىىلىجي الظي ناخب الٗالم في ٧اٞت اإلاجاالث ومً ؤَم ؤؾالُب َظا ؤلاَاع:
ًا
 .1ؤلاطاٖت :ال ػالذ ؤلاطاٖت مً ؤَم الىؾاثل اإلاؿخسضمت في مجا ٫ؤلاٖالم الضولي هٓغا لسىانها الٟغٍضة في ه٣ل ألاخضار
بُغٍ٣ت ٞىعٍت زاعط الخضوص ،وٖبر مؿاٞاث قاؾٗت لجمهىع اإلاخل٣حن.
 .2الخلٟؼٍىن :بضؤ الخلٟؼٍىن ًسُى زُىاث واضخت مً زال٢ ٫ضعجه ٖلى اظخُاػ خاظؼ اإلاؿاٞاث بىاؾُت ألا٢ماع
الهىاعية .
 .3الصخً:٠غجبِ اهدكاع الصخ ٠بمىا٣ٞت الضوٖ ٫لى ازترا ١خضوصَا.
 .4و٧االث ألاهباء:وهي ؤصواث ووؾاثِ لجم٘ ألازباع وه٣لها وجىػَٗها ٖلى مؿخىي الٗالم.
 .5الاهترهذ :وهي مً الىؾاثِ الاٖالمُت الخضًشت التي جسُذ الٓغو ٝالؼماهُت واإلا٩اهُت.
و٢ض جمحز الٗ٣ضان الخاؾ٘ ٖكغ وال٘قغون بخهاٖض الاَخمام بٗملُاث الاجها ٫بةٖخباعٍ ؤخض ألاؾلخت التي ٌٗخمض ٖلحها
الٛغب في الاؾخالب الٗ٣لي وال٨ٟغي والش٣افي ،مً زال ٫آلاحي:
 - 1جُىع ج٨ىىلىظُا الاجها ٫اإلاًُغص  ،وما ناخب َظا الخُىع مً جطسم في حجم جض ٤ٞاإلاٗلىماث صون مغاٖاة ألخىا٫
الكٗىب اإلاٛلىبت ٖلي ؤمعَا .
 - 2اػصًاص الىعي بإَمُت الغؾاثل ؤلاٖالمُت اإلاخض٣ٞت ٖبر ج٨ىىلىظُا الاجها ،٫وزُىعة ؾُُغة الٛغب ٖلحها وجإزحرَا ٖلي
الاؾخ٣ال ٫الؿُاسخي والاظخماعي والش٣افي وال٨ٟغي صون مغاٖاة لخٛحر اهماٍ الخُاة اإلاسخلٟت.1
 - 3همى واػصَاع اإلااؾؿاث الضولُت اإلاخٗضصة الجيؿُاث الٗاملت في مجا ٫الاجها ٫الضولي.
 - 4جهاٖض وجحرة الخىاعاث الضولُت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت،بط ق٩لذ َظٍ الل٣اءاث الضولُت مىابغ للؿُُغة والهُمىت
الٛغبُت ٖلى صو ٫الٗالم الشالض.

 - 1ثابت،أمحد(1999م).العودلة واخليارات ادلستقبلية-ادلستقبل العريب العدد 240فرباير،ص.157
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 - 5ظاء الاَخمام باإلٖالم الضولي في بَاع ْهىع ما ٌٗغ ٝباالؾخالب الٗ٣لي التي ؾاَمذ في بوكاء ٖال٢اث ٚحر مخ٩اٞئت بحن
الٗاإلاحن اإلاخ٣ضم والىامي
وفي َظا الاَاع جدىىٕ الخاظاث ألاؾاؾُت لئلوؿان مً زال ٫جُىع وؾاثل وؤؾالُب الاجها ،٫ألن الاجهاَ ٫ى ٖباعة ًٖ
مى ٠٢ؾلى٧ي ً٣ىم بى٣ل الغؾالت مً اإلاهضع الى اإلاخل٣ي ؤو اإلاؿخ٣بل بُغٍ٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ،وٍخُلب طل ٪الجهض
ثخ ٤ُ٣خاظاث ؤؾاؾُت مجها:
* الخاظاث البُىلىظُت *.خاظت الاهخماء  * .خاظت اٖخباع الظاث* .خاظاث ألامً.
ًا
ولخد ٤ُ٣جل ٪ألاَضا ٝالبض مً جىٞغ بٌٗ الخ٣اث ٤ال٣اهىهُت والؿُاؾُت لبٌٗ اإلااؾؿاث ؤلاٖالمُت التي جلٗب صوعا
ًا
٦بحرا في بلىعة الغؾالت ؤلاٖالمُت والخد٨م ٞحها ٕ ن َغٍ ٤اإلاغا٢بت الال٨تروهُت ؤو الى٧االث اإلاخسههت مشل  :الاجداص الضولي
للمىانالث الؿلُ٨ت والالؾلُ٨ت واإلاىٓمت الضولُت للملُ٨ت ال٨ٟغٍت،ومىٓمت الُىوؿ٩ى ومىٓمت ألامم اإلاخدضةَ ،ظا
باالياٞت بلى مغا٦ؼ البدىر الٟىُت والاؾتراجُجُت التي حٗجى بضعاؾت وا٧ ٘٢ل صولت مً صو ٫الٗالم  .1وٖلى َظا اإلاىىاٞ ٫ةن
لئلٖالم الضولي ؤٚغايه الاؾتراجُجُت التي ال جسغط ًٖ خاظت ؤلاوؿان الىٟؿُت اإلاكخا٢ت الى الٗلم واإلاٗغٞتٞ ،ةطا ٧ان ؤلاٖالم
َى ٖملُت الاجها ٫وجباص ٫اإلاٗلىماث بحن ألاٞغاص والجماٖاثَّ ،ال
ٞةن  ٪ٞالغمىػ إلاٗغٞت مًمىن الغؾالتٌ،ؿخىظب جىٞغ
ال٣ضعة الٟاث٣ت لضي اإلاؿخ٣بلحن.
ًا
َّال
ط٦غٞ،ةن َىالٞ ٪غ٢ا بحن ؤلاٖالم الضولي الظي ٌٗجى :جؼوٍض اإلاخل٣حن باألزباع واإلاٗلىماث والخ٣اث ٤التي حؿاٖض ٖلى
وٖلى ما
ج٩ىًٍ الغؤي الٗام الجماَحري ،بِىما الاجها ٫الضولي الظي َى بمشابت "مجمىٖت ألوكُت والجهىص التي ج٣ىم بها صولت ؤو
ظماٖت ؤو َُئت لئل٢ىإ بإَضاٞها زاعط الضولت التي جىُل ٤مجها َظٍ ألاوكُت وطل ٪لخد ٤ُ٣ؤٚغاى ؾُاؾُت ؤو ا٢خهاصًت ؤو
ًا
ًا
٨ٞغٍت ؤو صًيُت مً زال ٫وكغ ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث وآلاعاء.وَٗخبر مهُالح الاجها ٫الضولي ؤ٦ثر قمىال واحؿاٖا وص٢ت مً
مهُلر ؤلاٖالم الضولي ختى وبن اعجبِ بإَضا ٝؾُاؾُت،لظلٞ ٪ةن جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالؿُاؾُت ال ً٣خهغ ٖلى اؾخسضام
ؤلاٖالم  ِ٣ٞبل ٌٗخمض ٖلى ٧اٞت وؾاثل وؤؾالُب وٞىىن الاجها.٫وٖلى الغٚم مً ؤن مٗٓم ألابدار وال٨خاباث ٚحر الٗغبُت
حؿخسضم مٟهىم الاجها ٫الضولي ولِـ ؤلاٖالم الضولي .وَٗغ(ٝقىعجؼ) الاجها ٫الضولي ٖلى ؤهه الٗملُت الاجهالُت التي جدضر
ٖبر الخضوص الضولُت ؤو َى الاجها ٫الٗابغ ٖبر الخضوص ،2وٍغي ( لحن ) ؤن ؤلاٖالم الضولي ًسخل ًٖ ٠الاجها ٫الضولي خُض ؤن
ًا
ًا
الاجها ٫ؤ٦ثر احؿاٖا وقمىال مً ؤلاٖالم الضولي ٖلى الغٚم مً الخضازل والترابِ بحن اإلاهُلخحن مما ظٗل من الهٗب
الخمُحز بحن ؤلاٖالم الضولي والاجها ٫الضولي  .3و٢ض جىظض ٖضة ؾماث ؤو زهاثو جمحز الاجها ٫الضولي ًٖ ٚحرٍ مً ٖملُاث
الاجها ٫ألازغي ،ومً ؤَم َظٍ الؿماث هي:4
 .1الهطضًت  :وهي ؤن ج٣هض اإلااؾؿاث التي حٗمل باالجها ٫في اإلاجا ٫الضولي الىنى ٫بلى ظمهىع مدضص لخدَ ٤ُ٣ضٝ
بُٗجها.

 - 1جيهان رشيت(1981م).اإلعالم الدويل.دارالفكر ،بريوت،ط1ص.143

 - 2بدر،أمحد(1974م).االتصال باجلماىري والدعاية.دار القلم،الكويت،ط1ص.12

 - 3نصر،الكندي،حسين زلمد،عبداهلل(2010م).اإلعالم الدويل(النظريات-االجتاىات-ادللكية).دار الكتاب اجلامعي،الرياض،ط1ص.122
 - 4نصر،الكندي،حسين زلمد،عبداهلل(2010م).اإلعالم الدويل(النظريات-االجتاىات-ادللكية).دار الكتاب اجلامعي،الرياض،ط1ص.122

17

الػضص ً : 23لىُ – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

 .2اؾخػماُ صواث إجطاُ حماَحري  :جدؿم الاجها ٫الضولي باؾخسضام الخ٨ىىلىظُا اإلاخُىعة لى٣ل الغؾاثل بىيىح بلى
الجمهىع اإلاؿتهض.ٝ
 .3جىىع اإلاػامحن :جدىىٕ مًامحن الاجها ٫الضولي لخلبُت اخخُاظاث وعٚباث ُ٢اٖاث واؾٗت مً الجمهىع ،وفي َظا ؤلاَاع
ًم ً٨ؤن حكخمَ ٫ظٍ اإلاًامحن ٖلى بغامج ؤو ؤزباع...وٚحرَا.
ًا
 .4الؿماث الثهاقُت  :وٍ٣هض بها ؤن ؤًت ٖملُت جخم في بَاع الاجها ٫الضولي لُ٣اؽ الغؤي الٗام ًجب ؤن جدمل عمىػا لها
مٗاوي جيب٘ مً اإلاىعور الش٣افي.
 .5الؿماث الؿُاؾُت  :وٍ٣هض بها الجىاهب الؿُاؾُت لالجها ٫الضولي،وحكمل ألاَضا ٝالؿُاؾُت اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغة
لالجها ٫الضولي وآزاعٍ وهخاثجه ٖلى بىاء الٗال٢اث الضولُت بحن الضو.٫
 .6الؿماث الانخطاصًت  :وٍ٣هض بها ا٢خهاصًاث الاجها ٫بمٗجى ج٩لٟت امخال ٥وؾاثل اجها٢ ٫اصعة ٖلى ازترا ١الخضوص
الضولُت.
وم٘ جُىع ألاخضار الضولُت اعجبِ لئلٖالم الضولي بالهغاٖاث والجزاٖاث والخغوب الضولُت ،ألن ل٩ل نغإ ؤبٗاصٍ الضازلُت
وؤلا٢لُمُت والضولُت زانت ٖىضما ًخٟاٖل م٘ ٖىانغ ال٣ىة الٗؿ٨غٍت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت .لظل ٪هجض ؤن ناو٘ ال٣غاع
ًبجي ٢غاعٍ ٖلى جىٗ٢اث ملمىؾت وٚحر ملمىؾت ،ومً الٗىانغ ٚحر اإلالمىؾت السهاثو الىٟؿُت لهاو٘ ال٣غاع مً ظاهب
الٗضو والخالت اإلاٗىىٍت ل٣ىاث الهغإ ،واللظان ٌك٨الن مدىع مً مداوع ال٣غاعاث اإلاهحرًت في ٖملُت اؾخٗما ٫الضٖاًت بحن
ألاَغا ٝاإلاخهاعٖت .1مً اإلاكا٧ل التي جىاظه بصاعة الهغإ وظىص ؤ٦ثر مً َغ ٝفي َغفي الهغإ ٖلى ؾبُل اإلاشا(:٫الهغإ
الٗغبي ؤلاؾغاثُلي،والهغإ اللُبي اللُبي،والهغإ الؿىصان م٘ ظىىب الؿىصان)...وٚحرَا.لظل ٪هجض ؤن مٗالجت ظظوع
الهغإ ٖملُت مٗ٣ضة وقا٢تٞ ،الًُ٣ت لِؿذ ؤزظ ٧ل شخيء ؤو زؿاعة ٧ل شخيء.و٢ض ج٣خطخي ٖىانغ ال٣ىي بلى اللجىء بلى
ًا
ال٣ىة الٗؿ٨غٍت التي جبجى ٖلى اؾخسضام ال٤وة الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والخمشُل الضبلىماسخي ؤو اؾخسضام الشالزت مٗا في
و٢ذ واخض ؤو ج٣ضًم ٢ىة ٖلى ألازغي ،وعبما ًدخاط ألامغ بلى الخيؿُ ٤بُجهما .وبمىظب جل ٪اإلاٟاَُم ٞةن صوع ؤلاٖالم الضولي في
بصاعة الهغإ َى ٖملُت اهخ٣ا ٫الهغإ بلى اإلاؿخىي الٗالمي ٖىضما جخٟإٖ ٫ىانغ ال٣ىي التي ًخمخ٘ بها ٧ل َغ ٝفي
الهغإ.
الخضقو ؤلاغالمي:
ً٣هض بالخض ٤ٞؤلاٖالمي بإجها ٖملُت ج٨ىىلىظُت حؿتهض ٝػٍاصة ال٣ضة ٖلى ه٣ل اإلاٗلىماث والهىع والهىث بؿغٖت ٞاث٣ت
مٗخمضة في طلٖ ٪لى مىٓىمت مخ٩املت مً ألا٢ماع الهىاُٖت والكب٩اث ألاعيُت التي جًم مخُاث ؤلاعؾا . ٫وبالخ٣ضم
الخ٨ىىلىجي ؤنبدذ نىاٖت ؤلاٖالم جدخاط إلم٩اهُاث ٦بحرة وإلاالًحن مً الضوالعاث ،مما ظٗل الضو ٫اإلاخ٣ضمت والٛىُت جدبىؤ
مىاُ٢ ٘٢اصًت وعٍاصًت في َظا اإلاجا ،٫بل ؤنبذ ٖضص ٦بحر مً اإلااؾؿاث الغؤؾمالُت والا٢خهاصًت الٛغبُت حؿُُغ ٖلى
الؿى ١الٗالمي إلهخاط وجىػَ٘ الؿل٘ والسضماث ؤلاٖالمُت في ؾبُل بهدكاع اإلاٗلىماث واإلاٗاع ٝمً اإلاهضع بلى اإلاخل٣ي ٖبر
٢ىاة بؿغٖت ؤ٦ثر ٞاٖلُت مً صو ٫الٗالم الشالض.2
 - 1أبو احلمام،عزام(2015م).اإلعالم واجملتمع.دار أسامة للتوزيع والنشر،القاىرة،ط.1
 - 2دياب ىنري،صاحل(1998م).أثر وسائل اإلعالم على الطفل.دار الفكر للطباعة ،بريوت ،لبنان،ط2ص.12
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ًا
ؤًًا ؤ٦ضث بٌٗ الضعاؾاث ؤلاٖالمُت ٖلى ؤن َىال ٪مازغاث ؤو مخٛحراث جُغؤ ٖلى الغؾالت ؤلاٖالمُت مجها صازلُت وؤزغي
زاعظُت وهي ٧اآلحي:
.1اإلالٌُت :ؤي مً ؤًً جبض الغؾالت ؤلاٖالمُتَ ،ل مً ماؾؿت ٖلمُت ؤو ملُ٨ت ؤو ٖامت ؤو زانت.
ًا
.2الامٍاهاث الانخطاصًت٦ :شحرا ما جازغ الىاخُت الا٢خهاصًت في ٢ىة الغؾالت ؤلاٖالمُت مً خُض اإلاًمىن واإلادخىي.
.3مؿخىي جٌىىلىحُا الاجطاُ:ج٨مً ٢ىة الغؾالت ؤلاٖالمُت في مضي جُىع الاظهؼة اإلاؿخسضمت(ال٣ىىاث الًٟاثُت).
.4مػمىن الغؾالتٌ:ك٩ل مًمىن الغؾالت الجاهب ألاَم في جُُ٣م ٧اٞت اإلاؿخىٍاث التي جازغ في خُاة ؤلاوؿان ٖلى الجاهب
الا٢خهاصي والاظخماعي والش٣افي والٗؿ٨غي وال٨ٟغي وٚحرَا.
ًا
ًا
.5نىىاث الخىػَؼ:جلٗب َظٍ المحٛحراث صوعا ٦بحرا في جىػَ٘ الغؾاثل ؤلاٖالمُت في مىاَ ٤مسخلٟت مً الٗالم ،وٍغظ٘ طل ٪الى
ًا
ؾىاء ٧اهذ مىظاث ٢هحرة ؤو مخىؾُت ؤو َىٍلت ،ومً َىا هالخٔ
٢ىة الغؾالت واإلاىظاث الهىجُت اإلاؿخسضمت في البض
الٟغ ١في صعظت ٢ىة الغؾالت مً صولت الى ؤزغي.
ٌٗخب همىطط الخض ٤ٞالاٖالمي مغخلت ؤؾاؾُت في ج٩ىًٍ الغؾالت ؤلاٖالمُت مً زالٖ ٫ضة وؾاثِ الٛغى
وفي طاث الؿُا ١ع
مجها نى٘ ال٣غاعاث الضولُت وبلىعة مٟهىم الؿُُغة والهُمىت مً زال ٫مٟاَُم مسخلٟت ٦د٣ى ١الاوؿان وؤلاعَاب والخُغٝ
والخٗهب الضًجي ...وٚحرَا .لظلٞ ٪ةن اؾخسضام الًٟاء الساعجي ٫ال٢ماع الهىاُٖت خؿب مٟهىم (آعزغ يالعى ) والظي مهض
بلى ام٩اهُت عبِ الٗالم بإ٢ماع نىاُٖت ،بال ؤن ٨ٞغة ٦الع ٥لم جازظ ٖلى مدمل الجض بلى ؤن ظاءث زىعة الاجهاالث الغ٢مُت
التي جدضث اإلاكا٧ل البكغٍت والُبُُٗت  .وم٘ جُىع ٖملُت الخض ٤ٞؤلاٖالمي بمداوعَا اإلاسخلٟت ْهغ ٖضص مً الاجداصاث
ًا ًا
ؤلاطاُٖت والجمُٗاث التي لٗبذ صوعا ٦بحرا في ه٣ل وجىػَ٘ الغؾاثل الاجهالُت ،مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا:٫
* اإلاىٓمت الضولُت للغاصًى والخلٟؼٍىن ( * )OIRTبجداص الاطاٖاث الاوعبُت ( * .)EBUاجداص َُئاث الغاصًى والخلٟؼٍىن الىَىُت
الاٞغٍُ٣ت ( *.)UNRTOAاجداص اطإ اث آؾُا واإلادُِ الهاصي ( * .)ABUمىٓمت الابحرو امغٍُ٨ت ( * .)OATبجداص بطاٖاث صو٫
ال٩اعبحي ( * .)CBUاإلااجمغ ؤلاطاعي لضو ٫ال٨مىىلض البرًُاوي ( * .)CBAالغابُت الٟغوؿُت لبرامج الغاصًى ( * .)CFRPالغابُت
الضولُت ال٩ازىلُُ٨ت للغاصًى والخلٟؼٍىن( * .)ICARTالغابُت الضوً٫ت لئلطاُٖحن اإلاؿُدُحن(.)ICB
٧ل َظٍ الاجداصاث واإلاىٓماث لِؿذ مؿخ٣لت ،وبهما جضاع بىاؾُت مغا٦ؼ اؾتراجُجُت حؿعى بلى جد ٤ُ٣ألاَمإ الٛغبُت
بهىعة ٖامت .1و٢ض ٖاهذ صو ٫الٗالم الشالذ مً الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي اإلاؼَل ،والتي اؾخٛلها الٛغب في جىُٟظ ؾُاؾت الهُمىت
ًا
الش٣اُٞت وال٨ٟغٍت اٖخماصا ٖلى همىَا الؿُاسخي والا٢خهاصي والش٣افي  .م٘ الٗلم بإن َىال ٪ماؾؿخان صولُخان في الٗالم
1964م ؤي بٗض ؾيخحن مً ه٣ل
حٗمالن في مجا ٫الاجهاَ ٫ما  :الاهخلؿاث وؾبىجى ،٪وٍغظ٘ جإؾِـ الىٓام ألاو ٫الى ٖام
1971م جم ببغام اجٟاُ٢خحن ً٢ذ بمىظبهما حٗضًل الىي٘
بقاعاث الخلٟؼٍىن بحن الىالًاث الخمدضة ألامغٍُ٨ت وؤوعوبا .وفي ٖام
ال٣اهىوي لىٓام الاهخلؿاث للهُمىت ٖلى الٗالم مً ٢بل الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ؤو ما ٌٗغ( ٝبىٓام آلاخاصي الُ٣بُت ).ؤما
هٓام ؾبىجىٞ ٪هي هٓام خ٩ىمي جًم الاجداص الؿىُٞتي وصو ٫ؤوعوبا الكغُ٢ت  .زم جىالذ ْهىع ألا٢ماع الهىاُٖت ٖىضما
خاولذ ٦شحر مً صو ٫الٗالم السغوط مً ُ٢ىص الىٓام ألامغٍ٩ي والؿىُٞتي،وٖلى يىء جل ٪اإلاداوالث ْهغث ألاهٓمت الخالُت:

 - 1جيهان رشيت(1981م).اإلعالم الدويل.دارالفكر ،بريوت،ط1ص.278
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* هٓام ؾمٟىجِبحن ٞغوؿا وؤإلااهُا  * .هٓام ؤهُ٩ال٨ىضي  * .هٓام بىجلؿاث الاوعبي (البض اإلاباقغ ) * .هٓام ؤوؿاث الهىضي * .
هٓام اهماعؾاث لالجهاالث اإلاالخُت * .هٓام ؾا٧ىعا الُاباوي.
٧ل َظٍ الاهٓمت لها وكاَاث وؤَضا ٝاؾتراجُجُت خؿب مٟهىم الخض ٤ٞؤلاٖالمي ،وٖلى َظا اإلاىىا ٫بضؤث اهدكاع ألا٢ماع
الهىاُٖت ممشلت في آلاحي:
* ال٣مغ الٟغوسخي * TDF-1ال٣مغ ألاإلااوي  * TVSAT-2ال٣مغ ألاوعبي  * OLYMPUSال٣مغ البرًُاوي  * BSBال٣مغ الاؾباوي
SSS
ؤما ال٣ىىاث التي حٗمل ٖلى مضاع َظٍ ألا٢ماع الانُىاُٖت مجها:1
 سخي ان ان  :CNNوالتي جبض مً اَلىُا ٖلى مضاع الؿاٖت وحؿخسضام الا٢ماع الهىاُٖت خؿب اإلاى ٘٢الجٛغافي ل٩ل صولت في
الٗالم.
 الكب٨ت الضولُت  :WNوهي قب٨ت امغٍُ٨ت جبض ٖلى ؤ٦ثر مً 57صولت في الٗالم.
 ال٣ىاة اإلامخاػة  :SCوهي ٢ىاة اهجلحزًت حٗمل ٖلى مضاع الؿاٖت ٖبر ال٣مغ ألاوعوبي  ESS-1التي حٗمل بىٓام الكب٩اث
ألاعيُت.
 ال٣ىاة الٟغوؿُت  FCالسامؿت والش٣اُٞت  * .FCLال٣ىاة ألاإلااهُت ٢ * GCىاة ألاٖما ٫ألاوعوبُت .UC
ًا
وفي َظا الؿُا٦ ١شحرا ما حؿخسضم ألا٢ماع الهىاُٖت للىنى ٫بلى ٧ل مجز ٫في الٗالم لسضمت ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت الضولُت،
ًا
والؿُُغة ٖلى الغؤي الٗام الجماَحري بمؿخىٍاجه اإلاسخلٟت مشال في (:خغب السلُج -ألاػمت الضاعٞىعٍت  -الشىعاث الٗغبُت -
بى٧ىخغام ٖ -انٟت الخؼم والخىزحن في الُمً ...وٚحرَا )ٞ،الظي ًمل ٪الخ٨ىىلىظُت اإلاخ٣ضمت في الاجهاَ ٫ى الظي ًمل ٪ؤصاة
الٛؼو.وزالنت ًم ً٨ال٣ى،٫بإهه ٖلى الغٚم مً مً اَخمام صو ٫الٗالم الشالض بالًٟاء الساعجي،وبَال ١الٗضًض مً ألا٢ماع
الانُىاُٖت بال ؤجها لم جهل بلى مها ٝالٗاإلاُت ألجها لم تهخم بةوكاء اإلادُاث ألاعيُت التي ج٣ىم بتزوٍض جل ٪ألا٢ماع باالزباع
التي جسضم قٗىبهم.وال ق ٪ؤن مماعؾت ؤلاٖالم مً زال ٫ألا٢ماع الهىاُٖت ػاصث مً عٗ٢ت الخُُٛت وجباص ٫الازباع والبرامج
ًا
بحن الجمهىع اإلاؿتهض٦،ٝما ؤزغ في ٖملُت نى٘ ال٣غاعث الضولُت  ،وؤًًا ٢لل مً ؤزاع الهوة بحن ما َى مدلي وصولي .ومً ألازاع
الؿالبت للخض ٤ٞؤلاٖالمي الضولي:
ًا
ًا
اإلاشاًل الؿُاؾُت:جىظض ٖضة خىاظؼ جلٗب صوعا ؤؾاؾُا في جض ٤ٞاإلاٗلىماث ؤلازباعٍت مجها  :الخ٨خالث الضولُت ؤو السالٞاث
الاًضولىظُت بحن صو ٫الٗالم،وٖضم الخ٩اٞا بحن محزان ال٣ىي الا٢خهاصًت بحن صو ٫اإلادىع الٛغبي والكغقي ،مما ظٗل صو٫
ًا
ًا
الٗالم الشالض جخىلى ٖملُت الخل٣حن والاؾخ٣با ِ٣ٞ ٫مً ٚحر ؤن ج٩ىن َىال ٪مىازا مىاجُا لالهخاط ؤلاٖالمي .2ومً اإلاكا٧ل
الؿُاؾُت التي جىاظه الاجها ٫الضولي،ضسامت الغؾاثل التي جبض مً زالَ ٫ظٍ ال٣ىىاث ،ومضي جإزحرَا ٖلى
ًا
ًا
الجمهىع،وجهاعٕ الضو ٫الٛىُت للٛغبىت٧.ل َظٍ الاٞتراياث زل٣ذ واٗ٢ا ظضًضا في الؿُاؾت الساعظُت ل٩ل صو ٫في اإلاىُ٣ت
الٗغبُت وؤلاؾالمُت.
 - 1عبده،زلمد(1948م).أقمار الفضاء غزو جديد.مؤسسة الرسالة،الرياض،ط1ص.49

 - 2ابن ناصر،عبداهلل(1992م) .التأثري ادلتوقع للبث ادلباشرعلى األطفال وسبل ادلواجهة ،دار الثقافة للنشر ،جامعة بن سعود االسالمية ،ادلدينة ادلنورة،ط1ص.213
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وفي َظا الهضص ٞةن ؤلاٖالم الضولي ٌٗمل لسضمت ؾُاؾاث ٢ض ال جخماشخى م٘ اإلاٗاًحر الضولُت التي جضٖى بلى الخٟاَم
ًا
والخٗاٌل الضولي ٨ٞ.شحرا م ا ًبخٗض ؤلاٖالم ًٖ اإلاىيىُٖت والض٢ت في ٖغى الى٢اج٘ وألاخضار ٞ .ةطا هٓغها بلى الخغوب
ًا
والهغاٖاث التي جدضر في الٗالم هجض ٦شحرا ما ٌؿخسضم ؤلاٖالم ٧ىؾُلت مً وؾاثل الضٞإ ًٖ الاًضولىظُاث ؤو مٗاعيخه
لها ،ؤو جإلُب الغؤي الٗام ٖلى الخ٩ىماث الىَىُت لٗضم الخىا ٤ٞبحن الُغٞحن في الاًضولىظُاث الؿُاؾُت والش٣اُٞت
ًا
وال٨ٟغٍت ،ألن ما حٗغيه الاٖالم الضولي ؤ٦ثر حُٗ٣ضا ألَضا ٝالىخضة الىَىُت والخٗاٌل اإلاكتر.٥
اإلاشاًل الانخطاصًت ً:هى٘ الاٖالم في ٦شحر مً ألاخُان للؿُُغة ٖلى عئوؽ ألامىا ٫ال ؾُما بٗض الخُىع الظي ناخب
الخ٣ضم الخ٨ىىلىطي،ولهظا اوٗ٨ؿذ صعظت الخ٣ضم الا٢خهاصي ٖلى جُىع وؾاثل الاجها٧ ٫الى٧االث الضولُت وؤلاطاٖاث
اإلاخسههت والصخ ٠واإلاجالث وٚحرَا.1وٖلى الغٚم مً امخال ٥الضو ٫الىامُت لٗضص ٚحر ٢لُل مً و٧االث ؤهباء مدلُت بال ؤجها
يُٟٗت ال حؿخُُ٘ اإلاىا٦بت واإلاؿاًغة،وبل هى في مجملها ٣ٞيعة مً خُض ألام٩اهاث وال٩ىاصع والخ٨ىىلىظُا ،مما ص ٘ٞبٌٗ
الضو ٫بلى الاٖخماص ٖلى الٛغب ًٖ َغٍ ٤الخٗاون م٘ الكغ٧اث ألاظىبُت في الخهىٖ ٫لى ج٨ىىلىظُا الاجها.2 ٫وٖلى َظٍ
الكا٧لت هجض ؤن الضو ٫الىامُت حٗخمض ٖلى الازباع الساعظُت ألا٦ثر نلت بً٣اًاَا ومكا٧لها آلاهُتٝ ،يالى٢ذ الظي ًدخاط
الجمهىع ٖلى الازباع الضازلُت التي حٗ٨ـ مكا٧ل الخُاة الُىمُت  .وللسغوط مً َظٍ الضاثغة الًُ٣ت ًجب التر٦حز ٖلى
الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي والاَخمام بالثروة اإلاٗلىماجُت ًٖ َغٍ ٤الخىمُت الهىاُٖت ،وجىٞحر اإلااصة الاٖالمُت اإلادلُت التي حؿاٖض في
خ ٟٔاإلاىعوزاث الش٣اُٞت والخًاعٍت.
مشاًل البِئت الاحخماغُت :حٗخبر البِئت الاظخماُٖت مً ؤَم الٗىانغ التي ج٩ىن الٗملُت الاجهالُت،خُض جخٗضص الاٖخباعاث
البُئُت التي جسخل ٠مً صولت الى ؤزغي،ومً ٢اعة الى ؤزغي ،ولهظا ٧لما ٧اهذ البِئت مخٗاُٞت مً ألامغاى الاظخماُٖت ٧لما
م ً٨الاٖالم الضولي مً بخغاػ ٢ضع ٦بحر مً الخ٣ضم والىجاحٟٞ.3ي اإلاجخمٗاث الخ٣لُضًت التي حؿىص ٞحها الجهل وألامُت وال٣ٟغ
حؿخسضم وؾاثل الاجها ٫بهىعة ج٣لُضًت ال حكبه الٗاإلاُت ،وال ًم ً٨ؤن هُلٖ ٤لحها الضولُت  ،لظل٧ ٪لما ج٣ضم اإلاجخم٘
اهسًٟذ ُٞه مٓاَغ ألامُت وبالخالي جبرػ ُ٢م ومٗخ٣ضاث ظضًضة جىا٦ب الٗاإلاُت  .وٖلى يى َظٍ اإلاُُٗاث اؾخسضم الٛغب
ؤلاٖالم الضولي للخٗغٖ ٝلى ٖ٣لُت الكغ ١ؤوؾُُت وألاٞغٍُ٣ت ،ومضي اؾخجابتها لٟاٖلُت الغؾاثل اإلاغؾلت ،والى ؤي صعظت
حؿهم جل ٪الغؾاثل في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت اإلاىىَت بخُٛحر اإلاجخمٗاث  .ومً َىا جسخل ٠اإلاكا٧ل البُئُت بازخالٝ
ًا
صعظاث الخ٣ضم ل٩ل صولتٖ ،لما بإن الٗالم الُىم ج٨خىٟه ؤهٓمت مخٗضصة وز٣اٞاث مسخلٟت.
مشاًل اللؿت  :حٗخبر مك٩لت اللٛت مً ؤَم اإلاكا٧ل التي جىاظه الخض ٤ٞؤلاٖالمي،خُض ٌك٩ل اؾخ٣با ٫ؤي عؾالت بٖالمُت
اإلادىع ألاؾاسخي في مٗغٞت لٛت اإلاغؽ ٫والجهت التي ؤعؾلذ الغؾالت والٛغى مجها،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الخد٨م في اهخاط وجىػَ٘
الغؾالت الاٖالمُت ٖبر اإلاؿاَمحن ؤو اإلاؿخىٍاث اإلاسخلٟت وَم  :ؤٞغاص ؤو ماؾؿاث ٢اعٍت ؤو ماؾؿاث مخٗضصة الجيؿُاث ؤو
خ٩ىماث ٧.ل َظٍ اإلاهاصع ؤزغث في جىظُه السُاب ؤلاٖالمي وفي جض ٤ٞاإلاٗلىما ث مً زال ٫الىؾاثِ ؤلاٖالمُت اإلاسخلٟت
ًا
الٛغى مجها بخضار حٛحراث همُُت في الاهٓمت الاظخماُٖت ٖبر ج٨ىىلىظُا الاجها ،4 ٫وهٓغا ألَمُت ه٣ل اإلاٗلىماث مً
اإلاهضع بلى اإلاخل٣ي ًغي بٌٗ زبراء ؤلاٖالم يغوعة جىٞغ السهاثو الازباعٍت الخالُت:
 - 1جيهان رشيت(1981م).اإلعالم الدويل.دارالفكر ،بريوت،ط1ص.85
 - 2صابات،خليل(1982م).وسائل االتصال نشأهتا وتطورىا.االصللو ادلصرية،القاىرة،ط2ص.45
 - 3راسم اجلمال(1989م).مقدمة يف وسائل االتصال.مكتبة صباح،جدة ،ط1ص.123

 - 4إمام،ابراىيم(بدون تاريخ).اإلعالم االذاعية والتلفزيونية.اذليئة ادلصرية العامة للكتاب.القاىرة،ط1ص.138
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 الخىنُذ:ؤي لخٓت و٢ىٕ الخضر.
ًا
 ؤلازاعة:ؤي ؤن ً٩ىن الخضر مشحرا مً الىاخُت الؿُ٩ىلىظُت(وٍُ٨لُ٨ـ).
 الطخامت و الدجمٞ:السبر الطسم َى الظي ًشحر اَخمام ؤ٦بر ٖضص مً ال٣غاء(الغبُ٘ الٗغبي).
ًا
 الطغاع:ؤي ؤن ً٩ىن السبر مجاعٍا ألخضار الهغإ والجزإ.
 الكابضة و اإلاطلخت الصخطُت:وَى السحر التي جدىاو ٫مهالر ؤ٦بر ٖضص مً الجمهىع(الهجغة).
 اإلاىاٞؿت بحن قغ٧اث الاجهاالث.
 ألاَمُت و الىخابج :وهي الاخخما ٫الظي ًيخٓغٍ ال٣اع ْي مً السبر اإلاشحر.
وللسغوط مً َظٍ ؤلاػصواظُت ًجب ٖلى صو ٫الٗالم الشالض آلاحي:
 الخٗاون بةوكاء و٧االث ؤهباء مخسههت تهخم بالؿُاصة الىَىُت ل٩ل صولت. بًجاص نُٛت جىاُ٣ٞت في الهغإ الاًضولىجي التي ججىب الٗالم الُىم. جىٞحر الام٩اهُاث البرامجُت التي حٗجى بالخدغٍغ ومًمىن السبر. اعجٟإ مؿخىي وعي الجماَحر. ٖ٣ض وعف وماجمغاث وخىاعاث لخباص ٫الغؤي واإلاكىعة م٘ اإلاسخهحن في مجا ٫ج٨ىىلىظُا الاجهاالث. مدىلت اهخاط بغامج ًغضخي ؤطوا ١اإلاكاَضًً واإلاؿخمٗحن.زاجمت:
مً زال ٫الضعاؾت والخمدُو جبحن ؤن لئلٖالم الضولي ؤَمُت بالٛت ٖلى يىء الخُىع اإلاظَل الظي َغؤ ٖلى وؾاثل ؤلاٖالم
زال ٫ال٣غون التي زلذ،وما ناخبه مً جض ٤ٞاإلاٗلىماث ختى ؤنبذ الٗالم ٖباعة ًٖ ٢غٍت ٧ىهُت  .وعٚم الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي
بال ؤن الٗالم الشالض ماػاٌٗ ٫اوي مً وٍالث الخض ٤ٞؤلاٖالمي الظي ما ٖاص ال ًلتزم بالٓغو ٝالؼماهُت واإلا٩اهُت ل٩ل صولت  .وٖلى
الغٚم مً ٦ثرة اإلااؾؿاث الاٖالمُت الضولُت،بال ؤن َىالٖ ٪ضم الخىاػن في جض ٤ٞاإلاٗلىماث ؤو ألازباع ٞالىاً ٘٢ا٦ض ؤهه مً
ا٫نٗب جىخُض السُاب ؤلاٖالمي ل٩ل صو ٫الٗالم.
٦ما ٦كٟذ الضعاؾت ؤن ال٨شحر مً صو ٫الٗالم الشالض الػالذ جدذ هحر ؾُاؾت بٖالمُت ٚغبُت ج٣ىم ٖلى جمىٍه اإلاخل٣حن،
ألامغ الظي ؤصي بلى اوٗضام الش٣ت بحن الغؤي الٗام وؤلاٖالم الىَجي ٦.ظل ٪لم حؿخىٖب وؿبت ٦بحرة مً صو ٫الٗالم الشالض
ؤبٗاص زىعة الاجهاالث ؤو الخ٨ىىلىظُا الخضًشت ،بل اؾخمغث حٗمل بىؾاثل ج٣لُضًت لؤلؾباب الخالُت:
ٖ - 1ضم الخٗاون م٘ بًٗها البٌٗ لالؾخٟاصة مً الخ٣ىُت اإلاٗلىماجُت التي اهدكغث في الٗالم.
٣ٞ - 2ضان الش٣ت بحن ٦شحر مً الاُ٢اع(ازخال ٝألاهٓمت).
 - 3جٟصخي ألامُت والجهل ؤصي بلى ُٚاب الٗلمُت والابخ٩اع واإلاىا٦بت.
 - 4ػٍاصة الهُمىت الٛغبُت ٖلى وؾاثل ؤلاٖالم الٗاإلاُت.
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 - 5جغهذ وؾاثل ؤلاٖالم اإلادلي جدذ ؾلُت الخ٩ىماث،وٞغى ؾُُغتها،وٖضم ال٣بى ٫بالى٣ض اإلاىيىعي.
وبطا ؤعصها اإلاىا٦بت ٖلُىا آلاحي:
 يغوعة الاَخمام بالثروة اإلاٗلىماجُت،وجىؾُ٘ هُا ١الذباص ٫ال٨ٟغي والش٣افي والخٗاون بحن صو ٫الٗالم الشالض.
 حؿهُل وكغ ؤو جىػَ٘ اإلاٗلىماث بهىعة مىيىُٖت وواُٗ٢ت.
 ملء الٟجىة ال٣اثمت في هٓم اإلاٗلىماث،وجىٞحر الى٧االث اإلاخسههت والاجداصاث واإلاىٓماث الىَىُت التي حٗجى بالخٗاون
ؤلاٖالمي.
 الاَخمام بالسُاب ؤلاٖالمي اإلادلي،والترقي بلى مها ٝالٗاإلاُت.
ًا
 الخسلو مً اإلاكا٧ل الخىُٓمُت الًُ٣ت التي جخمؿ ٪بها ٦شحر مً الضو،٫وحٗخبرَا زُا ؤخمغ ال ًم ً٨ال٩ٟا ٥مجها.
 يغوعة الاَخمام بالغؾالت ؤلاٖالمُت مً خُض اإلاًمىن واإلادخىي.
 جضعٍب ال٩ىاصع الىَىُت اإلااَلت و ٤ٞألاهمىطط الضولي إلاجابهت اإلاساَغ.
وفي ٧ل ما ط٦غٞ،ةن للخض ٤ٞؤلاٖالمي الضولي ؾلبُاث ظمت مجها:
 اخخ٩اع الضو ٫الٗٓمى لى٧االث ألاهباء وجىػَٗها خؿب ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت.
 اهخاط ؤٞالم ومؿلؿالث جدمل ُ٢م وؤ٩ٞاع جخٗاعى م٘ اإلاجخم٘ اإلاؿلم.
 اإلادآٞت ٖلى ألامً الضازلي .ِ٣ٞ
 آلاخاصًت في ه٣ل الازباع.
 الاَذمام بإزباع ال٩ىاعر والهغاٖاث والجزاٖاث وبغمجتها و ٤ٞاإلاهلخت الٛغبُت.
نابمت اإلاغاحؼ :
1992م).الخإزحر اإلاخى ٘٢للبض اإلاباقغٖلى ألاَٟا ٫وؾبل اإلاىاظهت ،صاع الش٣اٞت لليكغ ،ظامٗت بً ؾٗىص
 .1ابً هانغٖ،بضهللا(
الاؾالمُت ،اإلاضًىت اإلاىىعة.1ٍ،
2015م).ؤلاٖالم واإلاجخم٘.صاع ؤؾامت للخىػَ٘ واليكغ،ال٣اَغة.1ٍ،
 .2ؤبى الخمامٖ،ؼام(
 .3بمام،ابغاَُم(بضون جاعٍش).ؤلاٖالم الاطاُٖت والخلٟؼٍىهُت.الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.ال٣اَغة.1ٍ،
1974م).الاجها ٫بالجماَحر والضٖاًت.صاع ال٣لم،ال٩ىٍذ.1ٍ،
 .4بضع،ؤخمض(
1974م).الاجها ٫بالجماَحر والضٖاًت.صاع ال٣لم،ال٩ىٍذ.1ٍ،
 .5بضع،ؤخمض(
2010م).الاجها ٫الضولي وؤلاٖالم الضولي بحن الىٓغٍت والخُبُ.٤الضاع اإلاهغٍت الؿٗىصًت.1ٍ،
 .6بضع،ؤخمض(
ٞ 240براًغ.
1999م).الٗىإلات والسُاعاث اإلاؿخ٣بلُت-اإلاؿخ٣بل الٗغبي الٗضص
 .7زابذ،ؤخمض(
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1981م).ؤلاٖالم الضولي.صاعال٨ٟغ ،بحروث.1ٍ،
 .8ظحهان عقتي(
 .9خؿحن،ؾمحر(1988م).ؤلاٖالم الخلٟؼٍىوي والخىمُت الكاملت.الغٍاى.1ٍ،
1998م).ؤزغ وؾاثل ؤلاٖالم ٖلى الُٟل.صاع ال٨ٟغ للُباٖت ،بحروث ،لبىان.
 .10صًاب َجري،نالر(
1989م).م٣ضمت في وؾاثل الاجها.٫م٨خبت نباح،ظضة ،الُبٗت الاولى.
 .11عاؾم الجما(٫
2009م)ٞ.اٖلُت الاجها ٫الظاحي.مجلت ٖلىم الاجها،٫مُاب٘ الؿىصان للٗملت ،السغَىم.2ٍ،
 .12ؾٗض ٖمغ،مىخهغ(
1999م).وؾاثل ؤلاٖالم ومك٩لت الش٣اٞت.الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة.1ٍ،
 .13قغٖ،ٝبضالٗؼٍؼ(
1999م).وؾاثل ؤلاٖالم ومك٩لت الش٣اٞت.الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة.1ٍ،
 .14قغٖ،ٝبضالٗؼٍؼ(
1982م).وؾاثل الاجها ٫وكإتها وجُىعَا.الاهجلى اإلاهغٍت،ال٣اَغة.2ٍ،
 .15ناباث،زلُل(
1948م).ؤ٢ماع الًٟاء ٚؼو ظضًض.ماؾؿت الغؾالت،الغٍاى.1ٍ،
ٖ .16بضٍ،مدمض(
1990م).الاججاَاث ال٨ٟغٍت اإلاٗانغة .صاع الىٞاء للُباٖت واليكغ،اإلاىهىعة.3ٍ،
ٖ .17لي ظغَكت(
 .18الٗىٍجي،مدمض(بضون جاعٍش).ؤلاٖالم الضولي بحن الىٓغٍت والخُبً. ٤صاع ال٨ٟغ الٗغبي للُباٖت واليكغ ،بحروث.1ٍ،
2010م) .ؤلاٖالم الضولي (الىٓغٍاث –الاججاَاث -اإلالُ٨ت) .صاع ال٨خاب
 .19ههغ،ال٨ىضي،خؿجي مدمضٖ ،بضهللا (
الجامعي،الغٍاى.1ٍ،
1989م).الاجها ٫الجماَحري-اإلاىٓىع الجضًض.صاع الكئىن الش٣اُٞت،بٛضاص.1ٍ،
 .20وٗمان،ؤخمض(
21.
Barlow David, K,(1963).The press of communication and introduction theory and
practice, Winston.
Serno kennth,K, (1970). Foundation of communications. Harper.
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الشباب والهىٍت الثهاقُت الجؼابغٍت في ظل الػىإلات :بحن حضلُت الهبىُ والغقؼ
.خكُظت مدلب/حامػت الجؼااع 3

ملخظ:
تهضف الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى مٟهىم الهىٍت الش٣اُٞت ومدضصاث الهىٍت الش٣اُٞت الجؼاثغٍت التي ٧اهذ وال جؼا٢ ٫بل
٧ل شخيء حٗبحر ًٖ الاهخماء ،الاهخماء بلى خًاعة محزتها ألاماػَُٛت والٗغبُت ؤلاؾالمُت ،في ْل جضاُٖاث الٗىإلات الش٣اُٞت
وؤلاٖالمُت ،في ٖهغ ًدؿم بالخ٣ضم الخ٨ىىلىجي والاهٟجاع اإلاٗغفي والاهٟخاح الش٣افي واإلاخٛحراث الؿغَٗت في الٗضًض مً
اإلاجاالث اإلااصًت والخ٣ىُت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت ،لىٗغى في ألازحر ؾبل حٗؼٍؼ الهىٍت الىَىُت للكباب ًٖ َغٍ ٤حٗؼٍؼ
اهخماثه وبخؿاؾه بىاظبه هدى طاجه ومجخمٗه وجدهِىه من ألا٩ٞاع الهضامت ،وطل ٪مً زال ٫جىقي ؾلبُاث ٖهغ
اإلاٗلىماجُت واؾدشماع اًجابُاتها بما ٌكب٘ خاظاجه مما ٌؿاٖضٍ في ٖملُت صٖم الهىٍت مً ظمُ٘ الجىاهب الخُاجُت:
الاظخماُٖت ،الش٣اُٞت والىٟؿُت مما ٌؿهل ٖلى الكباب جدَ ٤ُ٣ىٍتهم الصسهُت والش٣اُٞت الؿىٍت.
الٍلماث اإلاكذاخُت :الهىٍت الش٣اُٞت ،الٗىإلات الش٣اُٞت وؤلاٖالمُت ،الكباب.

مهضمت:
جىاظه الٗضًض مً الضو ٫بهٟت ٖامت وصو ٫الٗالم الشالض بهٟت زانت مكا٧ل وؤػماث زُحرة تهضص وخضتها الىَىُت
باالجهُاع،ومً ؤزُغ َظٍ ألاػماث بل وؤ٦ثرَا ظضال ؤػمت الهىٍت الش٣اُٞت التي جخٗل ٤بخ٩ىًٍ قٗىع مكتر ٥بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘
الىاخض بإجهم مخمحزون ًٖ باقي اإلاجخمٗاثٝ ،الهىٍت مً ؤَم الؿماث اإلامحزة للمجخم٘ٞ ،هي التي ججؿض الُمىخاث
اإلاؿخ٣بلُت في اإلاجخم٘،وجبرػ مٗالم الخُىع في ؾلى ٥ألاٞغاص وبهجاػاتهم في اإلاجاالث اإلاسخلٟت ،بل جىُىي ٖلي اإلاباصت والُ٣م
التي جض ٘ٞؤلاوؿان بلى جدٚ ٤ُ٣اًاث مُٗىت،وٖلى يىء طلٞ ٪الهىٍت الش٣اُٞت إلاجخم٘ ما البض وؤن حؿدىض بلي ؤنى ٫حؿخمض
مجها ٢ىتها ،وبلى مٗاًحر ُ٢مُت ومباصت ؤزالُ٢ت ويىابِ اظخماُٖت وٚاًاث ؾامُت ججٗلها مغ٦ؼا لالؾخُ٣اب الٗالمي
وؤلاوؿاوي٦،1ما قٛلذ ًُ٢ت الهىٍت الش٣اُٞت با ٫الم٨ٞغًٍ والٗلماء واإلاشٟ٣حن وال٣اصة في صو ٫الٗالم ،زانت في ٖهغ
الٗىإلات الظي جغ ٥ؤزاعا هٟؿُت هخج ٖجها جدى ٫في الهىٍت.
و٢ض ؤقاع "مدمىص الػالم"بلى ؤَمُت الهىٍت في حكُ٨ل الصسهُت الٟغصًت واإلاجخمُٗت،2وَظا ما ؤ٦ض ٖلُه" غابض الجابغي
"خحن عؤي ؤهه"ال ج٨خمل الهىٍت الض٢اُٞت وال جبرػ زهىنُتها،وال حٛضو َىٍت ممخلئت ٢اصعة ٖلى وكضان الٗاإلاُت بال بطا
 - 1عبد الودود مكروم  ،قيم ىوية وثقافة اإلمناء  ،مدخل لتحديد دور التعليم العايل يف بناء مستقبل األمة العربية ،ادلؤدتر العلمي العشرون " مناىج التعليم
واذلوية الثقافية " ،رللد  ،4جامعة عني مشس ،اجلمعية ادلصرية للمناىج وطرق التدريس 31 - 30 ،يوليو  ، 2008ص .1375

 - 2زلمود أمني العامل ،الفكر العريب بني اخلصوصية والكونية  ،القاىرة  ،دار ادلستقبل العريب  ، 1996 ،ص .19
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ججؿضث مغظٗخحها في ُ٦ان جخُابُٞ ٤ه زالزت ٖىانغ:الىًَ( الجٛغاُٞت والخاعٍش )،الضولت (الخجؿُض ال٣اهىوي لىخضة الىًَ
وألامت )،وألامت (اليؿب الغوحي الظي جيسجه الش٣اٞت اإلاكتر٦ت)٦،1ما ؤفاع "الجابغي " في مىي٘ آزغ بلى ؤن " الهىٍت الش٣اُٞت
هي حجغ الؼاوٍت في ج٩ىًٍ ألامم،ألجها هدُجت جغا٦م جاعٍذي َىٍلٞ،ال ًم ً٨جد ٤ُ٣الىخضة الش٣اُٞت بمجغص ٢غاع ،ختى لى
2
جىٞغث ؤلاعاصة الؿُاؾُت".
بن الخضًض ًٖ الهىٍت الش٣اُٞت الىَىُت الٗغبُت وؤلاؾالمُت ،والخدضًاث ا٫حي جىاظهها مً َغ ٝالخًاعة الٛغبُت لِـ ولُض
بغوػ ْاَغة الٗىإلات ،وبهما ًغظ٘ بلى بضاًاث ٖهىص الاخخ٩ا ٥الٗؿ٨غي و الش٣افي م٘ َضٍ الخًاعة ٢بل ٢غهحن مً الؼمان
ج٣غٍبا ،ل ً٨ما ًمحز ْاَغة الٗىإلات َى ٧ىن َظٍ الخدضًاث ٢ض ؤزظث بٗضا آزغ في ْلها،ؤ٦ثر قمىلُت وزُىعة الن ا٫ز٣اٞت
الٛغبُت امخل٨ذ وؾاثل ج٣ىُت َاثلت و ؤصواث ٢اصعة ٖلى الىنى ٫بلى ٖ٣ل ؤلاوؿان الٗغبي بك٩ل صاثم و مؿخمغ و مازغ ،و ٢ض
جضازلذ م٘ ٖضص ٦بحر مً اإلاجاالثٞ،هظٍ الٗىإلات قاملت ولِؿذ ز٣اُٞت  ِ٣ٞوبهما ا٢خهاصًت وؾُاؾُتٞ ،هظان الٗىهغان
ًضٖمان الش٣اٞت بك٩ل ٦بحر ألجها بصوعَا حؿاٖضَما ٖلى الخجظع والخٗم،٤باٖخباعَما زُاعاث خًاعٍت حؿخجُب لخخمُت
الخُىع.
ًا
ومً زال ٫جٟدو اإلاى ٠٢الخًاعي اإلاٗانغ ،هجض ؤن زمت زُغا ًترنض بكبابىا وٍخمشل في تهضًض َىٍخه الش٣اُٞت،ومهضع
ًا
َظا السُغ ً٨مً في ؾُىة الٗىإلات بخجلُاتها الش٣اُٞت وؤلاٖالمُت ،وجغاطٕ ُ٢م الىالء والاهخماء،مما ٌك٩ل يٛىَا ونغاٖاث
ًا
هٟؿُت جهل ؤخُاها بلى ؤػماث خاصة جاصي بلى ايُغاباث ؾلىُ٦ت مؿببت ؤػمت للىمى في مغخلت الكبابٟٞ ،ئت الكباب
ًخٗغيىن في مسخل ٠اإلاؿخىٍاث بلى ٦شحر مً الخٟاٖالث والايُغاباث الىٟؿُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت التي ً٩ىن بٌَٗا
ًا
مٗى٢ا ًدى ٫صون جد ٤ُ٣مخُلباث الىمى الؿلُم لٗضم الخىاػن في ال٣ضعة الٗ٣لُت والٗ٣اثضًت لضحهم ،ما ًجٗل قغٍدت
الكباب ؤ٦ثر ٖغيت لالزترا ١الش٣افي.
والضٞإ ًٖ َىٍدىا ال ًخد ٤٣مً زال ٫الخٟاّ ٖلحها ٦ما هي ،بل مً زال ٫بٖاصة بىائها في بَاع الٗىإلات والشىعة الٗلمُت
الخ٣ىُت،ؤي بىاء الٗاإلاُت مجها في ؤ ٤ٞالخٗضصًت الش٣اُٞتٞ ،3الٗاإلاُت هي البضًل الكغعي للٗىإلات ٖلى خض ٢ى ٫الجابغي،ووكضان
الٗاإلاُت في اإلاجا ٫الش٣افي ٦ما في ٚحرٍ مً اإلاجاالث َمىح مكغوٕ وعٚبت في الخٗاون والخىاع،بجها َغٍ ٤ألاها للخٗامل م٘ آلازغ
بىنٟه ؤها زاهُتٞ ،4داظخىا بلى ججضًض ز٣اٞخىا واٚىاء َىٍدىا والضٞإ ًٖ زهىنِخىا ال ج٣ل ًٖ خاظخىا بلى ا٦دؿاب ألاؾـ
وألاصواث التي ال بض مجها إلاماعؾت الخدضًض وصزىٖ ٫هغ الٗلم والخ٣اهتٞ ،ىدً بداظت بلى الاهسغاٍ في ٖهغ الٗلم والخ٣اهت
ٟ٦اٖلحن مؿاَمحن ،والخٟاّ ٖلى الهىٍت والضٞإ ًٖ السهىنُت مكغوٍ -ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى -بمضي ٖمٖ ٤ملُت
5
الخدضًض الجاعٍت "ٖملُت الاهسغاٍ الىاعي الىامي واإلاخجظع في ٖهغ الٗلم و الخ٣اهت".
وٖلى يىء ما ؾب ٤جخدضص مك٩لت صعاؾدىا في بدض وا ٘٢الهىٍت الش٣اُٞت الجؼاثغٍت للكباب والخدضًاث ال٣اثمت في ْل
جدضًاث الٗىإلات.

 - 1زلمد عابد اجلابري ،العودلة واذلوية الثقافية ،رللة ادلستقبل العريب ،ع  ،228بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،فرباير  ،1998ص ص . 22 14
 - 2زلمد عابد اجلابري ،مسألة اذلوية ،العروبة واإلسالم والغرب ،بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،1995 ،ص .12
 - 3برىان غليون ،ثقافة العودلة وعودلة الثقافة ،دمشق ،دار الفكر ،1999 ،ص .58 55
 - 4زلمد عابد اجلابري ،العودلة واذلوية الثقافية ،مرجع سبق ذكره ،ص .17
 - 5ادلرجع نفسو ،ص .22
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وال:مكهىم الهىٍت الثهاقُت:
٧ان مٟهىم الهىٍت ً٣خهغ ُٞما مطخى ٖلى مجمىٖت مً الباخشحن واإلا٨ٟغًٍ اإلاخسههحن في مجا ٫الٟلؿٟت واإلاىُ ٤الظًً
ٌٗخمضون في مىاهجهم ٖلى الخجغٍض ومىا٢كت اإلاٟاَُم والخهىعاث الٟلؿُٟت،ؤما وهدً وِٗل َظا الٗهغ ب٩ل ما ُٞه مً
جىاً٢اث ٞةن الخدضر ًٖ الهىٍت بك٩ل ٖام وًٖ الهىٍت الش٣اُٞت الجؼاثغٍت الٗغبُت ؤلاؾالمُت بك٩ل زام مً
اإلاىيىٖاث الش٣اُٞت الهامت ومً ً٢اًا ال٨ٟغ الاظخماعي والؿُاسخيٞ،الهىٍت التي حٗبر ًٖ طاجُت اإلاجخم٘ واؾخ٣الله
وؤنالخه ،وبىنٟها مغظٗا للخٟاّ ٖلى جل ٪الظاجُت في وؾِ الخٛحراث التي جدضر حالُا ،وإلاا ٧ان اإلاٟهىمحن (الش٣اٞت
والهىٍت) مً بحن اإلاٟاَُم اإلادكاب٨ت ببًٗها البٌٗ،وَى ما ًجٗلىا هُغح الؿاا ٫الخالي :ما اإلا٣هىص بالهىٍت الش٣اُٞت؟
بن مٟهىم الش٣اٞت مً الىاخُت الضاللت اللٛىٍت حٗجي ٧لمت ؤو مهُلر " ّز"٠٣في اللٛت الٗغبُت ّ
٢ىم الصخيء ،ؤي ٢ىمه ٖىضما
٧ان مٗىظا و ٚحر ؾىي٣ٞ ،ا ٫الٗغب "زٟ٣ذ الغمذ"ؤي ٢ىمخه،1ؤي ظٗلخه ٖلى ؤخؿً نىعة ،و ؤًًا ًإزظ اإلاهُلر مٗجى
ؤلانالح وبٖاصة الصخيء ٖلى خاله وؤًًا الخصخُذ.
ؤما انُالخاٞ :خٗجي مجمىٕ الهٟاث السلُ٣ت والُ٣م الاظخماُٖت التي ًخل٣اَا الٟغص مىظ والصجه ٦غؤؾما ٫ؤولي في الىؾِ
الظي ولض ُٞه ،ولخ٩ىن هي اإلادُِ الظي ٌك٩ل ُٞه الٟغص َباٖه وشسهِخه والُغاث ٤وألاؾالُب وألاق٩ا ٫التي ًبضٖها
ؤلاوؿان مً ابخ٩اعاث ٌٗؼػ بها بوؿاهِخه وٍىٓم خُاجه الاظخماُٖت والسانت ال٨ٟغٍت والغوخُت والجمالُت ،وحكمل الش٣اٞت
مجمىٕ اليكاٍ ال٨ٟغي والٟجي،وجىُٓم ظميٕ الؿماث اإلامحزة لؤلمت مً ماصًت وعوخُت و٨ٞغٍت وٞىُت ووظضاهُت،وحكمل
مجمىٕ اإلاٗاع ٝوالُ٣م والالتزاماث ألازالُ٢ت اإلاؿخ٣غة ٞحها وَغاث ٤الخ٨ٟحر وؤلابضإ الجمالي والٟجي واإلاٗغفي والخ٣جي ،و ؾحر
2
الؿلى ٥و الخهغ ٝوالخٗبحر وَغاػ الخُاة ٦ما حكمل جُلٗاث ؤلاوؿان للمشل الٗلُا.
وُٞما ًسو الهىٍت لٛت،هي ٧لمت مغ٦بت مً يمحر الٛاثب " َى " مًا ٝبلُه ًاء اليؿبت التي جخٗل ٤بىظىص الصخيء اإلاٗجي
٦ما َى في الىا ٘٢بسهاثهه و ممحزاجه التي ٌٗغ ٝبها ،و الهىٍت بهظا اإلاٗجى هي اؾم الُ٨ان و الىظىص ٖلى خاله،ؤي وظىص
الصسو ؤو الكٗب ؤو ألامت ٦ما هي بىاءا ٖلى م٣ىماث ومىانٟاث و زهاثو مُٗىت ،م ً٨مً بصعا ٥ناخب الهىٍت بُٗىه
3
صون ألاقباٍ ،و اإلاؿإلت في َظٍ الًُ٣ت جخٗل ٤بىىُٖت جل ٪الهٟاث و اإلا٣ىماث و السهاثو".
و٦ظل ٪حؿخٗمل ٧لمت َىٍت في ألاصبُاث اإلاٗانغة ألصاء مٗجى ٧لمت  Identityباإلهجلحزًت و  Identitéبالٟغوؿُت ،والتي حٗبر ًٖ
زانُت اإلاُاب٣ت ،مُاب٣ت الصخيء لىٟؿه ؤو مُاب٣خه إلاشُله.
وجخدضص الهىٍت انُالخا ٖلى ؤجها الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت اإلاكخملت ٖلى الخ٣اث ٤اقخما ٫الىىاة ٖلى الصجغة في الُٛب ،4ؤي جل٪
الهٟت والشابخت والظاث التي ال جدبض ٫وال جخإزغ وال حؿمذ لٛحرَا مً الهىٍاث ؤن جهبذ م٩اجها ؤو ج٩ىن هًُ٣ا لهاٞ ،الهىٍت
جب٣ى ٢اثمت ما صامذ الظاث ٢اثمت و ٖلى ُ٢ض الخُاة ،و َظٍ اإلاحزاث هي التي جمحز ألامم ًٖ بًٗها البٌٗ و التي حٗبر ًٖ
شسهُتها و خًاعتها و وظىصَا.

 - 1أسعد السحمراين ،ويالت العودلة على الدين واللغة والثقافة ،ط ،1دار النفائس ، 2002 ،ص .82
 - 2حسن عبد اهلل العابد ،أثر العودلة يف الثقافة العربية ،بريوت ،دار النهضة العربية ،2004 ،ص .23
 - 3أمحد بن نعمان ،اذلوية الوطنية ،احلقائق وادلغالطات ،اجلزائر ،دار األمة ،1996 ،ص .19
 - 4الشريف علي بن زلمد اجلرجاين ،التعريفات ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ،1995 ،ص .257
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ؤما ُٞما ًسو الهىٍت الش٣اُٞت والخًاعٍت ألمت مً ألامم ٞهي ال٣ضع الشابذ والجىَغي واإلاكتر ٥مً الؿماث وال٣ؿماث
الٗامت التي جمحز خًاعة َظٍ ألامت ًٖ ٚحرَا مً الخًاعاث ،والتي ججٗل للصسهُت الىَىُت ؤو ال٣ىمُت َابٗا جخمحز به ًٖ
1
الصسهُاث الىَىُت وال٣ىمُت ألازغي.
و ٖلى َظا اإلاؿخىي ج٣ؿم الهىٍت بلى هىٖحن:
 َىٍت قغصًت :هي التي جمشل اإلامحزاث و السهاثو الجؿضًت التي جمحز ؤلاوؿان ،مً خُض ٧ىهه ٞغصا ًٖ ،بُ٣ت ألاٞغاصؾىاء صازل مجخمٗه ؤو زاعظه و لٗل ؤبغػ مشاٖ ٫لى طل ٪بهماث ؤناب٘ الُض.
بَ -ىٍت وؾىُت و نىمُت:و هي ظملت الهٟاث و السهاثو التي جُب٘ ؤمت مً ألاممٌ ،كترٞ ٥حها مجمىٕ ألاٞغاص الم٧ىهىن
لهاُٞ،خٗغٞىن ٖلى بًٗهم البٌٗ مً زالَ ٫ظٍ الهٟاث ،و ًخمحزون بها ٦ظلٚ ًٖ ٪حرَم مً ؤٞغاص ألامم ألازغي.2
والهىٍت الش٣اُٞت الجؼاثغٍت حٗجي في َظٍ الضعاؾت ٧ل ما ًمحز َظٍ الهىٍت ًٖ ٚحرَا مً الهىٍاث ال٩ىهُت ألازغي ،مً بٗض
ؤماػَغي ومً ُٖ٣ضة بؾالمُت ولٛت ٖغبُت ومً مىعور ز٣افي مً هخاثج ألامت الٗغبُت مً ٖاصاث وج٣الُض وُ٢م وؤزال ١وٚحر
طل.٪
وال ق ٪ؤن َظٍ اإلا٣ىماث هي التي ججٗل مً الهىٍت الجؼاثغٍت مخمحزة ًٖ ٚحرَا ،ؤو باألخغي مسخلٟت ًٖ َىٍاث ألامم
ألازغي ،ؤي ؤن مٟهىم الهىٍت الش٣اُٞت الجؼاثغٍت والتي جىًىي في بَاع ز٣اٝجىا الٗغبُت ؤلاؾالمُت هي الامخُاػ ًٖ باقي
الش٣اٞاث مً الىىاحي ٧اٞت.
زاهُا :مدضصاث الهىٍت الثهاقُت في الصخطُت الجؼابغٍت:
٢بل ؤن ج٩ىن الش٣اٞت الجؼاثغٍت اوٗ٩اؽا لٗاصة ،ؤو جغظمت لٗمل ٨ٞغي٧،اهذ وال جؼا٢ ٫بل ٧ل شخيء حٗبحرا ًٖ الاهخماء،
الاهخماء بلى خًاعة محزتها الٗغبُت وألاماػَُٛت وؤلاؾالمُت،وهي الؿماث ألاؾاؾُت للصسهُت الىَىُت الجؼاثغٍت التي خٟٓتها
مً مداوالث اؾخٗماعٍت لسخبها ٧لُت مً طا٦غة ألامت الجؼاثغٍت ومً خُاتها الُىمُت،وٖلُه جخ٩ىن الهىٍت الش٣اُٞت الجؼاثغٍت
مً مدضصاث وم٣ىماث جغج٨ؼ ٖلحها ،ؾىبُجها ٧اآلحي:
 البغض الؼماوي اإلاٍاوي:جدخل الجؼاثغ مغ٦ؼا ظٛغاُٞا َاما ومىٗ٢ا اؾتراجُجُا بحن ٢اعاث الٗالم ال٣ضًم واإلاخمشلت فيبٞغٍُ٣ا،ؤوعوبا،آؾُا ،الجؼاثغ بلض بٞغٍ٣ي وظؼء مً ب٢لُم خىى البدغ اإلاخىؾِ ،خُض بهبٗشذ ٖلى يٟاَ ٝظا الخىى
ٖضة خًاعاث ٧الُٟىُ٣ت ،الُىهاهُت والغوماهُت ،وٍ يلِؿذ بُٗضة ًٖ ؤوعوبا ،ؾىاخلها ٢غٍبت مً ؾىاخل ؤوعوبا ،ومً ظهت
ؤزغي ؤن الجؼاثغ ظؼء مً الىًَ الٗغبي ،ومهض الخًاعاث ؤلاوؿاهُت،ؤَمها الخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،ومهبِ الىحي
وم٩ان الضًاهاث الؿماوٍت (الحهىصًت واإلاؿُدُت وؤلاؾالمُت)،ومىًَ مبٗض الغؾى( ٫م) في الجؼٍغة الٗغبُت وهؼو ٫ال٣غآن،
واهدكاع ؤلاؾالم وُ٢ام الٗغب بٟخداث."3

 - 1عبد العزيز بن عثمان التوجيري و آخرون ،العودلة واذلوية ،اذلوية والعودلة من منظور حق التنوع الثقايف يف ضوء فلسفة حوار األديان واحلضارات ،الدورة
األوىل ،الرباط ،ادلملكة ادلغربية ،مطبوعات أكادديية ادلملكة ادلغربية ،1997 ،ص .166
 - 2أمحد بن نعمان ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .22 21
 - 3زلمد الطمار ،الروابط الثقافية بني اجلزائر واخلارج ،اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،1983 ،ص .73
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بن الخضوص الؿُاؾُت للجؼاثغ في ال٣غن  20لم ج ً٨زابخت ،ولم ج ً٨جُل٧ ٤لمت الجؼاثغ بال ٖلى مضًىت ؾاخلُت نٛحرة ولم
ج ً٨حٗجي الُ٣غ الجؼاثغي اإلاٗغو ٝآلانٞ ،هظا اإلاٟهىم ل٩لمت الجؼاثغ ،لم ٌٗغ ٝبال مىظ ال٣غن الٗاقغ ،ؤي ؤزىاء الخ٨م
الٗشماوي،بل بن ٖباعة اإلاٛغب ألاوؾِ لم ج ً٨حٗجي بالًبِ خضوص الجؼاثغ الخالُت ،ألن َظٍ الٗباعة وؤمشالها) اإلاٛغب ألاصوى -
اإلاٛغب ألا٢صخى(٧ ،اهذ ٧لها ٚامًت.1
٧ 1830اهذ مدكبٗت ومخإزغة بىٟـ الُ٣م الغوخُت وألازالُ٢ت في ٧ل مً:اإلاٛغب و جىوـ،وختى زاعط
٦ما ؤن الجؼاثغ ٢بل
خضوص َظٍ البلضان مً قغ ١لُبُا بلى ٚاًت ٚغبها٦ ،ما ٧ان الجؼاثغٍىن ًدى٣لىن بؿهىلت مً بجاًت بلى ال٣حروان ومغا٦ل،
وَغابلـ ،ال٣اَغة وصمك ٤وبٛضاص ،و٦إجهم طاَبىن مً الجؼاثغ الٗانمت بلى جلمؿان ،ولهظا ٞةن عؾم الخضوص اإلا٩اهُت
للهىٍت الىَىُت الجؼاثغٍت لم ج ً٨مٗغوٞت ٢بل الاخخال ٫الٟغوسخي ٦ما هي ٖلحها آلان ،ولم ج ً٨الخضوص حٗغ ٝبحن ؾ٩ان
اإلاٛغب الٗغبي.2
ب -البػض ألاماػَػي:ال ٌك٩ل ألاماػَ ٜوخضة جغابُت مخىانلت ظٛغاُٞا ،بط ًخىػٖىن ٖلى ٖضة صو ٫في اإلاٛغب الٗغبي ومىُ٣ت
الؿاخل ألاٞغٍ٣ي ظىىب الصخغاء ال٨بري،و٢ض ْلىا مىظ ال٣ضم في جىانل مؿخمغ م٘ ٖضة ز٣اٞاث ؤزغي،ولى ؤزظها مشال
لظل ٪اإلاٛغب الٗغبي،خُض ًتر٦ؼ الجؼء ألا٦بر مجهمٞ ،ةن التزاوط بحن الؿ٩ان ألانلُحن والىاٞضًً الٗغب بل ٜمً الٗم ٤صعظت
ججٗل الخمُحز بحن ما َى" ز٣اٞت ؤنُلت " وماَى هاجج ًٖ الخإزحر الٗغبي ؤمغا ٖؿحرا. 3
وبطا بدشىا ًٖ م٩ىهاث الش٣اٞت الجؼاثغٍت لىظضها ؤن ألاماػَُٛت م٩ىن عثِسخي لهظٍ الش٣اٞت ،وٍم ً٨ؤن هلسو َظٍ ال٨ٟغة في
الىهاؽ الخالُت:
 جىانل ألاماػَ ٜاإلاؿخمغ مىظ الخاعٍش البُٗض م٘ ٖضة ز٣اٞاث ؤزغي ؤبغػَا الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت. جخجلى الجظوع ألاماػَُٛت للش٣اٞت الٗغبُت الكما ٫بٞغٍُ٣ت في مُاصًً ٖضة ٧اإلاىؾُ٣ى والغ٢و والخ٩اًاث الكٗبُت وًٞالؼزغٞت والهىاٖاث الخغُٞت٦ ،ما جخجلى َبٗا في اللهجاث الٗغبُت اإلاٛاعبُت ،بط ً٣ىٖ ٫الم اللؿاهُاث الجؼاثغي ًُٞل
قحرً٣ان ":بطا ٧اهذ ٖغبُت قما ٫بٞغٍُ٣ا ٢ض اؾخٗاعث ظؼءا ٦بحرا مً مٟغصاتها مً الٗغبُت الٟهخىٞ ،ةن بيُتها الىدىٍت
والهىجُت حٗىص بإنىلها بلى جماػَٛذ".4
 بن ؤؾماء ألاٖالم التي ًضعؾها ٖلم ألاوهىماؾدُ ،)Onomastique( ٪هي ؤخض الكىاَض الهاعزت ٖلى صًمىمت ألاماػَُٛت ختىفي اإلاىاَ ٤التي لم حٗض حؿخٗملها مىظ ٖهض بُٗضٞ ،غٚم وظىص اللٛخحن الٗغبُت والٟغوؿُت ال٣ىي في الجؼاثغ والؿاخل
ؤلاٞغٍ٣ي،بال ؤهه ماػالذ ٢غي بالص ال٣باثل جضعى بإؾمائها ال٣ضًمت.
ج -البػض اللؿىي:بن اللٛت مً ؤَم ؤبٗاص الهىٍت الىَىُت التي حٗبر خى ٫الش٣اٞت الىَىُت مً ؤ٩ٞاع ومٗخ٣ضاث
لؤلٞغاص،واللٛت هي التي ججٗل وظىصا للش٣اٞت و جىا٢لها مً ٞغص آلزغ و مً ظُل آلزغ ؤمغا مم ً٨الخضور.

 - 1أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل الرابع عشر ىجري
 ،1985ص .28

(20-16م) ،اجلزء األول ،اجلزائر ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب،
2

- Kamel bouchama, Algérie terre de foi et de culture, Alger, casbah, édition, Houma, 2000, p p 41 42.
- http://www.aljazeera.net/NR/exeres/.htm (10/01/2016, 14:30h).

3

 - 4فضيل شيريقان  ،بني لغة البعض ولغة البعض اآلخر،اجلزائر ،منشورات القصبة ،2002 ،ص .19
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وما هالخٓه ؤن الجؼاثغ اخخٟٓذ بلٛتها الٗغبُت الٟهخى مً ظهتٞ ،اللٛت الٗغبُت هي اللٛت ألام للش٣اٞت ؤلاؾالمُت،1ومً
ظهت ؤزغي لم جخسلى ًٖ لٛتها الضاعظت التي ال حٗخبر مجغص لهجاث ،بل ٦شحرا ما حؿخٗمل في هىٕ مً الشىاثُت اللٛىٍت اإلاُٟضة في
الخٗامل والخٟاَم ،خُض ؤن اللٛت الٗغبُت الٟهخى ٧اهذ جضعؽ في ٧اٞت ظهاث الُ٣غ بل ختى في اإلاىاَ ٤التي ال حؿخٗمل
ٞحها الٗغبُت الضاعظت ،وٍخساَب ؾ٩اجها باألماػَُٛت )البربغٍت(،في الخُاة الاظخماُٖت الخ٣لُضًت الٗاصًت جٓهغ ألاؾالُب التربىٍت
الخ٣لُضًت الىاؾٗت في :الاججاٍ الكٗبي،و في الُغ ١الخٗبحرًت ،في ألامشا ٫والخ٨م الكٗبُت وألاصب الكٗبي.2
ص -الضًً ؤلاؾالمي:بن الضًً ؤلاؾالمي َى ؤخض م٣ىماث الش٣اٞت الجؼاثغٍت الٗغبُت،و ب٣ضع ما ً٣ىم الضًً بدكُ٨ل الش٣اٞت
ً٣ىم ؤًًا بصخجها بالغمىػ و الميامحن و الُ٣م و َى ًٟطخي بلى حٗبئت اإلاسُا ٫الاظخماعي بغمىػ و ُ٢م و ٖاصاث و ج٣الُض و
مً قإهه اؾدشماعَا في الخ٣ل الش٣افي.3
ٞاإلؾالم َى الضًً الجام٘ اإلااو٘ اإلالم ل٩اٞت الضو ٫الٗغبُت و مٗلم مً مٗالم الش٣اٞت الٗغبُت خُض ؤن الاٖخ٣اص الضًجي َى
ألانل الظي ج٣ىم ٖليٌ الش٣اٞاث بط ظاء الضًً ؤلاؾالمي لُ٣ضم نىعة ظضًضة و مخ٩املت مً اإلاٗخ٣ضاث و جٟغَٗاث َظٍ
اإلاٗخ٣ضاث مما ال ً ٘٣جدذ الخهغ.4
َـ -الػاصاث والخهالُض:بن الٗاصاث والخ٣الُض هي ٗٞل اظخماعي مخىاعر ًغج٨ؼ ٖلى جغار ًضٖمه وَٛظًه ،لها ٢ىة
مُٗاعٍت،وجخُلب الامخشا ٫الاظخماعي ،والُاٖت الهاعمت،وج٩ىن مغجبُت بٓغو ٝاإلاجخم٘ الظي جماعؽ ُٞه،5وجخجؿض الٗاصاث
والخ٣الُض الجؼاثغٍت الٗغبُت ؤلاؾالمُت باإلاالبـ التي ًغجضوجها الجؼاثغٍىن ،وبالٗال٢اث والُ٣م الاظخماُٖت ألانُلت ٧اخترام
الىالضًً و٦باع الؿً وال٨غم٦ ،ما جٓهغ الٗاصاث والخ٣الُض الجؼاثغية بالخضًً والٗباصاث.
زالثا :الػىإلات :مكهىمها ومظاَغَا
 مكهىم الػىإلاتٞ:الٗىإلات في اللؿان الٗغبي مً الٗالم وٍخهل بها ٗٞل (ٖىلم) ٖلى نُٛت ٞىٖل وهي مً ؤبيُت اإلاىاػًٍالهغُٞت الٗغبُت،وهالخٔ ًٖ صاللت َظٍ في الهُٛت ؤجها جُٟض وظىص ٞاٖل ًٟٗل ،وَظا ما هالخٓه ٖلى مٌٛت ( )zationفي
ؤلاهجلحزًت ٖلى زال ٝنُٛت) (ismفي ( )Globalismالتي حٗجي الٗاإلاُت َظا في اللٛت.
ؤما في الاضؿالح ٞالٗىإلات حٗجي ظٗل الصخيء ٖلى مؿخىي ٖالمي ؤي ه٣له مً اإلادضوص اإلاغا٢ب بلى الالمدضوص الظي ًىإي ًٖ
٧ل مغا٢بت ،واإلادضوص َىا َى ؤؾاؾا الضولت ال٣ىمُت التي جخمحز بدضوص ظٛغاُٞت وصًمٛغاُٞت ناعمت ،جد٧ ٟٔل ما ًخهل
بسهىنُت الضولت وجٟغصَا وجمحزَا ًٖ ٚحرَا ،ؤما الالمدضوص ٞاإلا٣هىص به الٗالم ؤي ال٨غة ألاعيُت.6

 - 1يوسف القرضاوي ،الصحوة اإلسالمية ومهوم الوطن العريب واإلسالمي ،األردن ،منتدى الفكر العريب ،1998 ،ص .18
2

- Nafissa zerdouni, enfant d‟hier, paris, François Maspero, 1988, p 59.

 - 3عبد الغين عماد ،سوسيولوجيا الثقافة ،ادلفاىيم واإلشكاليات ،من احلداثة إىل العودلة ،ط ،1بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،.2006 ،ص .138
 - 4أمني سعيد عبد الغين ،الثقافة العربية والفضائيات ،ط ،1القاىرة ،ايرتاك للنشر والتوزيع ،2003 ،ص .72

 - 5نادية زلفوظ مصطفى ،خصائص الثقافة العربية اإلسالمية يف ظل حوار الثقافات ،ط  ،1القاىرة ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،2006 ،ص
.22
 - 6باسم علي خريسان ،العودلة والتحدي الثقايف ،بريوت ،دار الفكر العريب للطباعة ،2001 ،ص .18
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ب -مظاَغ الػىإلات:
 الػىإلات الانخطاصًتٌ:كحر مٟهىم الٗىإلات مً اإلاىٓىع الا٢خهاصي بلى جدى ٫الٗالم بلى مىٓىمت مً الٗال٢اث الا٢خهاصًتاإلادكاب٨ت التي جؼصاص حُٗ٣ضا لخد ٤ُ٣ؾُاصة هٓام ا٢خهاصي واخضُٞ ،ه ًدباص ٫الٗالم اٖخماص بًٗه ٖلى بًٗه آلازغ في ٧ل
السضماث والؿل٘ واإلاىخجاث وألاؾىا ١وعئوؽ ألامىا ٫والٗمالت والسبرة ،خُض ال ُ٢مت لغئوؽ ألامىا ٫مً صون اؾدشماعاث،
وال ُ٢مت للـل٘ صون ؤؾىا ١حؿتهل٨ها.1
 الػىإلات الؿُاؾُت:الٗىإلات الؿُاؾُت هي ٖ٨ـ ؾُاصة الضولت،ؤي ٣ٞضان الضولت لؿُاصتها ،وصوعاجها في عجلت الٗاإلاُت ،وَىَض ٝجداو ٫الضو ٫الغاُٖت للىٓام الٗالمي الجضًض جد٣ُ٣ه جدذ مؿمى الٗىإلات وخضور طلً ٪اصي بلى ٣ٞضان الضو٫
هٟىطَا وجإزحرَا في ٖالم الؿُاؾت.2
 الػىإلات الثهاقُت وؤلاغالمُت:وهي مدىع صعاؾدىا ،قالػىإلات الثهاقُت هي مداولت لىي٘ قٗىب الٗالم في ٢ىالب ٨ٞغٍتمىخضة وطل ٪لؿلسها ًٖ ز٣اٞتها ومىعوثها الخًاعيٞ" ،الٗىإلات هٓام ًٟ٣ؼ ٖلى الضولت وألامت والىًَ ،هٓام ًغٍض ع٘ٞ
الخىاظؼ والخضوص ،بهه هٓام ٌٗمل ٖلى بٞغا ٙالهىٍت الجماُٖت لؤلمت مً ؤي مدخىي ،وٍض ٘ٞبلى الخٟخِذ والدكخِذ لحربِ
الىاؽ بٗالم الالوًَ والالؤمت والالصولت ".3
ؤما الػىإلات ؤلاغالمُت ٣ُٞهض بها "الٗملُت التي تهض ٝبلى الخُٗٓم اإلادؿاعٕ واإلاؿخمغ في ٢ضعاث وؾاثل ؤلاٖالم واإلاٗلىماث
ٖلى ججاوػ الر صوص الؿُاؾُت والش٣اُٞت بحن اإلاجخمٗاث بًٟل ما جىٞغٍ الخ٨ىىلىظُا الخضًشت ،الخ٩امل والاهضماط بحن وؾاثل
ؤلاٖالم والاجها ٫واإلاٗلىماث ،وطل ٪لضٖم ٖملُت جىخُض وصمج ؤؾىا ١الٗالم مً هاخُت ،وجد ٤ُ٣م٩اؾب لكغ٧اث ؤلاٖالم
والاجهاالث واإلاٗلىماث الٗمال٢ت مخٗضصة الجيؿُاث ٖليخؿاب ج٣لُو ؾلُت وصوع الضولت في اإلاجالحن ؤلاٖالمي والش٣افي
مً هاخُت ؤزغي".4
ؤًًا ؤن "مً ؤَم مٓاَغ الٗىإلات ؤلاٖالمُت التي ظٗلذ الٗالم ٌكبه ياخُت نٛحرة في مضًىت ٦بحرة َى الاهٟجاع اإلاٗلىماحي ؤو
الباعة اإلاٗلىماجُت التي ؾحرتها الشىعة الاجهالُت".5
عابػا:الهىٍت الثهاقُت والػىإلات و ػمت الازترام الثهافي:
جُغح ًُ٢ت الهىٍت الش٣اُٞت هٟؿها في ْل جدىالث الٗىإلات ،والتي جشحر ؤػمت ازترا ١الش٣اٞت والىٓغ بلى َظٍ ألازحرة ً٩ىن مً
مىُل"٤ؤجها ْاَغة جخٗغى لها مسخل ٠الش٣اٞاث الىَىُت بما في طل ٪ز٣اٞاث ؤوعبا هاَُ ٪ز٣اٞاث البلضان الىاٗ٢ت جدذ
هٟىط الٛغب وَُمىخه بلضان ٖالم الجىىب"ٟٗٞ ،6ل ازترا ١الش٣اٞت َى ؾلب للسهىنُت وَى ٗٞل اٖخضاء ٖلى آلازغ ،خُض
 - 1السيد أمحد مصطفى عمر ،إعالم العودلة وتأثريه يف ادلستهلك ،العدد  ،256ادلستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،2006 ،ص .74
 - 2أمحد كنعان ،العودلة والبحث ال علمي واقعا طموحا ،ندوة العودلة والتعليم العايل والبحث العلمي يف الوطن العريب ،تونس ،جامعة العلوم والتقنيات
والطب ،احتاد اجلامعات العربية ،2000/11/23-20 ،ص .9
 - 3زلمد عابد اجلابري ،العودلة واذلوية الثقافية ،مرجع سبق ذكره ،ص .19
 - 4زلمد شومان ،عودلة اإلعالم ومستقبل النظام اإلعالمي ،رللد  ،28العدد( ،02د.م.ن) ،رللة عامل الفكر ،أكتوبر -ديسمرب  ،1999ص .161
 - 5مؤيد عبد اجلبار احلدييت ،العودلة اإلعالمية واألمن القومي العريب ،ط ،1عمان ،األىلية للنشر والتوزيع ،2002 ،ص .218
 - 6زلمد عابد اجلابري ،ادلسألة الثقافية يف الوطن العريب ،ط  ،2العدد  ، 25بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة الثقافة القومية ،مارس ،1999
ص .209
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ؤن الازترا ١الش٣افي ٌؿتهض ٝازترا ١الهىٍت الخًاعٍت لؤلمم و الكٗىب مً زال ٫ازترا ١اإلاىٓماث اإلا٩ىهت لش٣اٞتها
مىٓىماث الخ٨ٟحر والخمشالث ومىٓىماث الُ٣م ومىٓىماث الخٗبحر ومىٓىماث الؿلى.1٥
وبك٩ل ٖام ًخًمً مٟهىم الازترا ١الش٣افي ألابػاص الخالُت:2
 جبُٗت ز٣اٞت الضولت اإلاؿخ٣بلت لش٣اٞت الضولت البازت ،واٖخماصَا ٖلحها اٖخماصا بيُىٍا في بهخاط الُ٣م و اإلاٗاوي وألا٩ٞاعواإلاٗاع ٝالتي جدخاط بلحها ،ؾىاء ؤ٧ان طل ٪بؿبب جٟى ١ز٣اٞاث الضولت اإلاستر٢ت و ٢ضعاتها ؤم بؿبب اوٗضام الش٣ت في الىٟـ
لضي الش٣اٞاث اإلاؿخ٣بلت.
 وي٘ الٗ٣باث ؤمام الجهىص التي جبظلها الضو ٫الىامُت لخمشُل صٖاثم اؾخ٣اللها الش٣افي ويمان ؾُاصتها. حُُٗل ؤلاعاصة الىَىُت للضولت الخابٗت ز٣اُٞا و٣ٞضان ؾُِعتها ٖلى بٖاصة ج٩ىًٍ طاتها وججضصَا.وٍمشل الخدال ٠بحن الش٣اٞت والخ٣اهت طعوة ال٣ضعاث التي ج٣ضمها الٗىإلات في الخ٣ل الش٣افيٞ ،هي جم٨ىذ ٗٞلُا مً ازترا١
الخضوص الش٣اُٞت اهُال٢ا مً مغا٦ؼ نىاٖت و جغوٍج الىماطط الش٣اُٞت طاث الُاب٘ الٛغبي ،وؤلٛذ بالخالي بم٩اهُاث الخشا٠٢
٦سُاع ٌٗجي الاهٟخاح الُىعي للمىٓىماث الش٣اُٞت اإلاسخلٟت ٖبر آلُاث الخإزغ والخإزحر ،والخٟاٖل اإلاخباص.3٫
واًضولىظُا الازترا ١الش٣افي ج٣ىم ٖلى وكغ وج٨غَـ ظملت مً ألاوَامً ،م ً٨خهغَا في ألاوَام السمؿت الخالُت:4
وَم الكغصًت:ؤي اٖخ٣اص الٟغص ؤن خ٣ُ٣ت وظىصٍ مدهىعة في ٞغصًخه و ؤن ٧ل ما ٖضاٍ ؤظىبي ٖىه ال ٌٗىُه ،بهما ٌٗمل َظا
الىَم ٖلى جسغٍب وجمؼٍ ٤الغابُت الجماُٖت التي ججٗل الٟغص ٌعي ؤن وظىصٍ بهما ً٨مً في ٧ىهه ًٖىا في ظماٖت وفي َب٣ت
وؤمت ،وبالخالي وَم الٟغصًت َظا حهض ٝبلى بلٛاء الهىٍت الجمٗىٍت والُبُ٣ت والىٍهُت وال٣ىمُت و٧ل بَاع ظماعي آزغ لُب٣ى
ؤلاَاع الٗالمي بل الٗىلمي َى وخضٍ اإلاىظىص.
وَم الخُاع الصخص يً:غجبِ باألو ٫وٍ٨مله ،بهه باؾم الخغٍت ً٨غؽ الجزٖت ألاهاهُت وَٗمل ٖلى َمـ الغوح
الجماُٖت،ؾىاء ٧اهذ ٖلى نىعة الىعي الُب٣ي ؤو الىعي ال٣ىمي ؤو الكٗىع ؤلاوؿاوي.
وَم الخُاص :لُض ٘ٞباألمىع زُىة ؤزغي في الاججاٍ هٟؿه ٞما صام الٟغص وخضٍ اإلاىظىص و ما صام خغ ٞهى مداًض و٧ل الىاؽ و
ألاقُاء بػاءٍ مداًضون ؤو ًجب ؤن ً٩ىهىا ٦ظل ٪وَ٨ظا حٗمل َظٍ الاًضولىظُا مً زال ٫وَم الخُاص ٖلى ج٨غَـ الخدلل مً
٧ل التزام و اعجباٍ بإًت ًُ٢ت.
الاغخهاص في الؿبُػت البشغٍت التي ال جخؿحر:بهه ًغمي بلى نغ ٝالىٓغ ًٖ عئٍت الٟىاع ١بحن ألاٚىُاء وال٣ٟغاء ،بحن البٌُ و
الؿىص ،بحن اإلاؿخٛلحن وبحن مً َم ضخاًا الاؾخٛال ٫و ٢بىلها بىنٟها ؤمىعا َبُُٗت ،و بالخالي قل عوح اإلا٣اومت في الٟغص و
الجماٖت.

