
 
 
 
 

 المتغيرات المعاصرة المؤثرة
ًا     عل  در الصصااف الم رريف اف تد يف اللطال رياريا

 
 
 

 
  ا ـــــإع

صبري االنصاري ابراهيم على / د .أ
أستػػاذ أصػػػػػؿ التخبيػػػػة 

   وعسيج كمية التخبية بقشا سابقا 

فتحي أحمد عبد الحليم / د 
أستاذ أصػؿ التخبية الستفخغ 

 بكميػػػة التخبيػػة بقشػػػػػػػا
    

 أيسغ عبج الفتاح الزػؼ دمحم
 بقدع اصػؿ التخبية  باحث لجرجة الساجدتيخ

 بكميػػػػػة التخبيػػة بقشػػػػػػػا
 

 
 
 
 
 
 

 

 



ًا  المتغيرات المعاصرة المؤثرة    عل  در الصصااف الم رريف اف تد يف اللطال رياريا
 أيمن  ب  الفتاح الضدي دمحم      اتصف أصم   ب  الصعيم/           صبري االنصاري ابراهيم  عل/   .أ

 

 
 -42-  2018                                                       أغرلس  الع   الرا س  دالثطثدن

 :المدتخلص 
يعير العالع السعاصخ في أوائل القخف الحادؼ والعذخيغ مجسػعة مغ الستغيخات 

والسدتججات كاف ليا أكبخ األثخ في إفخاز العجيج مغ التحجيات الجولية واإلقميسية والسحمية وىحه 
التحجيات أكبخ األثخ في إفخاز العجيج مغ التحجيات الجولية واإلقميسية والسحمية وىحه التحجيات تفخض 

عميشا أف نتحخؾ بدخعة وفاعمية لشمحق بخكب العالع فالحؼ يفقج في ىحا الدباؽ العمسي مكانتو فمغ 
يفقج فحدب صجارتو وإنسا سيفقج قبل ذلظ إرادتو وشبيعة ىحا التحخؾ تذيخ الى ضخورة االىتساـ 

بتصػيخ التخبية التي أضحت خيارًا استخاتيجيًا ال بجيل عشو أذًا ليذ أمامشا خيار آخخ فإما أف نػاجو 
ومغ الستغيخات التي تػاجو السجتسع ضاىخة العػلسة . ىحه الستغيخات والتحجيات وإما عمى اليامر 

حيث أصبحت العػلسة واقع يشسػ و يتدايج وسػؼ يديج تأثيخىا لعجة سشػات ليدت بالقميمة ولقج عخؼ 
البعس العػلسة  بأنيا انفتاح عمى العالع قيي حخكة متجفقة ثقافيًا واقتراديًا وسياسيًا وتكشػلػجيًا 

ويخؼ السعارضػف لمعػلسة اف العػلسة تعسل عمى تفكيظ . تتالشي فييا الحجود الجغخافية والدياسية
السجتسعات وزيادة اليػه الصبقية بيغ مغ يسمكػف ومغ ال يسمكػف كسا يذيج الػاقع بحلظ باإلضافة الى 

 .تيسير ىػيات بأكسميا واستبعادىا مغ نصاؽ الفاعمية الدياسية واالقترادية والثقافية واالجتساعية
.  ويخؼ البعس أف العػلسة نػع مغ انػاع الغدو الثقافي وقيخ الثقافة األقػػ لمثقافة االضعف مشيا

ومغ مخاشخ العػلسة الثقافية يتسثل الخصخ فيسا تحجثو العػلسة مغ انقداـ اليػية  الثقافية العخبية 
االسالمية نتيجة احتكاكيا بالثقافة الغخبية ومشيا تغحيتيا وعمػميا وقيسيا الحزارية مسا أدؼ الى 
ضيػر الرخاع بيغ التقميجؼ والعرخؼ فمكل مشيسا أنراره والستعربػف لو والسجافعػف عشو ففخيق 

ذىب الى الساضي وحرخ نفدو فيو بجوف تصػيخه ليالئع العرخ ويدايخه وفخيق شجع الثقافة الغخبية 
بل تعرب ليا  ومغ أبخوا ىحه الستغيخات والسدتججات التي تطيخ عمى ساحة السجتسع السرخؼ 

وليا انعكاسات واضحة ىي العػلسة  والغدو الثقافي والفكخؼ واالنفجار السعخفي والتكتالت 
 .االقترادية