 - 1ادلرجع نفسو ،ص .214
 - 2زلمد عابد اجلابري ،ادلسألة الثقافية يف الوطن العريب ،مرجع سبق ذكره ،ص .17
 - 3عبد الغين عماد مرجع سبق ذكره ،ص .290
 - 4زلمد عابد اجلابري ،ادلسألة الثقافية يف الوطن العريب ،مرجع سبق ذكره ،ص .302
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الاغخهاص في ؾُاب اُضغاع الاحخماعيَ:ى الخخىٍج الهغٍذ لؤلوَام الؿاب٣تُٚ ،اب الهغإ الاظخماعي مٗىاٍ بطا ٢بلىاٍ
وؾلمىا به و٢مىا باالؾدؿالم للجهاث اإلاؿخٛلت ،مً قغ٧اث و و٧االث و ٚحرَا مً ؤصواث الٗىإلات ،وبٗباعة ؤزغي الخُبُ٘ م٘
الهُمىت والاؾدؿالم لٗملُت الاؾخدبإ الخًاعي ًإحي ٣ٞضان الكٗىع باالهخماء للىًَ ،ؤو ؤمت ؤو صولت و بالخالي بٞغا ٙالهىٍت
الش٣اُٞت مً ٧ل مدخىي.
والجؼاثغ بهىٍتها ألاماػَُٛت الٗغبُت ؤلاؾالمُت حِٗل خالت مً حٛلٛل لخإزحراث ؾلبُت للٗىإلات ؤلاٖالمُت والش٣اُٞت،طل ٪ؤن
جض ٤ٞالغؾاثل ؤلاٖالمُت والش٣اُٞت اإلاٗىإلات مً اإلاغا٦ؼ الغؤؾمالُت ب٩ل ٢ىتها وٖىٟىاجها و٢ضعاتها جهب في صو ٫ألاَغاٝ
٦مجخمٗاث الٗالم الشالض،والتي جهبذ في الىا ٘٢مجغص مؿخ٣بلت لهظٍ الغؾاثل ؤلاٖالمُت والش٣اُٞت ب٩ل ما ٞحها مً ُ٢م،
بًٗها ٌٗخبر في هٓغ َظٍ اإلاجخمٗاث ُ٢ما ؾلبُت وؤخُاها مضمغة،وهي في ظمُ٘ الخاالث جدمل ؤزُاع الٛؼو الش٣افي مما حهضص
السهىنُاث الش٣اُٞت لهظٍ اإلاجخمٗاث.1
زامؿا :الشباب والهىٍت،حضلُت الهبىُ والغقؼ:
بن مغخلت الكباب حٗغ ٝبىاء هٟسخي و٨ٞغي وٖ٣ضي وهي مغخلت جخه ٠بالخمغص وخب الخُغ ٝوالًٟى ٫والاَالٕ ،وجخه٠
ؤًًا بالبدض ًٖ الترُٞه واإلاخٗت والابخٗاص ًٖ الهغامت ،وهي ألا٦ثر خبا ومُال ل٩ل ظضًض،والكباب في البلضان الٗغبُت ٖامت
وفي مجخمٗاجىا ٌِٗل ؤػمت َىٍت ،وبٗض الاهخماء ،خُض"حٗض ٞئت الكباب مً ؤ٦ثر الٟئاث التي جدىىٕ اؾخجاباتها اججاٍ م٩ىهاث
الهىٍت ما بحن ال٣بى ٫والغ٦،ٌٞما ؤجها ؤ٦ثر الٟئاث جإزغا بالخدضًاث التي جىاظه الهىيةٖ،بر مىظاث وهجماث الخُٛحر الش٣افي
اإلاخخالُت وطل ٪بد٨م ما جخمحز به مغخلت الكباب مً صًىامُ٨ت،و٢ضعة ٖالُت ٖلى الخغ٦ت والخٟاٖل م٘ بًٗهم البٌٗ وم٘
ٚحرَم مً ألاظُا ٫ألازغي،و٦ظل ٪م٘ اإلااؾؿاث والىٓم وال٣ىاٖض الٗامت الؿاثضة في اإلاجخم٘"،2و٧لىا ًلخٔ ما ًدضر مً
نغاٖاث َىٍاث لضي الكباب الظي ؤنبذ ٌِٗل بحن ٢ابل في ؤخُان ٢لُلت وعا ٌٞفي ٦شحر مجها لشىابخه و ًٓهغ طل ٪ظلُا في
آلاٞاث الاظخماُٖت و الخ ٪٨ٟالاظخماعي و الش٣افي في اإلاجخم٘.
وؤنل َظٍ الجضلُت َى نغإ لضي الكباب في ؤٖلى ؾلم للش٣اٞتَ ،ى الُ٣م والاهخماء باإلياٞت بلى زىابجىا،ونغإ الُ٣م
ً٩ىن بحن ُ٢م اإلاجخم٘ اإلاخ٣ضم،والُ٣م الخ٣لُضًت الؿاثضة في مجخمٗىا ألام الظي ًاصي بلى خالت مً الخظبظب في الاهخماء
الش٣افي.
وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤهىا ؤمام ٞئاث زالر مً الكباب طوي اؾخجاباث مسخلٟت ،الٟئت ألاولى هي ألا٦ثر اعجباَا بهىٍتها وٖلى
السهىم الجؼء الهلب ؤو ال٣لب مً الهىٍت ،وَى الُ٣م الضًيُت وألازالُ٢ت ،وَاالء ٌكٗغون بإن َىٍتهم في زُغ قضًض
وؤن الخل الىخُض َى الؿعي لخماًت َظٍ الهىٍت بإي وؾُلت ،واإلاك٩لت ألا٦بر ؤن َظٍ الٟئت مً ألانل ٧اهذ حٗاوي مً ؤػمت
َىٍت وَىُتٞ ،الهىٍت ٖىضَا لم جغجبِ بىًَ ب٣ضع ما اعجبُذ بضًً،ؤما الاؾخجابت الشاهُت ٞهي اؾخجابت مخُغٞت و جغجبِ في
الٛالب بٟئاث الكباب الظًً ٌٗاهىن مً الخغمان،وفي هٟـ الى٢ذ ًٗ٣ىن جدذ وَإة ز٣اٞت الاؾتهال ٥بكضة ،مما ًجٗلهم
ًبدشىن ًٖ الىؾاثل التي حكب٘ اخخُاظاتهم ؾىاء ٧اهذ مكغوٖت ؤو ٚحر مكغوٖت٦ ،ما ٌكٗغون بالى٣مة ٖلى الضولت
واإلاجخم٘ ،اللظًً حؿببا في خغماجهم مً ؤصوى خ٣ى٢هم ،ؤما الٟئت الشالشت وهي الٟئت اإلاخٛغبت مً ألانل ،والتي حِٗل ٖلى
ؤعاضخي ؤوَاجها ٖلى اإلاؿخىي اإلااصي ول٨جها بمكاٖغَا ومُىلها وز٣اٞتها حِٗل في مجخمٗاث ؤزغيٞ ،هظٍ الٟئت وهي قغٍدت
 - 1حسن عبد اهلل العابد ،مرجع سبق ذكره،ص ص .104 103
 - 2ىويدا علي ،الشباب واذلوية والعودلة ،جدليات القبول والرفض ،العدد  ، 132رللة شؤون عربية ،األمانة العامة جلامعة الدول العربية ،2007 ،ص .85
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٢لُلت مً الكباب مِؿىعة الخا ٫بضعظت ٦بحرة ،حٗاوي مً ؤػمت َىٍت مىاَىت ًٖ ألانل بد٨م ٖضم عياَا ًٖ وا٘٢
مجخمٗاجىا وٖضم ج٣بلها للُ٣م الؿاثضة في َظٍ اإلاجخمٗاث.1
وؤنل ؤػمت الهىٍت في مجخمٗىا َى جالقي الش٣اٞاث ،التي ج٩ىن في هٓغ الكباب زانت في مجخمٗىا ؤجها ز٣اٞت ٖهغٍت باإلا٣اعهت
م٘ ُ٢م و ز٣اٞتهم الخ٣لُضًت ،وبظلً ٪خد ٤٣الاٚتراب الظي َى حٗبحر ًٖ ٖضم الغيا وًٖ الغ ٌٞللمجخم٘ وز٣اٞخه،وظىَغٍ
الكٗىع بال٣ٟضان ،2ؤي ؤن َظٍ ألاػمت زل٣ذ ما ٌؿمى باالٚتراب الش٣افي والخٛغٍب،ول ً٨ال ًم٨ىىا ؤن وٗمم َظا ،طل ٪اهه
ؤزبدذ ألاخضار والضعاؾاث اإلاُضاهُت ؤن ُ٢اٖاث واؾٗت مً الكباب الٗغب٢،ض جىحي مٓاَغَم و زُاباتهم بإن خؿهم
الىَجي ٢ض جى ٠٢ؤو اهدغ ،ٝلٖ ً٨ىضما جمغ ؤوَاجهم و ؤمتهم بهؼة ؾُاؾُت ؤو ٖؿ٨غٍت ؤو ا٢خهاصًت ؤو ختى مىازُت ،جغي
ال٨شحر مجهم ًىٚ ٌٟباع الٛغبت وٍغ ٘ٞألا٢ىٗت الؼاثٟت وٍ٨ك ًٖ ٠خالت وظضاهُت ُٞايت ،وٍبضي اؾخ٘صاصا مٟاظئا للخٟاٖل
الش٣افي والاظخماعي بل بن بًٗهم ًخجاوػ لٛت الاخخجاط لُبضي عٚبت ناص٢ت و ٖمُ٣ت في الخغا ٥الاظخماعي.3
ول ً٨عٚم طلَ ٪ىا ٥ؤػمت َىٍت ٌٗاوي مجها الكباب ،وهي مخإنلت في مجخمٗىا زانت م٘ َظٍ الُ٣م والش٣اٞاث الىاٞضة مً
مجخمٗاث ؤ٦ثر ج٣ضما،وم٘ ما حٗاهُه مجخمٗاجىا مً يٗ ٠وجسلٖ ٠لى ٧اٞت ألانٗضة ؤمام الىماطط الخًاعٍت ألازغي
اإلا٣ضمت له،ما ًاصي بلى اؾتهالُ٢ ٥م وز٣اٞت َظٍ اإلاجخمٗاث ،والظي ؤنبذ عمؼا مً عمىػ اإلا٩اهت الاظخماُٖت ،وَظا ما ًاصي
بلى البدض ًٖ ٧ل ما َى ؤظىبي ،ألامغ الظي ًاصي بلى جدىالث في البيُت الً٤مُت و الش٣اُٞت.
ؾاصؾا:ؾبل حػؼٍؼ الهىٍت الثهاقُت الىؾىُت للشباب في ظل جدضًاث الػىإلات:
بن الجض ٫الضاثغ خى ٫ؾبل خماًت الهىٍت الش٣اُٞت اؾخمغ لى٢ذ َىٍل و ماػلىا ختى آلان مكٛىلحن بالخهضي لٗملُت الخأ٧ل
الش٣افي ،وػاص َغح َظٍ الًُ٣ت الُىم ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى ،خُض ؤصث زىعة اإلاٗلىماث وما هجم ٖجها مً جىؾ٘ ٞغم
خهى ٫ألاٞغاص ٖلى اإلاٗلىماث بلى تهضًض الش٣اٞاث ال٣ىمُت واإلادلُت بُغٖ ١ضًضةٞ ،هي ٢ض جاصي بلى الخسلي ًٖ الُ٣م
وألاٖغا ٝالخ٣لُضًت ،وفي مٗغى خضًصىا ًٖ جإزحر الٗىإلات في الهىٍت الش٣اُٞت ؾيخٗغى بلى بٌٗ الا٢تراخاث والخىنُاث
هغاَا ُٟ٦لت للخس ٠ُٟمً آزاعَا ومىاظهتها ،وطل ٪بالُ٣ام بماًلي:
 -1يغوعة مغاظٗت الؿُاؾاث الش٣اُٞت الغؾمُت واإلادلُت والٗاإلاُت وجُىٍغ اؾتراجُجُاث ظضًضة لبىاء الىعي والًمحر
ؤلاوؿاوي مً ٢بل اإلاشٟ٣حن وناوعي الش٣اٞت ؤًًا.
 -2جغؾُش مكاٖغ الاٖتزاػ بالترار ألاماػَ ٜيوالٗغبي وؤلاؾالمي لضي الكباب وجىٞحر البجى ألاؾاؾُت اللٛىٍت التي جاَل اللٛت
ألاماػَُٛت والٗغبُت للخٟاٖل م٘ لٛاث الٗالم آلازغ ،ؾىاء مً خُض جىٓحرَما ال حٗلُمهما ،ؤو بٖضاص مٗاظمهما ؤو بغامج
اؾخسضامهما ٖبر وؾاثِ الخ٣ىُت الخضًشت.
 -3ج٣ضًم ٢غاءة ظضًضة للترار ثجماشخى م٘ مخٛحراث الٗهغ ،بدُض ً٩ىن ٖامال مً ٖىامل ؤلابضإ ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جإَُل
ؤلاوؿان ال٣اصع ٖلى الخٗامل م٘ اإلاخٛحراث الٗىإلاُت صون اوٛالٖ ١لى الظاث ؤو ع ٌٞآلازغ،وصون اهٟخاح ؤو جبُٗت جىُل ٤مً
 - 1صالح الدين اجلورشي ،الشباب العريب واالنرتنت ،ىروب من السياسة أم زلاولة إلعادة بنائها؟ ،العدد  ،182رللة شؤون عربية ،األمانة العامة اجلامعية
للدول العربية ،2007 ،ص .96
 -2صاحل أبو أصبع ،حتديات اإلعالم العريب ،دراسة اإلعالم  ،ادلصداقية ،احلرية ،التنمية ،واذليمنة الثقافية ،ط  ،1عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع،
،1999ص .53
 - 3صالح الدين اجلورشي ،مرجع سبق ذكره ،ص .80
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اجهؼام خًاعي ،بل جإَُله في بَاع ؤنُل ًىُل ٤مً الشىابذ والُ٣م ألاصخيلت التي جدَ ٟٔىٍخه ،وفي هٟـ الى٢ذ ًخىا ٤ٞم٘
اإلاخٛحراث اإلاٗانغة باإلٞاصة مً زماعَا.
 -4الخدغ ٥إلبغاػ الهىٍت الش٣اُٞت،وٖضم الب٣اء م٨خىفي ألاًضي واهخٓاع الازترا ١الش٣افي الٛغبي مً ؤظل اؾتهال٦ه والاٖتراٝ
به.
 -5الضٞإ ًٖ الهىٍت الش٣اُٞت و م٣اومت الٛؼو بالٗ٣النًت و بالضًم٣غاَُت  ،بةٖاصة الاٖخباع للهىٍت الىَىُت و جيكُِ ٖىانغ
الهىٍت في اليؿُج اإلاجخمعي ألجها حؿاَم في مٗغٞت الخُىع الخانل بةصعا ٥و وعي.
 -6التر٦حز في اإلاىاهج الضعاؾُت ٖلى ْاَغة الٗىإلات بما لها وما ٖلحها وبُان ؤزغَا ٖلى مجاالث الخُاة الا٢خهاصًت والؿُاسخية
والاظخماُٖت ،والتر٦حز ٖلى ؤزغَا في الهىٍت الىَىُت.
 -7بهماء ؤلاخؿاؽ في هٟؿُت الكباب بالسهىنُت الش٣اُٞت و محزاث الهىٍت الش٣اُٞت و الخًاعٍت بالخٟاٖل اإلاضع ٥م٘
الش٣اٞاث ألازغي ٖلى ؤؾاؽ الخٗاون و الخ٩امل صون جبُٗت ز٣اٞت بلى ز٣اٞت ؤزغي.
 -8صٖم الؿبل والُغوخاث الخًاعٍت بحن الكباب زانت التي جضٖى بلى الخٟاّ ٖلى الهىٍت الىَىُت ،م٘ الاٖترا ٝوال٣ضعة
ٖلى الخٗامل ؤلاًجابي م٘ خ٣ُ٣ت الخٗضصًت ال٨ٟغٍت والش٣اُٞت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت بحن مجخمٗاث الٗالم ،ألن الخٟاّ
ٖلى الهىٍت الىَىُت ال ًخد ٤٣مً زال ٫الخٟاّ ٖلحها ٦ما هي ،بل مً زال ٫بٖاصة بىائها في بَاع الٗىإلات والشىعة الٗلمُت
واإلاٗلىماجُت والخ٣ىُت وج٨ىىلىظُاث الاجها.٫
زاجمت:
بن الهىٍت الش٣اُٞت هي ؤؾاؽ وظىص الٟغص وب٣اثه وهي اوٗ٩اؽ لُ٣مه وٖاصاجه وؤزال٢ه واهخماثهٞ ،الهىٍت الش٣اُٞت جدضص
بىاء ٖلى جىٞغَا ٖلى ٖضة م٣ىماث ٧الُ٣م والخ٣الُض واللٛت،بطا ٧ان الخمؿ ٪بالهىٍت الش٣اُٞت مؿاولُت جٖ ٘٣لى ٖاج٤
الجمُ٘ ٞةن الخٟاّ ٖلحها َى الخدضي ألا٦بر الظي ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤الكباب ،باٖخباعَم نىإ اإلاؿخ٣بل والخُٛحر وبىاء الىًَ.
ٞمٗاهاة الكباب مً الازترا ١الش٣افي وؾُىة الٗىإلات جاصي بلى ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخهغ ٝو ٤ٞاإلا٣اًِـ اإلاخٗاعٖ ٝلحها
ؤزالُ٢ا واظخماُٖا والكٗىع بالبٗض ًٖ ألاَضا ٝالخًاعٍت والش٣اُٞت إلاجخمٗهم ووَجهم ،وال ًم ً٨الخٛلب ٖلى اإلاك٨الث
والخدضًاث التي جُغخها الٗىإلات وزىعة الاجهاٖ ٫لى اإلاجخمٗاث الٗغبُت بغًٞها ؤو الهغب مجها ؤو بصاهتها وبهما بسل ٤الكغوٍ
الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والش٣اُٞت التي حؿمذ بالؿُُغة ٖلى آلُاتها والاؾخٟاصة مجها إلٖاصة بىاء َظٍ اإلاجخمٗاث هٟؿها
وبٖاصة الش٣ت ل٣ىاَا الاظخماُٖت والش٣اُٞت.
نابمت اإلاغاحؼ:
 -1ؤبى ؤنب٘ نالر ،جدضًاث ؤلاٖالم الٗغبي ،صعاؾت ؤلاٖالم ،اإلاهضاُ٢ت ،الخغٍت ،الخىمُت ،والهُمىت الش٣اُٞتٖ ،1ٍ ،مان،
1999
صاع الكغو ١لليكغ والخىػَ٘. ،
1995
 -2الجابغي مدمض ٖابض ،مؿإلت الهىٍت ،الٗغوبت وؤلاؾالم والٛغب ،بحروث ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت. ،
 -3الجابغي مدمض ٖابض ،اإلاؿإلت الش٣اُٞت في الىًَ الٗغبي ،2ٍ ،الٗضص ،25بحروث ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىح صة الٗغبُت ،ؾلؿلت
1999
الش٣اٞت ال٣ىمُت ،ماعؽ .
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1995
 -4الجغظاوي الكغٍٖ ٠لي بً مدمض ،الخٗغٍٟاث ،بحروث ،لبىان ،صاع ال٨خب الٗلمُت. ،
2002
 -5الخضًتي ماٍض ٖبض الجباع ،الٗىإلات ؤلاٖالمُت وألامً ال٣ىمي الٗغبيٖ ،1ٍ ،مان ،ألاَلُت لليكغ والخىػَ٘. ،
2002
 -6السخمغاوي ؤؾٗض ،وًالث الٗىإلات ٖلى الضًً واللٛت والش٣اٞت ،1ٍ ،صاع الىٟاجـ. ،
2004
 -7الٗابض خؿً ٖبض هللا ،ؤزغ الٗىإلات في الش٣اٞت الٗغبُت ،بحروث ،صاع الجهًت الٗغبُت. ،
1996
 - 8الٗالم مدمىص ؤمحن ،ال٨ٟغ الٗغبي بحن السهىنُت وال٩ىهُت ،ال٣اَغة ،صاع اإلاؿخ٣بل الٗغبي. ،
1983
 -9الُماع مدمض ،الغوابِ الش٣اُٞت بحن الجؼاثغ والساعط ،الجؼاثغ ،الكغ٦ت الىَىُت لليكغ والخىػَ٘. ،
1996
 -10بً وٗمان ؤخمض ،الهىٍت الىَىُت ،الخ٣اث ٤واإلاٛالُاث ،الجؼاثغ ،صاع ألامت. ،
.2001
 -11زغَؿان باؾم ٖلي ،الٗىإلات والخدضي الش٣افي ،بحروث ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي للُباٖت،
 -12ؾٗض هللا ؤبى ال٣اؾم ،جاعٍش الجؼاثغ الش٣افي مً ال٣غن الٗاقغ بلى الغاب٘ ٖكغ هجغي(20-16م) ،الجؼء ألاو ،٫الجؼاثغ،
1985
اإلااؾؿت الىَىُت لل٨خاب. ،
2002
 -13قحرً٣ان ًُٞل ،بحن لٛت البٌٗ ولٛت البٌٗ آلازغ ،الجؼاثغ ،ميكىعاث ال٣هبت. ،
ٖ -14ماص ٖبض الٛجي ،ؾىؾُىلىجيا الش٣اٞت ،اإلاٟاَُم وؤلاق٩الُاث ،مً الخضازت بلى الٗىإلات ،1ٍ ،بحروث ،مغ٦ؼ صعاؾاث
2006
الىخضة الٗغبُت. ،
2003
ٖ -15بض الٛجي ؤمحن ؾُٗض ،الش٣اٞت الٗغبُت والًٟاثُاث ،1ٍ ،ال٣اَغة ،اًترا ٥لليكغ والخىػَ٘. ،
1999
ٚ -16لُىن بغَان  ،ز٣اٞت الٗىإلات وٖىإلات الش٣اٞت ،صمك ،٤صاع ال٨ٟغ. ،
 -17مهُٟى هاصًت مدٟىّ ،زهاثو الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُت في ْل خىاع الش٣اٞاث ،1ٍ ،ال٣اَغة ،صاع الؿالم للُباٖت
.2006
واليكغ والخىػَ٘،
ب -اإلاجالث والضوعٍاث:
 -1الجابغي مدمض ٖابض ،الٗىإلات والهىٍت الش٣اُٞت ،مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،228ٕ ،بحروث ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،
1998
ٞبراًغ .
 -2الجىعشخي نالح الضًً ،الكباب الٗغبي والاهترهذَ ،غوب مً الؿُاؾت ؤم مداولت إلٖاصة بىائها ،الٗضص ،182مجلت قاون
2007
ٖغبُت ،ألاماهت الٗامت الجامُٗت للضو ٫الٗغبُت. ،
1999
 -3قىمان مدمضٖ ،ىإلات ؤلاٖالم ومؿخ٣بل الىٓام ؤلاٖالمي ،مجلض ،28الٗضص ،02مجلت ٖالم ال٨ٟغ ،ؤ٦خىبغ -صٌؿمبر .
ٖ -4مغ الؿُض ؤخمض مهُٟى ،بٖالم الٗىإلات وجإزحرٍ في اإلاؿتهل ،٪الٗضص ،256مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة
2006
الٗغبُت. ،
ٖ -5لي َىٍضا ،الكباب والهىٍت والٗىإلات ،ظضلُاث ال٣بى ٫والغ ،ٌٞالٗضص ،132مجلت فئون ٖغبُت ،ألاماهت الٗامت لجامٗت
.2007
الضو ٫الٗغبُت،
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ج -اإلالخهُاث واإلاؤجمغاث:
 -1الخىٍجغي ٖبض الٗؼٍؼ بً ٖشمان و آزغون ،الٗىإلات والهىٍت ،الهىٍت والٗىإلات مً مىٓىع خ ٤الخىىٕ الش٣افي في يىء ٞلؿٟت
1997
خىاع ألاصًان والخًاعاث،الضوعة ألاولى،الغباٍ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت ،مَبىٖاث ؤ٧اصًمُت اإلامل٨ت اإلاٛغبُت. ،
.1998
 -2ال٣غياوي ًىؾ ،٠الصخىة ؤلاؾالمُت وَمىم الىًَ الٗغبي وؤلاؾالمي ،ألاعصن ،مىخضي ال٨ٟغ الٗغبي،
ٖ -3بض الىصوص م٨غومُ٢ ،م َىٍت وز٣اٞت ؤلاهماء ،مضزل لخدضًض صوع الخٗلُم الٗالي في بىاء مؿخ٣بل ألامت الٗغبُت ،اإلااجمغ
الٗلمي الٗكغون " مىاهج الخٗلُم والهىٍت الش٣اُٞت " ،مجلض ،4ظامٗت ٖحن قمـ،الجمُٗت اإلاهغٍت للمىاهج وَغ١
2008
الخضعَـً 31- 30،ىلُى .
٦ -4ىٗان ؤخمض ،الٗىإلات والبدض الٗلمي واٗ٢ا َمىخا،هضوة الٗىإلات والخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي في الىًَ الٗغبي ،جىوـ،
2000
ظامٗت الٗلىم والخ٣ىُاث والُب ،اجداص الجامٗاث الٗغبُت./11/23-20،
-1Kamel bouchama, Algérie terre de foi et de culture, Alger, casbah, édition, Houma, 2000.
2- Nafissa zerdouni, enfant d‟hier, paris, François Maspero, 1988.
-1http://www.aljazeera.net/NR/exeres/.htm( consulté le 10/01/2016, 14:30h).
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ؾىؾُىلىحُا اإلاشٍلت البُئُت
ص.هىاع بىعػ/١ظامٗت الٗغبي الخبسخي،جبؿت و الباخض بىػٍان زحرالضًًَ/الب ص٦خىعاٍ/ظامٗت باجي مسخاعٖ،ىابت

ملخظ:
بهض ٝالخٗغ ًٖ ٝمك٩لت البِئت مً وظهت هٓغ ٖلم الاظخمإٞ،ةهه ؾِخم جدلُل َظا اإلاٟهىم الظي ٌكحر بلى طل ٪السلل
الظي ًمـ الىٓم الُبُُٗت والاظخماُٖت،وٍاصي بلى عجؼ البِئت ًٖ ؤصاء بٌٗ وْاثٟها ؤو ٧لها.وٍخجؿض في اؾخجزاٝ
مىاعصَا،واحؿإ ْاَغة الخلىر لدكمل ٧اٞت مىاحي الخُاة،و٧ل طلً ٪اصي بلى ازخال ٫الخىاػن البُئي.ؤما ؤؾباب طل ٪جغظ٘
بضعظت ؤولى بلى الٗىامل البكغٍت،زم الٗىامل الُبُُٗت .وَى ما ؾِخم ببغاػٍ في َظا اإلا٣ا.٫
الٍلماث اإلاكخاخُت :اإلاك٩لت البِئت،الٗىامل الاظخماُٖت،مٓاَغ اإلاك٩لت البُئُت.
مهضمت:
مىظ ؤن وظض ؤلاوؿان ٖلى ؾُذ َظٍ ألاعى وَى ٌٗخمض في خُاجه ٖلى البِئت اإلادُُت به،وٖلى ما ٞحها مً مىاعص َبُُٗت
َُلت مسخل ٠اإلاغاخل الخاعٍسُت التي مغ بها،بضاًت مً مغخلت الغعي مغوعا بمغخلت الهُض ونىال بلى مغخلت الهىاٖت والخ٣ضم
الخ٨ىىلىجي،وَى ما اوٗ٨ـ ٖلى الخدؿً الخضعٍجي في مؿخىي خُاجه جماقُا م٘ جل ٪اإلاغاخل،ل ً٨بؾغاٞه في اؾخسغاط اإلاىاص
ألاولُت،واؾخٛالله ٫إلاىاعص الُبُُٗت واؾتهال٦ها مً صون عوٍت ؤصي بلى جضَىع خالت البِئت وجغاظ٘ في م٣ضعاتها
ومىاعصَا،واوٗ٨ؿذ آزاعَا الؿلبُت ٖلى هىُٖت خُاجه،ختى ؤنبذ ؤلاوؿان مهضصا باإلاىث والهال ،٥وبضؤ ٌِٗل ؤػماث صخُت
واظخماُٖت وهٟؿُت وا٢خهاصًت...لم ٌؿب ٤وؤن ٖاقها مً ٢بل ،و٢ض جغجبذ ًٖ اؾخجزا ٝاإلاىاعص البُئُت وجلىثها وازخال٫
الخىاػن البُئي،وق٩لذ آزاعَا اإلاضمغة ًُ٢ت زُحرة ؾمُذ "اإلاك٨الث البُئُت" ،ؤضخذ مً ؤَم اوكٛاالث الٗالم في جهاًت
ال٣غن الٗكغًٍ،وبضاًت ال٣غن الىاخض والٗكغًٍ .وَظٍ الٓاَغة حكٗبذ مٓاَغَا ونىعَا ،وحٗضصث ٖىامل خضوثها،ولهظا
ؾِخم مىا٢كت َظا اإلاىيىٕ في بَاع عئٍت ؾىؾُىلىظُت،بمٗجى الخٗغٖ ٝلى اإلاك٩لت البُئُت ،وٖىاملها الاظخماُٖت زانت،
وطل ٪باإلظابت ًٖ الدؿااُ اإلاغيؼي الخالي:
ماهي اإلاشٍلت البُئُت مً الىظغة الؿىؾُىلىحُت؟وَى الؿؤاُ الظي جمذ ججؼبخه إلى الدؿااالث الكغغُت الخالُت:
ماهي اإلاشٍلت البُئُت؟ماهي مظاَغ اإلاشٍلت البُئُت؟-ماهي غىامل اإلاشٍلت البِئت؟
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وَظا اإلاىيىٕ ً٨دسخي ؤَمُت بالٛت ٌؿخمضَا مً زُىعة الىي٘ الظي آلذ بلُه البِئت ،خُض باجذ مهضصة ،ومٗها ؤنبدذ
الخُاة في زُغ،بط ًخُلب طل ٪جٓاٞغ ظهىع الجمُ٘ مً ؤظل الاؾهام في خلخلت َظا الىي٘،والسغوط به بلى بغ الىجاة ،وإلاا
٧اهذ ل٩ل الٗلىم اؾهاماتها في طلٞ ٪ةن لٗلم الاظخمإ وما ًخًمىه مً ؤَمُت في الغقي بالخُاة الاظخماُٖت زانت،صوع في باعػ
في طل ،٪وَظا اإلاىيىٕ ًىضعط يمً الُغح،مما ًجٗله ٖلى صعظت ٖالُت مً ألاَمُت.
وظاء َظا اإلاىيىٕ ٢هض جد ٤ُ٣ظملة مً ألاَضاف جخمدىع خى:٫
الخٗغ ًٖ ٝصاللت اإلاك٩لت البُئُت.الخٗغ ًٖ ٝمٓاَغ اإلاك٩لت البُئُت وؤهىاٖها.الخٗغ ًٖ ٝالٗىامل الاظخماُٖت والُبُُٗت للمك٩لت البُئُت.- 1مكهىم اإلاشٌالث البُئُت :للمك٩لت البِئت ٖضة حٗاعٍٞ ،٠مجهم مً ٌٗغٞها بإجها:
"٧ل ما ًُغؤ ٖلحها مً ُٖل ٝي ؤصاء مهماتها في بهماء الخُاة ،وعٖاًتها .وٖلى عؤؾها خُاة ؤلاوؿان ،وطل ٪بإي ؾبب مً
ألاؾباب،ؾىاء ؤ٧ان اجهُاعا في م٩ىهاتها ؤو ازخالال في جىاػجها ؤو ايُغابا في هٓامها".1
وحٗغ ٝؤًًا بإجها٧":ل حٛحر ٦مي ؤو ُٟ٦ي لخ ٤بإخض اإلاىاعص الُبُُٗت في البِئت ،بٟٗل ؤلاوؿان ؤو ؤخض الٗىامل الٟحزًُ٣ت،
ُٞى٣هه ؤو ٌٛحر مً نٟاجه،ؤو ًسل مـً جىاػهه بضعظت جازغ ٖلى ألاخُاء التي حِٗل في َظٍ البِئت وفي م٣ضمتها ؤلاوؿان جإزحرا
ؾلبُا".2
وحٗغ ٝؤًًا بإجها":بزال ٫في الخىاػن الُبُعي لؤلهٓمت البُئُتَ ،ظا ؤلازالً ٫ىجم ًٖ حٛحر في واخض ؤو ؤ٦ثر مً السىام
الٟحزًاثُت ؤو الُ٨مُاثُت ؤو الخُىٍت ،ل٩ل ؤو بٌٗ م٩ىهاث الٛال ٝالخُىي٧،اإلااء والتربت والهىاء والٛاباث وٚحرَا،بىاؾُت
اإلاىاص التي جىُل ٤في الجى،هدُجت ليكاٍ ؤلاوؿان،وٚالبا ما ًاصي َظا الخُٛحر بلى خضور آزاع ياعة ٖلى صخت ؤلاوؿان
وعٞاَُخه،وٖلى صخت الخُىان والىباث،وؤخُاها ٖلى اإلاىاص ٚحر الخُت الىاٗٞت".3
وحٗغٞها مىؾىٖت وٍُ٨بُضًا بإجها "ؤي حٛحر ُ٦ماجي ؤو هىعي في اإلا٩ىهاث البُئُت ؤلاخُاثُت والال بخُاثُت ٖلى ؤن ً٩ىن َظا الخٛحر
زاعط مجا ٫الخظبظباث ألي مً َظٍ اإلا٩ىهاث بدُض ًاصي بلى ازخال ٫في اجؼان الُبُٗت ،جغجبِ اإلاك٨الث البُئُت بهىعة
عثِؿُت بالخلىر".4
ٞاإلاك٩لت البُئُت خهغتها ج٣غٍبا ٧ل الخٗاعٍ ٠اإلاٗغويت ؾلٟا في الك ٤اإلااصي مخىاؾُت ؤو مخجاوػة الك ٤اإلاٗىىي
والاظخماعي ،وٖلُه ًم ً٨نُاٚت الخٗغٍ ٠ؤلاظغاجي آلاحي ألظل مٗالجت الى٣و الظي ْهغ في اإلاٟاَُم الؿاب٣ت بال٣ى ٫ؤن:
اإلاك٩لت البُئُت هي :زلل في الىٓم الُبُُٗت والاظخماُٖتً ،اصي بلى عجؼ البِئت ًٖ ؤصاء بٌٗ وْاثٟها ؤو ٧لها ظغاء
الخُٛحراث التي جلخ ٤بٗىانغَا،والىاظمت ًٖ ٖضة ٖىامَ ٫بُُٗت وبكغٍت.

) عمر عبد اجمليد النجار :قضايا البيئة من منظور إسالمي،مركز البحوث والدراسات اإلسالمية ،الدوحة ،قطر ،ط ،1،1999ص.45

1

) حسني عبد احلميد أمحد رشوان :البيئة والمجتمع،دراسة يف علم اجتماع البيئة ،ادلكتب اجلامعي احلديث األزاريطة ،اإلسكندرية  ،2005،ص.21

2

) إياد عاشور الطائي وزلسن عبد علي :التربية البيئية،ادلؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان ،ط ،2010 ،1ص ص.32-31

3

ويكيبيدي،على ادلوقع  ،http://ar.wikipedia.orgيوم ،2016-07-14يف .08:27
ا
 )4الموسوعة االلكترونية
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 - 2مظاَغ اإلاشٌالث البُئُت :جخمشل مٓاَغ اإلاك٨الث البُئُت في:
 :1- 2مشٍلت اؾخجزاف اإلاىاعص البُئُت:
ً٣هض باإلاىاعص البُئُت٧ " :ل ما َى مىظىص في البِئت الُبُُٗت ،وَٗخمض ٖلُه ؤلاوؿان في خُاجه لؿض خاظاجه ومخُلباجه،
وٍ٣هض باؾخجزا ٝاإلاىاعص ختى ازخٟائها ؤو ج٣لُل ُ٢متها في ؤصاء صوعَا الٗاصي في قب٨ت الخُاة ،بإي َغٍ٣ت ٧ان طل٪
الاؾدىٟاص ؤو الخ٣لُل مً ُ٢مت ألاصاء" .وٍإحي َظا الاؾخجزا٦ ٝىدُجت لالؾخسضام اإلاٟغٍ للبِئت وٖىانغَا مً ٢بل ؤلاوؿان،
المؼاًضة التي ً٣ىم به ؤلاوؿان ؤًًا جلبُت لخاظاجه ومخُلباجه،ػٍاصة
بل وجإزغَا بما ًترجب ٖلى الٗملُاث ؤلاهخاظُت الهىاُٖت ج
ٖلى جإزحر الٗىامل الُبُُٗت .بط ًم ً٨ال٣ى ٫ؤهه في الى٢ذ الظي بضؤ ُٞه ؤلاوؿان ً٨ش ٠ظهىصٍ للؿُُغة ٖلى الىٓام البُئي
الُبُعي واؾخٛال ٫اإلاىاعص البُئُت بضؤث ال٨غة ألاعيُت جىاظه ؤزُاعا و٧ىاعر وؤػماث بُئُت آزظة في التزاًض  ،ومً ؤمشلتها
مك٩لت اإلااء خُض ؤنبذ ؤلاوؿان الُىم ًىاظه مك٩لت ٦بحرة وزلال واضخا في مٗاصلت الُلب والٗغى ٖلى اإلااء ،بؿبب
الؼٍاصة ال٨بحرة في ٖضص الؿ٩ان وبالخالي ٦ثرة الاؾخٗما ٫باإلياٞت لؿىء الاؾخسضام .
وبهٟت ٖامت ٌسجل اإلاخإمل في بِئت الُىم جدى ٫ال٨شحر مً اإلاغاعي بلى صخاعي ،وجغاظ٘ اإلاؿاخاث الٛابُت ،واهسٟاى
مؿخىي اإلاُاٍ ،هاَُ ًٖ ٪السُغ اإلاهضص للخىىٕ البُىلىجي بازخٟاء الٗضًض مً ألاخُاء الخُىاهُت والبرًت والبدغٍت٣ٞ .ض
جدىلذ مؿاخاث قاؾٗت مً الٛاباث بلى اؾخٗماالث ؤزغي ٧اإلاؼاعٕ واإلاغاعي وػعاٖت ؤشجاع الىسُل ....،و٦ظل ٪حٗغيذ
الٛاباث بلى مساَغ الىحران والخضمحر ،باإلياٞت بلى  ُ٘٢ألاشجاع وٞخذ الُغ ١وما بلى طل،٪و٧له ؤخضر يغعا بُئُا بُٗض
اإلاضي٣ٞ ،ض ٣ٞضث ال٨شحر مً الىباجاث والخُىاهاث ٢ابلُتها للخُاة والىمى الُىٍل ألامض مً زال ٫الخٛحر في الهٟاث الىعارًت
والاه٣غاى .و٧ل طلً ٪ض ٘ٞبلى اؾخجزا ٝم٣ضعاث البِئت ومىاعصَا ،ظغاء الاؾخٛالٚ ٫حر الٗ٣الوي لها ،واإلاضٞىٕ بالجك٘
وألاهاهُت الىاظمت ًٖ اإلاىاٞؿت الكغؾت بحن الضو ٫واإلااؾؿاث ٢هض ػٍاصة زغواتها اإلااصًت في الى٢ذ الخايغ،ألن طل ٪مً
مهاصع ال٣ىة التي حؿمذ لها بالب٣اء وٞغى َُمىتها.
 :2-2الخلىر البُئيٌٗ:ض الخلىر مً ؤقهغ اإلاك٨الث البُئُت وؤبغػَا وؤزُغَا .وَٗغٖ ٝلى ؤهه ٧ل حٛحر ٦مي ؤو ُٟ٦ي في
م٩ىهاث البِئت الخُت وٚحر الخُت ال ج٣ضع ألاهٓمت البُئُت ٖلى اؾخٗابه صون ؤن ًسخل جىاػجها .5ومك٩لت الخلىر التي جُغح
هٟؿها الُىم ٖلى اإلاجخم٘ الخ٨ىىلىجي الخضًض بدضة ٦بحرة٢ ،ضًمت ٢ضم ؤلاوؿان هٟؿه،ولى ؤجها لم ج ً٨جخجاوػ في اإلااضخي
خضوص الىٓام البُىلىجي الٗام ،بال ؤجها الُىم حٗضصث وحٗ٣ضث وحٛحر ظىَغَا٣ٞ.ض اجسظث ؤبٗاصا مً خُض ال٨مُت وال٠ُ٨
جضٖى بلى ال٣ل ٤وؤنبدذ جٟلذ مً ٧ل ج٣ضًغ ؤو جى،٘٢ل٩ىجها جىُىي ٖلى مىاص َبُُٗت وُ٦مُاثُت ؾامت زُغة ٖلى صخت
ؤلاوؿان ،ومً ظهت ؤزغي جؼاًض بهخاط الًٟالث باؾخمغاع،في م٣ابل عجؼ ؤلاوؿان -مشل الُبُٗت  ًٖ -جدىٍلها ؤو الخسلو
مجها بما ً٣لل مً ؤيغاعَا ٖلى ألا٢ل،وطل ٪لِـ بؿبب اػصًاص الًٟالث الهىاُٖت ٞدؿب ،بل وؤًًا بؿبب جضَىع
الُبُٗت والٓغو ٝالٗامت اإلادُُت بدُاجهٞ.الخ٣ضم الظي سجله في مجا ٫الخ٨ىىلىظُا وفي اإلاجا ٫الا٢خهاصي والاظخماعي،

 )1عمر عبد اجمليد النجار :مرجع سابق ،ص.49
 )2سامح الغرايبية ،حيي الفرحان :ادلدخل إىل العلوم البيئية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،مصر ،2002،ص.35
 )3راتب السعود :اإلنسان والبيئة ،دراسة يف الرتبية البيئية ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2004 ،ص.120
 )4أدين سليمان مزاىرة ،علي فاحل الشوابكة :البيئة واجملتمع ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان-األردن ،ط ،2003، 1ص.204
 )5عمر عبد اجمليد النجار :مرجع سابق ،ص.55
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ًدمل في َُاجه ظغزىمت الً٣اء ٖلى عزاثه وؾٗاصجه التي ًد ٤له ؤن ًخُل٘ بلحها .1والخلىر حٗضصث ؤؾبابه الخُ٣ُ٣ت وزانت
ألازالُ٢ت مجها٧،الدؿاب ٤هدى الدؿلر ،وما جغجب ٖلحها مً بهخاط ؤؾلخت ٞخا٦ت مً َغ ٝالضو ٫الهىاُٖت ،وُ٢امها بالخجاعب
الىىوٍت صون مغاٖاة لً٣اًا البِئت٦ .ما ؤن الٗضًض مً َظٍ الضو ٫الهىاُٖت ٢امذ بض ًٞهٟاًاتها اإلاكٗت والؿامت في بٌٗ
بلضان الٗالم الشالض .
ًازغ ٖلى البِئت ومىاعصَا مً هاخُت ،وٖلى ؤلاوؿان
ٞالخلىر ٖمىما ًمشل مٓهغا مً مٓاَغ ازخال ٫الخىاػن البُئي ،مما ِ
مً هاخُت ؤزغيٞ .الخٗامل الٗضواوي لئلوؿان م٘ البِئت ؤو ؤخض مىاعصٍ ًاصي بلى زلل في الخىاػن البُئي ،ومشا ٫طلٞ ٪اإلوؿان
ٖىض خغ٢ت ألشجاع الٛاباث،بن طل ٪ؾُترجب ٖلُه زلل في التربت والهىاء والُٛاء الىباحي،وٍخىانل جإزحرٍ لِكمل ؤلاوؿان
والخُىان مٗا٦ .ما ؤن الخهغٚ ٝحر الغقُض مً ؤلاوؿان بػاء بُئخه ًِاصي ؤًًا بلى زلل،ومشا ٫طل ٪جىٞحر ؤعاضخي ػعاُٖت
قاؾٗت،مً ؤظل اإلاؼٍض مً اإلاىاعص الٛظاثُت ،بال ؤن طل ٪ؾُترجب ٖلُه يغع ب٩اثىاث ؤزغي لها صوعٍ في خ ٟٔالخىاػن البًئي .
ٞاإلوؿان مً زالٖ ٫ضواهه ٖلى البِئت بهما ًًغ بالبِئت وَسخيء بلى هٟؿه في طاث الى٢ذ،وٍدغم ألاظُا ٫ال٣اصمت مً خ٣ها في
اإلاىاعص البُئُت  .والخلىر بهظٍ اإلاٟاَُم َى هاجج ؤو مدهلت للؿلى ٥ؤلاوؿاوي الساَئ .لَ ً٨ىا ٥جلىر َبُعي ال صزل
لئلوؿان ُٞه ،وَى هاجج ًٖ م٩ىهاث البِئت هٟؿها٧،الٛاػاث وألاجغبت التي ج٣ظٞها البرا٦حن ،وؤ٧اؾُض الىُتروظحن التي جخ٩ىن
في الهىاء هدُجت للخٟغَ ٜال٨هغباجي وخبىب الل٣اح لبٌٗ الىباجاث...وما بلى طل . ٪وبهٟت ٖامت ًم٨ىىا بظما ٫ؤهىإ وؤهماٍ
الخلىر في الجضو ٫آلاحي:
حضوُ عنم ً :01ىضر هىاع الخلىر البُئي.5
الخلىر اإلاػىىي

الخلىر اإلااصي
جلىر الهىاء

جلىر اإلااء

جلىر التربت

جلىر
٦هغومٛىاَِسخي

جلىر يىياجي

جلىر ٨ٞغي
وهٟسخي

َىاء اإلاضن

ألاجهاع

جغبت اإلاضن

مدُاث ٦هغباثُت

يىياء الخ٨ىىلىظُا

ز٣افي

َىاء الغٍ٠

البدحراث

التربت الؼعاُٖت

مدُاث البض

يىياء الاهٟجاعاث

بٖالمي

َىاء الىٓم
البرًت

ألامُاع

جغبت الىٓم البرًت

مدُاث الاجها٫

يىياء مهاصع َبُُٗت

ؤزالقي
هٟسخي

مُاٍ ظىُٞت

 )1أمحد عروة  " :فلسفة البيئة "  ،ترمجة امساعيل العريب ،رللة الثقافة ،وزارة االعالم والثقافة ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،العدد  ،32مايو ،1975
ص ص .108-105
 )2فتحي دردار :البيئة يف مواجهة التلوث ،دار األمل ،اجلزائر ،2002 ،ص.85
 )3أمحد حسني اللقاين ،فارعة حسن زلمد  :الرتبية البيئية ،واجب ومسؤولية ،عامل الكتب ،مصر ،ط ،1999 ،1ص ص.39 -38
 )4رجاء وحيد الدويدري :البيئة مفهومها العلمي ادلعاصر وعمقها الفكري الرتاثي ،ط ،1دار الفكر ،دمشق ،2004 ،ص.200
 )5زلمد ذياب عبد احلفيظ :البيئة ،محايتها ،تلوثها ،مشاكلىا ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن ،2005 ،ص.37
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ًىضر َظا الجضو ٫ؤن الخلىر ٖلى هىٖحن ماصي وَى اإلاكهىع ،ومٗىىي والظي ٦شحرا ما تهمله البدىر والضعاؾاث،زانت
في ق٣ه اإلاخٗل ٤بالخلىر ال٨ٟغي والًٞسخي  .م٘ الٗلم ؤن آزاعٍ جازغ في ؤؾـ َىٍت اإلاجخم٘،وٍترجب ٖلُه زلل في الٗال٢اث
الاظخماُٖت زانت .وبالًغوعة ٞةن طل ٪ؾُاصي بلى ُٚاب الغاصٕ ألازالقي لخماًت البِئت زانت للمجخمٗاث ؤلاؾالمُت التي
حؿخمض مً ُٖ٣ضتها ٖىامل وؤؾـ خماًت البِئت٦،ما ؤهه ٌٗض الٗامل الخ٣ُ٣ي للجلىر اإلااصي.
ؤما ما ًم٨ىىا اؾخيخاظه مً وعاء مُُٗاث َظا الجضوَ،٫ى ؤن البِئت ؤنبدذ حِٗل جدذ عخمت اإلاازغاث الخ٨ىىلىظُت
الخضًشت ،ومٗها ؤنبذ ؤلاوؿان ٌِٗل في ظى مغَب وم ٠ُ٨وٍإ٧ل بال اإلاهبراث ،وجخإزغ ؾلىُ٦اجه وجى٣اص ؤَىاءٍ وعاء ؤوعا١
م٨خىبت ؤو مىظاث مؿمىٖت جد٨مها ؤػعاع ٦هغباثُتٞ ،الخلىر ٦ما َى هاجج لٓىاَغ َبُُٗتٞ ،هى مٓهغ مً مٓاَغ ؤزغ
ؤلاوؿان ٖلى البِئت التي ٚحر ال٨شحر مً مٗاإلاها مما جغجب ٖلى طل ٪ازخال ٝؤهماٍ الخُاة في ٦شحر مً مىاَ ٤الٗالم  ،و٢ض
امخض ؤطي الخلىر بلى ٧ل مجاالث الخُاة البكغٍت ،ماصًت وصخُت وهٟـًت واظخماُٖت مما ؤصي بلى خالت حٗغ" ٝبالخمؼ١
البُئي" ،ظٗلذ ؤلاوؿان ٌِٗل في صوامت مً ال٣ل ٤والايُغاب .
وٖلُه وؿخُُ٘ ال٣ى ٫بإن ما خ٣٣ه ؤلاوؿان مً اهجاػاث خًاعٍت ٧اهذ ٖلى خؿاب صخخه وعاخخه وختى ٖلى مؿخ٣بل
خُاجه ألهه ؤَمل البٗض ألازالقي في جُىعٍ وج٣ضم الخ٣جي.
:3 -2ازخالُ الخىاػن البُئي٦:ىدُجت للمٓهغًٍ الؿاب٣حن مً مٓاَغ اإلاك٨الث البُئُتً ،يكإ مٓهغ ظضًض ًخمشل في
ايُغاب الخىاػن الظي وظضث ٖلُه البِئت ،مما ًاصي بلى عجؼَا ًٖ ؤصاء صوعَا .وٍخمشل ازخال ٫الخىاػن البُئي في:
:1-3-2ظاَغة الؿاػاث الضقُئت :زمت ظؼء مً ؤلاق٘إ الكمسخي الظي ًهل بلى ؾُذ ألاعىٌٗ .اص بقٗاٖه بمىظاث ؤ٦ثر
َىال ،وجمخهه ظؼثُا الٛاػاث اإلاىظىصة في الٛال ٝالجىي .وٍاصي امخهام الُا٢ت َظا بلى ػٍاصة في صعظت خغاعة الٛالٝ
الجىي وٍ٩ىن ْاَغة الٛاػاث الضُٞئت  .وَىما ًترجب ٖلُه بغوػ ْاَغة الاخخباؽ الخغاعي،والتي جخمزل في اعجٟإ صعظت خغاعة
ؾُذ ألاعى ٦ىدُجت لؼٍاصة اؾتهال ٥الُا٢ت ،مما ًترجب ٖلُه ْهىع ألاٖانحر والٗىان ٠قضًضة ال٣ىة وبهىعة
مؿخمغة ٦.ما ؤن ػٍاصة صعظاث الخغاعة جدضر جمضصا في ٦خلت اإلااء ،ومً زمت اعجٟإ في مؿخىي ؾُده بم٣ضاع ًتراوح بحن (-20
 124ؾم)،مما ًيخج ٖلُه رَغ حهضص اإلاىاَ ٤الؿاخلُت ٖامت،خُض اإلاضن وؤما ً٦الؿ ً٨التي ًُ٣جها زلض ؾ٩ان
اإلاٗمىعة .والتي ج٩ىن خُجها مٗغيت لٓاَغة الًُٟاهاث وما ًم ً٨ؤن ًىجغ ٖجها مً ٣ٞضان لؤلعواح البكغٍت وما جسلٟه مً
صماع ج٩ىن ٖىا٢به وزُمت ٖلى الخُاة ٖامت.
 :2-3-2زهب ؾبهت ألاوػون :ج٨دسخي َب٣ت ألاوػون ؤَمُت ٢هىي في اؾخمغاع الخُاة ٖلى ٧ى٦ب ألاعى .ألهه لىلم جَ ً٨ب٣ت
ألاوػون مىظىصة ل٩اهذ ال٩اثىاث الخُت ظمُٗها ٢ض اختر٢ذ مىظ ػمً بُٗض .بؿبب الخٗغى الؼاثض لؤلقٗت ٞى١

 )1أمحد النكالوي :أساليب محاية البيئة العربية من التلوث مدخل إنساين ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،1999 ،ص.15
 )2رشيد احلمد وزلمد صباريين  :البيئة ومشكالهتا ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،عدد  22من سلسلة عامل ادلعرفة ،الكويت  ،أكتوبر ،1979
ص.119
 )3أدين سليمان مزاىرة ،علي فاحل الشوابكة :مرجع سابق ،ص.55
 )4زلمد ذياب عبد احلفيظ :مرجع سابق ،ص.27
 )5رجاء وحيد الدويدري :مرجع سابق ،ص.211
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البىٟسجُت.1بال ؤن َب٣ت ألاوػون حٗغيذ وجخٗغى لٗىامل مً نى٘ ؤلاوؿان جدضر ٞحها تهخ٩ا ًىظع بسُغ ٦بحر ًهِب
الخُاة ٖلى ألاعى ،بط ٌؿمذ طل ٪التهخ - ٪الش٣ب-بدؿغب ألاقٗت ٞى ١البىٟسجُت بلى ألاعى ٞخإحي خُيئظ ٖلى ما ٖلحها وٍ٘٣
ٖىضثظ الٟىاء  .و٢ض جبحن ؤن ز٣ب َب٣ت ألاوػون هاجج ًٖ اليكاٍ ؤلاوؿاوي ،م٘ مؿاٖضة الٓغو ٝالُبُُٗت ٖلى ج٩ىٍىه ،ومً
آلازاع الؿلبًت الحؿإ ز٣ب َب٣ت ألاوػون،بٖا٢ت بهخاط بٌٗ الىباجاث واهدكاع بٌٗ ألامغاى الؿغَاهُت .وبيٗا ٝصعظت
اإلاىاٖت ٖىض ؤلاوؿان .مما ؾُاصي بلى زلل في ؾحر بٌٗ الىٓم البُئُت ،هدُجت لعجؼ الٗىانغ البُئُت ًٖ ؤصاء صوعَا .ومً
زم ازخال ٫الخىاػن البُئي.
بن ٖغيىا إلآاَغ المق٨الث البُئُت في زالر مداوع ال ٌٗجي ؤهىا ٢مىا بٗملُت مسر ل٩ل مكا٧لها ،ألن جدذ ٧ل مٓهغ
ًم٨ىىا بصعاط الٗضًض مً اإلاكا٧ل البُئُت التي ٚحرث مً همِ خُاة البكغٍت ظمٗاء .بال ؤهه ًم٨ىىا ؤن هسلو بلى ؤن اإلاك٨الث
البُئُت هي ٖباعة ًٖ الىدُجت الؿلبُت إلاا بلٛخه الخًاعة ؤلاوؿاهُت مً ج٣ضم وجُىع وَظا في ظاهبحها الخ٣جي والاظخماعي٦،ما
ؤن َظٍ اإلاك٨الث ؾخترجب ٖلحها آزاع ظاهبُت وَامكُت جىٛو الخُاة ؤلاوؿاهُت مً ظاهبها الىٟسخي ٧اال٦خئاب ،والهخي
٧اإلاغى الًٗىي ٖلى مسخل ٠صعظاجه ...الخ ،ومىه هضع ٥مٗجى ٢ىله ٖؼ وظل "وال جكؿضوا في ألاعع بػض إضالخها طلٌم زحر
لٌم إن يىخم مؤمىحن" ٞ ،اهلل ٖؼ وظل ههى ٖباصٍ ًٖ الٟؿاص.ل ً٨إلوؿان وبن ٧ان لم ً٢ ً٨انضا ؤلاؾاءة للبِئتٞ ،داظاجه
ٞداظاجه صٗٞخه بلى الىنى ٫بالىي٘ البُئي الظي صعظت السُىعة٣ٞ .ض خاو ٫ؤلاوؿان بنالح ويٗه البُئي جد٣ُ٣ا لؿٗاصجه
وعزاثه ل ً٨ججغي الغٍاح بما ال حكخهي الؿ ًٟخُض ً٣ىٖ ٫ؼ وظل":ظهغ الكؿاص في البر والبدغ بما يؿبذ اًضي الىاؽ
لُظنهم بػؼ الظي غملىا لػلهم ًغحػىن" .
والخ٣ُ٣ت بن اإلاك٨الث البُئُت ال جمحز بحن مجخم٘ هام وآزغ مخ٣ضمٖ ،لى الغٚم مً ؤجها جبضو ؤ٦ثر خضة وجٟا٢ما في يىء
ْغو ٝاإلاجخمٗاث الىامُت،ل٣لت بم٩اهاتها في مىاظهت َظٍ اإلاك٨الث ،بل ؤن طلٌ ٪ؿهم ب٣ؿِ ٦بحر في جٟا٢م َظٍ
اإلاك٨الثً.ؼٍض مً جإزحراتها الؿلبُت ٖلى ؤلاوؿان  .وألاُ٦ض والشابذ ؤن لهظا الىي٘ ٖىامل وؤؾباب جدخاط بلى جمدُو
وجىيُذ.
 -3غىامل اإلاشٌالث البُئُت:بٗض ؤن حٗغيىا بلى مٓاَغ اإلاك٨الث البُئُت ٞةهه خغي بىا الخُغ ١بلى ؤؾبابها٨ٞ ،ما عؤًىا ؤن
اإلاك٨الث البِئت جخمحز ًٖ بًٗها البٌٗ٨ٞ ،ظل ٪ؤؾبابها جدىىٕ بحن البكغٍت والُبُُٗت وهي:
 1- 3الػىامل البشغٍت:وجخمشل في:
 الىمى الؿٍاوي:ال ًم ً٨بإي خا ٫مً ألاخىا ٫ججاَل الىمى الؿ٩اوي في جدلُل اإلاك٨الث البُئُتٞ ،ىمى الؿ٩ان ًؼٍض مًالُلب ٖلى الؿل٘ والسضماث مما ًاصي بلى ػٍاصة ألايغاع البُئُت٦ ،ما ًؼٍض مً ألاٖباء ؤلاياُٞت ٖلى اإلاىاعص الُبُٗت في

 )1حسني عبد احلميد أمحد رشوان :مرجع سابق ،ص.27
 )2عمر عبد اجمليد النجار :مرجع سابق ،ص.55
 )3رجاء وحيد الدويدري :مرجع سابق ،ص.217
 )4سورة األنعام ،اآلية .85
 )5سورة الروم ،اآلية .41

 )6مرمي أمحد مصطفى ،إحسان حفظي :قضايا التنمية يف الدول النامية ،دار ادلعرفة اجلامعية،اإلسكندرية،مصر ،2001،ص.275
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الى٢ذ الظي جخٟا٢م ُٞه اإلاكا٧ل الا٢خهاصًت والاظخماُٖت اإلاترجبت ٖلى ال٣ٟغ  .بط ًىٗ٨ـ ؤزغ الىمى الؿ٩اوي ؾلبا ٖلى ٧اٞت
ٖىانغ الخىمُت ٦ما ًخطر ُٞما ًلي:
 ه٣و الٛضاء:حكحر ؤلاخهاثُاث بلى وٞاة خىالي 12ملُىن وؿمت ؾىىٍا بؿبب الجىٕ ،هاَُ ًٖ ٪ؾىء الخٛظًت. ه٣و اإلااء الهالر لالؾتهال ٥البكغي:حكحر ؤلاخهاثُاث بلى ؤن %50مً ؾ٩ان الضو ٫الىامُت ال ًخىاٞغ لضحهم اإلااء الهالرلالؾذزضام آلاصمي
 الخلىر:وَكمل ٧اٞت ٖىانغ البِئت ألاؾاؾُت مً َىاء وجغبت وماء ٞ ،اإلاُاٍ جلىر بًٟالث ؤلاوؿان ووكاَاجهالهىاُٖت،والتربت جلىر مً زال ٫الاٖخضاء ٖلى ألاعاضخي الؼعاُٖت لبىاء اإلاؿا ،ً٦ؤو بعَا٢ها ًٖ َغٍ ٤ػعاٖتها ؤ٦ثر مً مغة في
الؿىت،ؤما الهىاء ُٞلىر طعاء الاؾخسضام اإلاتزاًض لىؾاثل الى٣ل البرًت والجىٍت والبدغٍت وج٩ازغ ألاوكُت الهىاُٖت وما جلُ٣ه
مً مىاص ؾامت.
 اؾخجزا ٝمىاعص البِئت :مً زال ٫الاؾخسضام ٚحر الٗ٣الوي واإلاتزاًض للمىاعص البُئُت مشل الى ِٟوالٛاػ الُبُعي ،الخضًضوالىداؽ،...وم٘ جؼاًض ٖضص الؿ٩ان ٢ٝض ؤصي طل ٪بلى ج٣لو اإلاىاعص اإلاخجضصة ،مشل الٛاباثٞ .ما بال ٪باإلاىاعص ٚحر اإلاخجضصة.2
ب -ههظ اإلاػغقت البُئُت:وَى ألامغ الظي ًترجب ٖلُه ٖضم ٞهم اإلاك٨الث البُئُت التي جؼصاص احؿاٖا ًىما بٗض ًىم .وٍهبذ
مً الهٗب بًجاص خلى ٫لهظٍ اإلاك٨الث هٓغا لٗضم ويىح الٗال٢ت المجباصلت بحن ؤلاوؿان والبِئت.
ج -الاؾخؿالُ ؾحر الغشُض للخٌىىلىحُا في البِئت:والظي ًترجب ٖلُه ؤلازال ٫بخىاػن البِئت ًٖ َغٍ ٤اؾخجزا ٝمؼٍضا مً
اإلاىاعص الُبُُٗت في الهىاٖت.وما ًغجبِ بها مً جلىر الهىاء واإلااء والتربُت والٛظاء والًىياء.
ص -ازخالُ الهُم والاججاَاث:وحٗخبر لب اإلاكا٧ل البُئُت.ألن ازخال ٫الُ٣م والاججاَاث اوٗ٩اؽ إلاك٨الث البِئت٦ .ما ؤن
الُ٣م والاججاَاث ج٨دؿب الهٟت الاظخماُٖت مً ؾلى ٥الىاؽ ججاٍ بِئتهم.
َـ  -ازخالُ البِئت الاحخماغُت :وهي السانت بمماعؾاث ؤلاوؿان اإلاخٗل٣ت بالخىمُت الا٢خهاصًت صون مغاٖاة إلم٩انًاث
البِئت ،والتي جىٗ٨ـ ٖلى الؿلى ٥الاظخماعي والا٢خهاصي والؿُاسخي ججاَها.3
وٖلُه ًخطر ؤن الٗامل البكغي ًخٗل ٤باإلوؿان وج٩ىٍىه الش٣افي والاظخماعي،بط ٧لما جؼاًض ٖضص الؿ٩ان بال واعجٟٗذ خضة
اإلاك٩لت البُئُت،وجخٟا٢م ؤ٦ثر ٧لما ناخبذ جل ٪الؼٍاصة ظهل بإؾالُب خماًت البِئت وؤَمُت طلُٞ ،٪خًاٖ ٠الاؾخٛال٫
السخيء إلاىخجاث الخًاعة والخ٣ضم الٗلمي،واإلاٟطخي بلى الايغاع بالبِئت ،زانت م٘ الازخال ٫اإلاىٓىمت الُ٣مُت التي جىظه
الؿلى ٥الاوؿاوي وجًبُه وجخد٨م ُٞه .مما ًجٗل البِئت وخالتها عَُىت لهظٍ الُ٣م التي ؤنبدذ جسً٘ لؤلهاهُت وامخال٥
وؾاثل ال٣ىة،لٟغى الهُمىت وجد ٤ُ٣ألاٚغاى السانت صون مغاٖاة للمهالر الٗامتٖ ،لى الغٚم مً ؤجها قٗاع ًغ ٘ٞفي ٧ل
مىاؾبت.
 2-3الػىامل الؿبُػُتٞ:ةن ٧اهذ اإلاك٨الث البُئُت ؾببها بكغي بالضعظت ألاولى ٞهىا ٥ؤؾباب َبُُٗت ل٨جها طاث جإزحر
٦بحر،مشل الؼالػ ٫والبرا٦حن وألاٖانحر وٚحرَاٞ،هي جدؿبب في و٢ىٕ زؿاثغ بكغٍت وماصًت ،مسلٟت وعاءَا ال٣خلى واإلاٗى٢حن
 )1ادلرجع نفسو ،ص.274
 )2راتب السعود :مرجع سابق،ص ص .48-45
 )3حسني عبد احلميد أمحد رشوان :مرجع سابق ،ص ص.22-21
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والُخامى .وَضم وجضمغ اإلايكأث ألاؾاؾُت وال٣اٖضًت...الخ .وهي ؾبب في الخلىر زانت للمُاٍ والهىاء ولٗل ؤن ؤ٢غب مشا٫
بلُىا بٖهاع حؿىهامي،بط زال ٫ص٢اث٧ ٤ان اإلااء الهاثج ٢ض ؤَل ٪الخغر واليؿل،ال٩اثىاث والبُىث والصجغ٩ٞ،ل ما و ٘٢في
َغٍ٣ه ماث ؤو ا٢خل٘ ،وؾىٍذ ألاعى ًٖ ب٨غة ؤبحها،وٖاصث ألامىع بلى نىعتها ألاولى ،ب٣إ مً السىاء ،مىث وبىاع،بجها بباصة
ظماُٖت للبكغ.1
ومهما ُ٢ل ًٖ ألاؾباب الُبُُٗت جب٣ى ألاؾباب البكغٍت هي ألا٦ثر جإزحرا في البًئت الؾخمغاعٍتها ،وبهظا جب٣ى مدل الضعاؾت
ألن ؤلاوؿان ٌؿإٖ ٫ما ٢ام به إلاىاظهت ال٩ىاعر ؤو ألظل خماًت البِئت .وبالىٓغ بلى ؤَمُت البِئت في خُاة ؤلاوؿان ٖلى مغ
اإلاغاخل الخاعٍسُت التي ٖغٞها،واإلاكا٧ل البُئُت التي َبٗذ َظٍ اإلاغاخل٣ٞ .ض اخخلذ البِئت م٩اهت عاثضة مً بحن اَخماماث
ؤلاوؿان.
زاجمت:
ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن اإلاك٩لت البُئُت هي ٖباعة ًٖ اإلاىٓىمت التي ٌِٗل ٞحها الاوؿان،وجخمٓهغ في ٖضة نىع.بط حٗض ٧ل مً
مك٩لت اؾخجزا ٝاإلاىاعص البكغٍت ،ظغاء الاؾخسضام اإلاٟغٍ لها مً ٢بل ؤلاوؿان .ومك٩لت الخلىر البُئي ب٩اٞت
ؤق٩الها،واإلاترجبت ًٖ الؿلى ٥ؤلاوؿاوي الساَئ.ومك٩لت ازخال ٫الخىاػن البُئي ٦ىدُجت للمك٩لخحن الؿاب٣خحن،ؤخض ؤَم
مٓاَغ اإلاك٩لت البُئُت واإلاٗبرة ًٖ ازخال ٫في الىٓام الاظخماعي والٟحزً٣ي للبِئت.وهي اإلاك٩لت التي جغجبِ ٖىاملها بضعظت
٦بحرة بالؿلى ٥ؤلاوؿاوي ومماعؾخه هدى بِخه.وحٗض السلً٠ت الش٣اُٞت والُ٣مُت ؤَم مدغ ٥لظل.٪وفي َظا الؿُاً ١م ً٨عبِ
ؾىؾُىلىظُا اإلاك٩لت البُئُت بٗىاملها الاظخماُٖت.واإلاخمشلت ؤؾاؾا في:
التزاًض الؿ٩اوي الظي ًدؿبب في خضور ازخال ٫الخىاػن،ألهه ًض ٘ٞبلى ػٍاصة الُلب الظي ًصخبه جإزحر ؾلبي ٖلى الخىمُت
الاظخماُٖت.وزانت إلاا ًغا ٤ٞطل ٪ظهل بسُىعة اإلاك٨الث البِئت ظغاء ُٚاب اإلاٗاع ٝالبُئُت .و٦ظا الاؾخٛالٚ ٫حر الغقُض
للخ٨ىىلىظُا في البِئت،والظي ًترجب ٖىه اؾخجزا ٝمؼٍضا مً اإلاىاعص الُبُُٗت في الهىاٖت.وما ًغجبِ بها مً جلىرًٞ.ال ًٖ
ازخال ٫مىٓىمت الُ٣م والاججاَاث ،وازخال ٫البِئت الاظذماُٖتٖ.لى الغٚم مً ؤزغ الٗىامل الاظخماُٖت في خضور الخلىر
البُئي،بال ؤن للٗىامل الُبُُٗت صوع ٦ظل ٪في خضور اإلاك٩لت البُئُت،مشل الؼال ٫والبرا٦حن وٚحرَا.
نابمت اإلاغاحؼ:
1999
ٖ )1مغ ٖبض اإلاجُض الىجاعً٢:اًا البِئت مً مىٓىع بؾالمي،مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،الضوختُ٢ ،غ.،1ٍ،
 )2خؿحن ٖبض الخمُض ؤخمض عقىان:البِئت واإلاجخم٘،صعاؾت في ٖلم اظخمإ البِئت ،اإلا٨خب الجامعي الخضًض
2005
ألاػاعٍُت،ؤلاؾ٨ىضعٍت.،
.2010
 )3بًاص ٖاقىع الُاجي ومدؿً ٖبض ٖلي:التربُت البُئُت،اإلااؾؿت الخضًشت لل٨خابَ ،غابلـ ،لبىان،1ٍ ،
08:27
 ،2016في .
 )4اإلاىؾىٖت الا٦٫تروهُت وٍُ٨بُضًاٖ،لى اإلاىً ،http://ar.wikipedia.org ٘٢ىم-07-14
.2002
 )5ؾامذ الٛغاًبُتً،خي الٟغخان:اإلاضزل بلى الٗلىم البُئُت،صاع الكغو ١لليكغ والخىػَ٘ ،مهغ،
.2004
 )6عاجب الؿٗىص:ؤلاوؿان والبِئت،صعاؾت في التربًت البُئُت،صاع الخامض لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ،ألاعصن،
 )1زكرياء عبد اجلواد" :تسونامي ،جربوت ادلاء" ،رللة العريب ،وزارة اإلعالم،الكويت ،ع،551أوت  ،2005ص.38
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.2003
 )7ؤًمً ؾلُمان مؼاَغةٖ ،لي ٞالر الكىاب٨ت:البِئت واإلاجخم٘،صاع الكغو ١لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان،ألاعصن،1ٍ،
 )8ؤخمض ٖغوةٞ " :لؿٟت البِئت"،جغظمت اؾماُٖل الٗغبي،مجلت الش٣اٞت،وػاعة الاٖالم والش٣اٞت،الكغ٦ت الىَىُت لليكغ
1975
والخىػَ٘،الجؼاثغ،الٗضص ،32ماًى.
2002
ٞ )9خخي صعصاع :البِئت في مىاظهت الخلىر،صاع ألامل،الجؼاثغ. ،
.1999
 )10ؤخمض خؿحن الل٣اويٞ،اعٖت خؿً مدمض:التربُت البُئُت،واظب ومؿاولُتٖ،الم ال٨خب،مهغ،1ٍ،
.2004
 )11عظاء وخُض الضوٍضعي:البِئت مٟهىمها الٗلمي اإلاٗانغ وٖم٣ها ال٨ٟغي التراسي،1ٍ،صاع ال٨ٟغ،صمك،٤
.2005
 )12مدمض طًاب ٖبض الخ:ُٟٔالبِئت،خماًتها،جلىثها،مكا٧لها،1ٍ،صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن،
.1999
 )13ؤخمض الى٨الوي :ؤؾالُب خماًت البِئت الٗغبُت مً الخلىر مضزل بوؿاوي،ظامٗت هاً ٠للٗلىم ألامىُت،
 )14عقُض الخمض ومدمض نباعٍجي:البِئت ومك٨التها،اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصابٖ،ضص 22مً ؾلؿلت ٖالم
.1979
اإلاٗغٞت،ال٩ىٍذ،ؤ٦خىبغ
2001
 )15مغٍم ؤخمض مهُٟى،بخؿان خٟٓيً٢ :اًا الخىمُت في الضو ٫الىامُت،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت،ؤلاؾ٨ىضعٍت،مهغ.،
.2005
 ،551ؤوث
 )16ػ٦غٍاء ٖبض الجىاص" :حـوهامي ،ظبروث اإلااء"،مجلت الٗغبي ،وػاعة ؤلاٖالم ،ال٩ىٍذٕ ،
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الخؿحر الاحخماعي والثهافي في ظل جٌىىلىحُا الاجطاُ الخضًثت
ؤ٦.غٍمت ٢الٖت/ظامٗت ٢ؿىُُىت3

ملخظ:
جسخو َظٍ الىع٢ت البدشُت بالخُغ ١بلى مؿإلت الخٛحر الاظخماعي والش٣افي الظي ًُغؤ ٖلى اإلاجخم٘ بٟٗل جازحر ج٨ىىلىظُا
الاجها ٫الخضًشت ،وما ناخبها مً مساَغ للٗىإلات ،والتي جمـ ظمُ٘ اإلاؿخىٍاث الؿُاؾُت ،الا٢خهاصًت ،الش٣اُٞت
والاظخماُٖت ،بما في طل ٪الخإزحر ٖلى الٗال٢اث الاظخماُٖت ما بحن ألاٞغاص ،و٦ظا ٖلى الُ٣م الضًيُت والش٣اُٞت للمجخم٘ ٩٦ل،
مً زال ٫ما ًخل٣اٍ الٟغص مً مًامحن بل٨تروهُت ،وٖلى بزغ الخٟاٖل والاهضماط في مجخمٗاث ٖاإلاُت ال جمض بهلت للمجخم٘
ألانلي اإلادلي ب٩ل ظىاهبه اإلاسخلٟت.

مهضمت:
ٖملذ وؾاثل الاجها ٫الجماَحري مىظ وكإتها ٖلى لٗب صوع مدىعي في بخضار الخٛحر صازل مسخل ٠اإلاجخمٗاث وَظا
باٖخباعَا ظؼءا مً الىٓام الاظخماعي الظي حٗمل البيُاث ألاؾاؾُت ُٞه بلى ظاهب وؾاثل ؤلاٖالم يمً ٖال٢اث نغإ ؤو
ج٩امل،وجؼاًض َظا الضوع الهام م٘ جُىع ج٨ىىلىظُا الاجها ٫الخضًشت زانت ؤلاهترهذ التي َّال
ٚحرث مً ق٩ل وَبُٗت الٗال٢اث
الاظخماُٖت ،وختى مً همِ الاجها ٫ؤلاوؿاوي ،الظي ٧ان ًغج٨ؼ ُٞما مطخى ٖلى الاجها ٫الصسصخي بالضعظت ألاولىٚ ،حر ؤن
ُ
َظا الاجها ٫ؤنبذ ٌَٛلب ٖلُه الُاب٘ الاٞتراضخي جبٗا لؿُاصة ؤلاهترهذ ٧ىؾُلت اجهالُت خضًشت ،هاَُ ًٖ ٪خالت الاٚتراب
الاظخماعي والش٣افي التي ٌِٗكها الكباب الجؼاثغي جدضًضا ٦إ٦ثر قغٍدت مؿخسضمت لخ٨ىىلىظُا الاجها ٫الخضًشت التي
ّ
وبالغٚم مً اًجابُتها مً هاخُت ظٗل الٟغص ًِلم ب٩ل ما ًدُِ به مً مؿخجضاث ومٗاع ٝبإٌؿغ الؿبل وفي ؤ٢هغ و٢ذ
مم،ً٨بال ؤجها مً هاخُت ؤزغي ٖملذ ٖلى الخإزحر ٖلى ُ٢م وٖاصاث اإلاجخم٘ ،وز٣اٞخه ،زانت في ْل الٗىإلات التي حٗخبر وؾاثل
الاجها ٫الجماَحري -ؤلاهترهذ زانت -مً بحن ألاطعٕ الغثِؿُت إلًها ٫مًامُجها.
ٞالبض الًٟاجي وؤلاهترهذ ً٣ىمان بضوع باعػ المخال٦هما ٢ضعة ٞغٍضة ٖلى جىنُل الغؾاثل وألا٩ٞاع ،و٢ض ججلذ َظٍ
ال٣ضعة الخإزحرًت في بؾهامها ظىبا بلى ظىب م٘ الخىُٓماث الاظخماُٖت في حٛحر ؤو جغؾُش ؤو حٗضًل الُ٣م ،والخ٣الُض والٗاصاث
الاظخماُٖتَ .ظا ٧له ًجٗلىا هُغح ظملت مً الدؿائالث اإلاخٗل٣ت بهظا اإلاىيىٕ والتي هجض مً ؤبغػَا :ما هي مٓاَغ جإزحر
وؾاثل الاجها ٫الجماَحري ٖلى ز٣اٞت ألاٞغاص وُ٢مهم؟ ؤو ما هي مٓاَغ الخٛحر الاظخماعي والش٣افي الخانل بٟٗل وؾاثل
الاجها ٫الجماَحري؟
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غبـ بػؼ اإلاكاَُم ألاؾاؾُت:
مكهىم الخؿحر الاحخماعي:
ٌُ َٗغ ٝالخٛحر الاظخماعي بإهه الخدى ٫الخل٣اجي ؤو اإلاسُِ الظي ًُغؤ ٖلى البجى الخدخُت والٟىُ٢ت للمجخم٘ ،بط جخدى٫
َظٍ مً همِ بؿُِ بلى همِ مٗ٣ض ومدكٗب ًخماشخى م٘ َمىخاث الىٓام الاظخماعي وؤَضاٞه ،وَى ٧ل جدىً ٫دضر في
الىٓم وألاوؿا ،١وألاظهؼة الاظخماُٖت ،ؾىاء ٧ان طل ٪في البىاء ؤو الىُْٟت زال ٫مضة ػمىُت مدضوصة.
وَٗغ ٝحىوؿىن ( )Johnsonالخٛحر الاظخماعي بإهه":ما َى بال حٛحر في بىاء الىٓام الاظخماعي مً خالت ٧ان ٞحها زابخا
وؿبُا٦ ،ما ؤن َظٍ الخٛحراث البىاثُت هاججت في ألاؾاؽ ًٖ حٛحراث وُُْٟت في البىاء الاظخماعي ،ونىال بلى بىاء ؤ٦ثر ٟ٦اءة
وؤ٦ثر م٣ضعة ٖلى جد ٤ُ٣ؤلاهجاػاث،ؤو َى الخدى ٫الظي ً ٘٣في الخىُٓم الاظخماعي ( )social organizationؾىاء في جغُ٦بخه ؤو
1
بيُاهه".
الثهاقت يمكهىم:
ّ
ٖغ ٝيالًض ًلٌهىن ( )C.Kluchohnالثهاقت بإجها":وؾاثل الخُاة اإلاسخلٟت الٓاَغ مجها والًمجي٦ ،ما الٗ٣لي والالٖ٣لي
يِ
ّ
وج٩ىن وؾاثل بعقاص جىظه ؾلى ٥ألاٞغاص في اإلاجخم٘"٦،ما ً٣ى٫
التي جىنل بلحها ؤلاوؿان ٖبر الخاعٍش التي جىظض في و٢ذ مٗحن ِ
إصواعص جاًلىع":الش٣اٞت هي طّ ٥٫
ال٩ل اإلاٗ٣ض الظي ٌكمل اإلاٗغٞت والُٗ٣ضة وال ًٟوألازال ١وال٣اهىن والٗاصاث واإلاىا٠٢
والُ٣م،و٧ل ال٣ضعاث التي ً٨دؿبها ؤلاوؿان ًٗ٦ى في ظماٖت"٦ ،ما ًه ٠غي عوشُه الش٣اٞت بإجهاُ٦":ان مغ٦ب مً ؤؾالُب
الخ٨ٟحر والكٗىع والٗمل وهي ؤؾالُب مىٓمت بلى خض ؤو آزغ ٌٗخى٣ها ويٖمل بمىظبها ٖضص مً ألاٞغاصٞ ،خدىلهم مىيىُٖا
2
وعمؼٍا بلى ظماٖت مىظضة طاث زهاثو مكتر٦ت.
٦ما ًىٓغ الٗلماء بلى الش٣اٞت ب٩ىجها:هٓاما مخ٩امال مً الٗىانغ،و٢ض حٗضصث آلاعاء خى ٫ماَُت َظٍ الٗىانغ وَبُٗت
الٗال٢ت بُجها،ل٨ىىا في َظا الهضص ج٣ضًما مٟهال وواضر المٖالم للباخض حىوؿىن ( )Johnsonخُض خضص الٗىانغ التي
حكخمل ٖلحها الش٣اٞت في:
اإلاػغقت:اإلاٗاع ٝاإلاىيىُٖت التي جخٗل ٤بُبُٗت اإلاجخم٘.
الػهابض:ؤهماٍ ؤلاًمان التي جخهل بالخُاة.
الهُم واإلاػاًحر :الٗىانغ الش٣اُٞت التي جدضص اججاَاث الجماٖت ،والُ٣م هي ؤخ٩ام جخٗل ٤بالخ ًغ والكغ ،الجُض ؤو الخؿً،
وجدضص مى ٠٢ؤلاوؿان مً الىؾِ الظي ٌِٗل ُٞه.
الغمىػ الثهاقُت:الٗال٢اث الغمؼٍت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘.
3
الػاصاث والخهالُض:هٓام مً ألاٗٞا ٫الاظخماُٖت.

 1فالح جابر الغرايب ،وسائل االتصال احلديثة ودورىا يف إحداث التغري االجتماعي ،رللة القادسية يف اآلداب والعلوم الرتبوية ،اجمللد  ،8العدد.2009 ،2
 2إلني دمعة ،التفكك العائلي :بني القيم الثابتة والقيم وادلتبدلة ،رللة إضافات ،العدد ،2008 ،2ص.287
التزيع ،ط ،1عمان-األردن ،2007 ،ص.165
 3فايز زلمد احلديدي ،ثقافة تربوية :الرتبية مبادئ وأصول ،دار أسامة للنشر و و

50

الػضص ً : 23لىُ – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

غالنت الثهاقت بالهُم:
بن الُ٣م ٦مجمىٖت مباصت و٢ىاٖض جىظه الخٟاٖل صازل اإلاجخم٘ وجًبِ ؾلىُ٦اجه،وهي ٖىهغ عثِسخي في الش٣اٞت ألي
مجخم٘ ،وٖال٢ت الكباب بالُ٣م والش٣اٞت جسً٘ لٗملُت الخيكئت الش٣اُٞتَ،ظٍ ألازحرة التي جدك٩ل مً ٖضة عواٞض مً بُجها:
ٌٗخبر الضًً الغاٞض ألاو ٫للش٣اٞت بدُض ًضٖم الش٣اٞت بمجمىٖت مً اإلاباصت والُ٣م وألا٩ٞاع التي جًبِ ؾلىً٥اثؤلاوؿان ،وحُٗي َظٍ الُ٣م الىابٗت مً الضًً بَاعا إليٟاء مٗجى ٖلى الخُاة وجهىع ًيبغي ؤن ًدؿ ٤مٗه الخىُٓم الاظخماعي
الىا٢عي.
ًمشل الترار الغاٞض الشاوي للش٣اٞت التي حكحر بلى السبرة اإلاترا٦مت لضي ألاظُا ٫اإلاخٗا٢بت ،وجًم الٗاصاث والخ٣الُضوألاٖغا ٝوالُ٣م والمٖاًحر اإلاىدضعة مً اإلااضخي.
ٌ-ك٩ل الخكاغل الاحخماعي الغاٞض الشالض للش٣اٞت والتي ٖلى ؤؾاؽ ُ٢مها ومٗاًحرَا ًخٟاٖل ألاٞغاص في واٗ٢هم.

1

جٌىىلىحُا الاجطاُ الخضًثت والخدىُ في الهُم والػالناث:
ل٣ض جىالذ الخٛحراث الاظخماُٖت والش٣اُٞت ٖلى اإلاجخمٗاث في الٗ٣ىص ا٢٫لُلت اإلاايُت وزانت ٖلى اإلاجخمٗاث الٗغبُت،
ولٗل مً ؤبغػ َظٍ الخٛحراث ّاَغة الٗىإلات وما عا٣ٞها مً زىعة مٗلىماجُت ،خُض ؤخضزذ حٛحرا في الاججاَاث ألاخضار،
والُ٣م ؤلاوؿاهُت ،وظٗلذ الٗالم ؤ٦ثر اهضماظا ،وؾاَمذ في اهخ٣ا ٫اإلاٟاَُم،ال٣ىاٖاث ،ألاطواُٞ ١ما بحن الش٣اٞاث
والخًاعاث.
بن َظٍ الخٛحراث ٧ان لها صوع ٦بحر في حُٛحر الش٣اٞت اإلاىعوزت للمجخمٗاث ،خُض هجض الض٦خىع غىٍضاث ً٣ى":٫ل٣ض جغجب
ٖلى َظٍ الشىعة اإلاٗلىماجُت خضور حٛحر اظخماعي مدؿاعٕ في الُ٣م واإلاٗاًحر واإلااؾؿاث والٗال٢اث الاظخماُٖت،والاهٟخاح
ؤلاٖالمي الش٣افي بًٟل وؾاثل ؤلاٖالم،وج ٠٣ألاؾغة الٗغبُت خاثغة ما بحن الثهاقت اإلاىعوزت ،وبحن الثهاقت الؿغبُت "ٞ ،مً
اإلاخٖ ٤ٟلُه ؤن ؤي مجخم٘ بوؿاوي له زهىنُاجه الاظخماُٖت بًٟل جاعٍسه الاظخماعي ،بال ؤن الٗىإلات جُمذ بلى نُاٚت
ز٣اٞت ٧ىهُت قاملت حُٛي مسخل ٠اليكاٍ ؤلاوؿاوي٦،ما ثٖمل وؾاثل الاجهاٖ ٫لى ػٍاصة الخٟاٖل 2الش٣افي ٖلى اإلاؿخىي
الٗالمي ،بال ؤن الضو ٫التي جمل ٪ال٣ضعاث الخ٨ىىلىظُت ؾى ٝجمل ٪ال٣ضعة ٖلى بض ووكغ الغؾاثل الش٣اُٞت ب٩ل ما ٞحها مً
ُ٢م و٢ض جدمل في بٌٗ ألاخُان ٚؼوا ز٣اُٞا ٢ض حهضص السهىنُاث الش٣اُٞت ومً مٓاَغ الخٛحر هجض غػل الغوابـ
ألاؾغٍت والخىاضل ألاؾغي خُض حكهض ألاؾغة الجؼاثغٍت مؼٍضا مً الخ ٪٨ٟبؿبب جغاظ٘ ؾلُت الىالضًً في الؿُُغة ٖلى
يبِ ؾلى ٥ألابىاءٞ .اإلٞغاٍ مشال في اؾخسضام الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت ٢ض زل ٤ؤوياٖا ٚحر صخُت ،بط عٚم اًجابُاث
ّ
الخ٨ىىلىظُا الخضًشت بال ؤجها حؿتنػ٣ٖ ٝى ٫الكباب وحؿُدها ٖبر جضمحر ألاؾغة ٞل٣ض ٢للذ مً الاهضماط الٗاثلي ،و٢للذ
ٞغم الخىاع بحن ألاب وابىه ،والؼوط وػوظخه وؤبٗضث الىاؽ بًٗهم ًٖ بٌٗ ٗٞال٢ت آلاباء باألبىاء وٖال٢ت الغظل باإلاغؤة
ُ
٧اهذ ج َد َضص ٖلى ؤؾاؽ الىٓام ألابىي والظي ًخمشل في َُمىت الغظل ٖلى اإلاغؤة وَُمىت ال٨باع ٖلى الهٛاع بما ٌٗجي جىػَٗا
َغمُا للؿلُت ٖلى مدىعي الجيـ والؿً،وجمشل ُ٢م الكغ ٝوالاخدكام والجماُٖت والُاٖت ٖىانغ ؤؾاؾُت في َظا
الىٓام وجخهل ُ٢مت الكغ ٝبؿلى ٥الٟغص ول٨جها ال ج٣خهغ ٖلُه بل جمخض لدكمل الٗاثلت ٦جماٖت جخىخض ٞحها اإلاؿاولُت
 1السعيد بومعيزة ،أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكات لدى الشباب:دراسة استطالعية مبنطقة البليدة،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف علوم
اإلعالم واالتصال ،إشراف بلقاسم بن روان ،جامعة اجلزائر،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،2006-2005،ص.185
 2لطيفة طبال،التغري االجتماعي ودوره يف تغري القيم االجتماعية ،رللة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،العدد  ،8جوان  ،2012ص .419-418
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وثجمازل ٞحها الظاث م٘ الجماٖت ،وٖلى وظه الخدضًض جغبِ َظٍ الُ٣مت ؾلى ٥اإلاغؤة بكغ ٝالغظلٞ ،هظٍ الُ٣م جالقذ
وحٛحرث الىٓغة بلى اإلاغؤة مً زال ٫وؾاثل ؤلاٖالم مً ؤظل حؿىٍ ٤اإلاىخىظاث وظجي ألاعباح،وبالخالي اهدكغث الُ٣م الاظخماُٖت
ّ
٦دب الخباهي واإلآاَغ والىٓغة اإلااصًت للخُاة،وعبِ الؼواط باإلاهالر اإلااصًت والصسهُت ،وعبِ الٗال٢اث
الؿلبُت
ّ
الاظخماُٖت باإلاهالر٦ ،ما جغاظٗذ وحٛحرث الُ٣م ألانُلت في ألاؾغة الٗغبُت لخدل مدلها ُ٢م طاث نبٛت هُٟٗت بغٚماجُت،
وَظا ما ؤ٦ضجه ال٨شحر مً الضعاؾاث الٗغبُت لضي الكباب خُض بغػث ُ٢م الىُٟٗت وً١م الغبذ وال٨ؿب وُ٢م الاؾتهال...٥الخ
1
وجبٗا لهظا اهدكغث ؤلاهدغاٞاث الؿلىُ٦ت وألازالُ٢ت ٖىض الكباب في اإلاجخم٘ الٗغبي.
ًؼصاص َظا ألامغ خضة م٘ جُىع الكب٩اث الخ٣ىُت ،وزانت جل ٪اإلاخٗل٣ت بى٣ل ومٗالجت اإلاٗلىماثَ ،ظا ما ؤصي جضعٍجُا بلى
الخدى ٫في الٗال٢اث بين الكب٩اث الاظخماُٖت ،وًٞاءاتها الىاُٗ٢ت اإلاغظُٗت ،مما ًاصي بلى خضور بٌٗ ؤلاهدغاٞاث
الاظخماُٖت ٦ما ٢لىا ؾاب٣ا،والغوح الاوٗؼالُت والاهٟغاصًت ،الىاججت ًٖ الاوؿالر ًٖ اإلاجمىٖاث الخ٣لُضًت ألاؾغٍت
الجىاعٍت،والاهضماط في قب٩اث اظخماُٖت ؤ٦ثر مغوهت  ،جىىٕ وحُٗ٣ض واهٟخاح واٞترايُت،وؤ٢ل اهًباَا وخمُمُت،بدُض
حك٩ل َظٍ الكب٩اث مضًىت انُىاُٖت ًُلٖ ٤لى عواصَا في الش٣اٞت اإلاٗلىماجُت بالكىٍبُ٨حن (ُ٢ )Netizensاؾا ٖلى
2
اإلاىاَىحن( ،)Citizensوبالخالي ؤنبذ َظا اإلاجاًٞ ٫اء ٖمىمي ظضًض ًدل مدل الًٟاءاث الخ٣لُضًت.
٦ما ؤن ُ
يٗ ٠الٗال٢اث الىصًت ًاصي بلى بيٗا ٝالًبِ ؤلاظخماعي الخ٣لُضي في اإلاىُ٣ت الخًغٍت وبالخالي جخٛحر ٦شحر
مً الُ٣م لضي ألاٞغاص بمجغص اهخ٣الهم مً اإلاضًىت ٦ما ج٩ىن َىاُُٗ٢ ٥ت م٘ الخ٣الُض والظي ًاصي بلى ٖضم الاؾخ٣غاع الش٣افي
والخٗغى بلى اإلاٗاًحر الاظخماُٖت اإلاخىاً٢ت ،ويعي جىبي)ّ (Toby
بإن البلضان اإلاهىٗت والؿاثغة في َغٍ ٤الخهيُ٘ جؼصاص ٞحها
ّ
الهىة بحن اإلاغاَ٣حن وال٨باعٞ ،الخىظهاث وؤلاعقاصاث اإلاىظهت بلى ألابىاء مً ٢بل الىالضًً والجضاث ج٩ىن ٚحر مجضًت وال
ًسًٗىن لها َظا ٧ىن الجُل الجضًض مٗغى لخإزحراث ظضًضة حٗ٨ـ مٗاًحر وُ٢م الخدًغ والخهيُ٘.3 .
وبهظا ٧له جغاظ٘ صوع ألاؾغة في الخيكئت الاظخماُٖت وباهٟها ٫الٟغص ٖجها واٚترابه ٖجها ٚابذ الُ٣م ألانُلت التي حٗخبر
الٗاثلت مهضعا لها ،وَىا هجض زمؿت اججاَاث نُمُت جخطل اجطاال مباشغا بالخُاة الػابلُت:
الجزوح هدى الدكضًض ٖلى الًٗىٍت ال ٖلى الاؾخ٣ال ٫الٟغصيٌٗ:امل الٟغص في الٗاثلت ٖلى ؤهه ًٖى ال ٞغصمؿخ٣ل،وبظل ٪جخىخض َىٍخه بهىٍتها وَكاع٦ها ؤٞغاخها وؤجغاخها،وٍ٩ىن مؿاوال بالخالي ًٖ جهغٞاجه.
ّ
الجزوح هدى ؤلاج٩الُت والُاٖت ٖلى خؿاب الاٖخماص ٖلى الظاث :الٗاثلت البرظىاػٍت وزانت اإلاىؾغة ٖلى ؤلا٦شاع مًخماًت ألابىاء وججىُبهم ألازُاع٨ٖ ،ـ ؤَٟا ٫ال٣غي ً٨دكٟىن مدُُهم صون وظل.
الجزوح هدى الخمؿ ٪بالُ٣م هدُجت لًٛىٍ زاعظُت ناعمت ،وَٗىص طل ٪ألؾالُب الخيكئت الاظخماُٖت زانت ٖىضالدكضًض ٖلى الٗ٣اب ؤ٦ثر مً ؤلا٢ىإ ،ومشل َظٍ الجزٖت ؤلامخشا ٫بدًىع الؿلُت وٖضم ؤلامخشا ٫في ُٚابها ،واإلاؿاًغة في
الٗال٢اث وظها لىظه.
-الجزوح هدى ٞغى ؾُُغة الغظل ٖلى اإلاغؤة.

4

 1ادلرجع نفسو،ص.420
 2فضيل دليو،التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال:ادلفهوم-االستعماالت واآلفاق،ط،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،األردن،2010،ص .151
 3لطيفة طبال ،التغري االجتماعي ودوره يف تغري القيم االجتماعية مرجع سبق ذكره ،ص.422
 4حليم بركات ،اجملتمع العريب ادلعاصر:حبث استطالعي اجتماعي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،2001 ،ص326
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٧ل َظٍ اإلااقغاث بضؤث جًمدل مىاػاة م٘ جإزحر مًامحن وؾاثل ؤلاٖالم و٦ظا ؤلاهترهذ ٖلى ألاٞغاص في اإلاجخم٘.
جدىٍل الثهاقت إلى ؾلػت (الطىاغاث الثهاقُت):
ًإزظ ال٪م مى ٘٢ألاولىٍت باليؿبت بلى ال ٠ُ٨في الش٣اٞت الغاَىتُ ،وج ّ
دى ٫الش٣اٞت بلى ؾلٗت مغظٗها الؿى ١والغبذ
والٗغى والُلب .بدُض ؤن الش٣اٞت الاؾتهالُ٦ت هي التي ؤنبدذ مؿُُغة ٖلى الىي٘ بإ٦ملهٞ ،الدؿلُ٘ ؤزظ بٗضا ظضًضا
في ػمً الٗىإلات التي بٟٗلها ْهغث عؤؾمالُت بٖالمُت طٖلذ مً ؤلاٖالم مجاال لالؾدشماع اإلاخىامي الظي ًمل ٪صوعا ٞاٖال في
الخُاة الاظخماُٖت ،الؿُاؾُت والش٣اُٞت ،جدذ قٗاع "الاؾتهال ٥في زضمت ؤلاهخاط" ٞالؿُُغة ؤلاٖالمُت اإلاخدغعة مً ُ٢ىص
٦شحرة ؤصث بلى زلسلت اإلاٗاًحر الؿاب٣ت وطل ٪إلهخاط مؿتهل ٪مُُ٘ ًدُل ألامىع بلى الىعي الؼاث ٠ؤو ٖلى الدكُاٞ ،غؤؽ اإلاا٫
1
الُ٣مي ٢ىامه اإلاٗاوي التي جىضعط هٓغٍا في الخغا ٥الش٣افي والاظخماعي مً وظهت هٓغ الهىاٖت ؤلاٖالمُت واإلاكغٞحن ٖلحها.
ً٣ى ٫الضيخىع حالُ محن في َظا الهضص ؤن اجها ٫ز٣اٞت بإزغي َى ْاَغة ٢ضًمت ظضا ٢ض جغظ٘ بلى بضاًت الخاعٍش
ؤلاوؿاوي هٟؿه،وٖلى الغٚم مً ا٢خباؽ ؤو جإزغ ز٣اٞت بإزغي ٧اها صاثما ظؼءا مً ظىَغ الخ٣ضم ؤلاوؿاويٞ ،ةن ا٢خباؽ َظا
الخإزحر بال٣هغ وؤلاظباع البض ؤن ٌؿبب بالًغوعة بٌٗ الاهسٟاى في مؿخىي الغٞاَُت ؤلاوؿاهُتٞ ،بهغ ٝالىٓغ ًٖ الُ٣مت
الظاجُت ألي ٖىهغ مً ٖىانغ ز٣اٞت ؤمت ،بطا ٧ان َظا الخسلي ال ًدضر َىٖا وبهىعة َبُُٗت وبدغٍت جامت،بن َىا ٥مً
نىع ال٣هغ الش٣افي ال جسخل٦ ٠شحرا ًٖ نىع ال٣هغ الؿُاسخي ؤو الا٢خهاصي ؤو اإلااصي.
مشال :اللٛت الٗغبُت ججغي بػاختها جضعٍجُا مً م٩اجها في الخُاة الُىمُت لخؿاب اللٛاث ألاوعوبُت ؾىاء في السُاب
2
الكٟىي ؤو اإلاغاؾالث،ؤو وؾاثل ؤلاٖالم،بل وختى ٧لٛت للخٗلُم في اإلاضاعؽ والجامٗاث.
ٞاللٛت ال٣ىمُت البض ؤن حٗاوي بالخضعٍج مً اهدكاع الاخخ٣اع بػاءَا وبػاء ؤقُاء ؤزغي ج٣ترن بهظٍ اللٛت٧ :اإلاضاعؽ التي
حؿخسضمها في الخٗلُم،ؤو ختى الؿل٘ الاؾتهالُ٦ت اإلا٨خىبت بإؾماء ٖغبُت ،هٟـ اإلاالخٓاث ًم ً٨ببضائَا ٖلى اإلاىؾُ٣ى
وألاػٍاء الٗغبُت ،وألاهماٍ الٗغبُت في اإلاٗماع ،في اؾتهال ٥الٛظاء ،الترُٞه ...بلخ .هٟـ الخالت وكهضَا لضي الكباب في
اإلاجخم٘ الجؼاثغي.
ٞهظا ؤلابخٗاص ًٖ اؾخٗما ٫اللٛت الٗغبُت ًغظ٘ بلى اؾدبضالها بلهجاث ٖامُت ولٛاث ؤوعوبُت واؾخسضامها ٖلى هُا ١واؾ٘
مً ٢بل الكباب في الًٟاءاث ؤلال٨تروهُتَ ،ظا ما ؤقاع بلُه الض٦خىع ضاصم عابذ ؤًًا خُىما ٢اّ ٫
ؤن " مً ألاق٩ا ٫ألازغي
التي جغوط لها الىؾاثِ ؤلاٖالمُت هجض ؤًًا الاٖخ٣اص الىاؾ٘ في جغاظ٘ اإلاهاعاث اللٛىٍت للكباب٦ ،ما جخجلى ُٞما ًُلٖ ٤لُه
البٌٗ لٛت الىذ التي جدُل بلى اؾخسضام الازخهاع وألاع٢ام ُٞما ًخٗل ٤باللٛت الٗغبُت ،وٖضم اخترام ٢ىاٖض ؤلامالء في
الخباصالث التي جخسظ مً الخاؾىب وؾُلت ؤؾاؾُت ،و٢ض صٗٞذ َظٍ اإلاماعؾاث بلى ٖىصث السُاباث ال٣ضًمت لل٨باع خى٫
السى ٝمً جغاطٕ الٟ٨اًاث اللٛىٍت للكباب،وؾُاصة السجل اللٛىي الٗامي ،واٖخباع طل ٪صلُال ٖلى الترصي اللٛىيٞ ،ال٨شحر
مً الىؾاثِ ؤلاٖالمُت جغي ؤن لٛت ٚغ ٝالضعصقت مشال تهضص مهحر "اللٛت الٗغبُت " مً زال ٫مؼظها م٘ لٛاث ؤظىبُت
3
واؾدبضا ٫ؤخغٞها باألع٢ام.

 1هنوند القادري عيسى ،اإلستثمار يف اإلعالم وحتديات ادلسؤولية االجتماعية،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ص .368
 2جالل أمني ،العودلة وثقافة التنمية العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،2001 ،1بريوت-لبنان ،ص.117
اب بني التمثالت االجتماعية والتمثل الذايت ،رللة إضافات ،العدد  ،2012 ،19ص .95
 3الصادق رابح ،اذلوية الرقمية للشب
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لم ًخى ٠٢ألامغ ٖ ِ٣ٞلى اللٛت الٗغبُت التي حٗخبر ظؼء مً الهىٍت والش٣اٞت الٗغبُت بل امخضث الٓاَغة بلى ؤ٦ثر ألاقُاء
ج٣ضٌؿاٞ ،كهغ عمًان مشال ًجغي جدىٍله ٖاما بٗض ٖام بلى مىاؾبت للتروٍج ال٨شُ ٠والخاص إلاسخل ٠الؿل٘ ،وحؿام في طل٪
ب٣ىة وؾاثل ؤلاٖالم.خُض ًتزاًض بزًإ اإلاكاٖغ الضًيُت لالؾخٛال٧ ٫ىؾُلت مً وؾاثل لخىؾُ٘ الؿى ١بل وختى لتروٍج
ؤ٦ثر ألاقُاء بٗضا ًٖ الضًً ،بِىما ًجغي اإلاؼط بحن الضًً والٗغي في البرامج الخلٟؼٍىهُت ٖلى هدى البض ؤن ً٩ىن مىٟغا للٛاًت
1
لكغاثذ واؾٗت مً اإلاجخم٘ٞ ،مكاٖغ الٗغي ًم ً٨ؤن ج٩ىن ٗٞالت للٟذ ألاهٓاع بلى الؿلٗت وثعوٍجها .
في زًم ٧ل َظا ؤنبذ اإلاجخم٘ الٗغبي مجخمٗا مٛتربا٧ ،ان ٌِٗل في خالت مً ؤلاٚتراب الاظخماعي في البضاًت ألهه ال
ٌؿخُُ٘ الؿُُغة ٖلى مىاعصٍ ومهحرٍ ،وٍخضاعى مً الضازل ختى ً٩اص ً٣ٟض نمُمهٞ،ال ًمل ٪بعاصة وَضٞا وحؿُُغ ٖلُه
ماؾؿاجه بض ٫ؤن ٌؿُُغ ٖلحها ،وٌؿخٗمل اإلاىاًَ لُد ٤٣مهالخه السانت ؤ٦ثر مما ًسضم َظا اإلاىاًَ وٍسضم مهالر
2
السانت ،وبٗض ؾُُغة وؾاثل الاجها ٫الخضًشت ٖلى َظا اإلاجخم٘ اإلاٛغب خضر له حٛغٍب مً هىٕ آزغ.
خُض حكحر الٗضًض مً الضعاؾاث الٗلمُت الخضًشت بلى ؤن ؤلاهترهذ مشال ٢ض ؤؾهمذ في اٚتراب ُ٢م اظخماُٖت ؤنُلت لضي
الكباب الجؼاثغي مشل ؤلاًشاع والخٗاون لخدل مدلها ُ٢م ألاهاهُت والخىاٞـ والىُٟٗت٦ ،ما ؤنبدذ الُ٣م اإلااصًت هي
اإلاؿُُغة ٖلى ٖال٢اث ألاٞغاص مما ًاصي بلى اجهُاع الٗال٢اث الاظخماُٖت ،والخمغص ٖلى ُ٢م اإلاجخم٘ وألاؾغة ،والكٗىع بٗضم
الاهخماء والعج ػ ًٖ الخىا ٤ٞم٘ الىٟـ ؤو م٘ آلازغًٍ ،و٢ض ًاصي َظا بلى اوسخاب الٟغص مً ألاؾغة ؤو اإلاجخم٘ ٩٦ل٧،3.ل
َظا مغصٍ اللجىء بلى اؾخسضام الهىٍاث الاٞترايُت ؤو الغ٢مُت في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مما ًاصي بلى اإلاؼط بحن الاخخٟاء
والخسى ،ٝوَى مى ٠٢مخىا٨ً ٌ٢ك ًٖ ٠مإػ ١ؤزالقي ًخمدىع خى ٫الُغٍ٣ت اإلاشلى للخٗامل م٘ َظا الىىٕ مً الًٟاءاث
4
ؤلال٨تروهُت٦ ،ما ؤهه ًخًمً هىٖا مً الخجاوع بحن الخُُ٣ماث الاًجابُت والؿلبُت.
ٞمسخل ٠ألابدار الٗلمُت جا٦ض ؤن ٞئت الكباب هي ألا٦ثر اؾخسضاما لئلهترهذ ،وَظٍ الٟئت بالظاث هي التي جخمحز بدب
المٚامغة وؤلازاعة والًٟى،٫وهي الٟئت التي جداو ٫الخمغص ٖلى اإلاجخم٘ وجبجي الجضًض ومداولت الخإ٢لم مٗه ،بل في بٌٗ
ألاخُان الاوؿالر مما َى مىظىص ،والبدض ٖما ًإحي مً الٛحر ،ومً ظهت ؤزغي حٗؼػ ؤلاهترهذ الش٣اٞاث الٟغُٖت ٖىض الكباب
ٖلى خؿاب الش٣اٞت الؿاثضة 5 ،وال ً٩ىن َظا بال بخٛحر الُ٣م والخهىعاث الظَىُت لضحهم بدُض جهبذ جسخلٖ ٠ما ٧ان
مىظىصا لضي ألاظُا ٫الؿاب٣ت.
زاجمت:
ألامم التي جُىعث لم جخُىع بال باٖخماصَا ٖلى ز٣اٞاتها اإلادلُت ،ولم جخُىع بال ألجها مشلما اؾخٗاهذ بما ونلذ بلُه
الضو ٫ألاوعوبُت اإلاخُىعة مً ٖلم ومٗغٞت مشلما اؾخٗاهذ ؤًًا باخخٟاْها وجمؿ٨ها بُ٣مها ومباصئها وزهىنُاتهاَ،ىا
ُ
ًُغح الؿاا ٫هٟؿه:إلااطا ه ِهغ ٦كٗىب مخسلٟت ٖلى الخمؿ ٪صاثما بؿلبُاث ألاقُاء بض ٫الاؾخٟاصة مً اًجابُاتها وَىا
ؤلاظابت جخُلب ب٢امت مكاعَ٘ بدشُت ظضًضة لغبما حكٟي ًٞىلىا للخٗغٖ ٝلى الىا ٘٢بإبجضًاجه الخُ٣ُ٣ت ،خُض ٌٗؼ ٖلُىا ما
 1جالل أمني ،العودلة وثقافة التنمية العربية ،مرجع سابق ،ص.118
 2حليم بركات ،اجملتمع العريب ادلعاصر :حبث استطالعي اجتماعي ،مرجع سابق ،ص.448
 3يعقوب يونس خليلي األسطل ،ادلشكالت الن فس اجتماعية واالضلرافات السلوكية لدى ادلرتددين على مراكز اإلنرتنت ،رسالة ماجستري يف علم
النفس،اجلامعة اإلسالمية ،غزة،2011 ،ص.46
 4الصادق رابح،اذلوية الرقمية للشباب بني التمثالت االجتماعية والتمثل الذايت،مرجع سابق ،ص .105
 5إعداد ماجد بوشلييب ،يوسف عيدايب ،ثقافة اإلنرتنت وأثرىا على الشباب،دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة ،2006 ،ص.53
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ونلىا بلُه الُىم مً جسل ٖلى الُ٣م واإلاباصت واحؿإ للهىة الش٣اُٞت بحن قباب الُىم والجُل الؿاب ،٤ختى باث َظا اإلاجخم٘
مى٣ؿما ٚحر مدضص الهىٍت ولهظا جىظب ٖلُىا ؤن ه٣ىم مشال بترقُض اؾخسضام ؤلاهترهذ والٗمل ٖلى ؤن ه٩ىن مؿخسضمحن مزال
لهظٍ الخ٣ىُت ولِـ  ِ٣ٞمجغص مؿخٗملحن لها ،وٗاوي مً جبُٗت ز٣اُٞت مٗغُٞت ،و٦ظا ج٨ىىلىظُت،هٟـ ألامغ م٘ قاقت
الخلٟؼٍىن التي ٖاصث الُىم حٗخمض ٖلى ٧ل ما َى مؿخىعص وبن اٖخمضث ٖلى اإلادلي ٞهظا الكإن ال ًسخو بال بما َى جغُٞهي
ال ٚحر٧ ،ل َظا ًخُلب مىا بٖاصة الىٓغ في الاؾتراجُجُاث اإلاٗخمضة الؾخٛال ٫وؾاثل الاجها ٫الخضًشت بك٩ل ًسضم اإلاجخم٘
وز٣اٞخه ال ؤن حهضصَا.
نابمت اإلاغاحؼ:
ٞ- 1الح ظابغ الٛغابي ،وؾاثل الاجها ٫الخضًشت وصوعَا في بخضار الخٛحر الاظخماعي ،مجلت ال٣اصؾُت في آلاصاب والٗلىم
.2009
التربىٍت ،اإلاجلض ،8الٗضص،2
.2008
 - 2بلحن صمٗت،الخ ٪٨ٟالٗاثلي:بحن الُ٣م الشابخت والُ٣م واإلاخبضلت ،مجلت بياٞاث ،الٗضص،2
.2007
ٞ- 3اًؼ مدمض الخضًضي ،ز٣اٞت جغبىٍت  ،صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَٖ٘ ،1ٍ ،مان-ألاعصن،
- 4لُُٟت َبا ،٫الخٛحر الاظخماعي وصوعٍ في حٛحر الُ٣م الاظخماُٖت ،مجلت الٗلىم الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت ،الٗضص ،8ظىان
.2012
.2001
- 5خلُم بغ٧اث ،اإلاجخم٘ الٗغبي اإلاٗانغ :بدض اؾخُالعي اظخماعي ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث،
- 6جهىهض ال٣اصعي ِٖسخى ،ؤلاؾدشماع في ؤلاٖالم وجدضًاث اإلاؿاولُت الاظخماُٖت،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث.
 ،2001بحروث-لبىان.
- 7ظال ٫ؤمحن ،الٗىإلات ور٢اٞت الخىمُت الٗغبُت ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت،1ٍ ،
.2012
- 8الهاص ١عابذ ،الهىٍت الغ٢مُت للكباب بحن الخمشالث الاظخماُٖت والخمشل الظاحي ،مجلت بياٞاث ،الٗضص،19
٣ٌٗ- 9ىب ًىوـ زلُلي ألاؾُل ،اإلاك٨الث الىٟـ اظخماُٖت والاهدغاٞاث الؿلىُ٦ت لضي اإلاترصصًً ٖلى مغا٦ؼ ؤلاهترهذ،
.2011
عؾالت ماظؿخحر في ٖلم الىٟـ ،الجامٗت ؤلاؾالمُتٚ ،ؼة،
.2006
- 10ماظض بىقلُبيً ،ىؾُٖ ٠ضابي ،ز٣اٞت ؤلاهترهذ وؤزغَا ٖلى الكباب ،صاثغة الش٣اٞت وؤلاٖالم ،الكاع٢ت،
ًُٞ- 11ل صلُى ،الخ٨ىىلىظُا الجضًضة لئلٖالم والاجها :٫اإلاٟهىم-الاؾخٗماالث وآلاٞا،1ٍ ،١صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘،
.2010
ٖمان-ألاعصن،
- 12الؿُٗض بىمٗحزة ،ؤزغ وؾاثل ؤلاٖالم ٖلى الُ٣م والؿلى٧اث لضي الكباب :صعاؾت اؾخُالُٖت بمىُ٣ت البلُضة ،ؤَغوخت
م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ صولت في ٖلىم ؤلاٖالم والاجها ،٫بقغا ٝبل٣اؾم بً عوان ،ظامٗت الجؼاثغ٦ ،لية الٗلىم
.2006
-2005
الؿُاؾُت وؤلاٖالم٢ ،ؿم ٖلىم ؤلاٖالم والاجها،٫
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الجغٍض وزىعة 1864
َ.ؼاع بغٍغة/حامػت ضكانـ،جىوـ

ملخظ:
َ،1864ظٍ الشىعة التي جىاولها الٗضًض مً اإلااعزحن والباخشحن
مشل البدض صعاؾت جاعٍسُت اظخماُٖت إلاىُ٣ت الجغٍض ؤزىاء زىعة
بالضعؽ مً صازل جىوـ ؤو زاعظها .ل ً٨جمحزث الشىعة في الجـغٍض بسهىنُت ازخلٟذ ٞحها ًٖ بُ٣ت اإلاىاَٗٞ .٤ىى ؤن
ّ
جتر٦ـؼ ظهـىص ألاَالي في مىاظهت الؿلُت وٖمالها ،صزلذ في نغإ ٖـغوشخي امخض بلى اإلاىاَ ٤وال٣باثل اإلاجاوعةَ .ظا الهغإ
ّ
الظي مشـل هُ٣ت يٗ ٠اؾخٛلخه الؼاوٍت الغخماهُت بىَ٠ت والؿلُت اإلاغ٦ؼٍت والؿلُت اإلادلُت للً٣اء ٖلى الشىعة وبظباع
الشـىاع ٖلى السًىٕ والاؾخ٩اهت والاهخ٣ام مجهم وبطاللهم.
 -1864البالص الخىوؿُت -مىُ٣ت الجغٍض -الجباًت -الهغإ الٗغوشخي.
الٍلماث اإلاكخاخُت:زىعة
مهضمت:
مشلذ ألاٖبـاء الا٢خهاصًـت واإلاماعؾاث الؿُاؾُـت ىُٚـا ٦بُـغا ٖلى ألاَالي بالبالص الخـىوؿُـت ٖمـىمـا ومىُ٣ـت الجـغٍـض
زهـىنا بـىنٟها مىُ٣ـت ٞالخُـت ٌٗخمـض بهخاظهـا ٖلى الخمـىع٣ٞ .ـض اٖخمـضث الؿلُـت الخؿُيُـت ؾُاؾت يـغٍبُـت مجخٟـت
ؤز٣لذ ٧اَـل ؤَالي الجـغٍـض وجـغ٦ذ ألامـغ لٗمـالهـا زانـت"ٖلي الؿاسخي" ممـا زلٞ" ١ـىضخى ظباثُـت" .ؾببذ َـظٍ الٟـىضخى جـظمـغ
اظخمـاعي ٦بُـغ،وج٨ـىهذ ٢ـىي عاًٞـت لـضٞـ٘ الًـغاثب،وَـى ما زل ٤ال جـىاػن وؤػمـت بُـً ألاَالي والؿلُـت اإلادلُـت في ٧امـل
 1864التي ٢ض
الجـغٍـض.و٢ـض ٧اهذ َـظٍ ألاػمـت بمشابـت بعَـاناث إلاـىاظهت الؿلُـت اإلاـغ٦ـؼٍـت٩ٞ ،اهذ زـىعة "ٖلي بً ٚـظاَـم"
قملذ ٧امل اإلاىاَ ٤بما ُٞه الجغٍض.
وفي زًم الهـغإ بُـً ألاَالي والؿلُـت اإلادلُـت ،اهًـم ؾ٨ـان الجـغٍـض بلى الشـىعة في مدـاولـت للخسلو مـً حؿلِ ممشلي
الؿلُت والًـغاثب اإلاٟـغويـت ٖلُم .ل٨ـً اجسـظث الشـىعة في مىُ٣ـت الجـغٍـض َابٗـا مسهـىنا وَـى ما ؾىدبِىـه في جدلُلىـا.
 ٠ُ٨ٞججلذ ألاػمـت الاظخماُٖـت والا٢خهاصًـت بُـً ؤَالي الجـغٍـض والؿلُـت اإلادلُـت؟ ومـا َـى الُابـ٘ الـظي مُـؼ الشـىعة
بالجـغٍـض؟ وما هي هخاثـج الشـىعة في الجـغٍـض ُٞمـا ًسو الٗـال٢ـت بُـً ألاَالي ُٞمـا بُجهـم وبُـً ألاَالي والؿلُـت؟
1864
-1863
 -Iمىظـىمت الػالناث ألاَلُت وؤلاصاعٍـت بحن َالي الجـغٍض والؿلؿت اإلادلُت
 -1ججلُاث ألاػمت الاحخماغُت والانخطاصًت بالجغٍض وآلُاث الطغاع الاحخماعي
ّ
 11861بٗـض ؤن ٢امذ الؿلُـت الخؿُيُـت بةخهاء زان ،بٗض بخهاء ؾىـت
بضؤث بىاصع الٗهُان والخمغص ببلضان الجغٍض مىظ
 ،1852ألٖضاص الىسُل والهض ٝمً طل ٪ظم٘ ألامىاٖ ٫لى خؿاب ؤصخاب اإلالُ٨ت اإلاخىؾُت والًُٟٗتٗٞ ،اعى ؤَالي
 1ابـن أيب الضياف ،إتحاف أىـل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان ،ج  ،4الدار التونسية للنشر ،تونس  ،1989ص .218
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الجغٍض التر ُ٘ٞفي يغٍبت ال٣اهىن وامخىٗىا ًٖ ؤصاءَا بٗض ؤن ؤي ّـغث بهم ،زانت ّ
وؤن ألاشسام اإلا٩لٟحن بةخهاء ٖضص
ّ
..." 1859مً ٧اٞت مكاًش
الىسُل لِؿذ لهم ؤي م٘عٞت وصعاًت بإهىإ الىسُل ،وهخبُـً طل ٪في َظٍ اإلاغاؾلت بخاعٍش 4ماعؽ
الخامت وؤُٖاجها ،السلُٟت ٖشمان بً بل٣اؾم والكُش ٖباؽ والكُش ؾٗض والكُش بل٣اؾم بً ؤخمض الظَبي وٖبض الخُٟٔ
بً مدمض ونالر بً ٖماع ومدمض بً ٖشمان ومدمض بً ًىؾ ٠ومدمض بً الخاط نالر وببغاَُم بً نالر وٖماع بً ٖلي
و٧اٞت ؤَل البلض ...بلٛىا ؤن زضًم٨م الؿُض مدمض ألامحر الاي ومً مٗه ٌٗ ّـضون ؾىاوي ؤَل جىػع ٖضصا ًًغ بالغُٖت ٧ل
الًغع وطال ٪ؤهه صزل ؾاهُت ٖض ظمُ٘ ما ٞحها ولم ٌٗغ ٝبحن ما ًدمل وماال ًدمل وال اإلاغًٍت الُاجؿـت مً الخمل وال ٚحرَا
مما ال هُٞ ٟ٘ه وال بحن ألاشجاع الًُٟٗت وال ال٣ىٍت وما ًشمغ وما ال ًشمغ وؤن مٗه ظماٖت مً ؤَل هُٟت لم ًتر٦هم لىٓغَم
في مٗغٞت ألاشجاع الٛحر مىخ ٟ٘بها مما ٢ام به ماو٘ مً مىاو٘ الخمل وَظٍ الٗاصة ًٟىػ بها ناخب ألاشجاع ال٣ىٍت الغاوٍت
باإلااء.1"...
٣ٞامذ الؿلُت الخؿُيُت ،ختى ال جىدكغ بىاصع الٗهُان والخمغص بحن ؤَالي الجغٍض ،بلى حؿلُِ ٖ٣ىبت ٖلى اإلامخىٗحن ًٖ
ؤصاء َظٍ الًغٍبت بض ٘ٞزُُت ج٣ضع بؿخت زغاعبٖ 2لى ٧ل ٖكغة عٍاالث وفي خالت ؤهه وانل في ٖضم امخشاله ّ
ٞةن الؿلُت
جغؾل له ٢ىة ٖؿ٨غٍت ججبرٍ ٖلى الض ٘ٞبتر ُ٘ٞمً ؾخت زغاعب بلى هه ٠عٍا ،3٫وَى ما ؤصي بالٗضًض مـً الؿ٩ان بلى الهغوب
بلى الجؼاثغ ،والبُ٣ت بُٗذ ؤمال٦هم مً واخاث وبؿاجحن لدؿضًض صًىجهم ،وزالم اإلاكاًش واإلا٩لٟحن باإلخهاءٞ .الؿلُت
 ،1861والب٤اًا مً اإلاُالب الؿاب٣ت ٞىنل ٢اهىن
-1860
الخؿُيُت لم حٗغ ؤَالي الجغٍض ؤي اَخمام وَالبتهم بال٣اهىن إلاحزاهُت
َ ،1862البذ الؿلُت ب٣اهىن
٢ 1863بل ؤواهه لخُُٛت عجؼا اإلاحزاهُت الخىوؿُت٦ ،ما ٢امذ
733296عٍاال .4وفي ؾىت
الجغٍض ،بلى
ؤًًا ببُ٘ الٗضًض مً الىاخاث والؿىاوي وجًُٗ ٠ال٣اهىن بضون ؤي مبرع ٖلى الىسُل الظي ؤزٟاٍ ؤصخابهٞ ،إػصاص زىٝ
ألاَالي لعجؼَمّ ٟٞ ،ـغ ال٨شحر مجهم بلى مىُ٣ت الهمامت والٟغاقِل زىٞا مً الٗ٣اب بالسجً ،5وٖمض البٌٗ ألازغ بلى
بَما ٫الىسُل وٖضم جلُ٣ىه بالظ٧اع.6
 1863زـانـت ٖىـضمـا عٞـ٘ مدمـض الهـاص ١باي ُ٢مـت اإلاجبى مـً 36بلى 72عٍاال٤ٞ ،ـض ال٢ذ
وجإججذ بىاصع الخمغص بالجـغٍـض ؾىـت
الٟـغ ١اإلا٩لٟـت باؾخسـالم الًـغاثب الـغٞ ٌٞلـم ً ً٨بم٣ـضوع ألاَالي صٞـ٘ اإلاُلـىب ؤمـام جـؼاًـض مُالب الؿلُـت وحٗـضص
1863
يـغاثبها .وٍم٨ـً ؤن هـا٦ـض طل ٪مـً زـال ٫اإلاـغاؾلـت التي بٗثها ؤَـل الجـغٍـض بلى الـىػٍـغ ألا٦بـغ مهُٟى زـؼهـضاع بخـاعٍـش
ّ
ًـغٞـيـىن ٞحهـا صٞـ٘ ؾىدُـً مـ٘ بًٗهـما وٍُالبـىن بخُبُـ ٤ال٣ـىاهُـً التي جـإمـغ بـضٞـ٘ ٢ـاهـىن واخـض في الؿىـت ... " :والخـا ٫ؤهـه
ّ
لِـ الػم لىـا بال ٢اهـىن واخـض وَـى ال٣اهـىن الـىاظب.7"...

( 1أ ،و ،ت) ،السلسلة التارخيية ،م ،228و  ،91بتاريخ .1859

 2اخلامس (زلمد بريم ) ،القطر التونسي في صفوة االعتبار بمستودع األمصار واألقطار  ،حتقيق الدكتور علي الشنويف ،بيت احلكمة  ،قرطاج ،1989
ص.241
3النوري (زلمد) ،الجريد قبل انتصاب الحماية  ،1881-1840شهادة تعمق يف البحث ،تـونس  ،1987ص.143
( 4أ ،و ،ت) ،السلسلة التارخيية ،ص ،92م ،82و ،21ميزانية .1861-1860
 5المصدر نفسو ،ص ،20م ،231و ،97بتاريخ .1865
 6المصدر نفسو ،م ،233و ،22- 21بتاريخ .1868

( 7أ ،و ،ت) ،ص  ،20م  ،229و .32بتاريخ .1861
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ّ
اإلاؿغخحن مً السضمت وظم٘ مً الخىاهب والهباًدُت
 6000ظىـضي مً ٖؿ٨غ
و٢ض اؾخٗـان الباي بٟـغ٢ـت مخ٨ـىهـت مـً
2
ومؼاعُ٢ت صعٍض والهمامت وظالم 1لخجبـغَـم ٖلى صٞـ٘ الًـغاثب  ،ما صٞـ٘ ؤَـالي الجغٍض بلى بٗض الٗـضًـض مـً اإلاـغاؾالث
والك٩اوي للـىػٍـغ ألا٦بـغ ًلخمؿـىن ٞحهـا الـغخمـت والـغ ٤ٞبالخـاٞ ..." ٫ىدـً ٦ـاٞـت ؤَـل الجـغٍـض ال ه٣ـضع ٖلى ؤ٦شـغ مـا ٖلُىـا ال
ّ
ّ
ؾُمـا في ٖـامىـا َـظا الـؼمـت ُٞـه ٚـلخىـا باألمُـاع ٞمـغٚـىبىا مـً ؾُاصج٨م م٨خـىب بـةػالـت مـا في زـاَـغهـا وال هُلب بال ٢اهـىن واخـض
ّ 3
ّ
بال ّ
ؤن طل ٪لم ًمى٘ الؿلُـت الخؿُيُـت اإلاخمزلـت في ٢اًـض (ؤوالص مٗمـغ) وزلُٟـت
وبال جـإمـغهـا بالخًـىع لـضً٨م وهخ٨ـلم بذجخىا .
(الجـغٍـض) ٖلي الؿاسخي مـً ؤزـظ ٦مُاث َـامـت مـً الخمـغ ألاخؿـً هـىٖـا وزههـه إلاغجـباث صعٍـض وٚحرَم مً اإلاؼاع٢ت وؤظبرث
الؿ٩ان ٖلى بُ٘ ؤو عًَ ؤمال٦هم ومهىٚهم للمغابحن.4
اػصاصث ألاويإ ؾـىءا باإلاىُ٣ـت م٘ جخالي ؤلاٚـاعاث مـن ٢باثـل الهمامـت التي بؿُذ هٟـىطَـا ٖلى الجـغٍـض 5،وزغبىا واخـاث
ّ
ٟ٢هـت بُ٣ـ٘ الىسُـل والـؼٍاجُـً وظٗلـىا بٌٗ واخاتهـا مـغعى لؤلٚىـام٦ .6ما خانغث ال٣باثل مً الٛغب اإلاىُ٣ت وُٖـلذ
ّ
اإلاؿال ٪هدى الجؼاثـغ 7وؾبـب الىاٞضون الجؼاثغٍىن في ٚالء ألاؾٗاع وفي جإػم المِٖكت بالكغاء "ٞ...هاالء الىاٞضًً بالٛىا في
ا٦خُا ٫الىٗمت وفي ابدُإ الؿمً والصخم والجلضٞ ،اعجٟٗذ ألاؾٗاع بلى ؤ٢صخى خض واوٗضم وظىص ٚالبها بالبلض واقخض الًُ٤
ٖلحهم مـً ؤظـل طل ٪وحٗؿـغ الخـا .8 "...٫وػاصث ألاويإ جـإػمـا بٓهـىع نغاٖاث بُـً ؤُٖـان اإلاىُ٣ـت الـظي اؾخٛلخـه الؿلُـت
الخؿُيُـت لخُـىَٗهم لهالخهـا وعصَـم ٖـً مُالبهم زـانـت مُلب بلٛـاء ال٣اهـىن وجدـىٍلهم بلى ؤصاة جسـضم مهالر الخ٨ـم
الخؿُجيٞ.9.ضزلذ الؿلُت الخؿُيُت في ؤػمت والؿبب الٟؿـاص وعجـؼ ألاَالي ٖـً صٞـ٘ الًغاثب الٗضًضة زانت يغٍبت
ؤلاٖاهــت التي اطثَـض"ٖلي الؿاسخي" في بجمام زالنهـاٞ ..." :بٗض َغح ؤظغ اإلاكاًش ٖلى السالم وَغح خهتهم وخهت السلٟاء
وؤًٖاء اإلاجالـ مً ؤلاٖاهت وَغح بٖاهت الٗكاًغ الغاظٗحن لٗكاًغَم زاعط البلضان ٦ضعٍض والهمامت ٞإهه لم ًب ٤شخيء
إلعؾاله لسؼٍىت الؿلُت الخؿُيُت" 10التي ؤنبذ خالها "٦...دا ٫الب٣غة بطا خلب يغٖها ختى زغط الضمٞ ،هي آلان ًجز يغٖها
بالضم .11"..وللسغوط مً َظٍ ألاػمت ٖمضث الؿلُت الخؿُيُت بلى جًُُٗ٢ ٠مت اإلاجبى مً 36عٍاال بلى 72عٍاال في 2هىٞمبر
 ،121863وهؼَ ٫ظا السبر ٧الهاٖ٣ت ٖلى الؿ٩ان بط َى بمشابت الُ٣غة التي ؤٞايذ ال٨إؽ واهضٖ٫ذ مً وعاءَـا بىاصع
الٗهُان والخمغص في ٧ل ؤهداء البالص.
ابـن أيب الضياف ،نفس المصـدر ،ج ،6ص .36

 2سـالمـة (البشيـر) ،ثـورة بـن غـذاىـم ،الـدار التـونسيـة للنشـر ،1967 ،ص .36
 3المصـدر نفسـو.

( 4أ ،و ،ت) ،ص  ،18م  ،205و  .16476بتـاريـخ .1863 -1862
 5المصدر نفسو ،ص  ،141م  ،512و  .17459بتاريـخ .1863
 6النـوري (زلمد الطيب) ،الجـريـد ،...نفس المـرجـع ،ص .242
( 7أ ،و ،ت) ،ص  ،184م ،1037و  .28بتاريـخ .1864

 8المصـدر نفسـو ،ص  ،141م  ،512و  .17498بتاريخ .1864
9المصـدر نفسـو ،و .17452بتاريخ .1863

 10المصدر نفسو ،ص ،20م  ،229و .77بتاريخ .1862
 11ابـن أيب الضياف ،نفس المصـدر ،ج،5ص.113

 12ابراىيم (مجعة ) ،االقتصاد والمجتمع في اإليالة التونسية من 1861الى 1864من خالل محاضر الجنايات واألحكام العرفية ،كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية بتونس ،2002 ،ص.322
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:1864
َ -2الي الجغٍض وزـىعة
اعجٟٗذ ؤنـىاث ٦ـل مـً زحر الضًً الخـىوسخي والججرا ٫خؿحن التي ؤ٦ـضث ّ
ؤن البالص في زُـغ ٞهي لً جخدمل ؤي ٖبئ زُ٣ل ؤو
مكغوٕ ظضًض ،ل ً٨عٚم اإلاٗاعيت ٣ٞض ّ
1863
َب ٤مكغوٕ زؼهضاع 1واعثٗٞذ ُ٢مت اإلاجبى مً 36بلى 72عٍاال في 2هـىٞمبـغ
مٟهلـت ٖلى الىدـى الخاليٞ :ئـت صهُـا جـضٞـ٘ 36عٍاال وٞئـت مخـىؾُـت جـضٞـ٘ الًٗ ٠وٞئـت زـغٍـت جـضٞـ٘ 108عٍاال ،باؾخصىـاء ؤَـالي
الٗـانمـتٞ .2اهـضلٗذ زـىعة ٖـاعمـت مـا ٞخئذ ؤن ٖمذ ٧امـل البالص بُ٣ـاصة ٕلي بـً ٚـظاَـم مـا ٖـضا الٗانمـت .3
 1864اج٣ٟذ ظمُ٘ ال٣باثل ٖلى ٖضم ص ٘ٞالًغٍبت الجضًضة ٞضزلذ البالص في ايُغاب،
باليؿبت للجـغٍض وٖىض اهضالٕ زىعة
٣ٞباثل اقترث الؿالح والباعوص 4وؤزغي اٖتريذ ال٣ىاٞل واإلاؿاٞغًٍ .5وؤنبذ الشىاع ٌكىىن الٛاعاث وٍٟخ٩ىن ممخل٩اث
الٗما ٫اإلاسلىٖحن الظًً اٖخبروَم الؿبب في ؾلبهـم ؤم ــىالهم وج٣ٟـغحهم إلعياء الؿلُت الخؿُيُت التي جمىدهم ؤَم
اإلاىانبَ ..." ،ظا اإلاا ٫الظي بإًضي َاالء ؤنله مالىا ٞهى في الخ٣ُ٣ت لىاٟٞ .6"...ي الجغٍض حٗغى اإلاملى ٥ؤخمض ػعو ١بلى
التهضًض وجدظًغٍ مً ٢بل الهمامت باإلاـىث في خالت حٗاوهه م٘ الباي زانت ّ
وؤن َظا ألازُـغ ٧ان ٖاظؼا ًٖ ّ
مضٍ بالخغاؾت
اإلاؿلخت الالػمت٦ .7ما حٗغيذ واخت زلُٟت جىػع "بل٣اؾم بً ٖشمان" بلى الخٗضي وؤجلٖ ٠ضص َام مً هسُله ،وحٗغى ؤزىٍ
بلى بنابت في ٞسظٍ .8ؤما في الىصًان ٞلم ًخم ً٨السلُٟت مً الؿُُغة ٖلى الىي٘ ٦ما حٗـغى قُىزها بلى الًغب وبظباعَم
ًٖ الخىخي ًٖ مىانبهم ،وحٗ ّـض ؤَالي ؾضاصة بالجغٍض ٖلى قُسهم واٞخ٩ىا له ؤمال٦ه و٢امىا بُغصٍ مً صًاعٍ ،و٢امىا بُ٣ـ٘
هسُل واخخه وبُٗه.9
جإػمذ الٗال٢ت بحن ألاُٖان وؤَالي الجغٍض ولم حٗض الغُٖت حكخ٩ي مً الؿُاؾت التي اجبٗتها ا٫ؾلُت الخؿُيُت٩ٞ ،اهىا ًىاصون
"ًدُا الباي بضون بٖاهت" ،ب٣ضع ما ؤنبدذ جىظه ؤناب٘ الاتهام بلى ألاُٖان وزانت الُ٣اص وجدملهم ما خهل ،وَى ما ًٓهـغ
ظلُا في اإلاغاؾلت التي وظههـا ؤَالي ٟ٢هت بلى مدمض الهاص ١باي ٞحها " ...بن اقخُ٨ىا لم ج٣بل ق٩ىجىا وبن بُ٨ىا لم ًغخمىا
ب٩اءها ولم ًدىىا ٖلى ٣ٞحرها ويُٟٗىا ،ال٣اًض والٗالم وال٣اضخي والكاَضٞ ...ةن ج٩لم مىا ؤخض وق٩ى ّ
ؤلم الًغع ٖى٢ب ٖلى
طل٣ٖ ٪ىبت قضًضة وخبؿىٍ وجهبىا ما ٖىضٍٞ ...،لم ً٣ضع ؤخض ع ٘ٞؤمغٍ لؿلُان.10"...
ؤزـاع َظا الىي٘ مساو ٝألاُٖان والٗماٞ ٫بٗشىا بالٗضًض باإلاغاؾالث بلى مدمض الهاص ١باي٦ ،ما ٗٞل مكاًش الىصًان" ...في
الجغٍض ٧له ...الىاؽ مٗملت ٖلى الكغ والخغب والخ٣ى ١ياٖذ وهدً مكٛىلحن بال في تهضثت البالص و ُ٘٢صع ٥الؿٟهاء ٖلى
بًٗهم بًٗا َظا الصخيء ال هُُ٣ىٍ وال وِٗكىا ُٞه وال بُ٣ىا ها٧لىا وال وكغبىا مً قغ َظا الٗام .11"...
 1سـالمـة (البشيـر) ،ثـورة ،...نفس المرجع ،ص.48

 2ابراىيم (مجعة ) ،االقتصـاد ،...نفـس المـرجـع ،ص .324
 3علي بـن غـذاىـم ،ولـد سنـة  1814وتـويف سنـة  ،1868مـن قبيلـة مـاجـر ،لقب ببـاي الشعب وكـان عمـره  50عـامـا عنـد انـدالع الثـورة.
 4ابـن أيب الضياف ،نفس المصـدر ،ج ،5ص.120
 5سـالمـة (البشيـر) ،نفس المـرجـع ،ص .55

 6ابـن أيب الضياف ،نفس المصـدر ،ج ،5ص.123
 7سـالمـة (البشيـر) ،نفس المـرجـع ،ص .55

( 8أ ،و ،ت) ،ص ،184م  ،1037و .41بتاريخ .1864

 9المصـدر نفسـو ،م ،1035و .50بتاريخ 20أكتوبر .1864

 10النـوري (زلمد الطيب) ،الجـريـد ،...نفس المـرجـع ،ص .38-37
( 11أ ،و ،ت) ،ص ،184م ،1035و .50بتاريخ 20أكتوبر .1864

60

الػضص ً : 23لىُ – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

اهُل٣ذ مٓاَغ الٗهُان في الجغٍض بضاًت يض ألاُٖان اإلامشلحن لؿلُت الخؿُيُت بال ؤجها ما ٞخئذ ؤن ؤزـظث َـابٗـا ظـغٍـضًـا
مسهـىنا٣ٞ ،ـض جدـىلذ بلى نغإ ٢بلي وجهُٟـت خؿـاباث بُـً الٗـغوف .وؤ٦بـغ مشا ٫الهـغإ الظي خهل بخىػع بحن ٖـغف
 )1842والظي ٧ان ػُٖمهم "الهاص ٝبً
 1840و
الؼبضة اإلاخدال ٠واإلااٍض للؿلُت وبحن ؤوالص الهاص ٝؤصخـاب الىٟىط الؿابُ٣ـً (
1
بل٣اؾم بً ٖلي بً مدمض بً ههغ بً ٗ٦ب" والظي امخض هٟىطَم مً ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ بلى ؤواؾِ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ
ٖىـضمـا خ ّـضث الؿلُت الخؿُيُت مً هٟىطَم لكٗىعَا بالسى ،ٝمدملُــً ٖـغف الـؼبـضة مؿاولُت ما خهل لهـم٨ٞ ،ـان
الهغإ الضمىي بخىػع.
ًٞـم ن ٠ؤوالص الهاصٖ ٝـغف ؤوالص الهاص ٝوػاوٍت ؾُضي ٖبُض وؤوالص بىٍخى وبلض الخًغ ،ؤما ن ٠الؼبضة ٣ٞـض يم ؤَالي
الؼبضة ومؿٛىهت والهباًلت وَم لِـ بإنلي اإلاىُ٣ت وال ًـغبُهم عابِ صمىي .2و٧ان لهم ٢ضعة ٦بًغة في مىُ٣ت الجغٍض ؤ٦ثر مً
الباي هٟؿه.3
ووٗ٢ذ ٞخىت ٦بحرة ٢غب البر٦ت بالجغ بحن الٗـغقحن ..."،وفي الُىم اإلاىالي اؾدىجض ؤَالي الؼبضة بإَالي ص٢اف وؤَالي مؿٛىهت
بالهمامت٢ ،ام ؤَل ص٢اف بدغ ١بٌٗ اإلاىا ٘٢في ػاوٍت صخغاوي بخىػع ،ؤما في الُىم الشالض اقدب ٪الٟغٍ٣حن بالباعوص
والغنام والؿُىٞ ٝماث ؾبٗت مً الؼبضة بياٞت بلى ٖضص مً الجغحى وماث مً ؤَل ص٢اف ؤعبٗت وظغح ؤخضي ٖكغ عظال
ٗٞ .4"...مذ الٟىضخى وؤنغ ن ٠الؼبضة ٖلى  ُ٘٢اإلااء ٖلى واخاث ؤوالص الهاص ٝلدؿىء ويُٗتهم مما ػاص في حٗم ٤ألاػمت.
٦ما وكب زال ٝبحن ؤَالي الكابُت بحن" ؤخمض بً ٖماع الكابي" قُش بِذ الكغَٗت وؤزىٍ "مدمض بً ٖماع الكابي" الظي
امخى٘ م٘ ؤهاؽ مً الكابُت ًٖ ص ٘ٞما ٫ؤلاٖاهت ٞبٗض الكُش بمغاؾلت بلى مهُٟى زؼهضاع ٞحها٢ ..." ،ضم لىا ؤمغ٦م اإلاُإ
الىاظب له الاهُ٣اص وألاجبإ في ؤلاٖاهت في ا٢خًاء هٓغ٦م ازىان وؾبٗىن ٖلى ٧ل هٟغ ٞلما ظمٗتهم و٢غؤث ٖلحهم ألامغ ٢ام
ؤزىها ومً مٗه ...وظؿغوا ٖجي وؾبىوي وقخمىوي وناعوا ًٟؿضون في الؼاوٍت وٍ٣ىلىن ال وُٗىا الؿاب٣ت وال الالخ٣ت .5"...
ٗٞمذ بظل ٪الٟىضخى ببلض الجغٍض زانت جىػع وصزل ألاُٖان في نغإ م٘ ألاَالي مشل اإلاٟتي الشاوي بخىػع الؿُض "ؽلُمان
بً ٖماع بً ٢ضوع الٗبُضي" الظي ؾغَ ١ابٗه في زًم َظٍ الٟىضخى ٣ٞام ٖلي الؿاسخي ببٗض مغاؾلت بلى وػٍغ الٗمالت
عؾخمٞ ،حها "٢...ض يإ َابٗه والػاً ٫بدض ٖىه وهىصي في البالص ٖلُه ٞلم ًىظض وله بِىت حكهض له بظلًُ ،٪لب مً ظاهب٨م
الغ ُ٘ٞجظ٦غة في ججضًض َاب٘ له.6"...
ٖمىما ٖغٞذ مىُ٣ت الجغٍض ٖضة نغاٖاث ٧اهذ في البضاًت يض هًام ظباجي ظاثغ ما ٞتئ ؤن جدى ٫بلى نغإ صازلي
وجهُٟـت خؿابـاث بُـً الٗـغوف ماػالذ ؤزاعٍ مخىانلت بلى الُىم زانت بحن الٗغقحن الؼبضة وؤوالص الهاص ٝخُض "...ؤن
ّ
الٟغ٢حن و ٘٢مجهما الخٗضي وال ؤخض مجهم مؿلم ٫ألزغ وؤجهم ٖلى ؾا ١بدُض ٧ل مجهم ًضعي ال٣ىة ٞلما ؤن و ٘٢طل ٪اظخمٗذ
ؤَل هُٟت لضًىا ،وؤقغها ٖلحهم ٖلى ؤن جظَب ؤهاؾا لخىػع ٖؿتٖ ...سخى ؤن جُٟى َاجه الٟتن٦ .7"...ما اؾدىجض الىػٍغ ألا٦بر
بالكُش مهُٟى بً ٖؼوػ قُش ػاوٍت الُـغٍ٣ـت الـغخمـاهُـت بىُٟت إلزماص الشىعة بذوػع التي جدىلذ بلى ٞخىت ُٖٓمت ماث ٞحها
1

Abdelhamid (H) « Mémoire d‟origine d‟un lignage dominant &le pouvoir local a 53 Tozeur (XVI-milieu XIX
siècle) », Mélange offerts a M. Talbi, pub de fac de Manouba, 1993, p 125-148.

 2النـوري (زلمد الطيب) ،اجلـريـد ،...نفس ادلـرجـع ،ص .237

3

Dakhila(Jocelyne), L’oubli de la cité la mémoire collective a l’épreuve du lignage dans le jerid Tunisien, paris 1990.

( 4أ ،و ،ت) ،ص ،184م ،1037و .65بتاريخ .1864

 5المصدر نفسو ،م  ،1034و.22بتاريخ 20أوت .1864

 6المصدر نفسو ،ص ،20م ،230و.50بتاريخ  12ماي .1864
 7المصدر نفسو ،ص  ،184م  ،1037و .48بتاريخ .1864
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ما ً٣اعب الشالزحن ٞغصا وخىالي ؤو ما ًؼٍض ٖلى السمؿحن ظـغٍـدا 1و٢ام ؤًًا بتهضثت ٟ٢هت التي جدالٟذ م٘ ؤَالي الجغٍض يـض
الؿلُـت الخؿُيُـت.2
 -3الؼاوٍـت الغخماهُـت بىكؿـت وصوعَا في إزماص الثىعة:
لٗبذ الـؼواًـا صوعا َـامـا في زًـم ؤخـضار زـىعة ٖلي بـً ٚـظاَـم زـانـت و٢ـض ظٗلذ الؿلُـت الؿُاؾُـت لىٟؿهـا هٟىطا مباقـغا
ّ
ٖلى الـؼواًـاٞ،3هي التي جيصخئ الـؼواًـا وحُٗـً و٦الءَـا وجٟـغى اخخـغام ألاَالي لهـا وؤنبـذ "لكُـىر الُـغ ١والـؼواًـا جـإزُـغا ٦بُـغا في
هٟـىؽ الؿ٨ـان".4
في مـا ًسو الجـغٍـض ٣ٞـض لٗبذ الُـغٍ٣ـت الـغخماهُـت بىُٟـت وقُسهـا مهُٟى بـً ٖـؼوػ صوعا ٦بُـغا في بزمـاص الشـىعة ومدـاولـت
ّ
الخـىؾِ بُـً الباي والشـىاع و٢ـض ٖبـغ ابـً ؤبي الًُاٖ ٝـً طل" :٪ولـم ًـؼ ٫الخـا ٫في ايُـغاب وق ّـضة بلى ؤن ٢ـضم مـً الجـغٍـض
بـغ٦ـت الُ٣ـغ اإلاكاع بلُـه بالبىان ،اإلاخـضعط في م٣اماث الٗـغٞان ،الـىلي اإلاال ٪اإلادبب لٗبـاص هللا ،قُـش الُـغٍ٣ـت الـغخمـاهُـت ،ؤبـى
ّ
الىسبـت الكُـش مهُٟى بـً ٖـؼوػ ،واظخمـ٘ بٗلي بـً ٚـظاَم ووظـه ظمـىٖـه ،و٢ـض مؿـهـم ههب اإلالل ،بٗـض ؤن ؤزـظ لهم ألامـان
مـً الباي ،واؾخـىرـ ٤مىـه بالٗهـىص وألاًمـان ،و٢ـغؤ للباي ٢ـىلـه حٗـالى ( :وال جىً٣ـىا ألاًمان بٗـض جـىُ٦ـضَـا و٢ـض ظٗلخـم هللا
ٖلُ٨ـم ُٟ٦ـال ّ
بن هللا ٌٗلـم مـا جٟٗـلـىن).زـم ٢ا ٫لهـم :ال ظـىاب ل٨ـم ٖىـض هللا حٗـالى ٖلى بعا٢ـت صمـاء اإلاؿلمحن و٢ـض ؤُٖا٦م الباي
ألامـان ٖلى ًـض ؤمحر اإلادلـت وزّٟـٖ ٠ى٨م ؤ٦شـغ مـمّـا ًٓـً بلى ُٚـغ طلّ ٪
ممـا جًٟـل ٖلُ٨م زكُـت بعا٢ـت الـضمـاء .و٢ـا ٫لٗلي بـً
ّ
ّ
ٚـظاَم ؤهذ لؿذ ب٣اثـم جُلب مل٨ـا ،وػٖمذ ؤهـ ٪ظـامـ٘ ٖهـابـت قاُ٦ـت لٖ ٠٨ـاصًـت ظهـالهـا ،و٢ـض ػا ٫الؿبب ٞـال بـض بن
ًـؼو ٫اإلاؿبب ،و٢ـض ُٖلخم الىاؽ في ابخٛـاء عػ٢هـم.5"...
و٢ـض جـىظـه مهُٟى بـً ٖـؼوػ في مؿـاُٖـه للخـض مـً الهـغإ بلى ظمُـ٘ ال٣باثـل الشاثـغة وه٣ـل لهـم زُاب الؿلُـت والباي الـظي
وٖـضَـم باألمـان وبؾ٣اٍ ألاصاء اإلاًا ٝو٦ـان لـه مـا ؤعاص في جدُ٣ـ ٤ألامـان بُـً الؿلُـان والـغُٖـت وا٫خـض مـً بعا٢ـت الـضمـاء.
ل ً٨لم جسغط الؼاوٍت الغخماهُت وػُٖمها ًٖ اإلاإلى ٝوالسًىٕ للؿلُت والاههُإ ألوامغَاٞ ،لم ج ً٨عخلت ومؿاعي
ّ ّ
مهُٟى بً ٖؼوػ هابٗت مً هٟؿه بل جىٟظ ؤوامغ الىػٍغ مهُٟى زؼهضاع الظي بٗض له ٞ ..." :ـةهىـا هخد٣ـ ٤ؤهـه بل٨ٛم مـا و٢ـ٘
مـً الخذ ًّـل في ألامـا٦ـً التي لـم حٗخبـغ مهالخهـا ،ولـم حؿ٘ في مـغياة ؤمـغ هللا حٗالى بُاٖخـه .ومـً اإلاٗلـىم ّ
ؤن الؿعي في بعقـاص
َـاالء إلاـا ُٞـه هٟٗهم ،ؾبب مـً ألاؾباب اإلاشمـغة للسُـغ .ولـظل٦ ٪ـاجببىا ظىـاب٨م ألاًٞـل جدـغًٍا لـه ٖلى مـا وٗلمـه مـً
ّ
عٚبخ٨م في ؤلامـالح ومشابـغج٨م ٖلى ؤلاعقـاص ،وه ّ
ـىص ؤن ٌٗخجي ظىـاب٨م بالخـىظـه لجهـت ؾبُُلـت إلً٣اّ َـاالء الـظًـً ٟٚلـىا ٖـً
مـا ؤمـغَـم هللا حٗـالى بـه ،وجـدـظًـغَم ٖـا٢بـت مـا ا٦دؿبـىٍ لُخـضاع٦ـىا ؤهٟؿهـم ٢بـل ؤن ًد ّـل بهم مـا ال ٌؿخُُٗـىن صٗٞـهّ ٞ .
ـةن
ّ
ّ
مـىالهـا ؤًـضٌ هللا حٗـالى ٖاملـه ّؤوال بدىـاهـه اإلاٗـغو ٝلـغُٖـخه ٞـإؾٖ ِ٣جهم ما ٫ؤلاٖـاهـت مـا ػاص ٖـلى ،36وظلـ باإلاد٨مـت لخل٣ي
ق٨ـاًاتهم وٞهلهـا ّ
وزُـغَم بُـً ؤن ًـغٗٞـىَـا للكـغٕ الٗـؼٍـؼ ؤو لخًـغجـه ؤو للٗـامـل ؤو للمجلـ ،وبـظل ٪لـم ًبـ ٤لهـم ٖـظعا
ٌؿدىـضون بلُـٌٞ .ـةطا اوكـغح نـضع٦م للخـىظـه للجهـت اإلاـظ٦ـىعة ٞـةهىـا هخدـ ٤٣بدـى ٫هللا حٗـالى جِؿُـغ السُـغ ألٖغاب جل ٪الجهـت،

 1المصدر نفسو ،م  ،1035و  ،73بتاريـخ -3جويلية .1864
 2التليلي (العجيلي)" ،دور بعض ادلشائـخ الطـرق الصـوفيـة يف فشـل ثـورة علي بـن غـذاىـم" ،I.B.L.A ،عـدد  ،1993 ،171ص .122
 3المـرجـع نفسـو ،ص .115

 4احملجـويب (علي) ،انتصاب الحماية الفرنسية بتونس ،تعريب عمر بن ضو خليفة قرقوري وعلي احملجويب  ،دار سرس للنشر ،الطبعة الثالثة ،فيفري

 ،2006ص .14

 5ابـن أيب الضياف ،نفس المصـدر ،ج ،5ص .192
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ّ
وهـغظـى لهـم الـغقـض بهـضً٨م وبـغ٦خم .وحٗـلم ّ
ؤن مـىالهـا ؤًـضٍ هللا حٗـالىٌ ،ؿـغٍ و٢ـىٕ طلٖ ٪لى ًـض٦م .وهخـغ٢ب وعوص ٦خاب٨م الكافي
ببُـان مـا جـغظـذ ٖىـض٦م .وهللا ٌكـغح لـمـا ُٞـه السُـغ نـضع٦م ،وٍـغٞـ٘ ،لـضي ؤولي الـظ٦غ ط٦ـغ٦م .والؿالم."1
و٧ان عص قُش الؼاوٍت الغخماهُت  " :ل٣ض خحرها ما و ٘٢مً خغ٦ت ؤَل الٗمالت ؤلاٞغٍُ٣ت  ...و بوي ٖاػم ٖلى ازغ َظا ال٨خاب
باإلاؿحر إلٞغٍُ٣ت إلعقاص زل ٤هللا إلاا في ٌ نالخهم وهٟٗهم الضهُىي وألازغوي  .2"....و٢ض حٗضي ألامغ خاظؼ ٖال٢ت الىناًت بلى
الخىاَا٣ٞ ،ض ؾلم مهُٟى ٖؼوػ ٖضًض الشاثغًٍ ؤو الٗهاة بلى الؿلُت ٞظ٦غ ظىن ٢اهُج "بالبرٚم مً ألامان الظي مىده
الباي للٗهاة ٞةن ؤخضَم وَى ابً صخغ ٢ض ؾلمه ؤخض مكاًش الؼاوٍا بخىػع للباي (وَى الؿُش مهُٟى بً ٖؼوػ) ٞال٣ي به
في سجً يُ ٤وها ٫ؤل ٠يغبت".3
٢ ،1865اًض الجغٍض بكغاء بٌٗ البؿاجحن في
٦ما ٧اٞإث الؿلُت َظا الكُش ببٌٗ ألاعاضخي ،مشال ؤمغ الىػٍغ عؾخم ؾىت
 19950عٍا ٫وبَضائها بلى مهُٟى بً ٖؼوػ لُهبذ مً ٦باع اإلاال٦حن بالجغٍض.4
جىػع بمبلٜ
 ،1864و٢ض ؤزظها مشاال الُغٍ٣ت الغخماهُت بىُٟت وػُٖمها
بظماال لٗبذ الؼواًا وػٖمائها صواع مهما في ٗٞالُاث زىعة
مهُٟى ٖؼوػ ،الظي جٓاَغ بالؿماخت والخُاص في وؾاَخه بحن الباي والشىاع وواُٗ٢ا ٧ان وؾُُا ال قغٍٟا وال مداًضا
مىٟظا ؤوامغ الؿلُتٞ ،دٟؼ الٗباص ٖلى السًىٕ مٗخمضا ٖلى ؾلُاهه اإلاٗىىي ػاوٍت مغوظا له ٪الٟٛغان اإلامىىح مً الباي
مؿدكهضا بال٣غآن والىدُجت زُاهت ألاماهت وٚضع الؿلُت بالشىاع وخهل ٖؼوػ وػاوٍخه ٖلى م٩اٞإة بٗض اؾخدباب ألامً
ومؿ ٪الباي وخاقِخه بؼمام ألامىع.
:1865
 -IIالجغٍض بػض الثىعة إلى وازـغ
اؾترظٗذ الؿلُت الخؿُيُت هٟىطَا ٖلى اإلاىاَ ٤الخىوؿُت الشاثغة وهضصث بإٗٞا ٫الشاثغًٍ الظًً جهضوا لئلنالخاث التي لم
5
 1864وعٗٞىا قٗاعاث ٟ٦اها صؾخىعاٟ٦ ،اها ممالُٟ٦ ،٪اها مجبى،
 1861بلى ؤٞغٍل
جضم ؾىي زالر ؾىىاث امخضث مً ؤٞغٍل
٣ٞام مدمض الهاص ١باي بةلٛاء الٗمل باإلاجلـ ألا٦بر ومجلـ الخد ٤ُ٣ومجلـ الجىاًاث وألاخ٩ام الٗغُٞت ب٩امل اإلاىاَ٤
7
1864
 1864ماٖضا الخايغة وعظ٘ الخ٨م خؿب الٗاصة وٖغ ٝألاؾال٦ 6ٝما و ٘٢بلٛاء الضؾخىع في 30ؤٞغٍل
ًىم 21ؤٞغٍل
ٞجم٘ الباي الؿلِ بحن ًضًه واإلادا٦مت خؿب ؤَىاثه بضٖىي خالت الايُغاب للمدآٞت ٖلى ؤمن البالص ومهالخها ٞإَل٤
الٗىان ألٖىاهه للُ٣ام بدغ٦ت اهخ٣امُت واؾٗت 8جمشلذ في سجً واٞخ٩ا ٥ؤمال ٥ألاَالي.

 1البشـروش (تـوفيـق) ،ربيع العربان :أضواء عن أسباب ثورة علي بن غذاىم سنة  ،1864وثائق من األرشيف الوطين التونسي ،حققها وقدمها توفيق
البشروش ،بيت احلكمة ،1991،ص .210

 2التليلي (العجيلي)" ،دور" ،نفس المرجع ،ص .118

 3غانيج (جان) ،ثورة علي بن غذاىم ،ترمجة جلنة من كتابة الدولة للشؤون الثقافية ،تونس  ،1965ص.57
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 5إبراىيم (مجعة) ،االقتصاد ،...نفس المرجع ،ص.312
 6ابـن أيب الضياف ،نفس المصـدر ،ج ،5ص.133
 7سـالمـة (البشيـر) ،نفس المرجع ،ص.27

 8النـوري (زلمد الطيب) ،الجـريـد ،...نفس المـرجـع ،ص .227
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 -1ػحغٍـا:
سجىذ الؿلُت الخؿُيُت ٧ل مً ٧ان له صوع زىعي ؤو امخى٘ ًٖ ؤصاء الًغاثب ؤو ّ
خغى ٖلى ؤي ٖهُان ؤو جمغص وقمل
طلٖ ٪ضصا مً الكُىر وألاُٖان 1ولم ً٪ن سججهم مغجبُا بمضة مُٗىت بل َى ٖباعة ًٖ بً٣ا ٝإلاضة ٚحر مدضصة .2وحٗغى
اإلاؿاظحن بلى ؤيغاع بضهُت وهٟؿُت هدُجت عبُهم بالؿالؾل 3وسججهم في ؤما ً٦ال جخىٞغ ٞحها ؤي قغوٍ صخُت مشل سجً
ٟ٢هت ،يُ٢ ٤لُل التهىثت٦ ،شحر ألاوؾار 4وَى ما اهجغ ٖىه ايُغاباث صخُت وهٟؿُت ؤصث ؤحًاها بلى الجىىن٣ٞ .5ض
ٖمضث بلى ال٣ىة والاهخ٣ام ،وهدبحن طل ٪مً زال ٫اإلاغاؾلت التي بٗض بها ٖلي باي بلى مهُٟى زؼهضاع "...ؤهىا ُ٢ضها ظمُ٘ مً
٧اهذ ًضٍ مٛمىؾت في الٟخىت وله في الٟؿاص ...ولم هُلب مجهم ؤخض آلان ٖاملحن ٖلى ؤهه إلاا جخم السضمت ؤن قاء هللا هخمً٨
ٖلُهم ظملت واخضة وهٓهغ لهم ما ٖىضها مً الًٛب٦ .6"...ما ٢امذ الؿلُت بذجؼ والاؾدُالء ٖلى ؤمال٦هم ومىاػلهم وختى
ألامخٗت التي ٧اهذ ٞحها .7واؾخٛل بٌٗ وظهاء اإلاىُ٣ت َظٍ الٓغو ٝللًٖ ِٛلى ؤَـالي الجـغٍـض عٚـم الهٗـىباث الا٢خهاصًـت
التي ٌِٗكـىجهـا ٖلى بُ٘ واخاتهم ؤو والا٢تراى مـً اإلاـغابُـً لؿضاص صًىجهمّ .
ؾبب طلًٚ ٪ب ألاَالي الـظًـً ٦شٟـىا الك٨ـاوي
واإلاـغاؾالث بلى الـىػٍـغ ألا٦بـغ يـض ٖلي الؿاسخي ومماعؾاجـه يـضَم زـانـت ؾـغ٢تهم وجهبهم ،مشال ّ
وظـه ؤخمـض الٛاهمي الهـظلي
بلى الـىػٍـغ زُـغ الـضًـً ق٩اًـت بٗلي الؿاسخي الظي عام " ...بٞخ٩اٞ ٥ـغؾـه مـً ُٚـغ مـىظب وٖـغ٢ل وٗمخـه ٖلُـه ختى ٌؿلمـه
 4000عٍا٦ .٫مـا ّ
٢ضم البسـاعي
الٟـغؾـت" .8ؤًًا ّ ٢ـضم ؤخمض الىُٟي ق٨ـىي بلى الـىػاعة بٗلي الؿاسخي ًـضعي ؤهـه ٢ض ازـظ مىـه
الخـىػعي ق٩اًـت بٗلي الؿاسخي الـظي اؾخـىلى ٖلى ؾاهِخـه وسجىـهٞ ،ضاٞـ٘ ال٣اًـض ٖلى هٟؿـه ّ
بإن َـظا الصسو ٢ـض عًَ
ؾاهِخـه لـضي اإلاـغابي "٢غباٍ" وإلاـا عجـؼ ٖـً صٞـ٘ صًىـه اإلادضص بـ 9ؤقهـغ ،باٖـه بًـاَـا "٢ـغباٍ" بـ 20ؤل ٠عٍا ،٫وؤ٦ـض بـإهـه
"...زـضمها وٚـغؽ ظاهبا واٞـغا ص٢لت وبغص٢ان وٖمل لها خاًُا مدُُا بجمُٗها وبجى لها بابا وػعًبت وبجى بها مٗ٣ضا ونـغٖ ٝلى
الجمُ٘ مبلٛا واٞغا م٘ ما ص ٘ٞفي زمجها" .9وجخالذ ججاوػاث الٗما ٫مً ألاَالي ومً ألاُٖان اإلاىاٞؿُـً ونلذ بلى خ ّـض الدكٟي
ّ
مؿخٛلـت ال مباالة الؿلُت اإلاـغ٦ؼٍت وعٚبتها في الاهخ٣ام مً مىاوثحها.
 -2احخماغُا وانخطاصًا:
ؤزىاء الشىعة وكبذ بحن ألاَالي هؼاٖاث ٦بحرة ٖ٨ؿذ َكاقت الٗال٢اث بحن الٗغوف الجغٍضًت زانت مجها جىػع التي ٖاهذ
مً ٖضة نغاٖاث بحن ن ٠الؼبضة ون ٠ؤوالص الهاص ٝوالتي جـىانلذ ختى بٗـض ؤن اؾخ٣غث ألاويإ لؿُُغة الؿلُت
10

 1التايب (منصف)"،النخب واحلرب :دراسة يف الرتاتب الألجتماعي واالحتجاج السياسي يف الساحل التونسي أثناء أزمة  ،"1864كتاب من البيزاكوم إىل
الساحل مسرية منطقة تونسية عرب العصور ،منشورات كلية األداب بسوسة ،1999 ،ص.113

2

Larguche(A), Les ombres de la ville : Pauvres, marginaux et minoritaires de Tunis (XVIIIe et XIXe siècle), centre de
publication universitaire 2002, p205.

( 3أ ،و ،ت) ،ص ،178م ،958و .19بتاريخ  19ديسمرب .1864
 4إبراىيم (مجعة) ،االقتصاد ،...نفس المرجع ،ص.297

 5احلناشي (عبد اللطيف) ،المراقبة والمعاقبة بالبالد التونسية ،اإلبعـاد السياسي أنمـوذجـا  ،1955-1881في جـدليـة االضطهـاد والمقاومة ،كليـة
اآلداب والعلـوم اإلنسانيـة بصفاقس ،مارس  ،2003ص .58
( 6أ ،و ،ت) ،ص ،178م ،958و .19بتاريخ  19ديسمرب .1864
 7ادلصدر نفسو ،ص ،20م ،230و.77بتاريخ .1865

 8المصدر نفسو ،ص  ،31م  ،369و  .36667بتاريخ .1866-1865

 9المصـدر نفسـو ،ص  ،53م  ،580و  .65797بتاريـخ .1866-1865
Chater (K), la Mehlla des Zarouk au Sahel 1864, Tunis, 1978, p171.
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الخؿُيُت .ولم جبدض الؿلُت ًٖ خل لهظٍ ألاػمت في بالص الجغٍض بل في الـىا٢ـ٘ ٧اهذ ؾببا في جإظُج الهغاٖاث الضازلُت
وبض الٗضًض مً الىٗغاث 1ختى حكٛلهم ًٖ مُالبهم باإلٖٟاء مـً اإلاجبى ؤو مجغص الخظمغ مً جهغٞاث الؿلُت .جٟا٢مذ
ألاػمت بحن الهٟحن ؤوالص الهاص ٝوالؼبضة والتي ال ػالذ ؤزاعَـا الؿلبُت ٖال٣ت بإطَان ألاَالي بلى الُىمٞ ،مً زال ٫اإلاغاؾلت
اإلاىظهت مً مدمض بً ٖبض الغخمان مً ؤَالي جىػع بلى ٖلي الؿاسخي " ...اإلاا٦ض به ٖلُ٨م ؤن حؿعى في زغوط اإلاسؼن للٟغ٢حن
وٍ٩ىن ٖاظال ٚحر آظل وٍ٩ىن ٚانب لُد٨م في َاالء وجبظٖ ٫لُه ظهض ٥ألهه بطا لم ً٣ضم مً ظاهب الضولت ما ًىصٕ الىاؽ
ّ
ٞةن جىػع جسلى ،وهسكىا ٖلى ٚحرَا مً َظا ألامغ ّ ...
ّ
وؤن الٟغ٢حن هاَدحن ٖلى ؤهٟؿهم ال ؤخض مؿلـم لهاخبه ،الخانل
ؤصع٧ىا َظا ألامغ ٢بل ٞىاث ألاوان.2"...
اقخض الهغإ بحن الهٟحن مما ػاص في مساو ٝألاَالي وألاُٖان الظًً جىاؾىا عً٦هم هدى اخخال ٫اإلاىانب الهامت .وؤزـظ َـظا
ً 1865ـظ٦ـغ ٞحهـا:
الخىاخـع جـىؾٗـا ٦بُـغا قمـل ٧امل بالص الجـغٍـضٟٞ ،ي مـغاؾلـت بٗض بهـا ؤخـض ؤَالي جـىػع بلى ٖلي الؿاسخي بخاعٍـش
" ...ؤهّـه بلٛىـا ّ
ؤن ؤوالص بـىٍخي ٢ـضمذ ومٗهـم البٌٗ مـً ؤَـل جمٛـؼة والـىصًان جدـغ٦ذ هٟـىؽ بُجهمـا ٧ل مـ٘ ٞـغٍ ٤ومخـىاُ٣ٞـً
والٓاَـع هٟـؼاوة ًخـى٢ـ٘ بهـا بن جـم َـظا ألامـغ بُـً جـىػع في بًٗهـا عبمـا ج٣ـضم ٖكاًـغ الهمامـت ُٞخـّ ٣ـىي الخـا ٫ؤ٦شـغ.3"...
وجىؾٗذ مسـاو ٝالٗضًض مـً ألاَالي مـً جـضزل ال٣باثـل اإلاجـاوعة وو٢ـىٞهـا بجـاهب ؤخـض الهُٟـً٣ٞ ،ـض بٗض ؤُٖان
 1865مـغاؾلـت ٦خبـىا ٞحهـا " :جـضاع٦ـىا بلض٦م بمـا ؤمً٨
الـؼبـضة وؤُٖان مؿٛـىهـت بخـىػع للـىػٍـغ ألا٦بر مهُٟى زـؼهـضاع بخاعٍـش
وزاَبـىا الهمامـت لُٟ٨ـىا ؾهامهـم ٖلُىا ،اإلاـغٚـىب مـً ًٞل٨م ؾُـضها حعجـل لىـا مـا ًىٟٗىـا بمـا ؤم٨ـً بالعجـل ٢بل ٞـىاث
ألاوان .4"...لـظل ٪خ ّـل ؤٍ ـل هُٟـت ب٣هـغ الٗاُٞـت وصزلـىا لـضاع ال٣اًـض في مدـاولـت لخـىيُذ يـغوعة جـضزـل الؿلُـت لَ ٌٟـظا
الىـؼإ.
ّ
بال ّ
ؤن الهغإ جٟكّـى بلى ال٣باثل اإلاجاوعة٣ٞ ،ض اؾدىجض زمؿىن هٟغا مً ّ
زماؾت الؼبضة وطعٍتهم
وعٚـم اإلاُالباث واإلاؿاعي
بض٢اف لالخخماء"...زىٞا مً الٟذهت التي خهلذ في جىػع ،5و٢ام ؤوالص الهاص ٝبمٗا٢بت ؤَالي ص٢اف بضٖىي و٢ىٞهم بلى ظاهب
ؤَالي الؼبضة ،وٖملىا ٖلى الخدغٌٍ وبض السالٞاث وَى ما ؤصي بلى وكىب بٌٗ الهغاٖاث بحن ؤَل ٦غٍؼ والؼع٢ان يض
ؤَالي ص٢اف٦ .6ما لٗب الهمامت صوعا ٞاٖال في مىانلت وكىب الهغاٖاث ٖلى ا٫عٚم مً ؤجها فى ٞترة ما ٧اهذ مً ؤههاع
الؿلُت الخؿُيُت٣ٞ ،ض ؤ٦ض زلُٟت الىصًان الُاَـغ بً الخاط ؤخمض ّ
ؤن " ...ؤوالص ًخي مً الهمامت هؼلىا ببلض ؾضاصة واج٣ٟىا
م٘ بٌٗ ؤَل الىصًان وناعوا ًٟؿضون في الؿىاوي وًٍغون في الىسُل".7
ؤزظث الشىعة في َظٍ اإلاىُ٣ت َابٗا مسهىما٣ٞ ،ض ؾاَمذ ؤؾاؾا في ببغاػ السالٞاث الٗغوقُت وجإظُجها في ق٩ل
نغاٖاث ٧اهذ في بٌٗ ألاخُان صامُت ،وٖمضث الؿلُت بلى الخٛاضخي وبعظاء خل الجزاٖاث التي لٗبذ ُٞه ٢باثل الهمامت
صوعا َاماٟٞ ،ي بٌٗ ألاخُان هجضَا مىالُت للؿلُت وؤخُاها ؤزغي مؿاهضة لبٌٗ ٞغ ١الجغٍض٦ .ما ٖملذ الؿلُت
1

Salama (B), Insurrection et répression dans la Tunisie du XIX ème siècle : la Mehlla des Zarouk au Sahel 1864,
Tunis, 1978, p103.

( 2أ ،و ،ت) ،ص  ،184م  ،1037و .65بتاريخ .1865
( 3أ ،و ،ت) ،ص  ،184م  ،1037و .65بتاريخ .1865
 4المصـدر نفسـو ،م  ،1038و  .3بتاريخ .1865
 5المصدر نفسو ،و 13بتاريخ .1865

 6المصدر نفسو  ،م 1038و. 13بتاريخ .1865
 7المصدر نفسو.
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الخؿُيُت ٖلى الاهخ٣ام مً ؤَالي الجغٍض وٖمضث بلى بطاللهم بط ط٦غ الٗضًض مً ألاَالي بإن الؿلُت الخؿُيُت ٢امذ في ٖضًض
مً اإلاغاث با٢خالٕ ٖضص َام مً الىسُل وَى ما ّ
ؾبب لهم ؤلم وؤصي بهم "...بلى َلب الهٟذ وَٗبرون مً ظضًض ًٖ والئهم
ّ
وٖىصتهم بلى َاٖت خ٨ـام اإلاغ٦ؼ .1"...واؾترظٗذ هٟىطَا بمىاَ ٤الجغٍض مشلها مشل بُ٣ت اإلاىاَ ٤ألازغيٟٞ ،ي 15صٌؿمبر
 1864ؾاٞغ باي ألامدا ٫ؤمحر ألامغاء" ؤبى الخؿً ٖلي باي" بمدلت الجغٍض التي ٧ان ٞحها هدى الؿخت ؤال ٝمً ٖؿ٨غ
" ّ
مؿغخحن مً السضمت" وظم٘ مً الخىاهب والهباًدُت ومؼاعُ٢ت وصعيص والهمامت وظالم"ٞ 2ؿلُىا ٖلى ؤَالي الجغٍض
 700000عٍا 3٫باإلياٞت بلى ٖضة زُاًا لخ٨ـىن
 1865بلى خىالي
 1864و
يغاثب مجخٟت مجها ال٣اهىن الظي ونلذ ُ٢مخه في ؾىت
ّ
4
 ،1864ؾلـُذ الؿلُـت الخؿُيُـت ٖلى
 1900000عٍا٦ . ٫ـظل ،٪ازغ زىعة
ُ٢مت ألامىا ٫اإلا٣خُٗت مً ؤَالي الجغٍض بلى ؤ٦ثر مً
ؤَالي الجـغٍـض ٖ٣ابا إلاكاع٦تهم في الشىعة ومؿاهضتهم للشىاع ؤزـظ ق٨ـل زُاًا مخٟاوجت الُ٣مت و طل" ٪لسًض قى٦تهم و٦بذ
ٖهُاجهم" ًٖ 5الخمغص مً ظضًض.
ّ
ّ
وٖاصث اإلادلـت جدمل في َُاتها الٗضًض مً ألابٗاص٣ٞ ،ض اجسظ حؿُِـغ اإلادلـت بٗض الشـىعة بٗـضا عمـؼٍا جمشـل في بًهـا ٫عؾالـت بلى
ألاَـالي ب ّ
ـإن الؿلُـت الخؿُيُـت خآٞذ ٖلى م٨ـاهتهـا وهي الخـا٦ـم الكـغعي الـىخُـض للـضولـت والػا ٫لهـا ال٣ـىة الٗؿ٨ـغٍـت التي
ج٣ـضع ٖلى ٢هـغ ّ
ؤي مدـاولـت للخمـغص والٗهُـان .وؤًًـا لهـا بٗـضا مـالُـا وا٢خهـاصًـاُٞ ،م ً٨إجباع الشـىعة ٢ض ؾاَمذ في حٗمُ٤
ألاػمـت اإلاالُـت التي حِٗكهـا البالص و٧لٟتهـا زؿاثـغ ّ
ظمـت ولِـ لهـا ؾبُال للخٗـىٌٍ ؾـىي بالخهـىٖ ٫لى الًـغاثب مـً ألاَالي
بالّ ٣ـىةٞ ،الخجإ البٌٗ بلى الخضوص الجؼاثغٍت والبٌٗ ألازغ الخجإ بلى الؼواًا ،ألهه "٧...ل زاث ٠ؤو مُلىب بطا الخجإ بلى ػاوٍت
ّ
ؤو يغٍذ مً ؤيغخت ألاولُاء ٖ ٠٦ىه الُلب وعٗٞذ الؿلُت ًضَا ٖىهٞ ،ال ًجغئ ؤخض ٖلى ا٢خدام اإلا٣ام وبمؿا ٥اإلالخجئ
بلُه.6"...
وعٚم بطٖان وزًىٕ ؤَالي الجغٍض مً ظضًض والكغوٕ في زالم ما ٖلحهم ،بال ّ
ؤن ال٣اًض ٖلي الؿاسخي صاثم الخظمـغ مـً
ججـاوػاث ًماعؾهـا ٖـضًـض ألاَاليٞ ،بٗض بمغاؾلت بلى الىػٍغ ألا٦بر ٌٗلمه ٞحها ؤن ؤهٟاع زمؿت مً جىػع وَم :الخاط مدمض
الىىعي ،نالر بً خؿً ،مدمض ٖلي ،ؤخمض الهُض ،مدمض بً ٖماع...،الجمُ٘ ؤ٢اعب الخاط زلُل بً الكاطلي مً ٖكحرجه،
ؤوعص ٞحهـاٞ" :اهه إلاا خللىا ببلض جىػع وظضهاَم ٢ض بظلىا ٚاًت ظهضَم في الٟؿاص وفي جدغٍ ٪ؤؾباب الكغ بكهاصة ؤُٖاجها و٣ٞا
إلاٛغحهم ٖلى طل ٪وَى الخاط زلُل ...وإلاا ٦ثر مجهم الؿعي في الٟؿاص وزصخي زلُٟت اإلا٩ان جٟا٢م ألامىع وظه بلحهم مكاًش
البلض وؤُٖاهه لحرظٗىجهم ًٖ ؾىء ٗٞلهم وٍدظعوجهم  ...وإلاا بلٛىا بلحهم ٢ابلىٍ م بالًٟايت والُُٛان وٞخ٩ىا في الهغار
ٖلحهم بالباعوص والغنام وجماصي ؤوالث ٪ألاهٟاع ٖلى ؾىء ٗٞلهم وؤٚاعوا بٌٗ ؾٟهاء ٖكحرتهم ٖلى بٌٗ ؾىاوي اإلا٩ان.7"...

 1عيسى (لطفي) " ،الزاوية وادلخزن يف بالد اجلريد مقاربة لعالقة الدولة باألنساق ادلوازية ذلا" ،إبال ،عدد  ،1996 ،178ص.45
 2ابـن أيب الضياف ،نفس المصـدر ،ج ،6ص .36-35

( 3أ ،و ،ت) ،ص  ،55م ،592و .667060بتاريخ .1865-1864

( 4أ ،و ،ت) ،توزر دفرت عدد  ، 1754نفطة دفرت عدد  ، 1722الوديان دفرت عدد .،1842بتاريخ ما بني .1870-1840
 5ابـن أيب الضياف ،نفس المصـدر ،ج ،5ص.131
6

محودة الغزي ( اذلادي) ،األدب التونسي في العهد الحسيني (، )1881-17058الدار التونسية للنشر ،1972تونس ،ص.86

( 7أ ،و ،ت) ،ص ،20،م ،230و .22بتاريخ .1866-1865
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و٦خب في ٖمغ عجُمي وَى مً ؤُٖان الضولت ..." :وٖمغ عجُمي مً زضام الضولت ٧...ان الؿبب في جدغٍ ٪الكغ في جىػع اٖ٫ام
الٟاعٍ ولم ًاصي مهغو ٝاإلادلت و٢ذ اإلادلت اإلاىهىعة وآلان ظٗلذ ٖلُه ؾخحن ؤل ٠عٍا ٫مً مهغو ٝاإلادلت.1"...
صٗٞذ جهغٞاث "ٖلي الؿاسخي" م٘ الٟئاث الاظخماُٖت الًُٟٗت بلى ػٍاصة سسِ ؤَالي الجغٍض وظٗلخه ٖغيت لخغ٦ت
اهخ٣امُتٞ ،داولذ بٌٗ ٖغوف الهمامت ال٣هام مىه٦ .2ما عٞـ٘ زلٟاوة ومكاًش وؤُٖان الجغٍض بٗلي "الؿاسخي" ٖـضة
ق٩اوي وؤٖلمـىا الؿلُـت بإهه ٢ـض اؾخسلو مجهـم ما" ٫السـضمـت" 3وما ٫يُٟت ال٣اًض 4وما ٫السُاًا التي ٢ضعث ؾىىٍا ب
. 51865
 1864و
 105.218عٍا ٫في ؾىتي
لٗب ٖلي الؿاسخي صوعا َاما في مىُ٣ت الجغٍض زال ٫الٟترة اإلاضعوؾت باؾخٛالله للمىانب التي جغؤؾها زانت م٘ مؿاهضة
الؿلُت الخؿُيُت لهٗٞ ،لى الغٚم مً ؤهه ٧ان ؤنُل مىُ٣ت الجغٍض جدضًضا مً هُٟت بال ؤهه جٟاوى في اؾخسالم الًغاثب
اإلاجخٟت اإلاؿلُت ٖلى ألاَالي زانت الٟئاث الًُٟٗت مجهم خُض "...لم ًً ً٨تر ٥السالم بىظه ولم ٌؿم٘ اٖخظاع في َظا
ّ
الكإن .6"...وَـى ما ص ٘ٞبالىي٘ بلى الخإػم وبضؤث بىاصع الخمغص مً ظضًض٣ٞ ،ام الهمامت بمدانغة الجغٍض وَى ما هخبُـىه في
َظٍ اإلاغاؾلت التي بٗض بها ٖامل الجغٍض "ٖلي الؿاسخي" بلى "مهُٟى زؼهضاع" ٞحها ..." :إلاا بلٛذ للجغٍض وقغٖذ في السالم
لم ًتر٧ىا الهمامت ؤخض مً الٗغبان ً٣ضم للجغٍض ال٦خُا ٫الخمغ ال مً صعٍض وال مً ماظغ وال مً الٟغاقِل ...ونغث هسلو
قِئا ٞكِئا والخا ٫ؤن الخمغ لم ًب٘ مىه بال الض٢لت.7"...
٦ما جبحن اإلاغاؾلت التي بٗض بها ٖلي الؿاسخي بلى وػٍغ الٗمالت ٞحها "...ؤن ألاٖغاب الىاػلحن خى ٫جىػع ...حكى٢ذ هٟىؾهم بلى مض
ؤًضحهم في جهب الخمغ ٞاؾخٗملىا الخؼم الخام بمغاظٗتهم بالؿُاؾت ختى خلىا بُجهم وبحن جهب الخمغ...ؤن ألاٖغاب بالٛىا آلان في
ؤلايغاع بالؿىاوي اإلاجظوط جمغَا وفي اطاًت زماؾتها بخجغٍضَم مً زُابهم وفي ؤزظ ما ًىظض في الٛابت مً الخُىان اإلاباح
ألا٧ل وٚحرٍ بالؿغ٢ت والسلؿت واقخ٩ىا الىاؽ ؤطاَم وخهل لهم الًغع...ؤن جإطهىا لىا في جغخُلهم مً اإلا٩ان وببٗاصَم ٖىا
بال٣هغ والٛلبت وؤن مضوا ؤًضحهم هغاظٗىَم ولى بالًغب ٞلىا ال٣ضعة ٖلى جغخُلهم".8
ٖلى الغٚم مً جم ً٨الؿلُت الخؿُيُت مً بؿِ هٟىطَا مً ظضًض ٖلى ٧امل مىُ٣ت الج عٍض ّ
ٞةن طل ٪لم ًمى٘ مً بغوػ
ٖضة ٢باثل عاًٞت ل٩ل مٓاَغ ال٣هغ والخغمان وؤلاطال ٫زانت وؤن الجغٍض ؤٚجى مىُ٣ت ٞالخُـت في الجىـىب الٛـغبي الخـىوسخي
ّ
 1864بضاًت جىاػن الًٗ ٠بحن الؿلُت وألاَالي وَى ما مهـض الُـغٍ ٤لٟغوؿا لضزى ٫جىوـ
بخمىعَا وؾىاهحها .ومشلذ زىعة

 1المصدرنفسو ،و.64

 2المصدر نفسو ،ص ،20،م ،230و .43بتاريخ .1866-1865

 3قظوم (سليم) ،قظوم (سليم ) ،قياد البالد التـونسيـة  ، 1937-1860دراسـة لنيـل الدكتـوراه يف لتاريـخ ادلعاصـر ،حتت إشـراف األستاذ اذلادي
التيمـومي ،كليـة العلـوم اإلنسانيـة واالجتماعية  ،2000-1999ص.91
 4تسيمية على ادلال الذي يقتطعوه الشيوخ من كل منطقة حسب القدرة ادلالية واليت ختتلف من سنة إىل أخرى و يقدمونو إىل القياد يف شكل قيمة مالية أويف
شكل قيمة رمزية مثل الربانس وأحرمة وبقرا وماعزا وابال وكمية من التمور.
 5قظوم (سليم) ،نفس المرجع ،ص.91 -89

( 6أ ،و ،ت) ،ص 20 ،م ،232و 22بتاريخ .1867

 7المصدر نفسو ،م ،231و .166بتاريخ 18ماي .1866

 8المصدر نفسو ،م  230و .83بتاريخ  24ديسمرب .1865
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 1881بضٖىي اوٗضام ألامً في اإلامل٨ت وٖضم ٢ضعة الباي ٖلى ٞغى ؾلُاهه والخد٨م في ال٣باثل التي
مً ظهت الجـؼاثـغ ؾىت
ّ
َضصث ؤمـً الجؼاثـغ الٟغوؿُت.
زاجمت:
جإػمذ ألاويإ في ظهت الجغٍض في يل اوكٛا ٫الؿلُت الخؿُيُت بجهب ؾ٩اهه مً زالٞ ٫غى الًغاثب اإلاجخٟت مٗخمضة
ٖلى ألاُٖان اإلامشلحن في ٖلي الؿاسخي الظي ٧ان مضٖىما مً ٢بل الىػٍغ ألا٦بر مهُٟى زؼهضاع مما ولض بىاصع الٗهُان
 1863ألن ألاَالي لِـ لهم ال٣ضعة ٖلى
 1861وؤًًا في ؾىت
والخمغص لضي ؤَالي الجغٍض الظًً عًٞىا ج٣ضًم ال٣اهىن في ؾىت
ص٢ ٘ٞاهىهحن مٗا وطل ٪لخُُٛت العجؼ الخانل ٝي السؼٍىت اإلاغ٦ؼٍت هدُجت ؾُاؾت الخبظًغ التي جىزاَا الىػعاء .وبضؤ َظا
الغً ٌٞىدكغ بحن ألاَالي لُخضٖم زانت م٘ اعجٟإ ُ٢مت اإلاجبى (ؤلاٖاهت) مً 36بلى 72عٍا ٫لُهل ألامغ بلى الٗهُان زانت
م٘ زىعة ٖلي بً ٚظاَم التي ؾاهضَا ؤَالي الجـغٍض في البضاًـت ،ل ً٨ؾغٖان ما ّ
جدى ٫مؿاعَا بلى نغإ صازلي ٖغوشخي بحن
ن ٠ؤوالص الهاص ٝون ٠الؼبضةَ .ظا الهغإ الظي ٧ان له ألازغ الؿلبي في خُاة ؤَالي الجغٍضٞ ،ةلى آلان ماػالذ هخاثجه
عاسست في ألاطَانَ .ظا الهغإ الخاص بحن الٗغقحن ؤصي بلى جدى ٫ختى في البيُت وطل ٪بةوكاء ظضاعان جٟهل بحن الٗغشخين
بل اهخ٣ل الهغإ ختى بلى اإلاىاَ ٤اإلاجاوعة بل حٗضي بلى ٢باثل الهمامتَ .ظا الهغإ الظي اؾخٛلخه الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت إلٖاصة
بؿِ هٟىطَا ٖلى اإلاىُ٣ت والاهخ٣ام مً مىاوثحها وص ٘ٞالٗضًض مجهم بلى الهغوب للجؼاثـغ ؤو الاخخماء بالؼواًاَ .ـظا الهغإ
الظي اؾخٛلخه الؼاوٍت ا٫عخماهُت بىُٟت في قُسها مهُٟى بً ٖـؼوػ إلزماص الشىعة وج٣ضًم مىائثحها َضًت للباي.
نابمت اإلاغاحؼ:
 ألاعشُل الىؾني الخىوس ي:
 الؿلؿلت الخاعٍسُت.1863
-1862
 - 1نىضو ،18١مل ،205٠بخـاعٍـش
.1864
،230
 - 2م ،20م
.1865
 ،231بخاعٍش
 - 3م ،20م
.1867
 ،232بخاعٍش
 - 4م ،20م
.1868
 - 5م ،20م ،233بخاعٍش
.1861
 - 6م ،20م ،229بخاعٍش
.1866
-1865
 - 7م ،31م ،369بخاعٍش
.1866
-1865
 - 8م ،53م ،580بخاعٍـش
.1865
-1864
 ،592بخاعٍش
 - 9م ،55م
.1859
- 10م ،92م ،228بخاعٍش
.1861
-1860
- 11م ،92م ،82محزاهُت
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.1863
- 12م ،141م ،512بخاعٍـش
.1864
 ،958بخاعٍش صٌؿمبر
 ،178م
- 13م
.1864
 ،1037بخاعٍـش
- 14م ،184م
.1864
 ،1035بخاعٍش
- 15م ،184م
.1864
 ،1034بخاعٍش20
- 16م ،184م
.1865
 ،1038بخاعٍش
- 17م ،184م
 الضقاجغ :.1870
-1840
 .1754بحن
 - 1جىػع صٞتر ٖضص
.1870
-1840
 .1722بحن
 - 2هُٟت صٞتر ٖضص
.1870
-1840
 .1842بحن
 - 3الىصًان صٞتر ٖضص
 اإلاغاحؼ بالػغبُت :
 1864مً زالُ مداغغ الجىاًاث وألاخٍام
1861الى
 - 1ببغاٍ ًم (ظمٗت ) ،الانخطاص واإلاجخمؼ في ؤلاًالت الخىوؿُت مً
.2002
الػغقُت٧ ،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت بخىوـ،
.1989
 - 2ابـً ؤبي الًُا ،ٝإجداف َـل الؼمان بأزباع ملىى جىوـ وغهض ألامان ،الضاع الخىوؿُت لليكغ ،جىوـ
 - 3الذاًب (مىه"،)٠الىسب والخغب :صعاؾت في التراجب الاظخماعي والاخخجاط الؿُاسخي في الؿاخل الخىوسخي ؤزىاء ؤػمت
.1999
٦ ،"1864خاب مً البحزا٧ىم بلى الؿاخل مؿحرة مىُ٣ت جىوؿُت ٖبر الٗهىع ،ميشىعاث ًلُت آلاصاب بؿىؾت،
.1993
 - 4الخلُلي (العجُلي)" ،صوع بٌٗ اإلاكاثـش الُـغ ١الهـىُٞـت في ٞكـل زـىعة ٖلي بـً ٚـظاَـم"ٖ ،I.B.L.A ،ـضص،171
 ،1972جىوـ.
، )1881الضاع الخىوؿُت لليكغ
-17058
 - 5خمىصة الٛؼي ( الهاصي) ،ألاصب الخىوس ي في الػهض الخؿُني (
 ،1955في حـضلُـت
-1881
 - 6الخىاشخي (ٖبض اللُُ ،)٠اإلاغانبت واإلاػانبت بالبالص الخىوؿُت ،ؤلابػـاص الؿُاس ي همـىطحـا
.2003
الاغؿهـاص واإلاهاومت٧ ،لُـت آلاصاب والٗلـىم ؤلاوؿاهُـت بهٟا٢ـ ،ماعؽ
 - 7السامـ (مدمض بحرم) ،الهؿغ الخىوس ي في ضكىة الاغخباع بمؿخىصع ألامطاع وألانؿاع ،جد ٤ُ٣الض٦خىع ٖلي الكىىفي،
.1989
بِذ الخ٨مت٢ ،غَاط
.1967
 - 8ؾـالمـت (البكُـغ) ،زـىعة بـً ؾـظاَـم ،الـضاع الخـىوؿُـت لليكـغ،
.1996
ِٖ - 9سخى (لُٟي) " ،الؼاوٍت واإلاسؼن في بالص الجغٍض م٣اعبت لٗال٢ت الضولت باألوؿا ١اإلاىاػٍت لها" ،إبالٖ ،ضص،178
.1965
ٚ - 10اهُج (ظان) ،زىعة غلي بً ؾظاَم ،جغظمت لجىت مً ٦خابت الضولت للكاون الش٣اُٞت ،جىوـ
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 ألاؾخاطٝ جدذ بقـغا،خـىعاٍ في لخاعٍـش اإلاٗانـغ٦ صعاؾـت لىُـل الض،1937
-1860
 نُاص البالص الخـىنؾُـت،)ٓىم (ؾلُم٢ - 11
.2000
-1999
لُـت الٗلـىم ؤلاوؿاهُـت والاظخماُٖت٧ ،الهاصي الخُمـىمي
 صاع ؾغؽ، ىعي وٖلي اإلاذجىبي٢غ٢ تُٟ حٗغٍب ٖمغ بً يى زل، اهخطاب الخماًت الكغوؿُت بخىوـ،) اإلاذجـىبي (ٖلي- 12
غيُٟٞ ،َبٗت الشالشت٫ ا،لليكغ
.2006
.1987
 جـىوـ، في البدض٤ قهاصة حٗم،1881
-1840
 الجغٍض نبل اهخطاب الخماًت،) الىىعي (مدمض- 13
: اإلاغاحؼ باللؿت الكغوؿُت
1- Abdelhamid (H) « Mémoire d‟origine d‟un lignage dominant &le pouvoir local a 53 Tozeur
(XVI-milieu XIX siècle) », Mélange offerts a M. Talbi, pub de fac de Manouba, 1993.
2- Larguche(A), Les ombres de la ville : Pauvres, marginaux et minoritaires de Tunis (XVIIIe et
XIXe siècle), centre de publication universitaire 2002.
3- Chater (K), la Mehlla des Zarouk au Sahel 1864, Tunis, 1978.
4- Dakhila (Jocelyne), L‟oubli de la cité la mémoire collective a l‟épreuve du lignage dans le
jerid Tunisien, paris 1990.
5- Salama (B), Insurrection et répression dans la Tunisie du XIX ème siècle : la Mehlla des
Zarouk au Sahel 1864, Tunis, 1978.
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اإلاسُاُ بحن الػهل،ؤلاًضًىلىحُا والخاعٍش
ص.غمحراث مدمض محن/حامػت جلمؿان

ملخظ:
صعاؾت اإلاسُا ٫بحن الٗ٣ل،الاًضًىلىظُا و الخاعٍش َى مداولت لخدُُم طا ٥الجضاع بحن السُاب الاًضًىلىجي للخغ٧اث
الاؾالمىي و بحن الخ٣ُ٣ت الخاعٍسُت و الٗ٣اثضًت و الش٣اُٞت للمظخمٗاث الاؾالمُت بهض ٝال٨ك ًٖ ٠اإلاالبؿاث التي جُا٫
اإلاسُا ٫اإلاىعور مً زال ٫ماًخٗغى له مً جىُْٟاث اًضًىلىظُت و ؾُاؾُت الجىٓغ الى الاؾالم ٦ضًً او ٦ثرار ٨ٞغي واهما
الى ٖمل الاًضًىلىظُاث التي جدغ ٥اإلاسُا ٫الاظخماعي و حٛظًه .
الٍلماث اإلاكخاخُت:اإلاسُا- ٫الاًضًىلىظُا -الخاعٍش  -الترار – الٗ٣ل.

مهضمت:
حهخم اإلاسُا ٫بٟٗل الخإوٍل مما ٌِٗكه ؤلاوؿان في ٖال٢خه بظاجه ؤو مما ٌِٗكه في ٖال٢خه باآلزغ ٖباعة ًٖ مسؼن مً الهىع
والخمشالث والغمىػ والخ٩اًاث وألاؾاَحر التي حك٩لذ جاعٍسُا في الظا٦غة الجماُٖت ؤو في الظًَ ٦ىدُجت لٗملية الخإوٍل التي
جداو ٫بها ظماٖت ما عؾم واٗ٢ها الضازلي ؤو واٗ٢ها م٘ آلازغ ،حٗضصث ؤق٩ا ٫اإلاسُا ٫بازخال ٝبيُت الخامل الاظخماعي
والىْاث ٠ؤلاًضًىلىظُت اإلاىىَت بهٞ ،ىجضٍ ًٓهغ ٦غصة ٗٞل ،ؤو ًلٗب صوع اإلاىظه في اللخٓاث الاظخماُٖت ؤو اللخٓاث
الخاعٍسُت الٗهِبت التي جمغ بها الجماٖت ،وٍم ً٨للٟاٖلحن الاظخماُٖحن حسسحر اإلاسُا٢ ٫هض الخٗامل م٘ ؤي وي٘ ًمغ به
الخامل الاظخماعي بما ًخالءم وؤَضاٞهم ،مً َىا جخجلى ؤَمُت البٗض اإلاسُالي في ال٨ك ًٖ ٠الضوع الظي ًلٗبه اإلاسُا ٫في
جدغٍ ٪عجلت الخاعٍش وفي حكُ٨ل الظا٦غة الجماُٖت مما ًم ً٨مً اؽحٛالله بًضًىلىظُا في اللخٓاث الخاعٍسُت الخاؾمت ،في
خحن ًم ً٨مٟهىم اإلاسُا ٫مً الى٢ىٖ ٝىض ؤَمُت البٗض السُالي وألاؾُىعي في جدغٍ ٪اإلاؿاع الخاعٍذي وججُِل الجماَحر
لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالضهُىٍت وؤلاًضًىلىظُت ،مً َظا اإلاىُل ٤ه٣ى :٫إلااطا جٓهغ الغوح اإلاكتر٦ت بحن الجماٖاث مٗبرة ًٖ
الٟغخت ؤو ألالم ؤو الغٚبت ؤو الغ٦ ٌٞىىٕ مً الخٟاٖل م٘ ألاويإ ؤو ؤي خضر؟
اإلاسُاُ والػهل في الثهاقت ؤلاؾالمُت:
"ٚالبا ما حٗغى اإلاسُا ٫لالخخ٣اع لهالر جطسُم ملخىّ لضوع الٗ٣ل في جاعٍش الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ،و٢ض خهل طل ٪باألؾاؽ
هدُجت الخًامً الخانل بحن الش٣اٞت الخًغٍت الٗاإلات مً ظهت والضو ٫اإلاغ٦ؼٍت اإلاغجبُت بال٨خابت والسِ ألاعزىط٦سخي
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اإلاهُمً مً ظهت ؤزغي :بل ختى "اإلاًامحن السغاُٞت" وال٣هو الكٗبُت التي اَخم بها ال٨خاب ال٣ضامى ٦شحرا وظمٗىَا في
1
٦خب الخإعٍش والخٟؿحر والؿحرة والتراظم٧ ،ان الٗ٣ل الُٟىلىلىجي والخاعٍساوي ٢ض ٦ك ٠مىاٗ٢ها بض٢ت وخظٞها"
مً َىا ع٦ؼ مدمض ؤع٧ىن في مكغوٖه ٣ٞض الٗ٣ل ؤلاؾالمي ٖلى يغوعة الُ٣ام بضعاؾاث لآلصاب الكٗبُت (الجماٖاث البربغٍت
مشال) وَظا ٖلى يىء اإلاُُٗاث الجضًضة التي جمضها بها ألالؿيُاث والاًشىلىظُا وٖلم الاظخمإ والخاعٍش وَظا مً ؤظل عص
الاٖخباع للٗ٣ل"الكٟهي"الظي َاإلاا َمل مً َغ ٝالٟٗل "ال٨خابي" الٛاًت مً طل ٪الخىنل بلى جٟهم الضوع الظي جلٗبه
الترُ٦باث ألاؾُىعٍت والسغاٞاث والكٗىطاث والسخغ في ج٩ىًٍ الظاث الخاعٍسُت للجماٖت.
وما اَخمام مدمض ؤع٧ىن بالبٗض ألاؾُىعي واإلاجاػي بلى جضُٖم جغؾاهخه اإلاٟاَمُت إلا٣اعبخه في مكغوٖه وَظا إلاٟهىم اإلاسُا٫
الظي َىٖ" :باعة ًٖ قب٨ت مً الهىع التي حؿدشاع في ؤي لخٓت بك٩ل الاواعي و٦ىىٕ مً عص ٗٞل بل ًىظض مخسُل (مسُا)٫
٧ازىلُ٩ي يض البروحؿخاهذ ؤو بغوجىؾخاهذ يض ال٩ازىلُ ٪ؤو قُعي يض الؿىت ؤو ؾجي يض الكُٗت٧...ل ٞئت حك٩ل نىعة
2
مدضصة ًٖ الٟئت ألازغي وجغسخ َظٍ الهىعة بمغوع الؼمً في الىعي الجماعي".
في َظا الؿُا ١جدُذ لىا ألاهتربىلىظُا اإلاٗانغة ٞغنت الخدضر ًٖ مٗغٞت ؤؾُىعٍت وَى ما ال ًٟهمه ؤهاؽ الٗهىع الىؾُى
ٞال٨ٟغ ؤلاؾالمي ال ًؼا ٫في هٓغ مدمض ؤع٧ىن بُٗضا ًٖ مٟهىم ألاؾُىعة باإلاٗجى الخضًضٞ ،هى ًٟهمها بمٗىاَا ال٣ضًم
اإلا٨غؽ في اللٛت الٗغبُت ،مٗجى السغاٞاث وألاباَُل ،ما ًجب ؤن ٌكاع بلُه َىا ؤن البٗض ألاؾُىعي ؤو السُالي َى ؤخض
ألابٗاص ألاؾاؾُت اإلا٩ىهت للصسو البكغي والش٣اٞت البكغٍت باإلياٞت بلى البٗض الٗ٣الوي.
"ٞالٗال٢ت ٚحر مٟهىلت بًً الٗ٣لي واإلاسُالي صازل ٖملُت ؤلاهخاط ال٨ٟغي في الش٣اٞت ؤلاؾالمُتَ ،ظٍ الٗملُت التي ال ًمً٨
ٞهلها ًٖ ألاَغ الاظخماُٖت والخاعٍسُت التي جيخج صازلها٩ٞ ،ل ٞئت ؤو ظماٖت حؿعى مً مىٓىعَا بلى جشبُذ ؤهٓمت عمؼٍت
وز٣اُٞت مً ؤظل جغؾُش وظىصَا وجضُٖم ع٧اثؼٍ٨َ ،ظا ٣ٞض ؽعى الاؾالم "الؿجي" ٖبر الخاعٍش بلى التر٦حز ٖلى مٟهىم ؤلاؾالم
"الٗ٣الوي"و"الكغعي" البُٗض ًٖ ٧ل الترُ٦باث السُالُت مما ًىضر الخىاٞـ ال٣ضًم بحن السُالي والٗ٣الوي في ال٨ٟغ
ؤلاؾالمي وٍضٖى ؤع٧ىن مً ظهخه بلى البدض ًٖ الخاعٍسُت الٗمُ٣ت واإلايكإ ال٣ضًم لهظا الخىاٞـ ،مً َظا اإلاىُل ٤حؿاء٫
ؤع٧ىن ًٖ ألاؾباب التي ؤصث بلى ٞكل ابً عشض ٦ممشل للٗ٣الهُت في الىؾِ ؤلاؾالمي وهجاخه باإلا٣ابل في الىؾِ الالجُجي
اإلاؿُخي٦ .ما ًدؿاء ٫مً ظهت ؤزغي ًٖ ألاؾباب التي ؤصث بلى اػصَاع السُا ٫السال ٝالبً ٖغبي في اإلاكغ ١الكُعي ٖلى وظه
3
السهىم وفي اإلاٛغب ؤلاؾالمي ؤًًا".
مً َىا هجض مجمىٖت مً ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت واإلاغسست جخد٨م في هٓغة اإلاامً بلى ال٩ىن وؤلاوؿان واإلاجخم٘ وهي جمؤل الىٖاء
اإلاسُالي لضًه وال ؤخض ٌؿلم مً جإزحر َظٍ ألاخ٩ام ماصام مىسغَا ب٩لُخه في َظٍ الٗىالم اإلاسُالُت التي جدضص الخهىع الٗام
ألٞغاص الجماٖت.
"بن اإلاسُاً ٫مشل وٖاء ٌؿخ٣بل ب٩ل ؾلبُت نىع الىاٖ ٘٢لى الهُئت التي ٧اهذ ججغبت الجماٖاث ٢ض ؤهجؼتها اهُال٢ا
مً جاعٍسها وَغٍ٣ت اهضماظها في وؾُها اإلااصي والٟؼٍاجي".4
 -1زلمد الشبة ،مفهوم ادلخيال عند زلمد أركون ،منشورات االختالف ،الطبعة األوىل  ،2014ص .55
 -2زلمد أركون ،أين ىو الفكر اإلسالمي ادلعاصر؟ دار الساقي .ط 1993 ،1ص .12
 -3زلمد الشبة ،مفهوم ادلخيال عند زلمد أركون ،ادلرجع السابق ص .57
 -4زلمد أركون ،تارخيية الفكر العريب اإلسالمي ،ترمجة ىاشم صاحل ،مركز اإلمناء القومي بريوت ط -1986 1ص .80
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مداولت مدمض ؤع٧ىن في صعاؾخه للمسُا ٫هي ج٣ضًم جٟؿحر وجدلُل وٞهم لآللُت الىْاثُٟت ا٫حي ًخمخ٘ بها َظا اإلاٟهىم في
٢ضعجه ٖلى جدغٍ ٪الٗىاَ ٠وججُِكها في اإلاىُٟٗاث الخاعٍسُت ال٨بري التي حٗغٞها اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت مداوال ج٨ؿحر جل٪
الاػصواظُت الىَمُت بحن ؤلاؾالم والٛغب والتي جغجب ٖجها وظىص مسُاٚ ٫غبي ججاٍ ؤلاؾالم ومسُا ٫بؾالمي ججاٍ الٛغب وَظًً
المزُالحن ٚالبا ما ً٣ضمان نىعة ؾلبُت ًٖ ؤلاؾالم ٦ضًً ؾماوي هاظمت ًٖ جغا٦ماث ًد٨مها مىٓىع زاَئ لٗال٢ت الضًً
باإلاجخم٘ والخاعٍش.
"ؾىٌ ٝؿخمغ الىاؽ في َظا السِ ما صامذ ؤلاق٩الُت الىٟؿُت واللٛىٍت وألاهتروبىلىظُت السانت باإلاسُا ٫لم جٟغى
هٟؿها بٗض ٖلى مغا٢بي ؤلاؾالم وقاعخُه باألمـ والُىم".1
في ؾُا ١جدلُلي إلا٩ىهاث ووْاث ٠اإلاسُا ٫هجض مدمض ؤع٧ىن ًغ٦ؼ ٖلى الػىاضغ الخالُت:
 -1ال٨ك ًٖ ٠ألاؾـ التي حكترٞ ٥حها ألانىلُت في ٧ل مجخمٗاث ال٨خاب:الحهىصًت واإلاؿُدُت وؤلاؾالمُت مً زال ٫ج٣صخي
ألانى ٫الش٣اُٞت والىٟؿُت واللٛىٍت التي جغج٨ؼ ٖلحها َظٍ ألانىلُاث.
 -2التر٦حز بك٩ل زام ٖلى ألانى ٫التي ج٣ضم ٖىانغ زهبت لخٛظًت اإلاسُا ٫ؤلاؾالمي والتي ًم ً٨ج٣ؿُمها بلى مطضعًٍ:
ؤ -الٓاَغة ال٣غآهُت ؤو ما ٌؿمى بالىحي،باإلياٞت بلى السُاب الىبىي.
ب -الى٢اج٘ الخاعٍسُت ،وألاشسام والغمىػ التي حكٛل م٩اهت ٌامت في الظا٦غة الجماُٖت للمؿلمحن.
 -3صعاؾت مدمض ؤع٧ىن للمسُا ٫ؤلاؾالمي خُمذ طا ٥الجضاع الظي ًىي٘ بحن السُاب الىًالىي وؤلاًضًىلىجي للخغ٧اث
ؤلاؾالمىٍت والظي ٌؿخمض قغُٖخه مً ماى ًًٟي ٖلُه ؾخاع ال٣ضاؾت في الخ٣ل الضًجي ؤو الٗلمُت الخخمُت في اإلاجا٫
الؿُاسخي،وبحن الخ٣ُ٣ت الخاعٍسُت والٗ٣اثضًت والش٣اُٞت للمجخمٗاث ؤلاؾالمُت ل٨ك ٠الخالٖباث التي جُا ٫اإلاسُا ٫اإلاىعور
مً زال ٫ما ًخٗغى له مً جىُْٟاث بًضًىلىظُت وؾُاؾُت ًجؿض َظا اإلاسُا ٫اإلاىعور في اإلاسُا ٫الضًجي ؤلاؾالمي الظي
ًغي ُٞه مال ٪قبُل.
ما ًم ً٨اؾخيخاظه ٦سالنت في ه٣اٍ ؤؾاؾُت َمها:
 بن الخضًض ًٖ اهٟها ٫الٗ٣لي باإلاسُالي صازل ٖملُت ؤلاهخاط ال٨ٟغي ؤلاؾالمي َى مً اإلاؿخدُالث. ال ًم ً٨للٗ٣ل ؤن ًماعؽ صوعٍ بك٩ل مؿخ٣ل ٞهى ًماعؽ صوعٍ ٖلى ٖال٢ت باإلاسُا.٫ هالخٔ جىاٞـ بحن البٗضًً الٗ٣الوي واإلاسُالي."ال ًيبغي حٗغٍٟه بمدخىاٍ ،بل مً ألاًٞل حٗغٍٟه بمكغوٖه الظي ًخمشل في ٨ٞغة الخىخُض التي ال جى ٪ٟآًاث ال٣غآن ًٖ
الخظ٦حر بها :وبٗباعة ؤزغي ٞاإلاسُا ٫الضًجي في اإلاجخم٘ الٗغبي ؤلاؾالمي حهض ٝفي اإلا٣ام ألاو ٫بلى مغا٢بت مٗالم الىخضاهُت
2
وحٗؼٍؼَا".

 -1زلمد أركون ،أين ىو الفكر اإلسالمي ادلعاصر؟ ادلرجع السابق ،ص .140
 -2مالك شبيل ،ادلخيال العريب اإلسالمي ،ادلنشورات اجلامعية الفرنسية بباريس  1993ص .176
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 3اإلاسُاُ الاحخماعي وؤلاًضًىلىحُا:
اإلا٘عفي وؤلاًضًىلىجي م٣ىالجان في هٓغٍت اإلاٗغٞت "ٞال جىظض مٗغٞت بال بَاع ،و٧ل مداوالث الٟالؾٟت وي٘ هٓغٍت مُل٣ت في
اإلاٗغٞت زاعط الؼمان واإلا٩ان جٓل مدضوصة باإلَاع الاظخماعي للمٗغٞتٞ ،اإلاٗغٞت لِؿذ مجغص بصعا ٥الظاث الٗاعٞت إلاىيىٕ
اإلاٗغٞت ألن الظاث هٟؿها لِؿذ ؤصاة مماء بل هي ٧اثً اظخماعي ،وهي لِؿذ مجغص ؤصواث مؿخ٣بلت لئلصعا ٥الخبسخي ؤو
الخهىع الٗ٣لي ،بل جخًمً ؤًًا مجمىٖت مً ألاخاؾِـ واإلاكاٖغ جدغ٦ها الٛغاثؼ والضوا ٘ٞواإلاُى ٫الضازلُت والاججاَاث
واإلاهالر الساعظُت وٍىُب ٤طلٖ ٪لى هٓغٍت اإلاٗغٞت في طاتها ٦مىيىٕ لٗلم اظخمإ المٖغٞت ٢بل ؤن جُب ٤في َظا اإلاُضان ؤو
طا ٥ؤو في َظٍ الخًاعة ؤو الٟترة الخاعٍسُت ؤو جل ،٪في ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ؤو ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ال٣ضًم .وَى ما ظٗل بٌٗ
الٟالؾٟت والاظخماُٖحن ً٣ى ٫بيؿبُت اإلاٗغٞت وجىٟ٢ها ٖلى ؤَغَا الاظخماُٖت٩ٞ ،ل مٗغٞت هي بالًغوعة في بَاع واٖ٫ال٢ت
بحن الظاث واإلاىيىٕ في مىٖ ٠٢ملي ٢بل ؤن ً٩ىن مىٟ٢ا هٓغٍا ،وَى ما ٦كٖ ٠ىه ٢كخه في "هٓغٍت الٗلم" ومىيىٖها
الخغٍت ولِؿذ الخ٣ُ٣ت" :آلان جً٘ هٟؿها خحن ج٣اوم".1
الىا ٘٢لضًىا مُٛى بمٗاع ٝؾاب٣ت جمى٘ وظىص هٓغٍت ظضًضة في اإلاٗغٞت ؤو ختى الدك ٪ُ٨في اإلاٗاع ٝال٣ضيمت ،ال جيكإ هٓغٍت
في اإلاٗغٞت بال في واٖ ٘٢ام ًٖ اإلاٗاع ٝالؿاب٣ت بٗض الدكٞ ٪ُ٨حها والاٖخماص ٖلى وؾاثل ظضًضة في اإلاٗغٞت مشل الخـ
والٗ٣ل والىظضان ولِـ ٖلى الىؾاثل ال٣ضًمت في الى٣ل ًٖ ال٣ضماء وؾلُت الىو واإلاٗاع ٝاإلاىعوزت ٞالٗلم مٟهىم وال
حؿائ ٫خىله.
ومً َىا هج ص ؤن "اإلاسُا ٫الضًجي مهُإ ًا
ظضا ألن بجِل وٍبضؤ مً ؤظل قً اإلاٗاع" ٥اإلا٣ضؾت" وج٨مً وُْٟت ٖلمي الخاعٍش
2

وألاهثروبىلىجي في حٗغٍت لخ٣اث ٤اإلا٣ىٗت وإلاذجىبت مً ٢بل اإلاخالٖبحن باإلاسُا ٫الضًجي".