- العػلسة و الغدو الثقافي والفكخؼ  - الستغيخات السعاصخة  : الكمسات السفتاحية 
                                                                     .  الرحافة السجرسية
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Abstract : 

The contemporary world in the early 21st century has a variety  of 

variables and developments that have had the greatest effect in producing 

many international, regional and local challenges. These challenges require 

us to move quickly and effectively to catch up with the world. In this 

scientific race, who loses his place, not only losing his lead but losing his 

will beforehand. The nature of this move points to the need to pay attention 

to the development of education, which has shown an irreplaceable strategic 

option , Therefore, we have no choice but to face these changes and 

challenges or on the sidelines . The most prominent of these changes and 

developments that appear in the arena of Egyptian society and have a clear 

implications is globalization and cultural invasion and intellectual. One of 

the variables facing society is the phenomenon of globalization, where 

globalization has become a growing reality and will increase its impact for 

several years, not a few  Some have known globalization as an openness to 

the world. It is a cultural, economic, political and technological movement 

in which geopolitical and geographic boundaries disappear. Opponents of 

globalization argue that globalization works to dismantle societies and 

increase class divisions between haves and have-nots , as is the case in 

reality, as well as the marginalization of entire identities and their exclusion 

from the range of political, economic, cultural and social effectiveness. 

Some believe that globalization is a kind of cultural invasion and the 

suppression of the stronger culture of the weaker culture ..  
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 :المق مف
يعير العالع السعاصخ في أوائل القخف الحادؼ والعذخيغ مجسػعة مغ الستغيخات 

والسدتججات كاف ليا أكبخ األثخ في إفخاز العجيج مغ التحجيات الجولية واإلقميسية والسحمية وىحه 
التحجيات تفخض عميشا أف نتحخؾ بدخعة وفاعمية لشمحق بخكب العالع فالحؼ يفقج في ىحا الدباؽ 

العمسي مكانتو فمغ يفقج فحدب صجاراتو  وإنسا سيفقج قبل ذلظ إرادتو وشبيعة ىحا التحخؾ تذيخ الى 
ضخورة االىتساـ بتصػيخ التخبية التي أضحت خيارًا استخاتيجيًا ال بجيل عشو أذًا ليذ أمامشا خيار آخخ 

(                                                                                                                                                                                                                                                                                      1991جساؿ أبػ الػفا ، )فإما أف نػاجو ىحه الستغيخات والتحجيات وإما عمى اليامر 
وكاف لدامًا عمى الرحافة السجرسية أف تبخز ىحه الستغيخات لمسجتسع السجرسي والسحمي والسجتسع 
الخارجي لكي تتعخؼ الصالب عمى أىع الستغيخات والتحجيات التي تػاجييع مسا يديج مغ الػعي 

الدياسي لجؼ الصالب ببعس القزايا لسعخفة كيفية التعامل مع ىحه التحجيات وما الجور الحؼ يجب 
عمييع تجاه مجتسعيع  ومغ أبخز ىحه الستغيخات والسدتججات التي تطيخ عمى ساحة السجتسع 

 السرخؼ وليا انعكاسات واضحة ىي  
 العػلسة  والغدو الثقافي والفكخؼ                         -1

 الثػرة السعمػماتية        -2

 ثػرة التكالت االقترادية  -3

 : -                                                                                                                                وسػؼ نتشاوؿ ىحه الستغيخات عمى الػجو اآلتي العػلسة 
مغ الستغيخات التى تػاجو السجتسع ضاىخة العػلسة حيث أصبحت العػلسة واقع يشسػ ويتدايج وسػؼ 

يديج تأثيخىا لعجة سشػات ليدت بالقميمة ولقج عخؼ البعس العػلسة بأنيا انفتاح عمى العالع فيي حخكة 
متجفقة ثقافيًا واقتراديًا وسياسيًا وتكشػلػجيًا تتالشي فييا الحجود الجغخافية والدياسية وىشاؾ معمػمات 

                                                                                                                                          0   (2001 احسج سيج مرصفي ، )تتفق بغيخ عػائق وكحاؾ ثقافات تجاخمية 
وىشاؾ مغ عخؼ العػلسة بأنيا أؼ متغيخات ججيجة تشذأ في اقميع مغ العالع سخعاف ما تشتقل 
وتستج الى باقي أنحاء العالع مدببة نػعًا مغ التخابط واالعتساد الستبادؿ بيغ مختمف أقاليع العالع ، أؼ 

تيتع بانتقاؿ الستغيخات االقترادية والدياسية والثقافية مغ مكاف  الى آخخ بذكل يؤدػ الى خمق 
عالع واحج وأسمػبو تػحيج السعاييخ الكػنية وتجخيج العالقات الجولية و الدياسية و عالسية اإلنتاج 

  (1998عمى احسج مجكػر ، )الستبادؿ وعالسية االعالـ والسعمػمات وتقخيب الثقافات 

ويخؼ العس العػلسة أنيا تخسيخ ثقافة التبعية عمى حداب تغييب الحاكخة الػششية بتفتيت 
                                                                                                                                           0السحمي   الجور
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ومغ التعخيفات الدابقة يتزح أنو لع يتع االتفاؽ عمى مفيـػ مثالي لمعػلسة  كسفيـػ 
مغ السػضػعات الخالفية لجؼ رجاؿ الفكخ والدياسة واالقتراد واالجتساع  اال اف ىحا – مدتحجث 

  (1999مرصفي الدعجني ، )ال يسشع مغ وجػد بعس نقاط االتفاؽ 

ويخؼ البعس أف العػلسة نػع مغ انػاع الغدو الثقافي وقيخ الثقافة األقػػ لمثقافة االضعف 
  ( .                                                                                                                1998جالؿ اميغ ، )مشيا 

ومغ اىع سيسات الثقافة الغازية انيا ثقافة تدتييغ بكثيخ مغ قيع السجتسعات االسالمية فال 
تقيع ليا وزنا ليػية أو انتساء كسا انيا ثقافة  مادية بحتة ال مجاؿ فييا  لمخوحانيات أو العالقات 

حديغ كامل )االجتساعية  فزاًل عغ انيا ثقافة  تسيج لمعشف كأسمػب لمحياة الف الغمبة ىشا لألقػػ 
  (2001بياء الجيغ ،

 ومغ أخصخ آثار العػلسة عمى السجتسع واالسخة ىػ ما يتعمق بالجانب الثقافي حيث اف 
العػلسة كسا عخفت وكسا يبجو مغ تصبيقاتيا تقـػ عمى اجتياح الثقافات ومحػىا محػا كاماًل وإذا كاف 

ليحه الثقافات مغ بقاء  فديكػف بقاًء فمكمػريا وشكميًا أػ أنيا تتيح تفتيت البشية الثقافية واالخالقية 
دمحم ميجؼ شسذ الجيغ،  )وأنطسة القيع داخل كل مجتسع وداخل كل حزارة تحت شعار الحجاثة 

1999                                           )  
 ويسكغ القػؿ اف العػلسة ليدت غدو ثقافي فقط  بل في جانب كبيخ مشيا غدو اقترادؼ 
سياسي ثقافي بجيل لمغدو العدكخؼ القجيع وكل ذلظ تحت دعػة المحاؽ بالعرخ والتقجـ  وىي دعػة 
ليا مخاشخىا الذجيجة عمى اليػية الػششية ىشا يتزح الغخض االساسي لمعػلسة وىػ القزاء عمى 

  (1999سسيخ مرصفي الصخابمدي ،  )االخالؽ والقيع والتساسظ  االسخؼ 
مسا سبق يتزح االثار الدمبية لتحجيات العػلسة والغدو الثقافي والتي امتجت لتذسل جػانب 

عجيجة مغ مجاالت التخبية فقج ضيخ تأثيخىا عمى الجانب االجتساعي مغ خالؿ تأثيخىا عمى القيع 
والعادات االجتساعية الغخيبة عغ السجتسع وكسا ضيخ تأثيخىا عمى الجانب األخالقي  كحلظ مغ 

الستصمبات التخبػية التي تفخض عمى االسخة والسجتسع إلعجاد جيل كامل ال بج مغ تقػية العقيجة  
الجيشية وغخس معشي السػاششة والتػعية الدياسية لذبابشا وأشفالشا ومحاولة مػاجية الييسشة الثقافية 

الغخبية والتأكيج عمى اليػية العخبية وكحلظ مػاجية نذخ الثقافة االستيالكية  والتخمف العمسي بذتي 
 الدبل           