َ٨ظا ًخم الخمُحز بحن الخ٣ُ٣ت التي ًغٍض ؤن ًىنلها ال٨ٟغ الٗلمي وبحن "الر ٣ُ٢ت الىٟؿُت-الاظخماُٖت" التي جغوط لها
الخغ٧اث الجماَحرًت ًٖ َغٍ ٤الخجُِل والخٗبئتٟٞ ،ي زًم الهغاٖذ التي حٗغٞها اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت في الى٢ذ الغاًَ
هجض ٧ل ظماٖت و خغ٦ت ج٣ىص هدى اإلااضخي ،لىإزظ مً ؤخضازه وشسىنه اإلاغسست بٗم ٤في اإلاسُا ٫لضي اإلاؿلم .مً َىا باث
الٟلؿٟي والٗلمي ًدخل مجاال يئُال بؿبب َُٛان بًضًىلىظُا الىًا ٫اإلادؿم بالخماؾت و٦إهه هىٕ مً اؾخٛال ٫اإلاسُا٫
الجماعي ،الٗامل ٖلى جىؾ٘ صاثغة الكغاثذ الاظخماُٖت مٗخمضة ٖل مجمىٖت مً اإلاىابغ هظ٦غ مجها :اإلاىأٖ في اإلاؿاظض،
اإلااجمغاث الٗامت ،م٣االث الصخ،٠اإلاجالث.
٢ٝض اؾخلهم مٟهىم ؤلاًضًىلىظُا ؾماجه في ؾُا ١الٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت ،في الهىع اإلاخٗضصة التي اجسظتها َظٍ الٟلؿٟت في
ال٨ٟغ اإلاٗانغ ،ألامغ الظي ًىضر مغ٦ؼٍت لخهىعاث اإلااع٦ؿُت في بىاء اإلاٟهىم وفي جغُ٦ب جهىع مٗحن ًٖ ٖالث٣ه بالهغإ
الُب٣ي في اإلاجخم٘ البىعظىاػي.
اعجبِ مَ٠ىم ؤلاًضًىلىظُا بماع٦ـ بى٣ضٍ للمدخىي الظي بىاٍ الِؿاع الهُُٛلي ًٖ ٞلؿٟت ألاهىاع.
"بن ؤلاًضًىلىظُا هي ما لِـ واٗ٢ا ،بجها حكىٍه وهؼٍ ٠للىا ٘٢وبحن ؤن الِؿاع الهُُٛلي ٧ان ؤزىاء ه٣ضٍ للىٓام الؿُاسخي
والش٣افي في ؤإلااهُاٌٗ ،خبر ؤن ٞالؾٟت الِؿاع ال ٌٗبرون للىا ٘٢وًبىىن بض ٫طل ٪ما ٌٗض مجغص ضجُج ًغ٦بىن جهىعاتهم
1
ؤلاًضًىلىظُت".
 -1حسن حنفي ،فشتو ،فيلسوف ادلقاومة ،اجلمعية الفلسفية ادلصرية ،القاىرة ،2003 ،ص .183
 -2زلمد أركون ،تارخيية الفكر العريب اإلسالمي ،ادلرجع السابق ،ص .265
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بن ٧ل ؾلُت في بَاع جبرًغ قغُٖتها حٗمل ٖلى زل ٤هىٕ مً اإلاؿغخُت الؿُاؾُت ٦ما ؾماَا ظىعط بالهضًت في ٦خابه .2وطل٪
بإن جىَمىا بإجها جيخج الخ٣ُ٣ت التي ال حٗلى ٖلحها ؤي خ٣ُ٣ت ؤزغي ،ما ظٗل لؿلُت حؿدىض ٖلى الضًً لسل ٤ؾُاصة ٖلُا
حُٛي بها ؾُضتها ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي وؤلاًضًىلىجي٨َ ،ظا ٞالسُاب الاظخماعي ًضعى ؤن هللا ؤو الىحي َى الظي ًماعؽ
الخ٨م في خحن ؤهالىا٨ً ٘٢كٖ ٠لى ؤن الىا٨ً ٘٢كٖ ٠لى ؤن لىا٨ً ٘٢ك ٠ؤن الٟاٖلحن الاظخماُٖحن ؤو الخ٩ام الٟٗلُحن
واإلاؿحرون الخُ٣ً٤ىن لكاون الخ٨م.
 -IIIاإلاسُاُ والخاعٍش:
ال ًم ً٨جلسُو اإلاسُا ٫الاظخماعي في مجمىٕ إلٞغاػاث اإلاسالُت الٟغصًت ٖىضما ًخٗل ٤اإلاغ بمجخم٘ بٗبىه ٞةن اإلاإلت
جخسظ بٗضا ؤ٦ثر حكاب٩ا وحٗ٣ضا ٞالضالالث إلاسُخالُت ال جىدهغ في جمشالث  représentationؤو مٟاَُم ؤو ؤق٩ا ،٫ب ٫هي بٞغاػ
جاعٍذي مخىانل ًبجي اإلاجخمٗاث والضالالث ال جدُل بلى ؤي وا ٘٢ؤو ٨ٞغ ٖ٣الوي مدٌ ،جخجؿض ٖملُت زل ٤اإلاجخمٗاث
وجإؾِؿها في وي٘ صالالث  significationمسُالُت جٟلذ مً ٧ل جدضًض ٖ٣الوي نغ ،ٝجغجبِ بال٩اثىاث وألاقُاء وإلاجخم٘
بٗال٢اث عمؼٍت .ن الضالالث اإلاسُالية الاظخماُٖت ُ
حٗبر هٟؿُت ؤلاوؿان ،جىلها في ٖم ٤ؤٖما٢ها وج ٠ُ٨ؾلى ٥الٟغص
ؾىاءحٗل ٤ألامغ بمٗخ٣ضاجه ،وكاَه ال٨ٟغي الٗلمي ،بٗال٢خه بالىاؽ واإلادُِ وال٩ىن.
"ٞاإلاجخم٘ ال ًم ً٨له ؤن ً٣بٌ ٖلى الىٟـ بهٟخه مسُل ظظعٍا" .3بن ؾُُغة اإلاسُا ٫الضًجي ٖلى ؤٞغاص ألامت
ًجٗل ًٖ ٫٥ى مً ؤًٖائها ًٟ٣ؼ ٖلى ألاخضار الخاعٍسُت ،لُِٗل بك٩ل مباقغ وؤؾُىعي م٘ ٧ل الؿاب٣حن والالخ٣حن
اإلاٗخبرًً ٦غمىػ وشسهُاث ماؾؿت إلاٗىىٍاث ألامت وُ٢مها السالضة.
"ال ٌؿخُُ٘ ٖ٣ل اإلاامً الخ٣لُضي ؤن ٌؿخىٖب جاعٍسُت ألاخضار لخإؾِؿُت والصسهُاث ال٨بري اإلاىضمجت ألجها ثمؤل ٖلُه
ؤُ٢اع وُٖه وَكٗغ هدىَا بغٚبت الخ٣ضٌـ وبالخالي ٞال ٌؿدُ٘ ؤن ًٟهم ؤجها مكغووَت بلخاعٍش ؤو بلخٓت مدضصة مً لخٓاث
4
لخاعي وَظا َى مٗجى اإلاسُا ٫ؤًًا () L’imaginaire
ٞال ًم ً٨للضالالث الاظخماُٖت ؤن ج٣بٌ ٖلى الىٟـٞ ،ىظىص ٖال٢اث عمؼٍت م٘ اإلاىظىصاث ٌٗجي ؤن َظٍ ألازحرة ال جخُاب٤
م٘ الضالالث ٦ما ؤن َظٍ ألازحرة ًب٣ى الؿاا ٫مٟخىخا خى ٫مضلىلها وؿىَ ١ىا ٖلى ؾبي اإلاشا ٫اإلاشل ؾااً ٫دحر ؤٞغاص
اإلاجخمَ٘ ،ل ؤلاوؿان مجبر في ؤٗٞاله ؤم ّ
مسحر؟
مً َىا هدؿاء ٫بلى ؤًً وؿحر؟ َل َظا الاججاٍ مدخم ٖلى البكغٍت؟ ؤال ًد ٤لىا ؤن وؿإ ٫اإلااضخي ٧ي هطخيء َغٍ ٤إلاؿخ٣بل؟
٧لها هدؿائالث ج٣ىصها بلى ؾاا ٫ؤٖمَ ٤ى :ما مٗجى الخاعٍش؟ ؤهي ٖ٣الهُت مجخم٘ لها اإلامىُ!٤
ال ًسً٘ الخاعٍش إلامىُ٣ٖ ٤الوي و٢ىاهحن زابخت بدُض جيخ٣ل مً مغخلت ممىُُ٣ت بلى ؤزغًى و٧لها جسً٘ لخخمُت
مىُُ٣تٞ،ال ًم ً٨ألي ٧ان ؤن ٌكخٛل ٖلى مىيىٕ جاعٍذي صون اللجىء بلى مىُ ٤الؿببُت ٞاالظخماعي– الخاعٍذي ًٟترى
الالؾببُت ؤًًا وٍبرػ طلٖ ٪لى مؿخىٍحن:
 مؿخىي ؾلى ٥ألاٞغاص م٣اعهت بؿلىَ ٥بُعي ومخالثم مم٘ م َى مٗهىص ومإلى.ٝ -1زلمد أركون ،تارخيية الفكر العريب اإلسالمي ،ادلرجع السابق ،ص .80
 -2ادلرجع نفسو ،ص .80
- Cornelius castoriadis – L‟institution imaginaire de la société ; éditions du seuil ; 1975 , P 431.

 -4زلمد أركون ،الفكر اإلسالمي ،قراءة علمية ،ترمجة ىشام صلح ،شلركز اإلمناء القومي ،بريوت .1987 ،ص .20
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 ممؿخىي الؿلى ٥الٛحر ٢ابل للخ٨هً َى الؿلى ٥السال ١لؤلٞغاص والجماٖاث واإلاجخمٗاث.بن ؤ٢غعها بجٗل اإلااضخي مىيىٕ صعؽ وٞدو ه٣ض ومغاظٗتَ ،ى مى ٠٢زامٞ .الظًً ٌٗخبرون الخاعٍش حٗا٢ب خىاصر
م٣ضعة ووؤن الؼمان ًسٟي ؤؾغاعا جمخض ٚلى اإلاؿخ٣بل ال ً٩لٟىن ؤهٟؿهم ٖىاء البدض ٖىضما ه٣غ ؤن الخاعٍش زل ٤إلاٗجى ٌٗجي
ؤهه وظىص لخٟؿحر بهظا السلٞ ،٤جمُ٘ الظًً خاولىا جٟؿحر وكإة الخًاعاث وألاصًان و٢غهىا طل ٪بإؾباب ٚاب ٖجهم ؤهه
للُ٣ام بظل ٪البض ن جمشل اإلاساًُل لتي ؾاصث ٖبر الٗهىع وبالخالي وي٘ ؤهٟؿهم في صاثغة مسُالُت ؾاب٣ت –وَاما ٌعجؼ ٖىه
٧ل م٨ٟغ .ما ًم ً٨الُ٣ام به َى ٞهم َظا الخاعٍش وخؿب .ال ًٟهمه وطل ٪بٗض ٖملُت السل ١الاظخماعي والخاعٍذي،ألهه ال
وظىص الججاٍ ومٗجى للخاعٍش بال ما ًخسل٣ه ؤلاوؿان واإلاجخم٘ وٍخمشالهه ٞاإلاٗجى ًسل .٤ظمُ٘ اإلاداوالث التي اؾخسغظذ
الجاهب الٗ٣الوي ؤو الجزٖت إلااصًت مً ؤي ٨ٞغ ٧ان ٧ال٨ٟغ الٗغبي ؤلاؾالمي باءث بالٟكل وؤصث بلى اؾخيخاظاث ٖبرث ًٖ آعاء
ؤصر ابها ؤ٦ثر مً ؤي شخيء آزغٞ ،اٖخباع م٨ٟغٍىا اإلاٗانغًٍ ؤن الخاعٍش ًسً٘ إلاىُ ٤وهٓام زاعط ًٖ ؤلاعاصة البكغٍت
ٌؿُ٣هم في ؤخ٩ام زاَئتٞ " .الخاعٍش َى جاعٍش الٗ٣ل وال٨ٟغ،الٗملُت الخاعٍسُت في نمُمها ٖملُت مىُُ٣ت الاهخ٣ا ٫مً
ٖملُت جاعٍسُت بلى ؤزغي َى اهخ٣ا ٫مً مغخل مىًُ٤ت بلى ؤزغي في ؾُا ١لؼمً بطن ٞاألخضار الخاعٍسُت ال جدضر مهاصٞت
1
بل جسً٘ لخخمُتة مىُُ٣ت ومً َىا ٧ل ما َى وا٢عي ٞهى ٖ٣الوي".
بن ؤلاَاع اإلاسبالي الظي ّ
 ٠ُ٦ال٨ٟغ الٗغبي ؤلاؾالمي ٞداٖ ٔٞلُه وهىُل ٤مىه وال هخجاوػٍ و٧ل جدى ٫البض له ؤن ًىُل ٤مً
الخضوص التي خضصتها الضالالث اإلاسُالُت اإلاهُمىت الىابٗت مً الترار ال٨ٟغي والؿُاسخي.مً َىا هجض ؤن الضالالث اإلاسُالُت
جسل ٤بوؿاها زانا ٌكٗغ باالهخماء بلى مجا ٫مكترً ٥ىٛغؽ في اإلاسُاالث مً زال ٫الىؾاثِ:آلازغ والٗاثلت،اللٛت بهٟتها
ؤصاة اظخماُٖت الٟغص ،إلاضعؾت ،مُضان لٗمل  ،اإلااؾؿاث الش٣اُٞتَ ،ظٍ الىؾات ٧لها حِٗل اػمت بدُض جٟخذ اليؿُج
الاظخماُٖىجغوط لٟغصاهُت مؼٖىمت وؤهاهُت هي ؾمت ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ لٓىاَغ الؿاب٣ت وحٗبر حٗبحرا ناعزا ًٖ َظٍ ألاػمت،
اجهُاع ػماهُت اإلاجخم٘ في ٖال٢خه ومايُهٞ،هظ ألازحر ّ
جدى ٫بلى"مخد"٠ال ًسً٘ ألي ه٣ض ومغاظٗتً ،ؼوع ؤلاوؿً ٦ما ًؼوع
2
ؾاثذ مىٗ٢ا ؤزغٍا٣ٞ"،ض ازتزلذ ٧ل هىٕ".
زاجمت:
وؤزحرا بن مٟهىم اإلاسُاَ ٫ى مٟهىم ظضًض ال ٌؿخُُ٘ الجمهىع الٗام ٞهمه بك٩ل ظُض ،بل بن الازخهانُحن
ؤهٟؿهم لم ًخىنلىا بٗض بلى بلىعة خضوصٍ وجدؼمه وجدضًض وْاثٟه بك٩ل ظُض وص ٤ُ٢جماما وَىا ًظَب ؤع٧ىن بلى " " ؤن
اإلاسُاَ ٫ى مجمىٖت مً الخهىعاث التي جى٣ل بىاؾُت ز٣اٞت ما و٢ض ٧اهذ الش٣اٞت في اإلااضخي جيكغ قٗبُا بىاؾُت اإلاالخم
والكٗغ والسُاب الضًجي.ؤما الُىم ٞةهىا هجضَا حٗمم قٗبُا بىاؾُت وؾاثل ؤلاٖالم (جلٟؼٍىن،عاصًى،صخابت م٨خىبت)...زم
بىاؾُت اإلاضعؾت ومً َىا ٞل٧ل ٞغص ؤو مجخم٘ مسُاله السام اإلاغجبُت باللٛت اإلاكتر٦ت".3
نابمت اإلاغاحؼ :
.2014
 .1مدمض الكبت ،مٟهىم اإلاسُاٖ ٫ىض مدمض ؤع٧ىن ،ميكىعاث الازخال ،ٝالُبٗت ألاولى
.1993
 .2مدمض ؤع٧ىن ،ؤًً َى ال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاٗانغ؟ صاع الؿاقي،1ٍ .
 -1زلمد عابد اجلابري ،الرتاث واحلداثة ،ادلركز الثقايف العريب ادلعرب ،بريوت ،ط ،1ص .98
v.seuil , 1999, p

2

- Cornelius castoriadis – « Heritage et revolution » in figures du pensable. Les carrefans du
144.

 -3زلمد الشبة ،مفهوم ادلخيال عند زلمد أركون ،ادلرجع السابق ،ص .71
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.3
.4
.5
.6
.7

.1986
مدمض ؤع٧ىن ،جاعٍسُت ال٨ٟغ الٗغبي ؤلاؽالمي،جغظمت َاقم نالر ،مغ٦ؼ ؤلاهماء ال٣ىمي ،بحروث1ٍ ،
مدمض ؤع٧ىن ،ال٨ٟغ ؤلاؾالمي٢ ،غاءة ٖلمُت،جغظمت َكام نلر ،ممغ٦ؼ ؤلاهماء ال٣ىمي ،بحروث.1987 ،
مدمض ٖابض الجابغي ،الترار والخضازت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي اإلاٗغب ،بحروث.1ٍ،
.1993
مال ٪قبُل ،اإلاسُا ٫الٗغبي ؤلاؽالمي ،اإلايكىعاث الجامُٗت الٟغوؿُت بباعَـ
.2003
خؿً خىٟيٞ ،كخهُٞ ،لؿى ٝاإلا٣اومت ،الجمُٗت الٟلؿُٟت اإلاهغٍت ،ال٣اَغة،

8. Cornelius castoriadis – L‟institution imaginaire de la société ; éditions du seuil ; 1975
9. Cornelius castoriadis – « Heritage et revolution » in figures du pensable. Les carrefans du
v.seuil , 1999.
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صوع الاشهاع في الطىاغت الثهاقُت في غطغ مابػض الخضازت
صعاؾت في إشٍالُت الخطىضُت الثهاقُت
ب٦غام بىل٣هِباثَ،البت ص٦خىعاٍ/ظامٗت الجؼاثغ3

ملخظ:
ًمُل مؿتهل ٪ما بٗض الخضازت لخ٣اؾم َىٍخه م٘ مج مىٖاث ًدا ٔٞمٗهم ٖلى نلت ٖاَُٟت ٢ىٍتٞ،هى مكاع٥
وكِ ومىخج ببدض ًٖ اإلاجخم٘ الظي ًخ٣اؾم مٗه َىٍخه؛٧ىؾُلت لى٣ل ؾماث اإلاجمىٖت بلى السهاثو الٟغصًت بهظا اإلاٗجي
ًم ً٨اٖخباع الاؾتهال٦ ٥خدضًض للصسهُت ألهه ً٣لل مً نىعة الٟغص في خض طاجه (الهىٍت الصسهُت) لهالر ما َى مقتر٥
م٘ اإلاجمىٖتَ،ىٍت الصسو حكمل السهاثو وال٣ضعاث والخًُٟالث الصسهُتً.دك٩ل َضا الىمىطط ٖبر الخباص ٫الغمؼي
الظي ً٣ىم ٖلى اإلاىٟٗت والغبذ الى٣ضي للُ٣م الش٣اُٞت اإلاجخمٗاث جد٨مها ٢ىاهحن الخباص ٫الغمؼي،الٗال٢اث الاظخماُٖت عمؼٍت
في صوعة ٚحر مىُٗ٣ت مً ألازظ والُٗاء،مجخمٗاث ما بٗض الخضازت ًٟؿغون ألاخضار ٖبر اإلادا٧اة والتي جٟي الىؾُِ الش٣افي
الخباص ٫الغمؼي ًمشل ُُٗ٢ت بحن اإلاجخمٗاث الخضًشت وما بٗض الخضازت،خُض ًخم جىُٓم اإلاجخمٗاث الخضًشت خى ٫الاهخاط
واؾتهال ٥الؿل٘،في خحن ًخم جىُٓم مجخمٗاث ما بٗض الخضازت خى ٫اإلادا٧اة ونمىطط الٗالمت،جىُٓم هٓام اظخماعي ظضًض
مً خُض اإلادا٧اة ،الاٖخماص ٖلى الهىع والغمىػ و هماطط جدضص ً ٠ُ٦غي ألاٞغاص ؤهٟؿهم وً ٠ُ٦غون آلازغًٍ خُض الغمىػ
والىماطط جدضص ً ٠ُ٦خم اؾتهال ٥الؿل٘ واؾخسضامها ،اهخاط ز٣اٞت،ما بٗض الخضازت ؤًًا اجهُاع ظظعي للُب٣اث الاظخماُٖت
وألاظىاؽ والازخالٞاث الؿُاؾُت ،مدى الخضوص والٟىاع ١باإلياٞت بلى طل ٪ما بٗض الخضازت جىٞغ ج٣ىُاث الترُٞه واإلاٗلىماث
والاجهاالث جىٞغ زحراث ؤ٦ثر ٦شاٞت إلاكاَض مً الخُاة الُىمُت الخاٞهت ًٞال ًٖ الغمىػ والىماطط بلى جدملها ًٖ خُاجىا
الُىمُت والٗالم.
الٍلماث اإلاكذاخُت:الهىاٖت الش٣اُٞت،السهىنُت الش٣اُٞتٖ،هغ ما بٗض الخضازت،ؤلاقهاع.
جهضًم:
ؤنبذ ؤلاقهاع ًماعؽ هٟىطٍ في خُاجىا الُىمُتٞ،لم ٌٗض ؤلاقهاع ًبُ٘ اإلاىخج ؤو ٌٗلم بىظىص مىخىظاث ظضًضة ،ِ٣ٞبل ؤنبذ
ؤ٦ثر اهسغاَا في الخالٖب بالُ٣م الاظخماُٖت و اإلاىاٞ ٠٢هى ًماعؽ ؤصواع مذهىٖتَ ،ظٍ ألاصواع جغجبِ اعجباَا مٗ٣ضا
بالش٣اٞت،خُض َىا ٥بٌٗ الباخشحن مً قبهه بالسُاب الضًجي ألهه ٖلى خض ؾىاء ًىصر و ٌٗاجب و ًدض الجمهىع
الخخًان عؾاثلهٞ،هى ٌصج٘ همِ خُاة بإ٦ملها،وْاثٟه مكابهت للسُاب الضًجي مً خُض جإزحرٍ ٖلى اإلاٗخ٣ضاث و الُ٣م ٞهى
ٌٗمل ٖلى حلُ٦ل و جىػَ٘ اإلاٗغٞت الش٣اُٞت و ًلٗب صوعا ؤزالُ٢ا في اإلاجخمًٟ٘ٗ،ل طل ٪مً زال ٫بىاء الهىٍت،خُض ؤهه
ٌُٗي مٗجى للمىخىظاث و ًغبِ ألاٞغاص باإلاىخجاث ٖاَُٟا٦،ما ٌُٗي مٗجى للمىخىظاث مً زال ٫زل ٤نلت بحن اإلاىخىظاث و
ألاعاص ٖبر ؤهماٍ الاؾتهال:٥واخضة مً َغ ١حٗبحرها ًٖ َىٍدىا مً زال ٫ما وؿتهل٨ه ٞاإلقهاع ٌؿخٛل خاظخىا بلى الخٗبحر ًٖ
َىٍدىا مً ؤظل جمغٍغ مًامحن ٢ض ال جخماشخى م٘ ز٣اٞخىاٞ ،السُاب ؤلاقهاعي ٌٗمل مً زال ٫الىٓام الخمشُلي الظي ًيخج
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مٗاوي زاعط هُا ١اإلاٗلً ٖىه ٞالخمشل الاقهاعي ال ًغج٨ؼ ٖلى ما ً٣ضمه ؤلاقهاع مً ٞىاثض للمؿتهل ٪بل ًبرػ ؤؾالُب
خُاة،همِ مِٗكت ،نىع للىجاح،حؿمى الترجِباث البهغٍت.
-1ؤلاشهاع في غطغ ما بػض الخضازت:
الاجها ٫الاقهاعي َى اإلادغ ٥الغثِسخي للٗملُت الدؿىٍُ٣ت للماؾؿتَ ،ظا ما ًٟؿغ الاجٟا ١ال٨بحر للكغ٧اث
الاقهاعٍت بازخال ٝؤهىاٖها زانت الخلٟؼٍىهُت مجهاٞ،السِاباث الاقهاعٍت ناعث ٖامال ؤؾاؾُا ألعباب الكغ٧اث واإلاا ٫في
الخٗغٍ ٠بمىخىظاتهم و جدبِبه بلى هٟىؽ اإلاكترًً،وَى ٌٗٓم بك٩ل مؿغ ٝلضي الكغ٧اث الٗاإلاُت...ختى بطا السُاب
الاقهاعي لضي َاالء ظؼء مً اإلاىخىط هٟؿه،ؤو ٢ل ناع السُاب الاقهاعي صالا واإلاىخىط مضلىال،بل ناع ا٫زُاب الاقهاعي
)1(.
ؤص ٫و ؤٞصر ٖلى اإلاىخىط
 1-1حػغٍل ما بػض الخضازت:ظاء في لؿان الػغب ؤخضر الصخيء ؤوظضٍ واإلادضر الجضًض مً ألاقُاء(ٞ )2الخضازت حكحر بلى
ؤلابضإ وْهىع شخيء مؿخجض وٚحر مإلى ٝلم ً ً٨لؤلواثل ٖهض به ؤما انُالخا ٌٗض الخضازت ٌٗخبر ٦مهُلر جاعٍذي للضاللت
ٖلى الخ٣بت التي اٖ٣بذ الخضازت،ما حكترُٞ ٥ه َظٍ الخٟؿحراث َى بنغاعَا ٖلى ؤن الخٛحراث الش٣اُٞت والاظخماُٖت التي
()3
ؤهخجذ ما بٗض الخضازت جغجبِ اعجباَا ال ًىٟهم بالخٛحراث في الغؤؾمالُت مً التر٦حز ألاؾاسخي ٖلى الاهخاط بلى الاؾتهال٥
وحٛحر جاعٍذي في الٛغب مً مجخمٖاث ٢اثمت ٖلى بهخاط ألاقُاء بلى مجخم٘ ٢اثم ٖلى بهخاط اإلاٗلىماث واإلآاَغ مً ال٣ىمي بلى
الٗالمي،الظي خ ٤٣مىُٗ ٠الً ِٛالؼماوي اإلا٩اوي" مً ظاهبه ؾِىـ ٣ً Singhى ٫بن ما بٗض الخضازت َى مهُلر مٗ٣ض،ؤو
مجمىٖت مً ألا٩ٞاع ْهغث ٦مجا ٫للضعاؾت ألا٧اصًمُت مىظ مىخهْ ،1980٠هغ في ٖضة جسههاث،بما في طل٪
ال،ًٟالٗماعة،اإلاىؾُ٣ي،الؿِىما،ألاصبٖ،لم الاظخمإ،ألاػٍاء...الخ ٞهى ٌكحر بلى الشٛغاث الش٣اُٞت وال٨ٟغٍت التي ؤنبدذ
مهُمىت بك٩ل متزاًض في اإلاجخم٘ الٗام (٣ٞ )4ض قهض الٗهغ الخضًض ٖضة جُىعاث ظضًضة مؿذ ال٨ٟغ والش٣اٞت ٞةخؿاؾىا
بالهىٍت مشال حٛحر هىٖا ما في الؿىىاث ألازحرة.
 2-1مً الدؿىٍو الخضًث إلى ما بػض خضازت الدؿىٍو :
ْهغ مٟهىم ما بٗض خضازت الدؿىٍ from modern marketing to post modern market ٤هدُجت مماعؾاث
الاؾتهال ٥والدؿىٍ ٤الظي ْهغث خالُا:في "الدؿىٍ ٤الخضًض ًخم التر٦حز ٖلى ٖ٣الهُت الٟاٖل:جلبُت اخخُاظاث اإلاؿتهل٨حن
بضال مً مجغص ا٢ىاٖهم بكغاء اإلاىخج ٞضوع اصاعة الدؿىٍ ٤الخضًشت البدض ًٖ مجمل الخٛحراث التي جازغ ٖلى ٢غاع الكغاء،ؤما
)(5
بٗض خضازت الدؿىٍ ٤جخمحز بخٗضصًت ؤهماٍ الاؾتهال ٥والاًضًىلىظُاث والٟغص بداظت بلى ما ٞى ١الخ٣ُ٣ي "hyperrality
ً٣ى ٫بىصعٍاع ":جدىٍل اإلاكهض بلى واٞ،٘٢اإلاكهض َى الظي ً ٠ُ٨الىا ٘٢و ٤ٞهمِ مكهض،وَظا ما ًاصي بلى بٞغا ٙجضعٍجي
( )1عبد اجلليل مرتامن ،ادلقاربة السيمياشية لتحليل اخلطاب االشهاري ،رللة األثر ،رللة اآلداب و اللغات ،جامعة قاصدي مرباح ،عدد  ،7ماي،2008
ص.72
( )2ابن منظور ،لسان العرب ،مج ،2لبنان ،دار بريوت ،الطباعة والنشر ،1995 ،ص.131
( )3طوي بينيت ،معجم مصطلحات الثقافة وادلجدتع ،م ،س ،د ،ص .578
(1) Prasidh Raj Singh, consumer culture and postmoderenism, puper presnted at the international scientific
conference, organized by the lumer research center in humainstic science partnsli with romanian academy ,18_19
febrary,2011.
(5) Manel Hanoud, postmoderisn and consumer psychologie transformation or break, international journal of
academic research business and social science, volume 2 , issue01 , jonuary 2012,p98.
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للىا ٘٢مً واُٗ٢خه ،ؤو جصخحر الىاٞ ،٘٢ىدً وِٗل في مجخم٘ ُٟ٦ه الاٖالم و ٤ٞعمىػٍ وقٟغاجه اإلاكهضًتٖ ،الم وِٗل
ُٞه جبٗا لكُٟغاث مكهضًت اهضعظذ في بىِذها ؤلاصعاُ٦ت ٞالغمؼ َى الىا ٘٢ما ٌٗجي ؤن ٞى ١الىا ٘٢امخو ٧ل شخئ وناع
مؿدب٣ا"(ٞ )1ما ٌٗض الخضازت مً زال ٫مُ٩اهحزماتها في الؿُُغة ٖلى ٖ٣ل ؤلاوؿان ججٗل جمشله للىا ٘٢والخ٣ُ٣ت وهي مً
اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت ٢ض ً٣ٟض ؤلاوؿان الاجها ٫بالخ٣ُ٣ت خُض حٗمل وؾاثل الاٖالم ٖلى بطابخه وجٟخِخه ختى بن الخ٣ُ٣ت لم
ٌٗض ًبضو لضحها ؤي مٗجى.
ؾماث ما بػض خضازت الدؿىٍو:غملُت بىاء الهىٍت:
 ما قىم الىانؼhyperreality:ٖملُت بىاء الهىٍت جلٗب صوعا َاما في الُغٍ٣ت التي ًٟهم مً زاللها اإلاؿتهل ٪طاجه ،خُاة طاث مٗجى مجخم٘
()2
اإلاؿتهل٨حن الظًً ًيؿىن َظٍ اإلاٗاوي الجضًضة لهظٍ الٗالمت ٞاإلاؿتهلٌ ٪كٗغ ؤ٦ثر باإلاخٗت في مدا٧اة الىا ٘٢بض ٫الىا٘٢
ٞهظا الاقهاع ًسلٖ ٤الم مً الىَم والسُا ٫خُض ؤنبذ ألاٞغاص حٛلب ٖلحهم الُ٣م الاؾتهالُ٦ت ،والاًضًىلىظُاث ٞهى ًهىع
()3
الاؾتهال٧ ٥ىؾُلت إلصزا ٫الظاث في اإلاجخم٘ الاؾتهال٧ي واٖ٫مل ٖلى جمحز هٟؿه مً آلازغًٍ"
ب-ججؼبت ألاقغاص والخبراث الاؾتهاليُت:في مجخم٘ ما بٗض الخضازت the fragmentation of individual and comsumption
:expreinces on postmodernؾمت عثِؿُت ؤزغي في اإلاجخم٘ ،خُض ع٧ ٌٞل ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الكمىلُت في الخُاة
الاظخماُٖت،ججؼثت ٝيالىاٌٛ،٘٢ؼو ظمُ٘ ألاوكُت بما في طل ٪الاؾتهال:٥خُض ٧ل شخئ مجؼء ومً"٪٨ٟخجلى طل ٪مً زال٫
ججؼثت لخٓاث الاؾتهال ٥التي ؤنبدذ مجؼؤة ٖلى هدى متزاًض (ٖكاء و مكاَضة الخلٟؼٍىن) اإلاؿتهلٌِٗ ٪ل ؾلؿلت مً
ألاٗٞا ٫اإلاؿخٗملت لالؾتهال ٥ول٩ل ٗٞل ًخُلب مىخج مسخل)4("٠إلاؤل خاطة مدضصة:ؤهماٍ جغجبِ بًٗها ببٌٗ مكاَضة
مباعاة للٟغٍ ٤الىَجي وؤهذ جددسخي ٢هىة،مكغوب...،الخ َظٍ اللخٓاث اإلاخٗضصة مً الاؾتهال ٥جازغ ٖلى اإلاؿتهل ٪هٟؿه،ألن
ججؼثت ججاعب الخُاة ٚالبا ما ًخُلب هٟؿُت الظاث ؤو ججؼثتهاٞ ،اإلقهاع ٌٗلمىا  ٠ُ٦وِٗل ٧ل لخٓت م٘ شسهُت ظضًضة
الباخث خمىصة َ " hamoudaىا ٥في ٧ل ٞغص خاالث وشسهُاث ٚحر مخىا٣ٞت ؤو مخىاً٢ت في هٟـ الٟغص
ة
حؾب حٗبحر
حؿمي حٗضص ألاهٟـ :multiphrenic selfجمشل لخإزحر الٓغو ٝما بٗض الخضازت ٖلى ؾلى ٥اإلاؿتهل )5("٪لىُٗي مشاٖ ٫لى
المؤة بظل ٪جسخل،٠في البِذ:ؤلبؿت زانت و شسهُت مسخلٟت في
طلَ:٪ىا ٥ألالبؿت السانت باليؿاء في الٗمل وشسهُت ع
الكاعٕ،في الؿى ١في اإلاخجغ...الخ في بٌٗ ألاخُان جهل بلى الخىاٞ:ٌ٢الٟغص ًدُل ٧ل السُاعاث اإلاخاخت في ؤلاقهاعً،مً٨
ج٣ضًمها جدذ َىٍاث مسخلٟت"الٟغص ٌِٗل لخٓاث اؾتهال ٥مجؼؤة ومخىاً٢ت"( )6خُض ًخم حصجُ٘ الٟغص ما بٗض الخضازت
لخٛحر الهىعة في ٦شحر مً ألاخُان وبالخالي الخ ٠ُ٨م٘ هٟؿه في ؤصواع ظضًضة َىٍاث ظضًضةٞ،اإلاؿتهلً ٪يخمي بهظا بلى ٖضة
مجخمٗاث.
ج-اهؼٍاح الظاث:decentered subject:ما بٗض الخضازت ؤهخج زلِ بحن الظاث والسخي:جإزحر ألاقُاء في جىظُه عٚباث الٟغص
(اإلاؿتهل )٪و٣ٞا لهظا َىا ٥زلِ بحن الظاث وألاقُاء التي حؿتهل٨ها،وجشحر مؿإلت الؿُُغة في الٗال٢ت بُجهما ٖلى وظه
( )جان بودريار ،ادلصطنع واالصطناع ،م ،س،ذ ،ص.31
(1) manel hamouda, postmodernism and consumer psychlogie, op.cit,p94
(3) George F. Kmeller, op.cit, p120.
(4) Manel Hamouda, postmodernism and consumer psychologie, op.cit,p100.
(4)ibid,101.
(6) ibid, p102.
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الخدضًض جهبذ الٗال٢ت بحن الظاث واإلاىخجاث ؤ٦ثر حُٗ٣ضا،اإلاىخجاث لها ؾلُت ٖلى ألاٞغاص:خُض ًخم جدضًض جهغٞاث ٧ل ٞغص
مً زال ٫جهمُم وَُ٩ل مىخجاجهً ،هبذ صوع الٟغص َى ثم٨حن اإلاىخجاث ألصاء مهامها ولِـ اإلاىخجاث التي جم ً٨مً جد٤ُ٣
ألاَضا ٝالٟغصًت" ( )1هالخٔ في َظا الاججاٍ ؤن الاقهاعاث الخجاعٍت السانت ب٩ى٧ا٧ىال مشال بُبسخي الٗالمت الخجاعٍت واإلاىخىط
َى البُل في خحن الاوؿان ؤنبذ في الهامل في َظا مجا ٫ؤًًا َىا " :٥جيصخئ الظاث َ self objectificationى جإزغ آزغ
بةهؼٍاح اإلاغ٦ؼ:ما ًٟغػ الاعجبا ٥بحن الظاث واإلاىيىٕ في ظؼء مً خ٣ُ٣ت ؤن اإلاؿتهل٨حن ًمُلىن بلى ٖغى ؤهٟؿهم ٖلى ؤجهم
ٖىانغ للدؿىٍ،٤ال ًخم ب٢غاع حٗضص الهىع والصسهُاث مً ٢بل اإلاؿتهل٨حن بُغٍ٣ت مٗخمضة،بل هي مٟغويت مً ٢بل
الهُمىت الش٣اُٞت"(ٞ )2الىاؽ ٌؿعى صاثما بلى وظىص نىع جم٨جهم مً الىجاح ،في َظا اإلاٗجى جهبذ ألاػٍاء اؾخٗاعة ز٣اُٞت،صوع
في بىاء الظاث (الؿل٘ الٟازغة،الؿُاعاث) ؤو اإلاماعؾاث في َظا الجاهب ؤًًا ؤنبذ ال٨شحر مً اإلاؿتهل٨حن
(ط٧ىع،بهار)حؿخسضم الجغاخت لخدؿحن ظؼء ؤو٧ل ما لضحهم في الجؿم ؤجها"الاخخٟا ٫باإلآهغ الساعجي،بالش٣اٞت التي ال ٖم٤
)3(.
لهاٚ،حر ألانُلت"
-2الاؾتهالى:قغصي ما حماعي:
جإزحر اوٗ٩اؽ الاهخاط والاؾتهالٖ ٥لى اؾتهال ٥ما بٗض الخضازت ٞاالؾتهالً ٥ىلض ؤق٩اال مسخلٟت مً اإلاٗاوي والُ٣م
للٟغص ٦ما ٌكحر بلى ؤهماٍ خُاة مسخلٟت ،الاؾخهال ٥لِـ ٌ ِ٣ٞؿاٖض ٖلى الخٟغٍ ٤بحن ألاٞغاص ،وبهما ٌٗمل ؤًًا ٖلى ؤهه
ج٩امل ؤو نلت م٘ الٗضًض مً الٟئاث الاظخماُٖت.
-1-2الاؾتهالى الكغصيٌٗ :individual consumption:خبر الاؾتهالٖ ٥ىهغ ٞاٖل زال ٤للمٗجي بًٟل هٓام الدؿىٍ،٤ؤنبذ
الاؾتهالٖ ٥ملُت ٌٗغ ٝالىاؽ اهٟؿهم،ؤو موعَم في اإلاجخم٘ الٗام ،الاؾتهال ٥لِـ مجغص ٖمل شسصخي ول ً٨ؤًًا َى
ٖمل اظخماعي مً زال ٫زل ٤مٗاوي عمؼٍت وٖال٢اث اظخماُٖت في الىاٌ،٘٢ؿخيسخ الٟغص َىٍخه ؤزىاء الاؾتهال،٥بٗباعة ؤزغي
٧ل ٞغص ًسخل )4( ًٖ ٠آلازغ ًٖ َغٍ ٤مجمىٖت مً زُاعاث الاؾتهال ٥والسبراث ؤزىاء الاؾخهال ،٥ونىعة لالهخماء بلى مىخج
ؤو ٖالمت ججاعٍت محزة اإلاؿتهلً،٪خم جدضًض مٗجى للمىخج مً ٢بل اإلاؿتهل ،٪لُخم بوكاء مٗجى وجٟؿحر مً ٢بل اإلاؿتهل٨حن
ؤهٟؿهم.product meaming is determimed by the consumer
-2-2الاؾتهالى الجماعي٦:groups consumption:ما الاؾتهال ٥الٟغصي جَٔغ الضعاؾاث ٖلى مجمىٖاث ما بٗض الخضازت
وْاث ٠عمؼٍت مسخلٟت مً الاؾتهالٗ٦،٥مل نىعة وَ٨ظا جهبذ ؤقُاء مً الاؾتهالٞ object of consumption ٥مً
الًغوعي ؤن ًهبذ الصخيء ٖالمت الاؾتهال ٥بطن ًد ٤٣اإلاهام الخالُت:
هظام الهُمت:ج٨ك ٠وحٗ٨ـ ؤوكُت الاؾتهالُٞ ٥ما ٌٗض الخضازت،هٓام الش٣اٞاث الصسغي،مجمىٖاث.
الػػىٍت:بٌٗ مماعؾاث الاؾتهال ٥والٗالماث الخجاعٍت واإلاىخجاث حٗ٨ـ ًٖىٍت اإلاجمىٖت وجمحز ؤًٖاء مً ٚحر اًٖاء.

(1) Menel Hamouda, Abderrazak Ghariba , the postmodern consumer; an identity constructor ?,international journal
of marketing studies volume 5, issue02, 2013, p 42
(2) Manel Hamouda, postmodernism and consumer psychologie, op.cit,p101

( )3آرثر ابرا برجر ،النقد الثقايف ،دتهيد مبدئ للمفاىيم الرئيسية ،تر  :وفاء ابراىيم ،رمضان سيطاوسي ،ط  ،1القاىرة ،اجمللس األعلى للثقافة،2003 ،
ص.63
(4) Manel Hamouda, postmodernism and consumer psychologie, op.cit,p102
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وؾُلت للػمل الاحخماعي:مجمىٖاث ما بٗض الخضازت،م٘ ُ٢مهم السانت حؿخسضم ؤوكُت الاؾتهال٧ ٥ىؾُلت للٗمل
الاظخماعي خُاػة واؾخسضام مدضصة بٌٗ اإلااع٧اث وألاقُاءًٖ،ىٍت اإلاجمىٖاث٦،ما الٗضاوة او مٗاَٟت بٌٗ الٗالماث
الخجاعٍت ألازغي(.)1
الخأزحراث الىكؿُتْ:غو ٝما بٗض الخضازت لها جإزحر ٦بحر ٖلى اإلاؿتهل،٪وزانت ٖلى مؿخىي نٟاجه الىٟؿُت،الؿمت
الىٟؿُت ألاولى هي اإلااصًت:الغٚبت الاظخماُٖت في الؿُُغة خُض ًٟخ٣ض اإلاؿتهل ٪ما بٗض الخضازت ؾُُغجه ٖلى ألاقُاء وبالخالي
لم ٌٗض ٌؿُُغ ٖلى مهحر،وؤزحرا ًمُل اإلاؿتهل ٪ما بٗض الخضازت بلى ؤن ج٩ىن له َىٍت اظخماُٖت مً زالًٖ ٫ىٍت في
مجمىٖت لظلٚ ٪حرث مٟاَُم:مشل اإلااصًت،الغٚبت الاظخماُٖت،الؿُُغة الهىٍت الاظخماُٖت...الخ.
اإلااصًت وزهاقت الاؾتهالى في غىطغ ما بػض الخضازت:اإلااصًت حٗاعى الجىَغٍت والغوخاهُتٞ،ةهه ؾُمغ بلى مُل ألاٞغاص لخُُ٣م
زهاثو ممخل٩اتهم،ألاٞغاص اإلااصًحن ًغون في اإلاجخم٘ الاؾتهال٧ي وؾُلت لخد ٤ُ٣الظاث ،اإلااصًت ٦ؿمت شسهُت ؤو اإلااصًت
ُ٣٦متٞ،اإلااصًت َى مٟهىم ًغجبِ اعجباَاوزُ٣ا بسهاثو اإلاؿتهل ٪في ما بٗض الخضازت خُض ًداو ٫اإلاؿتهل ٪صاثما بخاَت
هٟؿه بالؿل٘ اإلااصًت ؾىاء ٧اهذ يغوعٍت ؤو لخدؿحن ونٟه ؤو الغٞاَُت واعاخت والٓغو ٝاإلاِٗكت الاوؿان اإلااصي ًهبذ
مغٖ ٤ٞام للممخل٩اث general attachment to possessionsا٢خىاء وخُاػة الاقُاء ٧ىؾُلت لخد ٤ُ٣الىجاح والؿٗاصة في َظٍ
الخُاة ،الٟغص اإلاؿتهل ٪اإلااصي ٌُٗي اَمُت لؤلقُاء وزانت ألاقُاء التي مً زاللها ًم ً٨ؤن ًبرػ ُ٢مخه الاظخماُٖت،الٟغص
()2
اإلااصي ما ً٣خجي ألاقُاء  ِ٣ٞإلْهاع ويٗه الاظخماعي.
- 3ؾٌُىلىحُت مؿتهلَ ما بػض الخضازت:
 مؿتهلَ مابؼص الخضازت والغؾبت الاحخماغُت :social desiralityالٛغى مً الاؾتهالُٞ ٥ما بٗض الخضازت َى ٖضم الخٗل ٤بش٣اٞت واخضة او اججاٍ واخض في الخُاة ول ً٨للخى٣ل
واؾخ٨كا ٝالٗضًض مً الُغ ١طاث مٗجى الىظىص،وبزغاء ٖملُت خُاجه،ماؾُدضص ٖلى مؿخىي الغٚبت الاظخماُٖت،بٗباعة
ؤزغي يٚحر الىاؽ ؾلى٦هم وَىٍتهم إلاُاب٣ت خالت مٗىُت وَظا ما ٌؿمي الغٚبت الاظخماُٖتٞ،هي الٗملُت التي ًداو ٫الىاؽ
للؿُُغة ٖلى نىع البٌٗ آلازغ مجهم،ألاٞغاص ٌؿٗىن بلى الغٚبت في جدُ٢ ٤ُ٣مهم الصسهُت م٘ الٗىامل الش٣اُٞت
الاظخماُٖت اإلا٣بىلت،حٗخبر الغٚبت الاظخماُٖت ٦ؿمت شخ نُت جمحز جىظهاث ومىا ٠٢الٟغص هدى الُ٣م الاظخماُٖت ٦ك٩ل
مً ؤق٩ا :٫السضإ الظاحي،وبصاعة الاهُبإ،self deception,impression managementحكحر بصاعة الاهُبإ بلى اؾتراجُجُاث
()3
واُٖت مهممت ًجٗل اهُبإ اًجابُا ٖلى آلازغًٍ،في خحن ٌكحر السضإ الظاحي لٟا٢ض الىعي في خض طاجه.
ب-مؿتهلَ ما بػض الخضازت ومىغؼ الؿُؿغة  locus of controlمىي٘ الؿُُغة َى الاٖخ٣اص الؿاثض بان الصسو لضًه
ال٣ضعة ٖلى الؿُُغة ٖلى هخاثج جهغٞاجه السانت،وَى ً٣ابل جٟؿحر ألاخضار التي جدضر لهم،وَى ًمشل الخ٨م الهاصع ًٖ
شسو خى ٫الخٗؼٍؼاث الاًجابُت ؤو الؿلبُت (ما ًدضر في خُاجه)ٌٗ ،خ٣ضون ؤجهم ٌؿُُغون ٖلى مهحرَم ولضحهم ؤًٞل
()4
خُاة حٗلُمُت ومهىخه وان الٟكل في خُاتهم َى ألؾباب زاعظُت

(1) ibid,p102.
(2) ibid,p104.
(1) ibid,p105.
(2) ibid, p106.
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ج_مؿتهلَ ما بػض الخضازت والهىٍت الاحخماغُت: social identitu:
ًمُل مؿتهل ٪ما بٗض الخضازت لخ٣اؾم َىٍخه م٘ مجمىٖاث ًدا ٔٞمٗهم ٖلى نلت ٖاَُٟت ٢ىٍت ،مؿتهل ٪ما بٗض
الخضازت مكاع ٥وكِ ومىخج ببدض ًٖ اإلاجخم٘ الظي ًخ٣اؾم مٗه َىٍخه(٧،)1ىؾُلت لى٣ل ؾماث اإلاجمىٖت بلى السهاثو
الٟغصًت بهظا اإلاٗجي ًم ً٨اٖخباع ٦خدضًض،جدضًض الصسهُت ألهه ً٣لل مً نىعة الٟغص في خض طاجه (الهىٍت الصسهُت)
لهالر ما َى مكتر ٥م٘ اإلاجمىٖتَ،ىٍت الصسو حكمل السهاثو وال٣ضعاث والخًُٟالث الصسهُت.
ٞالهىٍت الاظخماُٖت طاث نلت ًٖىٍت:ألاٞغاص في اإلاجمىٖاث الاظخماُٖتً،بدشىن ًٖ نىعة طاجُت اًجابُت ٌٗخمض
ظؼثُا ٖلى ًٖىٍت في اإلاجمىٖاث اإلاسخلٟت،لَ ً٨ظٍ اإلاجمىٖاث لِؿذ مدضصة،باإلا٩ان ٖ ِ٣ٞلى ؾبُل اإلاشا ٫ال ً٣اؾم
الٟغص في الجؼاثغ َىٍخه م٘ ظحراهه وبهما ًخ٣اؾم َىٍخه م٘ ؤٞغاص مً الى.م.ؤ ؤو اؾباهُا...الخ ما بٗض الخضازت ٚحر مٟاَُم
الهىٍت الاظخماُٖت واعجباَها بمجخم٘ الٟغص.
_4ما بػض الخضازت والاشهاع:
بن ٞغيُت ؤلامبرًالُت الش٣اُٞت حٗخمض ٖلى ٨ٞغة ؤن وؾاثل ؤلاٖالم الجماَحرًت ٢ىة ٗٞالت ولها جإزحر ٦بحر ٖلى الىاؽ
وان َظٍ الغؾاثل اإلاىًمت في الاٖما ٫التي جظإ ًخمشلىجها وَؿل٩ىن ج٣غٍبا هٟـ ألاؾالُب اإلاكابهت لؤلمغٍ٩ان (ٞ )2الهىعة ؤو
اإلاكهض اإلا٨خٟي بظاجه َى الظي ًدضص بيُت اإلاجخم٘ بةلٛاء ؤي مؿاٞت بحن الضا ٫واإلاضلى،٫بلٛاء ؤي مغظُٗت،ومً َىا بلٛاء ل٩ل
٢ضعة ه٣ضًتٞ ،خهبذ الخغب هي الؿلم ،والىاؽ حٗخ٣ض طل ٪وٍبضو ٧امغ ٖاصي،ب٣ىة اإلابضًا ؾُ٩ىن الىا ٘٢في اإلابضًا ال خضر،
والخالٖب الاٖالمي بالىا ٘٢واإلاُُٗاث وبغاٖت الازغاط بازخال ٝالغواًاث ًجٗل اإلاكاَض ًغي الخغب ٦إجها الؿلم" ،
ٞالخلٟؼٍىن ًىنٖ ٠لى ؤهه ٢لب وعوح ما بٗض الخضازت ٞ the heart and soul of postmodernismاإلقهاع َى ألا٢ل مً
ٌؿخدَ ٤ظٍ الجاثؼة"( )3لظل ٪حك٩ل اإلااؾؿت الاقهاعٍت مغ٦ؼ اَخمام في الش٣اٞاث الاؾتهالُ٦ت البرظىاػٍت،ألن ؤلاقهاع ًجٗل
الىاؽ ٖلى وعي جىىٕ اإلاىخجاث التي ًجب ؤن ًمخل٨ها اٞ٫غص وحهب اإلاىخجاث والسضماث صاللت عمؼٍت ،بن ؤلاقهاع َى الظي ًغوط
()4
إلاا َى ظضًض وٍ٣ضم لهم اإلاٗلىماث ًٖ ماَُت البًاج٘ والؿل٘ التي ًجب ؤن حؿتهل ٪لخد ٤ُ٣نىعة بُٗجها".
ٞاإلاؿتهل ٪في وا ٘٢ألامغ ٌؿخسضم الاقهاع ٦مىعص عمؼي لسل ٤لخًاث مً الهىٍت ٝ ،momnts of identityلِـ َىا٥
ؤصوى ق ٪في ؤن اإلاؿتهل٨حن مسخلٟحن بك٩ل ملخىّ ًٖ اإلاؿتهل٨حن مىظ ٖ٣ض مً الؼمً او ؤ٦ثرٞ ،لم ٌٗض َىاٞ ٥غو ١بحن
اإلاؿتهل٨حن في البلضان وَى ما ًُلٖ ٤لُه ٖضم ويىح الخضوص  the blurring of boundariesوَى مىيىٕ ٦شحرا ما ؤزحر في
مىا٢كاث ما بٗض الخضازتً ،م ً٨ج٠ؾحرٍ ؤن اإلاؿتهلً ٪خٗلم مً الخٗغى الترا٦مي لئلقهاع (cumulative exposure to )5
ٞ،advertisingاإلقهاع ؤ٦ثر مً مجغص وؾُلت لدؿىٍ ٤اإلاىخجاث،ؤهه وؾُلت لدؿىٍ ٤اإلاىخجاث:ؤهه وؾُلت للؿُُغة
الاظخماُٖت،الهض ٝالخ٣ُ٣ي لئلقهاع َى لِـ التروٍج لؿل٘ بُٗجها( َض ٝمباقغ) وبهما َى ؤًًا لدؿىٍ ٤هٓام ؾُاسخي

(3) ibid,p106.

( )2آرثر ابر برجر ،النقد الثقايف ،م،س ،ذ ،ص.107
( )3جان بودربار ،ادلصنع واالصطناع ،تر ،جوزيف عبد اهلل ،م،س،ذ ،ص.31
(4) Stephanie O Donohoe, living with ambivalence, attitudes to advertising in postmodern times, journal marketing
theory, 2001, p97.
(4) ibid,p98.

84

الػضص ً : 23لىُ – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

بُٗىه ًًمً لش٣اٞت الاؾتهال ٥الب٣اءٞ،اإلقهاع ٌٗؼػ مً الخمل ٪وألاهاهُت وٍهغ ٝالىاؽ ًٖ الاَخمام بً٣اًا اإلاجخم٘،
وٍضٖم مداوالث الهغوب مً اإلاؿاولُاث الاظخماُٖت ،بهه ًمى٘ الىاؽ وَما ًٖ ؤهٟؿهم وًٖ َبُٗت الالَبُ٣ت (.)1
 -1-4الهىٍت الثهاقُت والػىإلات:
الخُىع الؿغَ٘ في الاجهاالث وؾهىلت وؾغٖت اهخ٣ا ٫الىاؽ خى ٫الٗالم،والُاب٘ الٗالمي ٧ل طل٢ ٪اص بلى زل ٤جإزحراثز٣اُٞت ،والىاؽ لم حٗض َىٍاتهم م٣خهغة باإلا٩ان الظي ولضو ُٞه،بل ؤنبذ بةم٩اجهم الازخُاع مً بحن هُا ١واؾ٘.
إلاسخل ٠الهىٍاثٗٞ ،ىإلات الاؾتهال ٥ث٢ىص بلى ػٍاصة الدكابه والخجاوـ بحن الىاؽ(٣ٞ )2ض جىامي الاخؿاؽ بإن اإلاجخمٗاث
ناعث جؼصاص ججؼثت مً الىاخُت الش٣اُٞت،وجؼصاص حٗغيا في الى٢ذ هٟؿه آلزاع بيٟاء الخجاوـ في ؤؾىا ١الٗىإلات،لُدل مدلها
ٖالم ؾُخي ظضًض مً ازخُاع اإلاؿتهل ٪وزُاعاث الهىٍت الجاَؼة"(.)3
الثواقت الجماَحرًت والهىٍت:خؿب إصؾاع مىعان (ٞ)4ةن همِ بهخاط َظٍ الش٣اٞت التي جسً٘ بلى جغؾُماث الاهخاطالهىاعي الجماَحري زانت بٗض جُىع وؾاثل الاجها ٫الجماَحري٧،ل الخدلُالث إلاؿإلت الاؾتهال ٥الش٣افي التي جيخجها
وؾاثل الاجها ٫الجماَحري َظٍ الش٣اٞت الجماَحرًت بٗض بهدكاعَا ٖلى هُاٖ ١المي بلى ز٣اٞت ٖاإلاُت،بلى ٖىإلات ز٣اُٞت.
خؿب صوعهى َىعيهُمغ الهىاٖت الش٣اُٞت جشبذ ٖلى هدى مشالي ؾ٣ىٍ الش٣اٞت في الؿلٗت ،جدى ٫الٟٗل الش٣افي بلى
ُ٢مت ؾىُ٢ت ،جمُ٘ ٨ٞغة الش٣اٞت مً زال ٫الخىمُِ(ٞ،)5الٗىإلات جمل ٪آلالُاث مً زال ٫جضوٍل الا٢خهاص وجضوٍل عؤؽ اإلاا٫
و٢ىة الٗمل والاهخاط و٦ظل ٪جضوٍل ؤهماٍ الاؾتهال ٥بل وجضوٍل الش٣اٞت...بغػث ٖضة بق٩الُاث َل ال٩ى٦بُت جلغي
السهىنُت ( )6زانت ٖىإلات ألاؾىا ١وٖملُت الاؾتهال٣ٞ ٥ض ؤْهغث الضعاؾاث الخضًشت ؤن الاؾتهال ٥ب٦دؿب نٟت
الخجاوـ،ججٗل جإلُىاث ز٣اُٞت ظضًضة مم٪هت،ج٣ٟحر الازترإ الش٣افي وجىخُض ق٩ل ال٨ٟغ واإلاماعؾاث(.)7
خؿب الػُاع ٞةن جإزغ الهىعة والخلٟؼٍىن ٖلى الهىٍت في:
 -1مًامً ما زدبه ال٣ىىاث الخلٟؼٍىهُت اإلاسخلٟت جازغ في الهىع التي ًيخجها الاشسام ًٖ طاتهم ُ٦اجهم الجماعي ٞاإلٖالم
اإلاغجي ً٣ضم جمشالث إلاا ٌٗلمىا للِٖل مٗا.
-2وؾاثل الاٖالم ال٨بري لِؿذ ُ٦اهاث مؿخ٣لت جيكِ في ٞغا ،ٙبجها ظؼء مً اليؿُج الا٢خهاصي والاظخماعي ٞهي ؾالح
الٗىإلات التي جىْٟه ليكغ ُ٢متها وؤهماَها الؿلىُ٦ت.

( )1آرثر ،أبر برجر ،م،س،ذ ،ص.993
( )2نفس ادلرجع ،ص.98
( )3طوين بينيت ،م،س،د ،ص.704
( )4دينيس كوش ،م ،س ،ذ ،ص .132
( )5أرمان ماتالر ،التنوع الثقايف والعودلة ،تر :خليل أمحد خليل ،ط ،1دار الفارايب ،مؤسسة زلمد بن راشذ آل مكتوم ،2008 ،ص .80
( )6سهيل احلبيب ،معامل يف خطاب النقد الثقايف العريب ادلعاصر خالل العقود الثالثة األخرة من القرن العشرين ،رللة عامل الفكر ،عدد ،1اجمللد  ،36يوليو
سبتمرب  ،2007ص .212
( )7دنيس كوش ،مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية ،م،س،ذ ،ص.132
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 -3الهىٍت في الهىعة الى جمل٨ها ًٖ طاجىا وؾاثل الاٖالم حٗمل ٖلى بٖاصة بهخاظها ؤو ج٣مُمها ؤو ثَىٍغَا ؤو جدىٍلها ؤو هٟحها.

()1

ب -الهىٍت اإلاهُمً غليها :
ًىظض صازل ٧ل ًٞاء اظخماعي ما جغاجب ز٣افي لم ًسُإ ماعيـ  Karl Markxومايـ قُبر  max weberبخإُ٦ضَما ؤن
"ز٣اٞت الُب٣ت اإلاهُمىت هي صوما الش٣اٞت اإلاهُمىت" ( )2لِـ بؿبب هىٕ مً الخٟى ١ال٩امً في طاتها ؤو ؤن لها ٢ىة اهدكاع جإجحها
مً ظىَغَا السام،جخى ٤ٞال٣ىة اليؿبُت السانت مً زال ٫الخىاٞـ الظي ًدضر بُجهما وبالخالي ال٣ىة الاظخماُٖت التي
حؿدىضَا ؾخجٗلها ج٩ىن مهُمىت لهظٍ الاًضًىلىظُا هي ؤن الكٗىب ألازغي بما ؤن جً٘ هٟؿها م٘ الخًاعة الٛغبُت ،وبما ؤن
()3
ج٩ىن ٚحر ظضًغة باالٖخباع ُ٨٦اهاث ٢ابلت لالخترام".
ج -ؤلاشهاع والهىٍت:
مؿإلت بىاء الخمشالث واإلاٟاَُم خىًُ٢ ٫ت ما،ال ج٩ىن زانت هُٟت ًٖ طاجُت الٟغصٟٞ،ي خ٣ُ٣ت ألامغ ؤن َىٍت الٟغص
والؿُا ١اإلادُِ به ٌؿاَمان ٌؿاَمان بك٩ل ٦بحر في بىاء جمشالث الٟغصٞ،خهىعاث قاب ظؼاثغي إلعؾالية بقهاعٍت ٢ض
ج٩ىن ٞحها بًداءاث ظيؿُت ٢ض جسخل ًٖ ٠جهىعاث قاب ؤمغٍ٩ي،لىٟـ الهىعة ،عٚم ؤن بُىلىظُا ال ًىظض ؤي ٞغو،١لً٨
الٟغو ١ج٩ىن ٖلى مؿخىي ُ٢م الٟغص وَىٍخه.
لَ ً٨ظا ال ٌٗجي ؤن الهىٍت الش٣اُٞت ال جخٗغى للخدىالث والخٛحراث ٞهىا٢ ٥ىي وٖىامل ٧الخلٟؼٍىن والاهترنث التي
ؾاَمذ في جدى ٫الهىٍتَ،ظا الُغح ٌٗؼػ ؤن الاقهاع وُْٟت وكغ ألاؾاَحر في الىٓام الاظخماعي ال٣اثمٞ،اإلقهاع طزحرة مً
ألاؾاَحر اإلاٗانغةًُ،غح صوؾالؽ ٌ ٠ُ٦ؿاَم في حكُ٨ل الهىٍت في اإلاجخم٘ اإلاٗانغٞ،اإلقهاعاث جدخىي ٖلى مٗاوي
ومىا ٠٢وهماطط لبىاء مجمىٖت مً اإلاٗاني والُ٣مٌُٗ ،ي مشا ٫خى ٫مىخىظاث ماعلُىع  Marlboroالظي ٌؿتهض ٝفي اإلا٣ام
ألاو ٫اإلاضزىحن الظ٧ىع ومىخىط ٞغظُيُا  Virginiaاإلاىظه لليؿاء،ماعلُىع ٞامذ بجملت لغبِ السجاثغ م٘ الغظىلت مً زال٫
عبِ اإلاىخىط م٘ عٖاة الب٣غ٢ ،ضمذ نىعة الظ٧ىعة والاؾخ٣اللُت(،)4الغظل الخ٣ُ٣ي،ؤما ٞغظُيُا ٞغَبذ خملتها م٘
اليؿاء،اإلاغؤة الخضًشتٞ،اإلاىخىظاث جداو ٫عبِ مىخىظاتها م٘ نىع بًجابُت ومغٚىبت وهماطط للجيؿحن.
ٞىٓام الخمشل البهغي ً Visual representationسل ٤مٗجى يمً الضاثغة الش٣اُٞت ً circuit of cultureبضو ؤهه ٌٗ٨ـ
وَؿاَم في الش٣اٞت "الاقهاع ٌو بُئخىا،وؿُج ُٞه مشل ألاؾما ٥حؿبذ في اإلااء...ال ًم٨ىىا الهغوب مىه الغؾاثل الاقهاعٍت هي
)5
صازل ٖال٢خىا الخمُمُت و٢لىبىا وٖ٣ىلىا".
"advertising is our environment, we swim in it as fish swim in the water we can not escape it… advertising messages
"are inside our intimate, relationships, our hearts, our heads
( )1نصر الدين العياض ،اذلوية الوطنية والتلفزيون ،عشر أطروحات لتطبيق ادلسلمات ،عامل الفكر ،عدد ،2اجمللد  ،2009 ،35ص .394 391
( )2دنيس كوش ،مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية ،تر  :منري السعيداين ،مراجعة الطاىر لبيب ،إعداد ادلنظمة العربية للرتمجة ،توزيع مركز دراسات الوجد
العربية ،ط ،1بريوت ،2007 ،ص121
( )3أرمان ماتالر ،التنوع الثقايف والعودلة ،م ،س ،ذ ،ص.103
(1) Douglas Kaliner, media culture, cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern,
Taylor and Francis group, london and new york,2003, p248.
(2) Yorgos C. Zotos, Eirini Tsichla, Femal Stereotype in print advertising: a retros pective analysis, Procedia, social
and behavioral sciences, volume 148, 2014, p 449.
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-5الاشهاع والثهاقت :إشٍالُت الخأزحر والخأزغ:
 30زاهُت  ِ٣ٞججٗل الىاؽ ال ٌٗاهىن:خُاة ؤؾغٍت عابُت ؤنٛغ ؾىا،ؤ٦ثر ظماال ٖبر ٢هو مؿلُت:ال٨شحر مً الىاؽ ال
جإزظ ٖلى مدمل الجض ٧ل بصٖاء في الاقهاعاث ل ً٨مٗٓمىا ؤًًا ٌٗخ٣ض ؤن َىا ٥ظؼثُت مً الخ٣ُ٣ت ُٞما ًسبرها ؤلاقهاع به
مً زال ٫خل اإلاكا٧ل م٘ قغاء اإلاىخج ٖلى ألا٢ل ظؼثُا ألهه ٌٗغى ؤهماٍ جمشل بٌٗ ججاعب خُاجىا السانتٞ،اإلقهاع َى
الٟهل الخىانلي الغمؼي الظي ٌُٗض جغُ٦ب بٌٗ اإلاٗخ٣ضاث والؿلىُ٦اث وَى السُاب الظي ٌك٩ل ؾغ اإلا٠اَُم الجضًضة
والخضًشت لُُٟ٨ت الِٗل ما ٌؿمى الخُاة الجُضة  Good lifeؤجها الش٣اٞت التى ًدملها ؤلاقهاع ٧ل ًىم عؾاثل وجًمُىاث ختى
ؤنبذ ًخسلل ظمُ٘ ظىاهب خُاجىا٧:ل م٩ان وفي ٧ل ػمان:مٗغٞت  ِ٣ٞبىظىص ؾلٗت ٦خهىع َ ِ٣ٞى في خض طاجه ق٩ل مً
ؤق٩ا ٫الا٢ىإ الش٣افيٞ ،الىعي بىظىص اإلاىخىط َى ؤو ٫زُىة ل٣بىله :م٘ الٗلم ؤهىا ه٣بله م٘ ز٣اٞخه َ :ىا ًبرػ الضوع الشاوي
لالقهاع وَى اإلاؿخىي ألا٦ثر ججغٍضاٞ،االقهاع َىا ًبرػ ؤَمُت في خُاجىا و ٤ٞآلُاث الاؾتهال ٥لضًىاٞ ،خبضوا َظٍ الاقهاعاث
همىطظُت  typicalوَبُٗت  normalألن الاقهاع ًازغ و ٤ٞجمشالجىا للٗالم مً خىلىا ؤجها جغ٦ؼ ٖلى ز٣اٞخىا،لِـ مجغص قغاء
الؿل٘ والسضماث التي هدخاظها للِٗل بل ج٣ضم ؤهمىطط خُاة:ببغاػ مجزلىا لضي آلازغًٍ ٖلى ؾبُل اإلاشا٣ً ٫ىٖ ٫الم الؿُاؾت
والىا٢ض الش٣افي بيُامً بابغ (:)1الاؾتهالً ٥لٗب صوعا في حكُ٨ل الهىٍاث اإلاىاجُت لللعاء والبُ٘،الهىٍت َىا جهبذ بوٗ٩اؾا
ألؾالُب الخُاة التي جغجبِ اعجباَا وزُ٣ا باإلااع٧اث الخجاعٍت واإلاىخجاث،جغجبِ م٘ ؾلىُ٦اجىا،ؤًً هدؿى ٠ُ٦ ،١هدؿى٠ُ٦،١
وكتري،وما هإ٧له ٠ُ٦،هلبـ" ٞاإلقهاع ًداو ٫الخإزحر ٖلى ٞهمىا وهٟؿىا وٖال٢اجىا ًخدضر بُِامـ في ٦خابه خى ٫اإلاؿخهل٪
مً خُض ؤن الش٣اٞت الخجاعٍت والغؤؾمالُت حكىب ٧ل شخئ ؤجها تهمل الخُاة ألاؾغٍت ،والخُاة الضًيُت ،واإلاضًىت وإلاىاَىحن،بلى
ؤن ًهبذ اإلاىاًَ مجغص مؿتهل ٪له ال٨شحر مً السُاعاث ،ج٣ضم لهم ما جغٍض ول ً٨ال حُٗحهم ما ؤعاصواٞ،االقهاع خؿب
بيُامحن مشل الضًم٣غاَُت ٞإهذ ال جدخاط بلى ؤن ؤظبر أل٧ىن خغا ٞ ’forced to be freeالغؤؾمالُت جيخج والٟغص ٌؿتهل،٪
الغؤؾمالُت جيخج ال٨شحر مً اإلاىخىظاث ٚحر اإلاغٚىب ٞحها ل ً٨الخ٣ا هدخاط بلحها.
-1-5ؤلاشهاع و الهُم الثهاقُت الغمؼٍت:
الاٞذايُت٩ٞ،ل ألاق٩ا ٫الش٣اُٞت ألانلُت و٧ل ال٩لماث
هدً وِٗل في ٖهغ ابخل٘ ُٞه همِ ؤلاقهاع ٧ل ؤهماٍ الخٗبحر ع
مبخلٗت في َظا الىمِ"()2خُض الىماطط والهىع والغمىػ جإحي للؿُُغة ٖلى ال٨ٟغ والؿلى ٥خُض ًىاظه الٟغص جضَ ٤ٞاثل مً
الهىع والغمىػ والىماطط حك٩ل في الجهاًت ٨ٞغ الٟغص وؾلى٦ه مً ظاهب جاعٍذي ٢ام بىصعباع بخدلُل الخُاة اً٫ىمُت في بَاع
جاعٍذي مً مغخلت ؾاب٣ت للغؤؾمالُت ،الؿى ١الخىاٞؿُت بلى مغخلت الغؤؾمالُت الاخخ٩اعٍت بلى ػٍاصة الاؾتهال،٥ج٨شُ ٠الُلب
م٘ ز ٌٟج٩الُ ٠الاهخاط وم٘ الخىؾ٘ في الاهخاط ؤصي بلى ْهىع ج٣ىُاث اهخاط ظضًضة،جُىع الخ٨ىىلىظُا ث الجضًضة وحؿاعٕ
ال٣ضعة ٖلى الاهخاط الطسم،والكغ٧اث الغؤؾمالُت جغ٦ؼ الاَخمام ٖلى بصاعة الاؾتهال ٥وزل ٤اخخُاظاث ظضًضة وبالخالي بهخاط
()3
هٓام ًدك٩ل مً جىامُه ٖالمتُ٢،مت.

(3), Benjamin Baber, consumed: how markets corrupt children, inflantilze adults, and swallow citizens whole, new
york, ww.norton, 2007, p 67.

( )2جان بودريار ،ادلصطنع واالصطناع ،تر  :جوزيف عبد اهلل ،مراجعة ،سعود ادلوىل ،ادلنظمة العربية للرتمجة ،مركز دراسات الوحدة العربية ط ،2008 ،1
ص.157
(2) George F. Knelleer, Jean Baudrillard after modernity: provocations on a provocateur and chalenge, international
journal of Baudrillard studies, volume 3, issue1, january 2006 in www.ubishops.ca/baumiccadstudies/vol3-1
kellner.htm
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مً زال ٫جدلُل بىصعٍاع لئلقهاع والخٗبئت،والخٛلُ ٠وٖغى ألاػٍاء،جدغع الخُاة الجيؿُت،وؾاثل ؤلاٖالم،وظض ؤن الٟغص
ٌكتري اإلاىخىظاث بؿبب زىاثه ٖالمتُ٢،مت خُض ؤنبدذ حك٩ل ظاهبا ؤؾاؾُا مً الؿل٘ والاؾتهال ٥في اإلاجخم٘
الاؾتهال٧ي،خُض جم جىُٓم اإلاجخم٘ بإؾغٍ خى ٫الاؾتهال،٥والؿل٘ حُُٗه الهُبت ،والهىٍت والكهغةٞ ،الؿل٘ هي التي حُٗي
م٩اهت ؤٖلى في ٖالم مبجي ٖلى الُ٣مت والٗالمت( ،)1لظل ٪ج ٘٣الُ٣مت باليؿبت للٟغص و٣ٞا إلا٩اجها مً هٓام جٟاْلي مً الهُبت
واإلا٩اهتٞ،ةطا ٧اهذ الؿلٗت في ػمً ما َى مىيىٕ ؤلاقهاع هٟؿهٞ،اإلقهاع ؤنبذ الُىم َى ؾلٗت هٟؿهٞ،هى ًخُاب ٤م٘
طاجه،وبما ؤن الاقهاع باٖخباعٍ مُضًاؤنبذ َى عؾالت طاجه ما ؤصي بلى زلَ ٤ب بقهاعي لئلقهاع،وبالخالي لم حٗض مُغوخت
()2
مؿإلت ؤلاًمان به ؤم ال ألهه ؤنبذ جماما ٧االظخماعي الظي جم امخهام يغوعجه الخاعٍسُت بمجغص َلب بظخماعي".
في الٗالم الش٣افي الغمؼي الظي ؤصزلىا بلُه ؤلاقهاع ٧ل شخئ ًخدى ٫بلى ؾلٗت ًم ً٨قغائها وبُٗها وبالخالي ٧ل ؾلٗت جخدى ٫بلى
ُ٢مت ًخم جضوالها بحن ألاٞغاص،لظلً" ٪يخ٣ض بىصعباع ؤق٩ا ٫الهُمىت والاؾخٛال ٫التي جيخجها الغؤؾمالُت،مً خُض ؾغ٢ت
()3
الغؤؾمالُت لؤلٞغاص خغٍاتهم،و٢تهم،ببضاٖهم".
-2-5ؤلاعؾالُت الاشهاعٍت والاعجباؽ الثهافي:
الاقهاع بهغ ٝالىٓغ ًٖ ؤٚغايه السُٟت ؤو الىاضخت َى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخىانل بحن اإلاغؽ ٫واإلاخل٣ى ،مً زال٫
اؾخسضام عمىػ لٛىٍت ؤو ٚحر لٛىٍت٣ً،ىصها َظا بلى الخضًض ًٖ هٓغٍخحن مخىاً٢خحن :الىٓغٍت ألاولى جىُل ٤مً ؤن الىاؽ في
ظمُ٘ ؤهداء الٗالم ًدملىن وظها هىٓغ مسخلٟت لظل ٪الاقهاع ال بض ؤن ٌٗ٨ـ ُ٢م الكٗب ألن الش٣اٞت لِؿذ مكتر٦ت
وبالخالي الاؾخجابت ج٪ون مسخلٟت وَىا ٥مً ٌٗخبر ؤن اخخُاظاث وؤطوا ١اإلاؿتهل٨حن ؾى ٝجخالقى.
 زهاقت مسخلكت إشهاع مسخلل:جىُلَ ٤ظٍ الىٓغٍت مً ؤن الازخال ٝالش٣افي ًدضص ؤهماٍ الاؾخجاباث الٗاَُٟت اإلاسخلٟت التي جترظم بلى ٗٞل قغاء
ٖلى ٖ٨ـ هٓغٍت الٗىإلات،همِ مىخض مً ؾلى ٥اإلاؿتهل ٪في ال٘الم اإلاٗىلم َى هٟؿه في ٧ل م٩انٖ ،لى ٖ٨ـ َظا ً٣ى٫
 Marieke De Moijالبلضان التي جمل ٪ا٢خهاص ممازل لِـ بالًغوعة ً٩ىن ؾلى ٥الٟغص ممازال"ٞاألطوا ١في الىا ٘٢جسخل٠
وبالخالي (ٞ)4ةن ٗٞالُت ؤلاقهاع الٗالمي جىضر مىي٘ حؿائ٣ٞ ٫ضعة ؤلاقهاع اإلاىخض وع ٌٞم٣اعهت الش٣اٞاث المزخلٟت لبُ٘
مىخىظاث ممازلت،ؤؾُىعة،خُض وظض في صعاؾت مُضاهُت :ؤن الٗالماث الخجاعٍت حٗخمض ٖلى هٓغٍت الش٣اٞت الاؾتهالُ٦ت
الٗاإلاُت اإلابيُت ٖلى الخجاوـ ،مً زال ٫الُ٣ام بضعاؾت ججغٍبُت في الىالًاث و.م.ؤ والُابان م٘ ُٖىت إلاؿتهل٨حن مً الٗامت ؤن
َىا ٥بٌٗ اإلادٟؼاث المؾخسضمت ٧اهذ م٣بىلت ًم ً٨اؾخسضامها في ظُم٘ البلضان وَىا ٥مدٟؼاث ٧ان اإلاى ٠٢اججاَها
ؾلبُا في البلضًً( )5في صعاؾت ؤزغي م٣اعهت بحن ؤهضووؿُا والُابان خُض وظض ؤن الُاباهحن ًمُلىن بلى اؾخٗما ٫الغؾىم

) ( Ibid.

( )2جان بودربار ،ادلصنع واالصطناع ،م،س،ذ ،ص.161

(2) Geoge F. Kneller, op.cit
(3) Marieke De Moij, advertising world wide: concepts theories and practice of international, multinational, and
global advertising, New Jersey, Prentice Hall, 1996, p5.
(4) Shintaro Okazaki, Barbara Mueller, Charles R. Taylor, global consumer culture positioning testing of soft sell
and hard sell advertising appeals between us and Japanese consumer journal of international marketing, June 2010,
volume 18, issue02 , p20.

88

الػضص ً : 23لىُ – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

اإلاخدغ٦ت،السُا،٫اإلاىُ،٤جًُٟل الصسهُاث
()1
الجيؿحن،السُا ،٫اإلاخٗت...الخ.

ال٩اعجىهُت،اإلاىؾُ٣ي اإلاخ٤ابلت ،الجضًت،ؤما ألاهضووؿُىن ؤصواع

زاجمت:
ٖلى الغٚم مً الازخالٞاث الش٣اُٞت،ؤنبذ اإلاؿتهل٨حن في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم ؤ٦ثر ججاوـ٢،ض ًغظ٘ طل ٪بؿبب وؾاثل
الاٖالم والخ٨ىىلىظُا ،والخٗلُم والؿٟغ خُض ًؼٖم َظٍ الىٓغٍت ؤن َىا ٥ازخالٞاث ؾُدُت )2( ِ٣ٞبدملها ظمُ٘ ؤٞغاص
اإلاٗمىعة،ؤو ؤجها َظٍ الاخخُاظاث وألاصواث ؾى ٝجخالقى،ألن َىا ٥ز٣اٞاث مخٗضصة واخخُاظاث ممازلت).(3
ًهىُ بحرهاع ًاجىال (":)4ألامغ ًخٗل ٤بمك٩لت الخدىٍل الش٣افي الظي جُغخه ٧ل ؾُاؾت بقهاعٍت مخٗضصة ال٣ىمُاث ًضعي
الدؿىٍ ٤ألامغٍ٩ي بل٧ل نغٍذ ال٣ضعة ٖلى زل ٤اؾتراجُجت ٖىإلاُت قاملت ٞما َى ظُض وخ٣ُ٣ي ومغبذ لغباث البُىث في
مُىؾُا...ؾُ٩ىن ؤًًا ظُضا ؤو خُ٣ُ٣ا لغباث البُىث والغوخاث البلجُ٩اث،ال٣اهىهُاث"َظا ججلي نغٍذ لئلمبرًالُت
الش٣اُٞت التي حك٩لها و.م.ؤ ٖبر ٧ل الىؾاثل ،ؤلاقهاع بخضي ؤَم َظٍ ا٫وؾاثل .
بجها خالت لُمـ ٧ل الازخالٞاث الش٣اُٞت بحن اإلاجخمداث خُض جهبذ الش٣اٞت ألامغٍُ٨ت هي اإلاؿُُغة مً زال ٫همىطط
مىخض تهُمً ٖلُه ز٣اٞت الاؾتهال،٥مً زالَ ٫ضٍ الش٣اٞت ؾى٨دؿب ٖاصاث و ُ٢م جخماهي في السُاب الاقهاعي،جهبذ
ُٞما بٗض جمشالث ز٣اُٞت تهُمً ٖلى ٖ٣ىلىا و جهغٞاجىا،ألجها َُمىذ في البضاًت ٖلى ًٞاثىا البهغي.
نابمت اإلاغاحؼ:
باللؿت الػغبُت:
.1995
-1ابً مىٓىع ،لؿان الػغب ،مج ،2لبىان ،صاع بحروث ،الُباٖت واليكغ،
-2آعزغ ابغا بغظغ ،الىهض الثهافي ،جمهُض مبضا للمكاَُم الغبِؿُت ،جغ :وٞاء ابغاَُم ،عمًان ؾُُاوسخي ،1ٍ ،ال٤اَغة،
.،2003
اإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت،
.2008
-3ؤعمان ماجالع ،الخىىع الثهافي والػىإلات ،جغ :زلُل ؤخمض زلُل،1ٍ ،صاع الٟاعابي،ماؾؿت مدمض بً عاقظ آ ٫م٨خىم،
-4ؤهضعٍه الالهض ،مىؾىغت الالبض الكلؿكُت ،حٗغٍب زلُل ؤخمض ٧لُل ،بقغا ٝؤخمض ٖىٍضاث،ميكىعاث ٖىٍضاث ،لبىان،
.2001
بحروث،2ٍ ،
2012
-5بحرهاع ٧اجىال االشهاع واإلاجخمؼ ،جغ :ؾُٗض بى٨غاص،1ٍ،ؾىعٍت ،صاع الخىاع لليكغ والخىػَ٘. ،
-6ظان بىصعٍاع ،اإلاطؿىؼ والاضؿىاع ،جغ :ظىػٍٖ ٠بض هللا ،مغاظٗت ،ؾٗىص اإلاىلى ،اإلاىٓمت الٗغبُت للترظمت ،مغ٦ؼ
.2008
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت.1ٍ،

(1) Almierafti Vinidya, a cross-cultural content analysis of tv commercials in
Indonesia and Japan standardization and adaptation, journal of advertising, September 2013,p25.
(2) ibid, p24.
(3) Young Sook Moon, Kara Chan, advertising appeals and cultural values in television commercials a
comparison of Hong Kong and Korea, international marketing review, volume 22, issue01, 2005, p50.

( )4برينار كاتوال ،م،س،ذ ،ص.54
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خاب٨ صاع ال، بحروث، لبىان،2 ط،غوؿُت والاهجلحزًت والالجُيُتٟاّ الٗغبُت والٟ ألال، اإلاعجم الكلؿكي،ظمُل نليبا-7
.1982
، ظمُل نلُبا،اللبىاوي
 بٖضاص اإلاىٓمت الٗغبُت، مغاظٗت الُاَغ لبِب، مىحر الؿُٗضاوي:  جغ، مكهىم الثهاقت في الػلىم الاحخماغُت،ىف٧ صهِـ-8
.2007
، بحروث،1ٍ ،ؼ صعاؾاث الىظض الٗغبُت٦ جىػَ٘ مغ،للترظمت
 مجلت،ًٍ مػالم في زؿاب الىهض الثهافي الػغبي اإلاػاضغ زالُ الػهىص الثالزت ألازغة مً الهغن الٗكغ،ؾهُل الخبِب-9
2007
.،  ًىلُى ؾبخمبر،36 اإلاجلض،1 ٖضص،غ٨ٟٖالم ال
 مجم مطؿلخاث الثهاقت،مقاجُذ اضؿالخُت حضًضة،ان مىعَـُٛ م،ٙ لىعاوـ ٖغوؾبحر، َىوي بُيُذ،َىي بُيُذ-10
.بحروث،ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت٦ مغ، اإلاىٓمت الٗغبُت للترظمت، ؾُٗض الٗاهمي:واإلاجخمؼ جغ
 ظامٗت،اثٛ مجلت آلاصاب و الل،مجلت ألازغ، اإلاهاعبت الؿُمُاشُت لخدلُل الخؿاب ؤلاشهاعي،ًٖبض الجلُل مغجام-11
2008
. ماي،7 ٖضص،انضي مغباح٢
.2007
،27 ٖظط،مجلض ٖالماث، ؤلاشهاع قُىن الؿػىب،مدمض الىلي-12
،35 اإلاجلض،2ٖضص،غ٨ٟٖالم ال،غشغ ؾغوخاث لخؿبُو اإلاؿلماث، الهىٍت الىؾىُت والخلكؼٍىن،ههغ الضًً الُٗاى-13
.2009
:اإلاغاحؼ باللؿت ألاحىبُت
1_Almierafti Vinidya, a cross-cultural content analysis of tv commercials in
2_ Androniki Kavoura, a conceptual communication model for strategic advertising policy,
Procedia social and belavioral science, volume 148, 2014.
3_Arijit Adhikary, advertising a fusion process between consumer and product, journal
Procedia economics and finance, volume 11,2014.
4_Benjamin Baber, consumed: how markets corrupt children, inflantilze adults, and
swallow citizens whole, new york, ww.norton, 2007.
5_Carlos J. Torelli, Ay Segul ozsomer, Sergio w. Carvalho,
brand concepts as
representations of human values: do cultural congruity and compatibility between values
matter, journal of marketing, volume 76, july 2015.
6_Chu Chih Chung, Chris Chang, Lee Wei-Chun, Yan Nang, the effect of advertisement
frequency on the advertisement attitude the controlled effects of brand image and spokes
person s credibility, journal Procedia social and behavioral science , 57, 2012.
7_Crant Mc Cracken, culture and consumption a theoretical account of the structure and
movement of the cultural meaning of consumer goods, journal of consumer research,
19866, volume 13, issue 1,p71
8_Douglas Kaliner, media culture, cultural studies, identity and politics between the modern
and the postmodern, Taylor and Francis group, london and new york,2003.
9_George F. Knelleer, Jean Baudrillard after modernity: provocations on a provocateur and
chalenge, international journal of Baudrillard studies, volume 3, issue1, january 2006 in
www.ubishops.ca/baumiccadstudies/vol3-1 kellner.htm
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2013.
10_Jean Marc Lehu, invasion de la publicité dans l’univers cultural ou synergies réelles ?
France, 2006.
11_Manel Hanoud, postmoderisn and consumer psychologie transformation or break,
international journal of academic research business and social science, volume 2 , issue01 ,
jonuary 2012.
12_Marieke De Moij, advertising world wide: concepts theories and practice of
international, multinational, and global advertising, New Jersey, Prentice Hall, 1996.
13_Menel Hamouda, Abderrazak Ghariba , the postmodern consumer; an identity constructor
?,international journal of marketing studies volume 5, issue02, 2013.
14_Nicola Borrelli, advertising a cross cultures a linguistic semiotic analysis of British and
Italian tv commercials, doctoral thesis, university Degli Studi di Napoli, federico2, napoli,
italy,2007.
15_Prasidh Raj Singh, consumer culture and postmoderenism, puper presnted at the
international scientific conference, organized by the lumer research center in humainstic science
partnsli with romanian academy ,18_19 febrary,2011.
16_Robert Heath, David Brandt, Agnes Nairn, barnd relationships strengthened by emotion,
weakened by attention, journal of advertising research, December 2006, volume 46, 4.
17_Shintaro Okazaki, Barbara Mueller, Charles R. Taylor, global consumer culture
positioning testing of soft sell and hard sell advertising appeals between us and Japanese
consumer journal of international marketing, June 2010, volume 18, issue02 .
18_Stephanie O Donohoe, living with ambivalence, attitudes to advertising in postmodern
times, journal marketing theory, 2001.
19-Yorgos C. Zotos, Eirini Tsichla, Femal Stereotype in print advertising: a retros pective
analysis, Procedia, social and behavioral sciences, volume 148, 2014.
20_Young Sook Moon, Kara Chan, advertising appeals and cultural values in television
commercials a comparison of Hong Kong and Korea, international marketing review, volume
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آلُاث بىاء اإلاػاوي الغمؼٍت والىكؿُت للمىخج:مهاعبت اؾخسضام الػىاؾل
ص .خمض بىزاعي/حامػت الجؼابغ3

ملخظ:
جداوَ ٫ظٍ الضعاؾت ؤن جبرػ صوع الٗىاَ ٠في زًم اإلاىاٞؿت الا٢خهاصًت الكضًضة التي ظٗلذ اإلااؾؿاث حؿخسضم ٧ل
الُغ ١مً ؤظل الخإزحر ٖلى اإلاؿتهل٨حنَ،ظٍ اإلاٗغ٦ت الخىاٞؿُت جلؼم اؾخسضام ٧ل ؤصواث الدؿىٍ ٤التي مً قإجها ؤن جسل٤
الخمحز ٞ،exclusivityالدؿىٍ ٤ال٨الؾُ٩ي خؿب اإلاُُٗاث الجضًضة انبذ ٚحر ٗٞا،٫بدُض جم حٗىًٍه بالدؿىٍ ٤الخسخي
باٖخباعٍ اإلاٟهىم الجضًض والٗهغي في مجا ٫الدؿىٍ ٤الخضًض الظي ٌؿخسضم ظمُ٘ خىاؽ
الاوؿان:البهغ،الؿم٘،الكم،الضو،١اللمـ،الدؿىٍ ٤الخسخي َى الخل اإلابخ٨غ لسل ٤السهاثو الٗاَُٟت للٗالمت
الخجاعٍت ،وجد ٤ُ٣الخمغ٦ؼ الجُض لها في الؿى ١و٦ظا عبِ ٖال٢اث ٢ىٍت م٘ اإلاؿتهل،٪الدؿىٍ ٤المٖانغ ًغ٦ؼ ٖلى ؤَمُت
الاعجباٍ الٗاَٟي بحن اإلاؿتهل ٪واإلااؾؿت؛ ٞالٗالمت الخجاعٍت ج٣لل مً اإلاساَغ مً زال ٫جىٞحر الُمإهِىت والىيىح
الٗاَٟي مً خُض الجىصة والش٣ت وَىا جىلض الخجاعب الٗاَُٟت للكغاء والاؾخسضام.
الٍلماث اإلاكخاخُت :الٗىاَ ٠في ؤلاقهاع،الدؿىٍ ٤الخسخي،اإلاٗاوي الغمؼٍت في ؤلاقهاع.
مهضمت:
خهلذ الٗىاَ ٠وألاخاؾِـ ٖلى اَخمام متزاًض في مسخل ٠الخسههاث في الؿىىاث ألازحرة ،زانت م٘ الخُىع
الخ٨ىىلىجي الظي ؤوظض ج٣ىُاث للبدض واإلاٗغٞت:خُض ؤنبذ الضوع الظي جلٗبه الٗىاَ ٠واإلاكاٖغ في الؿلى ٥البكغي ؤ٦ثر
ويىخا ٖلى الغٚم مً ؤن ال٨شحر ال ًؼاٚ ٫حر مٗغوٞ ،ٝالٗىاَ ٠جلٗب صوعا َاما في خُاجىا زانت في جىظُه الُغٍ٣ت التي
هخسظ بها ال٣غاعاثَ،ظا ما ظٗل الباخشحن في مجا ٫ؤلاقهاع ًلجاون الى اؾخسضامها مً اظل نىاٖت ٢غاع الكغاء والاؾتهال٥
ٖلى الغٚم مً ؤن ٞهم الٗىاَ ٠وُ٢اؾها في ؤبدار اإلاؿتهلٌٗ ًً٪خمض بلى خض ٦بحر ٖلى مؿاَماث ؤ٦ثر مً جسهوٖ:لىم
ؤلاٖالمٖ،لم الىٟـ،الاظخمإٖ،لم ألاٖهاب ؤلاصعا٧ي...الخ.
-1حػغٍل الػىاؾل:جدى ٫الٗىاَ ٠الجمهىع مً خالت هٟؿُت بلى ؤزغي ٖلى الىدى الظي ًسضم اإلاىخج وبالخالي جازغ ٖلى
ألاخ٩ام التي ؾُهضعَا اإلاكاَض "إن الاهكػاالث ٌيًل الخؿحراث التي ججػل الىاؽ ٌؿحرون ع يهم قُما ًخػلو بأخٍامهم
خُث جٌىن مصخىبت باللظة و ألالم"( )1ؤو هي "مجمىغت مً اإلاخؿحراث في الجؿم والضماؽ حؿخجُب لىظام ؾُاناث
مدضصة مً الخطىعاث،خالُا و مً زالُ الخظيغ ًمًٌ مالخظتها زاضت في الىحه "(ٞ،)2اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت جدضر هدُجت
الخٛحراث في الجهاػ الٗهبي،ؾىاء مً مشحراث صازلُت ؤو زاعظُت مشل الؿٗاصة،الًٛب،الٟغح،السى،ٝحٗغٞها الباخشت
( )1حامت عبيد ،منزلة العواطف في نظريات الحجاج ،رللة عامل الفكر ،عدد ،2اجمللد  ،40أكتوبر ،ديسمرب،20 11ص.242
(2)Jeanne Sorensen, measuring emotions in a consumer decision-making context approaching or avoiding,
working paper series, department of business studeis,n20,2008, AAL Borg university,p11.
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":Salanderبأنها مجمىغت مً الخؿحراث في الجؿض و الضماؽ،مً زالُ الاؾخجابت إلى مدخىٍاث مػُىت مً الخطىعاث و
خضر مػحن "(ٞ،)1هظٍ اإلاىا ٠٢وألاقُاء جذ ٞؼ اإلاكاٖغٞ"،خخإزغ مىاَ ٤مً الضما ،ٙوالتي هي ظؼء مً الىٓام الٗهبي،ومً
زم بعؾا ٫ؤوامغ بلى مىاَ ٤ؤزغي مً اإلاش ،ومً زم بلى ٧ل م٩ان في الجؿم الؿلُم ٖبر مجغي الضم ؤو ًٖ َغٍ ٤مؿاعاث
ٖهبُت" (ٖ،)2لى الغٚم مً ؤن آعؾُى لم ًمخل ٪الخ٨ىىلىظُا الخضًشت لٟهم الٗىاَ ٠بال ؤهه اٖخبر ؤن "الػىاؾل جأزغ في
الػهل و ن الخأزحر الظي ًطِب غىاؾل اإلاغء جخدىُ غضواٍ إلى غهله"(٦)3ما ًًُ ٠ؤن"للػىاؾل صوع في الدجاج إط
خؿً الخؿُب جىظُكه ًمًٌ الخأزحر في حمهىعٍ والاهخطاع للهػُت التي ًضاقؼ غنها"(.)4
ًم ً٨ج٣ؿُم الٗىاَ ٠بلى ألا٢ؿام الخالُت:
غىؾل ؾاؾُت  :الؿٗاصة ،الخؼن ،الًٛب ،السى ٝالاقمئزاػ.غىاؾل زاهىٍت  :الخؿض الٛحرة ،الٟسغ،الكٗىع بالظهب ،ؤلازغاط .غىاؾل اًجابُت :الٟغح ،الش٣ت.غىاؾل ؾلبُت  :الًٛب ،الخؼن ،السى.ٝٚحر ؤن جٟؿحر َظٍ الٗىاَ ٠ؤزظ جًاعبا ٦بحرا ًم ً٨ج٣ؿُم ؤَم الىٓغٍاث اإلاٟؿغة للٗىاَ ٠في ما ًلي:
-2الىظغٍاث اإلاكؿغة للػىاؾل:
الىظغٍاث الكحزًىلىحُت:ومً ؤَم عواصَا حُمـ وًاعُ الهج،حٗىص بلى ال٣غن الخاؾؼ ،خُض حٗخبر الٗىاَٖ ٠ملُتٞحزًؼلىظُتُ٦،مُاثُت خُىٍت ؤو اؾخجابت ٞؿُىلىظُت جىلض عصوص ٖاَُٟت.
ب-هظغٍت حػبحراث الىحهً:مشل َظا الخُاع الباخشان  Darwinو Ekanخُض ًُغخان ٨ٞغة ؤهه في البضاًت الٗىاَ ٠واإلاكاٖغ
جٓهغ في الىظه،خُض الخدٟحز ًبضؤ في ًٖالث الىظه،التي جيكِ اؾدشاعة ٞؿُىلىظُت،وبعؾا ٫عصوص ٗٞل خؿُت للجهاػ
الٗهبي ؤلاعاصي في الضما ٙالٗىاَ،٠زم ً٩ىن َىا ٥عص ٗٞل.
ج-هظغٍت الػىاؾل ألاؾاؾُت:حؿدىض َظٍ ا٫هٓغٍت ٖلى ؤن َىاٖ ٥ىاَ ٠ؤؾاؾُت مشل السى ،ٝالًٛب ،الٟغح،الخؼن،هي
ُٞغٍت لجمُ٘ البكغ،زم بالسبرة ه٨دؿب ؤهماٍ مُٗىت مً الٗىاَ٧ ٠ال٨غٍ والٛحرة.
ص-هظغٍت ألابػاص:ال جسخل٦ ٠شحرا ًٖ الٗىاَ ٠ألاؾاؾُت خُض جُغح َظٍ الىٓغٍت ؤبٗاصا للٗىاَ ٠ومً زم جٟغػ ٖىاَ٠
ؤزغي زاهىٍت (مخٗت،اؾدُاء).
ٌ-هظغٍت الؿؼوٖ:ىامل مؿببت جاصي بلى ؾلى ٥و عصوص ؤٗٞاٖ ٫اَُٟتًٚ،ب بؿبب ٞكل اإلاىخج٢.ض ج٩ىن ؤؾباب صازلُت ؤو
زاعظُت.

(1) Salander Britta, emotionality in business to business marketing communications, doctoral thesis,
Northumbria University, 2011, p65.
(2 ) Ibid,p66 .

( )5حامت عبيد ،م ،س ،ذ ،ص.242
( )6ادلرجع نفسو،ص.240
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و-هظغٍت الخهُم:جإزظ َظٍ الىٓغٍت صوع الٗاَٟت باليؿبت للٟغص في الخٗامل م٘ البِئت ٖلى ؤؾاؽ اٞتراى ؤو جهىع ٞغٍض
(.)1
ًدضص اؾخجابت الٟغص اٖ٫اَُٟت،ألن َىا ٥ؤق٩ا ٫مسخلٟت و عصوص مخباًىت للٗىاَ٠
ؾاَمذ َظٍ الىٓغٍاث في ٞهم ؾلى ٥اإلاؿتهل ٪وؤلاؾتهال ٥طا الهلت بالسبراث واإلاكاٖغ:مً خُض ُ٢اؽ مشال عصوص الٟٗل في
الىظه ؤو الُٗىن وؤًًا جهمُم م٣اًِـ لُ٣اؽ الٗىاَ.٠
_3الػىاؾل والاشهاع:
َىا ٥ؤَمُت ٦بحرة لضوع الٗىاَ ٠في بوكاء الضا ٘ٞلضي اإلاؿتهلٞ ٪االهٟٗاالث الٗاَُٟت جغجبِ باؾخسضام اللىن وألاشسام
و ألاقُاء او مً زال ٫مشحراث ٖاَُٟت ٧الى٨خت،والش٣ت والاٖتزاػ الىجاح ،التى حٗ٨ـ الٗالم الٗاَٟي ٫إلاكتري وبالخالي جٓهغ
ؤَمُت الاهٟٗاالث في مُضان الاقهاع باٖخباعَا "غىطغا اؾتراجُجُا في مجاُ الاجطاالث الدؿىٍهُت التي حػمل غلى ػٍاصة
اإلاىاقؿت بحن اإلاؤؾؿاث والخاحت إلى الخمحز بسلو مىاقؿت إبضاغُت مً زالُ الخماًؼ الػاؾكي"(ٖ )2لى الغٚم مً ؤن
َىا ٥مً الباخشحن مً ًىاصي بان ج٩ىن الاٖما ٫ؤلاقهاعٍت ؤ٦ثر ٖ٣الهُت بىاءا ٖلى زهاثو اإلاىخج الماصي.
_1_3الػىاؾل وؤلاشهاع الكػاٌُٗ:جي بخد ٤ُ٣آلازاع اإلاغظىة مً الخىانل ؤلاقهاعي ٖلى اإلاؿتهل٨حنَ ،ظٍ آلازاع ًخم
بوكائَا ًٖ َغٍ ٤ؤلاقهاع :حكمل مكاٖغ بًجابُت اججاٍ اإلاىخج ومً زم الا٢ىإ والكغاء" و ؤلاشهاعاث حػبر بخأزحراتها في
الضماؽ البشغي مً زالُ إزاعة الػىاؾل والضالالث اإلاغجبؿت بالػالمت الخجاعٍت قللػىاؾل صوع في جىحُه الاؾخجاباث
هدى اإلاىخج"ٖ3الوة ٖلى طل ٪حكحر البدىر بلى ؤن "اؾتراجُجُاث الاجها ٫التي جدخىي ٖلى ٖىاَ ٠هي ؤ٦ثر ٗٞالُت في
اإلاجاالث الخجاعٍت"(ٞ )4الضعاؾاث الٗهبُت ؤزبدذ ؤن اإلادخىٍاث الٗاَُٟت جازغ في مىُ٣ت الضما ٙاإلاغجبُت بهى٘ ال٣غاع،
()5
وبالخالي جاصي بلى ٢غاع الكغاء.
_4جطيُل اإلادكؼاث الػاؾكُت:
ؤصزل مهُلر ظضًض في الدؿىٍ (6) ٤و َى خب الٗالمت ٞالٗالمت الخجاعٍت حكاع ٥الٗاَٟت م٘ اإلاؿتهل ٪مً زال ٫خب الٟغص
للمىخج ٚحر ؤن صعظت ٗٞالُتها جسخل ٠مً شسو بلى آزغ ٞاإلاؿتهل٨حن ؤصخاب مؿخىي حٗلُمي ٢ض ًًٟلىن الىضاءاث
الٗ٣لُت٦،باع الؿً ؤًًا وُٞما ًلي:ؤَم اإلادٟؼاث الٗاَُٟت اإلاؿخسضمت في ؤلاقهاع:
-1الكٍاَت:هي مدٟؼاث اإلا٣هىص مجها ؤجها جاصي بلى الدؿلُت باؾخٗما ٫الى٨خت،السسغٍت،ال٩ىمُضًا،زٟت صمَ ،ؼ ،٫عؾالت
٩ٞاَُت مغجبُت باإلاىخج.