  ومغ العخض الدابق يتزح لمرحافة السجرسية دور كبيخ وعبأ يقع عمى كاىميا في تػضيح 
مخاشخ العػلسة وسمبياتيا لسجتسع السجرسة والبيئة السحيصة فقج تمعب الرحافة السجرسية دور كبيخ 
مغ خالؿ أنذصتيا في عخض  تػضيحي وتفريمي لسخاشخ العػلسة  عغ شخيق جسع السعمػمات 
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ونذخىا في مجالت الحائط مثال مسا يتيح لمصالب والسجتسع السجرسي كمو قخاءة السعمػمات السكتػبة 
بأحجؼ شخؽ الرحافة السجرسية مسا يديج الػعي الدياسي والثقافي واالقترادؼ واالجتساعي لصالبشا 

والسجتسع الخارجي كمو ويتع كل ىحا تحت اشخاؼ وتػجيو  مذخؼ جساعة الرحافة أو اخرائي 
ولمعػلسة تأثيخات سمبية عمى الصالب سياسيا وثقافيا وتخبػيا كسا ضيخ في العخض الدابق .الرحافة 

ولمتغمب عمى ىحه االثار الدمبية ال بج مغ عسل التػعية الفكخية عغ شخيق نذاط الرحافة كالشجوات 
والمقاءات بالسفكخيغ الدياسييغ والكتاب والقاء الزػء عمى ىحه الدمبيات وكيفية مػاجيتيا حتي 

يتدشي لصالبشا الفكخ الدميع والبعج عغ سمبيات ومخاشخ العػلسة وال بج مغ مذاركة الصالب في جسع 
ليحجث التػعية السباشخة لمصالب ونذخ التػعية بالسػاششة بيغ الصالب  معمػمات عغ سمبيات العػلسة

وربصو بالحاضخ والقيع والعادات والتقاليج  والسذاركة الدياسية وعسل نجوات تتحجث عغ تاريخ مرخ
واالعخاؼ الخاصة بالسجتسع السرخػ وكحلظ عسل ربط بالتػعية الجيشية الػسصية الدميسة لكي يخخج 

جيل ناشئ فاىع وواعي لمشػاحي الدياسية واالقترادية واالجتساعية الدميسة  وال بج مغ تػعية 
 الصالب باستخجاـ التكشػلػجيا الحجيثة استعسااًل واعيا وسميسا     

 :العدلمف دأثارها دإنعكاراتها  عل لطال  الم ررف الثانديف العامف - 

أف معطع بمجاف العالع شخقا وغخبا تعير عرخ العػلسة ولكغ بشدب متفاوتة ودرجات مختمفة 
فإف العػلسة تؤثخ عمى جسيع الذعػب برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة حتي لمذعػب الخافزة 

الى  " 2000دمحم احسج الخزيخؼ، " وأوضح .والسشعدلة عغ العػلسة فإنيا تتأثخ بيا بذكل أو بأخخ
 أىع ىحه التأثيخات فيسا يمي 

  رفع عبأ الطمع واالستبجاد عغ اإلنداف وأف يشعع بسديج مغ الجيسقخاشية وأف بشعع بكػنو
 .                                                               إنداف حخ لو حقػؽ وعمى الشطاـ العالسي أف  يرػف لو حقػقو 

  تحقيق الخفاىية اإلندانية والتي تكفل لإلنداف مديجًا مغ الستعة ومديجًا مغ الحياة الجيجة
لإلنداف ومديجًا مغ الخعاية الرحية واالجتساعية ومديجًا مغ التعميع والثقافة واحتخاـ الحقػؽ 

 .                                                                                                                       الدياسية 
  تعطيع األخالؽ والسبادغ الحسيجة ، فالعػلسة تعسل عمى تخسيخ مبادغ وتأسيذ اخالؽ

 .                                                                                                 وتحتـخ القيع بذكل كامل متكامل 
  جعل الدمػؾ اإلنداني أكثخ تيحيبًا وأكثخ جسااًل لمخيخ العاـ لكافة البذخية                                                  .