(1) Salander Britta,op.cit, pp68-70
(2) Abhilasha Mehta, Scott C. Purvis, reconsidering recall and emotion in advertising, journal of advertising
research,march,2006,p49.
(2) Duygy Aydin Selak, the relation between positive brand emotion and recall, online journal of communication
and media thechnolgy volume 4, issue 1, janury 2014,p176.
(3) Ambler T. Lonnides , brand on the brain neuro image of advertising, business strategy revew, , volume11,
issue 3, 2000,p17
(5) Ambler T. and Burn T. the impact of affect on memory of advertising, journal of advertising research,
volume39, 1999 ,p25.
(6) Andrej Kovacic, NevnKa Podgornik, testing casc scle for measuring emotional and rational advertising and
media effects, journal of innovative issues and approaches in social sciences, volume 6, n 2, p83.
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-2الضفء واإلاىصةٖ:اَٟت بًجابُت،مىصة ٖاثلُتٖ،ال٢ت وصًت بحن نضً٣حن،ألاؾغة،عظل وامغؤة وَٟل،الجض
وألاَٟا،٫ألانض٢اء،الخُىاهاث...الخ.
-3الخىحن:الغٚبت في ألاقُاء الجُضة مً اإلااضخيً،م ً٨طل ٪مً زال ٫ؤلاقاعة بلى اإلاىاؾباث الٗاثلُت ،ألاًام السىالي.
-4ؤلازاعة الجيؿُت:صعظت مسخلٟت مً ؤلازاعة الجيؿُت في مدٟؼاث ؤلاقهاع،الٗغي ؤو ٦الم طو بًداءاث ظيؿُت.
-5الاؾخكؼاػ:مدٟؼاث اؾخٟؼاػٍت،لٟذ الىٓغ،بزاعة الًٟى،٫بزاعة الكٗىع،الٛمىى.
-6الازاعة بالخُىاهاث:الخُىاهاث اللُُٟت جشحر اإلاكاٖغ ؤلاًجابُت،البكٗت جشحر الكٗىع بالسى٢،ٝض حكحر الخُىاناث بلى ال٣ىة
والؿلُت.
-7ممحزة:هاصعةٞ،غٍضة مً هىٖهاٚ،حر ٖاصًت،خهغٍت،لظًظ،ؤهُ.٤

()1

-8جهلُضًت٦:الؾُ٩ي جاعٍذيٖ،خُ،٤ؤؾُىعي،مىظ ٞترة َىٍلت،جسو باالخترام.
-9الخمخؼ:الخهىٖ ٫لى اإلاخٗت،الطخ،٪ؾُٗض،الاخخٟا،٫الاؾخمخإ،ألاُٖاص ،الاخخٟاالث.
-10الشباب٥:ن قابا ً٦،نٛحراَٟ،ل ٚحر هاضج نٛحر.
-11جىاغؼ٧:ىجها مخىايٗت،ؾاطظت،بغت ٠ُٟٖ،الىٟـ،زجى،٫ه٣ي،مخماسر.
-12ؾهل:بؿَُِ،بُعي،ؾاطط.
-13مؿامغة:الجغءة،الصجاٖت،ؤلازاعة.
-14الخغٍتٟٖ:ىي،مدؿامذٖ،اَٟي.
-15الخؿضٚ:غوع،جٟازغ،الؿلُت،الهُمىت،الٟسغ باإلامخل٩اث.
-16الخيشئت:ج٣ضًم َضاًا،الخٗاَ،٠اإلاؿاٖضة،الخب،الاخؿان،الضٖم،الغاخت،الخماًت،الاَخمام الًٟٗاء.
-17ألاؾغة:الخىان صازل ألاؾغة،زهىنُت الٗاثلت،ال٣غابت،الؼواط.
-18الؼٍىت:ظمُلت،ػزغٞت،جًٟل،جهمُمَ،غاػ ع.ُ٘ٞ
-19غؼٍؼ:ؤٚىُاء،بقغا،ٝباًَتٞ،ازغة،ال ج٣ضع بشمً.
-20شػبي:قاجٖ٘،غفي،ج٣لُضي،همىطجي.
-21ؾاخغ:معجؼاثٚ،مىى،زغاٞاث .
-22الاؾترزاء:الغاخت ،الغيا،الٟٗا،ٝالؿهىلت،ؤلاظاػة،الُٗلت.
-23الىطج:ال٨باع،الخ٨مت،الخٗا٢ض.
-24الخىاغؼٚ:حر مؼعج٣ً،بل مهحرٍ ،وص.٘ٞ
(1) sanland Britta, op.cit,pp121,122.
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-25عنُو:خؿاؽ،لظًظ،ؤهُ.٤
-26بضاةي حامذٖ:ىُ ٠الُبإ،مكا٦ـ،قغٍ،مساصٕٚ،حر مىًبِ.
-27الاهخماء٩ً:ىن م٣بىً،٫دب ألا٢غان والؼمالء،اإلاجخم٘،الغ٣ٞت،الخٗاون،اإلاٗاملت باإلاشل،جىا ٤ٞالٗاصاث الاظخماُٖت.
28الخػبحر غً الخب:الامخىان ٧ل الخٗبحراث اإلام٨ىت ما ٖضا الجيؿُت مجها.
-29اإلاجخمؼ:جخٗل ٤باإلاجخم٘ والضولت،الغؤي الٗام الىًَ،الٟغص ٖلى اإلاهلخت الٗامت،الىخضة،الهىٍت،الىَىُت
()1
اإلاضهُت،مىٓماث اإلاج جم٘ اإلاضوي.
-29الكغصًت:الاٖخماص ٖلى الظاث،الخمحز،زال ٝآلازغًٍ.
باإلياٞت بلى ٧ل َظٍ اإلادٟؼاث ْهغ في آلاوهت آلازحرة اقهاع اًٌىصٌؿاًً:نضً ٤البِئت باإلياٞت بلى اعجباَه بالخُىاهاث و
َضا الىىٕ مً ؤلاقهاعاث ؾجر٦ؼ ٖلحهما ُٞما ًلي:
-30اًٌىصؾاًًَ:ecodesign:ى الاثظاٍ الجضًض وؿبُا في مجا ٫الاقهاعاث بضؤ بك٩ل عثِسخي في الٗ٣ىص ألازحرة ،هىاحي ؾىت
ً،1990غجبِ َظا اإلاٟهىم بالبِئت،الخىمُت اإلاؿخضامت ،بٖاصة الخضوٍغ ٌٗبر ٖجها في الاقهاع بكٗاعاث مشل :نضً ٤البِئت،البِئت
السًغاء ،ؤو ٌؿمي الدؿىٍ ٤ألازًغ (،)2خَ ٤٣ظا الاقهاع في الؿىىاث ألازحرة ٟ٢ؼة ٦بحرة بؿبب ٧ىن مىايُ٘ البِئت
ؤنبدذ مىيىٖا ال ًم ً٨ججاَله بؿبب اإلاكا٧ل البُئُت اإلاؿخدضزت:الخلىر الاخخباؽ الخغاعي٩ٞ،ل الخيبااث اإلاىازُت
جىظع بالسُغ مً ظغاء اػصًاص وؿبت الىٟاًاث واهبٗار ٚاػ زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن...الخ.
َظا الىىٕ مً الاقهاعاث ًجٗل اإلاىخجاث مخىا٣ٞت بُئُا ؤو مىخجاث نضً٣ت للبِئت بدُض ال حؿبب ازخالال في الخىػان البُئي
لضال ٪هجض في َضا الىىٕ مً الاقهاعاث ًخم اؾخسضام مجمىٖت مً الٗباعاث اإلاخ٨غعة مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا:٫جخىا ٤ٞم٘
بُئخىا٢،ابلت للخدلُل،مىاص ًم ً٨جضوٍغَا٦،ما ًخم اللجىء الى اؾخش صام في َضا اإلاجا ٫بالخدضًض نىع لبِئت ظمُلت لها بٗض
(.)3
ٞجي وظمالي
-31الػىاؾل باؾخسضام الخُىاهاث:
٦شحرا ما ًخم اللجىء بلى جىُْ ٠الخُىاهاث في ؤلاقهاعاث اإلاخىىٖت مً ؤظل َض ٝعثِسخي و َى زل ٤الاعجباٍ الٗاَٟي بحن
اإلاىخج وُ٢مخه،خُض حؿخسضم الخُىاهاث زانت في الؿُا٢اث الٛغبُتٟٞ،ي صعاؾت جدلُلُت لٓهىع الخُىاهاث في ؤلاقهاعاث
بالى.م.ؤ جم الخإُ٦ض ٖلى ؤن ْهىع َظٍ الخُىاهاث َى للخٗبحر ًٖ مجمىٖت مً الٗىاَ٧ ٠الخب مشال،ؤو إلاهاخبت
لؤلَٟا:٫مشال في مىخجاث مالبـ ألاَٟاٖ ٫اصة ما ًٓهغ ال٩لب وَى ًلٗب م٘ ألاَٟا،٫في ؤلاقهاعاث السانت باإلاالبـ
الٟسمت لليؿاء ٖاصة ما ًهاخب ال٩لب اإلاغؤة للخٗبحر ًٖ الؿُاصةٞ،الخُىان َىا َى نضً ٤بضًل لؤلَٟا ٫و نضً ٤للمغؤة
والغظل بض ٫اإلاجخم٘(.)4
باإلياٞت بلى َظٍ الٗىاَ ٠ؤلاًجابُت َىا ٥اؾخسضام اًًا لبٌٗ الٗىاَ ٠الؿلبُت:مشل السى ٝو التر٢ب ؤو الُم٘.
(1) ibid,p127.
(2) Dorin Popa, ecodesign in advertising : aesthetic aspects, Procedia social and belavioral science, volume 149 ,
septmber 2014,p719.
(3) ibid, p725.
(4 ) Patricia Kennedy, Mary G.MC Garvey, animal, companion depictions in wonen’s magazine advertising,
journal of business resaerch, volume 61, 2008, p428.
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_5الخأزحراث اإلادخملت للػىاؾل غلى ؾلىى اإلاؿتهلَ:
ؤْهغث ألابدار اإلاخٗل٣ت باإلاؿتهل٨حن ؤن الٗىاَ ٠جلٗب صوعا مهما في نى٘ ٢غاع الكغاءٞ ،الٟغص ٢ض ًى٣اص وعاء ٖىاَٟه في
اؾتهال ٥وقغاء ؤقُاء مُٗىت٦،ما ؤن الاؾخجاباث الٗاَُٟت مً زال ٫الاقهاع ًم ً٨ؤن "جؤصي إلى مىانل اًجابُت هدى
المهخج يما ًمًٌ ن ًٌىن لها صوع في الخسكُل مً الؿلىًاث الؿلبُت مً زالُ الشػىع بالظهب"(.)1
 -1غملُت الىعي بالػالمت الخجاعٍت:إن بصعا ٥الجىصة في اإلاىخجاث ٖملُت مٗ٣ضة،وٖاصة ما ً٩ىن الظي ًضعَ ٥ضٍ الجىصة ٢ض
مغ بمغاخل و زُىاث مخٗضصة ألابٗاصٞ،الجىصة ًىٓغ بلحها جاعة ٖلى ؤجها ممحزاث اإلاىخج،و جاعة ؤزغي ٞةن مىيىُٖت الخد١٤
مً َظٍ الجىصة ً٩ىن ٖبر ٢غاثً،ل٢ ً٨ض حؿاٖض ٖملُت الخ٨غاع الاقهاعي لٗغى اإلاىخج مً َظٍ الٗملُت زانت اهه في ٧ل
ًىم ًخم ٖغى اإلاالًحن ألاهىإ مً اإلادٟؼاث والغواثذ وألانىاث ل٦ ً٨مُت نٛحرة مجها جازظ بٗحن الاٖذباع ووٗالجها بىاؾُت
الضماٞ ،)2(ٙاإلاؿتهلً ٪هبذ ًمحز مىخج ًٖ مىخج ؤزغ،وهي ٢ضعة اإلاؿتهلٖ ٪لى اؾترصاص الٗالمت الخجاعٍت مً الظا٦غة.
-2عصوص غاؾكت إًجابُت:اإلاكاٖغ حٗلب صوعا مهما في حكُ٨ل اإلاىا ٠٢وألاخ٩ام خى ٫ؤلاقهاعاث،و٢ض ج٩ىن وؾُِ مهم في
قغح الٗال٢ت بحن عصوص الٖ٠ل اإلاٗغُٞت والؿلىُ٦ت و اإلادٟؼاث ؤلاقهاعٍت ٦ما ٢ض جىاقض ؤًًا مُى ٫اإلاؿتهل٨حن و جشحر
اؾخجاباث اًجابُت و َضا اؾدىاصا الى بدىر مُضاهُت ا٦ضث َضا الكحئ ٞ،االقهاع لضًه ٢ضعة الخهىٖ ٫لى عصوص ٗٞل مً
اإلاؿتهل ٪وبالخالي الخإزحر ٖلى مىٟ٢ه بججاٍ الؿلٗت وبالخالي حٛحر الىىاًا الؿلىُ٦ت مً زال ٫قغغِخحن:
فَ :1ىاٖ ٥ال٢ت اًجابُت بحن الاؾخجابت الٗاَُٟت لئلقهاع واإلاى ٠٢مً ؤلاقهاع.
()3

فَ :2ىاٖ ٥ال٢ت اًجابُت بحن اإلاى ٠٢مً الاقهاع والىىاًا الؿلىُ٦ت

 -3الخكٌحر الؿلُم:الٟغص ٢ض ٌكاع ٥في بظغاء جُُ٣م ٗٞا ٫و مىُ٣ي ًٖ اإلاىخج،ولظلٞ ٪ةن ؤَمُت الخدٟحزاث الٗاَُٟت
اإلاىظىصة في الاقهاع ج٨مً في ال٣ضعة ٖلى اؾخضعاظهم الجساط ال٣غاع،مشا:٫إطا لم حشتري َظٍ الؿترة الُىم ولً ججضَا قُما
(.)4
بػض قؿدخأؾل لظلَ
 -4الخسكُل مً الشػىع بالظهب:
ًٓهغ ٌط ا الكٗىع زانت ٖىض اؾتهال ٥بٌٗ الؿل٘ واإلاىخجاث التي ال جلتزم باإلاباصت الازالُ٢ت والاظخماُٖت،مشل
(سجاثغ،مكغوباث ٦دىلُت...الخ) ٞهي جشحر الكٗىع بالظهب ٖىض اؾتهال٦ها ألجها جازغ ٖلى صخخىا و ٖاُٞدىا وهي بالىدُجت
ٖباعة ًٖ ٖىاَ ٠ؾلبُت ،لظل ٪ال بض مً بياٞت ٖىاَ ٠ج٣لل ؤو باألخغي حٗىى مكاٖغ ؤلاخؿاؽ بالظهبٞ،اإلاخٗت
ًجب ؤن جإزظ ألاؾبُ٣ت ٖلى يماثغَم مً زال ٫زل ٤خالت "البراءة" و"مظَب اإلاخػت" في الاؾتهال ٥التي حٗمل ٖلى
الخس ٠ُٟمً الكٗىع بالظهبً،م ً٨ؤن ه٣ىَ ٫ىا ؤن مىخجاث اإلاخٗت ًم ً٨اؾخسضامها ٧ىؾُلت إلصاعة الٗىاَٖ ٠لى وظه
الخدضًض باإلياٞت بلى الخ٣لُل مً آزاع اإلاكاٖغ الؿلبُت.

(1) Elyria Kemp, My Bui, Sindy Chapa, the role of advertising in consumer emotion mamagement, international
journal of advertising , volume 31 issue(2) p 339.
(2) Mai Ngoc Khuong and Vu Mgoc Bich Tram, the effects of emotional marketing on consumer product
perception, brand awareness and purchase decision a study in Hochi Minch City, Vitnam, journal of economics,
business and management, volume issue5 , may 2014, p 525.
(3) Elyria Kemp, My Bui, Sindy Chapa, op. cit, p 341.
(4) ibid, P 343.
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ٗالُت في مىاقضةٞ ىن له٩ً ؤن ج٨ما ًم٦ حن٨ُت للمؿتهلَٟضعة ٖلى اؾخدًاع الاؾخجاباث الٗا٣ الاقهاع ال٪ًمجل
ت و جغقُض اإلاخٗت و الاؾدؿالمَٟامىت حٗمل ٖلى جىُٓم الٗا٧  اؾخسضام آلُاث٫ مً زال،حن٨ت اإلاؿتهلَٟوجىُٓم ٖا،ٕالىىاػ
.ُت٦ُاصة الٗملُت الاؾتهال٣ ب٤ل ما ًخٗل٧ ىاء وٚلال
:زاجمت
٠٢ضاث ومىا٣ُت في ؤلاقهاع جازغ ٖلى مٗخَٟؼاث الٗاٟضث ؤن اإلاد٦ ألابدار ؤ٠ ؤن مسخل٫ى٣ً ؤن ه٨في ألازحر ًم
 ؤلاقهاعاث جيخج٠لظا هجض ؤن مسخل،ؿهٟ اججاٍ الاقهاع ه٠٢ اإلاى٪ظل٦و، الٗالمت الخجاعٍت اإلاٗلً ٖجها٫ خى٪اإلاؿتهل
ت اإلاداًضة؛خُض ؤقاعثَٟبر مً الٗا٦غَا بؿهىلت ؤ٦ُت ًخم جظَٟالغؾاثل الٗاٞ،ٗالُت ؤلاقهاعٞ اإلاكاٖغ التي جازغ ٖلى
ؼاث البهغٍت التي جاصي بلىٟ اإلاد٫ اؾخٗما٫ُت مً زال٣ُثر مً ؤلاقهاعاث اإلاى٦ي ٌؿخدًغ ؤَٟألابدار بلى ؤن ؤلاقهاع الٗا
ً ؤن جازغ ٖلى هىاًا٨ُت ًمَٟهضاءاث الٗا٫ا.غ٦إ مٗضالث الخظٟواعج،غة٦ُت جاصي بلى ؤصاء ؤخؿً للظاَٟت ٖاٞشا٦ ٤ُ٣جد
٤ُ٣ألهه ؤَم شخيء ٌؿاٖض ٖلى جد،غة ٖامل مهم في ؤي ٖملُت بقهاعٍت٦الظاٞ،غة٦ً ؤن جازغ ٖلى الظا٨ما ًم٦،الكغاء
 َى الظي ًترسخ في٫ٗاٟغة زانت ؤن ؤلاقهاع ال٦ جسؼًٍ الغؾالت التروٍجُت في الظا٤ُ٣ها َى جدُٞت ؤَضا٣ٍالؿُاؾت الدؿى
.غة إلاضة َىٍلت٦الظا
:نابمت اإلاغاحؼ
20. 11صٌؿمبر،خىبغ٦ؤ،40اإلاجلض،2ٖضص،غ٨ٟمجلت ٖالم ال،مجزلت الػىاؾل في هظغٍاث الدجاج، خاجم ٖبُض.1
1.Abhilasha Mehta,Scott C. Purvis,reconsidering recall and emotion in advertising, journal of
advertising research,march,2006.
2.Ambler T. and Burn T.the impact of affect on memory of advertising, journal of advertising
research,volume39, 1999.
3.Ambler T. Lonnides, brand on the brain neuro image of advertising, business strategy
revew, volume11, issue 3, 2000.
4.Andrej Kovacic, NevnKa Podgornik, testing casc scle for measuring emotional and rational
advertising and media effects, journal of innovative issues and approaches in social sciences,
volume 6, n 2.
5. Dorin Popa, ecodesign in advertising:aesthetic aspects, Procedia social and belavioral
science, volume 149 , septmber 2014.
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ؾغٍهت جضعَـ الػلىم الاحخماغُت في ظل هظام ُ م ص وغالنتها بالضاقػُت
للخػلم لضي الؿلبت :صعاؾت مُضاهُت بجامػت م البىاقي-الجؼابغ-
ص.هطغاوي ضباح/حامػت م البىاقي،الجؼابغ

ملخظ:
َضقذ الضعاؾت الر الُت بلى جدضًض الُغٍ٣ت الخضعَؿُت الؿاثضة في ْل هٓام  ٫م ص وٖال٢تها بالضاُٗٞت للخٗلم لضي َلبت
الٗلىم الاظخماُٖت ،وجم اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي إلاىاؾبخه إلاىيىٕ الضعاؾت و٢ض َب٣ذ الضاعؾت ٖلى ُٖىت من َلبت
و ؤؾاجظة ظامٗت الٗغبي بً مهُضي ٢ىامها ) َ (252البا و ( )10ؤؾاجظة،وجم اؾخسضام مجمىٖت مً ألاؾالُب ؤلاخهاثُت
إلاٗالجت البُاهاث مجها  :الخ٨غاعاث ،اإلاخىؾُاث الخؿابُت ،اليؿب اإلائىٍت لخدضًض جىػَ٘ الاؾخجاباث،ومً ؤظل ظم٘ البُاهاث
الالػمت للضعاؾت اٖخمضث الباخشت ٖلى مُ٣اؽ الضاُٗٞت للخٗلم لخدضًض مؿخىي الضاُٗٞت للخٗلم لضي َلبت الٗلىم
الاظخماُٖت،وؤصاة اإلا٣ابلت التي َب٣ذ م٘ ألاؾاجظة إلاٗغٞت َغٍ٣ت الخضعَـ التي ٌؿخسضمىجها في ْل هٓام  ٫م ص مً وظهت
هٓغَم و٦ظا ٖال٢تها بمؿخىي الضاُٗٞت بٗض جدضًضٍ مؿب٣ا.
وجىنلذ الضعاؾت بلى ٖضة هخابج مً ؤَمها:
 ؤن ألاؾاجظة ٌؿخسضمىن في ج٣ضًم صعوؾهم الُغ ١الذ٢لُضًت بك٩ل ؤ٦بر مً الُغ ١الخضًشت.
 ؤما بسهىم الٗال٢ت بحن َغٍ٣ت الخضعَـ اإلاؿخسضمت مً ٢بلهم واهسٟاى مؿخىي الضاُٗٞت لضي َلبتهم ٞةن:
بٌٗ ألاؾاجظة ؤعظٗه بلى َغٍ٣ت الخضعَـ الٛحر مدٟؼة واإلاىخهجت مً ٢بل ألاؾاجظة زانت ال٣لُلي السبرة مجهم ،وبلى َغٍ٣ت
حٗامل ألاؾخاط مٕ الُلبت ؤزىاء الخضعَـ لجظبهم للماصة الٗلمُت اإلا٣ضمت مً ٢بلهم.
الٍلماث اإلاكخاخُتَ :غاث ٤الخضعَـ ،الضاُٗٞت للخٗلم ،هٓام  ٫م ص في الجامٗت الجؼاثغٍت ،الٗلىم الاظخماُٖت.
مهضمت:
ؤنبدذ الجامٗت في ٖهغها الغاًَ ؤخض اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت للضولت الٗهغٍتٞ ،ةلحها جغظ٘ مهمة ه٣ل اإلاجخم٘ ونىال به بلى
الغقي،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤بمضاصٍ بإَم زغوة ًمخل٨ها وهي الثروة البكغٍت ،وَى ألامغ الظي ؾٗذ بلُه الضو ٫ألاوعوبُت بخبىحها
إلنالخاث ظضًض مً قإجها ظٗل الجامٗت ماؾؿت ٗٞالت في اإلاجخم٘٢ ،اصعة ٖلى الخٟاٖل م٘ مخُلباجه وخل مك٨الجه وجىٞحر
اخخُاظاجه...ؤي بازخهاع ظٗل الجامٗت ماؾؿت مىخجت في اإلاجخم٘ م٘ مغاٖاة قغوٍ ومٗاًحر الجىصة في مىخجاتها وطل ٪مً
ؤظل يمان جد ٤ُ٣الٟٗالُت والىجاٖت اإلاخىٗ٢ت مجها،ومً ؤظل جدَ ٤ُ٣ظٍ الجىصة جبيذ الضو ٫ألاوعوبُت َُ٩لت ظضًضة
مكتر٦ت لىٓامها الخٗلُمي في َىعٍ الجامعي ؾمُذ بىٓام ( ٫م صَ ، ) LMD،ظا الىٓام الظي ؾٗذ مً زالله لخُُٛت
مخُلباتها الاظخماُٖت مً الٟ٨اءاث ال٣اصعة ٖلى اإلاؿاَمت في ج٣ضمه وعُ٢ه.
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،2003ؾُٗا مجها إلاجاعاث الخُىعاث الساعظُت في
و٢ض اهسغَذ الجامٗت الجؼاثغٍت في ؾُاَ ١ظا الىٓام بهىعة ٗٞلُت ؾىت
مجا ٫الخٗلُم الجامعي ولخإصًت ألاصواع الاظخماُٖت اإلاىخٓغة مجهاَ،ظا الضوع الظي ال ًخإحى بال ًٖ َغٍ ٤مٟٗل الٗملُت
الخٗلُمُت في الجامٗت وَى ألاؾخاط الجامعي باٖخباعٍ الٗىهغ اإلادغ ٥للٗملُت الخ٩ىٍيُت و ال٣اصع ٖلى ججؿُض ألاَضاٝ
اإلاؿُغة للجامٗت؛مً زالُ٢ ٫امه بالٗضًض مً ألاصواع التي ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن زابخت،وبهما جخٛحر بخٛحر خاظاث
الجامٗت،واإلاجخم٘،واإلاى ٠٢الخٗلُمي،و طل ٪مً ؤظل مجاعاة الخُىعاث في البِئت الضازلُت والساعظُتٞ ،ضوع ألاؾخاط لم ٌٗض
م٣خهغا ٖلى ه٣ل اإلاٗاع ٝواإلاٗلىماث بلى ؤطَان الُلبت ل٨ىه حٗضي طل ٪بلى جىظُه اإلاخٗلمحن ومغاٖاة َبُٗتهم وما بيجهم مً
ٞغوٞ ١غصًتٞ ،الىٓغة التربىٍت الخضًشت ؤنبدذ جغ٦ؼ ٖلى اإلاخٗلم ؤو الُالب باٖخباعٍ مدىع الٗملُت الخٗلُمُت في مسخل٠
مغاخلها ،خُض ؤنبذ مً بحن ؤَم ؤصواع ألاؾخاط الخضًشت (في ْل هٓام  ٫م ص) َى الٗمل ٖلى اؾدشاعة صاُٗٞت الُلبت للخٗلم
ًٖ َغٍ ٤اؾخسضام اؾتراجُجُت الخضعَـ ال٣اصعة ٖلى طلٞ ،٪ال ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن َىاَ ٥غٍ٣ت جضعَـ مشلى جهلر ل٩ل
اإلاخٗلمحن ول٩ل اإلاىاص الخٗلُمُت ول٩ل اإلاىا ٠٢الخٗلُمُت ،ولَ ً٨ىا ٥مجمىٖت مً ألاؾـ الىاظب جىٞغَا في الضعؽ ختى
ً٩ىن ٢اصعا ٖلى زل ٤الضاُٗٞت للخٗلم لضي َلبخه ٦ما ًىو ٖلحها هٓام  ٫م ص مً زال ٫زل ٤خب الاؾخُالٕ لضحهم،و٦ظا
الٟ٨اًت الظاجُت وزل ٤الاججاٍ هدى الخٗلم وجىٞحر البِئت اإلاالثمت لسل ٤وجىمُت الضاُٗٞت للخٗلم؛وَالب الٗلىم الاظخماُٖت
قإهه في طل ٪قإن باقي الُلبت ٞهى بداظت ؤًًا بلى ؤن ًضعؽ بالُغ ١التي جٟ٨ل لؤلؾخاط الىنى ٫به بلى مؿخىي ٖا ٫مً
الضاُٗٞت للخٗلم،وبهٟت ٖامت مً ؤظل الىنى ٫باإلاسغط الجامعي بلى الىىُٖت والجىصة الالػمت لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخضًشت
للجامٗت ٦ما ؾب ٤الظ٦غ.
مً َىا ؾى٣ىم مً زالَ ٫ظا البدض باؾخ٣غاء وا ٘٢ظامٗخىا إلاٗغٞت مضي ٢ضعة الُغ ١الخضعَؿُت الؿاثضة(ج٣لُضًت ؤو
خضًشت) في جضعَـ َظا اإلاُضان ٖلى زل ٤الضاُٗٞت للخٗلم لضي َلبتها.
.1إشٍالُت الضعاؾت:
ًخمحز الٗهغ الخالي بإهه ٖهغ الٗلم واإلاٗغٞت ٞمً امخل ٪الٗلم امخل ٪ال٣ىة ،مً َظا اإلاىُل ٤جخجلى لىا ألاَمُت ال٨بري
للماؾؿاث التربىٍت باٖخباعَا اإلاؿاولت ًٖ جؼوٍض الٟغص بهظٍ اإلاٗغٞت في مسخل ٠مغاخل حًاجه الخٗلُمُت بل وب٦ؿابه
الصسهُت ال٣اصعة ٖلى بخضار الخُٛحر مً زال ٫البهماث التي جتر٦ها ٖلى ؾلىُ٦اث ألاٞغاص َىا ٫خُاتهم،وبطا جدضزىا ًٖ
ؤَمُت اإلااؾؿاث الخٗلُمُت هجض الجامٗت جترب٘ في ؤٖلى اإلاغاخل الخٗلُمُت وهجضَا مً بحن اإلااؾؿاث ألا٦ثر خؿاؾُت في
اإلاجخم٘ ٧ىهها اإلاؿاولت ًٖ جؼوٍضٍ باإلاىعص البكغي الٟٗا ٫ال٣اصع ٖلى ص ٘ٞعجلت الخُىع،وألاؾخاط الجامعي َى ؤصاة الجامٗت
في طل٧ ٪ىهه اإلاؿاو ًٖ ٫جؼوٍض الُالب باإلاٗاع ٝالٗلمُت مً ظهت وزل ٤الصسهُت ال٣اصعة ٖلى البدض والخٗلم الظاحي مً
ظهت ؤزغيَ،ظٍ ألازحرة التي ؤنبدذ البض مجها في ْل الاحؿإ الهاثل والخُىع الؿغَ٘ للمٗغٞت،خُض لم ٌٗض بم٣ضوع ألاؾخاط
الاٖخماص ٖلى الُغٍ٣ت الخ٣لُضًت الخلُ٣يُت،وَى ألامغ الظي ع٦ؼث ٖلُه مباصت الىٓغٍاث التربىٍت الخضًشت التي ؤنبدذ جىٓغ
بلى الٗملُت الخٗلُمُت باٖخباعَا  ًٞإل٦ؿاب اإلاٗلىماث،ألامغ الظي ؤصي بْ ٫هىع الٗضًض مً ألاؾالُب والُغاث٤
الخضعَؿُت،والتي ؤنبدذ حٗخبر مً ألاصواث الٟٗالت واإلاهمت في الٗملُت التربىٍت،خُض ؤجها جلٗب صوعا مهما وؤؾاؾُا في جىُٓم
الخهت الضعاؾُت و٦ظا في ازخُاع الىؾاثل اإلاؿاٖضة و جدضص اإلاىهج الظي ًخم مً زالله جىاو ٫اإلااصة الٗلمُت ،...وبازخهاع
ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن َغ ١الخضعَـ هي ؾبُل ألاؾخاط للىنى ٫بلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالتي ؾُغَاٞ ،هي ال٣اصعة ٖلى جدضًض صوع ٧ل
مً اإلاضعؽ واإلاخٗلم في الٗملُت الخٗلُمُت ونىال باإلاخٗلم بلى ج٩ىًٍ الصسهُت الٟاٖلت واإلاإزغة وبالخالي ٗٞالُت الٗملُت
الخٗلُمُت.
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مما ؾب ٤هالخٔ ؤن وْيٞت زل ٤الضاُٗٞت للخٗلم لضي اإلاخٗلم باجذ مً ؤَم ؤَضا ٝالٗملُت التربىٍت بهٟت ٖامت ،ومً ؤَم
وْاث ٠ألاؾخاط بهٟت زانت ،وؤنبذ ًىٓغ للضاُٗٞت ٖلى ؤجها وؾُلت لخُىٍغ الخٗلم وعٟ٦ ٘ٞاءة الُالب وجدؿحن مهاعاتهم
1
وجُىٍغَا ،وٍم ً٨اٖخباعَا بإجها جل ٪الُا٢ت ال٩امىت صازل اإلاذٖلم وال٣اصعة ٖلى الىنى ٫به بلى الخٗلم.
ولسلَ ٤ظا الُالب اإلاضٞىٕ وال٣اصع ٖلى البدض والخٗلم طاجُا جىىٖذ اإلاضازل التربىٍت التي جىاولذ َغاث ٤الخضعَـ وؤَضاٝ
ومبرعاث ووؾاثل اؾخسضام ٧ل َغٍ٣ت لجٗلها ؤصاة لخد ٤ُ٣الهض ٝمً الٗملُت الخٗلُمُت الخضًشت واإلاخمشل في الىنى ٫بلى
شخً الُالب بإ٦بر ٢ضع مً الُا٢ت واؾخسغاط جل ٪الغٚبت الضازلُت ال٣اصعة ٖلى ظٗل الُالب ٢اصعا ٖلى الخٗلم ،وَالب
الٗلىم الاظخماُٖت قإهه في طل ٪قإن باقي الُلبت في اإلاُاصًً ألازغي ٞهى بداظت بلى ؤن ًضعؽ بالُغاث ٤الخضعَؿُت ال٣اصعة
ٖلى ظٗل مدخىي َظا اإلاُضان مهضعا إلزاعة الغٚبت والضاُٗٞت للخٗلم وا٦دؿاب اإلاٗغٞت وبلٛاء اإلابضؤ الكاج٘ الظي ًىحي بإن
ٞدىي َظٍ الخسههاث ال ًضعؽ بال ًٖ َغٍ ٤الخل٣حن.
مً َىا ج٨مً ؤَمُت َظٍ صعاؾت في ؾٗحها بلى مٗغٞت َغاث ٤الخضعَـ الؿاثضة في مُضان الٗلىم الاظخماُٖت مً وظهت هٓغ
ألاؾاجظة باؾخسضام ماقغاث ٧ل مً الُغاث ٤الخ٣لُضًت والُغاث ٤الخضًشت في الخضعَـ .وصوعَا في الخإزحر ٖلى مؿخىي
الضاُٗٞت لضي َلبتهم والتي ًم ً٨الاؾخضالٖ ٫لحها مً زال( ٫خب الُالب لالؾخُالٕ،مجمىٕ الٟ٨اًاث الظاجُت2،الاججاٍ
ؤلاًجابي)،ومً زم ؾىجُب ٖل حؿائ ٫الضعاؾت الخالي:
 ما مضي مصعة الؿغم الخضعَؿُت الؿابضة في جضعَـ الػلىم الاحخماغُت في ظل هظام ُ م ص غلى زلو الضاقػُت للخػلملضي الؿلبت مً وحهت هظغ ؾاجظتهم ؟
وؾىجُب ًٖ َظا الؿاا ٫مً زال ٫ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت الكغغُت الخالُت:
 ما َى مؿخىي الضاقػُت لضي ؾلبت الػلىم الاحخماغُت؟
 هي ؾغٍهت اُجضعَـ الؿابضة في ظل هظام ُ م ص ؟
 ما َى جأزحر الؿغٍهت الؿابضة غلى مؿخىي الضاقػُت لضي الؿلبت خؿب وحهت هظغ ألاؾاجظة ؟
َ .2ضاف الضعاؾت :
تهضف الضعاؾت الخالُت بلي ما ًلي :
 جدضًض مؿخىي الضاُٗٞت لضي َلبت الٗلىم الاظخماُٖت.
 جدضًض َغٍ٣ت الخضعَـ الؿاثضة في جضعَـ مُضان الٗلىم الاظخماُٖت في ْل هٓام  ٫م ص.
 جدضًض مضي ٢ضعة َغٍ٣ت الخضعَـ الؿاثضة في جضعَـ الٗلىم الاظخماُٖت في ْل هٓام  ٫م ص ٖلى زل ٤الضاُٗٞت لضي
الُلبت.
َ .3مُت الضعاؾت :
ًا
ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الىٓغي ؤو
ٌٗ خبر مىيىٕ الضاُٗٞت للخٗلم مً بحن ؤ٦ثر مىيىٖاث ٖلم الىٟـ ؤَمُت وصاللت
الخُبُ٣يٞ ،مً الهٗب الخهضي للٗضًض مً اإلاك٨الث الؿُ٩ىلىظُت صون الاَخمام بضوا ٘ٞال٩اثً الخي ،مً َىا ج٨مً
ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في جدضًض ظىاهب ال٣ىة والى٣و في صاُٗٞت الخٗلم لضي َلبت الٗلىم الاظخماُٖت وبالخالي بم٩اهُت اجساط
جضابحر ٖالظُت ب ٌٛالىٓغ ًٖ َغاث ٤الخضعَـ اإلاىخهجت.
 1العتوم ،عدنان يوسف ،و آخرون ،)2008(.علم النفس ادلعريف النظرية والتطبيق ،ط ،1عمان ،دار اذلدى،ص.173
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 حٗخبر َغاث ٤الخضعَـ مً ألاصواث الٟٗالت واإلاهمت في الٗملُت التربىٍت خُض ؤجها جلٗب صوعا مهما في جىُٓم الخهت
الضعاؾُت وفي جىاو ٫اإلااصة الٗلمُت وفي جدضًض الىؾاثل اإلاؿاٖضة،...مً َىا ج٨مً ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في جؼوٍض ألاؾخاط
الجامعي بسلُٟت م٘عُٞت خى ٫الُغاث ٤الخضعَؿُت،ومخُلباث اؾخسضام ٧ل َغٍ٣ت ووؾاثلها وبًجابُاتها وؤي مجها جاصي بلى
جد ٤ُ٣ؤَضا ٝهٓام  ٫م ص.
 لٟذ اهدباٍ ألاؾاجظة الجامُٗحن بالٗلىم الاظخماُٖت بلى َغٍ٣ت الخضعَـ الؿاثضة الخُبُ ٤مً ٢بلهم و ٠ُ٦ؤزغث ٖلى
مسخل ٠ظىاهب الضاُٗٞت للخٗلم لضي َلبتهم .
َ
 بن بَالٕ ألاؾاجظة ٖلى هخاثج الضعاؾت ؾىً ٝم٨جهم مً مٗغٞت م٩امً الى٣و لضحهم م٣اعهت م٘ ما ًخُلبه هٓام  ٫م ص
٧ل وبالخالي بم٩اهُت بٖاصة الىٓغ والؿعي بلى الخُىٍغ الظاحي.
 -4مكاَُم الضعاؾت:ل٩ل صعاؾت مجمىٖت مً اإلاٟاَُم جسضم اإلاىيىٕ بك٩ل مباقغ وحؿاٖض الباخض ٖلى جدضًض مؿاع
بدشه،ول٣ض جم اؾخسضام اإلاٟاَُم الخالُت في الضعاؾت الخالُت:
 1-4ؾغابو الخضعَـ:
بن الاَخمام بمهىت الخٗلُم في مسخل ٠اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت ٌٗض مً بحن ؤَم السُىاث الٟٗالت في جُىٍغ هىُٖت الخٗلُمَ ،ظٍ
ألازحرة التي ًم ً٨ال٣ى ٫ؤجها لً جخم بال ًٖ َغٍ ٤اإلاضعؽ ال٠٨ء ال٣اصع ٖلى زل ٤مسغط طو هىُٖت مٗغُٞت وشسهُت،وفي
ْل الخُىع الٗلمي والخ٣جي الهاثل ؤنبذ مً الًغوعي ؤن ٌؿخسضم اإلاضعؽ مجمىٖت مً الُغ ١وألاؾالُب الخضعَؿُت
ال٣اصعة ٖلى جؼوٍض الُالب باإلاهاعاث اإلاؿُغ لها يمً ألاَضا ،ٝولهظا ؾيخُغ ١في َظٍ الضعاؾت بلى بٌٗ َغاث ٤الخضعَـ
مً زال ٫ج٣ؿُمها بلى ق٣حنَ :غاث ٤الخضعَـ الخ٣لُضًت وَغاث ٤الخضعَـ الخضًشت :
أ  -الؿغم الخهلُضًت في الخضعَـ:مً ؤَمها:
 ؾغٍهت اإلاداغغة:هي ٖملُت بل٣اء وٖغى للمٗلىماث واإلاهاعاث وه٣ل للسبراث مً اإلاضعؽ بلى الُالب،وَظٍ الُغٍ٣ت
جخمغ٦ؼ خى ٫ألاؾخاط باٖخباعٍ اإلادىع الغثِسخي ٞحها،وحٗض َغٍ٣ت اإلادايغة مً ؤ٢ضم الُغ ١اؾخٗماال وؤ٦ثرَا قُىٖا بحن
1
اإلاضعؾحن،وهي َغٍ٣ت ج٣لُضًت حٗخمض ٖلى ؤلال٣اء وحؿخسضم بك٩ل مخ٨غع في الٗلىم الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت.
زؿىاث ؾغٍهت اإلاداغغة:
َىا ٥مجمىٖت مً السُىاث التي ًجب ؤن ًدبٗها اإلاضعؽ في ث٢ضًم اإلادايغة ل٩ي ًخم ً٨مً ؤَضاٞها وؤن َظٍ السُىاث
ج٩ىن ٖلى الىدى الخالي:
 اإلاهضمت :حٗخبر اإلا٣ضمت مضزال للماصة التي ؾى ٝجُغح في الخهت الضعاؾُت وطل ٪بهض ٝتهُئت الُلبت لخ٣بل اإلاٗلىماث
وقضَم بلحها.
 جهضًم وشغح اإلاىغىع٣ً:ىم اإلاضعؽ بخ٣ضًم اإلاىيىٕ و ٤ٞالسُت اإلاىىوٖت للخهت الضعاؾُت.
 الغبـ ما بحن حؼاء اإلااصة٣ً:ىم اإلاضعؽ ؤزىاء ٖملُت الخ٣ضًم والكغح بالغبِ ما بحن ؤظؼاء اإلادايغة واإلاىايُ٘ التي جُغح
ٞحها ونىال بلى اإلاٟهىم الٗام ٧ي ال ًىهغ ٝالُلبت بلى اؾخ٣با ٫بٌٗ ال٣ٟغاث وبَما ٫ؤزغي بالك٩ل الظي ال ًجٗلهم
1
ٌؿخىٖبىن اإلاىيىٕ بك٩ل مٟهل.
1احلريري ،رافدة ( .)2011اجلودة الشاملة ادلناىج وطرق التدريس ،ط ،1عمان ،دار ادلسرية،ص.57
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 الاؾخيباؽ٣ً:ىم اإلاضعؽ بٗض الٗغى والغبِ بمؿاٖضة َلبخه ٖلى الاؾخيباٍ مً زال ٫اؾخسالم وجدضًض السهاثو
الٗامت والى٣اٍ ألاؾاؾُت للمىيىٕ وجدضًض ال٣ىاهحن الٗامت والخٗمُماث.
 الخهُُم:وحٗخبر آزغ زُىة ًماعؾها اإلاضعؽ بٗض الاهتهاء مً ج٣ضًم اإلااصة والغبِ والخىنل بلى الاؾخيخاظاث الجهاثُت ً٣ىم
اإلاضعؽ بخىظُه مجمىٖت مً ألاؾئلت ٖلى الُلبت خى ٫اإلاىيىٕ الظي جم بل٣ائٍ لخُُ٣م مضي ا٦دؿاب الُلبت للمٗلىماث التي
2
٢ضمذ ٞحها.
 ؾغٍهت اإلاىانشت:حٗخبر مً الُغاث ٤الخ٣لُضًت في الخضعَـ والتي حٗخمض ٖلى ؤلال٣اء واإلاىا٢كت وؤن اإلاضعؽ ً٣ىم بكغح
اإلااصة في الخهت الضعاؾُت وزالٖ ٫ملُت الكغح والخ٣ضًم ً٣ىم بةزاعة مجمىٖت مً ألاؾئلت والتي جٟسر اإلاجا ٫للمىا٢كت ما
3
بحن اإلاضعؽ والُلبت مً ؤظل الخىنل بلى الخ٣اث ،٤وٍ٣ىم اإلاضعؽ باإلظابت ٖلى ألاؾئلت اإلاشاعة مً ٢بل الُلبت.
ؤي ؤن َغٍ٣ت اإلاىا٢كت حٗخمض ٕلى بؾتراجُجُت الى٣اف واإلاداوعة وَغح الاؾخٟؿاعاث ٖلى اإلاضعؽ و٦ظا ٖلى بًٗهم البٌٗ
مً ؤظل الخىنل بلى خ٣اث ٤الٗلىم وزباًا اإلاٗاع.ٝ
وجخم َغٍ٣ت اإلاىا٢كت ًٖ َغٍ ٤ؤلاٖضاص للمىا٢كت زم الترجِب زم الخىُٟظ.
ب -الؿغم الخضًثت في الخضعَـَ:غ ١الخضعَـ الخضًشت ٦شحرة ومخىىٖت بن لم ه٣ل ٚحر مدضوصة لهظا ؾى ٝه٣ىم بٗغى
ؤبغػ َظٍ وؤ٦ثرَا جماقُا م٘ َبُٗت الخٗلُم الجامعي بهٟت ٖامت وم٘ الخٗلُم في مُضان الٗلىم الاظخماُٖت بهٟت زانت.
ؾغٍهت الخػلُم الخػاووي :الخٗلم الخٗاووي َى َغٍ٣ت الخضعَـ التي ج٣ىم ٖلى جىػَ٘ َلبت اله ٠بلى مجمىٖاث نٛحرة
مخ٪اٞئت مً ٢بل اإلاٗلمً ،تراوح ٖضص ٧ل مجمىٖت ما بحن (َ )3-6لبت خؿب حجم اله ،٠ومً مسخل ٠اإلاؿخىٍاث،
وٍدكاع٧ىن م٘ بًٗهم البٌٗ لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالتي عؾمها اإلاضعؽ ،وٍخم الخىاٞـ في َظٍ الُغٍ٣ت بحن اإلاجمىٖاث اإلادضصة
والخٗاون بحن ؤٞغاص اإلاجمىٖت الىاخضة،وٍ٣خهغ صوع اإلاضعؽ ٖلى الخىظُه والخىُٓم الٗام لٗمل اإلاجمىٖاث وبُٖاء الخٛظًت
4
الغاظٗت ٖىض الخاظت ل٩اٞت اإلاجمىٖاث وج٣ضًم الخٗؼٍؼ.
ؾغٍهت الخػلُم الظاحيٌٗ :غ ٝالخٗلُم الظاحي بإهه هٓام حٗلُمي ًِؿغ لُالب الُ٣ام بضعاؾت ًسخاعَا،وٍ٣ىم بظل ٪مخدغعا
مً ُ٢ىص الؼمان واإلا٩ان والالتزاماث التي جٟغى ٖاصة في الخٗلُم الخ٣لُضي وٍم ً٨ؤن ًخم طل ٪بةقغا ٝاإلاضعؽ ؤو صوهه،
والخٗلُم الظاحي في بَاع اإلاىٓماث الخٗلُمُت ً٩ىن بتهُئت اإلاى ٠٢الخٗلُمي ومىٓىمخه ٖلى الىدى الظي ٌؿدشحر صوا ٘ٞالُالب
بلى الخٗلم وٍؼٍض مً ٢ضعجه في الاٖخماص ٖلى هٟؿه في حٗلمه مخٟاٖال م٘ مهاصع السبرة مً خىله،وَى الصخيء الظي ًىٞغ له
٢ضعا ؤ٦برا مً اإلاكاع٦ت في ازخُاع ماصجه الخٗلُمُت،وَُٗىه ٖلى ا٦دؿاب مهاعاث الخٗلم الظاحي ،وال٣ضعة ٖلى ج٣ىٍم ج٣ضمه
5
هدى جد ٤ُ٣ؤَضاٞه.
وٍ٣ىم اإلاضعؽ في َظٍ الُغٍ٣ت بةٖاصة نُاٚت اإلادخىي الخٗلُمي في ق٩ل مك٨الث حٗغى ٕلى الُلبت ،وٍ٣ىم اإلاضعؽ
6
بمؿاٖضة للُلبت ٖلى ا٦دكا ٝخلى ٫لهظٍ للمك٨الث.
1ردينة ،عثمان يوسف ،)2005(.حذام عثمان يوسف ،طرائق التدريس(منهج ،أسلوب ،وسيلة) ،ط ،1عمان ،دار ادلنهاج للنشر والتوزيع ،ص80
2احلريري،نفس ادلرجع،ص.57
(3ردينة،نفس ادلرجع،ص.67
4الصمادي ،زلارب علي زلمد ،)2010(.اسرتاتيجيات التدريس بني النظرية والتطبيق ،ط ،1األردن ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،ص.242-240:
5فرج ،عبد اللطيف حسني ،)2007( .حتفيز التعلم،ط،1السعودية،دار احلامد للنشر والتوزيع ،ص.274-273:
6عبيد ،لييم ،)2009( .اسرتاتيجيات التعليم والتعلم يف سياق ثقافة اجلودة،ط،1عمان ،دار ادلسرية،ص.253
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ؾغٍهت الخػلُم ؤلالٌتروويٌٗ :غ ٝالخٗلُم ؤلال٨ترووي ٖلى ؤهه طل ٪الىىٕ مً الخٗلُم ال٣اثم ٖلى قب٨ت الخاؾب آلالي ،وُٞه
ج٣ىم اإلااؾؿت الخٗلُمُت بخهمُم مى ٘٢زام بها وإلاىاص ؤو بغامج مُٗىت لها .وًخٗلم الُالب ُٞه ًٖ َغٍ ٤الخاؾب آلالي
1
وٍ٩ىن بةم٩اهه الخهىٖ ٫لى الخٛظًت الغاظٗت.
والخٗلم ؤلال٨ترووي َى ٞغم الخٗلم التي ًخم بجاختها وحؿحرَا بىؾاثِ بل٨تروهُت جخًمً وؾاثِ مخٗضصة ٦خابُت وعمؼٍت
وبهغٍت وبُاهُت،نامخت ومخدغ٦ت٦،ما ؤهه ال ًدُذ  ِ٣ٞللمخٗلم ؤن ًسخاع اإلادخىي الظي ًخٗلمه بل وؤن ًسخاع الى٢ذ الظي
2
ًخٗلم ُٞه.
 2-4الضاقػُت للخػلمً:غي ٖلماء الىٟـ التربىي ؤن الضاُٗٞت حٗض مً ؤَم اإلاباصت التربىٍتٞ،بضون الغٚبت في الخٗلم لً ً٩ىن
َىا ٥ؤي حٗلم،وٍم ً٨حٗغٍٟها بإجها خالت صازلُت في الُالب جشحر ؾلى٦ه وحٗمل ٖلى اؾخمغاع ٌطا الؿلى ٥وجىظحهه هدى
جدَ ٤ُ٣ض،ٝؤي جىظه مُل اَخمام الُالب هدى مىدا مٗحن مغوعا باإلاغاخل الخالُت:
 جىظض لضي الُالب خالت جىجغ هٟسخي والتي ٢ض جٟطخي بلى ؾلى ٥مٗحن إلقبإ َظا اإلاُل.
ً دضص الُالب َغٍ٣ت مُٗىت الزخُاع الؿلى ٥اإلاغجبِ بهظا اإلاُل.
3
 جىظُه َظا الؿلى ٥بالُغٍ٤ة التي ًغي بإجها جاصي بلى جد ٤ُ٣الهض ٝاإلاؿُغ.
وَىا ٥مجمىٖت مً ألاؾالُب الىاظب اؾخسضامها في ْل هٓام  ٫م ص مً ؤظل ػٍاصة الضاُٗٞت ٖىض الُالبُٞ،ما ًلي ؤَمها:
بغٖاي
ة
 وي٘ الُلبت في مىا ٠٢البدض والاؾخُالٕ ،ألن خب الاؾخُالٕ ؤؾاسخي للخٗلم وؤلابضإ ،وٍخدضص صوع اإلاضعؽ
البدض وجىمُت الاؾخُالٕ لضي َلبخه.
 اؾخسضام ؤؾلىب ألاؾئلت بضال مً ج٣ضًم اإلاٗلىماث.
 اؾخسضام مٟاَُم ظضًضة وخضًشت في الخٗلُم.
 اؾخسضام الاؾخ٨كا.ٝ
 ج٣لُل ٞغم الغ٢ابت التي جسل ٤اإلالل وج٣لل مً اهدباٍ الُلبت.
 عبِ الضاُٗٞت بالخدهُل وهخاثجه.
 اؾخسضام ؤؾلىب الدك ٪ُ٨في مٗلىماث الُالب بالك٩ل الظي ًؼٍض مً صاُٗٞخه للبدض.
 جىٞحر ظى حٗلُمي ٌؿىصٍ الخب وألامً والخغٍت.
 ج٣لُل ٞغم الته٨م والسسغٍت بأعاء الُالب.
 بجاخت الٟغم للىجاح ألن الىجاح ًاصي بلى الىجاح.
 جىٞحر ْغو ٝبُئُت مالثمت للخٗلم مشل اؾخسضام الىؾاثِ واإلاشحراث الخؿُت.
 اؾخسضام ؤؾالُب الخٗؼٍؼ اإلاسخلٟت واإلاىاؾبت ل٩ل مى ٠٢حٗلُمي.
 ججىب اإلاماعؾاث الىمُُت في بظغاءاث الخٗلم .
1مقداد ،زلمد( .)2004اإلعداد الرتبوي لألستاذ اجلامعي ضلو طريقة شاملة،كتاب وقائع ندوة تنمية أعضاء ىيئة التدريس،كلية الرتبية جامعة ادللك سعود،
الرياض ،ص.4:
2عبيد،نفس ادلرجع ،ص.253
3درويش ،حلس داوود  ،وأبو شقري زلمد (دس) .زلاضرات يف مهارات التدريس ،دط ،عمان ،دار رافا،ص.200:
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 وي٘ ؤَضا ٝواُٗ٢ت ًم ً٨جد٣ُ٣ها لضي الُلبت.
 حٗغٍ ٠الُالب بما ًد٣٣ه مً هجاح ٖىض جد ٤ُ٣ألاَضا ٝمهما ٧ان هىٕ الىجاح.
 بجاخت الٟغم ؤمام الُلبت للخٗبحر ٖما ا٦دؿبىٍ مً ربغاث واؾخسضامها في خل اإلاك٨الث الخٗلُمُت.
 اؾخسضام ؤؾالُب الدصجُ٘ ألن طلً ٪ازغ بًجابا ٖلى الُالب،وزانت الدصجُ٘ اإلاخخاب٘ ٞةهه ًؼٍض مً اؾخمغاع ؤصاء
الُالب وٍ٣لل مً ٞغم ٟ٦ه وؾلبُاجه.
1
 ػٍاصة ٞغم الخٗاون الظي ٌٗخبر طا ٞاٖلُت ٦بحرة في الخٗلم.
 مكاع٦ت الُلبت ؤزىاء البدض والٗمل.
 الخىبُه اإلاؿخمغ باألزُاء ؤزىاء مخابٗت ٖملهم.
 جبُان ؤَمُت مكاعَٗهم وؤصائهم اإلامحز ُٞه.
2
 الخٛظًت الغاظٗت والتي ٌكترٍ ؤن ج٩ىن آهُت.
وألاؾخاط الجامعي قإهه في طل ٪قإن باقي اإلاضعؾحن في مسخل ٠اإلاؿخىٍاث الخٗلُمُت ًجب ؤن ًغاعي اإلااقغاث الؿاب٣ت الظ٦غ
والتي ًم ً٨الاؾخضال ٫مً زاللها ٖلى ؤن َغٍ٣ت الخضعَـ اإلاىخهجت مً ٢بله ٢اصعة ٖلى زل ٤الضاُٗٞت للخٗلم لضي َلبخه،
وهي الضالثل التي ؾىٗخمضَا في الجاهب الخُبُ٣ي لل٨ك ًٖ ٠ما بطا ٧ان ألاؾخاط ًغاعي َظٍ الى٣اٍ في َغٍ٣خه الخضعَؿُت.
 3-4الجامػت وألاؾخاط الجامعي:
حٗغ ٝالجامٗت بإجها ًٞاء بحرو٢غاَي ًًم مجمىٖت مً اإلاىاعص اإلااصًت واإلاالُت والبكغٍت لها َُ٩ل ًىضر مسخل٠
الازخهاناث ونالخُاث مخسظي ال٣غاع ٞحها،جخٟاٖل م٘ البِئت التي جيكِ بها ،وجىٟغص ًٖ باقي الخىُٓماث البحرو٢غاَُت
3
بسهىنُت ؤَضاٞها وم٩ىهاجه.
والجامٗت هي ماؾؿت ٖلمُت تهض ٝبلى زل ٤اإلاٗغٞت الٗلمُت ووكغَا،وحٗخبر مهضعا لالؾدشماع والخىمُت في اإلاىعص البكغي مً
ؤظل زل ٤الٗىانغ الٟٗالت في اإلاجخم٘،وٖمىما ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن الخٗلُم الجامعي َى طل ٪الىىٕ مً الخٗلُم والظي ًإحي بٗض
مغاخل حٗلُمُت ؾاب٣ت له (الخٗلُم الابخضاجي،الشاهىي) ٞهى يٖخبر جخىٍجا لهظٍ اإلاغاخل وؤٖالَا.
ؤما ألاؾخاط الجامعي ُٗٞض الغ٦حزة ألاؾاؾُت في الجامٗت،خُض جخمدىع خىله وُْٟت بٖضاص ال٩ىاصع البكغٍت التي حٗخبر ؤَم
مسغظاث الىٓام الجامعي،وٍهى ٠ألاؾاجظة الجامُٗىن في ظل صو ٫الٗالم بلى:
 ؤؾاجظة مدايغًٍ.
 ؤؾاجظة م٩لٟىن بالضعوؽ.
4
 ؤؽاجظة مُٗضًً.
ؤما ًٖ وْاث ٠ألاؾخاط الجامعي في ْل هٓام  ٫م ص ُٞم ً٨خهغَا ُٞما ًلي:
1محادات ،زلمد حسن ،)2008(.السلوك التنظيمي ،ط ،1عمان ،دار احلامد،ص.160-159
2

Mucchielli, Riger.(1985), les methodes actives dans la pédagogie des adultes , 5éd, françe, librairies
techniques,p :82

3جبارة ،سامية ( .)2008رضا األستاذ اجلامعي وعالقتو باألداء الوظيفي يف اجلامعة اجلزائرية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة احلاج خلضر
باتنة،ص.78:
4نوار ،مربوحة( .)1990العاملون يف التدريس اجلامعي أوضاعهم واجتاىاهتم ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة عنابة،ص.115:
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 وظُكت الخضعَـ :الخضعَـ َى وكاٍ مسُِ له إلاؿاٖضة شسو ؤو ؤشسام ما ال٦دؿاب ؤو حُٛحر بٌٗ اإلاٗاع ٝؤو
ألا٩ٞاع ؤو الاججاَاث ؤو الُ٣م ؤو اإلاهاعاث ،و ٤ٞؤَضا ٝمٗلىت ،ويمً مجهاط مدضص  ، 1خُض ً٣ىم مً زاللها بتزوٍض الُالب
الجامعي باإلاهاعاث والسبراث ،و بٖضاصٍ للخُاة اإلاهىُت ،و٦ظل ٪ج٣ضًم ٧اٞت اإلاٗاع ٝواإلاٗلىماث التي حؿاٖض ٖلى بزغاء ج٩ىًٍ
الُالب و بزاعة الضاُٗٞت لضًه للخُل٘ لُلب اإلاؼٍض مً الٗلم واإلاٗغٞتٞ،ىُْٟت الخضعَـ هي بمشابت جغظمت لؤلَضا ٝالتربىٍت
وظٗلها خ٣اث ٤ومٗلىماث واججاَاث.
 وظُكت البدث الػلميٌٗ:ض البدض الٗلمي مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت للجهىى الخًاعي بإي بلض ،وَى ٢غًٍ و مالػم للخٗلُم
الجامعي باٖخباع الجامٗت مهى٘ اإلاٗغٞت وخل٣ت الىنل بحن اإلاجخم٘ ومخُلباجه وبحن ناوعي اإلاٗغٞت(ؤؾاجظتها الباخشحن)،2و
ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن البدض الٗلمي ًلٗب صوعا َاما في ج٣ضم اإلاجخمٗاث وجُىعَا ًٖ َغٍ ٤مٗالجت اإلاكا٧ل والهٗىباث التي
حٗترى ؾبُل ج٣ضم اإلاجخمٗاث ،ومداولت الخىنل بلى خلى ٫مىاؾبت ٦ما ؤن وُْٟت البدض الٗلمي ٢اصعة ٖلى ججضًض اإلاٗاعٝ
واإلاٗلىماث لؤلؾخاط الجامعي باؾخمغاع ،والتي ًم ً٨له ؤن ٌؿخٛلها وٍىْٟها في ٖملُت الخضعَـ التي ًخم ٖلى ؤؾاؾها جىنُل
3
اإلاٗاع ٝللُلبت بما ًدىاؾب م٘ الخ٨ىىلىظُاث الجضًضة.
 وظُكت الخيشُـ :جخًمً وُْٟت الخيكُِ لضي ألاؾخاط الجامعي ما ًلي:








مىا٢كت ؤَضا ٝالخ٩ىًٍ والخضعَـ م٘ اإلاٗىُحن واإلاهخمحن.
الُ٣ام بالخدلًل الجماعي للُلب ٖلى الخ٩ىًٍ.
الُ٣ام بضعاؾاث جدلُلُت للىيُٗاث والهُئاث الخ٩ىٍيُت.
الُ٣ام بخدلُل البرامج وجُُ٣مها والٗمل ٖلى ظٗلها حؿاًغ الخُىعاث والخٛحراث .
مماعؾت ُ٢اصة اإلاجمىٖاث صازل الجامٗاث.
حؿهُل وجىُٓم ٖملُت الخ٩ىًٍ الخٗاووي.
4
جدلُل واؾخٗما ٫الخدٟحزاث الٟغصًت والجماُٖت للخهىٖ ٫لى ألاَضا ٝالخ٩ىٍيُت اإلاغٚىبت

 وظُكت ؤلاغالم والخىحُه:جخًمً َظٍ الىُْٟت ما ًلي:






جُُ٣م اججاَاث الُلبت مً ؤظل الٗمل ٖلى جىظحههم بلى ؤ ٌٞج٩ىًٍ ًىاؾبهم.
جىظُه ٖملُت الخ٩ىًٍ بٗض صعاؾت اإلاُُٗاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للُالب واإلادُِ.
ثوظُه الُلبت ؤزىاء بهجاػَم إلاكاعَٗهم ،مً ؤظل يمان الىنى ٫بلى ألاَضا ٝاإلاغؾىمت
بٖالم الُلبت بيخاثجهم ومضي ج٣ضمهم لخىٞحر الخٛظًت الغاظٗت والٗمل ٖلى جُىٍغ طواتهم.
5
مؿاٖضة الُلبت ٖلى بزخُاع ؤوؿب اإلاؿاعاث الضعاؾُت واإلاهىُت.

1معمرية ،بشري ( .)2006واقع التدريس والبحث اجلامعيني ،كتاب ادللتقى الدويل حول (نظرة جديدة للتعليم العايل والبحث العلمي بني الضغوطات
الداخلية واالختيارات الذاتية)  ،جامعة العريب بن مهيدي ،أم البواقي،ص.471:

2دباس ،ىاشم فوزي ،وحجيم يوسف .)2008(.إدارة التعليم اجلامعي مفهوم حديث يف الفكر ادلعاصر ،ط ،1األردن ،الوراق للنشر والتوزيع،ص.125:

3 André, Gustin.(2001), management des établissements scolaires, 1er éd, Belgique, debook université et larcier
)p:50.
4ibid,p:141
5 Bireaid, Annie. (1990), les méthodes pédagogique dan l‟enseignement, édition organisation,p :74
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 وظُكت الخهىٍم:بن اإلاماعؾت الخ٣ىٍمُت من ؤبغػ مهام ألاؾخاط الجامعيٞ،هي جخًمً ج٣ضًغ ٢ضعاث الُلبت والى٢ىٖ ٝلى
مضي جدهُلهم وج٣ضمهم الضعاسخي وال٨ٟغي.
ولخد ٤ُ٣الٟٗالُت في اإلاماعؾاث الخ٣ىٍمُت ال بض ٖلى اإلا٣ىم ؤن ٌٗخمض َغ ١مىهجُت في الخ٣ىٍم٦،ما ًجب ؤن ًىىٕ في
مهاصعٍ،ووؾاثله،والبض ؤًًا ؤن ً٩ىن لؤلؾخاط بَالٕ ٖلى ٖملُت الخ٣ىٍم وٞىاثضَا٦،ما ًجب ؤن ً٩ىن ٢اصعا ٖلى جُبُ٤
1
اإلاماعؾاث الخ٣ىٍمُت.
 زضمت اإلاجخمؼً :يخٓغ مً ألاؾخاط الجامعي ؤن ٌؿاَم في زضمت اإلاجخم٘ وٍ٣ضم ٧ل ؤق٩ا ٫اإلاؿاٖضة لهٞ .لِـ مً
زهاثو ألاؾخاط الجامعي الخ٣ى ٘٢في بغظه الجامعي صون الاهضماط في اإلاجخمٕ والخٟاٖل مٗه وظٗل ٖلمه في مخىاوَ ٫ظا
2
اإلاجخم٘ لالؾخٟاصة مىه.
بياٞت بلى ما ؾب ٤مً الىْاثً ٠م ً٨ال٣ى ٫ؤن َىا ٥وْاث ٠يمىُت تهض ٝبلى مىا٦بت مخُلباث الٗهغ والٗىإلات.
 4-4الػلىم الاحخماغُت :هي جل ٪اإلاجمىٖت مً الٗلىم التي تهخم بضعاؾت قتى الٗال٢اث التي جدضر بحن بجي البكغ هدُجت
لخٟاٖلهم م٘ بًٗهم البٌٗ في خُاتهم الُىمُت،وم٘ بِئتهم التي ٌِٗكىن ٞحها مً هاخُت ؤزغي؛ وجخٗضص مؿمُاث َظا
الش٣اُٞت،
اإلاجاٞ: ٫خاعة الٗلىم الاظخماُٖت ،وجاعة الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،وجاعة الٗلىم الؿلىُ٦ت ،وجاعة الٗلىم
وجاعة الٗلىم اإلا٘هىٍت ،وجاعة الٗلىم ،الٗ٣لُت ،وجاعة الٗلىم الغوخُت.
 5-4هظام ُ م ص(لِؿاوـ-ماؾتر-صيخىعاٍ)َ:ى هٓام زام بالخٗلُم الٗاليْ ،هغ في الضو ٫ألاهجلىؾ٨ؿىهُت «الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،بغٍُاهُا»،زم جبيخه الضو ٫ألاوعبُت في ؤوازغ الدؿُٗيُاث ،ؤما في الجؼاثغ ٣ٞض جم جبيُه في يىء الخىنُاث
السانت بلجىت بمالح اإلاىٓىمت التربىٍت بهض ٝالخماشخي م٘ الخدىالث الؿُاؾُت ،الاظخماُٖت ،والا٢خهاصًت الىَىُت،ومً
،2006وَى ٢اثم ٖلى
-2004
ظهت ؤزغي للخماشخي م٘ الخدىالث الٗاإلاُت و هٓام الٗىإلات ،و٢ض جم جُبُ٣ه مىظ الضزى ٫الجامعي
زالر مغاخل (لِؿاوـ-ماؾتر-ص٦خىعاٍ).
وجمشلذ ؤَضاٞه الغجيؾُت ُٞما ًلي:
 اإلاغوهت :التي حؿمذ بم٣اعهت ومٗاصلت الكهاصاث ٖلى الهُٗض الضولي،خُض ًخم بعٞا ١الكهاصة بملخً ٤ىضر الٟ٨اءاث
التي جم مىدها للمخ٩ىن بالخٟهُل.
 الخغيُت :مً ؤظل الجمُ٘،بمٗجى الؿماح بدغُ٦ت (الُلبت،ألاؾاجظة،الباخشىن وباقي ؤٞغاص الُا٢م الجامعي) ٧ل طل ٪مً
ؤظل الؿماح بدباص ٫السبراث ٖلى اإلاؿخىي الضولي.
 خغٍت الؿالب في ازخُاع مؿاع الخ٩ىًٍ ،وجدضًض مكغوٕ صعاؾخه اإلانهي وطل ٪بالخيؿُ ٤م٘ اإلااؾؿاث ؤو الهُئاث
اإلاىْٟت.
٩َُ لت مخ٩ىهت مً زالر مغاخل مخضعظت
 حٗمُم هٓام ال٣غوى )،(ECTSؤي هٓام ال٣غوى ألاوعوبي للخٗلُم الٗالي.

1بوسنة ،زلمود( .)2004التقومي والبيداغوجيا يف النسق الرتبوي ،منشورات سلرب الرتبية ،العدد  ،5كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،اجلزائر،ص.105:
2مقداد ،زلمد( .)2004اإلعداد الرتبوي لألستاذ اجلامعي ضلو طريقة شاملة،كتاب وقائع ندوة تنمية أعضاء ىيئة التدريس ،كلية الرتبية جامعة ادللك سعود،
الرياض،ص.7:
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 جُُ٣م ظىصة ؤهٓمت الخٗلُم الجامعي و٢ ٤ٞاٖضة ؤو مبضؤ اإلاٗاع ٝاإلاكتر٦ت والتي حؿمذ ٦ما ؾب ٤الظ٦غ بالخغُ٦ت
إلاسخل ٠الٗىانغ.
 الدؿُحر الظاحي للجامٗت والخٟ٨ل بخُُٛت ه٣ٟاتها طاجُا ،خُض جهبذ الجامٗاث ماؾؿاث مىخجت.
 الخ٩ىًٍ مً ؤظل الىىُٖت،ؤي يمان ج٩ىًٍ هىعي وفي هٟـ الى٢ذ ًلبي خاظاث ومخُلباث اإلاجخم٘ في ؾى ١الٗمل مً
ٟ٦اءاث ظامُٗت.
 الخ٣لُل مً الدجم الؿاعي الضعاسخي (ؤ٢هاٍ 25ؾاٖت ،وؤصهاٍ 20ؾاٖت).
 جُىٍغ مُ٩اهحزماث الخ ٠ُ٨اإلاؿخمغ والخىا ٤ٞم٘ اإلاهً.
 بُٖاء بٗض ؤوعوبي للخٗلُم الجامعي،وزل ٤الهىٍت ألاوعوبُت وعوح ؤلاهماء لضي الُالب ألاوعوبي.
بطن ٞالضو ٫ألاوعوبُت ٢ض ؾٗذ مً زال ٫اهتهاظها لهظا الىٓام بلى ججضًض وجُىٍغ وٖهغهه ؤهٓمتها الجامُٗت.
خاولىا مما ؾب ٤تهُئت ؤعيُت نلبت لضعاؾدىا مً زال ٫الخٗغٍ ٠بم٩ان ٖمل ألاؾخاط باٖخباعٍ م٩ان الضعاؾت مً ظهت،ومً
ظهت ؤزغي خاولىا الخٗغٍ ٠باألؾخاط الجامعي و٧ل ما ًخٗل ٤به وٍسضم صعاؾدىا ونىلىا بلى الخٗغٍ ٠بخسهو ألاؾخاط
مىيىٕ الضعاؾت وهي الٗلىم الاظخماُٖت ،وخاولىا التر٦حز ٖلى وْاثٟه ٧ىجها حكخمل وُْٟت الخضعَـ والتي حٗض مدىعا
للضعاؾت الخالُت ،واإلاهمت التي ٌؿخُُ٘ مً زاللها ألاؾخاط الخإزحر ٖلى َلبخه وع ٘ٞمؿخىٍاث الضاُٗٞت لضحهم بطا ؤخؿً
ازخُاع الُغاث ٤الخضعَؿُت ال٣اصعة ٖلى طل.٪
 -5إحغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت:
 1-5اإلاىهج اإلاؿخسضم:هٓغا لُبُٗت ؤو َض ٝصعاؾدىا الخالُت وَى الُغٍ٣ت الخضعَؿُت الؿاثضة في ْل هٓام  ٫م ص وٖال٢تها
بالضاُٗٞت للخٗلم لضي َلبت الٗلىم الاظخماُٖت٣ٞ،ض جم الاٖخماص ٖلى اإلاىهج الىضكي اإلاىاؾب لظل٧ ٪ىهه حهخم بضعاؾت
الٓاَغة ٦ما جىظض في الىاُٞ،٘٢هٟها ونٟا ص٣ُ٢ا وَٗبر ٖجها حٗبحر ُُٟ٦ا ؤو حٗبحرا ٦مُا.
 2-5خضوص الضعاؾت:
أ -الخضوص اإلاٍاهُت:ل٣ض جم بظغاء الضعاؾت الخُبُُ٣ت ب٣ؿم الٗلىم الاظخماُٖت الخاب٘ ل٩لُت آلاصاب وا٫لٛاث والٗلىم
الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت بجامٗت الٗغبي بً مهُضي بىالًت ؤم البىاقي.
ب -الخضوص الؼماهُت:بما ؤن م٩ان الضعاؾت و٦ظا مجخم٘ الضعاؾت مٗغو ٝلضي الباخشت لم جَ ً٨ىا ٥خاظت بلى بظغاء
 2016جم زاللها
 2015ب٫يٚاًت 10ظاهٟي
صعاؾت اؾخُالُٖت ٩ٞاهذ مباقغة الضعاؾت ألاؾاؾُت،والتي امخضث مً 12هىٞمبر
بظغاء الضعاؾت ألاؾاؾُت.
 3-5غُىت الضعاؾت:
أ -الػُىت التي ؾبهذ غليها صاة الاؾخبُان:جخمشل في الُلبت الظًً َب٣ىا ٖلحهم مُ٣اؽ الضاُٗٞت للخٗلم ،وٍم ً٨جىيُذ
جهيُ ٠ؤٞغاص اإلاجخم٘ خؿب جسههاتهم ٧الخالي:
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الؿىت

الخسهو

الٗضص

ألاولى

ظظٕ مكترٖ ٥لىم اظخماُٖت

276

اليؿبت
 42.3ة
اإلائى
ي%

ؤعَىٞىهُا

23

%3.5

ٖلم الىٟـ

55

%8.4

ٖلم الاظخمإ

36

%5.5

ٖلىم التربُت

30

%5

144

% 22

ٖلم الىٟـ الٗمل

16

%2.4

ٖلم الىٟـ الُٗاصي

23

%3.5

ؤعَىٞىهُا

24

%3.6

بصاعة وحؿحر في التربُت

29

%4.44

ٖلم الاظخمإ

24

%3.6

116

%17.76

بصاعة وحؿحر في التربُت

19

%2.9

ؤعَىٞىهُا

28

%4.28

ٖلم الىٟـ الٗمل

12

%1.8

ٖلم الىٟـ الُٗاصي

23

%3.5

82

%12.55

35

%5.35

653

%100

الشاهُت

اإلاجـ ـ ـ ـ ــمىٕ

الشالشت

اإلاجـ ـ ـ ـ ــمىٕ

ؤولى ماؾتر

اإلاجـ ـ ـ ـ ــمىٕ
زاهُت ماؾتر ماؾتر

ٖلم الىٟـ الٗمل
اإلاجـ ـ ـ ـ ــمىٕ ال٨لي

الجضوُ عنم( :)01جىػَؼ قغاص اإلاجخمؼ خؿب الخسطظ الظي ًيخمىن إلُه.
 %37.06مً حجم اإلاجخم٘ ألانلي،باٖخباع ؤن حجم
و٢ض جم جىػَ٘ مُ٣اؽ الضاُٗٞت للخٗلم ٖلىَ 242البا ؤي ما ً٣ابله وؿبت
الُٗىت اإلا٣ابل لـ 653في ظضوَ uma sckaran ٫ى ، 242وجم اؾترظإ 160بؾخبُاها ٧امال و٢ابال للخدلُل،ؤي ما ً٣اعب وؿبت
.%66
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وٍم ً٨جىيُذ جىنُ ٠الُٗىت خؿب الخسهو ٧الخالي:
الؿىت

الخسهو

الٗضص

اليؿبت اإلائىٍت

ألاولى

/

66

%41.25

ؤعَىٞىهُا

5

%3.12

ٖلم الىٟـ

16

%10

ٖلم الاظخمإ

10

%6.25

ٖلىم التربُت

7

%4.37

38

%23.75

ٖلم الىٟـ الٗمل

6

%3.75

ٖلم الىٟـ الُٗاصي

7

%4.37

ؤعَىٞىهُا

5

%3.12

بصاعة وحؿحر في التربُت

7

%4.37

ٖلم الاظخمإ

5

%3.12

30

%18.75

بصاعة وحؿحر في التربُت

4

%2.5

ؤعَىٞىهُا

9

%5.62

ٖلم الىٟـ الٗمل

3

%1.87

ٖلم الىٟـ الُٗاصي

4

%2.5

20

%12.5

6

%3.75

160

%100

الشاهُت

اإلاجـ ـ ـ ـ ــمىٕ

الشا٫زت

اإلاجـ ـ ـ ـ ــمىٕ

ؤولى ماؾتر

اإلاجـ ـ ـ ـ ــمىٕ
زاهُت ماؾتر

ٖلم الىٟـ الٗمل

اإلاجـ ـ ـ ـ ــمىٕ ال٨لي

الجضوُ عنم( :)02جىػَؼ قغاص الػُىت خؿب الخسطظ الظي ًيخمىن إلُه.
ب -الػُىت التي ؾبهذ غليها صاة اإلاهابلت :م بظغاء اإلا٣ابلت م٘ 10ؤؾاجظة مً ؤنل 50ؤؾخاطا،ؤي ما ً٣ابله %20مً الٗضص
ؤلاظمالي،وَى الٗضص ألا٢صخى الظي جم٨ىذ الباخشت مً م٣ابلخه هٓغا لخىا٦ب مجغٍاث الضعاؾت اإلاُضاهُت م٘ جهاًت الؿضاؽي
الشاوي والتي حٗخبر ٞترة اوكٛا ٫باليؿبت لهم.
 4-5صواث حمؼ البُاهاث :مً ؤظل ظم٘ البُاهاث الالػمت لضعاؾدىا اٖخمضها ٖلى:
 مهُاؽ صاقػُت الخػلم:اؾخسضمذ الباخشت مُ٣اؽ الضاُٗٞت للخٗلُم اإلاضعسخي والجامعي،الظي ؤٖض لخُُ٣م اإلاىا٠٢الخٗلُمُت التي ًىاظهها الُالب في اإلاضعؾت ؤو الجامٗت الظي ؤٖضٍ ٧ل مً :يىػٍٍي و هخىؾل ،و٢ض ه٣ل بلى الٗغبُت وَىع مً
٢ 2009ام الغاٞعي بخُىٍغ ألاصاة لخخىاءم م٘ الُالب الؿٗىصي بٗض الاَالٕ ٖلى ٖضة م٣اًِـ في
،1989وفي
٢بل ؾلُمان
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الضاُٗٞت للخٗلم مشل مُ٣اؽ عاؾل و٦ظا ما جًمىخه ألابدار في مىيىٕ الضاُٖٝت للخٗلم،و٢ض ٢امذ الباخشت بخُبُ٣ه بٗض
حٗضًل بٌٗ البىىص لخخالءم م٘ صعاؾتها والخإ٦ض مً نض٢ه وزباجه،وٍم ً٨جىيُذ اإلاداوع التي بجي ٖلى ؤؾاؾها اإلاُ٣اؽ وبىىص
٧ل مدىع ٧الخالي:
اإلاداوع

البىىص

الضٝء

31.25.19.13.7.1

الاظخماُٖت

32 ،26 ،20 ،14 ،8 ،2

الٟ٨اءة

33 ،27 ،21 ،15 ،9 ،3

اإلاُل

.34 ،28 ،22 ،16 ،10 ،4

الُاٖت

.35 ،29 ،23 ،17 ،11 ،5

اإلاؿاولُت

.36 ،30 ،24 ،18 ،12 ،6
الجضوُ عنم( :)03مداوع وبىىص مهُاؽ الضاقػُت للخػلم.

*ووكحر َىا بلى ؤن ٧ل بىىص اإلاُ٣اؽ جدؿم بالهُٛت ؤلاًجابُت وطل ٪لدؿهُل ظغص الىخاثج الجهاثُت.
 الخ ضابظ الؿٌُىمترًت:
 ضضم الاؾخبُان :جم الخد ٤٣مً نض ١الاؾخبُان باؾخسضام نض ١الاحؿا ١الضازلي مً زال ٫جىػَٗه ٖلى ُٖىت
اؾخُالُٖت ٢ضعث بَ 53البا ،خُض جم بُٖاء ٧ل بضًل مً البضاثل الشالر صعظت :صاثما( ،)03ؤخُاها( ،)02ؤبضا( ،)01وطل٪
مً ؤظل جُبُ ٤مٗاصلت ٧اع ٫بغؾىن ٫خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن صعظاث ٧ل بىض والضعظت ال٩لُت لالؾخبُان ،مً ؤظل
 ،1968و٧اهذ الىخاثج ٦ما هي مىضخت في اإلالخ( ٤ع٢م)01:
اؾدبٗاص البىىص طاث الاعجباَاث ألا٢ل مً 0.5جبٗا إلاد ٪مِكُل
وبالخالي ٣ٞض اخخٟٓذ الباخشت ب٩ل بىىصا الؾخبُان م٘ بظغاء بٌٗ الخٗضًالث في ا٫بىىص التي خاػث ٖلى وؿبت ؤ٢ل مً،0.5
ألجها لِؿذ بُٗضة ًٖ 0.5واإلاُ٣اؽ الجهاجي ٦ما ًىضخه اإلالخ( ٤ع٢م)02:
 زباث الاؾخبُان :للخإ٦ض مً زباث الاؾخبُان اؾخسضمذ الباخشت َغٍ٣ت الخُبُ ٤وبٖاصة الخُبُ ٤والتي حٗغ ٝؤًًا
بمٗامل الاؾخ٣غاع ٖبر الؼمً،خُض َب ٤اإلاُ٣اؽ مغجحن ٖليُٖىت مً الُلبت ٢ضعث بـَ 50البا وَالبت م٘ مغاٖاة الٟانل
الؼمجي والظي ٢ضع بً 18ىما ،زم ٢مىا بدؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن هخاثج الخُبُ٣حن و ٤ٞاإلاٗاصلت التي ب٢ترخها بغؾىن

0.74
ع=
ؤي ؤن مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن بحن الخُبُ٣حن حؿاوي
 0.74ؤي ؤن الاؾخبُان زابذ.
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ب .اإلاهابلت:جمذ م٘ 10ؤؾاجظة مً بحن ألاؾاجظة الظًً ًضعؾىن َلبت الخسههاث اإلاسخلٟت التي جىضعط يمً مُضان الٗلىم
الاظخماُٖت مً طوي الخسهو،و٧اهذ تهض ٝالباخشت مً زاللها بلى الخىنل بلى َغٍ٣ت الخضعَـ الؿاثضة في ْل هٓام  ٫م
ص ،باٖخباع ؤن َظٍ ألازحرة ال ًم ً٨الخىنل بلحها ًٖ َغٍ ٤الُالب ٞهىا ٥بٌٗ اإلاغاخل السُٟت ٖىه٦ ،مغخلت جدًحر
الضعوؽ والتي حٗخبر مً ؤَم ماقغاث الخٗغٖ ٝلى َغٍ٣ت الخضعَـ ٞال ًم ً٨للُالب الخٗغٖ ٝلى ؾحروعتها٦،ما ؤن مغخلت
الخُُ٣م في ظؼئها ألا٦بر ج٩ىن زُٟت ًٖ الُالب وبالخالي ٞةن ألاؾخاط َى ال٣اصع ٖلى بٞاصجىا ؤ٦ثر ٝيَظًً اإلاجالحن ال ؾُما
الخدًحر للضعوؽ َظا مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي لخدضًض ٖال٢ت الُغٍ٣ت اإلاؿخسضمت مً ٢بله بمؿخىي الضاُٗٞت لضي
َلبتهم والظي جم الخىنل بلُه مً زال ٫هخاثج الاؾخبُان.
ولخىُٟظ اإلا٣ابلت ٢مىا بخهمُم الضلُل الظي ؾِخم في يىثه جهيُ ٠اؾخجاباث ألاؾاجظة لذخضًض َغٍ٣ت جضعَؿهم خؿب
مضي جُاب ٤اؾخجاباتهم م٘ زهاثو ٧ل َغٍ٣ت (اإلالخ ٤ع٢م.)03:
 5-5ألاؾالُب ؤلاخطابُت:
ل٣ض جم اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخهاثُت الخالُت مً ؤظل جدلُل البُاهاث التي جم ظمٗها بٛغى جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت:
الخ٨غاعاث ،اليؿب اإلائىٍت لخدضًض جىػَ٘ الاؾخجاباث ،اإلاخىؾِ الخؿابي.
 6-5غغع هخابج الضعاؾت وجكؿحرَا في غىء الدؿااالث:
أ  -هخابج الاؾخبُان:
 اإلادىع ألاوُ :الضفء
صاثما

ؤخُاها

ؤبضا

اإلاجمىٕ

29

44

87

160

الخ٨غاعاث

%18.12

%54.37 %27.5

%100

اليؿب
اإلائىٍت
الجضوُ عنم ( :)04هخابج اإلادىع ألاوُ مً الاؾخبُان.
 %18.12مً الُلبت ٌكٗغون بمؿخىٍاث ٖالُت مً الضٝء ظغاء صعاؾتهم بالجامٗت في ْل
مً الجضو ٫ع٢م (:)04هالخٔ ؤن
 %54.37ال ٌكٗغون بإي صٝء.
ٌ %27.5كٗغون بمؿخىٍاث مخىؾُت مً الضٝء ،ووؿبت
هٓام  ٫م ص ،بِىما وؿبت
 اإلادىع الثاوي :الاحخماغُت
صاثما

ؤخُاها

ؤبضا

اإلاجمىٕ

الخ٨غاعاث

28

14

118

160

اليؿب اإلائىٍت

%17.5

%8.75

%73.75

%100

الجضوُ عنم ( :)05هخابج اإلادىع الثاوي مً الاؾخبُان
 %17.5مً الُلبت ٌكٗغون بمؿخىٍاث ٖالُت مً الاظخماُٖت ظغاء صعاؾتهم بالجامٗت في ْل
مً الجضو ٫ع٢م ( :)05هالخٔ ؤن
 %73.75ال ٌكٗغون بإي اظخماُٖت .
ٌ %8.75كٗغون بمؿخىٍاث مخىؾُت مً الاظخماُٖت ،ووؿبت
هٓام  ٫م ص،بِىما وؿبت
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 اإلادىع الثالث :الٌكاءة
صابما

خُاها

بضا

اإلاجمىع

الخ٨غاعاث

14

51

95

160

اليؿب اإلائىٍت

%8.75

%31.87

%59.38

%100

الجضوُ عنم ( :)06هخابج اإلادىع الثالث مً الاؾخبُان
 %8.75مً الُلبت ٌكٗغون بمؿخىٍاث ٖالُت مً الٟ٨اءة ظغاء صعاؾتهم بالجامٗت في ْل
مً الجضو ٫ع٢م (:)09هالخٔ ؤن
 %59.38ال ٌكٗغون بإي ٟ٦اءة.
ٌ %31.87كٗغون بمؿخىٍاث مخىؾُت مً الٟ٨اءة ،ووؿبت
هٓام  ٫م ص ،بِىما وؿبت
 اإلادىع الغابؼ :اإلاُل
صاثما

ؤخُاها

ؤبضا

اإلاجمىٕ

41

47

72

160

%45

%100

الخ٨غاعاث
ي
اليؿب اإلائى ة

%29.37 %25.62

الجضوُ عنم (:)07هخابج اإلادىع الغابؼ مً الاؾخبُان
 %25.62مً الُلبت ٌكٗغون بمؿخىٍاث ٖالُت مً اإلاُل لضعاؾتهم بالجامٗت في ْل هٓام  ٫م
مً الجضو ٫ع٢م (:)10هالخٔ ؤن
ٌ %29.37كٗغون بمؿخىٍاث مخىؾُت مً اإلاُل ،ووؿبت %45ال ٌكٗغون بإي مُل.
ص،بِىما وؿبت
 اإلادىع الخامـ :الؿاغت
صاثما

ؤخُاها

ؤبضا

اإلاجمىٕ

الخ٨غاعاث

13

24

123

160

اليؿب اإلائىٍت

%8.12

%15

%76.87

%100

الجضوُ عنم ( :)08هخابج اإلادىع الخامـ مً الاؾخبُان
مً الجضو ٫ع٢م (:)11هالخٔ ؤن %8.12مً الُلبت لضحهم مؿخىٍاث ٖالُت مً الُاٖت ججاٍ ٢ىاوين وؤهٓمت الجامٗت،بِىما
 %76.87لِـ لضحهم بإي َاٖت ل٣ىاهحن وؤهٓمت
وؿبت %15مً الُلبت لضحهم مؿخىٍاث مخىؾُت مً الُاٖت ،ووؿبت
الجامٗت.
 اإلادىع الؿاصؽ:اإلاؿؤولُت
صاثما

ؤخُاها

ؤبضا

اإلاجمىٕ

الخ٨غاعاث

10

53

97

160

اليؿب اإلائىٍت

%6.25

%60.62 %33.12

%100

الجضوُ عنم ( :)09هخابج اإلادىع الؿاصؽ مً الاؾخبُان
مً الجضو ٫ع٢م (:)12هالخٔ ؤن %6.25مً الُلبت ٌكٗغون بمؿخىٍاث ٖالُت مً اإلاؿاولُت ججاٍ ظامٗتهم،بِىما وؿبت
 %60.62لِـ لضحهم ؤي قٗىع باإلاؿاولُت ججاٍ
 %33.12مً الُلبت ٌكٗغون بمؿخىٍاث مخىؾُت مً اإلاؿاولُت ،ووؿبت
ظامٗتهم.
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 اُهخابج الٍلُت إلاهُاؽ الضاقػُت للخػلم:
صاثما

ؤخُاها

ؤبضا

اإلاجمىٕ

الخ٨غاعاث

135

233

592

960

اليؿب اإلائىٍت

%14.06

%24.27

%61.66

%100

الجضوُ عنم ( :)10الىخابج الٍلُت الاؾخبُان
 %24.27مً
 % 14.06مً الُلبت لضحهم مؿخىٍاث ٖالُت مً الضاُٗٞت للذٖلم  ،بِىما وؿبت
مً الجضو ٫ع٢م (:)13هالخٔ ؤن
 %61.66لِـ لضحهم ؤي صاُٗٞت للخٗلم.
الُلبت لضحهم مؿخىي مخىؾِ مً الضاُٗٞت للخٗلم ،ووؿبت
ؤي ؤن مؿخىٍاث الضاُٗٞت لضي الُلبت ٖمىما مىس.ٌٟ
ب -غغع هخابج اإلاهابلت:مً زال ٫جدلُل اإلا٣ابالث ُُٟ٦ا جم الخىنل بلى الىخاثج الخالُت:
 مٗٓم ألاؾاجظة ٌ٘جمضون في الخدًحر للماصة الضعاؾُت في ْل هٓام  ٫م ص ٖلى السهاثو الخ٣لُضًت ،ؤي بما الا٦خٟاء
بالخدًحر للماصة الضعاؾُت التي ؾى ٝج٣ضم ؤو بخدًحر الً٣اًا التي ؾدشاع للى٣اف مً ٢بلهم ،خُض ًغي ألاؾاجظة بإن
البراٖت ج٨مً في الاؾخٗضاص الجُض والخدًحر اإلاؿب ٤للماصة الٗلمية والاؾخٗضاص لؤلؾئلت وألامشلت اإلادخملت،زانت بطا ٧ان
اإلاُ٣اؽ ظضًض باليؿبت لؤلؾخاط(لم ًضعؾه ؾاب٣ا).
 ج٣ىم وؿبت ٦بحرة مً ألاؾاجظة بُغح ؤؾئلت في ٧ل مغخلت مً مغاخل الضعؽ بهض ٝالخإ٦ض مً ونى ٫اإلاٗلىماث ،ومً
اهدباَهم واؾدُٗابهم للماصة التي ٢ضمذ٦ ،ما ًخم حصجُٗهم صاتما ٖلى َغح حؿائالتهم التي حؿاٖض ألاؾخاط ٖلى جدضًض
مىاًَ الٛمىى لضحهم ،وَى ألامغ الظي ًىُب ٤م٘ زهاثو َغٍ٣ت اإلادايغة.
٦ ما ؤن وؿبت ٦بحرة ؤًًا مً ألاؾاجظة اإلا٣ابلحن نغخىا بإجهم ٌصجٗىن الُلبت ٖلى الى٣اف ًٖ َغٍَ ٤غح مىايُ٘
وؤؾئلت ٢ابلت للى٣اف لالؾخٟاصة مً مٗلىماتهم ولخىمُت مهاعاث الى٣اف والخىاع والخ٨ٟحر،...وَى ما ًخىا ٤ٞم٘ زهاثو
َغٍ٣ت اإلاىا٢كت.
ٌ ؿخسضم بٌٗ ألاؾاجظة َغٍ٣ت خل اإلاك٨الث في الخهو الخُبُُ٣ت(،)TDل ِ٣ٞ ً٨في بٌٗ اإلاىايُ٘ التي جهلر ألن
جُغح في ق٩ل ً٢اًا بق٩الُت خؿب وظهت هٓغَم.
 وَؿخسضم ألاؾاجظة زانُت مً زهاتم الخٗلُم الخٗاووي في الخهو الخُبُُ٣ت وهي ج٣ؿُم َلبت الٟىط بلى مجمىٖاث
إلهجاػ البدىر ،ل ً٨صون مغاٖاة السهاثو ألازغي لُغٍ٣ت الخٗلُم الخٗاووي.
 بطا بظماال ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن ألاؾاجظة ٌؿخسضمىن في ج٣ضًم صعوؾهم الُغ ١الخ٣لُضًت بك٩ل ؤ٦بر مً الُغ ١الخضًشت.
 ؤٚلبُت ألاؾاجظة ٌؿخسضمىن هىٖحن مً الخ٣ىٍم اإلاؿخمغ والخ٣ىٍم في جهاًت الؿضاسخي.
 ؤما بسهىم الٗال٢ت بحن َغٍ٣ت الخضعَـ اإلاؿخسضمت مً ٢بلهم واهسٟاى مؿخىي الضاُٗٞت لضي َلبتهم ٞةن:
 بٌٗ ألاؾاجظة ؤعظٗه بلى َغٍ٣ت الخضعَـ الٛحر مدٟؼة واإلاىخهجت مً ٢بل ألاؾاجظة زانت ال٣لُلي السبرة مًَم،وبلى
َغٍ٣ت حٗامل ألاؾخاط م٘ الُلبت ؤزىاء الخضعَـ لجظبهم للماصة الٗلمُت اإلا٣ضمت مً ٢بلهم.
 لٖ ً٨ضصا ٦بحرا مً ألاؾاجظة ؤعظٗه بلى الُلبت في خض طاتهمٞ ،دؿب وظهت هٓغَم ٞالُالب الجامعي َى هخاط إلاىٓىمت
حٗلُمُت حٗاوي ظملت مً الازخالالث ؤٞغػث َظٍ الىىُٖت مً الُلبت التي ال ًم ً٨بٖاصة جضعا ٥الٟجىاث التي ٌٗاوي مجها زال٫
مغخلت الخٗلُم الجامعي التي حٗخبر جىظحهُت ؤ٦ثر مجها حٗلُمُت.
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٦ ما ؤعظ٘ ألاؾاجظة َظا الاهسٟاى ؤًًا بلى ظملت مً الٗىامل الساعظت ًٖ الُالب وألاؾخاط والتي ًم ً٨اٖخباعَا ٖىامل
بصاعٍت ججهحزًت٦ ،ى٣و الىؾاثل والخ٣ىُاث الخضًشت والتي ججٗل ألاؾخاط مجبرا ٖلى اهتهاط الُغ ١الخ٣لُضًت في الخضعَـ،
و٦ظا يُ ٤الى٢ذ اإلاسهو للمُ٣اؽ في اإلا٣ابل ٦شاٞت اإلادخىي الىاظب ج٣ضًمه للُالب ُٞجض ؤن ؤهج٘ َغٍ٣ت هي الُغٍ٣ت
الخ٣لُضًت.
 الخىضُاث :في ْل ما ؾب ٤جىنلذ الباخشت بلى ج٣ضًم ظملت مً الخىضُاث هي ٧الخالي:ٞ اٖلُت الُغ ١الخ٣لُضًت في الخضعَـ(اإلادايغة ،اإلاىا٢كت) حٗخمض ٖلى صعظت اَخمام الُلبت وَغٍ٣ت ج٨ٟحرَم ومؿخىي
زبراتهم،وهي ؤمىع ال جخىٞغ في مٗٓم الُلبت ،في خحن هالخٔ ؤن ألاؾاجظة اجسظوا مً َظا الًٗ ٠مبرعا الهتهاط الُغ١
الخ٣لُضًت في الخضعَـ في ْل هٓام خضًض.
ً دخاط الُالب في الخٗلم مً زال ٫اإلادايغة بلى الب٣اء مىخبها إلاضة َىٍلت ،وَى ألامغ الظي ال ًخىٞغ في الُلبت زهىنا في
ْل مخٛحر الٟترة الٗمغٍت التي ٌِٗكىجها ،ؤي ؤهه مً ألاهج٘ لؤلؾخاط ؤن ٌؿخسضم الُغ ١ال٣اصعة ٖلى ظٗل الُالب مىخبها
و٢اصعا ٖلى الخٗلم ولِـ الٗ٨ـ.
 عبِ الخٗلم بالٗمل واإلاكاع٦ت مً ؤظل جيكُِ ؤطَان اإلاخٗلمحن ،وبالخالي الخم ً٨مً زل ٤مخٗلم ٢اصع ٖلى الخ ٠ُ٨م٘
مسخل ٠اإلاىا ٠٢الىاُٗ٢ت في ْل الخٛحراث اإلادؿاعٖت التي ٌٗغٞها اإلاجخم٘.
 الؿعي بلى حصجُ٘ اؾخ٣اللُت الُالب في الخهىٖ ٫لى اإلاٗغٞت ،مً ؤظل جؼوٍضٍ بسهاثو الٟغص الٟاٖل في اإلاجخم٘
مؿخ٣بال وَى ما ًىو ٖلُه هٓام  ٫م ص.
 جؼوٍض الُلبت باإلاهاعاث الُٟ٨لت بجٗلهم ٢اصعًٍ ٖلى الاٖخماص ٖلى ؤهٟؿهم الخ٣ا ًٖ َغٍ ٤الخٗلم الظاحي.
 تهُئت اإلاى ٠٢الخٗلُمي ومىٓىمخه ٖلى الىدى الظي ٌؿدشحر صوا ٘ٞالٟغص بلى الخٗلم وٍؼٍض مً ٢ضعجه في الاٖخماص ٖلى هٟؿه
في حٗلمه مخٟاٖال م٘ مهاصع السبرة مً خىله ،وَى الصخيء الظي ًىٞغ له ٢ضعا ؤ٦برا مً اإلاكاع٦ت في ازخُاع ماصجه الخٗلُمُت،
وَُٗىه ٖلى ا٦دؿاب مهاعاث الخٗلم الظاحي ،وال٣ضعة ٖلى ج٣ىٍم ج٣ضمه هدى جد ٤ُ٣ؤَضاٞه
 بُٖاء خغٍت ؤ٦بر للُلبت في جسُُِ اليكاٍاث وجىُٟظَا.
نابمت اإلاغاحؼ:
 .)2011الجىصة الكاملت اإلاىاهج وَغ ١الخضعَـٖ ،1ٍ ،مان ،صاع اإلاؿحرة.
- 1الخغٍغي ،عاٞضة (
 - 2صعوَل ،خلـ صاووص  ،وؤبى ق٣حر مدمض (صؽ) .مدايغاث في مهاعاث الخضعَـ ،صٍٖ ،مان ،صاع عاٞا.
 .)2008بصاعة الخٗلُم الجامعي مٟهىم خضًض في ال٨ٟغ اإلاٗانغ ،1ٍ ،ألاعصن،
 - 3صباؽَ ،اقم ٞىػي ،وحجُم ًىؾ(.٠
الىعا ١لليكغ والخىػَ٘.
 .)2011الجىصة الكاملت اإلاىاهج وَغ ١الخضعَـٖ ،1ٍ ،مان ،صاع اإلاؿحرة.
 - 4الخغٍغي ،عاٞضة( .
 ،)2005خظام ٖشمان ًىؾَ ،٠غاث ٤الخضعَـ(مىهج ،ؤؾلىب ،وؾُلت)ٖ ،1ٍ ،مان ،صاع اإلاجهاط
 - 5عصًىتٖ ،شمان ًىؾ(.٠
لليكغ والخىػَ٘.
 ،)2007جدٟحز الخٗلم ،1ٍ ،الؿٗىصًت ،صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘.
ٞ - 6غطٖ ،بض اللُُ ٠خؿحن( .
 ،)2009اؾتراجُجُاث الخٗلُم والخٗلم في ؾُا ١ز٣اٞت الجىصةٖ ،1ٍ ،مان ،صاع اإلاؿحرة.
ٖ - 7بُض ،لُُم( .
 ،)2010اؾتراجُجُاث الخضعَـ بحن الىٓغٍت والخِبُ ،1ٍ ،٤ألاعصن ،صاع ٢ىضًل لليكغ
 - 8الهماصي ،مداعب ٖلي مدمض(.
والخىػَ٘.
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 ،)2008الؿلى ٥الخىُٓميٖ ،1ٍ ،مان ،صاع الخامض.
 - 9خماصاث ،مدمض خؿً(.
 .)2006وا ٘٢الخضعَـ والبدض الجامُٗحن٦ ،خاب اإلالخ٣ى الضولي خى(٫هٓغة ظضًضة للخٗلُم الٗالي
 - 10مٗمغٍت ،بكحر(
والبدض الٗلمي بحن الًٛىَاث الضازلُت والازخُاعاث الظاجُت)  ،ظامٗت الٗغبي بً مهُضي ،ؤم البىاقي.
 .)2004الخ٣ىٍم والبُضاٚىظُا في اليؿ ٤التربىي ،ميكىعاث مسبر التربُت ،الٗضص ٧ ،5لُت الٗلىم
 - 11بىؾىت ،مدمىص(
الاوؿاهُت والاظخماُٖت ،الجؼاثغ.
 .)2004ؤلاٖضاص التربىي لؤلؾخاط الجامعي هدى َغٍ٣ت قاملت٦،خاب و٢اج٘ هضوة جىمُت ؤًٖاء َُئت
 - 12م٣ضاص ،مدمض(
الخضعَـ٧ ،لُت التربُت ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص ،الغٍاى.
 .)2008عيا ألاؾخاط الجامعي وٖال٢خه باألصاء الىُْٟي في الجامٗت الجؼاثغٍت ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر
 - 13ظباعة ،ؾامُت(
ميكىعة ،ظامٗت الخاط لسًغ باجىت.
 .)1990الٗاملىن في الخضعَـ الجامعي ؤوياٖهم واججاَاتهم ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت
 - 14هىاع ،مغبىخت(
ٖىابت.
15- Mucchielli, Riger.(1985), les methodes actives dans la pédagogie des adultes , 5éd, françe, librairies techniques.
16- André, Gustin.(2001), management des établissements scolaires, 1er éd, Belgique, debook université et larcier.
17- Arezki, Dalida.(2004), coure de psychopédagogique, édition dare algharbe.
18- Bireaid, Annie. (1990), les méthodes pédagogique dan l’enseignement, édition organisation.
اإلاالخو:

الجضوُ عنم ( :)01مػامالث الاعجباؽ لٍل بىض مؼ الضعحت الٍلُت لالؾخبُان
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اإلالخو عنم( :)02مهُاؽ الضاقػُت للخػلم بػض زلـ البىىص

اإلالخو عنم (:)03صلُل اإلاهابلت مؼ ألاؾاجظة.
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نغاءة في مشغوع يؿل َىهِث الؿىؾُىلىجي :الاغتراف لكهم وجكؿحر
باجىلىحُا اإلاجخمػاث اإلاػاضغة ألحل جغنُؼ بغاصٌؿم الػِش اإلاشترى
.بىغبض هللا مدمض/حامػت الجؼابغ2

ملخظ:
اإلاخدب٘ لؿحروعة الخغ٧اث ال٨ٟغٍت في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي ًٖ ٠٣لى مٟاع٢ت عجُبتٞ،بٗض ؤن ٧اهذ ألانىاث جىاصي في
و٢ذ ٚحر بُٗض بلى ّ
عم الهٟى ٝجدذ قٗاع ال٣ىمُت الٗغبُت لخدغٍغ َاجه الكٗىب وجىمُت جل ٪ألاوَان إلٖضاص الٗضة
لخدغٍغ ما جب٣ى مجها جدذ وَإة ؤلاخخال،٫و٧اهذ البىنلت ؤها طاٞ ٥لؿُحن ،هجض ؤهٟؿىا الُىم وٗؼي جل ٪الخغ٧اث ال٣ىمُت
وألانىاث الجامٗت وه٣غؤ الؿالم ٖلى ؤعى ألاظضاص ٞلؿُحن وؤزىاتها والىيُٗت اإلاُ٣خت التي ؤضخذ حِٗكها اإلاجخمٗاث
وألاوَان الٗغبُت م٘ جىامي هؼٖاث الخٟخِذ ومسُُاث الدكخِذ وجٟجحر للهىٍاث ال٨بري جدذ مؿمُاث خ٣ى ١ؤلاوؿان
وج٣ؿُم للضو ٫جدذ ُٚاء خ٣ى ١ج٣غٍغ اإلاهحر ٦كٟذ في ألازحر ًٖ مكاعَ٘ هُى٧ىلىهُالُت واؾتراجُجُاث ؤمبرًالُت ٚاقمت
صٗٞذ بلى بؼو ٙؤنىاث ٖغبُت جىىٍغٍت جضٖىا بلى ّ
عم الهٟى ٝولَ ً٨اجه اإلاغة لئلب٣اء ٖلى الضولت الىًًَت وخٟاْا ٖلحها مً
مكاعَ٘ الخ٣ؿُم وج٣ؿُم اإلا٣ؿم (ٞخاث ؾاً٨ـ بُ٩ى) وهٓغٍاث الٟىضخى السال٢ت وهٓغٍاث الضم – حكُ٨ل صو ٫خؿب
ألاٖغاٞ،-١إنبذ َىا ٥يغوعة ملخت للبدض والخىُ٣ب في الترار ال٨ٟغي إلاسخل ٠اإلاضاعؽ اإلاخاخت في الٗالم والض ٘ٞبها بلى
الًٟاء الٗمىمي الٗغبي وؤلاؾالمي ل ٌٟالخىاػٕ والهغإ والدكضص والخُغ ٝوالخىاخغ ،إلٖالء ؤنىاث الخٗاٌل والخًامً
والخأدي والدؿامذ والخىانل والخىاع والخٗضص الش٣افي ،مً ؤظل جدُحن وجُىٍغ بغاصٌٛم الِٗل اإلاكتر ،٥ومً َاجه اإلاٟاَُم
التي ؤإلاٗذ في ال٨ٟغ اإلاٗانغ مٟهىم ؤلاٖترا ٝواإلاكغوٕ الؿىؾُىلىجي للٗالمت ألاإلااوي ؤ٦ؿل َىهِض اإلاىيىٕ بحن ؤًضًىا
الُىم.
الٍلماث اإلاكخاخُت:بغاصٌٛم الاٖترا ،ٝالِٗل اإلاكتر،٥ؤ٦ؿل َىهِض.
مهضمت:
بُ٣ذ مضعؾت ٞغاهٟ٨ىعث ألاإلااهُت وُٞت لخ٣الُضَا في صعاؾتها الى٣ضًت للٓىاَغ الاظخماُٖت وجدب٘ وجٟؿحر لؿحروعاث
اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة التي ؾَ٤ذ خؿب ٖمىم عواصَا في خاالث مً الباجىلىظُا الاظخماُٖت اإلاُ٣خت مً بٚتراب ،اؾدُالب،
ّ
حكُىء ،اخخ٣اع ،اػصعاء ،تهمِل،اؾدبٗاص اظخماعي،حؿلُ٘،اؾتهال ،٥ه٨غان ز٣افي ،هؼٖاث الؿُُغة وؤلاؾخٗباص ،الالٖضالت،
ومسخل ٠مٓاَغ الجىع الاظخماعي التي صٗٞذ بلى حؿغَ٘ بهٟجاع وجٟخ ٤الهىٍاث الٟغُٖت وجىظه ؤلاوؿان الخضًض بلى
ؤلاخخماءبهاجه الهىٍاث الًُ٣ت،م٣ابل هبظ وجململ مً الهىٍاث ال٨بري مٗلىت بظل ٪جغاظ٘ واهدهاع للضولت الىَىُت؛ وَى ما
ظٗل بهٟجاع الهىٍاث ونغإ ؤلازيُاث ٖىىان ٦بحر للٗالم الُىم ،مضٞىٖا بالجزٖت اإلااصًت والغؤؾمالُت اإلاخىخكت ،خُض جهبذ
ُ٢م ؤلاوؿاهُت مً جًامً وحٗاٌل في آزغ ؤولىٍاث ؤلاوؿان في َظا الٗهغ.

121

الػضص ً : 23لىُ – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

الخىُ٣ب في اظتهاصاث وجغار عواص وم٨ٟغي َاجه اإلاضعؾت ال٨بحرة – مضعؾت ٞغاهٟ٨ىعث الى٣ضًت -ججضها هٖ ٠٣لى
اؾدكغاَ ٝاالء مىظ ػمً للخالت الباجىلىظُت التي ٌِٗكها الٗالم الُىم،خُض اقخٛلىا ٖلى جدلُل مٓاَغ الٗ٣لىت
والٗ٣الهُت ( )La rationalitéالتي ٧اهذ حؿتهض ٝفي البضاًت الخىىٍغ وجدغٍغ ؤلاوؿان ل٨جها ؾُ٣ذ في بغازً الٗ٣الهُت ألاصاجُت
( )La rationalité instrumentaleخُض ؤنبذ ؤلاوؿان مؿخٗبضا صازل صوعة الغؤؾمالُت واإلا٨ىىت وَى ما ظٗل زُىصوع ؤصعهى
ُ
بضٕ بغاصٌٛم الٗ٣ل الجمالي لخدغٍغ وجسلُو
ٖالم الاظخمإ ألاإلااوي الكهحر وَى مً الغُٖل ألاو( ٫الجُل ألاو )٫للمضعؾت ً ِ
ؤلاوؿان مً َاجه الىيُٗت اإلاغيُت؛ُٞما ٖمل ًىعؾً َابغماؽ وَى مً ؤقهغ اإلا٨ٟغًٍ ألاإلاان في الٗهغ الخالي ٖلى ببضإ
بغاصٌٛم الٗ٣الهُت الخىانلُت ()La rationalité comunicationaleلخدغٍغ ؤلاوؿان مً الىيُٗت البئِؿت التي ؤيخى ٌِٗكها.
ول ً٨م٘ مجيء ؤ٦ؿل َىهِض واؾخٟاصجه مً مسخل ٠الٗلىم اإلاخاخت لٟهم الخجاعب اإلاٗاقت لئلوؿان في الٗهغ الخالي
ٗ٦لم الاظخمإٖ،لم الىٟـ،والخدلُل الىٟسخي وبهٟخاخه ٖلى مسخل ٠الغواٞض ال٦٠غٍت اإلاخاخت ،ؤبضٕ بغاصٌٛم آزغ لخٟؿحر
َاجه الخالت اإلاغيُت،خُض ٢ام بةٖاصة بخُاء وجدُحن مٟهىم ؤلاٖترا ٝالظي وعص في ٦خاب َُٛل الكاب وؤنبذ َظا اإلاٟهىم
ؤ٦ثر بهدكاعا ول٣ي عواظا ٨ٞغٍا ٦بحر وبزتر ١مجاالث ٖضة مً الخُاة هٓغا ل٣ضعجه ال٨بحرة ٖلى الخٟؿحر في مُاصًً ٖلم
الاظخمإ والىٟـ وؤلا٢خهاصوالاهتروبىلىظُا وٚحرَا ،وَظا ما ظٗلىا جهخم ب٨ٟغ َظا الٗالمت وَى اإلاضًغ الخالي إلاضعؾت
ٞغاهٟ٨ىعث لىبدض في مكغوٖه الؿىؾُىلىجي،مدؿاثلحن:ما َى ٞدىي مكغوٕ ؤ٦ؿل َىهِشالؿىؾُىلىجي؟وما ؤَمُتهٟي
جغ ُ٘٢بغاصٌٛم الِٗل اإلاكتر٥؟َظا ألازحر الظي ؤم٪ن حؿمُخه بالبراصٌٛم اإلاتهال.٪
الاججاَاث الٌبري إلاكهىم ؤلاغتراف:
ٚضي مٟهىم ؤلاٖترا )La reconnaissance( ٝمً اإلاٟاَُم اإلاغ٦ؼٍت في الضعاؾاث الٟلؿُٟت وألازالُ٢ت والؿُاؾُت ،خُض ؤزظ
خحزا مً الى٣اقاث وؤلاهخ٣اصاث الؿىؾُىلىظُت٣ٞ ،ض بغػ وبؼ ٙم٘ اإلا٨ٟغ الٟغوسخي بىُ عييىع ( )Paul Ricoeurفي ٦خابه
اإلاىؾىم بـ " :مؿاع ؤلاٖترا "ٝوجُىع م٘ الُٟلؿى ٝال٨ىضي حشالؼ جاًلىع ()Chalestaylorجدذ ٖىىان "ؾُاؾت ؤلاٖترا،"ٝ
وم٘ اإلا٨ٟغة ألامغٍُ٨ت هاوس ي قغاًؼع ( )Nancy frazerمً زال ٫مالٟاتها اإلاٗغوٞت مشل "الٗضالت الاظخماُٖت بٖاصة جىػَ٘
وبٖترا ،"ٝوبػصَغ َظا اإلاٟهىم م٘ اإلا٨ٟغ ألاإلااوي وؤخض ؤَم ممشلي الجُل الشالض للىٓغٍت الى٣ضًت إلاضعؾت ٞغاهٟ٨ىعث يؿل
َىهِث ( )Axel Honnethمً زال ٫مالٟاجه "الهغإ مً ؤظل ؤلاٖترا" ،"ٝمجخم٘ ؤلاخخ٣اع" وٚحرَا ،بياٞت بلى م٨ٟغًٍ
آزغًٍ مً مسخل ٠اإلاكاعب ال٨ٟغٍت والخسههاث الٗلمُت .
ولٖ ً٨لى الٗمىم وزانت بٗض التزاًض السجا ٫ال٨ٟغي خىَ ٫ظا اإلاٟهىم وؤنبذ ًُدىاو٦ ٫براصٌٛم مٗغفي ،انُٟذ َاجه
الاظتهاصاث ال٨ٟغٍت يمً زالر اججاَاث ٨ٞغٍت ؤؾاؾُت ٦بري ًمشلها ٧ل مً اإلا٨ٟغ ال٨ىضي حكالؼ جاًلىع واإلا٨ٟغة ألامغٍُ٨ت
هاوسخي ٞغاًؼع واإلا٨ٟغ ألاإلااوي ؤ٥ؾل َىهِض ،خُض جىاولىا بةؾهاب َظا البراصٌٛم ٚحر ؤهه ٧ل واخض مً َاالء جىاوله مً
مىٓىعٍ السانه.
ٞىجض اإلا٨ٟغ ال٨ىضي حكالؼ جاًلىع ًمُل بلى جىاو ٫مٟهىم ؤلاٖترا ٝمً الىاخُت الؿُاؾُت زانت ُٞما حٗل ٤باإلٖتراٝ
الٗمىمي السام باأل٢لُاث الش٣اُٞت وؤلازيُاث الٗغُ٢ت والهوٍاث اإلاخٗضصة.
بِىما اإلا٨ٟغة ألامغٍُ٨ت هاوسخي ٞغاًؼع جغهى بلى جىاو ٫مٟهىم ؤلاٖترا ٝيمً بدىثها اإلاخٗل٣ت بالًٟاء الٗمىمي وآلُاث جد٤ُ٣
الٗضالت الاظخماُٖت مً زال ٫الجم٘ بحن همىطظحن مخ٩املحن مً ؤلاٖتراٌ ٝكمل بٖاصة الخىػَ٘ اإلادؿاوي للثرواث والسحراث
ؤلاٖذا ٝاإلادؿاوي للهىٍاث التي جُالب بها الخغ٧اث الاظخماُٖت والش٣اُٞت.
وجد ٤ُ٣ع
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ُٞما الُٟلؿى ٝوٖالم ؤلاظخمإ ألاإلااوي ؤ٦ؿل َىهِض ًدىاو ٫مٟهىم ؤلاٖتراٖ ٝلى زال ٝاإلا٨ٟغًٍ آلازغًٍ بتر٦حزٍ ٖلى
الجىاهب الاظخماُٖت وألازالُ٢ت والىٟؿُت ٧الٓلم الاظخماعي والاخخ٣اع والتهمِل والاٙجغاب والدكُىء التي ٌٗاوي مجها ألاٞغاص
والجماٖاث في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة.1
وبهظا ٌٗخبر ؤ٦ؿل َىهِض ؤَم ؤُ٢اب بغاصٌٛماإلٖتراٞىالؿىؾُىلىظُا اإلاٗانغة وَظا هٓحر ما ٢ضمه للىٓغٍت الى٣ضًت
وبؾهامه في جىؾُ٘ مٟهىم الخىانل (بغاصٌٛم الٟٗل الخىانلي) لُىعٚجهابغماؽ و٦ظا حٗم ٌ٤بجضًت في جُىٍغ مٟهىم
ؤلاٖتراٞلهُٛل وبٖاصة جدُِىه بما ًىا٦ب اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة وَظا مً زال ٫اؾخٗاهخه بمسخل ٠اإلا٣اعباث ال٨ٟغٍت الٟلؿُٟت
مجها والؿىؾُىلىظُت والىٟؿُت ،و٦ظا اؾخٟاصجه مً جغار اإلاضعؾت الى٣ضًت ٨ٟ٦غ َُٛل وابضاٖاث َابغماؽ
وآزغوهىاإلاضعؾت الٟغوؿُت مض ٫جغار مىعَـ محرلىبىهتي والضعاؾاث الؿىؾُىلىظُت والىٟؿُت ألامغٍُ٨ت ٦ضعاؾاث ظىعط
َغبغث مُض وصوهالض وٍيُ٩ىث.
٦ما ال ًيبغي ؤن هيسخى جىظه مهم مٛاًغ إلاٟهىم ؤلاٖترا ٝوَى ما ٢ضمه اإلا٨ٟغ الٟغوسخي بى ٫عٍ٩ىع مً زال ٫مٗالجخه لخاالث
ؤلاٖترا ٝوالؿلم مٗخمضا في طلٖ ٪لى ما ٢ضمه ماعؾُل َىاف ( )Mercelhenaffفي ٦خابه "زمً الخ٣ُ٣ت" خُض خلل مىيىٕ
الُٗاء ،ال٨غم ،الىلُمت وؤَلٖ ٤لى َاجه ألاق٩ا ٫ؤلاظخماُٖتالخظاوجُت حؿمُت "ؤلاٖترا ٝالغمؼي".2
و٦ظا ما ٢ضمه بُاع لىحىضع( )Pierre le gendreفي ٦خابه "َظا اإلاىيىٕ اإلاى٣ى ٫الظي ال ً٣ضع بشمً" وَ٘الج ُٞه مٟهىم الهٟت
واؾم الٗاثلت اإلاى٣ى ٫مً ظُل بلى ظُل وَى ٌٗبر ًٖ ما ٌؿمى "ؤلاٖترا ٝيمً اليؿل".3
وَ٨ظا ًلسو اإلا٨ٟغ الجؼاثغي ػواوي بؿىعة مؿإلت الخإؾِـ ال٨ٟغي لئلٖترا ٝبإجها جمغ بدالت مً الترا٦مُت اإلاٗغُٞت خُض
هجض خؿبه مٟهىم ؤلاٖترا ٝمٟهىما مغ٦ؼٍا لضي زلت مً اإلا٨ٟغًٍ وٍ٣ىم بالضوع الخٟؿحري إلاسخل ٠اإلاك٨الث التي ٌٗالجىجها
بىجاٖت وٗٞالُت مكهىصةٞ،هى ٖىض حشالؼ جاًلىع في نىعة ؾُاؾت ؤلاٖترا،ٝوٖىض هاوس ي قغاًؼع في نىعة هٓغٍت في الٗضالت،
وٖىض يؿل َىهِث في نىعة ٞلؿٟت اظخماُٖت.
مشغوع يؿل َىهِث:
البإؽ في البضاًت ؤن ه٤صم هبظة ًٖ يؿل َىهِث):(AxelHonnethولض الُٟلؿى ٝوٖالم ؤلاظخمإ ألاإلااوي ؤ٦ؿل َىهِض في
 1949صعؽ الٟلؿٟت وٖلم ؤلاظخمإ في بىن زم وانل صعاؾاجه ألا٧اصًمُت في ظامٗت بغلحن،وبٗض طل٪
مضًىت ؤؾً بإإلااهُا ٖام
الخد ٤بمٗهض ما٦ـ باله ٪واؾخ٣غ في آلازحر بجامٗت ٚىجه بمضًىت ٞغاهٟ٨ىعث لخضعَـ الٟلؿٟت ؤلاظخماُٖت٧،ان في بضاًت
خُاجه ال٨ٟغٍت مخإزغا بإؾخاطٍ ًىعَ ًٚابغماؽ زم ٖمل ٖلى جإؾِـ ٞلؿٟت بظخماُٖت ظضًضة4؛وبهُال٢ا مً مىا٢كخه
الى٣ضًت لىمىطط الخىانل ٖىض َابغماؽ جىنل بلى ٢ىاٖت ٨ٞغٍت بإن هٓغٍت الخىانل لم حٗض ٧اُٞت لخٟؿحر الجزإ ؤلاظخماعي
لظلٖ ٪مل ٖلى ؤلاظتهاص ألظل بلىعة بغاصٌٛم ظضًض وَى ما جإحى مً زال ٫مٟهىم الهغإ مً ؤظل ؤلاٖترا ،ٝخُض ًغي

 1كمال بومنري ،النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ،منشورات اإلختالف ،اجلزائر ،ط ،2010 ،1ص ص .116-115
2زواوي بغورة ،اإلعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل ،دار الطليعة ،لبنان ،ط ،2012 ،1ص.42
3بول ريكور ،سيرة اإلعتراف ،ترمجة فتحي أنقزو ،دار سيناترا ،تونس ،ط ،2010 ،1ص.242

4نورالدين علوش ،أعالم الفلسفة السياسية المعاصرة ،ابن الندمي للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط ،2013 ،1ص.61
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َىهِض ؤن الٗالم اإلاٗاف ألاولي السام بالىظىص ؤلاوؿاوي َى ٖالم ؤلاٖترا ٝال ٖالم الخٟاَم اللٛىي وألاولىٍت لئلٖترا ٝال
للخٟاَم.1
ومً زال ٫بغاصٌٛم ؤلاٖترا ٝؤمؿذ له قهغة ٖاإلاُت في البلضان ألاعوبُت والٗالم ألاوٛلىؾا٦ؿىوي وزانت الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت و٦ىضا وجغظمذ ؤَم ؤٖماله بلى اللٛخحن ؤلاهجلحزًت والٟغوؿُت ،وَٗض ؤبغػ ممشلي الجُل الشالض إلاضعؾت ٞغاهٟ٨ىعث
ٖ 2001حن مضًغا إلاٗهض البدض
الى٣ضًت وَٗمل خالُا ؤؾخاط للٟلؿٟت ؤلاظخماُٖت في ظامٗت "ٚىجه" في ٞغاهٟ٨ىعث،وفي ؾىت
،1985الهغإ
ؤلاظخماعي وبظلٌٗ ٪ض اإلامشل اإلاٗانغ للمضعؾت الى٣ضًت،ولهىهِض الٗضًض مً ال٨خب ؤَمها:ه٣ض مٟهىم الؿلُت
 ،2005م٠اع٢اث
 ،2002الدكُىء
،2001مجخم٘ ؤلاخخ٣اع
مً ؤظل ؤلاٖترا،1992ٝخى ٫عاَىُت ٞلؿٟت الخ ٤لهُٛل
.22011
،2008الخ ٤في الخغٍت
،2006ؤمغاى الخغٍت
الغؤؾمالُت
وَٗخبر ؤ٦ؿل َىهِض مً ٞالؾٟت مضعؾت ٞغاهٟ٨ىعث ألا٦ثر بهٟخاخا ٖلى ال٨ٟغ الٟغوسخي ،و٢ض ٖمل ٖلى بصزاٖ ٫ىانغ مً
َظا ال٨ٟغ وزانت محرلىبىهتي،ؾاعجغ،وٞى٧ى في هٓغٍخه الى٣ضًت الجضًضة ال٣اثمت ٖلى ؤلاٖترا ،ٝوَظا ؤلاهٟخاح ؤًًا َى ما
ظٗل َظا البراصٌٛم الجضًض خايغ ب٣ىة في الخ٣ل الٟلؿٟي الٟغوسخي في الؿىىاث ألازحرة لضي بٌٗ الٟالؾٟت الٟغوؿُحن
 ،(Emmanualؤولُُُٟه ٞىاعو،(OlivierVoirol) ٫ظىن بُاع صًغاهتي
الجضص مً ؤمشا ٫بًماهىٍل عوهى )Renault
)،(J,P,Déranthyؾدُٟان لؼاعي )،(StephanLazzariبً٧ ٠ىؾُه )3(YvesCusset؛وٖلى زُى َىع٦هاًمغ ٌكحر وٍضٖى َىهِض
بلى ؤَمُت ؤلاؾخٗاهت بالٗلىم ؤلاظخماُٖت ألازغي ألجها خؿبه جدُذ لىا ٞهم آلُاث الٗمل ؤلاظخماعي بهىعة ظُضة .
ما غً مشغوع يؿل َىهِثالؿىؾُىلىجي:
ُٞم ً٨ال٣ى ٫ؤجهةطا ما ؤعصها ؤن هاعر بٗباعة مىظؼة إلاضعؾت ٞغاهٟ٨ىعث ؤو الىٓغٍت الى٣ضًت مً وظهت هٓغ َىهِض ٞةهىا ه٣ى٫
بإن َىال ٪بهخ٣اال مً همىطط ؤلاهخاط الظي ٢ام به الجُل ألاو ٫مً اإلاضعؾت بلى همىطط الخىانل ال٣اثم ٖلى الخىانل الظي
٢ام به الجُل الشاوي ومىه بلى همىطط الجزإ والهغإ مً ؤظل ؤلاٖترا ٝالظي ً٤وم به الجُل الشالض مً مضعؾت ٞغاهٟ٨ىعث.4
٣ٞض اخخلذ هٓغٍت ؤلاٖترا ٝللُٟلؿى ٝاإلاٗانغ ؤ٦ؿل َىهِض Axel honnethم٩اهت مخمحزة في ال٨ٟغ الٛغبي في الؿىىاث
ألازحرة وؤنبذ َظا اإلاٟهىم مً ؤ٦ثر اإلاٟاَُم جضاوال بحن الباخشحن في اإلاجاالث الاظخماُٖت والؿُاؾُت وألازالُ٢ت و٢ض اؾدىض
َىهِض في جإؾِؿه لهظٍ الىٓغٍت ٖلى هٓغٍاث ٦شحرة ومخىىٖت مً الترار ال٨ٟغي لهُٛل،ماع٦ـ،مىعَـ محرلىبىهتي،ظىعط
َغبغث مُض ،صوهالض وٍيُ٩ىث...الخ.5

 1كمال بومنري ،قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت ،كنوز احلكمة ،اجلزائر ،2012 ،ص.91
2

نورالدين علوش ،حوارات في الفلسفة السياسية المعاصرة  ،ابن الندمي للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط  ،2013 ،1ص 106؛ وأنظر أكسل ىونيث،

النزاعات اإلجتماعية ومسألة اإلعتراف ،ترمجة زواوي بغورة ،رللة الثقافة العادلية ،الكويت ،العدد  ،149أوت .2008

3كمال بومنري ،مكانة مفهوم الجسد لميرلو بونتي في نظرية اإلعتراف ألكسل ىونيث  ،مقالة ضمن كتاب مجال مفرج وآخرون ،الطريق إلى الفلسفة ،
منشورات اإلختالف ،اجلزائر ،ط ،2009 ،1ص.152
4زواوي بغورة ،مرجع سبق ذكره ،ص.170
5كمال بومنري ،مكانة مفهوم الجسد لميرلو بونتي في نظرية اإلعتراف ألكسل ىونيث  ،مقالة ضمن كتاب مجال مفرج وآخرون ،الطريق إلى الفلسفة ،
منشورات اإلختالف ،اجلزائر ،ط ،2009 ،1ص ص .148-147
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وظاء مكغوٕ َىهِض الٟلؿٟي بهض ٝجإؾِـ هٓغٍت اظخماُٖت ظضًضة بٛغى بٖاصة جدُحن  Réactualisationالىٓغٍت الى٣ضًت
ختى ثجالءم م٘ الخُىعاث الخاعٍسُت الجضًضة وحؿخجُب للخُلٗاث ؤلاوؿاهُت الخالُت ،وجخمشل مهام َظٍ الىٓغٍت الاظخماُٖت
في هٓغ َىهِض في:
َ
أ  -مهمت وضكُت :ج٣ىم ٖلى حصسُو وٞهم الٗملُاث الاظخماُٖت"اإلا َغ ِيُت"ٖ Pathologiqueلى مؿخىي الخجاعب الٟغصًت
والجماُٖت والتي حُٗ ٤ؤزالُ٢ا واظخماُٖا جد ٤ُ٣ألاٞغاص والجماٖاث خُاة َُبت.
ب  -مهمت مػُاعٍت :حٗمل ٖلى مٗغٞت وجدضًض مٗاًحر ؤق٩ا ٫الخُاة الاظخماُٖت الىاجخت.
ومً زالَ ٫اجحن اإلاهمخحن خؿب َىهِض اللخحن حك٨الن وخضة مخ٩املت بحن الُاب٘ الىنٟي واإلاُٗاعي جخجلى لىا ٦ىٓغٍت
ه٣ضًت للمجخم٘.1
و٢ض اجب٘ َىهِث اؾتراجُجُت ج٣ىم ٖلى اإلاؼط بحن اظغاءاث ٦شحرة مجها اإلاؼاوظت بحن الىٓام الاؾخضاللي الخإملي وبحن الخىٓحر
اإلاؿدىض ٖلى ٢اٖضة ُٖاهُت مً الخٟاٖالث جدضر بحن ألاٞغاص.2
ولهظا ٖمض َىهِض مً زال ٫هٓغٍخه الجضًضة بلى حُٛحر ظظعي في بيُت الىٓغٍت الى٣ضًت خُض لم ٌٗض ثخلُل اإلاجخم٘ مً
زال ٫مٟهىم ٖال٢اث ؤلاهخاط ٧اُٞا اإلابجى ٖلى الخدلُل اإلااع٦سخي وَى جىظه الجُل ألاو ٫للىٓغٍت الى٣ضًت
(ؤصعهىَ،ىع٦هاًمغ،ماعُ٦ىػ) ولهظا ٢ضم َابغماؽ هٓغٍت ظضًضة جضٖى بلى ججاوػ بغاصٌٛم ؤلاهخاط هدى بغاصٌٛم ظضًض ٌُ َ
ٗغٝ
ببراصٌٛم الخىانل؛ول ً٨ه٣ض َىهِض لهظا البراصٌٛم وزانت ؤهه ال ًىلي ؤَمُت وم٩اهت الهغإ والجزإ في اإلاجخم٘ ؤصي به بلى
ج٣ضًم بغاصٌٛماإلٖترا ،ٝوهي م٣اعبت حٗمل ٖلى حٗمُ ٤البراصٌٛم الخىانلي الهابغماسخي.3
وٖلى َظا ألاؾاؽ ٢ام َىهِض في ٦خابه اإلاٗغو" ٝالهغإ مً ؤظل ؤلاٖترا "ٝبةٖاصة الخجغبت الاظخماعية بهُال٢ا مً ؤق٩ا٫
ُ
ُ
ك٩لت للهىٍت ،وَظا ختى جد ٤٣الظاث وظىصَا صازل وؿُج الٗال٢اث
اؾؿت وم ِ
ؤلاٖتراٞالخظاوحي التي ٌٗخبرَا َىهِض م ِ
الاظخماُٖت والاوؿاهُت بغمتها؛ ولظل ٪خاوَ ٫ىهِض بٖاصة بصماط بيُىي ألق٩ا ٫الهغاٖاث الاظخماُٖت وؤهماٍ الخجاعب
ألازالُ٢ت اإلاٗاقت يمً نمىطط مُٗاعي لئلٖترا ٝاإلاخباص،٫ويمً َظا الؿُاً ١غي َظا ألازحر ؤن ٖملُت ج٩ىًٍ الظاث ؤمغ
ًخىٖ ٠٢لى ما ٌؿمُه بالخباصالث الخٟاٖلُتٞ،مً زال ٫الٗال٢اث الخظاوجُت التي ج٣ام بحن الٟغص وألازغًٍ وما جخًمىه َظٍ
الٗال٢اث مً ؤق٩ا ٫الخٗامل الاظخماعي ً٨دؿب الٟغص وُٖه بظاجه وبُُٟ٨ت جد٣ُ٣ها.4
َ٨ظا ٖمل َىهِض ٖلى اؾدبضا ٫بغاصٌٛم الخىانل الظي ٢امذ ٖلُه الىٓغٍت الاظخماُٖت لهابغماؾببراصٌٛماإلٖترا ٝالظي
ٌٗخبرٍ َىهِض اإلاٟهىم ألا٢ضع ٖلى جٟؿحر الً٣اًا واإلاؿاثل التي ًُغخها ال٨ٟغ الاظخماعي وألازالقي والؿُاسخي اإلاٗانغ؛ ٦ما
ؤن َظا اإلاٟهوم ًم٨ىىا مً الُ٣ام بخدلُل ه٣ضي أللُاث وَغ ١التهمِل الاظخماعي وألازالقي والؿُاسخي التي ٢ض ًخٗغى لها
ألاٞغاص صازل الًٟاء الٗمىمي الظي ًم ً٨ؤن ٌك٩ل ًٞاءا مىاؾبا لخبلىع ؤق٩ا ٫ؤلاخخ٣اع والؿُُغة وججاعب الٓلم

1كمال بومنري ،قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت ،كنوز احلكمة ،اجلزائر ،2012 ،ص.104
2بول ريكور ،مرجع سبق ذكره ،ص.236
 3كمال بومنري ،قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت ،مرجع سبق ذكره ،ص.87

 4كمال بومنري ،أكسل ىونيث نحو نظرية نقدية جديدة  ،ضمن كتاب مدرسة فرانكفورت النقدية ،مجموعة مؤلفني ،ابن الندمي للنشر والتوزيع ،اجلزائر،
ط ،2011 ،1ص.286

125

الػضص ً : 23لىُ – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

الاظخماعي والتهمِل التي ٌٗاوي مجها َاالء ألاٞغاص ،ولهظا ٌٗض ؤلاٖترا ٝالاظخماعي مٟهىم مغ٦ؼي ومهم لخماًت البكغٍت
بالخ٣لُل مً مكا٧ل الٗى ٠والخىجغ والخغوب ومسخل ٠الجزاٖاث.1
وٚضي َظا اإلاٟهىم مُلبا مغ٦ؼٍا في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة زهىنا لضي جل ٪اإلاجخمٗاث اإلا٩ىهت مً بزيُاث ٖغُ٢ت وؤ٢لُاث
ز٣اُٞت مسخلٟت خُض ًدُذ َظا اإلاٟهىم ججاوػ مغخلت الهغاٖاث والخغوب ومسخل ٠ألاٖغاى اإلاغيُت اإلاىظىصة بها والتي
حٗغ٢ل مؿحرة الخُىع والخ٣ضم ٖلى مسخل ٠ألانٗضة ،وَظا ما ظٗل ال٨شحر مً الباخشحن واإلاُلٗحن ٖلى بغاصٌٛماإلٖتراٝ
ومكغوٕ َىهِض بإهه مكغوٕ لئلوٗخا ١والخغٍت وجد ٤ُ٣الظاث والهىٍت.
مكهىم ؤلاغتراف:
اهُال٢ا مً مىا٢كخه الى٣ضًت لىمىطط الخىانل الهابغماسخي جىنل َىهِض الى ٢ىاٖت ٨ٞغٍت جخمشل في ال٣ى ٫بن هٓغٍت
الخىانل لم حٗض ٧اُٞت لخٟؿحر الجزإ ؤلاظخماعي لظل٧ ٪ان لؼاما ؤلاظتهاص لبلىعة بغاصٌٛم ظضًض جدذ مؿمى
ؤلاٖترا،2ٝوبؾدىض َىهِض في حٗمُ٣ه لىٓغٍت ؤلاٖترإ ٝلى م٨دؿباث وهخاثج الٗلىم ؤلاظخماُٖت (ٖلم ؤلاظخمإٖ،لم
الىٟـ،الخدلُل الىٟسخي)،مً زال ٫بهٟخاخه الٗلمي ٖلى ؤٖماٖ ٫الم ؤلاظخمإ ألامغٍ٩ي البراٚماحي ظىعط َغبغث مُض
)،(G,h,meadوٖالم الىٟـ ؤلاهجلحزي صوهالض وٍيُ٩ىث(D,winnicott)3؛٦ما جهل َىهِض مً ٞلؿٟت َُٛل في جإؾِـ هٓغٍت
ؤلاٖترا ٝول ً٨صون جبجي لخهىعاتها وم٣ىالتها اإلاُخاٞحزًُ٣ت وجغظ٘ ؤَمُت َُٛل خؿب َىهِض بلى ٧ىهه ؤوُٞ ٫لؿى ٝصعؽ
الٗال٢اث ؤلاظخماُٖت بىنٟها ٖال٢اث بحن طواث حؿعى لخد ٤ُ٣ؤلاٖترا ٝاإلاخباص ٫مً زال ٫ما ٌؿمى بالخظاوث ؤو البىظاجُت
) (Intersubjectivitéالظي ًمحز خُاة البكغ وَى ما ّ
ٖبر ٖىه َُٛل في ٦خابه "ُٞىىمُىىلىظُا الغوح"،خُض ًغي َىهِض يمً
َظا الؿُا ١ؤن ٖملُت ج٩ىًٍ الظاث ؤمغ ًخىٖ ٠٢لى ما ٌؿمُه بالخباصالث الخٟاٖلُت،4بمٗجى ؤن الٟغص ً٣ىم ببىاء طاجه مً
زال ٫جٟاٖله م٘ ٚحرٍ وؤجها مؿإلت جخىٖ ٠٢لى هىُٖت َظٍ اإلاٗامالث ونوُٖت الخٟاٖل،وَى ٌٗجي ٦ظل ٪الىعي بالظاث مً
زال ٫هٓغة ألازغًٍ وعؤحهم ٖجي.
وؤلاٖترا ٝخؿب "بى ٫عٍ٩ىع" َى ٢بل ٧ل شخيء "بٖترا ٝمخباص"٫بحن طاجحن ووُٖحن،وَى باألخغي "حٗاعً "ٝخجاوػ اإلاٗغٞت
البؿُُتخى ٫الكغٍ ؤلاوؿاوي لآلزغ،5وؤلاٖترا ٝاإلاخباص ٫بىنٟه ّ
حٗحن للصخيء ٖلى وط ٌ الٗمىم ٞةن الٗال٢ت ما بحن الظاث
وألازغ لِؿذ ٖال٢ت بٖترا ٝصاثم ،وبهما ٢ض ج٩ىن ٦ظلٖ ٪ال٢ت ب٢هاء،6وٖلى الغٚم مً ؤن َىهِض ها٢ل مٟهىم ؤلاٖترا ٝفي
ؤ٦ثر مً صعاؾت وبسانت في ؤَغوخخه "الهغإ مً ؤظل ؤلاٖتراٞ "ٝةهه م٘ طلٌٗ ٪ىص بلى مىا٢كت مٟهىم ؤلاٖترا٧ ٝلما جم
عبُه بًُ٣ت مً الً٣اًا ؤو مؿإلت مً اإلاؿاثل الغاَىت ،ولهظا ٌٗض مٟهىم ؤلاٖترا ٝمٟهىما ؤ٦ثر خُىٍت وصًىامُُ٨ت ،وٖلُه
ٞمٟهىم ؤلاٖتراٖ ٝىض َىهِض ؤزظ مٗاوي ٖضًضة ؾمدذ له بإن ٌك٩ل م٣اعبت ٞلؿُٟت وطل ٪ل٣ضعجه الخٟؿحرًت لٗضًض
اإلاؿاثل والٓىاَغ الاظخماُٖت والؿُاؾُتوالىٟؿُت والضًيُت وألاهتروبىلىظُت.

1كمال بومنري ،قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .132-126
 2كمال بومنري ،قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت ،مرجع سبق ذكره ،ص.90
3نفس ادلرجع ،ص.92
 4نفس ادلرجع ،ص ص.102،119

5زلمد شوقي الزين ،اإلزاحة واإلحتمال ،منشورات اإلختالف ،اجلزائر ،ط ،2008 ،1ص.126

6زواوي بغورة ،اإلعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل ،دار الطليعة ،لبنان ،ط ،2012 ،1ص.41
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وٍخ٩ىن ؤلاٖترا ٝفي هٓغ َىهِض مً زالر مجاالث بِىظاجُت وهي:الخب،ال٣اهىن(الخ،)٤الخًامً؛ مخىاؾبت م٘ زالر هماطط
مً جد ٤ُ٣الظاث وهي:جد ٤ُ٣الش٣ت في الىٟـ ،جد ٤ُ٣بخترام الظاث،جد ٤ُ٣الخ٣ضًغ ؤلاظخماعي:
 /1الخبٌٗ:غٞه َىهِض بإهه مجمىٖت الٗال٢اث ألاولُت ؤلاًغوؾُت وألاؾغٍت باإلياٞت بلى ٖال٢اث الهضا٢ت اإلاىظىصة بحن
الىاؽ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ًم٨ىىا ؤن وٗخبر الخب ٖال٢ت جٟاٖلُت ماؾؿت ٖلى همىطط زام لئلٖترا ٝاإلاخباص ٫وَظا ٌٗجي ؤن
َىاٖ ٥ال٢ت مخضازلت بحن الٗال٢اث الٗاَُٟت و٢ضعة الٟغص ٖلى الكٗىع بُ٣مخه ؤو م٧اهخه التي ججٗله ًش ٤في هٟؿه،1وَ٨ظا
ٞةن ألاؾغة خؿب َىهِض ع٦حزة مهمت في البىاء ؤلاظخماعي مهمتها ؤؾاؾُت في بىاء شسهُت الٟغص الؿىٍت مً زال ٫جىٞحر
ألامً الٗاَٟي ألبىائها٦ ،ما ؤجها ٢ض ال حؿمذ للٟغص بخد ٤ُ٣طاجه بك٩ل ؾلُم ما لم ً ً٨ؤؾاؾها ٖاَٟي ٌؿىصٍ الُٗ٠
والخىان لخىٞحر ألامً الٗاَٟي.
 /2الخو(الهاهىن):ؤلاٖترا ٝال٣اهىوي َى الظي ًًمً خغٍت ألاٞغاص وبؾخ٣اللهم الظاحي ،ألن الٟغص ًخ٣اؾم م٘ ألازغًٍ
ممحزاث الٟاٖل ؤلاظخماعي ألازالقي اإلاؿاو ًٖ ٫ؤٗٞاله ،بدُض ٌؿخُُ٘ ؤن ًخمخ٘ بدغٍخه اإلاٗتر ٝبها بظخماُٖا واإلاًمىهت
٢اهىها ،خُض ؤن ال٣اهىن ٌؿمذ بخدَ ٤ُ٣ظٍ الخ٣ى ١في بَاع ؤلاٖترا ٝاإلاخباص ٫وٍٟترى اإلاؿاولُت ألازالُ٢ت ٖلى ٧ل ؤًٖاء
اإلاجخم٘٦،2ما ؤن الٗال٢ت ال٣اهىهُت حؿمذ بخٗمُم وؾُِ ؤلاٖترا ٝمً زال ٫بججاَحن ؤؾاؾُحن وَما،ؤوال:الخُٗحن وزاهُا:
جىؾُ٘ مجا ٫الخ٣ىٞ،١مً ظهت ؾُ٩ىن للخ ٤مًامحن ماصًت التي ؾدؿمذ مً الىاخُت ال٣اهىهُت بمغاٖاة جباًً خٓىّ
الٟغص في جد ٤ُ٣الخغٍاث اإلاًمىهت ٖلى اإلاؿخىي الخظاوحي مً زال ٫ال٣اهىن ،ومً ظهت ؤزغي ًخم الخٗمُم الٗال٢ت ال٣اهىهُت
ٖىضما حُٗى َظٍ الخ٣ى ١التي ًخمخ٘ بها ؤًٖاء الجماٖت ألولئ ٪اإلاهمكحن واإلادغومحن الظًً ًتزايص ٖضصَم بةؾخمغاع،3
وَظٍ الضاثغة مً ؤلاٖترا ٝهي مدِ هؼإ بحن مً ًمل ٪الخ٣ى ١ومً َى مدغوم مجها4؛ وٍهىً ٠ىعَ ًٚابغماؽ الخ٣ى١
يمً ؤٖماله ال٨ٟغٍت زانت ُٞما حٗل ٤بخهيُ ٠وقغٖىت الخ٣ى ١بلى زالزت ؤ٢ؿام هي-1:الخ٣ى ١اإلاخٗل٣ت بالخغٍاث
الٟغصًت-2،خ٣ى ١اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت-3.الخ٣ى ١ؤلاظخماُٖت.5
وَظٍ الخ٣ى ١في ٦شحر مً ألاخُان ًخم جطسُمها ؤو ج٣ؼٍمها مً ألاَغا ٝال٣ىٍت خُض جخٗغى ألاَغا ٝالخا٦مت وال٣ىٍت بلى
جطسُم وجىؾُ٘ خ٣ى٢ها لتهًم بظل ٪خ٣ى ١ألازغًٍ في خحن ج٣ىم بخ٣ؼٍم خ٣ى ١ألازغًٍ ،وَىا ج٨مً ؤَمُت ال٣ىة ؤو
ال٣ضعة وٖال٢تها بالخ٣ى،١وَظا ما جُغ ١بلُه اإلا٨ٟغ الهىضي اإلاٗغو ٝماعجُا ضً ٖىضما عبِ بحن ال٣ضعاث والخ٣ى،١ل ً٨في
صولت ال٣اهىن ًم ً٨لل٣ىاهحن الٗاصلت ؤن جًمً خ٣ى ١ألا٢ىٍاء والًٟٗاء ٖلى خض ؾىاء.
 /4الخػامًً:غي َىهِض ؤن الخًامً َى الهىعة ألا٦ثر ب٦خماال مً الٗال٢ت الٗملُت بحن الظواث وَظا لخد ٤ُ٣م٣هض
ؤؾاسخي ًخمشل في ب٢امت ٖال٢ت صاثمت بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،بدُض ًخم٧ ً٨ل ٞغص مً الخإ٦ض بإهه ًخمخ٘ بمجمىٖت مً اإلااَالث
وال٣ضعاث التي حؿمذ له مً ؤلاوسجام م٘ ويٗه ؤلاظخماعي ،6والخًامً َى الظي ٌؿمذ لؤلٞغاص بخد ٤ُ٣طواتهم مً زال٫
 1كمال بومنري ،النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ،منشورات اإلختالف ،اجلزائر ،ط ،2010 ،1ص ص.109-108
2كمال بومنري ،قراءات في الفكر النقدي لمدرسة فرانكفورت ،مرجع سبق ذكره ،ص .120

3أكسل ىونيث ،ثالثة أشكال معيارية من اإلعتراف ،نصوص مرتمجة ضمن كتاب كمال بومنري ،النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت  ،مرجع سبق
ذكره،ص.149
 4نورالدين علوش،حوارات في الفلسفة السياسية المعاصرة ،مرجع سبق ذكره ،ص.16

 5علي عبود احملمداوي،اإلشكالية السياسية للحداثة،منشورات اإلختالف ،اجلزائر ،ط،1،2011ص.292
6كمال بومنري ،النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت،مرجع سبق ذكره ،ص.132
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ٖال٢اث ؤلاٖترا ٝالمجباصلت ٞاإلوؿان في خاظت بلى بىاء ٖال٢ت بًجابُت م٘ ألازغ وهي ٖال٢ت ًيبغي ؤن جبجى ٖلى يغوعة ؤلاٖتراٝ
بىظىصٍ والخًامً مٗه ،والخًامً ٖىض َىهِض بجسظ ٦ظل ٪صاللت ؤلاخترام اإلاخباص.1٫
ٚحر ؤن الخًامً ٢ض ؤنبذ في اإلاجخمٗاث الخضًشت مخىٟ٢ا صازل وؿُج قب٨ت الٗال٢اث ؤلاظخماُٖت ٖلى وظىص ٖال٢اث
الخ٣ضًغ اإلاخمازل بحن الظواث التي خ٣٣ذ بؾخ٣اللها الظاحي ٚحر ؤهه مً اإلاالخٔ ؤن قٗىع اإلاغء بالخ٣ضًغ ًخىٖ ٠٢لى ألازغًٍ
ؤو ج٣ضًغ الٛحر ،وٖىضما ًدهل ٖلى َظا الخ٣ضًغ ٌؿخُُ٘ جدؿحن نىعجه لظاجه بك٩ل بًجابي ألهه ًخإزغ بهىعة ٦بحرة
بمىا ٠٢ألارعًٍ ٚحر ؤن ألاٞغاص ًدهلىن ٖلى الخ٣ضًغ ؤلاظخماعي وألازالقي هٓحر ما ً٣ضمىهه وما ًخمخٗىن به مً ماَالث
وٟ٦اءاث وما ًىجؼوهه مً ؤٖما ٫لها ُ٢مت في هٓغ ألازغًٍ ؤو باألصواع التي ً٣ىمىن بها في اإلاجخم٘ ،وَظا ما ٌؿمى بمبض
اإلاؿاَمت ؤي ؤن ؤلاوؿان ًدهل ٖلى الخ٣ضًغ ؤلاظذماعي م٣ابل اإلاؿاَمت في اإلاجخم٘ و٦ظا مسخل ٠اإلاهام والسضماث التي
ٌؿاَم بها في زضمت اإلاجخم٘ الظي ًدُا يمىه.
وفي َظا الكإن ً٣ىَ ٫ىهِض:
"حٗخبر ججغبت ؤلاٖترا ٝؤؾاؾُت باليؿبت لئلوؿانٞ ،لخدٖ ٤ُ٣ال٢ت هاجخت م٘ طاجه ًدخاط اإلاغء بلى ؤلاٖترا ٝالخظاوحي
لئلم٩اهاث واإلااٍ الث ،ؤما بطا ٚاب ؤو بوٗضم َظا الك٩ل مً ؤلاؾخد٣ا ١ؤلاظخماعي ٣ٞض ًُهاب اإلاغء ب َ
ً َغع هٟسخي ومكاٖغ
ِ
َ
ؾلبُت ٧الًٛب وؤلاخباٍ مشال"2؛ ومً زالَ ٫ظٍ الضواثغ مً ؤلاٖتراً ٝد ٤٣ألاٞغاص طواتهم ُوٍِ ّ ٩ىهىن نىعة بًجابُت ًٖ
طاتهم ،ومدخىي َظٍ الٗال٢ت ؤلاًجابُت بحن طواتهم ًخذ صص بالخىاػي م٘ ٧ل ق٩ل مً ؤق٩ا ٫ؤلاٖترا ٝبمٗجى ؤن الخب ًجٗل
ّ
الٟغص ًد ٤٣الثهت في هكؿه ،والخ( ٤ال٣اهىن) ًجٗل الٟغص ًد ٤٣إخترام الظاث والخًامً ًُ َم ِ ً٨الٟغص مً الخهىٖ ٫لى
جهضًغ الظاث.
وٍم ً٨جٟؿحر مدخىي الٗال٢اث ؤلاًجابُت التي ٌك٩لها الٟغص م٘ طاجه ٧الخالي:
 /1الثهت في الىكـٞ:مً زال ٫الخب والٗال٢اث الٗاَُٟت التي جُب٘ ٖلى الٗال٢اث الخٟاٖلُت ًخد ٤٣همىطط مً ؤلاٖتراٝ
اإلاخباص،٫زم ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن الٗال٢اث الٗاَُٟت ألاولُت ؤلاًغوؾُت وألاؾغٍت والتي جخىؾ٘ بٗض طل ٪بلى الهضا٢ت بحن
شسهحن ؤو ؤ٦ثر وبم٩اهُت قٗىع الٟغص بم٩اهخه وُ٢مخه ؤلاظخماُٖت التي ججٗلهُش ٤في هٟؿه.
ول ً٨بطا حٗغى َظا الٟغص لئلَاهت ؤو الى٨غان ٧الخٗظًب وؤلاٚخهاب مشال ٞةن طلً ٪دغمه مً جل ٪الٗال٢ت ؤلاًجابُت م٘
طاجه ٖلى اإلاؿخىي الىٟؿُىألازالقي٣ُٟٞ ،ض الش٣ت في هٟؿه وباآلزغًٍ ٦ظل.3٪
 /2إخترام الظاث:مً زال ٫هُل ألاٞغاص لخ٣ى٢هم اإلاسخلٟت ،الؿُاؾُت وؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت وٚحرَا ،والتي ٌٗمل ال٣اهىن
ٖلى جىٞحرَا وخماًتها مً ؤلاهتها ٥والٓلم والى٨غان وؤلاخخ٣اعً ،جٗل ألاٞغاص ّ
ً٩ىهىن ٖال٢ت بًجابُت م٘ طواتهم جخًمً
بخترام الظاث.
 /3جهضًغ الظاث:مً زال ٫الخًامً والخأػع اإلاخٌمً ؤلاٖترا ٝاإلاخباص ٫بحن ألاها وآلازغ ًدهل ألاٞغاص ٖلى الخ٣ضًغ
ؤلاظخماعي والُ٣مت هٓحر اإلااَالث وال٣ضعاث والٟ٨اءاث التي ًخمخٗىن بهاو٦ظا ألاٖما ٫اإلاهمت وألاصواع التي ًلٗبىجها في
1زلمد عبد السالم األشهب ،أخالقيات المناقشة ،دار ورد للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،2013 ،1ص.124
2كمال بومنري ،النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ،مرجع سبق ذكره ،ص.110
3نفس ادلرجع ،ص.126
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اإلاجخم٘ ،وٍىٗ٨ـ َظا الىىٕ مً ؤلاٖتراٖ ٝلى ألاٞغاص بخ٩ىٍجهم ٖال٢ت بًجابُت م٘ طاجهم جخًمً ج٣ضًغ الظاث بٗض ج٣ضًغ
اإلاجخم٘ لها ألن ج٣ضًغ الظاث ًخإحى مً زال ٫الخ٣ضًغ ؤلاظخماعي الظي ً٣ضمه اإلاجخم٘ لها.
مكهىم اإلاجخمؼ غىض َىهِث:
في ٦خابه اإلاٗغو ٝالظي ظاء بٗىىان "مجخم٘ الاخخ٣اع" الظي ؤحى مخمما ومٗم٣ا إلاٟهىم ؤلاٖترا ٝومالٟه "الٟ٨اح مً ؤظل
ؤلاٖتراًُ"ٝغح َىهِض الٗضًض مً الدؿائالث اإلاهمت والتي هظ٦غ مجها :إلااطا مجخمٗاجىا جستر٢ها ال٨شحر مً الخغ٧اث
الاظخماُٖت؟ ٠ُ٦،هد ٤٣الؿالم الظازلي م٘ الظاث والؿالم الساعجي م٘ ألازغًٍ والٗالم؟،وما هي قغوٍ الخُاة
الُُبت؟،ولئلظابت ٖلى َاجه الدؿائالث ً٣ترح َىهِشاالهُال ١من ؾاا ٫ما َى اإلاجخم٘؟.1
ٞدؿب ؤ٦ؿل َىهِض اإلاجخم٘ َى طل ٪اإلاجا ٫الظي جخ٣اَ٘ ُٞه ألا٩ٞاع وجخٗاعى ُٞه اإلاهالر اإلاٗىىٍت واإلااصًتٟٞ ،ي
٢لب اإلاجخم٘ هجض الخًىع ال٨بحر للخىانل البِىظاحي ،ؤي ؤلاٖترا ٝاإلاخباص ٫بحن الظواث والهغإ مً ؤظله.2
مً زالَ ٫ظا البراصٌٛم ٢ضم َىهِض مىانٟاث اإلاجخم٘ الجُض مٗغٞا بًاٍ بإهه اإلاجخم٘ الظي ٌؿمذ ألٞغاصٍ بخد ٤ُ٣طواتهم
واؾخ٣اللُتهم مً زال ٫جىٞحر الٓغو ٝالش٣اُٞت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت٦ ،ما ؤهه اإلاجخم٘ الظي ٌؿمذ ألٞغاصٍ بخد٤ُ٣
ؤخالمهم بضون اإلاغوع ٖلى ججغبت الاخخ٣اع ؤو ؤلا٢هاء ومسخل ٠مٔاَغ الجىع الاظخماعي،ولهظا ٞاإلاجخم٘ الجُض َى الظي
ًًمً ألٞغاصٍ قغوٍ خُاة ظُضة3؛ زم ؤن الٗضالت والؿٗاصة إلاجخم٘ ما ج٣اؽ بضعظت اؾخٗضاصٍ لًمان قغوٍ ؤلاٖتراٝ
اإلاخباص ٫التي جدك٩ل في ْلها الهىٍت الصسهُت للٟغص وجًمً همى شسهِخه في ْغو ٝالث٣ت وظُضة.4
ألهه مً زال ٫جىٞغ ُ٢م ؤلاٖترا ٝفي اإلاجخم٘ بمسخل ٠ؤق٩اله ومؿخىٍاجه ٌؿخُُ٘ ألاٞغاص بىاء ٖال٢ت بًجابُت بُجهم وبحن
طواتهم وَظا ما ٌؿمُه َىهِض جد ٤ُ٣الظاث الظي بضوعٍ ًإزظ مؿخىٍاث مسخلٟت ومخٗضصة ومً زاللها ٌؿخُُ٘ ألاٞغاص بىاء
َىٍاتهم وشسهُاتهم وَظا بضوعٍ ًجٗلهم ًدُىن خُاة َيبت وؾُٗضة.
وٍدىاو ٫ال٩اجب ؤِٞكاًمغٚالُذ ( )AvishaiMargalitفي ٦خابه "اإلاجخم٘ الالث "٤هٟـ جىظه َىهِض خُض ًغي بإن اإلاٗاهاة
الاظخماُٖت الىاججت ًٖ التهمِل الظي ًخٗغى له بٌٗ الىاؽ هي بالخإُ٦ض مٗاهاة هٟؿُت بدُض ًخم ه٨غان ُ٢متهم مً صون
ؾبب مٗ٣ى ،٫بل وٍدغمىن مً الكٗىع بهىٍتهم السانت ،وزانت خُىما ًخٗغى لئلَاهت والاخخ٣اع مً َغ ٝآلازغًٍ ،لِـ
بؿبب ما ًٟٗله ؤو ًهضع ٖىه مً جهغٞاث ؤو ؤ٢ىا ٫وبهما بد٨م وظىصٍ وَىٍخه لِـ بال ،وبٗباعة ؤزغي ه٣ى ٫ؤهه مٗغى
لى٨غان ؤلاٖترا ٝبةوؿاهِخه؛ لظلٞ ٪اإلاجخم٘ الالث ٤بدؿب مغٚالُذ َى اإلاجخم٘ الظي ال حهحن وال ًدخ٣غ ؤٞغاصٍ ،بل
وٍدترمهم ٦بكغ ظضًغًٍ باالخترام الالث ٤بهم.5
وٖلى زال ٝطلً ٪برػ مىانٟاث اإلاجخم٘ السخيء وَى طل ٪الظي حُٛب ُٞه ُ٢م ؤلاٖترا ٝبضواثغٍ الشالزت اإلاٗغوٞت :الخب،
الخ( ٤ال٣اهىن) ،الخًامً وحؿىص ُٞه ُ٢م الٓلم والجىع والاخخ٣اع والاػصعاء وَى ما ًازغ ؾلبُا ٖلى ؤٞغاص اإلاجخم٘ زانت
 1نور الدين علوش ،قراءة في كتاب مجتمع االحتقار ألكسل ىونيث ،almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/48894.html ،تاريخ
التصفح.2016/05/16 :
2نفس ادلرجع.
 3نورالدين علوش،حوارات في الفلسفة السياسية المعاصرة ،مرجع سبق ذكره ،ص.21
4نورالدين علوش،المدرسة األلمانية النقدية ،دار الفارايب ،لبنان ،ط ،2013 ،1ص.93

 5كمال بومنري ،أكسل ىونيث فيلسوف اإلعتراف ،منتدى ادلعارف ،لبنان ،2015 ،ط ،1ص.71
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ُٞما ًخٗل ٤بدك٩ل َىٍت الٟغص،ألن اإلاجخم٘ الظي حُٛب ُٞه ُ٢م ؤلاٖترا ٝال ٌؿاٖض ألاٞغاص ٖلى جد ٤ُ٣الش٣ت في ؤهٟؿهم ٦ما
ًٟخ٣ضون ُٞه اخترام الظاث وال ًىالىن ُٞه الخ٣ضًغ الاظخماعي وَظا ما ً٣ٟضَم الاهضماظاالظخماعي،ولهظا ٞاإلاجخم٘ السخيء
الظي ٌِٗل خالت مً الٗىػ في ُ٢م ؤلاٖترا ٝهجضٍ ٌكهض نغاٖاث وجىجغاث وهؼاٖاث مؿخمغة ومخىانلت وَؿىص ُٞه
ّ
الالاهضماط الاظخماعي.
ولهظا ٞاإلاى ٠٢ألازالقي لىٓغٍت ؤلاٖترا٦ ٝما ناٚها َىهِض جمشل مداولت مخمحزة في جإؾِـ خُاة ّ
زحرة ( La vie
ِ
1)bonne؛ولهظا ًضٖى َىهِض بلى جىؾُ٘ اإلاٟهىم الخ٣لُضي لؤلزال ١الاظخماُٖت ،وطل ٪ألن اإلاًمىن اإلاُٗاعي لٛغى ؤو مٛؼي
ؤلاٖتراً ٝجب بٖاصة بىاثه يمً بَاع اإلاٟهىم الك٨الوي للخُاة الُُبت.2
مً زالَ ٫ظا ٦ظلً ٪م ً٨ال٣ى ٫ؤن الهغإ مً ؤظل ؤلاٖترا٢ ٝض ّ
خل مدل مٟهىم الهغإ مً ؤظل الىظىص الظي ال حهضٝ
ّ
بال لخ ٟٔالظاث  ،ِ٣ٞبِىما الهغإ مً ؤظل ؤلاٖتراٌٗ ٝمل ٖلى جد ٤ُ٣ؤلاٖترا ٝبالظاث وَى ألامغ الظي ًخد ٤٣مً
زال ٫اإلاجاالث الشالزت وهي:الخب،الخ( ٤ال٣اهىن) ،الخًامً؛ بِىما ال جد ٤٣الظاث طاتها بؿبب ؤق٩ا ٫ؤلاطال ٫وؤلاخخ٣اع
اإلاسخلٟت التي جهِب الظاث وٍ و ما ٌؿمحها َىهِض بالخجاعب ألازالُ٢ت الؿلبُت ؤو ججاعب ؤلاطال،٫وٍ٨مً الٟغ ١بحن
الىمىطظحن في ؤن همىطط الهغإ مً ؤظل الىظىص ٢ض حهضص الىٓام الاظخماعي في خحن ؤن همىطط الهغإ مً ؤظل ؤلاٖتراٝ
ٌٗخبر وؾُُا لئلهضماط الاظخماعي.3
خماي ؤلاوؿاهُت مً الخغوب الخضمحرًت ،ألن الهغإ مً ؤظل الىظىص ٢ض ٌٗجي الضٞإ
ة
وَىا ج٨مً ؤَمُت َظا البراصٌٛم في
ًٖ الظاث وخماًتها مً بٖخضاء ألازغ ٖلحها وزُغٍ وتهضًضاجه لها وَظا ٢ض ً٩ىن مً زال٢ ٫خل ألازغ وب٢هاثه وتهمِكه وَظا
ما ًازغ ؾلبُا ٖلى البىاء الاظخماعي.
بِىما الهغإ مً ؤظل ؤلاٖتراٌٗ ٝمل ٕلى مؿاٖضة الظاث في جد ٤ُ٣طاجُتها وَىٍتها وَظا ال ًخإحى بال في ْل وظىص ألازغ
وجٟاٖل َظٍ الظاث مٗه ،والخظاوث مٗه في بَاع جٟاٖل جباصلي وَظا ما ًاصي بضوع بًجابي هدى البىاء الاظخماعي وزلىٍ مً
الهغإ الخضمحري وألامغاى الاظخماُٖت اإلاسخلٟت وَىا جبرػ ؤَمُت َظا البراصٌٛم في الخُاة اإلاٗانغة وصوعٍ في الىنى٫
باإلاجخم٘ بلى ٢مت ؤلاوؿاهُت والخٗاوهُت والخًامىُت ؤلاًجابُت بُٗضا ًٖ ؤلا٢هاثُت وعوح الهُمىت والؿُُغة؛وصٖىا َىا
وؿخٗحر مٟهىم مال ٪بً هبي لهظا الٗالم اإلابخظ ٫اإلا٣ؿم بحن زِ َىجت ظا٦غجا وزِ مىؾ٩ى واقىًُ ُٞما ًخُلب مً ٦ال
السُحن ج٣ضًم ؤلاٖترا ٝلبًٗهما البٌٗ ؤي ؤلاٖترا ٝالخباصلي وَظا ٢هض الِٗل في ٖالم زالي مً الجىع والٓلم وُ٢م
ؤلاطال ٫وؤلاخخ٣اع وؤلاَاهت والخغوب وؤٖما ٫الؿُُغة والهُمىت اإلاسخلٟت.
َمُت إًدُهُا ؤلاغتراف:
ًغي َىهِض ؤن اإلاٗاهاة والاخخ٣اع والاطال ٫والاَاهت التي ًخٗغى لها الٟغص في خُاجه الاظخماُٖت مً زال ٫جٟاٖله م٘
ألازغًٍ جشحر ُٞه مكاٖغ السسِ وال٣هب وزُبت ؤمل هٓغ لٗضم جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاىخٓغة اظخماُٖا ،وَظا ألامغ ًضٗٞه بلى
الخ٨ٟحر في ؤلاهسغاٍ في نغإ جدغعي مً ؤظل ؤلاٖترا.ٝ

1زواوي بغورة ،اإلعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل ،مرجع سبق ذكره ،ص.179
2كمال بومنري ،النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ،مرجع سبق ذكره ،ص.153

3زواوي بغورة ،اإلعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .189-188
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وَىا جا٦ض ألاَغوخت ال٣اثلت بإن الخذ والث البيُىٍت اإلاُٗاعٍت للمجخمٗاث هي هدُجت ٢ىة الض ٘ٞالتي ٢ضمها الهغإ مً ؤظل
ؤلاٖترا ،ٝؤي ؤن َظا ألازحر ؤؾهم بإق٩اٖ ٫ضة في ج٣ضم ؤزالقي وحٛحر ُ٢مي بلى ألاخؿً في اإلاجخم٘.1
وَظا ما ًا٦ضٍ َىهِض في ٦خاباجه مً ؤهه ال ًم ً٨بإي خا ٫مً ألاخىا ٫جدُ٢ ٤ُ٣م الدؿامذ و٦غامت ؤلاوؿان ويمان
ّ
خ٣ى٢ه ألاؾاؾُت اإلاكغوٖت ؤزالُ٢ا وؾُاؾُا و٢اهىهُا بال بىاؾُت مبضؤ ؤلاٖترا ،ٝوَىا جبرػ ؤَمُت هٓغٍت ؤلاٖترا٧ ٝىجها
جلٗب صوعا مغ٦ؼٍا ًخمشل في بٖاصة بىاء قب٨ت الٗال٢اث الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت ٢هض الخس ٠ُٟمً اإلاٗاهاة والٓلم الاظخماعي
والؿُاؽيوالالمؿاواة و٧ل ؤق٩ا ٫الاخخ٣اع التي حٗبر ًٖ ألامغاى الاظخماُٖت.2
٦ما ؤن َىهِض لم ً٨خ ٠بخدلُل هماطط ؤلاٖترا،ٝوال بىن ٠ؤق٩اٖ ٫ضم ؤلاٖترا ،ٝوبهما خاو ٫ؤن ج٣ضم بضًال ٞلؿُٟا
وؾىؾُىلىظُا ٌؿدىض ٖلى ؤلاوٗخا ١بمسخل ٠مؿخىٍاجه،خُض ؤَغوخت الهغإ مً ؤظل ؤلاٖترا ٝبك٩ل ٢ىة ؤزالُ٢ت حٛظي
وجىمي جُىع وج٣ضم واػصَاع اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ،ألن ججغبت الاخخ٣اع وؤلاطال ٫حك٩ل مىبٗا للىعي ومهضعا إلاسخل ٠خغ٧اث
اإلا٣اومت الاظخماُٖت والاهخٟاياث الجماُٖت3؛٦ما جاصي مكاٖغ ؤلا٢هاء وؤلاٚتراب والايُهاص الىاججت ًٖ ؤلاطال٫
َ
اإلاؿخٗمغ.4
وؤلاخخ٣اع بلى نغاٖاث اظخماُٖت جإزظ ق٩ل الخغب ّؤًا ٧ان زىعة ؤو خغب جدغٍغ ؤو الاؾخ٣الًٖ ٫
ولهظا ًم ً٨اٖخباع خالت ؤلاٖترا ٝاإلاخباص )La reconnaissance métuel( ٫ججاوػ إلاؿاثل ومكا٧ل مغيُت ،وَ٨ظا ٞةطا ما
ٖغ ٝالىاؽ واإلاكغٕ لل٣اهىن والؿُاسخي ؤَمُت ؤلاٖترا ٝباليؿبت لئلوؿان وؿخُُ٘ جى ٘٢مؿخ٣بال مسخل ٠اإلاكا٧ل
والهغاٖاث التي ًم ً٨ؤن جاصي بلحها خاالث ُٚاب ويُإ ؤلاٖترا ٝومسخل ٠نىع ؤلاخخ٣اع وؤلاطالٞ ،٫لما ًً٘ ٧ل َاالء
في الخؿبان ُ٢مت ؤلاٖترا ٝوٍهبذ الىاؽ ؤ٦ثر ّ
وُٖا ٞمً قإن َظا ؤن ً٣ضم جُىع ؤزالقي للُ٣م واإلاٗاًحر الاظخماُٖت
وال٣اهىهُت في اإلاجخم٘ التي مً زاللها ههل بلى مجخم٘ ؤ٦ثر جسل٣ا.
زاجمت:
بن ما ٢ضمه ؤ٦ؿل َىهِض مً ٨ٞغ ومكغوٕ مٗغفي ظلي بهما ًىم ًٖ ٢ىة بهحرة وويىح في الغئٍت وجضبغ ٖمُ ٤في ٢غاءة
ومغاظٗت للترار ال٨ٟغي والؿىؾُىلىجي اإلاخاح وجبهغ ٦ظل ٪في صعاؾخه لىا ٘٢الخجاعب اإلاٗافة يمً الخُاة الُىمُت
لئلوؿان الخالي وٖهغ حؿىصٍ مٓاَغ الدؿلُ٘ وؤلاؾتهال ٥وحٛلب ٖلُه الجزٖت اإلااصًت وجىسغ ظؿضٍ قمىلُت ٖلُلت جض٘ٞ
هدى الخضابغ والخىاخغ والخىاػٕ ،وج٨ك ًٖ ٠مجخمٗاث مترَلت حِٗل ٖىػ و٣ٞغ في ُ٢م ؤلاوؿاهُت والخأدي والخًامً
والخٗاٌل.
ولهظا ظاء مكغوٕ َىهِشالؿىؾُىلىجي وزانت بغاصٌٛماإلٖترا ٝيمً يغوعة مٗغُٞت وخاظت بوؿاهُت لتر ُ٘٢بغاصٌٛم
الِٗل اإلاكترَ ٥ظا ألاهمىطط اإلاتهال ٪والٛاثب في ٖضًض ؤلاظتهاصاث اإلاٗغُٞت و٦شحر الًٟاءاث الٗمىمُت في اإلاجخمٗاث
اإلاٗانغة.
والىعي بهظا اإلاٟهىم البراصٌٛم والسل ٤ؤلاوؿاوي مً قإنٌ ؤن ًيخج بوؿان ٢ىٍم ً٨دك ٠يمً مجخم٘ ظُض الث٢ ٤ضعاجه وٍدب
وٍش ٤في هٟؿه ّ
وٍ٣ضع طاجه التي جل٣ى ؤلاخترام والخ٣ضًغ الاظخماعي وٍىٟخذ ٖلى آلازغ بُ٣م وؤزال ١هابٗت مً ُ٦ىىهخه
ِ
نورالدين علوش ،المدرسة األلمانية النقدية ،مرجع سبق ذكره ،ص.95-94

1

كمال بومنري ،النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ،مرجع سبق ذكره ،ص.130

2

زواوي بغورة ،اإلعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل ،مرجع سبق ذكره ،ص.178

3

بول ريكور ،سيرة اإلعتراف ،مرجع سبق ذكره ،ص.250

4
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الاظخماُٖت مخهٟا باإلاااوؿت والًُاٞت والخٗاون والخًامً لبىاء مجخمٗاث جدىػ قب٩اث اظخماُٖت ٢ىٍت جدُا خُاة ّ
زحرة
ِ
َُبت ( )La vie bonneمك٩لت بظل ٪ؤهمىطط ٢ىي للِٗل اإلاكتر.٥
نابمت اإلاغاحؼ:
.2010
٦ -1ما ٫بىمىحر ،الىظغٍت الىهضًت إلاضعؾت قغاهٌكىعث ،ميكىعاث ؤلازخال،ٝالجؼاثغ،1ٍ ،
.2012
-2ػواوي بٛىعة ،ؤلاغتراف مً حل مكهىم حضًض للػضُ،صاع الُلُٗت ،لبىان،1ٍ،
.2010
-3بى ٫عٍ٩ىع ،ؾحرة ؤلاغتراف،جغظمت ٞخخي ؤه٣ؼو،صاع ؾِىاجغا،جىوـ،1ٍ ،
.2013
-4هىعالضًً ٖلىف ،غالم الكلؿكت الؿُاؾُت اإلاػاضغة،ابً الىضًم لليكغ والخىػَ٘،الجؼاثغ،1ٍ،
.2012
٦ -5ما ٫بىمىحر ،نغاءاث في الكٌغ الىهضي إلاضعؾت قغاهٌكىعث٦،ىىػ الخ٨مت،الجؼاثغ،
2013
 -6هىعالضًً ٖلىف ،خىاعاث في الكلؿكت الؿُاؾُت اإلاػاضغة ،ابً الىضًم لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ. ،1ٍ ،
 -7ؤ٦ؿل َىهِض ،الجزاغاث ؤلاحخماغُت ومؿألت ؤلاغتراف ،جغظمت ػواوي بٛىعة ،مجلت الش٣اٞت الٗاإلاُت ،ال٩ىٍذ ،الٗضص،149
.2008
ؤوث
٦-8ما ٫بىمىحر ،مٍاهت مكهىم الجؿض إلاحرلى بىهتي في هظغٍت ؤلاغتراف أليؿل َىهِث ،م٣الت يمً ٦خاب ظما ٫مٟغط
.2009
وآزغون ،الؿغٍو إلى الكلؿكت ،ميكىعاث ؤلازخال ،ٝالجؼاثغ،1ٍ ،
٦ -9ما ٫بىمىحر ،يؿل َىهِث هدى هظغٍت ههضًت حضًضة ،يمً ٦خابمضعؾت قغاهٌكىعث الىهضًت ،مجمىٖت مالٟحن ،ابً
.2011
الىضًم لليكغ والخىػَ٘ ،الج ػاثغ،1ٍ ،
.2008
-10مدمض قىقي الؼًٍ ،ؤلاػاخت وؤلاخخماُ ،ميكىعاث ؤلازخال ،ٝالجؼاثغ،1ٍ ،
.2011
ٖ -11لي ٖبىص اإلادمضاوي ،ؤلاشٍالُت الؿُاؾُت للخضازت ،ميكىعاث ؤلازخال ،ٝالجؼاثغ،1ٍ ،
.2013
-12مدمض ٖبض الؿالم ألاقهب ،زالنُاث اإلاىانشت ،صاع وعص لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن،1ٍ ،
-13هىع الضًً ٖلىف ،نغاءة في يخاب مجخمؼ الاخخهاع للمكٌغ
.2016
 ،almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/48894.htmlجــاعٍش الخهٟذ/05/16:
.2013
-14هىعالضًً ٖلىف ،اإلاضعؾت ألاإلااهُت الىهضًت ،صاع الٟاعابي ،لبىان،1ٍ ،
.1ٍ ،2015
٦ -15ما ٫بىمجيع ،يؿل َىهِث قُلؿىف ؤلاغتراف ،مىخضي اإلاٗاع ،ٝلبىان،
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ؾباب الػىل اإلاضعس ي(الىكؿُت،التربىٍت،الاحخماغُت)مً وحهت هظغ ألاؾاجظة
.بىعاؽ ًاَُىت/حامػت مىلىص مػمغي جحزي وػو

ملخظ:
َضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك ًٖ ٠ألاؾباب التربىٍت والىٟؿُت والاظخماُٖت للٗى ٠اإلاضعسخي مً وظهت هٓغ ؤؾاجظة الخٗلُم
الشاهىي ،ومً زال ٫صعاؾت مُضاهُت ؤظغٍذ ٖلى ُٖىت ٖكىاثُت ؤزظث مً زاهىٍت مخٗضصة الازخهاناث بضاثغة مٗاز٣ت والتي
ًا
بلٛذ 40ؤؾخاطا،وٖلى بزغَا جم نُاٚت زالر ٞغيُاث وهي :جسخل ٠ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي مً وظهت هٓغ ألاؾاجظة بازخالٝ
ألاؾباب.ؤما الٟغيُت الشاهُت :جىظض ٞغو ١بحن مخىؾِ بظاباث ألاؾاجظة خى ٫ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي جبٗا إلاخٛحر ألا٢ضمُت.
وؤزحرا جىظض ٞغو ١بحن الجيؿحن في ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي لضي ألاؾاجظة.
و٢ض جم الاؾخٗاهت في ظم٘ اإلاٗلىماث بإصاة مً ؤصواث البدض الٗلمي وَى الاؾخبُان وبٗض خهى٫ها ٖلى ؤلاظاباث ٢مىا
بخٟغَٛها ومٗالجتها وجدلُلها جم الخهىٖ ٫لى الىخاثج الخالُت:
جسخل ٠ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي مً وظهت هٓغ ألاؾاجظة بازخال ٝألاؾباب.ال جىظض ٞغو ١بحن مخىؾِ بظاباث ألاؾاجظة خى ٫ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي جبٗا إلاخٛحر الا٢ضمُت.ال جىظض ٞغو ١بحن الجيؿحن خى ٫ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي لضي ؤؾاجظة الخٗلُم الشاهىي.الٍلماث اإلاكخاخُت :الٗى -٠الٗى ٠اإلاضعسخي -الخٗلُم الشاهىي -مغخلت الخٗلُم الشاهىي.
مهضمت:
حٗض اإلاضعؾت اإلااؾؿت الاظخماُٖت الشاهُت في ألاَمُت بٗض ألاؾغة مً خُض م٩اهتها في الخإزحر ٖلى الُٟل وعٖاًخه،وجىمُت
مَاعاجه ومىاَبه و٢ضعاجه،وجؼوٍضٍ باإلاٗلىماث واإلاٗاع.ٝبياٞت بلى ؤجها جىٞغ له بِئت اظخماُٖت ملُئت باإلاشحراث التي حٗمل ٖلى
اؾدىٟاط َا٢اجه ال٩امىت وجىظحهها باالججاٍ الظي ٌٗىص ٖلُه وٖلى مجخمٗه بالى ،ٟ٘وهي بهظا جس ٤ٟألاَضا ٝالٗامت للتربُت،
وَى بٖضاص الىاشخئ لُ٩ىن مواَىا نالخا في مجخمٗه.
ومً ؤظل جدَ ٤ُ٣ظا الهض ٝحؿعى اإلاضعؾت لخ٣ضًم ألاًٞل لُلبتها مٗخمضة ٖلى مبضؤ الخُىٍغ اإلاؿخمغ لبرامجها
وٗٞالُتها وؤؾلىب ؤصائها ،ل٩ي جىٞغ له مً زال ٫طل ٪ؾبل جد ٤ُ٣الىمى الؿىي اإلاخىاػن واإلاخ٩امل ٖ٣لُا وظؿمُا وٖاَُٟا
واظخماُٖا والظي ًج ٖلهم ًخمخٗىن ب٣ضع واٞغ مً الصخت الىٟؿُت والجؿمُت والاجؼان الاهٟٗالي.
وإلاا ٧اهذ اإلاضعؾت جدخًً ٖضصا ٦بحرا مً الُلبت الظًً آجىا بلحها مً اإلاجخم٘ اإلادُِ خاملحن مٗهم السبراث اإلاسخلٟت،
ٞةهىا هخى ٘٢مالخٓت ازخالٞاث وٞغو٢اث ٦بحرة بحن َاالء،مً زال ٫الخٟاٖل الاظذماعي م٘ بًٗهم البٌٗ.
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ومً زالٖ ٫ملُت الخٟاٖل التي ٢ض حٗترى الُلبت بٌٗ الهٗىباث واإلاك٨الث التي جازغ ٖلى جٟاٖلهم وجٓهغ ٖضم ٢ضعتهم
ٖلى الخٟاٖل والخ ٠ُ٨الؿلُم،والتي ٢ض حٗغ٢ل ؾحر الٗملُت التربىٍت وجٖ ٠٣اث٣ا في جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالتربىٍت.
وحٗض مك٩لت الٗىْ ٠اَغة اظذماُٖت في اإلاجخمٗاث الؿاب٣ت وحكحر الى وظىص زلل في مغا٢بت ألابىاء وعٖاًتهم وخؿً
جغبُتهم وجيكئتهم وجىظحههم.بط ؤنبذ الٗىٌ ٠ؿخسضم ٧ىؾُلت بحن ألاٞغاص للىنى ٫بلى ؤَضاٞهم اإلايكىصة هٓغا الهدكاعَا في
اإلاجخمٗاث وْهىعَا في ٖضة مجاالث الخُاة بط ؾمدذ للٗضًض مً الٗلماء الىٟؿاهُحن والباخشحن مً صعاؾت َظٍ الٓاَغة
وطل ٪للخٗغ ٝوال٨ك ًٖ ٠الؿبب الغثِسخي خىَ ٫ظٍ الٓاَغة،وفي بدشىا َظا ٢مىا بضعاؾت ألاؾباب الىٟؿُت والاظخماُٖت
والتربىٍت للٗى ٠مً وظهت هٓغ ألاؾاجظة.
 -1ؤلاشٍالُت:
ٌٗخبر الٗىْ ٠اَغة اظخماُٖت ؾلبُت طل ٪هٓغا بلى ما لها مً هخاثج وزُمت ٖلى الخُاة الاظخماُٖت٦،ما ؤجها ٖغٞذ اهدكاعا في
آلاوهت ألازحرة في اإلاجخمٗاث الخضًشت .وَظا ما ظٗل الٗضًض مً الهُئاث الضولُت مً بُجها الخغ٦ت الضولُت في وكـغ ز٣اٞت
 )2000إلاداعبت الٗى.٠
الؿلم ،خُض ؤَل٣ذ بُان في ؾىت (
و٢ض ً٩ىن الٗى ٠بضواٗٞه وؤؾبابه المزخلٟت ٖا٦ؿا اليُغاباث الاهٟٗالُت والًٛىٍ الىٟؿُت والاظخماُٖت ؤو جمغص اإلاغاَ٤
ٖلى َبُٗت خُاجه في ألاؾغة واإلاضعؾت بالغ ٌٞمً ٢بل الغٞا ١وُٚاب الخىظُه وؤلاعقاص في اإلاضعؾت .وَٗخبر مً ؤزُغ
اإلاك٨الث ٞلم ً٣خهغ ضخاًا الٗىٖ ٠لى ٞئاث مُٗىت مً اإلاجخم٘.بل ؤنبذ ٌكمل ٦ضًغ مً ٞئاجه وقغاثدهٞ،إناب
اإلاٗلمحن في اإلاضاعؽ وألاَٟا. ٫
ٞخٗخبر اإلاضعؾت هي اإلاهضع لجمُ٘ الًٛىَاث الساعظُتُٞ ،إحي الخالمُظ اإلاٗىٟىن مً ٢بل ألاَل واإلاجخم٘ اإلادُِ بهم بلى
اإلاضعؾت لُٟغٚىا ال٨م ال٣اثم ٖلحهم في ق٩ل ؾلىُ٦اث ٖضواهُت ٖىُٟت ً٣ابلها َالب آزغون مً ٌكابهىجهم الىي٘ في
 )1997التي ٧اهذ تهض ٝبلى الخٗغٝ
ؾلىُ٦اث ممازلت وبهظٍ الُغٍ٣ت جخُىع خضة الٗى ٠وٍؼصاص اهدكاعَا ،وبُيذ صعاؾت َىُ (
ٖلى ؤؾباب الٗى ٠لضي اإلاٗىٟىن في اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت .خُض ؤظغٍذ ٖلى(َ )50الب مٗى ٠مً الظ٧ىع بحن 14و 20ؾىت
خُض ٧ان َاالء مً اهسٟاى صازل ألاؾغة،اهسٟاى وؿبت الظ٧اء ٦ما ٧اهىا ٌٗاهىن مً ؤلاؾاءة الجؿمُت.
ٌٗخبر الٗى ٠اإلاضعسخي ٧ل جهغً ٝاصي بلى بلخا ١ألاطي بالُالب ؤو اإلاضعؾحن ؤو ؤلاصاعة و٧ل ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاضعسخي ؾىاء ٧ان
الٗى ٠ماصًا مخمشل في جسغٍب اإلامخل٩اث اإلاضعؾُت ؤو بالٗى ٠اإلاٗىىي وطل ٪بةلخا ١ألاطي بىٟؿُت الخالمُظ ؤو ألاؾاجظة ؤو
الٗى ٠الجؿمي اإلاخمشل في الًغب والغ٧ل والكخم والخد٣حر.2
1998م) بلى ؤن اإلادُِ اإلاضعسخي ال ًدمي مً الٗى ٠ومجهم ٢ا ٫بإهه حٗغى صازل
ل٣ض جىنل شىقي و آزغون في ؾىت (
3
الشاهىٍت للٗىٖ ٠لى ق٩ل بما شجاع ؤو ؾغ٢ت باؾخٗما ٫ال٣ىة ؤو ؤهىإ ؤزغي مً الٗى.٠
ًا
بىاء ٖلى ما ؾب ٤ط٦غٍ،بالغط وٕ بلى اإلاُضان اإلاضعسخي الجؼاثغي،هجض ؤن الخالمُظ ٌٗاهىن ال٨شحر مً الًٛىَاث اإلاضعؾُت
وَظا ما ًؼاًض مً الؿلى٧اث الٗىُٟت مما ًجٗلىا هُغح الدؿااالث الخالُت:
 1طو عبد العظيم حسني،سيكولوجية العنف العائلي والمدرسي،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر،2007،بدون طبعة ،ص .21
 2خليل وديع شكور،العنف و الجريمة،دار العربية للعلوم،بريوت،1997 ،ط.1

 3ناصر ميزاب ،المعاملة الوالدية للحدث الجانح وعالقتها بمفهوم الذات (دراسة مقارنة) ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر ،2007 ،ص .108
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 َل جسخلل ؾباب الػىل اإلاضعس ي مً وحهت هظغ ألاؾاجظة بازخالف ألاؾباب؟ َل جىحض قغوم بحن مخىؾـ إحاباث ألاؾاجظة خىُ ؾباب الػىل اإلاضعس ي جبػا إلاخؿحر ألانضمُت؟ َل جىحض قغوم بحن الجيؿحن في ؾباب الػىل اإلاضعس ي لضي ألاؾاجظة؟ -2قغغُاث البدث:
الكغغُت ألاولى:
جسخل ٠ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي مً وظهت هٓغ ألاؾاجظة بازخال ٝألاؾباب.
الكغغُت الثاهُت:
جىظض ٞغو ١بحن مخىؾِ بظاباث ألاؾاجظة خى ٫ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي جبٗا إلاخٛحر ألا٢ضمُت.
الكغغُت الثالثت:
جىظض ٞغو ١بحن الجيؿحن في ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي لضي ألاؾاجظة.
َ -3مُت البدث:
عٚم الضعاؾاث التي جىاولذ َظا اإلاىيىٕ ،ل ً٨ال جؼا ٫الٓاَغة مً ؤَم الٓىاَغ الىٟؿُت والتربىٍت التي جخىخل وجىدلع
بك٩ل مسُ ٠في اإلااؾؿاث التربىٍت ،زانت وؤجها جمـ قغٍدت مً َامت في اإلاجخم٘.
اإلاالثمت للخس٠ُٟ
 الٗىا٢ب التي ؾببها الٗى ٠اإلاضعسخي وظضث الٗضًض مً الضعاؾاث جبدض ًٖ الُغ ١اإلاىاؾبت و الٗالظاث ِ
مىه،وَظا ما ٌُٗي لىا ؤَمُت صعاؾخه.
 جىٞغ ظى مالثم لٟهم ٧ل اإلاك٨الث التي من قإجها ؤن حؿبب اهسٟاى في اإلاك٩لت.
 ج٨مً ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في ؤن مىيىٕ الٗى ٠اإلاضعسخي مً وظهت هٓغ ألاؾاجظة ْاَغة ٦شحرة الاهدكاع في اإلاضاعؽ ،عٚم
ؤجها البِئت الشاهُت بٗض ألاؾغة ٞهى اإلا٩ان الظي ًخمخ٘ باألمً والاؾخ٣غاع والخغٍت والخٗبحر ،بال ؤجها ولؤلؾ ٠ؤنبدذ م٩ان
للٗى.٠
٧ ىن مك٩لت الٗى ٠مك٩لت زُحرة وقضًضة الاهدكاع في اإلاجخمٗاث زانت في اإلاضاعؽ.
 الخض ٤ُ٢وصعاؾت الاَخمام بمك٩لت الٗى.٠
 مٗغٞت ألاؾباب التي ج٩ىن وعاء ْاَغة الٗى ٠في اإلاضاعؽ.
 الٗى ٠اإلاضعسخي ًازغ ٖلى الخالت الىٟؿُت للخالمُظ.
َ -4ضاف البدث:
مداولت الخٗغٖ ٝلى ألاؾباب اإلااصًت بلى ْهىع الٗى ٠اإلاضعسخي ،و ؤًًا بُان مضي مٗاهاة الخالمُظ صازل اإلاضعؾت مً
ْاَغة الٗى ٠اإلاضعسخيٞ،هي مً ؤَم اإلاكا٧ل التي حٗاوي مجها اإلاضاعؽ ٞالهض ٝمً الضعاؾت َى بل٣اء الًىء ٖلى َظٍ
الٓاَغةٞ،األَضا ٝمخٗضصة هٓغا ألَمُت وزُىعة اإلاىيىٕ ٞىدً من زالَ ٫ظا البدض جهض ٝبلى جدؿِـ اإلاؿاولحن في
الُ٣إ التربىي ٦ما وؿعى بلى مٗغٞت ألاؾباب والٗىامل اإلاؿاٖضة في حكُ٨ل ْاَغة الٗى ٠وا٢تراح خلى ٫لها ،وؤًًا مٗغٞت
ما بطا ٧ان هىٕ الٗى( ٠ماصي .مٗىىي) اإلاماعؽ في اإلاضاعؽ.
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 -5مكاَُم الضعاؾت:
 -1الػىلٌٗ:غ ٝؾػض اإلاؿغبي الٗى ٠بإهه اؾخجابت جخمحز بهبٛت اهٟٗالُت قضًضة جىُىي ٖلى اهسٟاى مؿخىي البهحرة و
الخ٨ٟحر و لِـ مً الًغوعي ؤن ً٩ىن مالػما للخضمحر خُض ً٩ىن يغوعة في مى ٠٢مٗحن و ْغو ٝمُٗىت للخٗبحر ًٖ وا٘٢
مٗحن حٗبحرا ٖمُ٣ا ظظعٍا ً٣طخي اؾخسضام الٗى ٠ؤو الٗضوان .
 -2الػىل اإلاضعس يَ:ى همِ مً الؿلىً ٥دؿم بالٗضواهُت ًهضع مً َالب ؤو مجمىٖت مً الُالب ؤو اإلاضعؽ وٍدؿبب في
بخضار ؤيغاع ماصًت ؤو ظؿمُت هٟؿُت لهم وٍخًمً الٗى،٠الهجىم،الاٖخضاء الجؿمي،اللٟٓي،الٗغا ٥بحن الُالب
والتهضًض،اإلاُاعصة،اإلاكاٚبت،والاٖخضاء ٖلى ممخل٩اث الُالب آلازغًٍ ؤو الخش عٍب ممخل٩اث اإلاضعؾت و ٖلى َظا ًخًمً
الٗى ٠اإلاضعسخي ظاهبحن:ؤخضَما مٗىىي ًخٗل ٤بالٗى ٠هدى ألاٞغاص (َالب،مضعؾحنٖ،ما )...٫و آلازغ ماصي ًخٗل ٤بةجال ٝو
جسغٍب ممخل٩اث ؤلاٞغاص ؤو ممخل٩اث اإلاضعؾت وؤلايغاع بها.
 -3الخػلُم الثاهىي:وٍغي (حىن صًىي) ؤن الخٗلُم الشاهىي ٕباعة ًٖ ماؾؿت اظخماُٖت حؿعى بلى جد ٤ُ٣ؤَضاٝ
اظخماُٖت ،وحٗخجي بال٣بلُاث اإلاسخلٟت،وحٗض الخالمُظ بٖضاصا ز٣اُٞا ومهىُا ٖاما ٌؿاٖضَم ٖلى اهخساب مهىت لؿض خاظاتهم
ألاؾاؾُت التي جٟغى ٖلحهم َبُٗت الخُاة الجضًضة .
 -4مكهىم مغخلت الخػلُم الثاهىي في الجؼابغ :حٗخبر مغح لت الخٗلُم الشاهىي في الجؼاثغ اإلاغخلت اإلامخضة للمغخلت التي جإحي بٗض
مغخلت الخٗلُم اإلاخىؾِ الظي مضجه ؤعب٘ ( )4ؾىىاث،والخٗلُم الشاهىي مضجه زالر( )3ؾىىاث والظي قغٕ في جُبُ٣ه ؾىت
،2008حكمل الؿىت ألاولى ظظوٕ مكتر٦ت في الكٗب ألاصبُت والٗلمُت،جخٟغٖ ٙجها في الؿىت الشاهُت ٖضة قٗب جسههُت
وجخىط َظٍ اإلاغخلت في الؿىت الشالشت باظخُاػ امخدان قهاصة الب٩الىعٍا،وَٗخبر الخهىٖ ٫لى َظٍ الكهاصة الٛالُت التي
. )2008
ًيكضَا ٧ل جلمُظ إلاا جمشله مً اٖخباعاث للخُاة اإلاؿخ٣بلُت(.وػاعة التربُت الىؾىُت،
الجاهب الخؿبُهي:
 -1مىهج البدث:
٧ل بدض ًخُلب مىهجا،واإلاىاهج جسخل ٠مً بدض آلزغ خؿب اإلاىيىٕ اإلاُلىب بدشه ؤو ًم ً٨جدب٘ مىاهج ٖلمُت
مسخلٟت،وٖلُه اجبٗىا اإلاىهج الىضكي وطل ٪بخدضًض َبُٗت اإلاك٩لت اإلاغاص صعاؾتها،وٍ٣هض بمىهج البدض الُغٍ٣ت التي ًدبٗها
الباخض في صعاؾت ْاَغة ما وجٟؿحرَا.
واإلاىهج الىضكي َى هىٕ مً ؤهىإ ؤؾالُب البدض الظي ًضعؽ الٓىاَغ الُبُُٗت والاظخماُٖت والؿُاؾُت الغاَىت صعاؾت
ُُٟ٦ت جىضر زهاثو الٓاَغة جىضر حجمها وحٛحراتها وصعظاث اعجباَها م٘ الٓىاَغ ألازغي،وَٗخبر ألاؾلىب الىنٟي ع٦ىا

 1طو عبد العظمي حسني ،سيكولوجية العنف العائلي والمدرسي ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر ،2007 ،بدون طبعة ،ص17
 2طو عبد العظيم حسني،ادلرجع السابق ،ص .35

 3عباس عبد العلوات  ،التعليم الثانوي تجارب عالمية وعربية ،ادلؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع ،عمان، 1994،بدون طبعة،ص .131
 4وزارة الرتبية الوطنية.2008 ،
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ؤؾاؾُا مً ؤع٧ان البدض الٗلمي ٞهى ؤو ٫السُىاث التي ً٣ىم بها الباخض خُض ًخهضي لضعاؾت ْاَغة مُٗىت مً هاخُت
وَى ألاؾلىب الىخُض الظي ًم ً٨مً صعاؾت اإلاىيىٖاث اإلاخٗل٣ت باإلوؿان مً هاخُت ؤزغي .
 -2الػُىت:جم ازخُاع ؤٞغاص الُٗىت بُغٍ٣ت غشىابُت بؿُؿت،والُٗىت الٗكىاثُت البؿُُت ٢ض غغقها بى غالم
عحاء":باخخما ٫ازخُاع ؤي ٞغص من ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٗ٦ىهغ مً ٖىانغ الُٗىت"٣ٞ 2ض قملذ الُٗىت ( )40ؤؾخاط مً ظمُ٘
اإلاؿخىٍاث (الؿىت ألاولى،الشاهُت،الشالشت) في اإلاغخلت الشاهىٍت،و٢ض عاُٖىا خؿب مجمىٖت مً السهاثو :الجيـ،السبرة
اإلاهىُت ٦ما هي مبِىت في الجضو ٫آلاحي:
 -1حضوُ عنم (ً )01بحن جىػَؼ قغاص الػُىت خؿب الجيـ:
اليؿبت اإلائىٍت
الخٌغاع
الجيـ
الظيىع

17

%42.5

ؤلاهار

23

% 57.5

اإلاجمىع

40

%100

 -2حضوُ عنم (ً )01بحن جىػَؼ قغاص الػُىت خؿب الخبرة اإلاهىُت:
الخٌغاع
ؾىىاث الخبرة

اليؿبت اإلائىٍت

نل مً  05ؾىىاث

13

% 32.5

مً  06ؾىىاث إلى  10ؾىىاث

12

% 30

يثر مً  10ؾىىاث

15

% 37.5

اإلاجمىع

40

% 100

 -3صاة الضعاؾت  :ختى جخد ٤٣ؤَضا ٝالبدض وهخد ٤٣مً ٞغيُاجه ًخُلب اؾخسضام ؤصواث ٖلمُتٞ ،غُٖىا ،ؤن ه٣ىم ببىاء
اؾخبُان.
 -1-3وضل ألاصاة٢:مىا بةٖضاص اؾخبُان زام،مىظه بلى ؤؾاجظة الخٗلُم الشاهىي بٛغى مٗغٞت ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي مً
وظهت هٓغ َمً ،خ٩ىن الاؾخبُان مً (ٖ )28باعة،م٣ؿمت في زالر مداوع:
ّ
اإلادىع ألاو ٫وٍلم بمجمىٖت مً السهاثو الاهٟٗالُت التي ج٩ىن ؾبب في نضوع الؿلى ٥الٗىُ ٠مً َغ ٝالخلمُظ وٍخ٩ىن
ًا
مً ( )11بىضا.
اإلادىع الشاوي وٍخ٩ىن َظا اإلادىع مً مجمىٖت مً الٗىامل الاظخماُٖت لها ٖال٢ت بالؿلى٧اث الٗىُٟت وٍخ٩ىن مً ( )09بىىص.
ؤما اإلادىع الشالض وٍخدضر َظا اإلادىع ًٖ مجمىٖت مً ألاؾباب التربىٍت مً قإجها ؤن حؿبب بالؿلى ٥الٗىُ ٠وٍخ٩ىن
مً( )08بىىص.
1

غريب سيد أمحد ،اإلحصاء والقياس في البحث االجتماعي ،دار ادلعرفة اجلامعية للنشر ،1995 ،ج ،1ط  ،1ص .107

 2أبو عالم  ،مناىج البحث في العلوم النفسية والتربوية ،دار النشر للجامعات ،مصر،2006،ط .5
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 -2-3إحغاءاث الطضم والثباث لألصاة:
 -1-2-3الطضم:
ضضم اإلادٌمحن:جم ٖغى الاؾخبُان في نىعجه ألاولُت ٖلى مجمىٖت مً اإلاخسههحن لئلبضاء مالخٓتهم خىٖ ٫باعاثؤلاؾخبُان،وَلب ببضاء آعائهم خى ٫ألاؾئلت الخالُت:
َل جدخىي مٟغصاث الاؾخبُان ٖلى ٖباعاث ٚامًت؟َل جِ٣ـ ٧ل مٟغصة مً مٟغصاث الاؾخبُان ما ؤعصها ُ٢اؾه؟َل جالثم لٛت ؤؾئلت الاؾخبُان اإلاؿخىي ا٫لٛىي لُٗىت الضعاؾت؟َل ٖضص ألاؾئلت اإلاسههت مىاؾب ل٩ل مدىع؟َل جىظض لضحهم ا٢تراخاث ًًٟل بياٞتها لال٦خما ٫الهىعة الجهاثُت لالؾخبُان؟جم جٟغَ ٜج٨غاعاث ج٣ضًغاث اإلاد٨محن ل٩ل مٟغصة واؾدبٗاص اإلاٟغصاث التي اج ٤ٟاإلاد٨محن ٖلى ٖضم نالخُتها والتي بلٖ ٜضصَا
ؾخت ( ،)06وحٗضًل اإلاٟغصاث التي هصر اإلاد٨مىن بخٗضًلها ّ
لخ٩ىن الهىعة الجهاثُت م٩ىهت مً (ٖ )28باعة التي بل ٜوؿبت
.)100-0.60
الاجٟاٖ ١لحها بحن (
الاحؿام الضازلي لالؾخبُان: )0.821وهي ظميٕ صالت ٖىض مؿخىي
-0.682
جغاوخذ مٗامالث الاعجباٍ بحن الضعظت ال٩لُت الاؾخبُان و الضعظاث اإلادىعٍت بحن (
 )0.001مما ٌُٗي ماقغا ظُضا ٖلى الاحؿا ١الضازلي الاؾخبُان .
الضاللت (
 -2-2-3الثباث:ل٣ض اٖخمضها ٖلى خؿاب الشباث لالؾخبُان بُغٍ٣خحن:
الخجؼبت الىطكُت:وطل ٪وبدؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن صعظاث ألاؾئلت الٟغصًت وصعظاث ألاؾئلت الؼوظُت لئلؾخبُان )0.868وَظا ٌٗجي ؤن ؤلاؾخبُان ًخمخ٘
-0.627
٩٦ل،ول ٫٪مدىع مً مداوعٍ ٖلى خضي.وجغاوخذ ُ٢مت مٗامل الشباث بحن (
بضعظت زباث م٣بىلت.
ؾغٍهت مػامل لكا :جم خؿاب زباث ؤلاؾخبُان باؾخسضام مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار ،وجتروخذ ُ٢م اإلاٗامالث الشباث إلاداوعؤلاؾخبُان ٦ما ًلي:
حضوُ عنم (ً )03بحن مػامل الثباث لكا:
مػامل لكا
ؤلاؾخبُان
اإلادىع ألاوُ

0.598

اإلادىع الثاوي

0.765

اإلادىع الثالث

0.796

ومما ؾب ٤ط٦غٍ ًدبحن ؤن ؤلاؾخبُان ًخمخ٘ بضعظت م٣بىلت مً الهض ١والشباث وؤلاحؿا ١الضازلي وٍم ً٨جُبُ٣ه ٖلى ُٖىت
الضعاؾت الخالُت.
 .Iغغع هخابج الضعاؾت :ب٘ص جُبُ ٤الاؾخبُان ٖلى الُٗىت جم مٗالجت البُاهاث ٖلى بغهامج ) (SPSSوجىنلذ الضعاؾت الىخاثج
الخالُت:
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 -1غغع هخابج الكغغُت ألاولى:
الكغغُت ألاولى :جسخل ٠ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي مً وظهت هٓغ ألاؾاجظة بازخال ٝألاؾباب.
حضوُ عنم (ً (3مثل اليؿب اإلائىٍت لٍل مدىع خؿب إحاباث ألاؾاجظة:
اإلاداوع

غضص البىىص

اليؿبت اإلائىٍت لإلحاباث ؤلاًجابُت

ألاؾباب الىٟؿُت

11

%68,45

ألاؾباب الاظخماُٖت

09

%78,61

ألاؾباب التربىٍت

08

%69,12

ًخطر مً الجضو ٫ؤٖالٍ(الجضو ٫ع٢م )03ؤن ؤؾاجظة الخٗلُم الشاهىي ال ًغظٗىن الٗى ٠اإلاضعسخي بلى ؾبب واخض بهما بلى ٖضة
 )%69,12وؤزحرا هجض ألاؾباب الىٟؿُت
 )%78,61زم جلحها ألاؾباب التربىٍت بيؿبت (
ؤؾباب ؤَمها ألاؾباب الاظخماُٖت بيؿبت (
 )%68,45وعٚم طل ٪جب٣ى وؿب َظٍ ألاؾباب مخ٣اعبت مً بًٗها.
بيؿبت (
 -2غغع و جكؿحر هخابج الكغغُت الثاهُت:
الكغغُت الثاهُت:جىظض ٞغو ١بحن مخىؾِ بظاباث ألاؾاجظة خى ٫ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي جبٗا إلاخٛحر ألا٢ضمُت.
حضوُ عنم(ً )4مثل خؿاب قغوم مخىؾـ إحاباث ألاؾاجظة بمػامل : ANOVA
َد
صعحت الخغٍت
نُمت قـ
البُاهاث

مؿخىي الضاللت

الكغغُت
الٟغيُت الشاهُت

39

1,800

0,179

ًٓهغ مً زال ٫الجضو ٫ع٢م( )04ؤهه ال جىظض ٞغو ١بحن مخىؾِ بظاباث ألاؾاجظة خى ٫ألؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي جبٗا
َ
 )0,179وصعظت الخغٍت بـ )39(:وهي ُ٢مت ٚحر
ٖ ) 1,800ىض مؿخىي صاللتها ؤلاخهاثُت (
إلاخٛحر ألا٢ضمُت،خُض ٢ضعث ُ٢مت  ٝبـ(:
صالت اخهاثُا .وبالخالي هغ ٌٞالٟغيُت التي مىا بُغخها وه٣بل الٟغيُت الهٟغٍت.
 -3غغع و جكؿحر هخابج الكغغُت الثالثت:
الكغغُت الثالثت:جىظض ٞغو ١بحن الجيؿحن في ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي لضي ألاؾاجظة.
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حضوُ عنم(ً: )5مثل خؿاب الكغوم بحن الجيؿحن بازخباع(:)T
البُاهاث الػُىت

نُمت T

مؿخىي
الضاللت
ؤلاخطابُت

-1,057

0,297

الكغغُت

الٟغيُت
الشالشت

40

صعحت الخغٍت

38

مؿخىي الضاللت
اإلاػخمضة

0,05

الضاللت

ٚحر صالت

ًٓهغ مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ (الجضو ٫ع٢م )03ؤهه ال جىظض ٞغو ١بحن الجيؿحن مً زال ٫وظهاث هٓغ ؤؾاجظة الخٗلُم
،)0.297و بما ؤن ُ٢مت صاللتها ؤلاخهاثُت
 )-1.057ومؿخىي صاللتها ؤلاخهاثُت اإلادؿىبتبـ( :
الشاهىي خُض ٢ضعث ُ٢مت( )Tبـ( :
 )0.05وبالخالي هغ ٌٞالٟغيُت التي َاعخىاَا ؾاب٣ت وه٣بل الٟغيُت
اإلادؿىبت ؤ٦بر مً ُ٢مت مؿخىي الضاللت اإلاٗخمضة (=α
الهٟغٍت .
 .IIمىانشت الىخابج الكغغُاث:
 -1-2مىانشت هخابج الكغغُت ألاولى:
ههذ الٟغيُت ألاولى ٖلى :جسخل ٠ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي بازخال ٝألاؾباب خؿب وظهت هٓغ ألاؾاجظة.
 ؤقاعث هخاثج الجضو ٫ع٢م ( )3ؤهه جسخل ٠ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي بازخال ٝوظهاث الىٓغ ،خُض ٧اهذ وؿبت ٦بحرة في مدىع )1957خُض ؤن
 )%78,61و٧اهذ وؿبت ٦بحرة ،وظاءث هخاثج َظٍ الضعاؾت جخ ٤ٟم٘ هخاثج مايىبي (
ألاؾباب الاظخماُٖت بُ٣مت (
ؾبب الٗىٌٗ ٠ىص الى السالٞاث الضاثمت بحن الىالضًً ،و٦ظا هجض الخيكئت الاظخماُٖت للُٟل حؿاٖض ٖلى ّ
ج٩ىن الؿلى٥
الٗىُٖ ٠ىضٍ وٍ٩ىن طل ٪ؾىاء مً جهغٞاث ألاب اججاٍ الُٟل ؤو اججاٍ ألام ؤو ألاٞغاص آلازغًٍ،وؤًًا ً٩ىن مً اإلادُِ
 )1997خُض جىنلذ بلى ؤن مٗٓم
الظي ٌِٗل ُٞه َظا الخلمُظ واخخ٩ا٦ه بإ٢غان ٚحر مىاؾبحن،وؤًًا هجض صعاؾت َىُ(
ؤؾباب الٗى ٠حٗىص بلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي لؤلؾغة ،و٦ظا هجض بٌٗ ألاؾباب اإلاٗغُٞت وهي اهسٟاى الظ٧اء والجؿضًت
٧اإلؾاءة الجؿمُت ٦.ما بُيذ الىخاثج السانت بإؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي في هٓغ ألازهاثُحن واإلاٗلمحن ؤن :اإلاك٨الث ألاؾغٍت
مً ؤَم ألاؾباب اإلااصًت للٗى ٠بحن الُالب مً وظهت هٓغ اإلاٗلمحن خُض بلٛذ ( )%54و زغوط اإلاغؤة للٗمل وؿبت ()%33
٦ما ٌؿاَم ؤلاٖالم في جٟصخي َظٍ الٓاَغة بيؿبت (.)%30
و٦ظا هجض صعاؾت ؾلىي غثمان الطضًهي ؤن مٗٓم ألاؾباب حٗىص ؤًًا بلى ؤؾباب اظخماُٖت وهجض مجها ؤلاٖالم .وؤًًا في
 )1998ؤن ؤَم ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي حٗىص بلى يٗ٠
صعاؾدىا ًلحها ألاؾباب التربىٍت وَظا ما بُيخه صعاؾت الباخض غامغ(
بصاعة اإلاضعؾت وؾُُغة السى ٝبحن اإلاضعؽ والخلمُظ (ؤي هىٕ الٗال٢ت بحن اإلاٗلم والخلمُظ) باإلياٞت الق٩ا ٫الؿُُغة الؼاثضة.
 1أميمة منري عبد احلميد جادو  ،العنف المدرسي ،دار السحاب للنشر و التوزيع عمان ،2005 ،ط ،1ص .88-86

 2أميمة منري عبد احلميد جادو ،العنف المدرسي بين األسرة والمدرسة واإلعالم ،ادلركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية ،2005،ط .1ص .92-91
 3ادلرجع السابق ،العنف المدرسي ،ص .92-91

140

الػضص ً : 23لىُ – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

-2-2مىانشت هخابج الكغغُت الثاهُت:
التي ٧ان مٟاصَا جىظض ٞغو ١بحن مخىؾِ بظاباث ألاؾاجظة خى ٫ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي جبٗا إلاخٛحر ألا٢ضمُت.
ؤقاعث هخاثج الٟغيُت ؤهه ال جىظض ٞغو ١بحن مخىؾِ بظاباث ألاؾاجظة خى ٫ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي جبٗا إلاخٛحر
ٖ )1,800ىض مؿخىي الضاللت
ألا٢ضمُت،بٗضما ٢مىا بخُبُ ٤ازخباع) )ANOVAلخؿاب الٟغو ١جم الخىنل بلى ؤن ُ٢مت قـ = (
 )0,179وهي ٚحر صالت بخهاثُا ،وٍغظ٘ طل ٪بلى ٖمل ألاؾاجظة في م٩ان واخض ،وفي ؾل ٪واخض وهي
ؤلاخهاثُت اإلادؿىبت(
اإلاغخلت الشاهىٍت ،و٢ض اٖخاصوا ٖلى الخٗامل م٘ َظٍ الٟئت وهي ٞئت اإلاغاَ٣ت اإلاخإزغة ،وؤًًا وؿخُُ٘ ال٣ى ٫بإهه ٌٗىص َظا بلى
الخ٩ىًٍ الظي جل٣اٍ ألاؾاجظة خىُُٟ٦ ٫ت اإلاٗاملت م٘ الخالمُظ اإلاخمضعؾحن في َظٍ اإلاغخلت وؤًًا ٢ض ًغظ٘ بلى الٓغوٝ
البُئُت وال٣ىاهحن الؿاثضة في َظٍ اإلااؾؿت ٞهي جازغ ٦شحرا ٖلى ؾلى ٥الٗاملحن وُُٟ٦ت الخٗامل مٗهم.
 -3-2مىانشت هخابج الكغغُت الثالثت:
٧ان مٟاصَا :جىظض ٞغو ١بحن الجيؿحن في ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي مً وظهت هٓغ ألاؾاجظة.
٣ٞ ،)α=0,297ض ؤ٦ضث مٗٓم الضعاؾاث
)-1,057و٧اهذ مؿخىي صاللتها ؤلاخهاثُت اإلادؿىبت (
جىنلىا بلى :خُض بلٛذ ُ٢مت(=T
،)1996وطل ٪في مسخل ٠ألاٖماعٞ.الخيكئت الاظخماُٖت
ؤن الظ٧ىع ؤ٦ثر ٖىٟا مً ؤلاهار ومجها صعاؾت بِخىهحن وبجىعيىؾذ (
هي ؤخض الٗىامل اإلاؿاولت ًٖ ْهىع الٗضوان بك٩ل ٦بحر لضي الظ٧ىع .
خُض ًخم جيكئت الىلض ٖلى اهه عظل وٍخٗحن ٖلُه ؤن ً٩ىن ٢ىٍا وشجاٖا في خحن ًخم جيكئت البيذ ٖلى ؤن ج٩ىن ؤ٦ثر َضوءا
واؾخ٩اهت وٍى٨غ اإلاجخم٘ ٖلى ؤلاهار الًٛب والاهٟٗاالث الكضًضة .
٣ٞض حٗىص ألاؾباب ٖلى ٖضم وظىص الٟغو ١و٦ظل ٪بلى الٗمل في هٟـ اإلااؾؿت والخٗامل م٘ هٟـ الٟئت ،و٧ان ٚالبا ما جٓهغ
ّ
جظمغًَ مً جهغٞاث الخالمُظ،بال ؤن في صعاؾدىا لم جخىنل بلى ٌطٍ الىدُجتٞ ،إنبذ في هٓام اإلاىٓىمت التربىٍت ؤهه
اليؿاء
ّ
ّ
٢بل ؤن ًخم حُٗحن ؤؾخاط ما ًجب ؤن ً٩ىن ملما بسهاثو َظٍ اإلاغخلت ،بياٞت بلى ُ٢ام بتربهاث وملخُ٣اث خىُُٟ٦ ٫ت
الخٗامل م٘ الخلمُظ في اإلادُِ اإلاضعسخي.
 ؤلاؾخيخاج الػام:بن الهض ٝمً بظغاء َظٍ الضعاؾت َى حؿليٍ الًىء ٖلى مىيىٕ الٗى ٠اإلاضعسخي مً وظهت هٓغ ألاؾاجظة،وطل ٪بؿبب
اهدكاعٍ الىاؾ٘ في مسخل ٠اإلاجخمٗاثٞ ،هي مك٩لت ٦بحرة طاث ظظوع ٖمُ٣ت ،حؿبب ؤيغاع تهضص ُ٦ان هٟؿُت،ول ً٨ما َى
ماؾ ٠ؤجها ْاَغة مؿخمغة صون خلى ٫بؾتراجُجُت عٚم ؤجها ٦برث وجغٖغٖذ في ٦ى ٠زلُت اإلاجخم٘ ألاؾاؾُت ؤال وهي ألاؾغة.