يحقق العقالنية الخشيجة في استخجاـ السػارد وبالذكل الحؼ يحافع عمى تػازنات البيئة 
الصبيعية وحسايتيا مغ التمػث ، والعسل عمى عجـ حخماف األجياؿ القادمة مغ حقيا في 
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تحقيق مديجًا مغ السذاركة الفعالة كحق اإلنداف في االختيار وحق .  حياة آمشة نطيفة 
 مغ الجيسقخاشية                                                                        اإلنداف في بحث حاضخه ومدتقبمو وتحقيق مديج

ويتزح مسا سبق أف ىحه التأثيخات سػؼ تشعكذ عل كافة االنطسة في السجتسعات 
وخرػصًا شالب الثانػية العامة حيث اف التعميع الثانػؼ يزع السالييغ مغ قصاعات الذباب فحتسًا 

عمى الجيات التعميسية اف تقجـ العػف لصالبيا وتخاجع نفديا فيسا تقجمو وتفعل دور الرحافة 
السجرسية اذا أرادت اف تقـػ بجورىا كاماًل وعغ شخيق الرحافة السجرسية يسكغ تػضيح ايجابيات 
العػلسة وسمبياتيا لصالبشا عغ شخيق السجالت الحائصية ونذخ وجسع السعمػمات الخاصة بالعػلسة 

 .                                                                                                         وعسل الشجوات الثقافية وكتابة السقاالت واعصاء مداحة لمصالب لمتعبيخ عغ آرائيع وافكارىع 
وتيجؼ التخبية في عرخ العػلسة الى بشاء اإلنداف العالسي وىػ وفقًا لمعػلسة الخأسسالية 
مصالب بشدياف الساضي بكل جحوره الثقافية فالساضي بسا يحسمو مغ خرػصية ثقافية عبء عمى 

العػلسة الخأسسالية ويربح السدتقبل غيخ السصعع بشػر الساضي ىػ السشصق لكل شيء ونتيجة لحلظ 
بجأ تصبيق التخبية في عرخ العػلسة مغ خالؿ التعميع عغ بعج فإف االتجاىات السدتقبمية لمتخبية 

  (:                                                                                                2011غانع عبجهللا الذاىيغ ، دمحم شالب الكشجرؼ،  )تؤكج عمى 
سيادة المغة اإلنجميدية في التعامالت الخسسية وفي السؤسدات األكاديسية مسا قج ييجد المغة  -1

 .                                                                                                                                 العخبية واستخجاماتيا 
 التقميل مغ االرتباط بالثػابت القػمية والثقافية السحمية نطخًا لتأثيخات العػلسة وتجاعياتيا                               -2

زيادة انتذار استخجاـ الػسائل التكشػلػجية في السؤسدات التعميسية مسا أدؼ الى زيادة  -3
 .التفاعل بيغ الثقافات وتدايج دقة االنتخنت في عسميات التعمع 

اف العػلسة التي قج أوججتيا تقشية السعمػمات فخضت تغيخات أساسية في العسمية التعميسية  -4
مغ خالؿ ايجاد مؤسدات تعميسية ذات كفاءة عالية تتسيد بالتكيف مع البيئة وتغيخاتيا 

عالوة عمى تػفيخ تقشية االتراالت والبشية التحتية السراحبة ليا مسا ساعج ىحه 
 .                   السؤسدات عمى القياـ بأدوارىا السدتقبمية 

أف التعميع يجب اف يداعج االفخاد والسجتسعات عمى مػاجية تحجيات العػلسة مع السداعجة  -5
عمى تحقيق أفزل السكاسب مغ القػؼ العالسية مع السحافطة عمى التأثيخات الدمبية في 

 .                             حجودىا الجنيا 
تحػؿ ميسة التعميع مغ استيجاؼ تعميع الرفػة والشخبة الى التعميع الجساىيخؼ وخرػصًا  -6

 .في الصبقات السيسذة والفقيخة 

 در الصصااف الم رريف دالم ررف الثانديف العامف اف تنميف الد ف الريارف اف ضدء 
   :العدلمف 
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                سػؼ تحاوؿ السجرسة الثانػية العامة والرحافة السجرسية في القخف الحالي الى 
تحقيق درجات عالية مغ التقجـ العمسي الستسيد في المغات والعمـػ والتكشػلػجيا مغ خالؿ امتالؾ 

السعارؼ والسيارات في ىحه السجاالت لسشفعة البالد والصالب بسا يسكشيع مغ االعتساد عمى انفديع 
.                                                                                                                     بجاًل مغ االعتساد عمى اآلخخيغ والتقجـ  في شخيق الججية والتفػؽ 