 1ادلرجع السابق ،العنف المدرسي بين األسرة والمدرسة واإلعالم.

 2مسرية عبدي ،الضغط المدرسي وعالقتو بسلوكات العنف والتحصيل الدراسي لدى المراىق المتمدرس  15،17سنة رسالة ماجيستري ،غري منشورة،
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو  ،2011/2010ص .34

 3أشرف الاليف زلمد زيادة،السلوك العدواين عند األ طفال ،مجلة الحكمة للدراسات التربوية والتفسية ،العدد ،28السداسي األول ،2013 ،ص ص
.153-137
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ٞمً اإلاا٦ض ؤن َظٍ الضعاؾت لِؿذ ٧اُٞت ،بل ٖلى اإلاجخم٘ ٖامت وٖلى ألاؾغ زانت بُٖاء َظٍ الٓاَغة ال٣ضع ال٩افي مً
الاَخمام ،للىنى ٫بلى ألاؾالُب التي جًمً التربُت الىٟؿُت الؿلُمت،مً زال ٫ؤلٟاّ ٚىُت بالخب والخىان والسالُت مً
الٗى ٠وؤلاؾاءة ،رانت في ٞترة اإلاغاَ٣ت ألجها ٞترة ألاػماثً،يكإ ٞحها الُ٨ان،وجىبى ٞحها شسهُت الٟغص.
جىنلىا مً زال ٫الىخاثج التي جدهلىا ٖلحها مً الضعاؾت اإلاُضاهُت،بلى جضُٖم الجاهب الىٓغي الظي حٗغيىا مً زالله بلى
مخٛحراث البدض اإلاخمشلت في ألاؾباب الىٟؿُت والاظخماُٖت،والتربوٍت للٗى ٠اإلاضعسخي مً وظهت هٓغ ألاؾاجظة.
اجطر مً زال ٫اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت صخت الٟغيُت ألاولى التي جىو ٖلى:جسخل ٠ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي مً وظهت هٓغ
،)%78,61ما
ألاؾاجظة بازخال ٝألاؾباب ،خُض ٧اهذ اليؿبت اإلاخدهل ٖلحها في مدىع ألاؾباب الاظخماُٖت هي ؤ٦بر وؿبت (
ًجٗلىا ه٣ى ٫بن البِئت اإلاضعؾُت هي ألاعى اإلاهضصة للؿلى٧اث الٗىُٟت.
ل٣ض ٞؿغها هخاثج الضعاؾت بُبُٗت اإلاغخلت الٗمغٍت التي ًمغ بها الخلمُظ ،و٧ل اإلاخٛحراث التي جُغؤ ٖلُه ،و٦ظا ٧ىن الٗى٠
اإلاضعسخي الظي ٌِٗكه الخلمُظ صازل الشاهىٍت مخىٟ٢ا بلى خض ٦بحر ٖلى هىٕ اإلاىار اإلاضعسخي الؿاثضٞ ،الجى اإلاضعسخي آلامً ًاصي
بلى ْهىع الاؾخ٣غاع الىٟسخي والاهٟٗالي،ؤما الجى ٚحر آلامً والؿلبي ٖ ٤ُُٗٞملُت الخٗلم والىمى الىٟسخي للخلمُظ،ما ٌؿاٖض
)2003
 )2004و الشهغي(
ٖلى ْهىع الايُغاباث الؿلىُ٦ت وَصج٘ ٖلى اهدكاع ْاَغة الٗى،٠وجىنلذ هخاثج صعاؾت ػٍضان(
ب٫يؤن ؤَم ؤؾباب الٗى ٠هي ؤؾباب مضعؾُت،جمشلذ في يغب اإلاٗلم للخلمُظ والخمُحز بِىه وبحن ػمالثه ،وٖضم بإلاامه باإلااصة
 )2007ؤن ٖضم جىا ٤ٞاؾخٗما ٫بٌٗ ؤلاصاعاث التربىٍت للكضة الؼاثضة ٧ل َظٍ حٗض
الخٗلُمُت٦،1ما ًغي الشامي و آُ حبران(
ٖىامل ؤصث بلى جىامي ْاَغة الٗى ٠في اإلاضعؾت وهي ؤؾباب جغبىٍت ؤما في صعاؾدىا ٣ٞض ٧اهذ ألاؾباب الاظخماُٖت هي ألاؾباب
الغثِؿُت اإلااصًت للٗى ٠اإلاضعسخي.2
٦ما جىنلىا في هخاثج الٟغيُت الشاهُت التي مٟاصَا :جىظض ٞغو ١بحن مخىؾِ بظاباث ألاؾاجظة خى ٫ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي
ٖ )1,800ىض مؿخىي
جبٗا إلاخٛحر ألا٢ضمُت وبٗضما ٢مىا بخُبُ ٤ازخباع ANOVAلخؿاب الٟغو ،١جم الخىنل بلى ؤن ُ٢مت (ٞـ =
 )0,179وهي ٚحر صالت بخهاثُا،بط هغَ ٌٞظٍ الٟغيُت وه٣بل بالٟغيُت الهٟغٍت ،وَظٍ
الضاللت ؤلاخهاثُت اإلادؿىبت (
الضعاؾت جخىا ٤ٞم٘ الضعاؾاث ألازغي التي جخدضر خى ٫ألا٢ضمُت في مخٛحراث ؤزغي ؾلبُت مشل الًٛىٍ.
٦ما جىنلىا في جدلُلىا لىخاثج الٟغيُت الشالشت اهه ال جىظض ٞغو ١بحن الجيؿحن في ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي مً وظهت هٓغ
 )0,297ؤ٦بر مً ُ٢مت مؿخىي الضاللت
 )-1,057و٧اهذ مؿخىي صاللتها ؤلاخهاثُت التي ٢ضعث بـ(
ألاؾاجظة خُض ٢ضعث ُ٢مت ( Tبـ
٣ٞ ، )0.05ض عاُٖىا في َظٍ الٟغيُت مٗغٞت عؤي ألاؾاجظة  -مً ٦ال الجيؿحن -خى ٫ؤؾباب الٗى٣ٞ ٠ض ؤ٦ضث
اإلاٗخمضة (=α
مٗٓم الضعاؾاث التي جىاولذ الٟغو ١بحن الجيؿحن ؤن اليؿاء ؤ٦ثر ع٢ت وجٟهما لؿلى٧اث اإلاغاَ٣حن و زانت مجهً ألامهاث.
 الخىضُاث والانتراخاث:اٖخباعا إلاؿاع َظٍ الضعاؾت ٖبر مسخل ٠مغاخلها واهُال٢ا مما جىنلذ بلُه مً هخاثج عؤًىا ؤهه ًجب ج٣ضًم بٌٗ
الا٢تراخاث مً ؤظل اؾخ٨ما ٫ظىاهب ؤزغي في َظا اإلاىيىٕ ،جخٗل ٤بالىؾاثِ التربىٍت الخالُت:
ٖلى ألاؾغة ؤن ج٣ىم بخيكئت ؤبىائها جيكئت نالخت. 1خولة حيي أمحد ( ،)2000االضطرابات االنفعالية والسلوكية ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان ،ص .52
 2عبدي مسرية  ،ادلرجع السابق ،ص .192
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جُٟٗل صوع ألازهاجي الىٟؿاوي والاظخماعي في ظمٌ٘ اإلااؾؿاث التربىٍت.ٖلى ماؾؿاث ؤلاٖالم ؤن ج٣ىم بيكغ ز٣اٞت الخىاع ًٖ َغٍ ٤خمالث الخىُٖت.جىٞحر ْغو ٝمىاؾبت للضعاؾت مً ؤظل جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞالضعاسخي.ا٢تراح بغهامج بعقاصي للخس ٠ُٟمً خضة الؿلى ٥الٗىُ ٠لضي اإلاغاَ٣حن في الخٗلُم الشاهىي.جلبُت خاظاث اإلاغاَ٣حن وطل ٪ججىبا للمكا٧ل السُحرة التي ٢ض ًخٗغيىن لها.نابمت اإلاغاحؼ:
.5ٍ 2006
 .1ؤبى ٖالم،مىاهج البدث في الػلىم الىكؿُت والتربىٍت ،صاع اليكغ للجامٗاث ،مهغ،
 .2ؤقغ ٝالالفي مدمض ػٍاصة،الؿلى ٥الٗضواوي ٖىض ألاَٟا ،٫مجلت الخ٨مت للضعاؾاث التربىٍت والخٟؿُت،الٗضص
.2013
،28الؿضاسخي ألاو،٫
 .3ؤمُمت مىحر ٖبض الخمُض ظاصو ،الػىل اإلاضعس ي بحن ألاؾغة واإلاضعؾت وؤلاغالم ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر التربىٍت والخىمُت
.1ٍ ،2005
،
.1ٍ،2005
 .4ؤمُمت مىحر ٖبض الخمُض ظاصو ،الػىل اإلاضعس ي،صاع السخاب لليكغ و الخىػَ٘ ٖمان،
.1ٍ،1997
 .5زلُل وصٌ٘ ق٩ىع  ،الػىل و الجغٍمت ،صاع الٗغبُت للٗلىم،بحروث،
. 2000
 .6زىلت ًخي ؤخمض  ،الاغؿغاباث الاهكػالُت والؿلىيُت،صاع ال٨ٟغ لليكغ والخىػَٖ٘،مان،
 .7ؾمحرة ٖبضي ،الػؿـ اإلاضعس ي وغالنخه بؿلىًاث الػىل والخدطُل الضعاس ي لضي اإلاغاَو اإلاخمضعؽ 17،15ؾىت
.2011
/2010
عؾالت ماظِؿخحرٚ ،حر ميكىعة ،ظامٗت مىلىص مٗمعي ،جحزي وػو
،2007بضون َبٗت.
َ .8ه ٖبض الُٗٓم خؿحن  ،ؾٌُىلىحُت الػىل الػابلي واإلاضعس ي،صاع الجامٗت الجضًضة ،مهغ،
،1994بضون
ٖ .9باؽ ٖبض الٗلىاث  ،الخػلُم الثاهىي ججاعب غاإلاُت وغغبُت،اإلااؾؿت الجامُٗت لليكغ والخىػَٖ٘،مان،
َبٗت ،م.131
،1995ط.1ٍ،1
ٚ .10غٍب ؾُض ؤخمض ،ؤلاخطاء والهُاؽ في البدث الاحخماعي ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت لليكغ،
 .11هانغ محزاب ،اإلاٗاملت الىالضًت للخضر الجاهذ وٖال٢تها بمٟهىم الظاث (صعاؾت م٣اعهت) ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،ظامٗت
.2007
الجؼاثغ،
.2008
 .12وػاعة التربُت الىَىُت،
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ؤلاعشاص والخىحُه في اإلاضعؾت الجؼااعٍت بحن الغاًَ واإلاأمىُ
ص.مطابُذ مدمض/اإلاغيؼ الجامعي خمض بً ًخي الىوشغَس ي،جِؿمؿُلذ

ملخظ:
لئن ٧ان الخىظُه وؤلاعقاص الىٟسخي ٌكمل ٧ل مىاحي الخُاة ؤلاوؿاهُت،لجغ اإلاغٌٍ هدى الؿىي مً ؤظل صمجه والغ ٘ٞمً
٢ضعاجهٞ،ةهىا في مجا ٫التربُت والخٗلُم بلُه ؤخىط،طل ٪ألن مَمت اإلاضعؾت واإلااؾؿت الٗلمُت هي نىاٖت ؤلاوؿان ؤلاًجابي،وال
ؾبُل لبلى ٙطل ٪الىَغ ما لم هٟهم الىٟـ البكغٍت،ووٗالج م٩امً ألامغاى ٞحها،ومً َىا ها٦ض ؤن مهمت ؤلاعقاص والخىظُه
٢ضًمت ٢ضم التربُت ؤلاوؿاهُت ،بال ؤجها خالُا ٢ض جُىعث وا٦دؿبذ نٟت الٗلمُت،وهي بلى الخٗ٣يص وج٣اَ٘ اإلاجاالث اإلاٗغُٞت
ؤ٢غب مجها بلى الىيىح والبؿاَت ،وَى ألامغ الظي نٗب مً مهام اإلاغبحن والباخشحن في مجا ٫التربُت والخٗلُم.
الٍلماث اإلاكخاخُت:ؤلاعقاص التربىي-الخىظُه الىٟسخي-الخىظُه وؤلاعقاص اإلاضعسخي -عاًَ اإلاضعؾت الجؼاثغٍت.
اؾتهالُ منهجي:
ًخٗل ٤الذوظُه وؤلاعقاص ٖمىما بالخُاة الاهٟٗالُت للٟغص م٘ ظمُ٘ ظىاهب شسهِخه ،الجؿمُت والٗ٣لُت والاظخماُٖت
وألازالُ٢ت وألاؾغٍت،والتربىٍت واإلاهىُت،وًٍُل٘ بخ٣ضًم والخلى ٫واإلاؿاٖضة للٟغص في ؤن ًٟهم وَعي طاجه ؤوال و٢بل ٧ل
شخيء،زم بُئخه ومدُُه الاظخماعي زاهُا،وطل ٪لُى ٔ٢لضًه الضا ٘ٞوال٣ضعة ألن ٌٗمل قِئا طا ُ٢مت لىٟؿه وبىٟؿه،وٍد٤٣
طاجه و ٤ٞما ًخاح لضًه مً الٟغم.
خُض بضؤ الخىظُه وؤلاعقاص بمغخلت الخىظُه اإلانهي ؤوال،زم الخىظُه اإلاضعسخي خُض امخضث بغامج الخىظُه وؤلاعقاص لدكمل
اإلاجاالث التربىٍت،و٢ض ْهغث مغخلت ٖلم الىٟـ ؤلاعقاصي وا٫طي ًغ٦ؼ ٖلى الصخت الىٟؿُت والىمى الىٟسخي  .وفي
الؿبُٗيُاث ايُل٘ الخىظُه وؤلاعقاص الىٟسخي بٗملُت اجساط ال٣غاع بهض ٝالخ٣لُل مً ٢ل ٤الُالب ،زم جُىع اإلاٟهىم بٗض
طل ٪وؤنبدذ الاججاَاث هدى بغامج الخىظُه وؤلاعقاص الىٟسخي ؤ٦ثر اًجابُت وؤزظ م٩اهخه ٗ٦لم مٗتر ٝبه .
ؤلاعشاص والخىحُه اإلااَُت واإلاكهىم:
ٌٗض الخىظُه و ؤلاعقاص ظؼءا مً الٗملُت التربىٍت،وَى ٖملُت ٖامت تهخم بالىىاحي الىٓغٍت في ؤٚلب ألاخُان حكترٍ جىٞغ
السبرة في اإلاىظه وحٗجى بىي٘ الصسو اإلاىاؾب في م٩اهه اإلاىاؾب،وبظلٞ ٪هى "ٖملُت مؿاٖضة الٟغص في ٞهم خايغٍ
وبٖضاصٍ إلاؿخ٣بله بهض ٝويٗه في م٩اهه اإلاىاؾب له وللمجخم٘ ومؿاٖضجه في جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞالصسصخي والتربىي واإلانهي
والاظخماعي ختى ًد ٤٣الصخت الىٟؿُت والؿٗاصة م٘ هٟؿه وم٘ آلازغًٍ في اإلاجخم٘ اإلادُِ به "(.)1
٦ماؤهه وؾُلت ججٗل الٟغص ًٟهم "بم٩اهاجه و٢ضعاجه واؾخٗضاصاجه،واؾخسضامها في خل مك٨الجه وجدضًض ؤَضاٞه ووي٘
ادئ اإلرشاد و التوجيو النفسي،دار صفاء للنشر،1999،عمان.ص.13
 - 1كاملة الفرخ وعبد اجلابر تيم،مب
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زُِ خُاجه اإلاؿخ٣بلُت مً زالٞ ٫همه لىاٗ٢ه وخايغٍ ،ومؿاٖضجه في جد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع مً الؿٗاصة والٟ٨اًت،مً زال٫
جد ٤ُ٣طاجه والىنى ٫بلى ؤ٢صخى صعظت مً الخىا ٤ٞبكُ٣ه الصسصخي والاظخماعي "(،)1وَٗغٞه ؤخمض لُٟي بغ٧اث "َى
مجمىٖت السضماث التي تهض ٝبلى مؿاٖضة الٟغص ٖلى ؤن ًٟهم هٟؿه وٍٟهم مكا٧له وؤن ٌؿخٛل بم٩اهُاجه الظاجُت مً ٢ضعاث
ومهاعاث واؾخٗضاصاث ومُى ،٫وؤن ٌؿخٛل بم٩اهُاث بُئخه ُٞدضص ؤَضاٞا جخ ٤ٟوبم٩اهُاجه مً هاخُت وبم٩اهُاث َظٍ البِئت
مً هاخُت ؤزغي هدُجت لٟهم هٟؿه وبُئخه وٍسخاع الُغ ١اإلاد٤٣ة لها بد٨مت وحٗ٣ل ُٞخم ً٨بظل ٪مً خل مكا٧له خلىال
ٖملُت جاصي بلى الخ ٠ُ٨م٘ هٟؿه ومجخمٗه ُٞبل ٜؤ٢صخى ما ًم ً٨بلىٚه مً الىمى والخ٩امل في شسهِخه  )2(".و٢ض ٖغٞه
ٖلى َظا الىدى مجمىٖت مً اإلاهخمحن والباخشحن الٛغبُحن في مُضان الؿُ٩ىلىظُا التربىٍت
٦برًىع،ومُلغ،وماًغػ،وٚحرَم،مجمٗحن ٖلى ؤن الخىظُه التربىي َى ٧ل مجهىص ًبظ ٫في ؾبُل همى الٟغص همىا بًجابُا ًخماشخى
ومبخُٛاث الخُاة الغاُ٢ت،ؤو الٗاصًت ٖلى ألا٢ل.
ؤما ؤلاعقاص جدضًضا ٞهى ٖملُت هٟؿُت ؤ٦ثر مجها بظغاثُت وجمشل الجؼء الٗلمي في مُضان الخىظُه وج٣ىم ٖلى ٖال٢ت مهىُت
(ٖال١ة الىظه للىظه ) بحن اإلاغقض واإلاؿترقض في م٩ان زام ًًمً ؾغٍت ؤخاصًض اإلاؿترقض وفي ػمً مدضوص ؤًًا،وؤلاعقاص
ًا
ًا
ٖمىما ًخٟغٕ بحن ٖملُت و٢اثُت ؤو بهماثُت ؤو ٖالظُت ٦ما ًخُلب جسهها وبٖضاصا وٟ٦اءة ومهاعة٧،ىن َظٍ الٗملُاث ٞغٖا
مً ٞغوٕ ٖلم الىٟـ الخُبُ٣ي وان زضماث الخىظُه الٗامت وزضماث ؤلاعقاص زانت ججمل ٖاصة في مٟهىم واخض وَى
الخىظُه وؤلاعقاص.
وؤلاعقاص الىٟسخي لضي هًا ٫اإلاىؾىيَ،ى مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث التي جخًمً الىهاثذ والدصجُ٘ وج٣ضًم اإلاٗلىماث
وجٟؿحر الازخباعاث والخدلُل الىٟسخي ٦ما جضٖ ٫لى جل ٪الٗال٢ت التي ًداوٞ ٫حها شسو مخسهو ج٣ضًم مؿاٖضة لصسو
()3
آزغ ختى ًٟهم ؤو ًدل مكا٧له،وَُٗض جىاػهه في مىا ٠٢الخُاة اإلاسخلٟت صعاؾُت ٧اهذ ؤو مهىُت ؤو اظخماُٖت.
وٍغي خامض ػَغان ؤن ؤلاعقاص ما َى بال ٖملُت مؿاٖضة للٟغص في عؾم السُِ التربىٍت التي جخالءم م٘ ٢ضعاجه ومُىله
وؤَضاٞه،وؤن ًسخاع هىٕ الضعاؾت واإلاىاهج اإلاىاؾبت ،واإلاىاص الضعاؾُت التي حؿاٖضٍ في ا٦دكا ٝؤلام٩اهُاث التربىٍت ،وحؿاٖضٍ
()4
في الىجاح وحصسُو اإلاك٨الث التربىٍت وٖالظها بما ًد ٤٣جىا٣ٞه التربىي بهٟت ٖامت.
وبظلً٪دبحن ؤن ؤلاعقاص التربىي ٖملُت مىٓمت ومسُُت تهض ٝبلى مؿاٖضة الُالب ل٪ي ًٟهم طاجه وَٗغ٢ ٝضعاجه وٍُىع
مهاعاجه وٍدل مك٨الجه وٍد ٤٣ؤَضاٞه في بَاع الُ٣م اإلاجخمُٗت وألاَضا ٝالٗامت للخٗلُم في اإلاجخم٘ وبالخالي جد٤ُ٣
الخىا ٤ٞالىٟسخي والتربىي واإلانهي والاظخماعي.
 - 2مهىماث الخىحُه وؤلاعشاص:
ً٣ىم الخىظُه وؤلاعقاص ٖلى صٖاثم َامت ال ًم ً٨ألي مغقض الخٛاٞل ٖجها ،وطل ٪اهُال٢ا مً ٧ىهه ٖلم و ًٞفي آلان
هٟؿه،مجها الٟلؿُٟت التي جخٗل ٤بُبُٗت ؤلاوؿان ووظىصٍ والىٓغة الخٟائلُت للخُاة،م٘ ألاؾلىب اإلاالثم للخضزل في ٧ل خالت
ٖلى خضا ،ومجها الضٖامت الىٟؿُت والتربىٍت التي جخٗل ٤بالٟغو ١الٟغصًت والٟغو ١بحن الجيؿحن وما ًخُلبه الىمى ،ومجها
 - 1سهري كامل أمحد،التوجيو واإلرشاد النفسي،مركز اإلسكندرية للكتاب ،2000مصر.ص .6
 - 2أمحد لطفي بركات وزلمود زيدان،التوجيو الرتبوي واإلرشاد النفسي يف ادلدرسة العربية ،مكتبة االصللو ادلصرية ،القاىرة1986.ص.23
 - 3ينظر :زلمد عبد العزيز عبد ربو،تصميم برنامج إرشادي لتحسني مفهوم الذات عند أطفال ادلؤسسات اإليوائية،رسالة ماجستري ،معهد الدراسات العليا
للطفولة –جامعة عني مشس ،مصر ،2000ص .15
 - 4ينظر ادلرجع نفسو،ص .14
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ألاؾاؽ الاظخماعي اإلاخٗل ٤بالٟغص والجماٖت ،وٖلى ؤؾـ ٖهبُت وٞؿُىلىظُت جخٗل ٤بالجهاػ الٗهبي والخىاؽ وؤظهؼة
الجؿم ألازغي(.)1
وُٞما ًلي م٣ىماث الخىظُه وؤلاعقاص:
وال :ألاؾـ الىظغٍت والكلؿكُت:
.1مغاغاة ؾبُػت ؤلاوؿان:
بن طاث ؤلاوؿان م٘ ما ًجلحها مً الىيىح جٓل ٚامًت،جتزاخم خى ٫ماَُتها الٗضًض مً الاججاَاث الٟلؿُٟت،خُض ؤن
َظا اإلاٟهىم ٢ض جسبُذ ُٞه هٓغٍاث مسخلٟتٞ،الخدلُلُت الٟغوٍضًت(ؾُٛمىن ٞغوٍض )جغي ؤن ؤلاوؿان ٖضواوي جخد٨م ُٞه
ٚغاثؼٍ ،وؤلاوؿاهُت (ًاعُ عوحغػ) جغي ؤهه زحر بِبٗه ،والؿلىُ٦ت جغي ؤهه مداًض (ؾلبي) جدغ٦ه اإلاشحراث ِٞؿخجُب
()2
لها،والىٓغٍت اإلاٗغُٞت الاهٟٗالُت جغي ؤهه ًازغ وٍخإزغ وؤن ؤ٩ٞاعٍ ٚحر الٗ٣الهُت الؿبب في ايُغابه.
في خحن ؤن ما ظاء به الضًً ؤلاؾالمي الخىُ ٠في خَ ٤ظٍ الظاث الٛامًتَ،ى جمُحز هللا ؾبداهه وح٘الى ؤلاوؿان بالٗ٣ل
والخ٨ٟحر والبهحرة ،وٖلمه و٦غمه ٖلى ؾاثغ اإلاسلى٢اثٞ ،هى مُٟىع ٖلى السحر ولضًه قهىاث ،وَى مداؾب ٖلى اؾخسضام
طل ٪الٗ٣ل ،وٞهم َظٍ الُبُٗت ٌؿاٖض اإلاغقض التربىي ٖلى بهجاح ٖملُت ؤلاعقاص وٞهم اإلاؿترقض.
.2جمحزٍ بالٌُىىهت والطحروعة:
ال٨حنوهت ومٗىاَا ؤن ؤلاوؿان ٧اثً ومىظىص ،والهحروعة مٗىاَا ما ؾُهحر بلُه مً (حٛحر ) ،والهحروعة والُ٨ىىهت ال
ًا
جى ٪ٟبخضاَما ًٖ ألازغيٞ ،مشال الصسو الظي ؤنبذ عاقضا ٧ان َٟال،وؾُهحر قُسا،وٍب٣ى طل ٪الصسو ٧اثىا له
مٗجى ،عٚم الخٛحر الظي ًجغي ٖلُه ؤي ؤن َىا ٥ؤمىعا في اللزو جب٣ى ٦ما هي بِىما جخٛحر ُٞه ؤقُاء ؤزغي.
والٗالم صاثم الخٛحر،لظا ٞالهحروعة مٟهىم صاثم الخٛحر ،وخُاة ؤلاوؿان ملُئت باإلاخٛحراث الجضًغة باإلاالخٓت والخإمل ،وؤلاعقاص
ًىٓغ بلى الصسو ٩٦اثً ًخٛحر ؾلى٦ه عٚم ب٣اثه هٟـ الصسو.
 .3الجمالُت و اإلاىؿو :
ًجب ٖلى اإلاغقض ؤن ً٩ىن ظمُل الىٟـً،غي الىظىص ظمُال،وٍخدلى بىٓغة جٟائلُت٧،ي ًخٛلب ٖلى عوح
ؤلا٦خئاب لضي اإلاؿترقض،وَؿاٖضٍ ٖلى وؿُان الظ٦غٍاث اإلااإلات،وخا ٫الًُإ الىٟسخي ،وٍدخاط اإلاغقض ؤًًا بلى
ألاؾلىب اإلاىُ٣ي في مىا٢كخه م٘ اإلاؿترقض ؤزىاء اإلا٣ابلت ؤلاعقاصًت لخٗضًل الؿلى ،٥لظا ٌٗخبر ؤلا٢ىإ اإلاىُ٣ي
مً ؤَم وؤعقى ألاؾالُب ؤلاعقاصًت خُض ًدضص اإلاغقض م٘ اإلاؿترقض ؤؾباب الؿلى ٥اإلاًُغب مً ؤ٩ٞاع
ومٗخ٣ضاث ٚحر مىُُ٣ت وٚحر ٖ٣الهُت والخسلو مجها باإل٢ىإ اإلاىُ٣ي للمؿترقض ،وبٖاصجه بلى الخ٨ٟحر اإلاىُ٣ي .
زاهُا:اإلاهىماث الىكؿُت والتربىٍت:
ًغاعي ؤلاعقاص التربىي مجمىٖت مً اإلا٣ىماث والضٖاثم الىٟؿُت والتربىٍت التي جٓهغ لضي ألاٞغاص والتي ًصر
ؤن ههُلر ٖلحها بالٟغو٢اث ،ومجها الٟغو٢اث الٟغصًت التي جمحز ٞغصا ًٖ آزغ،والٟغ ١الجيسخي بحن الظ٧ىع
وؤلاهار ،والٟغو٢اث ؤو الخٟاوجاث لضي الٟغص هٟؿه مً ظاهب بلى ظانب آزغ ،بط ًم ً٨ؤًجاػ طل٧ ٪له ُٞما ًإحي:

 - 1ينظر :كاملة الفرخ شعبان،مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي،ص .37

 -ينظر :الرجع نفسه ،ص .73-51
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أ  -الكغوناث الكغصًت:
ٌٗض الخٟغص الؿمت اإلامحزة ل٩ل ٞغص،لظلٞ ٪هى خ٣ُ٣ت زابخت،ال ًم ً٨بٟٚالها البخت في ٖملُت الخىظُه وؤلاعقاص الىٟسخي،
ٞاإلوؿان مسلىٞ ١غٍض وعجُب في آن واخض ،وال ًم ً٨ؤن هجض شسهحن مدكابهحن جمام الدكابه ،قإجهم في طل ٪قإن
البهماث التي ال ًم ً٨ؤن هجض مجها قبحهحن ،واهُال٢ا مً طل ٪ون ٠ؤلاوؿان بالخٟغص ،في ؾلىُ٦اجه وز٣اٞخه وجيكئخه،
وَبٗه ٦ما جٟغص في ظُىاجه.
ب -الكغوناث الجيؿُت:
بن الٟغو٢اث بحن الجيؿحن ظلُت في الجىاهب الٟحزًىلىظُت والجيؿُت والاظخماُٖت والٗ٣لًت والاهٟٗالُت ،وَظٍ الٟغو٢اث
ًا
التي حٗىص بلى ٖىامل بُىلىظُت ؤنال والى ٖىامل الخيكئت الاظخماُٖت التي جبرػ َظٍ الٟغو٢اث ؤو ج٣لل مً ؤَمُتها ،لظا
ٗٞملُت ؤلاعقاص لِؿذ واخضة ل٨ال الجيؿحن الن ما ًىُبٖ ٤لى الظ٧ىع ٢ض ال ًىُبٖ ٤لى ؤلاهارٞ،الٟغو ٢اث لها ؤَمُتها وال
ؽًما في مُضان ؤلاعقاص التربىي واإلانهي وألاؾغي مً ظيـ بلى آزغ.
ج -الكغوم في الكغص الىاخض:
بن ؾماث ومٓاَغ ال٣ضعاث واإلاُى ٫لضي الٟغص الىاخض ال ًم ً٨بالًغوعة ؤن ج٩ىن ٖلى صعظت واخضة مً ال٣ىة،وطل ٪مغصٍ
بلى الخٟاوث في صعظاث الىطج مً ظاهب بلى ظاهب آزغٞ،خاعة ً٨خمل البىاء الجؿماوي،وٍخسل ٠البىاء والىطج الٗ٣لي،ؤو
الجاهب الىظضاوي ،وَى ما ًازغ مباقغة ٖلى الاهضماط الاظخماعي ٖلى ٧ل ؤنٗضجه ال٨ٟغٍت والٗاَُٟت والىٟؿُت،وَظا مغبِ
الٟغؽ باليؿبت ل٩ل مغقض ومىظه ومغبي.
زالثا:اإلاهىماث الاحخماغُت:
ؤلاوؿان ٧اثً اظخماعي بُبٗه" ،لظل ٪حؿهم ألاؾغة واإلاضعؾت والغٞا ١ووؾاثل ؤلاٖالم وصوع الٗباصة،بهٟت ٖامت في جىمُخه
اظخماُٖا،وؤلاوؿان ٌِٗل في وا ٘٢اظخماعي له مٗاًحرٍ وُ٢مه ًازغ وٍخإزغ بها وفي ؤلاعقاص ًىظض الاعقاع الجماعي :بن الخًاعة
اإلاخ٣ضمت الؿغَٗت الخُٛحر ججٗل ؤلاوؿان بداظت بلى ؤلاعقاص )1(" ،خُض جازغ الجماٖت اإلاغظُٗت ٖلى ؾلى ٥الٟغص ،و ًًاٝ
بلحها مُىله واججاَاجه السانت ،طل ٪الن الٟغص ًخإزغ بالجماٖت والؿلىٞ ٥غصي اظخماعي٦ ،ما جازغ ز٣اٞت اإلاجخم٘ التي ًيخمي
بلحها الٟغص مً ٖاصاث وج٣الُض وؤٖغا ٝفي طل ٪الٟغص  ،وبالخالي ٖلى اإلاغقض ؤن ًغاعي طل ٪في اإلاؿترقض .
عابػا:اإلاهىماث الػطبُت والكؿُىلىحُت:
بن الجهاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼي الظي ٌؿُُغ ٖلى ؤظهؼة الجؿم ألازغي وٍخد٨م في الؿلى ٥ؤلاعاصي لئلوؿان مً
زال ٫الغؾاثل الٗهبُت السانت التي جى٣ل له ؤلاخؿاؾاث الضازلُت والساعظُت وَؿخجُب بةنضاع حٗلُماجه بلى
ؤًٖاء الجؿمٞ ،الجهاػ الٗهبي الظاحي الالبعاصي ٌٗمل بك٩ل ال قٗىعي ؤي ال جخضزل بعاصة ؤلاوؿان في طل٪
وَى مؿئى ًٖ ٫الؿلى ٥الٛحر بعاصي ،مشل خغ٦ت ألامٗاء و الؿُُغة ٖلى ظمُ٘ ألاظهؼة الخُىٍت للجؿم
الخىٟسخي والهًمي والضمىي والخىاؾلي وظهاػ الٛضص والجلض وَى ٌٗمل و٢ذ حٗغى الجؿم للسُغ بما ٌل به
)2(.
بٖالن خالت الُىاعت
وبما ؤن ؤلاوؿان ظؿم وهٟـ و٧ل مجهما ًازغ في آلازغٞ ،الخالت الىٟؿُت جازغ في الٗملُاث الٟؿُىلىظُت
٧الًٛب الظي ًاصي بلى ػٍاصة ص٢اث ال٣لب،اعجٟإ خغاعة الجؿم ،والخؼن ًاصي بلى ؾُالن الضم٘٦ ،ما ؤن
 - 1كاملة الفرخ شعبان،مبادئ التوجيو واإلرشاد النفسي،ص.45
 - 2ادلرجع نفسو،ص .46
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ألامغاى الًٗىٍت جاصي بلى ال٨أبت و ال٣ل ،٤وٖىض ػٍاصة اهٟٗا ٫الًٛب واؾخمغاعٍ ًخإزغ الجهاػ الٗهبي بك٩ل
٧ Psychosomatiqueاخخجاط ال قٗىعي مشل
البعاصي ٞخٓهغ الايُغاباث الىٟـ ظؿمُت (ؾُ٩ىؾىماجُت )
ي ِٛالضم وال٣ىلىن الٗهبي والهضإ الىٟسخي و٢غخت اإلاٗضة والؿ٨غي والغبى وبٌٗ آلاالم الهُ٩لُت ؤو بٌٗ
الايُغ اباث الجلضًت والجُىب ألاهُٟت ،واإلاغقض الخاطً ١ىدبه صاثما بلى ق٩ىي اإلاؿترقض وٍخٗغٖ ٝلى مهاصع
اهٟٗاالجه.
 -4إلااطا ؤلاعشاص والخىحُه التربىي؟
الخىظُه وؤلاعقاص ٖمل بوؿاوي َاصٌ ٝؿعى لسضمت ٧ل مؿترقض خؿب خالخه السانت،ومخُلباجه اإلادضصة وماًخٗل ٤بدُاجه الصسهُت ،لظل ٪هجض لهظا الٗمل الجلُل ؤَضاٖ ٝامت و٦بري:
ًا
مؿاٖضة الُالب واإلاخمضعؽ ٖلى بصعا ٥طاجه بصخيء مً اإلاىيىُٖت والخُاص ٢ضع ؤلام٩ان٣ٞ،ض ً٩ىن ؾهال ٖلُهؤن ٌٗغٚ ٝحرٍ  ..ول٨ىه ٌٗمى ؤن ٌٗغ ٝهٟؿه ،وؤن ج٩ىن لضًه الصجاٖت ال٩اُٞت إلاىاظهتها بىا ٘٢الًٗ ٠زم ؤن
ًدملها ٖلى بنال ح السُإ وج٣ىٍم اإلاٗىط لظا ٞةن مً ؤَم ؤَضا ٝاإلاغقض الىٟسخي َى جىمُت بهحرة اإلاؿترقض
لٟهم طاجِخه.)1(.
ـ جغُ٢ت الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت  :بن اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ب٩ل صعظاتها وؤؾمائها مً عٍاى ألاَٟا ٫بلىالجامٗت هي ٢بلت الخىظُه وؤلاعقاص و مىيٗه  ،وبطا ٖغٞىا ؤن ُ٢بي الٗملُت الخٗلُمُت التربىٍت في اإلاضعؾت َما (
ًا
اإلاٗلم واإلاخٗلم ) ٞةن ٖملُت ؤلاعقاص جخهل بهما مٗا٧ ،ي جغاعي آلاحي:
- 1الخٗغٖ ٝلى الٟغو ١الٟغصًت وعٖاًتها لضي الُالب.
 - 2بزاعة الضوا ٘ٞؤلاًجابُت هدى الخٗلم والخدهُل للمىاٞؿت الكغٍٟت والخٗؼٍؼ والشىاب.
البامج الضعاؾُت ومىاهجها الخخُاظاث الخُاة وَمىح الُالب.
- 3مالءمت ع
- 4جإُ٦ض الخىا ٤ٞالصسصخي  :وطل ٪بهما ًخم بةقبإ الضوا ٘ٞوالخاظاث الضازلُت ألاولُت الُٟغٍت والًٗىٍت اإلا٨دؿبت
للُالب .
- 5جىٞغ الصخت الىٟؿُت  :ؤن الهض ٝألا٦بر والٗام لٗملُاث السضمت الخىظحهُت وؤلاعقاصًت َى يمان الصخت الىٟؿُت
للُالب.
ًا
 - 6الخُاة ٖمىما ل٩ل ٞغص ال جسلى مً مك٨الث ؤو نٗىباث ؤو ٖ٣باث  .وؤلاعقاص الىٟسخي وما ٌؿب٣ه ؤو ًغا٣ٞه مً جىظُه
منهي وجغبىي  .وما ٢ض ًلخ ٤به مً ٖالط هٟسخي بطا ا٢خطخى ألامغ ٧ل طلٌٗ ٪مل بدؿلؿل وبخىاػن لخد ٤ُ٣الصخت الىٟؿُت
التي هي ٖملُت مـجمغة ما صام ؤلاوؿان خُا.)2( .
ًا
ًا
- 7جىظُه الُالب وبعقاصٍ بؾالمُا في ظمُ٘ الىىاحي الىٟؿُت وألازالُ٢ت والاظخماُٖت والتربىٍت واإلاهىُت ل٩ي ًهبذ ًٖىا
ًا
نالخا في بىاء اإلاجخم٘ ولُدُا خُاة مُمئىت عايُت .
- 8بدض اإلاك٨الث التي ًىاظهها ؤو ٢ض ًىاظهها الُالب ؤزىاء الضعاؾت ؾىاء ٧اهذ شسهُت ؤو اظخماُٖت ؤو جغبىٍت.
- 9الٗمل ٖلى جىزُ ٤الغوابِ والخٗاون بحن البِذ واإلاضعؾت .
 - 10الٗمل ٖلى ا٦دكا ٝمىاَب و٢ضعاث الُالب بمسخل ٠ؤنىاٞهم.
 - 1اذلامشي،عبد احلميد زلمد،التوجيو واإلرشـاد النفسي ( الصحة النفسية الوقائية )،ط1،1986م دار الشروق للنشر،جدة ،ص.26
 - 2ينظر :ادلرجع نفسو،ص . 26-23
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- 11مؿاٖضة الُالب ٖلى ازخُاع جسهههم الضعاسخي واإلانهي.
- 12ؤلاقغا ٝوالخإَحر في بظغاء البدىر والضعاؾاث ألا٧اصًمُت واإلانهي ة .
- 13الٗمل ٖلى جىُٖت اإلاجخم٘ اإلاضعسخي ( الُالب واإلاضعؽ واإلاضًغ ) بك٩ل ٖام بإَضا ٝومهام الخىظُه وؤلاعقاص وصوعٍ في
التربُت والخٗلُم .
-5يُل ًجب ن ًٌىن اإلاىحه ؟
ًا
ًا
 ؤن ًخدلى اإلاغقض الُالبي باألزال ١ؤلاؾالمُت ٢ىال و ٖمال وؤن ً٩ىن ٢ضوة خؿىت في الهبر وألاماهت
وجدمل اإلاؿئىلُت صون ملل ؤو ضجغ ؤو ًإؽ .
 ؤن ًخمحز اإلاغقض الُالبي باإلاغوهت في الخٗامل م٘ خاالث اإلاؿترقضًً ( الُالب ) وٖضم الخُ٣ض بإؾالُب
مدضصة في ٞهم مُالبهم وخاظاتهم ؤلاعقاصًت .
 ؤن ًخمحز اإلاغقض الُالبي بالغ ٤ٞفي مٗاملخه للمؿترقض ( الُالب ) بما ًمىده الكٗىع باالَخمام به
وا٫ؾعي إلاهلخخه ومؿاٖضجه في خل ما ٌٗتريه مً نٗىباث .
 ؤن ًخمحز اإلاغقض الُالبي باإلزالم وج٣بل الٗمل في مجا ٫الخىظُه و ؤلاعقاص ٦غؾالت لِـ ٖلى ؤؾاؽ
ًا
ؤهه وُْٟت بل عؾالت بُٗضا ًٖ الغٚباث والُمىخاث الصسهُت .
 ؤن ً٩ىن لضي اإلاغقض الُالبي وعي بظاجه و صواٗٞه وخاظاجه وٖضم ب ؾ٣اَها ٖلى مؿاع الٗمل ؤلاعقاصي
 ؤن ًخجىب اإلاغقض الُالبي ب٢امت ٖال٢اث شسهُت م٘ الُالب وؤن ج٩ىن الٗال٢ت بُجهما ٖال٢ت مهىُت
 ؤن ٌؿعى اإلاغقض الُالبي بلى جد ٤ُ٣الؿٗاصة والغٞاَُت للمؿترقض وؤن جىظه الٗملُت ؤلاعقاصًت
لخد ٤ُ٣ؤَضاٞها ؤلاعقاصًت .
ً جب ؤن ج٩ىن لضي اإلاغقض الُالبي مٗغٞت جامت بالخضوص ألازالُ٢ت إلاهىخه وٖضم ججاوػَا وججىب ؤي
جهغٌ ٝسخيء بلى ٖمله اإلانهي .
ًا
 ؤن ً٩ىن اإلآهغ الصسصخي للمغقض الُالبي م٣بىال صون ج٩ل ٠ؤو مبالٛت .
 ؤن ًبخٗض اإلاغقض الُالبي ًٖ الخٗهب ٧اٞت والالتزام بإزالُ٢اث الٗمل اإلاهىُت .
 ؤن ً٣ىم اإلاغقض الُالبي بمهاعخت الُالب بدضوص وبم٩اهاث ٖمله اإلانهي صون مبالٛت ؤو زضإ .
ّ
 ؤال ٌؿخسضم اإلاغقض الُالبي ؤظهؼة حسجُل ؤو ؤظهؼة ؤزغي بال بٗض اؾدئظان الُالب وؤزظ مىا٣ٞخه .
ّ
 ؤال ً٣ىم اإلاغقض الُالبي بخ٩لُ ٠ؤخض ػمالثه مً ٚحر اإلاغقضًً في اإلاضعؾت للُ٣ام بمؿاولُاجه
ؤلاعقاصًت باإلنابت ٖىه .
 ؤن ًىز ٤اإلاغقض الُالبي ٖمله اإلانهي بإ٢صخى ٢ضع مً الض٢ت و ؤلاج٣ان وبك٩ل ًٟ٨ل اؾخ٨ماله في خالت
ٖضم اؾخمغاعٍ في مهمخه ألي ؾبب مً ألاؾباب .

150

الػضص ً : 23لىُ – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

 في خالت جُبُ ٤اإلاغقض الُالبي ازخباعاث ٖلى الُالب ٗٞلُه بقٗاعٍ بإؾباب الخُبُ ٤وهىٕ الازخباع
وجٟؿحر هخاثجه م٘ الاخذٞاّ الخام بؿغٍت اإلاٗلىماث .
ٖ ىض جإ٦ض اإلاغقض الُالبي وا٢خىاٖه بًغوعة جدىٍل الُالب بلى ظهت ؤزغي الؾخ٨ما ٫صعاؾت خالخه ٗٞلُه بقٗاع الُالب
بظل ٪وقغح ؤؾباب جدىٍله .
- 6الخىحُه واإلاضعؾت الجؼابغٍت:
٦ما ؾب ٤وؤن ط٦غها ال جسلى ٖملُت حٗلُمُت حٗلمُت مهما ٧اهذ بؿُُت،مً ٖملًت ؤلاعقاص والخىظُه ،ختى ًهل بىا الخهىع
ؤخُاها ؤن الخٗلُم في خض طاجه جىظُه وبعقاص،ل٦ ً٨ما ال ًسٟى ٖلى الجمُ٘ ؤن الٗمل الخًاعي ًدخم ٖلُىا ؤن هً٘
للخىظُه وؤلاعقاص في اإلااؾؿت التربىٍتُٟ٦ -ما ٧اهذ صعظتها -بَاعا ٢اهىهُاٌ،ؿهل للمغبحن مهامهم الخىظحهُت ،لظل ٪ظاءث
ؤمغٍت 16ؤٞغٍل  1976لخىُٓم ٖملُت التربُت و الخ٩ىًٍ في الجؼاثغ و اٖخبرث الخىظُه ظؼءا ال ًخجؼؤ مً اإلاىٓىمت التربىٍت و
جخجلى ؤَضا ٝالخىظُه اإلاضعسخي و اإلانهي يمً َظٍ ألامغٍت مً زال ٫مجمىٖت مً اإلاىاص ال٣اهىهُت،هلسهها في آلاحي.)1( :
اإلااصة : 61بن مهمت الخىظُه المصعسخي واإلانهي هي ج ٠ُُ٨اليكاٍ التربىٍى:٤ٞ
 ال٣ضعاث الٟغصًت للخالمُظ -مخُلباث الخسُُِ اإلاضعسخي - .خاظاث اليكاٍ الىَجي.وٍغجبِ الخىظُه اإلاضعسخي بمؿحرة الضعاؾت في مسخل ٠مغاخل التربُت و الخ٩ىًٍ.
اإلااصة  : 62بن الخىظُه اإلاضعسخي و اإلانهي حهض ٝبلى يبِ ؤلاظغاءاث الذيًخم بها ٞدو ماَالث الخالمُظ إلاٗغٞتهم.
اإلااصة  : 63حؿاَم ماؾؿاث الخىظُه اإلاضعسخي و اإلانهي باالجها ٫م٘ ماؾؿاث البدض التربىي في ؤٖما ٫البدض و الخجغبت و
الخُُ٣م خى ٫هجاٖت الُغ ١التربىٍت و اؾخٗما ٫وؾاثل الخٗلُم و مالثمت البرامج و َغ ١الازخباع .
اإلااصة:64حهض ٝالخىظُه اإلاضعسخي و اإلانهي بلى - :جىُٓم خهو بٖالمُت خى ٫اإلاىُل٣اث الضعاؾُت و اإلاهىُت،و ٦ظا الٟدىم
الؿُ٩ىلىظُت و اإلا٣ابالث التي حؿمذ با٦دكا ٝماَالث الخلمُظ  -مخابٗت جُىع الخالمُظ زال ٫صعاؾتهم  -ا٢تراح َغ ١لخىظُه
الخالمُظ و اؾخضعا٦هم  -اإلاؿاَمت في بصماط الخالمُظ في الىؾِ اإلانهي.
- 7وانؼ الخىحُه التربىي باإلاضعؾت والجامػت الجؼابغٍت:
٦ما َى مٗلىم بن الٗملُت الخىظحهُت ؤلاعقاصًت في اإلااؾؿت الخٗلُمُت والتربىٍت ال ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖجها ؤبضا ،لٗال٢تها
الجضلُت بالخٗلُم والتربُت،لظل ٪ال جسلى ماؾؿت جغبىٍت مً َ٨ظا مماعؾت،وهي جبضؤ مً اله ٠ألاو ٫الابخضاجي،بلى آزغ
ؾضاسخي ًًُ٣ه الُالب في الجامٗت،وجخجلى مهمت الخىظُه وؤلاعقاص في ٖملُت ؤلاقغا ٝالبُضاٚىجي اإلاىٓم،والظي ً٣ضم
لهالر اإلاٗلم واإلاخٗلم ٖلى خض ؾىاء٦،ما ً٣ىم به اإلاٗلمىن واإلاٟدكىن،ومضعاء اإلااؾؿاث التربىٍت ،باليؿبت للخٗلُم
الٗام،ؤما في الجامٗت ًُُٞل٘ به ألاؾاجظة الجامُٗىن ٧ل ٖلى خضٍ ٦مكغ ٝمباقغ ٖلى بدىر الُلبت ٖىض
جسغظهم،وٟ٦غ ١بُضاٚىظُت مشل عئؾاء الازخهاناث  ،وعئؾاء الكٗب ،ومؿاولي اإلاُاصًً باليؿبت لىٓام (.)lmd

 - 1فنطازي كردية ،اإلرشاد ادلدرسي بادلرحلة الثانوية يف ظل ادلقاربة بالكفاءات ،رللة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،عدد خاص مبلتقى التكوين بالكفايات يف
الرتبية -18-17جانفي ،2011جامعة ورقلة،ص .168-165
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وم٘ طلً ٪م٨ىىا ال٣ى ٫ؤن ٧ل ما ٌٗؼي للمضعؾت الجؼاثغٍت والجامٗت مً ٞكل مغصٍ بلى ٞكلىا في ؤلاقغا ٝوالخىظُه،وعجؼها
ًٖ الُ٣ام به٨ظا ٖملُت في خُجها وو٢تها الظي ًدخاط اإلاخمضعؽ ُٞه ؤو الُالب لؤلزظ بُضٍ،مً ؤظل مٗالجت مك٩ل هٟسخي ؤو
اظخماعي ؤو ج٣جي مدٌ ،وال ؤبال ٜبن ٢لذ بإن الخىظُه وؤلاعقاص مىٗضم جماما في اإلاغخلت الابخضاثُت،هٓغا لى٣و ج٩ىًً
اإلاٗلمحن،و٢لت اخخ٩ا ٥اإلاٟدكحن باإلاُضان مباقغة،وب٣ائهم ؤَى ٫مضة مً الؼمً في اإلا٩اجب ؤو في ؤلاصاعاث اإلاسخلٟت هٓغا لىمِ
ٖملهم البحرو٢غاَي اإلاًجي.
ؤما باليؿبت للخٗلُم في مغخلخُه اإلاخىؾُت والشاهىٍتٞ،هى ؤخؿً خٓا مً ؾالٟه ،ل ً٨صوع اإلاغقض واإلاىظه م٣خهغ في ٚالب
ألاخُان ٖلى بُا٢اث الغٚباث السانت باالهخ٣ا ٫بلى جسههاث ظضًضة ،وال ً٣ىمىن ٞحها بضوع ٗٞلي وخ٣ُ٣ي إلعقاص وجىظُه
الُلبت،بىاء ٖلى مخابٗت ظاصة إلاؿاع ٧ل َالب وال٨ك ًٖ ٠مُىالجه،بل ًتر٧ىن له الخغٍت الخامت وألبىٍه في الازخُاع ،ختى ولى
٧ان والضاٍ ال ً٣ٟهان قِئا في ا٫جىظُه .
وختى ال ؤ٧ىن طاجُا في الخ٨م باليؿبت لهظٍ الًُ٣ت،آزغث اللجىء بلى بدض مُضاوي ٢ام به الباخض ألاؾخاط :الطالر
بىغؼةٖ)1(،لى ُٖىت مً ألاؾاجظة واإلاٟدكحن ،وؾمه (وا ٘٢ؤلاقغا ٝالتربىي في الجؼاثغ مً وظهت هٓغ الهُئت ؤلاقغاُٞت
والخضعَؿُت صعاؾت مُضاهُت باإلاضاعؽ المجىؾُت بىالًت ؾُُ٢ ،)٠ضع ُٞه ٖضص اإلاؿخجىبحن في الاؾخبُان 151ؤؾخاطا ،و19
مٟدكا،و بجي الاؾخبُان في زماهُت مجاالث َامت هي:الُ٣اصة التربىٍت،الىمى اإلانهي والٗلمي للمضعؾحن،الخالمُظ،اإلاىاهجَ،غ١
الخضعَـ،الىؾاثل الخٗلُمُت،اليكاٍ اإلاضعسخي،اإلاجخم٘ اإلادلي ،وللخإ٦ض مً مضي قمىلُخه ومىيىُٖخه ونض٢ه جم ٖغيه
ٖلى لجىت الخدُ٨م ،واٖخمض الباخض في جُبُ ٤ألاصاة ٖلى َغٍ٣ت الاجها ٫اإلاباقغ ،وبٗض جدلُل ما جىنل بلُه الباخض مً
هخاثج زلو بلى ماًلي:
بىاء ٖلى هخاثج الضعاؾت واؾدىاصا بلى بٌٗ الضعاؾاث اإلادلُت خى ٫وا ٘٢الٗملُت ؤلاقغاُٞت في بالصها جم الى٢ىٖ ٝلى(٦شحر مً
الى٣اثو والؿلبُاث ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٟجي ؤو الٗالث٣ي ،صون به٩اع مداوالث للخدضًض ومىا٦بت اإلاؿخجضاث في اإلاُضان
التربىي وؤلاقغافي،ل٨جها جب٣ى مداوالث بضون ٞلؿٟت واضخت اإلاٗالم مً َغ ٝالىػاعة،مما زلٞ ٤جىة ٦بحرة بحن الخسُُِ
والخىُٟظ.ولظلٖ ٪لى الىػاعة اإلاٗىُت ؤن حٗمل ٖلى بخضار زىعة مً ؤظل حُٛحر الظَىُاث واإلاٟاَُم وال٣ىاهحن والاؾتراجُجُاث
وآلالُاث والىؾاثل بُٛت اللخا ١بغ٦ب الخُىع والخ ٠ُ٨م٘ اإلاؿخجضاث الخ٨ىىلىظُت الٗاإلاُت).
- 8اإلاأمىُ في مجاُ الخىحُه وؤلاعشاص باإلاضعؾت الجؼابغٍت:
بن اإلاىٓىمت الخٗلُمُت والتربىٍت في الجؼاثغ ال حٗىػَا الدكغَٗاث وال٣ىاهحن التي جىٓم ٖملُت الخىظُه وؤلاعقاص التربىي،بل
ٌٗىػَا الترظمت الٟٗلُت اإلاُضاهُت لخل ٪اإلاىاقحر وألامغٍاث ،التي ج٣اٖـ ٖجها ٚالبُت اإلاٗىُحن بها،ولجإوا لآللُت في ٧ل
شخيءَ،ظا مً ظهت ومً ظهت ؤزغي ظٗلها جىا٦ب الخُىع الخ٨ىىلىجي اإلادؿاعٕ،لدؿخُٟض مىه وجىٞغ ٦شحرا مً الجهض والى٢ذ،
وطلَ ًٖ ٪غٍ:٤
* بوكاء قب٨ت بل٨تروهُت صازلُت بحن اإلااؾؿاث التربىٍت ٖلى مؿخىي الىًَ.
*وظٗلها في مخىاو ٫اإلاغبحن والخالمُظ والُلبت.
 - 1الصاحل بوعزة  ،واقع اإلشراف الرتبوي يف اجلزائر من وجهة نظر اذليئة اإلشرافية والتدريسية دراسة ميدانية بادلدارس ادلتوسطة بوالية
سطيف ،رللة العلوم االجتماعية العدد  16ديسمرب .2012
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*ًخم مً زاللها جباص ٫السبراث اإلاخاخت لضي ظهاث صون ألازغي.
*وٍخم مً زاللها َغح الدؿائالث ومٗالجتها ٖلى نُٗض وَجي.
*ًلجإ بلحها ألاٞغاص ٧لما اخخاظىا بلحها،زانت إلاا ج٩ىن ؤبىاب الخىظُه وؤلاعقاص مىنضة في ماؾؿاتهم.
* ًجٗل ٖلى عؤؾها ٞغٍ ٤مخسهو في مجا ٫الخىظُه وؤلاعقاص التربىي والىٟسخي.
*ًخم مً زاللها الخىانل بحن اإلااؾؿاث وألاولُاء اإلاهخمىن،ختى ج٩ىن بضًال لضٞاجغ اإلاغاؾلت التي هجضَا في مٗٓم ألاخُان
مُٗلت.
* ًخم مً زاللها الخىظُه و ٤ٞالغٚباث واإلاُى،٫وطل ٪بةوكاء بغامج جىظُه بل٨تروهُت مخُىعة٢،غٍبت مً جل ٪اإلاؿخٗملت في
جىظُه الىاجخحن في الب٩الىعٍا.
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مشٌالث ؤلاعشاص والدسجُل ألاًاصًمي في حامػت الهضؽ مً وحهت هظغ الؿلبت
ص.غمغ الغٍماوي/حامػت الهضؽ،قلؿؿحن

ملخظ:
َضٞذ الضعاؾت الخٗغ ٝبلى مؿخىي مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت في يىء
ًا
مخٛحراث الضعاؾت،و٢ض جم اؾخسضم اإلاىهج الىنٟي،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (َ )348البا وَالبت،و٢ض جم ازخُاعَم بالُٗىت
الُبُ٣ت الٗكىاثُت ،إلاالءمتها لُبُٗت الضعاؾت الخالُت ولخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت جم جُبُ ٤مُ٣اؽ مك٨الث ؤلاعقاص
والدسجُل ألا٧اصًمي.وللخد ٤٣مً زباث ألاصاة جم خؿب مٗاصلت الشباث ٦غوهبار ؤلٟا،و٧اهذ الضعظت ال٩لُت ( .)0.83وجىنلذ
الضعاؾت بلى الىخاثج الخالُت :ؤن مؿخىي اإلاخىؾِ الخؿابي إلاك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي للضعظت ال٩لُت ()3.04
ًا
واهدغا ٝمُٗاعي ( )0.47ؤي بضعظت مخىؾُت.وؤْهغث الىخاثج ٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا في مؿخىي في مك٨الث ؤلاعقاص
والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي ل٩ل مً اإلاخٛحراث الخالُت (مخٛحر
الجيـ،الؿ،ً٨اإلاؿخىي الضعاسخي،ال٩لُت).
الٍلماث اإلاكخاخُت:مك٨الث،ؤلاعقاص،الدسجُل ألا٧اصًمي،ظامٗت ال٣ضؽ.

مهضمت:
ًا
ًا
ٌٗخبر ؤلاعقاص ألا٧اصًمي مدىعا ؤؾاؾُا في هٓام الخٗلُم الجامعي،خُض حٗض َظٍ الٗملُت بمشابت الضاٖم ألاو ٫إلاؿحرة
اإلاخٗلم الجامُٗت،مً زال ٫جؼوٍضٍ باإلاهاعاث ألا٧اصًمُت اإلاخىىٖت التي جغ ٘ٞمً جدهُله الضعاسخي،وجىُٖخه بإهٓمت و٢ىاهحن
الجامٗت،ومؿاٖضجه في بلىعة ؤَضاٞه واجساط ال٣غاعاث اإلاىاؾبت اإلاخٗل٣ت بمؿخ٣بله ألا٧اصًمي واإلانهيَ ًٖ،غٍ ٤الاؾخٟاصة
ال٣هىي مً ظمُ٘ ؤلام٩اهُاث والبضاثل اإلاخاخت.
ًا
ًا
ًا
بط ٌٗض ؤلاعقاص ألا٧اصًمي وكاَا ؤؾاؾُا ويغوعٍا في ماؾؿاث الخٗلُم الجامعي،ال٦دكاَ ٝىاًاث وعٚباث ومُى ٫الُالب
ًا
ًا
و٢ضعاتهم وجدضًض ؤَضاٞهم واججاَاتهم،وٌٗخبر بمشابت ال٣ىاة التي جىٞغ اجهاال مىخٓما بحن اإلاخٗلم وظامٗخه،وحؿاٖضٍ ٖلى
1
ا٦دكا ٝمىٗ٢ه في ال٘ملُت الضعاؾُت،ومٗغٞت السُاعاث اإلاخاخت ؤمامه وازخُاع ألاًٞل مجها.
٦ما ؤن ؤلاعقاص ألا٧اصًمي بٗخبر الغ٦حزة ألاؾاؾُت للُالب مىظ الخدا٢ه بالجامٗت بلى خحن جسغظه ،وَى هٓام ً٣ىم ٖلى
صٖاثم ؤؾاؾُت مىه بعؾاء مبضؤ الخٗلُم الظاحي،والخغٍت ألا٧اصًمُت والصسهُت في الازخُاع مً وؾاثِ البضاثل الخٗلُمُت
- Kadar, S.: "counseling liaison model of academic advising" .Journal of College Counseling, 4(2), 174-178,

1

2001.
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اإلاخاخت ألن السُت الضعاؾُت في َظا الىٓام َغمُت الك٩ل،بدُض ج٣ل اإلاىاص ؤلاظباعٍت للخسهو ٧لما اججهىا بلى ال٣مت لخدل
مدلها اإلا٣غعاث الازخُاعٍت،ومغاٖاة مخُلباث الٟغو ١الٟغصًت للُالب و ٤ٞاؾخٗضاصاتهم و٢ضعاتهم وْغوٞهم،والخ ٠ُ٨م٘
الىا ٘٢الخٗلُمي،وبن ؤي ازٟا ١في ؤلاعقاص ًىٗ٨ـ ٖلى الىٓام ٧له بإهٓمخه ولىاثده و٢ىاهِىه.1
٦ما ؤنبذ ؤلاعقاص ألا٧اصًمي ؤ٦ثر مً مجغص جىُٓم ظضو ٫الُالب الضعاسخي والسُت التي ًيبغي ؤن ٌسجلها في الؿىىاث
ال٣اصمت،بل حٗضي طل ٪بلى مؿاٖضة الُالب وجىظحهه في جُُ٣م ٢ضعاجه وخل مك٨الجه ألا٧اصًمُت.وؤن الُالب ال ٌؿٗه ؤن
ٌؿخم٘ بلى بعقاصاث وههاثذ اإلاغقض ألا٧اصًمي٧ ِ٣ٞ،ل ما ًدخاظه َى مىا٣ٞه اإلاكغٖ ٝلى بغهامجه للدسجُل،مما ًض٘ٞ
باإلاكغ ٝفي مٗٓم ألاخُان بلى الخ٣لُل مً الخىظُه والىصر للُالب.2
وحٗخبر ؤَم اإلاكا٧ل في ؤلاعقاص ألا٧اصًمي٦،ثرةٖضص الُلبت باليؿبت ل٩ل مغقض ؤ٧اصًمي،واػصخام الُلبت لضي اإلاغقض خُض ؤن
م٩ان ؤلاعقاص ؤو م٨خب اإلاغقض ال ًدىاؾب م٘ ٖضص الُلبت٦.ظلٖ ٪ضم جىاؾب ؾاٖاث اإلا٨خبت للمغقض م٘ ؾاٖاث ٞغاٙ
ًا
الُلبت،مما ًسل ٤جىجغا لضي الُلبت خُض ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًدل مكا٧لهم،3وَىا ٥الٗضًض من الضعاؾاث في مجا ٫جإَُل ًٖى
َُئت الخضعَـ في ؤلاعقاص ألا٧اصًمي جىصخي بؼٍاصة الى٢ذ اإلاسهو للمغقض ألا٧اصًمي.4
ًا
وٍغظ٘ الٗضًض مً الضعاؾاث بلى ٖضم هجاح ٖملُت بعقاص الُالب الجامعي بلى ظهل الُالب بىظىص السضماث ؤنال٦،ما ؤن
َىاٖ ٥ضم اَخمام اإلاغقض بمك٨الث الُالب وٖضم خًىعٍ في ٞترة ؤلاعقاص والدسجُل بياٞت بلى ٖضم بُٖاء الى٢ذ ال٩افي
للُلبت.5
بن مؿاٖضتهم في ازخُاع اإلا٣غعاث الضعاؾُت اإلاىاؾبت خؿب السُت الضعاؾُت اإلاىيىٖت للخهىٖ ٫لى الضعظت الٗلمُت
بىجاح،مً زال ٫جظلُل الٗ٣باث التي جهاصٞهم ؤزىاء صعاؾتهم والتي جدى ٫صون ٢ضعثَمٖلى الخدهُل الٗلمي.6
و٢ض ؤْهغث هخاثج صعاؾاث مخٗضصة7ؤن بغامج التهُئت ؤلاعقاصًت التي ج٣ضم للُلبت ٖىض ٢بىلهم في الجامٗت حؿهم في جدؿحن
مؿخىي جُٟ٨هم ألا٧اصًمي،وج٣لل مً اخخماالث الدؿغب بحن الُلبت اإلاكاع٦حن٦ ،ما ؤجها جغ ٘ٞمٗضلهم الترا٦مي،وجدؿً مً
اججاَاتهم هدى الٗمل ألا٧اصًمي وهدى ؤهٟؿهم،وج٣لل مً ال٣ل ٤لضحهم.
وَٗض الغيا ًٖ زضماث ؤلاعقاص ألا٧اصًمي اإلاٟخاح واإلاضزل لىجاح الُالب في الخُاة الجامُٗتٞ،ةن ؤلاعقاص ألا٧اصًمي
الٟٗا ٫ؾىٌ ٝؿاَم في جد ٤ُ٣عيا صازلي لضي الُالب ًٖ زُاعٍ اإلانهي وألا٧اصًمي والخسهو الٗلمي الظي ًضعؾه.1وَٗمل
 - 1زلمد اخلوالدة؛ ولطفي غرايبة " :مشكالت اإلرشاد األكادديي يف جامعة الريموك من وجهة نظر الطلبة والعاملني يف دائرة االقبول والتسجيل " ،دراسات
العلوم التربوية.2000 ،127-104 ،)3( 19 .

2

- Gordon, N.: "Career decidedness types: A literature review". The Career Development Quarterly, 46(4), 386,
2000.

 - 3سلوى فتحي؛وراجخان جياة،وخدجية حريري؛ومرمي سالمة  " :اإلرشاد العلمي ،مفهومة ومعوقاتو ،دراسة حتليلة وتطبيقية " .الندوة األوىل لإلرشاد
األكادديي،مركز النشر العلمي ،جامعة ادللك عبد العزيز.2002 ،

4 - Rossmann, E. : "Released time for faculty advising: The impact upon freshmen". The Personnel and Guidance Journal, 47(4), 358-363, 1986.

 - 5عبد اجمليد نشوايت ،وشاىر احلسن " :ادلنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،نظام الساعات ادلعتمدة واإلرشاد
لبحوث التعليم العايل،دمشق.1984 ،

األكادديي يف التعليم العايل" .ادلركز

 - 6نبيلة يوسف الكندري " :التوجيو واإلرشاد يف جامعة الكويت :دراسة ميدانية " .اجمللة الرتبوية ،جامعة الكويت ،رللس النشر العلمي )123( 32 .
.2006 ،373-354
7 Baker, W., & Siryk, B.: "Exploratory intervention with a scale measuring adjustment to college". Journal of counseling psychology, 33(1), 31. 1986.
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اإلاغقض ألا٧اصًمي ٖلى مؿاٖضة الُالب ٖلى جد ٤ُ٣ؤَضاٞه مً زال ٫الخٗاون مٗه،وبلىعة َظٍ ألاَضا،ٝوجد٣ُ٣ها
بض٢ت،ووي٘ السُِ اإلاىاؾبت لخد٣ُ٣ها٦.ما ًبهغٍ بةم٩اهاجه الصسهُت،وبةم٩اهاث الجامٗت،والسضماث اإلاخاخت التي جِؿغ
له الىنى ٫بلى ألاَضا ٝالتربىٍت.2
الضعاؾاث الؿابهت:
صعاؾت الٌغٍمحنَ 3ضٞذ َظٍ الضعاؾت الخٗغ ٝبلى ؤَم مكا٧ل ؤلاعقاص ألا٧اصًمي التى جىاظه الُالب واإلاغقض ألا٧اصًمي مً
ظهت والٗاملحن في وخضة ال٣بى ٫والدسجُل مً ظهت ؤزغي.
َ )135الب في
و٢ض اؾخسضم الباخشىن اؾدباهت وػٖذ ٖلى ( )30مغقض ؤ٧اصًمي و( )30مىْ ٠في وخضة ال٣بى ٫والدسجُل و(
ظامٗت البل٣اء الخُبُ٣ت.وزلهذ الضعاؾت بإن ؤ٦ثر اإلاكا٧ل السانت باإلاغقضًً ألا٧اصًمحن جخسلو في حٛحر اإلاغقض ألا٧اصًمي
ًا
ًا
في ٧ل ؾىت وؤخُاها في ٧ل ٞهل صعاسخي،بياٞت بلى ٖضم جُٟٗل ٖملُت ؤلاعقاص بل٨تروهُا ؤزىاء ٖملُت الدسجُل.ؤما مً وظهت
هٓغ الُالب ٩ٞاهذ اإلاك٩لت ألاَم هي ٖضم جىٞغ سجل للُالب ٖىض مغقضٍ ألا٧اصًمي ًبحن ما جم بهجاػٍ مً زُخه
الضعاؾُت ،بياٞت بلى الخٗضًل اإلاؿخمغ ٖلى السُِ الضعاؾُت.ؤما مكا٧ل الٗاملحن في ال٣بى ٫والدسجُل ٞخمدىعث خى٫
ٖملُت الدسجُل هٟؿها خُض ؤجها جخم خؿب ما َى مخىٞغ مً قٗب ولِـ خؿب جىظحهاث اإلاغقض ألا٧اصًمي.
صعاؾت ؾلُمانَ4ضٞذ َظٍ الضعاؾت بلى اؾخ٨كا ٝمضي الغيا ًٖ زضماث ؤلاقغا ٝألا٧اصًمي اإلا٣ضمت لُالب ظامٗت
ًا
َ )767البا وَالبت.ؤْهغث الىخاثج ؤن مؿخىي عيا الُالب الٗام ًٖ زضماث
الؿلُان ٢ابىؽ ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (
ؤلاقغا ٝألا٧اصًمي ً ٘٣في اإلاضي اإلاخضوي٦.ما ؤْهغث الىخاثج ؤن مؿخىي الغيا ًٖ زضماث ؤلاقغا ٝألا٧اصًمي ظاءث لهالر
الُالب الظ٧ىع٦،ما هي لهالر الُالب في ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاظخماُٖت و٧لُت الٗلىم و٧لُت الُب،و٦ظل ٪لهالر الُالب
ًا
ًا
الظًً ج٣ضًغَم م٣بىٞ ٫ما صون.وؤزحرا لم جٓهغ الىخاثج ؤزغا ٌٗؼي للؿىت الضعاؾُت في مخىؾِ الغيا ًٖ زضماث ؤلاقغاٝ
ألا٧اصًمي.
وصعؾت الخٌماوي 5الخاظاث ؤلاعقاصًت مً وظهت هٓغ َلبت الجامٗاث السانت بؿلُىت ُٖمان.اقخملذ ُٖىت الضعاؾت ٖلى
َ )410الب وَالباث مً زالر ظامٗاث زانت في ؾلُىت ُٖمان،وؤْهغث الضعاؾت ًٖ ؤن جغجِب مجاالث الخاظاث ؤلاعقاصًت
(
ظاء ٖلى هدى ما ًلي:الخاظاث ألا٧اصًمُت زم الىٟؿُت زم اإلاهىُت زم ؤلاظخماُٖت٦،ما ؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ًٖ ٖضم وظىص
ٞغوً ١م ً٨ؤن حٗؼي للمخٛحراث آلاجُت:الجيـ،الجامٗت،والؿىت الضعاؾُت بال في مجا ٫الخاظاث ؤلاظخماُٖت ،و٧اهذ لهالر
الؿىت الشاهُت ،ومخٛحر اإلاٗض ٫الترا٦مي.
1

- Austin, W., Parrott, A., Korn, S., & Sax, J. : "The American freshman: Thirty-year trends". Los Angeles.
CA: Higher Education Research Institute, UCLA, 1997.
2
- Garnett, T.: "Developmental Advising--How? Why?", Proceedings of the Region VII Conference on
Academic Advising.(4th, Little Rock, Arkansas, May 15-17, 1988).

3

الكرديني ،رائد و احلياصيات ،زلمد؛ النابلسي ،زينب  ":مشكالت اإلرشاد األكاديمي من وجهة نظر المرشد األكاديمي ،الطلبة ،والعاملين في

4

سليمان ،سعاد " :الرضا عن خدمات اإلشراف األكادديي لدى طالب جامعة السطان قابوس " .مجلة العلوم التربوية والنفسية ،جامعة البحرين9 ،

وحدة القبول والتسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية" ،اجلمعية ادلصرية للقراءة وادلعرفة ،العدد ( .2010 .271-241 ،)104

(.2008 .38-14 ،)2

 5احلكماين ،ناصر  " :احلاجات اإلرشادية من وجهة نظر طلبة اجلامعات اخلاصة بسلطنة عمان " ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الريموك ،إربد،
األردن.2008 ،
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صعاؾت حىصثَ 1ضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغ ٝبلى اإلاك٨الث التي ًىاظهها َلبت الجامٗت،والىاظمت ًٖ بظغاءاث الدسجُل
ًا
َ )864البا وَالبت مً ظامٗت ؤلاؾغاء السانت ألاعصهُت ،وؤْهغث الىخاثج ؤن
اإلاخىىٖت مً ظهت،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً (
ؤ٦ثر اإلال٦الث خضة والىاظمت ًٖ اإلاغقض ألا٧اصًمي جمشلذ في الى٢ذ اإلاسهو مً ظاهبه ل٩ل َالب إلعقاصٍ بُغٍ٣ت ؾلُمت
َُلت الٟهل الضعاسخي،وهضعة مداولت اإلاغقض ألا٧اصًمي الخٗغ ٝبلى زلُٟت الُالب الش٣اُٞت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت ٢بل
بعقاصٍ ؤ٧اصًمُا .وظىص ٞغو ١طاث صاللت ٌٗؼي إلاخغيع ال٩لُت.
وَضٞذ صعاؾت الػامً وؾلُمان 2بلى ال٨ك ًٖ ٠الخاظاث ؤلاعقاصًت لُلبت ظامٗت الؿلُان ٢ابىؽ .وج٩ىهذ ُٖىت
ًا
َ )325البا وَالبت.وؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى ؤن جغجِب مجاالث الخاظاث ؤلاعقاصًت ظاء ٖلى هدى ما ًلي:
الضعاؾت مً (
ًا
الخاظاث ألا٧اصًمُت زم اإلاهىُت زم الًٞؿُت ٦ .ما ؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى وظىص ٞغو ١صالت اخهاثُا لهالر ال٩لُاث
ًا
ؤلاوؿاهُت ،ولهالر ؤلاهار،بِىما ؤقاعث الضعاؾت الى ٖضم وظىص ٞغو ١صالت بخهاثُا حٗؼي إلاخٛحر اإلاؿخىي ألا٧اصًمي.
وؤظغي الطاعمي وػاًض 3صعاؾت َضٞذ بلى الخٗغٖ ٝلى مضي عيا َالب ٧لُت التربُت بجامٗت الؿلُان ٢ابىؽ ًٖ زضماث
ؤلاعقاص ألا٧اصًمي اإلا٣ضمت لهم،واؾخُالٕ جىٗ٢اتهم خىَ ٫ظٍ السضماث.ؤْهغث الىخاثج ؤن الُلبت في ٧لُت التربُت ٚحر عايحن
بضعظت ٧اُٞت ًٖ ؤلاعقاص ألا٧اصًمي٦،ما ؤجهم ًغٍضون مغقضًً ؤ٧اصًمحن ًمخل٩ىن اإلاٗغٞت بسُِ الضعاؾت وؤهٓمت الجامٗت.
وؤْهغث الىخاثج ٦ظل ٪ؤن الُلبت م٘ ج٣ضم الضعاؾت ًهبدىن ؤ٢ل عيا ًٖ زضماث ؤلاعقاص ألا٧اصًمي٦.ما ؤقاعث جل٪
الىخاثج بلى ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صالالث بخهاثُت بحن صعظت عيا الُلبت ًٖ زضماث ٖملُت ؤلاعقاص ألا٧اصًمي حٗؼي إلاخٛحر
الجيـ.
وَضٞذ الضعاؾت التي ٢ام بها اإلادامُض وغغبُاث4بلى مٗغٞت اججاَاث الُلبت هدى ؤلاعقاص ألا٧اصًمي وٖال٢خه بخُٟ٨هم
ًا
ًا
َ )357البا وَالبت،ؤْهغث هخاثج الضعاؾت وظىص اججاَاث
الضعاسخي في ظامٗت ماجت ،و٢ض ازخحرث ُٖىت ٖكىاثُت م٩ىهت مً (
ًا
ؾلبُت هدى ؤلاعقاص ألا٧اصًميًٞ ،ال ًٖ وظىص ٖال٢ت بحن ؤلاججاَاث هدى ؤلاعقاص والخىا ٤ٞالضعاسخي لضي الُلبت .ؤقاعث
الىخاثج بلى ؤهه ال جىظض ٞغو ١حٗؼي إلاخٛحري الجيـ وال٩لُت ،والخٟاٖل بُجهما ٖلى اججاَاث الُلبت هدى ؤلاعقاص ألا٧اصًمي.
وَالبت مً
َ )610الب
وفي صعاؾت ( 5 )Landrum,ؤلاعقاص ألا٧اصًمي وؤزغٍ في الخ ٠ُ٨الضعاسخي،جإلٟذ ُٖىت الضعاؾت مً (
ٍة
ظامٖت (ؤوعلُجزٌ )Orleansؿخضٖ ٫لُه مً زال ٫مؿخىي الخدهُل ألا٧اصًمي للُلبت.ؤقاعث الىخاثج بلى وظىص مٗامل اعجباٍ

 1جودت ،سعادة ،وغازي ،خليفة ،وزلمد ،عالية " :دراسة ميدانية دلشكالت التسجيل واإلرشاد األكادديي اجلامعي " ،مجلة دراسات العلوم التربوية 34 ،
(، 2007،)2ص .340-319
 2الضامنُ ،منذر وسليمان ،السعاد  " :احلاجات اإلرشادية لطلبة جامعة اللسلطان قابوس وعالقتها ببعض ادلتغريات " ،مجلة العلوم التربوية والنفسية 8 .
(، 2007 ،)4ص .178-162
3

الصارمي ،عبد اهلل؛ وزايد ،كاشف  " :مدى رضا طلبة كلية الرتبية جبامعة السلطان قابوس عن اإلشراف األكادديي وطبيعة توقعاهتم منو

" .مجلة كلية

التربية ،جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة2006 .88 -59 ،)23( 21 ،

 4احملاميد ،شاكر وعريبات ،أمحد" ،اجتاىات طلبة جامعة مؤتة ضلو اإل رشاد األكادديي وعالقتو بتكيفهم الدراسي " ،مجلة العلوم التربوية2005 ،)4( 6 .
،ص .169-152

5

Landrum, J., Tankersley, M., & Kauffman, M. "What is special about special education for students with
emotional or behavioral disorders"?.The Journal of Special Education, 37(3), 148-156. 2003.
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ًا
ٖا ٫بحن اججاَاث الُلبت هدى ؤلاعقاص ألا٧اصًمي وجُٟ٨حهم الضعاسخي .و٢ض وظض ؤن َىاٞ ٥غو٢ا بحن َلبت الجامٗت السانت
ٍة
والخ٩ىمُت في اججاَاتهم هدى ؤلاعقاص ألا٥اصًمي لهالر َلبت الجامٗت الخ٩ىمُت.
1)2001بضعاؾت َضٞذ بلى ال٨ك ًٖ ٠السضماث ؤلاعقاصًت اإلا٣ضمت للُالب الجامعي في ظامٗت
٦ما ٢امذ بني ًىوـ (
ًا
ًا
ًا
َ )250البا
َ )160البا وَالبت مً ظامٗت الحرمى،٥و (
الحرمى ٥والجامٗت ألاعصهُت في ألاعصن،وجم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت مً (
ًا
ًا
وَالب مً الجامٗت ألاعصهُت .ؤقاعث الىخاثج ؤًًا بلى وظىص ٞغو ١في م٣ضاع السضماث ؤلاعقاصًت اإلا٣ضمت لُلبت ظامٗتي
ة
الحرمى ٥وألاعصهُت بدؿب مخٛحراث الجامٗت ،والؿىت الضعاؾُت ،وجٟاٖل مخٛحراث الجامٗت والؿىت الضعاؾُت .في خحن لم ًً٨
َىالٞ ٪غو ١في م٣ضاع السضماث ؤلاعقاصًت اإلا٣ضمت لُلبت الجامٗت بازخال ٝالجيـ.
ؤما صعاؾت آُ مشغف٣ٞ 2ض َضٞذ بلى جدضًض ؤَم مجاالث اإلاك٨الث التي ٌٗاوي مجها َلبت ظامٗت نىٗاء وٍدخاظىن ٞحها بلى
ًا
ًا
َ )257البا وَالبت في الؿىت ألاولى والغابٗت ،ومً الخسههاث
زضماث بعقاصًت.وَب٣ذ ال٣اثمت ٖلى ُٖىت ج٩ىهذ مً (
الىٓغًت والٗلمُت.وؤوضخذ الىخاثج ؤن َالب ظامٗت نىٗاء ٌٗاهىن ال٨شحر مً اإلاك٨الث ،خُض ظاءث مك٨الث اإلاجا٫
ؤلاعقاصي في اإلا٣ضمتً،لحها مك٨الث اإلاجا ٫الضعاسخي والُ٣مي ،والىٟسخي واإلاٗغفي ،والاهٟٗالي٦،ما ٦كٟذ هخاثج الضعاؾت ًٖ
ًا
وظىص ٞغو ١بخهاثُت صالت في مخىؾِ ال٣اثمت ال٩لُت في اإلاجا ٫ؤلاعقاصي والضعاسخي جبٗا إلاخٛحر الخسهو  ،ِ٣ٞخُض
اجطر ؤن َالب الخسههاث الٗلمُت ٌٗاهىن مً مك٨الث ؤ٦ثر مً َالب الخسههاث ألاصبُت٦ .ما وظضث ٞغو ١بخهاثُت
صالت بحن الظ٧ىع وؤلاهار في مك٨الث اإلاجا ٫الُ٣مي خُض ٌٗاوي الظ٧ىع مً مك٨الث ؤ٦ثر مً ؤلاهار.
مشٍلت الضعاؾت:
ًىاظه الُلبت في ظامٗت ال٣ضؽ ال٨شحر مً نٗىباث ؤلاعقاص ألا٧اصًمي،قإجهم في طل ٪قإن ؤي َلبت ًيخ٣لىن مً صعاؾت
ًا
مغخلت الخٗلُم ألاؾاسخي بلى الجامٗت ،خُض بن ٖضصا ال بإؽ به ًٗ٣ىن جدذ اإلاالخٓت ألا٧اصًمُت وبًٗهم ًيخ٣ل مً ٧لُت بلى
ؤزغي لٗضم عٚبتهم ؤو ٢ضعتهم ٖلي مخابٗت جسهههم ،والظي ٢ض ٌٗؼي بلى ٖضم الازخُاع الصخُذ ؤو بلى جلبُت اخخُاظاث
ؾى ١الٗمل .واوٗ٩اؽ طل٧ ٪له ٖلى خالتهم الىٟؿُت وؤلاظخماُٖت ،وٖلى جدهُلهم الضعاسخي ،وؤنبذ الُلبت بداظت ماؾت
لئلعقاص الىٟسخي والتربىي .ومً َىا ظاءث الضعاؾت لخدضًض َبُٗت مك٨الث ؤلاعصقاص ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ ٦ما
ًخهىعَا الُلبت.
َضاف الضعاؾت:
حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى جد ٤ُ٣ألاَضاف الخالُت:
ظاءث َظٍ الضعاؾت للخٗغٖ ٝلى مؿخىي مك٨الث ؤلاعقاصًت مً الجاهب ألا٧اصًمي وطل ٪بهض ٝجدؿحن ؤلاعقاص ألا٧اصًمي
ًا
ًا
ًا
في الخٗلُم الجامعي والظي ؾُىٞغ بضوعٍ مىازا حٗلُمُا مىاؾبا.وؾِخم جد ٤ُ٣طل ٪مً زال ٫صعاؾت الازخال ٝفي مخىؾُاث
ج٣ضًغاث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت لمق٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت بازخالٝ
اإلاخٛحراث الخالُت:الجيـ،م٩ان الؿ،ً٨اإلاؿخىي الضعاسخي،ال٩لُت؟

 1بين يونس ،تغريد":اخلدمات اإلرشادية ادلقدمة لطلبة اجلامعات األردنية الرمسية"،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة الريموك ،األردن2001.
 2آل مشرف ،فريد" :مشكالت طلبة صنعاء وحاجتهم اإلرشادية" .اجمللة الرتبوية ،جامعة الكويت.2000 ،207-171 ،)5( 54 ،
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قغغُاث الضعاؾت:
ال جىظض ٝعو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت ( )0.05 ≥ αفي مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗتال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر الجيـ.
ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت ( )0.05 ≥ αفي مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗتال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر م٩ان الؿ.ً٨
ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت ( )0.05 ≥ αفي مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗتال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر اإلاؿخىي الضعاسخي.
ال جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي الضاللت ( )0.05 ≥ αفي مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗتال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر ال٩لُت.
َمُت الضعاؾت:
جإحي َمُت الضعاؾت مً ٧ىجها حؿعى للخٗغٖ ٝلى اإلاك٨الث التي ًىاظهها الُلبت في ؤلاعقاص ألا٧اصًمُت ،والى٢ىٖ ٝلى
خاظاتهم ؤلاعقاصًت ؾىاء ؤ٧اهذ شسهُت ؤم ؤ٧اصًمُت ؤم مهىُه،بط بن جدَ ٤ُ٣ظٍ الخاظاث ًم٨جهم مً الخهضي للهٗىباث
التي جىاظههم ،وحؿهم في جُٟ٨هم الخ ٠ُ٨الؿلُم مً الىاخُت ألا٧اصًمُت والىٟؿُت وؤلاظخماُٖت .جإحي ؤَمُت َظٍ الضعاؾت
ًا ًا ًا
مً ؤَمُت الهض ٝوَى بىاء شسهُت الُالب.لظا ؤيخى مؿخ٣بل الُالب ألا٧اصًمي والمَجيؤمغا مهما ظضا،وال بض ؤن جً٘
ظمُ٘ الجامٗاث زضمت ؤلاقغا ٝألا٧اصًمي ٖلى ؤولىٍت مهام الهُئت الخضعَؿت٦.ما ؤن الخىنُاث ًامل ؤن جسغط بها الضعاؾت
ؾخم ً٨ال٣اثمحن ٖلى ؤلاعقاص والدسجُل والجهاث ؤلاصاعٍت اإلاؿاولت في الجامٗت مً الخٛلب ٖلى َظٍ الهٗىباث ،ووي٘
بغامج بعقاصًت و٢اثُت وهماثُت ،وٖالظُت حؿهم في ػٍاصة ٟ٦اءتهم ومؿاٖضتهم ٖلى جد ٤ُ٣ؤَضاٞهم ومؿخ٣بلهم ألاًٞل.
خضوص الضعاؾت:
ًخدضص بَاع َظٍ الضعاؾت بالخضوص الخالُت:
 اإلادضص البشغيَ:لبت ظامٗت ال٣ضؽ. اإلادضص اإلاٍاوي:ظامٗت ال٣ضؽ..(2016
-2015
 اإلادضص الؼماوي :ؤظغٍذ َظٍ الضعاؾت في ألاو ٫مً الٗام الضعاسخي ( اإلادضص ؤلاحغاةي :جدضصث الضعاؾت باإلاىهج وألاصواث واإلاٗالجاث ؤلاخهاثُت اإلاؿخسضمت في الضعاؾت. -اإلادضص اإلاكاَُمي٦:ما وجدضصث الضعاؾت باإلاهُلخاث واإلاٟاَُم ؤلاظغاثُت السانت بالضعاؾت.
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مطؿلخاث الضعاؾت:
ؤلاعشاص ألاًاصًميَ :ى ٖملية مؿاٖضة الُالبت في ا٦دكا٢ ٝضعاتها وبم٩اهاتها الضعاؾُت ومٗاوهتها في وي٘ زُتها الضعاؾُت
وازخُاعَا الخسهو اإلاىاؾب وجد٣ُ٣ها لكغوٍ ال٣ؿم الظي جلخد ٤به للىنى ٫بلى مخُلباث الخسغط ومؿاٖضة الُالبت في
الخٛلب ٖلى ؤي نٗىباث حٗترى مؿاعَا.1
ؤلاعشاص ألاًاصًميَ :ى ٖملُت مىٓمت حؿتهض ٝمؿاٖضة الُالب ٖلى مىاظهت نٗىباتهم ومك٨التهم ومؿاٖضتهم ٖلى
ًا
ًا
ًا
الخ ٠ُ٨م٘ ػمالئهم وبِئتهم ألا٧اصًمُت و٣ٞا للُ٣م اإلاجخمُٗت وجىمُتهم مٗغُٞا ومهىُا ،والٗمل ٖلى ػٍاصة صاُٗٞتهم للخٗلم،
وب٦ؿابهم اإلاهاعاث وؤلاججاَاث والسبراث ؤلاًجابُت والش٣ت بالىٟـ.2
ًا
اثُا ًا
بىاء ٖلى ٣ٞغاث الاؾخبُان مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي اإلاؿخسضم في
اُحػغٍل ؤلاحغاةي للضعاؾت،وجخدض بظغ
الضعاؾت الخالُت.
مىهجُت الضعاؾت وإحغاءاتها:
مىهج الضعاؾت:
اجب٘ الباخض اإلاىهج الىضكي الخدلُلي،وَى اإلاىهج الظي حهض ٝبلى ون ٠زهاثو الٓاَغة وظم٘ مٗلىماث ٖجها٣ٞ ،ض جم
ًا
اؾخسضام َظا اإلاىهج في نىعجه ألهه ًالءم َبُٗت وؤَضا ٝالضعاؾت مٗخمضا ٖلى ؤؾلىب الضعاؾت اإلاُضاهُت في ظم٘
اإلاٗلىماث ،لُٟي بإٚغايها وٍد ٤٣ؤَضاٞها وازخباع صخت ٞغيُاتها وجٟؿحر هخاثجها.
مجخمؼ الضعاؾت وغُىتها:
َ )9000الب وَالبت.
جمشل اإلاجخم٘ ألانلي للضعاؾت مً ظمُ٘ َلبت ظامٗت ال٣ضؽ ،والبالٖ ٜضصَم (
ٞ )348غص مً مجخم٘ الضعاؾت.
٢امذ الباخض باؾخسضام ُٖىت مً مجخم٘ الضعاؾت ،بلٖ ٜضصَا (
ون ٠مخٛحراث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت :ظضو.)1( ٫
حضوُ ( :)1جىػَؼ قغاص غُىت الضعاؾت خؿب مخؿحراث الضعاؾت.
اإلاخؿحر

اإلاؿخىي

الػضص

اليؿبت اإلائىٍت

الجيـ

ط٦غ

165

47.4

ؤهثى

183

52.6

مضًىت

141

40.5

٢غٍت

188

54.0

مٍان الؿًٌ

 1زىران ،حامد عبد السالم " :المعلم المرشد ودوره في اإلرشاد" ،ط ،1القاىرة ،عامل الكتب ،ص ص .2003 .13-12
 2اخلوالدة ،زلمد؛ وغرايبة ،لطفي " :مشكالت اإلرشاد األكادديي يف جامعة الريموك من وجهة نظر الطلبة والعاملني يف دائرة االقبول والتسجيل " ،دراسات
العلوم الرتبوية.2000 .127-104 ،)3( 19 .
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اإلاؿخىي الضعاس ي

الٍلُت

مسُم

19

5.5

ؤولى

76

21.8

زاهُت

102

29.3

زالشت

67

19.3

عابٗت

103

29.6

اوؿاهُت

122

35.1

ٖلمُت

226

64.9

صاة الضعاؾت:
٢ام ا٫باخض بدهغ اإلاهاصع واإلاغاظ٘ الٗغبُت والضعاؾاث الؿاب٣ت واإلادكابهت،وطل ٪بهض ٝالخهىٖ ٫لى مُ٣اؽ م٣جن
طاث ص٢ت ٖالُت وطاث نلت بمىيىٕ الضعاؾت .بط جم الاؾخٗاهت باإلاُ٣اؽ التي نممه ٧ل مً الخىالضة وؾغٍبت
،)2010إلاىيىُٖتها و٧ىن ٣ٞغاتها جخمحز بالىيىح وؾهىلت
،)2000واإلاؿخسضم ؤًًا في صعاؾت ال٨غٍمحن وآزغون (
(
الٗباعاث.وج٩ىن مً بالهىعة ألاولُت مً (٣ٞ )44غة،و٢ضم بلى مجمىٖت مً السبراء للخ٨م ٖلى نالخُت ٣ٞغاث
الُ٣اؽٞ،دظٞذ ٖكغة ٣ٞغاث مىه،لُبُٗت مجخم٘ الضعاؾت،وبظل ٪ؤنبذ ٖضص ٣ٞغاث الاؾدباهت بهُٛتها الجهاثُت ()34
٣ٞغة،وبٗض الخإ٦ض مً نض ١ؤصاة الضعاؾت وزباتها،وجدضًض ُٖىت الضعاؾت،وجم جُبُ ٤ألاصاة ٖلى ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت،وبٗض ؤن
ا٦خملذ ٖملُت ججمُ٘ الاؾدباهاث مً ؤٞغاص الُٗىت وجم ؤلاظابت ٖلحها بُغٍ٣ت صخُدت -جبحن للباخض ؤن ٖضص الاؾخبُاهاث
 )348اؾذباهه .ِ٣ٞ
اإلاؿترصة الهالخت التي زًٗذ للخدلُل ؤلاخهاجي َى (
ضضم ألاصاة:
ّ
جم الخد ٤٣مً نض ١ؤصاة الضعاؾت بٗغيها ٖلى مجمىٖت مً اإلاد٨محن مً طوي الازخهام والسبرة ،والظًً ؤبضوا بٌٗ
اإلاالخٓاث خىلها،وٖلُه جم بزغاط الاؾدباهت بك٩لها الخالي و نىعتها الجهاثُت،ومً هاخُت ؤزغي جم الخد ٤٣مً نض ١ألاصاة
ًا
ؤًًا بدؿاب مٗامل الاعجباٍ بحرؾىن ل٣ٟغاث الاؾدباهت م٘ الضعظت ال٩لُت لؤلصاة،واجطر وظىص صاللت بخهاثُت في مٗٓم
٣ٞغاث الاؾدباهت.
زباث ألاصاة :
وللخد ٤٣مً زباث الاؾدباهت جم خؿاب الضعظت ال٩لُت إلاٗامل الشباث،إلاُ٣اؽ الضعاؾت خؿب مٗاصلت الشباث ٦غوهبار
،)0.83وَظٍ الىدُجت حكحر بلى جمخ٘ َظٍ ألاصاة بصباث ًد ٤٣ؤٚغاى الضعاؾت.
ؤلٟا ،Cronbach Alphaو٧اهذ الضعظت ال٩لُت (
اإلاػالجت ؤلاخطابُت:
بٗض ظم٘ الاؾخبُاهاث والخإ٦ض مً نالخُتها للخدلُل جم جغمحزَا (بُٖائها ؤع٢امخا مُٗىت)،وطل ٪جمهُضا إلصزا ٫بُاهاتها بلى
ظهاػ الخاؾىب آلالي إلظغاء اإلاٗالجاث ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت،وجدلُل البُاهاث و٣ٞا ألؾئلت الضعاؾت بُاهاث الضعاؾت،و٢ض جمذ
اإلاٗالجت ؤلاخهاثُت للبُاهاث باؾخسغاط اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث الاؾدباهت،وازخباع
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(ث) (  ،)t- testوازخباع الخباًً ألاخاصي (،)One Way ANOVAومٗامل اعجباٍ بًغؾىن،ومٗاصلت الشباث ٦غوهبار
ؤلٟا(،)Cronbach Alphaوطل ٪باؾخسضام الغػم ؤلاخهاثُت (.)Statistical Package For Social Sciences( )SPSS
هخابج الضعاؾت:
جىنل الباخض بلى مجمىٖت مً الىخاثج،وبُان ؤزغ ٧ل مً اإلاخٛحراث مً زال ٫اؾخجابت ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ؤصاة
الضعاؾت،وجدلي ٫البُاهاث ؤلاخهاثُت التي جم الخهىٖ ٫لحها.وختى ًخم جدضًض صعظت مخىؾُاث اؾخجابت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت
جم اٖخماص الضعظاث الخالُت:
الضعحت

مضي مخىؾؿها الخؿابي

مىسًٟت

ٞ 2.33إ٢ل

مخىؾُت

3.67-2.34

ٖالُت

ٞ 3.68إٖلى

هخابج قغغُاث الضعاؾت:
الكغغُت ألاولى":ال جىحض قغوم طاث صالله إخطابُت غىض مؿخىي الضاللت ( )0.05 ≥ αفي مشٌالث ؤلاعشاص والدسجُل
ألاًاصًمي في حامػت الهضؽ مً وحهت هظغ الؿلبت ٌػؼي إلاخؿحر الجيـ"
جم ٞدو الٟغيُت الهٟغٍت ألاولى بدؿاب هخاثج ازخباع "ث" واإلاخىؾُاث الخؿابُت الؾخجابت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت في
مك٨الث ؤلاعفاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر الجيـ.
حضوُ ( :)3هخابج ازخباع "ث" للػُىاث اإلاؿخهلت الؾخجابت قغاص الػُىت في مشٌالث ؤلاعشاص والدسجُل ألاًاصًمي في
حامػت الهضؽ مً وحهت هظغ الؿلبت ٌػؼي إلاخؿحر الجيـ
الجيـ الػضص

اإلاخىؾـ
الخؿابي

الاهدغاف
اإلاػُاعي

ط٦غ

165

3.01

0.477

ؤهثى

183

3.07

0.481

نُمت"t
"

مؿخىي
الضاللت

0.299 -1.03

،)0.299ؤي ؤهه ال جىظض ٞغو ١في
ًدبحن مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )3ؤن ُ٢مت "ث" للضعظت ال٩لُت (،)-1.03ومؿخىي الضاللت (
مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر الجيـ،وبظل ٪جم ٢بى٫
الٟغيُت ألاولى.
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هخابج الكغغُت الثاهُت":ال جىحض قغوم طاث صالله إخطابُت غىض مؿخىي الضاللت ( )0.05 ≥ αفي مشٌالث ؤلاعشاص
والدسجُل ألاًاصًمي في حامػت الهضؽ مً وحهت هظغ الؿلبت ٌػؼي إلاخؿحر مٍان الؿًٌ"
ولٟدو الٟغيُت الهٟغٍت الشاهُت جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت الؾخجابت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى مك٨الث ؤلاعقاص
والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر م٩ان الؿ.ً٨
حضوُ(:)4اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاعٍت الؾخجابت قغاص غُىت الضعاؾت إلاشٌالث ؤلاعشاص والدسجُل
ألاًاصًمي في حامػت الهضؽ مً وحهت هظغ الؿلبت ٌػؼي إلاخؿحر مٍان الؿًٌ
الؿً

الػضص

اإلاخىؾـ
الخؿابي

الاهدغاف اإلاػُاعي

مضًىت

141

3.08

0.466

٢غٍت

188

3.00

0.476

مسُم

19

3.12

0.582

ًالخٔ مً الجضو ٫ع٢م ( )4وظىص ٞغوْ ١اَغٍ في مك٨الث ؤلاعقاص والذسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ مً وظهت هٓغ
الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر م٩ان الؿ ،ً٨وإلاٗغٞت صاللت الٟغو ١جم اؾخسضام جدلُل الخباًً ألاخاصي (٦ )one way ANOVAما ًٓهغ
في الجضو ٫الخالي:
حضوُ(:)5هخابج ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي الؾخجابت قغاص الػُىت في مشٌالث ؤلاعشاص واُحسجُل ألاًاصًمي في
حامػت الهضؽ مً وحهت هظغ الؿلبت ٌػؼي إلاخؿحر مٍان الؿًٌ
مطضع الخباًً

مجمىع
اإلاغبػاث

بحن اإلاجمىٖاث 0.681

صعحاث مخىؾـ
الخغٍت اإلاغبػاث
0.341 2

صازل اإلاجمىٖاث

79.084

0.229 345

اإلاجمىٕ

79.765

347

نُمت "ف"

مؿخىي
الضاللت

0.228 1.486

 )0.228وهي ؤ٦بر مً مؿخىي الضاللت ( )0.05 ≥ αؤي ؤهه ال جىظض
 )1.486ومؿخىي الضاللت (
ًالحّ ؤن ُ٢مت  ٝللضعظت ال٩لُت(
ًا
ٞغو ١صالت بخهاثُا في مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر م٩ان
الؿ.ً٨
هخابج الكغغُت الثالثت":ال جىحض قغوم طاث صالله إخطابُت غىض مؿخىي الضاللت ( )0.05 ≥ αفي مشٌالث ؤلاعشاص
والدسجُل ألاًاصًمي في حامػت الهضؽ مً وحهت هظغ الؿلبت ٌػؼي إلاخؿحر اإلاؿخىي الضعاس ي"
ولٟدو الٟغيُت الهٟغٍت الشالشت جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت الؾخجابت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى مك٨الث ؤلاعقاص
وا٫حسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر اإلاؿخىي الضعاسخي.
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حضوُ (:)6اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاعٍت الؾخجابت قغاص غُىت الضعاؾت إلاشٌالث ؤلاعشاص والدسجُل
ألاًاصًمي في حامػت الهضؽ مً وحهت هظغ الؿلبت ٌػؼي إلاخؿحر اإلاؿخىي الضعاس ي
المؾخىي الضعاس ي

الػضص

اإلاخىؾـ الخؿابي

الاهدغاف اإلاػُاعي

ولى

76

2.98

0.412

زاهُت

102

2.99

0.435

زالثت

67

3.14

0.535

عابػت

103

3.07

0.520

ًالخٔ مً الجضو ٫ع٢م ( )6وظىص ٞغوْ ١اَغٍ في مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ مً وظهت هٓغ
الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر اإلاؿخىي الضعاسخي ،وإلاٗغٞت صاللت الٟغو ١جم اؾخسضام جدلُل الخباًً ألاخاصي (٦ )one way ANOVAما
ًٓهغ في الجضو ٫الخالي:
حضوُ( :)7هخابج ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي الؾخجابت قغاص الػُىت في مشٌالث ؤلاعشاص والدسجُل ألاًاصًمي في
الؿلب ٌػؼي إلاخؿحر اإلاؿخىي الضعاس ي
ة
حامػت الهضؽ مً وحهت هظغ
مطضع الخباًً

مجمىع
اإلاغبػاث

3

0.433

صازل اإلاجمىٖاث 78.466

344

0.228

79.765

347

بحن اإلاجمىٖاث

اإلاجمىٕ

1.300

صعحاث
الخغٍت

مخىؾـ
اإلاغبػاث

نُمت
" ف"

مؿخىي
الضاللت

0.129 1.899

 )0.129وهي ؤ٦بر مً مؿخىي الضاللت ( )0.05 ≥ αؤي ؤهه ال جىظض
 )1.899ومؿخىي الضاللت (
ًالخٔ ؤن ُ٢مت  ٝللضعظت ال٩لُت(
ًا
ٞغو ١صالت بخهاثُا في مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر اإلاؿخىي
الضعاسخي ،وبظل ٪جم ٢بى ٫الٟغيُت الشالشت.
هخابج الكغغُت الغابػت ":ال جىحض قغوم طاث صالله إخطابُت غىض مؿخىي الضاللت ( )0.05 ≥ αفي مشٌالث ؤلاعشاص
والدسجُل ألاًاصًمي في حامػت الهضؽ مً وحهت هظغ الؿلبت ٌػؼي إلاخؿحر الٍلُت"
جم ٞدو الٟغيُت الهٟغٍت الغابٗت بدؿاب هخاثج ازخباع "ث" واإلاخىؾُاث الخؿابُت الؾخجابت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت في
مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ال٣ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر ال٩لُت.
حضوُ (:)8هخابج ازخباع "ث" للػُىاث اإلاؿخهلت الؾخجابت قغاص الػُىت في مشٌالث ؤلاعشاص والدسجُل ألاًاصًمي في
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حامػت الهضؽ مً وحهت هظغ الؿلبت ٌػؼي إلاخؿحر الٍلُت
الٍلُت

الػضص اإلاخىؾـ
الخؿابي

الاهدغاف اإلاػُاعي نُمت"t
"

اوؿاهُت 3.11 122

0.44

3.00 226

0.49

ٖلمُت

مؿخىي
الضاللت

0.043 2.032

 ،)0.043ؤي ؤهه ال جىظض ٞغو ١في
،)2.032ومؿخىي الضاللت (
ًدبحن مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ()8ؤن ُ٢مت "ث" للضعظت ال٩لُت (
مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي في ظامٗت ا٢٫ضؽ مً وظهت هٓغ الُلبت ٌٗؼي إلاخٛحر ال٩لُت،وبظل ٪جم ٢بى ٫الٟغيُت
الغابٗت.
مىانشت هخابج الضعاؾت:
جخٟاوث مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمُت التي جىاظه الُلبت في ظامٗت ال٣ضؽ مً خُض َبُٗتها بال ؤن طل ٪ال ًىٟي
وظىصَا٣ٞ،ض ؤؾٟغث الىخاثج ًٖ ؤن اإلاك٨الث ؤلاعقاص والذسجُل ألا٧اصًمُت التي جىاظه الُلبت ظاءث بضعظت مخىؾُت
للضعظت ال٩لُت للمُ٣اؽ،ومً اَمها ال٣ٟغاث التي ؤزظث ؤٖلى مخىؾِ خؿابي مشل":ال ًخم ألازظ بغؤي الُلبت ٖىض َغح
اإلاؿا٢اث والكٗب" ؤو" الى٢ذ اإلاسهو لٗملُت ؤلاعقاص ٚحر ٧اُٞت" وٖضم جىٞغ لضي اإلاغقض سجل ًٖ خالت الُالب في
مسخل ٠اإلاغاخل الخٗلُمُت " ٦ما ؤن ألامغ ال ًٖ ٠٣ىض َظا الخض،بل ججاوػٍ٣ٞ،ض ٦كٟذ هخاثج البدض ؤن الُلبت ؤهٟؿهم
ًا
ؾبب في بٌٗ المق٨الث التي جىاظههم بؿبب ٖضم التزام بسُت صعاؾُت مدضصة""وٖضم التزامه باألو٢اث اإلادضصة
ً٩ىهىا ا
لئلعقاص،وٖضم جٟهمهه ألَمُت وصوع اإلاغفص ألا٧اصًمي والالمباالة بخىظحهاث اإلاغقض.
٦ما جبحن ٖضم وظىص ٞغو ١في مك٨الث ؤلاعقاص والدسجُل ألا٧اصًمي ٌٗؼي إلاخٛحر الجيـ،والؿ ،ً٨واإلاؿخىي
الضعاسخي،وال٩لُت .وٗؼو َظٍ الىدُجت بلى الدكابه في اإلاٗاملت واإلاكا٧ل التي جىاظه الُلبت،خُض اإلاغقضًً َم اهٟؿهم
،)2006
 ،)2008وم٘ صعاؾت الهاعمي وػاًض (
ًخٗاملىن من الظ٧ىع والاهار.،وجخ ٤ٟهخاثج َظٍ الضعاؾت م٘ وصعؾت الخ٨ماوي (
،)2007وم٘ صعاؾت
)2001ولم جخ ٤ٟم٘ صعاؾت الًامً وؾلُمان (
،)2005وم٘ صعاؾت بجي ًىوـ (
وم٘ صعاؾت اإلادامُض وٖغبُاث (
)2000
آ ٫مكغ( ٝ
و ان اإلاكا٧ل مدؿاوٍت ب ٌٛالىٓغ الى اإلاؿخىي الضعاسخي،وؤن اإلاكا٧ل واخضة لل٩ل .وجخ ٤ٟهدُجت َظٍ م٘ صعاؾت ؾلُمان
،)2002
 )2007ولم جخ ٤ٟم٘ صعاؾت الُدان وؤبى ُُٖت (
،)2008وم٘ صعاؾت الًامً وؾلُمان (
،)2008وم٘ وصعؾت الخ٨ماوي(
(
)2000
،)2001وم٘ صعاؾت آ ٫مكغ( ٝ
وم٘ صعاؾت بجي ًىوـ (
ووٗؼو َظٍ الىدُجت بلى ؤهه ال ًىظض ٞغ ١بحن ال٩لُاث،وَظا ٌٗجي ؤن اإلاكا٧ل واخضة في ٧ل ٧لُاث الجامٗت.وجخ ٤ٟم٘ صعاؾت
.)2007
 )2005ولم جخ ٤ٟم٘ هخاثج صعاؾت ظىصث وآزغون (
اإلادامُض وٖغبُاث(
الخىضُاث:
 الٗمل ٖلى جىػَ٘ صلُل الُالب الجامعي ٢بل ٖملُت الدسجُل،مما ٌصجٗه ٖلى الض٢ت في الخُبُ ٤والاؽجٟؿاع مً
اإلاغقض ألا٧اصًمي ٖما ًجهله مً ؤمىع الدسجُل وؤلاعقاص.
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َ غح اإلاؿا٢اث ومغاٖاة الخىىٕ والخىُ٢ذ وٖضم الخٗاعى في َغح اإلاؿا٢اث،وٞخذ الٗضص اإلاىاؾب مً الكٗب للمؿا٢اث
اإلاُغوخت.
 الٗمل ٖلى الخىانل الٟٗا ٫بحن الُلبت والاؾاجظة ،ل٩ي ٌؿخُُ٘ ؤن ًدضص خاظاتهم
 خض والؼام الُلبت ٖلى بظغاء السخب و الاياٞت باؾدكاعة اإلاغقض والاؾخمإ بلى هصخه و جىظحهاجه.
 جدضًض ؾاٖاث مُٗىت لُخىاظض ٞحها اإلاغقض في م٨خبه والالتزام بهظٍ الؿاٖاث.
نابمت اإلاغاحؼ:
.2000
 .1آ ٫مكغٞ،ٝغٍض":مك٨الث َلبت نىٗاء وخاظتهم ؤلاعقاصًت"،اإلاجلت التربىٍت"،ظامٗت ال٩ىٍذ،)5( 54،
 .2بجي ًىوـ،حٛغٍض":السضماث ؤلاعقاصًت اإلا٣ضمت لُلبت الجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُت"،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة،ظامٗت
.2001
الحرمى،٥ألاعصن،
 .3ظىصث،ؾٗاصة،وٚاػي،زلُٟت،ومدمضٖ،الُت":صعاؾت مُضاهُت إلاك٨الث الدسجُل وؤلاعقاص ألا٧اصًمي الجامعي"،مجلت
.2007
صعاؾاث الٗلىم الذعبىٍت،)2( 34،
 .4الخ٨ماوي،هانغ":الخاظاث ؤلاعقاصًت مً وظهت هٓغ َلبت الجامٗاث السانت بؿلُىت ٖمان"،عؾالت ماظؿخحر ٚحر
.2008
ميكىعة،ظامٗت الحرمى ،٥بعبض ،ألاعصن،
 .5السىالضة ،مدمض؛ وٚغاًبت،لُٟي " :مك٨الث ؤلاعقاص ألا٧اصًمي في ظامٗت الحرمى ٥مً وظهت هٓغ الُلبت والٗاملحن في
.2000
صاثغة اال٣بى ٫والدسجُل"،صعاؾاث الٗلىم التربىٍت،)3( 19.
.2003
 .6ػَغان،خامض ٖبض الؿالم" :اإلاٗلم اإلاغقض وصوعٍ في ؤلاعقاص"،1ٍ،ال٣اَغةٖ،الم ال٨خب،
 .7ؾلىي ٞخخي،وزضًجت خغٍغي؛ومغٍم ؾالمت":ؤلاعقاص الٗلمي،مٟهىمت ومٗى٢اجه"،صعاؾت جدلُلت وجُبُُ٣ت،الىضوة ألاو٫ي
.2002
لئلعقاص ألا٧اصًمي مغ٦ؼ اليكغ الٗلمي،ظامٗت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ،
 .8ؾلُمان ،ؾٗاص " :الغيا ًٖ زضماث ؤلاقغا ٝألا٧اصًمي لضي َالب ظامٗت الؿُان ٢ابىؽ" ،مجلت الٗلىم التربىٍت
.2008
والىٟؿُت،ظامٗت البدغًٍ،)2( 9،
 .9الهاعميٖ ،بض هللا؛ وػاًض٧،اق":٠مضي عيا َلبت ٧لُت التربُت بجامٗت الؿلُان ٢ابىؽ ًٖ ؤلاقغا ٝألا٧اصًمي وَبُٗت
.2006
جىٗ٢اتهم مجها"،مجلت ٧لُت التربُت،ظامٗت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،)23( 21،
ُ
الًامً،مىظع وؾلُمان،الؿٗاص":الخاظاث ؤلاعقاصًت لُلبت ظامٗت اللؿلُان ٢ابىؽ وٖال٢تها ببٌٗ
.10
.2007
اإلاخٛحراث"،مجلت الٗلىم التربىٍت والى٠ؾُت،)4( 8،
ٖ .11بض اإلاجُض وكىاحي،وقاَغ الخؿً":اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم،هٓام الؿاٖاث اإلاٗخمضة وؤلاعقاص
.1984
ألا٧اصًمي في الخٗلُم الٗالي"،اإلاغ٦ؼ لبدىر الخٗلُم الٗالي،صمك،٤
 .12ال٨غٍمحن ،عاثض و الخُانُاث،مدمض؛الىابلسخي،ػٍيب":مك٨الث ؤلاعقاص ألا٧اصًمي مً وظهت هٓغ اإلاغقض
ألا٧اصًمي،الُلبت،والٗاملحن في وخضة ال٣بى ٫والدسجُل في ظامٗت البل٣اء الخُبُُ٣ت"،الجمُٗت اإلاهغٍت لل٣غاءة
.2010
واإلاٗغٞت،الٗضص (،)104
 .13اإلادامُض ،قا٦غ وٖغٍباث،ؤخمض":اججاَاث َلبت ظامٗت ماجت هدى ؤلاعقاص ألا٧اصًمي وٖال٢خه بخُٟ٨هم الضعاسخي"،مج لت
.2005
الٗلىم التربىٍت،)4( 6،
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 مً وظهت هٓغ الُلبت والٗاملحن في٥اصًمي في ظامٗت الحرمى٧الث ؤلاعقاص ألا٨"مك:غاًبتٚ يُٟ مدمض السىالضة؛ ول.14
.2000
،)3( 19،صعاؾاث الٗلىم التربىٍت،" والدسجُل٫بى٣صاثغة اال
مجلـ،ىٍذ٩ظامٗت ال،اإلاجلت التربىٍت،"  صعاؾت ميصاهُت:ىٍذ٩"الخىظُه وؤلاعقاص في ظامٗت ال:ىضعي٨ ال٠ هبُلت ًىؾ.15
.2006
،)123
( 32،اليكغ الٗلمي
16. Austin, W., Parrott, A., Korn, S., & Sax, J. : 'The American freshman: Thirty-year trends'. Los Angeles. CA: Higher
Education Research Institute, UCLA, 1997 .
17. Baker, B., Boggs, R., & Arabasz, P. : "Student and faculty perspectives on e-learning support'. Educause Research
Bulletin, 3, (16) ,2003.
18. Garnett, T.:"Developmental Advising--How? Why"? Proceedings of the Region VII Conference on Academic
Advising.(4th, Little Rock, Arkansas), May 15-17, 1988 .
19. Gordon, N. :"Career decidedness types: A literature review. The Career Development Quarterly", 46(4), 2000 .
20. Kadar, S.: "counseling liaison model of academic advising' .Journal of College Counseling, 4(2), 2001 .
21. Landrum, J., Tankersley, M., & Kauffman, M. : "What is special about special education for students with emotional or
behavioral disorders?".The Journal of Special Education, 37(3), ,2003.
22. Rossmann, E. :"Released time for faculty advising: The impact upon freshmen". The Personnel and Guidance Journal,
47(4), 1986.

168

الػضص ً : 23لىُ – 2016

مغيؼ حُل البدث الػلمي

جاعٍش وزطىضُاث ؤلاغالم الشػبي بضاعقىع
ص.آصم مدمض خؿً ابٌغ/حامػت هُاال،الؿىصان .قاعوم اخم ًخي خؿً/حامػت الجىِىت،الؿىصان

ملخظ:
ؤْهغ البدض ؤهماٍ وزهىنُاث ؤلاٖالم الكٗبي في صاعٞىع ومضي ٞاٖلُت جل ٪السهىنُاث في جغؾُش الُ٣م،واجطر ؤن
ًا
ًا
ؤلاٖالم الكٗبي زضم ؤٚغايا بوؿاهُت ووْاث ٠اظخماُٖت لٗبذ صوعا ملخىْا ٝيجغؾُش ُ٢م الؿالم اإلاجخمعي في صاعٞىع وال
ًا
ًا
ػالذ جل ٪الُ٣م وؤهماَها اإلاخباًىت مىعوزا قٗبُا ًاصي عؾالخه ؤلاٖالمُت وم٣انضٍ الش٣اُٞت،جمحزث الضعاؾت بدىاولها لئلٖالم
الخ٣لُضي ٧اإلاى٢اي والهضاي والبىقاوي والخ٩امت وٚحرَما وهي ال ج٣ل في و٢تها ًٖ الغاصًى والخلٟاػ والصخ ٠الُىمٞ،اإلٖالم
الكٗبي ًجؿض خغ٦ت ووا ٘٢اإلاجخم٘ وفي ٦شحر مً البِئاث الخ٣لُضًت الغٍُٟت ًًٟي ٖلى ؤلاٖالم اإلاخُىع .
اٖخمضث الضعاؾت ٖلي اإلاىهج الخاعٍش الىنٟي وجىنلذ بلى ا٫هخاثج الخالُت:
ٌٗض ؤلاٖالم الكٗبي وؾُلت ٢ىٍت لخد ٤ُ٣الؿالم الاظخماعي.ؤوضخذ الضعاؾت مٟهىم ؤلاٖالم الكٗبي وصوعٍ في خغ٦ت اإلاجخم٘ .ؤَم جىنُاث الضعاؾت:
وكغ ظضًض مً بهخاط الخ٩اماث ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم.جىُْ ٠جُبُ٣اث ؤلاٖالم الجضًض في وكغ مىيىٖاث ؤلاٖالم الكٗبي.ؤلاَخمام باإلٖالم الخ٣لُضي الكٗبي ال٣ضًم وعبُه باإلٖالم الخايغ.مهضمت:
جدك٩ل ؤهماٍ ز٣اٞت صاعٞىع في زالزت ؤظىاؽ ؤولها همِ الش٣اٞت الخل٣اثُت التى ٞغيتها يغوب الخٗامل ،وزاهحها ًخمشل في همِ
الخٗبحر ألاًضًىلىجي طي الُاب٘ ؤلاؾالمي الظي ناع ز٣اٞت ٚالبت ببان الؿلِهاث ؤلاؾالمُت.ؤما الىمِ الشالض ٞهى همِ
الش٣اٞت الخضًشت التى صزلذ م٘ اإلاجخم٘،وطل ٪بٗض اخخال ٫صاعٞىع ول ً٨ما ٌٗىِىا في َظا الؿُاَ ١ى الش٣اٞت الخل٣اثُت
واإلاخمشلت في ؤق٩ا ٫الخ٣بل الخل٣اجي في مجخم٘ صاعٞىع واإلاخمشل في الش٣اٞت الخٗبحرًت الكٟاَُت اإلاىبٗشت مً مُُٗاث الترار
ًا
الكٗبي،الظي ؤوظضجه ؾمت الخباًً والخىىٕ الش٣افي،زانت وؤن صاعٞىع جمشل قٗىبا ٦شحرة في خضوص واخضة وجىظض بها هدى
ماثت ٢بُلت ؤو ؤ٦ثر جخدضر ٖكغاث ألالؿً واللهجاث وؤن ل٩ل واخضة مً َظٍ ال٣باثل ز٣اٞتها السانت بها التى جلخ٣ي بٛحرَا
مً ز٣اٞاث ال٣باثل ألازغي،وبن اخخٟٓذ بُاب٘ ًمحزَا.وؤجها بغٚم َظا ًُغى ٖلحها همِ الش٣اٞت الٗغبُت ؤلاؾالمُتَ.ظا
ًا
ًا
الخباًً الٗغقي نى٘ هخاظا ٨ٞغٍا ًدخ ٟٔب٨شحر مً اإلا٣ىماث الش٣اُٞت مً بُجها ؤلاٖالم الكٗبي في صاعٞىع الظي جمحز
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ًا
ًا
بسهاثو جغازُت ْلذ مستزلت صازل خايىت الظا٦غة الؿىصاهُت ٖبرث ًٖ وظىصَا بمٟغصاث بٖالمُت لٗبذ صوعا ؤؾاؾُا في
جغؾُش الُ٣م والًٟاثل الىابٗت مً الظاث الضاعٞىعٍت.
بن اإلاحزة ألاَم لئلٖالم الكٗبي هي ٢ضعجه ٖلى جدغٍغ ألا٩ٞاع مً اخخ٩اع ؤصخاب ال٣ىة والىٟىطٞ ،بم٣ضاع ما جمخل ٪مً
ًا
ؤ٩ٞاع ببضاُٖت ً٩ىن ل ٪جإزحر،وَظا ٌٗجي ؤهىا هخىط ٌ هدى ٖالم ؤ٦ثر ٖضالت٩ً،ىن ُٞه ج٩اٞا ٞغم خُ٣ُ٣ت لُٗبر ٧ل بوؿان
ًا
ًٖ عؤًه صون وناًت مً ؤخض ٖلُهٞ،ما ًٟايل بحن البكغ خ٣ُ٣ت َى ما ًمل٩ىهه مً ؤ٩ٞاعٞ.ةطا ج٩اٞإث ٞغم الجمُ٘ في
ًا
وكغ ؤ٩ٞاعَم ٞؿخ٩ىن الٗا٢بت خخما أل٩ٞاع السحر والخ ٤والٗض ٫التي جى ٟ٘الىاؽ وجغج٣ي بدًاعتهم.
ؾباب ازخُاع البدث:
مداولت اؾخ٣هاء اإلااصة الترازُت اإلاخٗل٣ت باإلٖالم الكٗبي.اَخمام الباخض بمىيىٕ ؤلاٖالم الكٗبي مً مىُل ٤الخـ الش٣افي ججاٍ الً٣اًا ؤلا٢لُمُت وؤَضاٞها ؤلاوؿاهُت.مداولت الخٗغٖ ٝلى مضي بؾهام ؤلاٖالم الكٗبي في جىظُه مجخمٗاث صاعٞىع.ٍ مُت البدث:
ٌؿخمض البدض ؤَمُخه مً خ٣ُ٣ت ٖلمُت هابٗت مً الترار الاظخماعي في صاعٞىع ومضي ٞاٖلُت الخىانل الش٣افي اإلاخمشل في
ؤلاٖالم الكٗبي باٖخباعٍ عؾالت بٖالمُت جسضم اإلاجخم٘.
مشٍلت البدث:
جٓهغ مك٩لت البدض مً زال ٫ؤَضا ٝالبدض ألاؾاؾُت التى ًم ً٨بْهاعَا في مضي ٞاٖلُت ؤلاٖالم الكٗبي في خل الً٣اًا
ؤلاوؿاهُت وزانت الً٣اًا اإلاخٗل٣ت ب ٌٟالجزإ وبخال ٫الؿالم بحن اإلاجخمٗاث بياٞت بلى جغؾُش الُ٣م الخمُضة وحٗؼٍؼَا
وؾِ اإلاجخمٗاث مً زال ٫الىا ٘٢الظي ٌك٩ل خُاة الكٗىب في صاعٞىع.
مىهج البدث:
ٌٗخمض ٖلي اإلاىهج الخاعٍذي الىنٟي.
َضاف البدث:
 - 1ون ٠بٌٗ اإلاُُٗاث واإلاٟغصاث ؤلاٖالمُت خى ٫جىظُه عؾالت بٖالمُت َاصٞت.
 - 2الخٗغٍ ٠باإلٖالم الكٗبي وؾاثله،ؤهىاٖه،ؤَضاٞه والٗىامل اإلاازغة ٖلُه.
 - 3الخٗغٖ ٝلى ألاظىاؽ ؤلاٖالمُت في صاعٞىع وصالالتها الخل٣اثُت.
 - 4صوع اإلاغؤة ٧ىؾُِ بٖالمي مً زال ٫الضوع ؤلاٖالمي للخ٩امت.
قغوع البدث:
َىالٖ ٪ال٢ت بحن اإلا٩ىن الاظخماعي والبُئي خى ٫نىاٖت ؤلاٖالم الكٗبي.عؾالت ؤلاٖالم الكٗبي جخمحز بمٟاَُم وُ٢م جسضم ؤٚغاى بوؿاهُت اظخماُٖت.ؤلاٖالم الكٗبي مٟغصة مً مٟغصاث ألاصب الكٟاهي.170
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بٌٗ الهىاٖاث وز٣اٞتها اإلااصًت جغمؼ لىؾاثل بٖالمُت مإلاىؾت .زلكُت جاعٍسُت غً صاعقىع:
صاعٞىع هي اإلاىًَ ؤو اإلامل٨ت اإلايؿىبت بلى قٗب الٟىع،و٢ض جمحزث بالُٗاء ال٨شحر في مجا ٫حٗؼٍؼ مٗالم الخًاعة ؤلاؾالمُت
اإلاخمشلت في بىاء اإلاؿاظض والٗال٢ت اإلاخىانلت بإعى الخغمحن الكغٍٟحن وآزغ خ٩امها غلي صًىاع بً ػيغٍا والظي اخخل الخ٨م
1916م).
الشىاجي بالصٍ (
وٞضث بلى ؤلا٢لُم ٢باثل مً الكماَ ًٖ ٫غٍ ٤الىُل وًٖ َغٍ ٤الصخغاء مً هاخُت ومً الىُل ظاءث ظماٖاث هىبُت مجها
اإلاُضوب ٖلى خحن ظاءث مً الكما ٫ظماٖاث لُبُت وهي الؼٚاوة والبضًاث مً قما ٫بٞغٍُ٣ا واؾخُاٖذ َظٍ ال٣باثل
()1
الىىبُت واللُبُت ؤن جُغص ظماٖاث الؿىص (الؿ٩ان ألانلُحن) بلى الجبا ٫وؤن جُ٣م في َظٍ اإلاىاَ ٤ممال ٪زانت بها.
ؤما الهجغاث الٗغبُت الغثِؿُت ٖلى َظا ؤلا٢لُم ُٞبضو ؤجها ظاءث مً مهغ وقما ٫بٞغٍُ٣ا ٖبر الؿهى ٫والبراعي الىاٗ٢ت بحن
()2
مىُ٣ت الىىبت وب٢لُم حكاص.
وجدخل صاعٞىع الجؼء الٛغبي ٧له مً ظمهىعٍت الؿىصان،وهي ججاوع ؤعبٗت صو ٫هى لُبُا وحكاص مً الٛغب وبٞغٍُ٣ا الىؾُى
مً الجىىب الٛغبي وصولت ظىىب الؿىصان مً الجىىب،باإلياٞت بلى بخاَتها بىالًخحن ؾىصاهِخحن َما الىالًت الكمالُت
ووالًت ٦غصٞان مً الكغ.١ؤٚلب الؿ٩ان في صاعٞىع ًدترٞىن الؼعاٖت والغعي بضعظاث مخٟاوجت خؿب اإلاىاَ ٤التى ٌؿ٨ىىن
ٞحها بط ٌٛلب ٖلى ؤَل الكما ٫ععي ؤلابل ،وَٛلب ٖلى ؤَل الجىىب جغبُت ألاب٣اع لظا ُٖغٞىا بالب٣اعة و٢باثل صاعٞىع ٖضًضة
مجها:
 -1الٗغب ألابالت وَم عٖاة ؤلابل في قما ٫صاعٞىع مجهم الُُٟٗاث،الؼٍاصًت،الٗغٍ٣اث وبٌٗ ال٤باثل الهٛحرة ألازغي.
٢ -2باثل الب٣اعة:وَم عٖاة الب٣غ في ظىىب صاعٞىع الهباهُت،الخٗاٌكت،الؿالماث،بىى َلبت وٞغوٕ ؤزغي.
وَىاٖ ٥غب مؿخىَىىن وَىال ٪الٟالجت والهىؾا،بياٞت بلى الؿ٩ان ألانلُحن مجهم الٟىع البر٢ى،البرحي ،اإلاؿالُذ،الؼٚاوة
واإلاُضوب.
ًا ًا
َظا الخىىٕ في ا٢٫باثل ؤوظض جغازا ٚىُا بالٟىىن اإلاخٗضصة في مىُ٣ت واخضة وهي ٢باثل ػعاُٖت وعٖىٍت ؤي ؤجها جدىاٞـ ٖلى
ًا
ؤعى ػعاُٖت ؤو عٖىٍتٞ .هظا الخىاٞـ ؤوظض ٦شحرا مً ؤلاهخاط ألاصبي الثر.
زطابظ الترار الشػبي في صاعقىع:
زطىضُت هماؽ الثهاقت في صاعقىع:
جخٟغٕ الش٣اٞت في صاعٞىع بلى ؤهماٍ مخباًىت طاث ؤظىاؽ ٞىل٩لىعٍت مخٗضصة،و٢ض بغػ َظا الخٗضص في الش٣اٞت الكٟاَُت طاث
الى٣ل الكٟاهي اإلاخىاعر وهى ز٣اٞاث ؾلىُ٦ت ٧ىهذ ألاظىاؽ ألاصبُت الكٗبُت،و٢ض وضر طل ٪الى٣ل الكٟاهي في همِ
الش٣اٞت الكٗبُت الخل٣اثُت اإلاىؾمُت واعجبُذ َظٍ باإلاىاؾباث ال٣ىمية وػٍاعاث الىٞىص الغؾمُت والكٗبُت.وإلاا ٧ان ؤَل
ؤلاٖالم الكٗبي ًُ َض ْٖىن للمكاع٦ت في الاخخٟا ٫اإلاٗجي وَبُٗت َاالء البكغ ؤن ًجئ ٦المهم ٖلى الؿلُ٣ت وؤن ً٩ىن الىاخض
 1لبابة الفضل ،مقال بدورية ،التراث األىلي في ثقافة السالم (اخلرطوم :رللة الثقافة السودانية ،ع 2004 ،28م)،ص .115
 2ادلرجع نفسو،ص .116
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ًا
مجهم مؿخٗضا في ٧ل ألاو٢اث لخ٣ضًم ونلت ٚىاثُت ؤو ؤبُاث قٗغٍت وهدى طل،٪وهي ؤهماٍ جىضعط في مًمىن ؤلاٖالم الكٗبي
الظي ًخإحى ٖٟى الساَغ.
وَىال ٪ؤهماٍ ز٣اُٞت ؤزغي جسضم اججاَحن الاججاٍ ألاو ٫ز٣افي والشاوي بٖالمي وجخمشل في :
ألاشٍاُ الترازُت اإلااصًت طاث الؿابؼ ؤلاغالمي:
ُ
الُب ٤ؤو البرجا ٫اؾخٛل ألصاء عؾالت بٖالمُت ٞهى ؤي الغؾالت بما ؤن ج٩ىن بلى خبِب َاُ ٫ب٘صٍ ؤو جغمؼ بلى عمؼ ؾُاسخي مشل
(زاجم جاط الضًً) وٚحر طل ٪مً الغمىػ.ولٗلىا وؿم٘ مٛجي صاعٞىع ٌٛجي للماَغة في نى٘ البراجُل ومً ؤٚاهحهم (:مغَؿُلت
ًا
بدكٟي بغجاال ؾمذ).
ؤلاغالم الشػبي في صاعقىع:
مكهىم ؤلاغالم في الاضؿالح:
ًا
ؤلاٖالم َى بخاَت الغؤي الٗام ٖلما بما ًجغي مً ؤمىع وخىصار ؾىاء ٧اهذ في الكاون الضازلُت ؤو الساعظُت.وَى وكغ ألازباع وآلاعاء ًٖ الجماَحر.وجؼوٍض الىاؽ باألزباع الهاص٢ت واإلاٗلىماث الصخُدت والخ٣اث ٤الشابخت التى حؿاٖض الجمهىع ٖلى ج٩ىًٍ عؤي ناثب في()1
واٗ٢ت مُٗىت.
وظابل ؤلاغالم:
ًا
لئلٖالم وْاث ٠جخجضص و٣ٞا للخُىعاث الخ٣ىُت في وؾاثل ؤلاٖالم.
وٍم ً٨جدضًض وظابل ؤلاغالم في اإلا٣انض الخالُت:
٨ٖ - 1ـ ؾُاؾت الضولت.
 - 2وي٘ الؿُاؾاث والخلى ٫وجىُٟظَا وجُبُ٣ها.
 - 3ه٣ل ألازباع واإلاٗلىماث التى تهم ألاٞغاص.
 - 4ه٣ل السبراث واإلاهاعاث ُبُٛت الاؾخٟاصة مجها.
 - 5جىيُذ مٟهىم الغؾالت ؤلاٖالمُت ًٖ َغٍ ٤الخدلُل والخ٣ضًم والخٗلُ ٤بهض ٝالىنى ٫لغئٍت ظماُٖت لضي ؤٞغاص
()2
اإلاجخم٘.
ؤلاغالم الشػبي اإلاؤؾس ي في صاعقىع:
ُ
بٗض ج٩ىًٍ َُئت ؤلاٖالم الكٗبي ونضوع ٢غاع والجي بظل ٪بضؤث ؤق٩ا ٫الش٣اٞت الكٗبُت جىْ ٠لسضمت الًُ٣ت في
ٞىع.و٧اهذ الخ٩اماث والهضاًىن والبىقاهُىن وٚحرَم ٌُؿدىٟغون للخٛجي لىبظ ال٣بلُت ُ
والٟغ٢ت والخغب وجد٣حر عظا ٫الجهب
صاع
اإلاؿلر.
 1أمحد زلجوب عثمان ،دور اإلعالم العربي في توجيو ثورات الشعوب (اجمللة السودانية الدبلوماسية،ع 2011 ،9م)،ص .160
 2أمحد عمر زلجوب،ادلرجع السابق،ص .164
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جاعٍش ؤلاغالم الشػبي:
ًا
ًا
1960م)،و٧ان َظا اإلا٨خب زحرًا صٖاثُا حهخم بٗ٨ـ ؤزباع
ؤوصخئ ؤو ٫م٨خب لئلٖالم الكٗبي في (مضًغٍت صاعٞىع) خُجها في ؾىت (
خ٩ىمت الغثِـ (ٖبىص) والضٖاًت لها.بضؤث وؾاثُه في الخٗضص،وفي طاث الُغٍ ٤وظضث الؿِىما اإلاخجىلت،وهي -وبن ٧اهذ
ًا
ُ
جسضم ٚغى جىُٖت الجماَحر ًٖ َغٍٖ ٤غى الىماطط الىىُٖت صخُت ٧اهذ ؤم اظخماُٖت  -بال ؤجها ٧اهذ جىْ ٠ؤؾاؾا
بٛغى ألازباع والضٖاًت زم ٧ان َىاٚ ٥غى آزغ ٚحر مباقغ -مخمشل في بلهاء الجماَحر.
جؿىع وؾابل ؤلاغالم في صاعقىع:
ًا
جُىعث وؾاثل ؤلاٖالم في صاعٞىع وصزلذ مدُخا جلٟؼٍىن في الًٗحن زم هُاال وؤوكئذ ؤزحرا مدُت جلٟؼٍىن في الٟاقغ وهي
ًا
حٗمل ٖلى البض اإلادلي مىظ بضاًتها وَكهض الٗمل ج٣ضما في مكغوٕ مدُت جلٟؼٍىن ظبل مغة وبطاٖت الجىِىت.بياٞت بلى وظىص
ًا
ًا
مخُٟت ٢ىمُت جدمل اؾم صاعٞىع وبن ٧اهذ عؾالتها وزُىاتها ؤلاٖالمُت جبخٗض ًٖ صاعٞىع خُىا وج٣ترب خُىا(.)1
إصاعة الثهاقت وؤلاغالم:
ًا
ْلذ الش٣اٞت وؤلاٖالم في صاعٞىع بصاعة واخضة ٦ما َى الخا ٫في بُ٣ت ؤظؼاء الؿىصان،ومٗغوٞا ؤن ٖمل الخ٩ىماث مىظ بضاًت
الخ٩ىماث الىَىُت وختى الُىم ًىهب ٖلى الجاهب ؤلاٖالمي ؤ٦ثر مً الجاهب الش٣افي الظي ًمشل الهض ٝألاؾاؽ لخىمُت
اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت بما جدمله مً ؤٚغاى َاصٞت وبن ٧اهذ َىال ٪بٌٗ ؤلاؾتراجُجُاث ُعؾمذ لبرامج الٗمل الش٣افي في
ًا
صاعٞىع،خُض حؿعى ٧ل والًت ٖلى خضة لخٗؼٍؼ الٗمل الش٣افي و ٤ٞؤويإ الىالًت الاظخماُٖت وام٩اهاتها اإلااصًت،زغوظا مً
الجاهب الغؾمي والظي ًٓهغ في الُاب٘ الاخخٟالي الٛالب ٖلى الغؾالت ؤلاٖالمُت في اإلاىاؾباث.
ألاهماؽ الثهاقُت طاث الؿابؼ ؤلاغالمي واللكظ اإلاباشغ:
مً زهىنُاث البِئت الُبُُٗت وؤبٗاصَا ال٨ٟغٍت في صاعٞىع ؤجها ناٚذ ويُٗت اظخماُٖت طاث ؤهٓمت مُٗىت (َ.)2ظٍ
ألاهٓمت في خاظت يغوعٍت للخىانل ٖبر وؾاثِ بٖالمُت قٗبُت جيب٘ مً صاثغة اإلادُِ الاظخماعي واإلا٩ىن الش٣افي الظان ًضوع
البدض خىلهما مً مىُل ٤اإلاٟغصاث ؤلاٖالمُت الكٗبُت الخالُت:
 - 1البىقاوي.
 - 2الهضاي.
 - 3الؿىجا.٥
 - 4اإلاى٢اي.
 - 5الخ٩امت.
 - 6ألاق٩ا ٫الترازُت اإلااصًت طاث الُاب٘ ؤلاٖالمي:
الُب ٤ؤو (البرجا.)٫ال٩ىعا.٥الىداؽ. 1عالم زلمد حسن سامل،اإلعالم الشعبي المؤسسي والموروث الثقافي (اخلرطوم :رللة الثقافة السودانية،ع  )31 – 30ص .6

 2حبر الدين عوض شقف،مقال بدورية،من خصوصيات البيئة وأبعادىا الثقافية في دارفور (اخلرطوم :رللة دراسات اإلفريقية،ع ،)25ص .185
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الىاع. -7الغ٢هاث ؤلاً٣اُٖت طاث الضالالث الغمؼٍت الضالت لُ٣م مُٗىت.
البىشاويٌٗ:خمض ٖلى الهىث.
الهضايٌٗ:خمض ٖلى الهىث الٛىاجي م٘ ؤلاً٣إ الىجغي اؾخسضام آلت مىؾُُ٣ت واخضة (آلت ألام ٩ُ٦ي) ؤو ٚحرَا مً آلاالث
اإلاكابهت.وٍم ً٨ونَ ٠ظا الىمِ اإلاىؾُ٣ي في اللخً بإهه لخً ٦المي ؤي ال ٌٗخمض ٖلى جضازل الىٛماث ؤو Melodyوجغ٦ؼ
مًامحن ؤوكىصة الهضاي ٖلى مٟغصاث طاث ُ٢م ٞايلت وم٩اعم ؤزال ١هابٗت مً جغار اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل ُٞه الهضاي
هٟؿه،ؤما مًامين ألاٚىُت في ٚغب الؿىصان في ٦غصٞان وصاعٞىع ٞىالخٔ بإن اإلادخىي الٗام ل٨ال اإلاجخمٗحن ًخمدىع في
الجىاهب الخالُت:
 - 1اإلاًمىن الخاعٍذي.
 - 2اإلاًمىن الاظخماعي.
 - 3اإلاًمىن البُئي.
وَظا اإلاًمىن ألازحر ًًم زالزت مٓاَغ للبِئت هي:
ؤ -الىباجاث والخُىان واإلاٗالم اإلا٩اهُت.
ب -ؤهماٍ الٗمل اإلاماعؽ.
ط -الخ٣الُض واللٛت وألاٖغا ٝاإلاغُٖت.
ًا
ألاٚاوي الكٗبُت جخًمً ال٨شحر مً ج٣الُض وٖاصاث مجخمٗها وحٗ٨ـ في ههىنها قِئا مً مٗخ٣ضاث اإلاجمىٖتٞ،مً خُض
الٗاصاث حكحر ٖاصة (الىقم) لخمحز مىاشخى الجماٖاث الغٖىٍت خؿب ال٣باثل والٟغوٕ والبُىن وبل (زكىم البًىث ) ٞهىا٥
ًا
وقم ال٣بُلت ألام وجلخ ٤ؤخُاها به بياٞاث جمحز بُىن جل ٪ال٣بُلت.
م٘ التر٦حز ٖلى الٗامل اللٛىي وٍظ٦غ في َظا قغح غِس ى مدمض ** خُض ً٣ى ..( ٫ؤما مىيىٕ اللٛت ٞهى مً اإلاًامحن اإلاهمت
طل ٪ألن بٌٗ ألالٟاّ والخٗابحر التى جخًمجها ألاٚاوي جض ٫صاللت مباقغة ٕلى الجماٖت التى ناٚذ الىو،وهجض ؤن ؤزغ
ًا
البِئت ٌٗلً ًٖ وظىصٍ بهىعة واضخت في اللٛتٞ،مشال في ٦غصٞان ًظ٦غ الصسو (البُ٘) وَى ً٣هض الكغاء و٢ض ٢ا٫
بٟهاخت َظا الاؾخٗما ٫بٌٗ اإلاد٣٣حن مً اللٛىٍحن وَكحرون لىعوص مشل طل ٪في بٌٗ لهجاث الٗغب) ً٣ى ٫اإلاٛجي :
زغَىم بي اللُل لبؿىَا
(بُٗى) اإلادلب صل٩ىَا
(بُٗىَا خغٍغ) ظغج٣ىَا
اهخى الًل ال جخٗبىَا
ُٖل جٗ٣ض وجمؿ ٪ؤزىَا.
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ٞاإلاٛجي َىا ً٣ى (٫بُٗى اإلادلب) و(بُٗى لها خغٍغ) وَى ًغٍض (اقتروا اإلادلب) و (اقتروا الخغٍغ) لتزًحن جل ٪الخؿىاء،وَظا
ًا
الخٗبحر (البُ٘) ٦بضًل للكغاء ُٞه الضاللت ٖلى ا٫بِئت ال٨غصٞاهُت وٍم ً٨مالمؿت طل ٪ختى بُ٣ت ب٣إ الؿىصان لٛىٍا ومً
َظا الًغب ؤلامالت التى جلخ ٤آزغ ال ٟٔالًمحر (ؤها) ٞخهبذ نىعجه (ؤوي).
ًا
جدمل ألاٚاوي ؤًًا في مًمىجها بقاعاث لبٌٗ ألاٖغا ٝالتى ًغٖاَا اإلاجخم٘ ب٩ل ص٢ت ألن مسالٟت طل ٪ججغ ٖلُه مىا٠٢
ًا
ًا
اظخماُٖت معيهت ٖلحها ٞمشال الٟغاع ؤمام السهم في الخغب ًجغ ٖاعا ًلخه ٤لِـ بٟاٖله وخضٍ بل ًخٗضاصٍ بلى وؿله،في
ًا
ًا
الٗغ٣ُٞ ٝطخى ٖلى الٟاعؽ بطا جُ ً٣مً الهؼٍمت ؤن ًٟغف (ٞغوجه) وٍجلـ ٖلحها وايٗا ؾُٟه في خ٨غٍ مىخٓغا اإلاىث في
قمىر الصجٗان،ومً ًٟٗل طل ٪مً الٟغؾان ٌكُض به اإلاًٛون و(الخ٩اماث )(.)1
الؿىجاى:
ًا
ًترهم بةبغاػ الهىع الجمالُت بهىعة ؤ٦بر والخإزحر ٖلى اإلاجخمٗاث اإلادلُت البؿُُت بهىعة ؤ٦ثر جغؾُسا للُ٣م
ًا
وألا٩ٞاع،وهالخٔ ؤن ظمُ٘ الٟىىن الكٗبُت ججم٘ بحن الٛىاء والغ٢و مٗا وفي بً٣اٖاتها ٖلى اله٣ٟت الجماُٖت للغظا٫
ًا
واليؿاء مٗا ٖليهٟـ الىمِ ؤلاً٣اعي جىُب ٤الهٟت ؤلاً٣اُٖت في ع٢هت (الجغاعي) ٞهي ًيسجم بً٣اٖها م٘ اله٣ٟت باألًضي
خُض ً ٠٣الغظا ٫في ن ٠وَم ًماعؾىن (ال٨غٍغ) وَى ٖباعة ًٖ ؤنىاث جهضع مً خىاظغَم م٘ اله٣ٟت بإًضحهم وٍ٠٣
ن ٠آزغ مً اليؿاء ًخ٩ىن مً (٧ىعؽ) بدُض جغصص اإلاٛىُت م٣اَ٘ ا٫قٗغ الىنٟي بِىما ًغصص بٗضَا بٌٗ الغا٢هاث
(م ُ٘٣ألاٚىُت) وفي ؤلاججاٍ آلازغ جسغط بخضي اليؿاء لتر٢و مخجهت هدى ن ٠الغظا ٫وحٗخمض ع٢هتها ٖلى ٧ل مً نضعَا
وع٢بتها باهصىاءة ال جسلى مً نٗىبت واضخت(.)2
اإلاىناي:
َى شسهُت صعامُت وٍ٩اص ٌكبه شسهُت اإلاهغط في ألاصب الٗغبي ٞهى شسو مؿغحي ًخٗامل م٘ الًٟاء اإلاؿغحي للم٩ان
والظي ًخ٩ىن مً الجمهىع اإلاجخم٘ في م٩ان ما ؤو في الًٟاء الُل،٤وٍم ً٨ؤن ًىن ٠اإلاى٢اي بإهه ؾامغ اإلال ٪في ألاصب
الٗغبي.
ٞهى ًاصي عؾالت بٖالمُت بٛغى الخبلُ ٜبما ًإمغٍ به الؿلُان هدى الٗامت.ولٖ ً٨لى الغٚم مً َظٍ ا٫وُْٟت وألاصاء الظي
ً٣ىم به ٞةهه ًُدخ٣غ وٍىٓغ بلُه بٗحن الهٛاع.و٢ض ونٟه ؤخض الكٗغاء بضاعٞىع بإهه خ٣حر (وؤخ٣غ ال٣ىم ٖىض الىاؽ
مى٢اي).
و٢ض ًهضَ ١ظا الغؤي ٖىض الٗامت مً الىاؽ زم بهه َى اإلا٩ل ٠بى٣ل عؤي الؿلُان بلى الكٗب لظل ٪هجضٍ ٢ض ال ًٟخإ ً٨غع
٢ىله الظي اقخهع به (:السكم زكمي ل ً٨ال٨الم ٦الم ؾُضي) بط َى الىؾُِ ؤلاٖالمي الغثِـ بحن الؿلُت والكٗب وٍ٩اص
اإلاى٢اي بإن ج٣ترب نىعجه مً اإلاهغط في اإلاؿغح الٗغبي ٦ما ؤؾلٟىا.
يُكُت الػغع اإلاؿغحي للمىناي:
ًا
ً - 1دا٧ي ٦شحرا في َغٍ٣خه وؤصاثه ؤؾلىب مؿغح الغظل الىاخض.

 1فرح عيسى محمد،مقال بدورية،ثالثة مضامين لألغنية الشعبية الكردفانية (اخلرطوم :رللة الثقافة السودانية،ع ،)24ص .10 – 6
 2نفس ادلرجع،ص .9
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ممحزاث شخطُت الموناي :
شسهُت مخٗضصة اإلاىاَب.حهابه الؿالَحن واإلاكاًش والٗمض ،بمٗجى آزغ ٌٗمل له الؿالَحن والٗمض خؿاب.ًخمخ٘ بالخغٍت في الضزى ٫بلى مً ٌكاء مجهم ومجالؿخه.ً٣ترن اإلاى٢اي في نىعجه م٘ (ؾامغ اإلال.)٪-في ظلىؾه م٘ ؤخض الؿالَحن ؤو اإلالى٣ً ٥ى ٫ما ًضوع بسلضٍ صون عُ٢ب ؤو عَبت.

ًا
ًا
ًا
بطا ؾُئذ مٗاملخه ٖىض ؤخضَم ًيخ٣ل مىه آلزغ ًد٩ي لٛحرٍ مً اإلالى ٥والؿالَحن،و٢ض ٧ان ًمشل ظهاػا بٖالمُا ٧امال.ًا
()1
ؤصخاب ال٣غاع ٧اهىا حهابىهه ٖلى ؤهه ال ًمشل قِئا ٖىض الٗامت.الخٍامت:
حٗخبر الخ٩امت بخضي ألاٖمضة التي حؿدىض ٖلحها ال٣بُلت ٧ىؾُلت بٖالم قٗبُت لٟغؾان ال٣بُلت التي ًضاٗٞىن ٖجها ؤو ختى
الظًً ً٣ىمىن بٗملُاث الجهب ؤو الهمبخت و٢بل ؤٖىام ٢لُلت ٧اهذ الخ٩امت حكٗل هاع الخغب ب٩لماتها ال٣ىٍت والتي جدض ٞحها
ؤبىاء ال٣بُلت لالٖخضاء ٖلى ال٣باثل ألازغي والضٞإ ًٖ ال٣بُلت وؤعايحها وزغواتها الخُىاهُت وعٚم ارجالٞىا م٘ َظٍ الُ٣م التي
جضٖى ٞحها الخ٩امت للخغب والهغإ بحن ال٣باثل بال ؤن ْاَغة الجهب َظٍ ٧اهذ مً الٓىاَغ التى جخٛجى بها الخ٩اماث.
قاع٦ذ الخ٩امت في الضٖىة للؿالم ومداولت ظم٘ الؿالح ومدى ألامُت.ومهالخت ال٣باثل،و٢ض اججهذ الضولت للىٓام ألاَلي
وؤعظٗخه لل٣بًلت مً زال ٫صوعَا في الخماًت وؤلاهخاط وخ ٟٔوؿُج الىٓام الاظخماعي وال٣بُلت حٗخبر ؤ٢ىي ماؾؿاث
ًا
ًا
اإلاجخم٘ اإلاضوي ٢ضًما وخضًشا في صولت الؿىصان ٞال٣بُلت طاث وي٘ زام وهٓام عاسخ.
٧اهذ الخ٩امت هي ألاصاة ألا٦ثر ٗٞالُت خُض قاع٦ذ في اؾخ٣غاع اإلاجخم٘ بما حٗغ ٝألجها مً طاث اإلاجخم٘.وهي جساَب
اإلاجخم٘ مً زال ٫البِئت التى حِٗل ٞحهاٞ،هي جخدضر بلٛت حؿخٟؼ مكاٖغَم وجىخضَم إلاساَغ الٓىاَغ الاظخماُٖت
ًا
والؿلىُ٦اث الؿالبت التى جهضع مً قىاط ؤٞغاصَا ٧الجهب والؿغ٢ت مشال،حؿخُُ٘ الخ٩امت مً زال ٫ال٩لماث البؿُُت
والخٗابحر الضالت ٖلى ما جخٌمىه مً مٟغصاث ؤزاطة تهض ٝبلى مٗالجت ْاَغة مً الٓىاَغ الاظخماُٖت ًٖ َغٍ ٤ألامشلت
الدكبحهُت والبالٚت الىاضخت وألاؾلىبُت بما جدىٍه مً ُ٢م بؾالمُت وؤٖغا ٝقٗبُت جدض ٖلى بباء الًُم وبٚازت اإلالهىٝ
والابخٗاص ًٖ الغػٍلت والخدلي بالكهامت والٗؼة.
ًا
مً هاخُت هالخٔ صاتما بإن اإلاجخم٘ ًيخٓغ ؤن جمضخه الخ٩امت وجظ٦غٍ بالهٟاث الخمُضة وٍسصخى ؤن ًدضر
ًا
الٗ٨ـٞ،البىلِـ والجِل مً َظا اإلاجخم٘ ؤًًا ًيخٓغون ٧لماث الخ٩امت لخدغٞ ٥حهم ُ٢م اإلاجخم٘ وجدثهم ٖلى ظلب
السحر له.
ومً زال ٫ال٩لماث التي جيب٘ مً بِئت الخ٩امت طاث الىظضان الهاص ١اؾخِاٖذ الخ٩امت ؤن ج٩ىن ؤصاة ٞاٖلت في ع ٘ٞالغوح
اإلاٗىىٍت للظًً ًدٟٓىن ؤمً وؾالمت اإلاىاًَ و٦ظل ٪جغي ٢ىة عظا ٫الجهب اإلاؿلر مً ٢ىة الغظا ٫الظًً ًُاعصوجهم،و٢ض
ُ
ًضوع الخىظُه اإلاٗىىي بطا جىا٢لذ ؤبُاتها َظٍ الغؾالت وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت وؤٞغاص اإلاجخم٘ ونلذ بلى ُ٢إ الُغَ ١االء.
 1مجعة جابر ،مقال بدورية األثر العربي في الموسيقى الشعبية بالفاشر (اخلرطوم :مجلة الثقافة السودانية،ع 1997 ،4م)،ص .22
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َظا مكغوٕ جبيذ اإلاغؤة ًِ٢خه بل امخضث صٖىاتها بلى مكغوٖاث ما بٗض الؿالم،وقاع٦ذ بٟٗالُت في الضٖىة للمكغوٖاث
ال٣ىمُت اإلاُغوخت مشل مكغوٕ مدى ألامُت.والهلر بحن ال٣باثل ومداولت ظم٘ الؿالح.
الخٍامت وخغٍت اإلاغ ة:
مضزل:
اعج٨ؼ ٢اهىن ؤلاٖالم الكٗبي بضاعٞىع ٖلى ؤن الخ٩اماث وؾُلت بٖالم قٗبي جساَب الجماَحر بلٛتهم ؤو جخدضر ٖجهم لىؾاثل
جىظُه مٗىىي جدٌ ٖلى الؿالم ُ٢مت جدخاظها البالص ما بٗض الؿالم وؤَمها مكغوٕ مدى ألامُت بال بٗض اؾخٟؼاػ الخ٩اماث
لهم و٢ض ط٦غث بخضاًَ (الُُب ببغاَُم مدمض زحر ،عاظل اإلا٩اهتٖ..كا ٥ػزحرج،٪وُٞىع ٥ظبساهتٞ..خدذ مدى ألامُت
٢غٍذ نٛاعها و٦باعها الٗاصخي جىع الجامىؽ ظُذ ؤسجل لُ ٪ػٍاعة.و٢الذ ؤزغي٢...(:اثضها ٢اثض الكٗىع٦..المىا  ٠ُ٦ؤؾاؽ
الؿىع وال٨الم الٗضًل في ال٨خاب ميكىع،والؼو٧ ٫ان ٚلِ عبىا عخُم ٟٚىع).
ًا
ًا
ًا
َظٍ الٗباعاث الضالت واإلاٗاوي الخٗبحرًت ٝبجها جمشل حٗبحرا قٟاَُا لهُ ٤بالبِئت وهابٗا مً الترار ألاصبي ومًامُىه
ألازالُ٢ت،وُ٢مه الغوخُت وهضاءاجه ؤلاٖالمُت الهاصٞت هدى جد ٤ُ٣الؿالم وٚاًاجه اإلايكىصة.
اإلاى ٠٢ؤلاٖالمي والغؾالي للخ٩امت ًا٦ض لىا مٗجى خغٍت اإلاغؤة في صاعٞىع مىظ ػمان َىٍل وهي خغٍت ججٗلَا ج٣ى ٫عؤحها وججهغ
به ؤمام اإلاؤل ختى وبن ٧اهذ حكببذ بٟاعؽ مً الٟغؾان وؤٚغمذ به وال ٌٗجي طل ٪هؼٕ الخُاء مجها بل ٖلى زال ٝطل ٪هجضَا
ًا
ًا
ًا
إلا٩اهتها في اإلاجخم٘ ممخىٗت في خُائها ٚحر ؾهلت اإلاىاٞ .٫ةطا وٟ٢ذ بخضاًَ لخ٣ى ٫قِئا ٧ان ٢ىلها مازغا والقى ٢بىال
ًا
ًا
واؾخدؿاها من اإلاخل٣حن وؤلهبذ خماؾهم وخغ٦ذ هسىتهم وعبما صٗٞتهم بلى ال٣خا ٫وؾببذ خغبا.طل ٪ؤن اإلاغؤة  -الؾُما
الخ٩امت -ججض ٢ضعَا ٖىض عظل صاعٞىع وبالخالي ٞمً الُٗب ؤن ٌؿ٨ذ الغظاٖ ٫لى ؤمغ خغ ٥اإلاغؤة ٞاؾخدؿيخه ؤواؾخ٣بدخه
()1
واؾخهجىخه.ومً َىا جضوع زُىعة الضوع الظي جلٗبه في حلُ٦ل الغؤي الٗام والخإزحر ٖلى الؿلى ٥الجمعي إلاجخم٘ صاعٞىع.
ألاشٍاُ الترازُت طاث الؿابؼ ؤلاغالمي:
الؿبو و البرجاُ:
جخسلله عمىػ حكُ٨لُت جغمؼ بلى عمؼ ؾُاسخي مشل ٖلم الضولت ؤو عمؼ صًجي مشل ق٩ل الٗ٨بت مً الساعط وٚحر طل ٪مً الغمىػ.
الٌىعاى:
ًمشل عؾالت بٖالمُت ًسخل ٠بازخالَ ٝبُٗت (ال٩ىعا )٥هٟؿه وٍمشل عؾالت بٖالمُت.
جسخلَ ٠بُٗت (ال٩ىعا )٥هٟؿه وؤصاثه خؿب اإلاىاٞؿت والى٣اعة التي جًغب بُغٍ٣ت لخىنُل عؾالت ما.
الىداؽ:بعجبِ الىداؽ بالؿالَحن.
ًا
الىاع:جمشل الىاع قِئا مً عمىػ ؤلاٖالم الكٗبي وؤصواجه وَغٍ٣ت حؿلُم ال٣ى،٫و ال وٟٛل َىا ٥ألامشا ٫وال٣هو والى٩اث
التي حٗمل بهىعة ٞاٖلت في حكُ٨ل الغؤي الٗام)2(.

 1لبابة الفضل،مرجع سابق،ص .118
 2ادلرجع السابق،ص .112
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جؿبُهاث ؤلاغالم الجضًض و زغَا غلى ؤلاغالم الشػبي:
ًا
بطا لم ً ً٨مم٨ىا في الؿاب ٤جمشُل َظٍ ألاهماٍ الش٣اُٞت ؤلاٖالمُت لضي ألاظهؼة واإلااؾؿاث ؤلاٖالمُت الغؾمُت (بهىعتها
ًا
الخ٣لُضًت) وما حكمل مً مدُاث الخلٟؼة وؤلاطاٖاث والصخ ٠الؿُاعةٞ،ةن اإلاجا ٫آلان مٟخىخا ؤمام ؤلاٖالم الكٗبي ختى
ً٣ضم هٟؿه بالهىعة ال٩اُٞت مً زال ٫الاؾخٟاصة مً جُبُ٣اث ؤلاٖالم الجضًض وما حكمله مً مىا ٘٢لئلهترهذ وقب٩اث
ًا
ًا
ًا
ًا
٦بحرة لُ٩ىن ٢اصعا ٖلى الخإزحر في الغؤي الٗام،ؤو ؤن ً٩ىن
للخىانل الاظخماعيٞ،اآلن لم ٌٗض قغَا ؤن ًمخل ٪ؤلاوـان محزاهُت
ناخب ز٣ل ؾُاسخي ِ٣ٞ،ما ًدخاظه الُىم َى ؤن ً٩ىن ناخب ٨ٞغة وؤن ًشابغ في الٗمل مً ؤظل ٨ٞغجه ختى جىدكغ وجمؤل
آلاٞاٞ.١اإلٖالم الجضًض ٦ؿغ اخخ٩اع ٞئت ٢لُلت مً ؤصخاب اإلاا ٫والىٟىط الؿُاسخي لٗملُت جىظُه ج٨ٟحر الىاؽ،ووػٕ خ٤
ًا
بؾمإ الهىث ٖلى الىاؽ ظمُٗا بك٩ل مدؿاوٞ،لم ٌٗض ؤلاٖالم الغؾمي َى الىاٞظة الىخُضة التي ال ًم٨ىىا عئٍت الٗالم بال
مً زاللهاً،ىظهىا ُٟ٦ما ٌكاء.وٖلُه ٞةن جُبُ٣اث قب٨ت ؤلاهترهذ (اإلاضوهاثٚ،غ ٝالضعصقتِٞ،ـ بىً،٥ىجُىب  )...وٚحرَا
مً الىؾاثِ ٢اصعة الُىم ٖلى ٖ٨ـ اإلاىاقِ الكٗبُت وبهىعة جإزظ مٗها َاب٘ ال٩ىهُت والخٟاٖلُت،ومً َىا جإحي ؤَمُت
ؤلاٖالم الكٗبي الظي ًضًغٍ الىاؽ ؤهٟؿهم صون جغؾُم ؤو جدضًض ؤو ع٢ابت مً ٢بل الؿلُاث الغؾمُت،وَٗبرون ُٞه ًٖ ٧ل
ًا
ما ًسُغ ببالهم مً ؤ٩ٞاع بُغٍ٣ت ٖٟىٍت جل٣اثُتٞ،هظا اللىن الجضًض مً ؤلاٖالم ؤجاخه ْهىع الاهترهذ زانت مىاٗ٢ه
()1
الخٟاٖلُت مشل اإلاىخضًاث واإلاضوهاث والُىجُىب والِٟـ بى ٥وٚحرَا.
زاجمت:
وؿخيخج مما ؾب ٤بإن للخ٩اماث صوع بٖالمي وز٣افي وٚالبُت الخٗابحر الىاعصة في ٚىاء الخ٩اماث جيبٗض مً الُ٣م
واإلاشلٞ،لظل ٪حٗخبر جل ٥الاقدكهاصاث طاث ؤق٩ا ٫ز٣اُٞت َضٞها الخىانل والاجها ٫الظي حهض ٝبلى حٗؼٍؼ الؿالم.
هخابج الضعاؾت:
ٌٗ - 1ض الاٖالم الكٗبي وؾُلت ٢ىٍت لخد ٤ُ٣الؿالم الاظخماعي.
 - 2ؤوضخذ الضعاؾت مٟهىم ؤلاٖالم الكٗبي وصوعٍ في خغ٦ت اإلاجخم٘.
- 3جىاولذ الضعاؾت ؤلاٖالم الكٗبي وع٦ؼث ٖلى صوعٍ ؤلاًجابي.
الخىضُاث:
 - 1صعاؾت ْىاَغ ألاصب الكٗبي بهىعة قاملت و٧املت لالؾخٟاصة مجها في مٗالجت الٓىاَغ الاظخماُٖت.
 - 2بٖضاص بغامج جغبىٍت وز٣اُٞت جضعٍبُت للخ٩اماث لترُ٢ت مؿخىي الٟهم للً٣اًا اإلاُغوخت.
 - 3حٗؼٍؼ ٖملُت الخىزُ ٤الجُض إلهخاط الخ٩اماث ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم اإلاش جلٟت .
 - 4وكغ الجضًض مً بهخاط الخ٩اماث ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم.
 - 5جىُْ ٠جُبُ٣اث ؤلاٖالم الجضًض في وكغ مىيىٖاث ؤلاٖالم الكٗبي.
نابمت اإلاغاحؼ:

See more at: http://elaph.com/Web/opinion/2011/3/643141.html#sthash.bA6ZKbGE.dpuf
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 - 1ؤخمض ٖمغ مذجىب ٖشمان،صوع ؤلاٖالم الٗغبي في جىظُه زىعاث الكٗىب،اإلاجلت الؿىصاهُت الضبلىماؾُت الٗضص 9
2011م.
السغَىم،
 - 2بدغ الضًً ٖىى ق،٠٣م٣ا ٫بضوعٍت(:مً زهىنُاث البِئت وؤبٗاصَا الش٣اُٞت في صاعٞىع) مجلت صعاؾاث
بٞغٍُ٣ت،السغَىم.
 - 3ظمٗت ظابغ،م٣ا ٫بضوعٍه (ألازغ الٗغبي في اإلاىؾُ٣ى الكٗبُت بالٟاقغ)،مجلت الش٣ا ٝالؿىصاهُت الٗضص الغاب٘ ؤٚؿُـ
،1997السغَىم.
ٖ - 4الم مدمض خؿً ؾالم،ؤلاٖالم الكٗبي اإلااؾسخي اإلاىعور الش٣افي مجلت الش٣اٞت الؿىصاهُت،الٗضص (،)31-30السغَىم.
ٞ - 5غح ِٖسخى مدمض،م٣الت بضعوٍت(زالزت مًامحن لؤلٚىُت الكٗبُت ال٨غصٞاهُت) مجلت الش٣اٞت الؿىصاهُت،الٗضص
،24السغَىم،الهٟداث.
2004م.
 - 6لبابت الًٟل،م٣ا ٫بضوعٍت (الترار ألاَلي في ز٣اٞت الؿالم) مجلت الش٣اٞت الؿىصاوية الٗضص، 28السغَىم
7- See more at: http://elaph.com/Web/opinion/2011/3/643141.html#sthash.bA6ZKbGE.dpuf .
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La question de la santé reproductive dans le monde
L’énorme disparité entre le nord et le sud
Dr.Lakrouf Ali/Université de Batna

Resumé :
La présente recherche est consacrée à un examen global des aspects liés à la procréation et
de la santé génésique dans le monde. On y traite de l‟accession à l‟âge fertile et de l‟âge qui
correspond à la fin de la période de capacité génésique, du comportement procréateur avec ses
niveaux et tendances, de la contraception et son développement dans les pays en développement,
de l‟avortement, de la mortalité maternelle, ainsi que l‟infertilité.
Mots clés : Fécondité, contraception, mortalité maternelle, avortement, stérilité.
Introduction :
La santé reproductive et les droits en matière de reproduction occupe une place centrale
dans la stratégie mondiale de développement, c‟est ainsi que parmi les 8 objectifs adopter lors
de la conférence du millénaire pour le développement (OMD- tenue à New York en 2000)
figure l‟accès universel à la santé reproductive.
L‟intérêt accorder à cette question commence dès 1994 lors de la Conférence
Internationale pour la Population et le Développement (CIPD- tenue au Caire), qui élabore une
définition - claire et précise - de la santé de la reproduction .Ainsi on entend par cette dernière
„„le bien-être général tant physique, mental que social de la personne humaine pour tout ce qui
concerne l‟appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement l‟absence
de maladies et d‟infirmités‟‟1.
Cette définition recouvre – selon le rapport de la CIPD -un ensemble de composantes tel
que :
La planification familiale, la sante maternelle et infantile, les infections sexuellement
transmissibles y compris le VIH/SIDA, les autres affections de l‟appareil reproducteur (cancers,
infertilité, ménopause…), ainsi que la violence fondée sur le genre et la sélection génétique.
La CIPD a, par ailleurs, fixé des objectifs quantitatifs à atteindre à l‟horizon 2015. C‟est
ainsi que les gouvernements se sont engagés, et s‟engagent toujours à réaliser l‟accès universel à
la santé reproductive.

1

- Nations Unies. Rapport de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, Le Caire 5 – 13
Septembre 1994.New York, 1995,P38.
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A travers cette vision, Il nous a paru très utile de s‟interroger sur l‟état des lieux et
l‟évolution de certains indicateurs démographiques et sanitaires liés à la santé reproductive dans
le monde.
L‟étude regroupe les deux axes suivants :
Le premier aborde le comportement procréateur, dans lequel nous parlerons de la puberté
du comportement procréateur, et de la contraception.
Le second traite les maladies et accidents liées à la santé reproductive : nous examinerons
la mortalité maternelle, les avortements, ainsi que l‟infertilité.
I-Comportement procréateur
I-1 L’âge fertile
L‟être humain devient apte à se reproduire à partir de la puberté. Cette dernière intervient
généralement pendant la deuxième décennie de la vie. Les différentes manifestations qui
régissent l‟accession à la maturité sexuelle ont des répercussions majeures sur la santé sexuelle
et reproductive et sont d‟importants déterminants de la fécondité.
Selon les études “l‟âge de la puberté varie dans une fourchette d‟environ cinq ans selon
différents groupes démographiques. L‟âge moyen pour chaque région révèle que la puberté est
plus précoce dans les régions développées que dans les régions moins développées”1.
Les jeunes sont pubères en moyenne à 13 ans pour les filles et à 14 ou 15 ans pour les
garçons, mais les transformations de la puberté commencent en fait plus tôt entre 9 et 12-13 ans.
Des études ont révélé aussi que l‟âge de la puberté baisse progressivement, cette baisse est
proportionnelle à l‟amélioration des conditions de vie et au développement économique et social,
“il semble d‟ailleurs que le processus de développement soit proche de sa fin dans les classes les
plus favorisées des pays industrialisés et par exemple l‟âge moyen de la puberté féminine ne
s‟abaissera guère au-dessous de 12 ans”2.
Concernant la fin de la période de capacité génésique, on distingue l‟andropause chez
l‟homme qui n‟a pas de limites définies, certains hommes ayant pu engendrer jusqu‟à plus de 80
ans, et la ménopause chez la femme, qui intervient autour de la cinquantaine. Ce phénomène
constitue une étape incontournable dans la vie d'une femme c‟est à dire l'arrêt de fonctionnement
des ovaires, caractérisée notamment par la disparition définitive de la menstruation, elle
représente par conséquent la fin de son besoin en contraception.
La ménopause, comme la puberté, elle est également très étroitement lié à l'origine
ethnique, sociale et géographique de la femme. En France, par exemple ce phénomène se produit
à 51 ans, en moyenne 3 . Elle survient à des âges plus précoces de trois à quatre ans en Tunisie
(48.3 ans) et en Égypte (46,7 ans)4 .
I – 2 Fécondité
Dans la plupart des pays les couples veulent maintenant avoir et ont moins d‟enfants que
dans le passé. Dans les pays développés, c‟est au cours des 150 dernières années qu‟à la faveur
1

Nations Unies. Droits liés à la procréation et santé génétique, rapport concis. New York.1997, p4.
Centre international de l‟enfance. Sexualité et santé dans l‟adolescence, in l‟enfant en milieu tropical, N°
180,.Paris. 1989,p8
3
- http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/menopause/articles/8432-menopause-premiers-symptomes.htm
4
- http://bmsap.revues.org/2862
2
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de la diffusion de l‟éducation, de l‟amélioration de la santé publique et l‟emancipation de la
femme, la tendance des familles à être moins nombreuses s‟est progressivement dessinée. Par
contre, dans les pays en développement, le changement a été beaucoup plus rapide au cours des
qutre dernières decenniés . Dans beaucoup de pays d‟Asie et d‟Amérique latine, le nombre
moyen d‟enfants par femme a régressé. L‟Afrique SubSaharienne est la seule région ou la
plupart des femmes veulent encore avoir beaucoup d‟enfants.
Comme le montre le tableau 1, entre 1970 - 1975 et 2005-2010, le nombre moyen
d‟enfants par femme dans le monde a régressé de 43% (de 4.44 enfants par femme à
2.53).Toutefois, l‟évolution profonde du comportement procréateur des couples diffère fortement
selon les régions. Ainsi presque toutes les régions développées ont des indices synthétiques de
fécondité inférieurs au seuil de remplacement des générations (2,1 enfants par femme) depuis la
fin des années 1970. Les régions moins développées ont connu une importante baisse de leur
indice synthétique de fécondité, qui est passé de 5.36 enfants par femme au cours de la période
1970 –1975 à 2.69 au cours de la période 2005 – 2010, ainsi l‟indice de fécondité a régressé
d‟environ 50%. Le groupe des pays les moins avancés a connu la plus forte fécondité, l‟indice
synthétique de fécondité n‟y ayant dans l‟ensemble pas été inférieur à 4.53 enfants par femme
tout au long de cette période, néanmoins, il a perdu 33 % de sa valeur initiale (6.75 enfants/
femme).
Tableau 1 : Indice synthétique de fécondité par principales régions du monde
(1970-1975,1980-1985, 1985-1990, 1990-1995 ,1995- 2000,2005-2010)1
Principales zones et régions

Indice synthétique de fécondité
19701975

19801985

Monde, Total

4.44

3.6

Régions plus développées

2.15

Régions en développement
Pays les moins avancés

19901995

20002005

20052010

3.04

3.1

2.53

1.8

1.67

1.7

1.66

5.36

4.2

3.38

3.5

2.69

6.75

6.5

5.77

5.4

4.53

Les études démographiques ont montré que le recul de l‟âge du premier mariage a
contribué de façon décisive à la baisse de la fécondité dans beaucoup de pays2 , car la plupart des
naissances interviennent toujours dans le cadre du mariage.
Par ailleurs, d‟importants progrès dans les techniques contraceptives ont permis de parvenir à ces
taux de fécondité très bas dans les pays développés et d‟amorcer une baisse rapide de la
fécondité dans un nombre de pays en développement.
I – 3 Contraception
Parmi les facteurs déterminants qui influencent les niveaux et les tendances de la fécondité,
figure l‟utilisation de la contraception. Depuis qu‟ils étaient découverts dans les années 60, on
1

United Nations.World population prospects ,revision 2012.New York, 2013, P12.
Kouaouci, Ali. Eléments d‟analyse démographique ,OPU .Alger,1992, p 49.
Selon les Nations Unies, il existe en 2014, 41 pays développés, 48 pays moins avancés, et108 pays en
développement.
2
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constate un accroissement soutenu du recours à la contraception, bien que les moyens
d‟empêcher la conception et d‟éviter les naissances aient été connus et utilisés pendant toute
l‟histoire humaine.
Au début du 19eme siècle la régulation des naissances s‟est répandue dans toute l‟Europe.
L‟abstinence, le retrait et l‟avortement provoqué doivent donc avoir existé dans les temps plus
anciens.
En fait, la demande en contraceptifs efficaces, sans risque pour la santé a augmenté par suite des
transformations économiques et sociales. Grace ces moyens, considérés depuis quelques
décennies comme instrument de la santé publique, des centaines de milliers de couples ont pus
éviter des grossesses non désirées, survenant à un moment inopportun ou impliquant des risques
particulièrement graves.
Au cours des 3 dernières décennies, la pratique contraceptive a été largement adoptée dans la
plupart des populations d‟Asie, d‟Amérique latine et dans le monde Arabe, et on note
actuellement un changement en Afrique subsaharienne.
Tableau 2: Taux moyen d‟utilisation des moyens de contraception par région(19981 - 20112) .
Principales zones et régions

Taux moyen d‟utilisation de contraception
1998

2011

58

63.2

Régions plus développées

72

70.1

Régions en développement

55

62.1

/

35.9

Monde, Total

Pays les moins avancés

Toutefois, selon le FNUAP( Fonds des Nations Unies pour la population) “près de 230
millions de femmes, dans le monde, soit une femme sur six en âge de procréer, ne disposent
toujours pas d‟une méthode efficace de contrôle des naissances permettre de retarder ou d‟éviter
de futures naissances”3.
Selon les données disponibles (voir tableau 2) le taux d‟utilisation de contraceptifs au
niveau mondial est passé de 58% en 1998 à 63.2 % en 2011, soit un gain de 5.2 points.
Dans les pays développés, le taux d‟utilisation reste invariable au cours de la même
période. Le taux dans les pays en développement s‟est accru de 7.1 points, soit 0.5 points par
an (il n‟y en avait que 38 % en 1980)4 .
Comme le montre le tableau 3, le choix des méthodes contraceptives appliquées diffère
fortement selon les régions du monde. Le pourcentage de stérilisation féminine dans les régions
en développement (20.6%), est supérieur d‟environ deux fois et demie à ce qu‟il est dans les
régions plus développées (8.4%). Le condom qui est la méthode qui se situe au premier rang des
1

2

United Nations. World Contraceptive Use 1998, department of economic and social affairs. New York,1999.
United Nations. World Contraceptive patterns, department of economic and social affairs. New York, 2013.

3

FNUAP. Espoirs et réalités, pour réduire l‟écart entre les aspirations des femmes et leurs expériences de la
procréation. New York, 1999.p2.
4
United Nations. Recent levels and trends of contraceptive use as assessed in 1983.New York,1984,p28.
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préférences dans les régions développées (18.4%), est 7 fois plus répandu qu‟aux pays les
moins avancés (2.7%), ce qui a des incidences aussi sur la prévention des maladies
sexuellement transmissibles par cette méthode. Les femmes qui emploient des contraceptifs
oraux sont deux fois et demi plus nombreuses dans les régions développées (17.7%) que dans
les a régions en développement (7.5%). Quant aux stérilets ( DIU), ils servent à 14.7% de la
population féminine des pays en développement, 8.9% de celle des régions développées et 1%
seulement de celle des régions moins développées.
Tableau 3:Taux d‟utilisation des moyens de contraception par région (2011)1
Principales
Régions

Stérilisation

Pill

Autres

Méthodes

méthodes traditionnelles
modernes

Fem

Mas

DIU Cond

Monde

18.9

2.4

13.9

8.0

8.9

5.0

6.1

Régions développées

8.4

5.3

8.9

18.4

17.7

2.4

9.0

Régions en développement

20.6

1.9

14.7

6.3

7.5

5.4

5.6

Pays les moins avancés

3.0

0.7

1.0

2.7

10.4

11.7

6.4

La fréquence des méthodes sans produits (traditionnelles) diffère plus nettement entre les
pays en développement (5.6%) et les pays développés (9%). Cette catégorie comprend
l‟abstinence périodique, le retrait et d‟autres recettes populaires. Le fait que ces méthodes soient
plus largement utilisées dans les pays développés reflète la persistance d‟habitudes prises en vue
de maîtriser la fécondité avant l‟avènement des méthodes modernes.
II- Maladies et accidents liés à la santé reproductive
II –1 Mortalite et morbidite maternelle
De tous les indicateurs de la démographie et de l‟epidemiologie, le taux de mortalité maternelle
est, de loin, celui qui manifeste les disparités les plus frappentes selon les degrés de
développement.
On s‟accorde de plus en plus à admettre que la mortalité maternelle est un indicateur sensible
de la condition des femmes dans la societé, de leurs accés aux soins médicaux et de l‟adéquation
du système de soins par rapport à leurs besoins.
Il est extrêmement difficile d‟évaluer les niveaux de la mortalité maternelle. Pour ce faire, il faut
connaître la cause du décès et si la femme était ou non enceinte au moment du décès ou peu
avant.
Globalement,la décénnie 1990 a enregistré un total de décès maternel le plus elevé dans les
temps modernes avec 600000 femmes qui meurent chaque année dans le monde suite à des
causes liées à la procréation. 99% de ces décès surviennent dans les pays en développement2 .
En 2013 Ce chiffre était devisé par deux, l‟OMS donne en effet un total de 289 000 décèe
maternel au cours de cette meme année3 .
1

United Nations. World Contraceptive patterns, Ibid.
World Health Organization. Reproductive Health Research, Biennial Report 1996 – 1997.Geneva,1998,p98.
3
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/fr/
2
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Ce progrès a été le fruit des efforts realisés dans le domaine de l‟obstétrique et des soins
prénatals, l‟usage des antibiotiques et les transfusions sanguines, la plus grande fréquences des
accouchements en milieu hospitalier et l‟amélioration de l‟état nutritionnel des femmes
enceintes, ainsi que l‟usage de moyens efficaces de contraception et la pratique de l‟avortement
sans risques.
L‟analyse de la mortalité maternelle selon les régions du monde ,fait ressortir que le taux de
mortalité lié à la maternité enregistré en 2010 dans les pays les moins avancées est estimé à
430 décès pour 100000 naissances vivantes(voir tableau 4),il est 27 fois plus élevé que celui des
régions développées(16 décès pour 100000 naissances vivantes).
Tableau 4: Taux de mortalité liés à la maternité dans les principales régions du monde ( pour
100000 naissances vivantes) 19971 -20102
Taux de mortalité maternelle
Principales zones et régions
Monde, Total
Régions plus développées
Régions en développement
Pays les moins avancés

1997

2010

460

210

/

16

500

240

/

430

Par ailleurs,le risque de décès maternel à la suite d‟une grossesse (probabilité pour une
femme de mourir d‟une cause liée à la maternité) mesuré en 2008 (tableau 5) varient de 1 sur
120 en Afrique subsaharienne à 1 sur 4300 si la future mère vit dans un pays développé.
Parmi les 172 pays couverts par les estimations, c‟est en Afghanistan que le risque était le
plus important (1sur 11), alors que l‟Irlande avait le risque le plus faible (1sur 48 000).
Tableau 5: Chance d‟une femme de mourir à la suite d‟une grossesse, d‟un accouchement ou
d‟un avortement dangereux durant sa vie3
Régions

Chance de décès

Afrique subsaharienne

1 sur 120

Pays développés

1 sur 4300

Irlande

1 sur 48 000

Afghanistan

1 sur 11

S‟il est difficile de dénombrer la totalité des décès maternels, il est encore plus difficile
d‟en estimer les causes. On trouvera dans la figure 1, une estimation de l‟incidence des cinq
principales causes des décès maternels. L‟hémorragie, l‟infection et l‟avortement sont
résponsables de 53% de la mortalité maternelle.
1

United Nations. World Population Data Sheet, Demographic data and estimates for the countries and regions of
the world. Washington,1998.
2
United Nations. World abortion policies, department of economic and social affairs. New York, 2013.
3
OMS et al .Mortalité maternelle en 2008.Genève.2011, p2.
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Figure 1 : Causes des décès maternels dans le monde1

Causes indirectes 20 %

Hémorragie 25
%
Autres causes

15 % Infection

)1(
indi
Avortement
dangereux
rect
es 13 %
8%

12 % Eclampsie
Arrêt du travail 7%

II – 2 Avortement
En matière d‟avortement, on distingue l‟avortement spontané dû à une maladie ou sans
cause connue, de l‟avortement provoqué, pratiqué soit pour des raisons thérapeutiques, soit pour
des raisons non thérapeutiques et appelé alors interruption volontaire de grossesse (IVG). Ce
dernier constitue l‟une des plus anciennes méthodes de régulation de la fécondité et l‟une des
plus largement employées. Il est pratiqué tant dans les sociétés rurales, que dans les grands
centres urbains et dans toutes les régions du monde. Bien qu‟avec des conséquences différentes,
lorsqu‟il est illégal et donc clandestin, il est souvent pratiqué dans des conditions dangereuses
aboutit fréquemment à de graves complications.
D‟après les estimations de l‟OMS (rapport biennal 1996 – 1997),il y a chaque année 40 à
50 millions de grossesses dans le monde qui se terminent par un avortement et quelque 20
millions sont pratiqués dans des conditions dangereuses 2.
Dix plus tard ces chiffres sont restés invariables, avec une légère différence dans les taux
d‟avortement selon les régions du monde. En effet ,selon World Abortion Policies ,38 millions
d‟avortements ont été pratiqués dans les pays en développement en 2008, avec un taux de 24
avortements pour 1000 femmes âgées de 15-44 ans, contre 6 millions dans les pays développés,
pour un taux de 29 avortements pour 1000 femmes âgées de 15-44 ans3.
On constate également un écart considérable de la fréquence de l‟avortement selon les pays
du monde (voir tableau 6). Ainsi, le nombre d‟avortements pour 1000 femmes en âge de procréer
était estimé à 37.9 en Russie (pays où l‟avortement est libre) et à 1.1 à Qatar (pays où
avortement est restreint).

1

WHO, ibid, p111.
WHO, opcit, p98.
3
http://www.guttmacher.org/sections/abortion.php
2

187

2016 – ُ ًلى: 23 الػضص

مغيؼ حُل البدث الػلمي

Tableau 6 : Taux d‟avortement dans quelque pays1
Taux d‟avortement pour 1000

Pays

Année

Tunisie

2009

5.5

Afrique du sud

2010

5.7

chine

2010

19.2

Japon

2009

Russie

2010

37.4

Qatar

2010

1.1

Allemagne

2010

6.1

Etats-Unies

2010

19.6

Cuba

2010

28.9

femmes en age de procréer

9.2

Figure 2: Raisons pour les quelles l‟avortement est autorisé2
Régions moins développées

Régions plus développées

16
Pour convenance personnelle

71
20

Pour des raisons economiques

82
38

En cas d'anomalie fœtale

86
39

En cas de viol ou d'inceste

86
58

Pour preserver la santé mentale

86
61

Pour preserver la santé physique

88
96
97

Pour sauver la vie de la femme

L‟étude de la pratique de l‟avortement selon les textes juridique et en terme de
développement economique (figure 2) , montre que 96% des pays en développement et 97%
des pays développés autorisent l‟avortement s‟il épargne la vie de la femme ,on constate par
1
2

United Nations, World Abortion Policies ,opcit.
United Nations, World Abortion Policies ,ibid.
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ailleurs que l‟avortement est libre dans 16% des pays en développement et 71% des pays
développés.
II –3 Infertilite
On s‟accorde de plus en plus à penser que la prévention, le diagnostic et le traitement de la
stérilité constituent l‟un des volets fondamentaux de la santé en matiére de reproduction.
Selon le dictionnaire medical la stérilité se definit comme « l'incapacité de concevoir, de
porter et de donner naissance à un enfant »1. Le corps médical et les démographes considèrent
généralement un couple comme stérile après avoir eu pendant 2 ans de rapports sexuels réguliers,
normaux et sans contraception.
La sterilité humaine est caractérisée par quatre types de particularités, à savoir :
Le taux d‟infertilité serait de plus de trois fois plus élève en Afrique subsaharienne (15 à
30%) (5 à 10%)2.
-Sa perception diffère également d‟une société à l‟autre : elle est moins dramatique dans les
sociétés modernes que dans les sociétés traditionnelles, où elle représente une véritable
angoisse pour de nombreux couples. Elle est souvent associée à la virilité de l‟homme et à la
marginalisation de la femme, en particulier en Afrique et dans les pays arabo musulmanes où
elle est durement ressentie.
-Selon les quelques recherches menées dans le domaine, il semble que l‟origine de l‟infertilité
est équitablement répartie entre les hommes et les femmes 3 , remettant ainsi en cause l‟origine de
l‟infécondité du couple qui était attribuée souvent à la femme.
- la sterilité est en corrélation positive avec l‟âge des femmes c‟est-à-dire plus l‟age augmente
plus la frequence de la sterilité s‟amplifier4.
Conclusion
La situation de la santé reproductive dans le monde est caractérisée par des disparités très
importantes entre le monde développé et le monde en développement.
Les données ont montré, d‟une part que l‟âge de la puberté est en baisse régulière, et
d‟autre part un recule de la ménopause. Une différence significative est constatée dans ce
domaine entre les pays avancés et leurs homologues les moins avancés.
L‟étude fait ressortir que des progrès impressionnants ont été réalisés en matière de
réduction de la fécondité. Ainsi, entre 1970-1975 et 2005-2010, le nombre moyen d‟enfants par
femme a régressé de 43% (de 4.44 enfants par femme à 2.53).Toutefois, l‟évolution du
comportement procréateur des couples diffère fortement selon les régions.
L‟étude révèle également que 37.9 % de tous les couples qui vivent dans les pays les
mois avances se servent d‟une méthode contraceptive, 63.1 % dans les régions en développement
et 70.1% dans les régions développées.

1
2
3
4

http://www.larousse.fr/archives/medical/page/943

http://www.enqueteplus.com/content/le-drame
Ouald Larbi, Larbi. La stérilité du couple dans tous ses états. Editions dar el gharb. Oran, 2004, p 8.
Pressat Roland. Dictionnaire de démographie, PUF. Paris, 1979, p203.
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La situation est caractérisée également par un niveau très élevé de décès maternels dans
certaines régions du monde ce qui reflète les inégalités dans l‟accès aux services de santé et met
en lumière l‟écart entre les riches et les pauvres. Ainsi le taux de mortalité maternelle estimé à
430 décès pour 100000 naissances vivantes dans les pays les moins avances, est 27 fois plus
élevé que celui des pays développés (16 décès pour 100000 naissances vivantes).
Les données montrent également que 40 à 50 millions d‟avortement sont pratiqués chaque
année dans le monde, dont 20 millions sont réalisés dans de mauvaises conditions.
On note, en fin d‟importantes disparités en matière de fréquence de stérilité entre les pays
plus riches de ceux qui sont plus pauvres.
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