وال تيجؼ العسمية التخبػية في ضل العػلسة الى حفع السعمػمات وتحكخىا فقط ، ولكغ العسمية 
التعميسية تجور حػؿ ميارات السعخفة العمسية في شخؽ التجريذ وايراؿ السعمػمة لمستعمع وانفرالو 

بيا ، وبسا اف االىجاؼ التخبػية جػىخية في عسمية التصػيخ التخبػؼ وتحجيج محتػؼ السشاىج كي 
يدتسخ التعميع محققًا أىجافو التشسػية ، كاف مغ السيع إعادة الشطخ في االىجاؼ التخبػية لمشطاـ 

 .                                                                      التخبػؼ بأسخه  

  في ضل العػلسة لتػجيو العسمية التعميسية وتشفيح بخامجيا وتمبية الحاجات ذات األولػية وبشاء
الصاقات البذخية لسػاجية تحجيات العرخ مع الحفاظ عمى اليػية القػمية العخبية  وتتجدج 

  ( 1998دمحم بغ معجب الحامج،  )االىجاؼ العامة لمػعي الدياسي في ضل العػلسة في 

  تعسيق االنتساء الػششي السبشي عل الفيع الرحيح لسكتدبات الػشغ الحزارية وتصمعاتو
 السدتقبمية                                                                                                                         

  تشسية الذعػر باليػية لمػشغ تاريخيا وثقافيا                                                                                     . 
  تشسية ميارات التفكيخ السشطع والقجرة عمى استخجاميا في فيع السػاقف الستججدة وحل

 .                                                                         السذكالت عغ شخيق التحميل والشقج والخبط بيغ االسباب والشتائج 
   تشسية ميارات التعمع الحاتي باستخجاـ مرادر التعمع وتقشيات السعمػمات السختمفة                                          .

تشسية االتجاىات نحػ االسياـ بفاعمية في التفكيخ العالسي واالبجاع العمسي والتصػر التقشي 
والتفاعل االيجابي مع الذعػب والثقافات األخخؼ بثقة واقتجار في إشار مبادغ االسالـ 

 وقيع السجتسع ومثمو                                                                                                                                     

  في العسل وإتقانو ومعخفة أىسيتو لحياة الفخد والسجتسع اإلخالصتشسية االتجاىات نحػ 
وتشسية االتجاىات نحػ العسل اليجوؼ والسيشي الكتداب ميارات العسل االساسية لدج حاجة 

 . الفخد واعتساده عمى نفدو 
                                                                  اكداب التالميح الجيسقخاشية واحتخاـ الخأػ السعارض 
  اكداب التالميح عادة التفكيخ السػضػعي الشاقج عغ شخيق التجريب عمى البحث وتحميل

 .  عجـ إصجار الحكع إال بعج تػفخ االدلة الكافية  السػاقف
 .                                                      ت ريال التطميذ  عل ال قف اف التعبير دربل االرباال بمربباتها 
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يتزح مسا سبق انو يجب اف يخاعي التعميع في ضل العػلسة أىسية نذاط الرحافة السجرسية 
جشب بجشب مع السشاىج الجراسية فشذاط الرحافة فيو حخية االبجاع واالبتكار وحخية التعبيخ عغ 

الخأؼ واحتخاـ آراء األخيغ ومغ خالؿ الرحافة السجرسية وفي ضػء العػلسة ندتصيع إكداب الصالب 
ميارات متعجدة وخالقة  تشسي وعييع الدياسي واالقترادؼ واالجتساعي وفغ الحجيث وإدارة الحػار 

فالتعميع بحج ذاتو يحافع عمى التخاث الثقافي واالصالو بسا يتفق مع السجتسع والرحافة السجرسية مغ 
خالؿ عخضيا لمسجالت وكتابة السقاالت وغيخىا مغ انذصتيا التي تمقي الزػء وتمفت الشطخ الى 

التخاث الثقافي وتشسي الػعي الدياسي لصالبشا حيث تدداد أىسية الرحافة السجرسية في التعميع 
 الثانػؼ في عرخ العػلسة والحاجة الى االبجاع واالبتكار 

 :-                                                                                      الثدرة المععدماتيف 
أف العرخ الحؼ نعير فيو ىػ عرخ يتدع بالتغيخ الدخيع والحؼ مغ أبخز مطاىخه 

االنفجار السعخفي والتصػر التكشػلػجي السحىل حيث لع تعج السعارؼ ثابتة وإنسا أصبحت متغيخة وال 
 نيائية غيخ أف ىشاؾ ثػرة ىائمة في االتراالت  

فالثػرة السعمػماتية تسثل قجرة العقل عمى االبجاع واالختخاع فمع تعج الثخوة ىي ما تسمكو األمع 
مغ ذىب أو مػاد خاـ  أو مػاد شبيعية  بقجر ما أصبحت الثخوة تتسثل في القجرة عمى االبجاع 

 (                                                                                                  1997يػسف صالح الجيغ قصب ،  )والتشطيع واالختخاع  وامتالؾ السعمػمات  
ومغ قجرة عمى – كسًا ونػعًا – بل أصبح السعيار الشيائي لقػة الجولة ىػ ما تسمكو مغ معمػمات 

الديصخة عمى ىحه السعارؼ والسعمػمات وتػجيييا ، لالستفادة مشيا ومسا ورائيا  مغ تكشػلػجيا عقمية 
  (                                                                                                                2000أماؿ العخباوؼ ميجؼ ، )آلية   متقجمة  

وخيخ دليل عمى ضخامة االنفجار السعخفي ىػ زيادة أعجاد الجوريات العمسية في كل 
مجاالت السعخفة والكع الزخع مغ الكتب والسصبػعات  والشطخيات العمسية وما صاحب ذلظ مغ 

تغيخات واختخاعات واكتذافات وتصبيقات لمعمع أحجثت تغيخًا في السعخفة اإلندانية والحياة اإلندانية 
وعمى ذلظ بجأت عسمية احتكار السعمػمات مع بجاية الثػرة الرشاعية حيث كاف الحخص عمى عجـ 

  (                                                                                                                               1998عبج الفتاح احسج جالؿ ، )انتقاؿ التكشػلػجيا مغ بمج الى آخخ 
ومغ مسيدات ىح ا العرخ التصػر التكشػلػجي والثػرة اليائمة التي قامت بيا التكشػلػجيا في 

ىػ استعساؿ الكسبيػتخ واالجيدة الحجيثة وىحه  نقل السعمػمات و السفيـػ الذائع لسرصمح تكشػلػجيا
الشطخة محجودة الخؤية  ، فالكسبيػتخ نتيجة مغ نتائج التكشػلػجيا ، بيشسا التكشػلػجيا ىي التي يقرج 

  كسا اف السخجػةبيا التفكيخ وحل السذكالت وىي أسمػب التفكيخ الحؼ يػصل الفخد الى الشتائج 
ىشاؾ تعخيف آخخ لمتكشػلػجيا وىػ انيا ال تقترخ عمى اساليب وأدوات االنتاج بل تشرخؼ الى 
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االبشية االجتساعية  والدياسية التي تعدز التكشػلػجيا وليذ مغ شظ في أف يقبل تكشػلػجيا معيغ فإنو 
جابخ عػض سيج   )يقبل ضسشيًا قيسًا ومعاييخ اجتساعية وسياسية تذيخ معيا وبيا ىحه التكشػلػجيا  

 ،2000                                                                                   )  
أنيا العالقة بيغ اإلنداف والسػاد واالدوات كعشاصخ لمتكشػلػجيا واف :   ويخؼ آخخوف 

  (                                                                                                                                                                                                                                                 2000، .حديغ كامل بياء الجيغ )التصبيق التكشػلػجي يبجأ لحطة تفاعل ىحه العشاصخ معًا 

  (:2005عبج الباسط دمحم عبج الػىاب ، )وضائف تكشػلػجيا االتراؿ  

 :                                                                                         التصدل من الصدتف الل الرقمف – 1

استخجمت شبكات الياتف لشقل البيانات ثع تزاعفت الحاجة لتبادؿ البيانات وأنقمب 
عمى عقب وأصبحت الذبكات ترسع أصاًل لشقل البيانات في حيغ اعتبخت السكالسة  الػضع رأساً 

 .                                                                                                         الياتفية عاماًل ثانػيا 
ًا –  2  :                                                                                        التصدل نصد الرخيص المتاح  دما

عشج استخجاـ التكتيظ الخقسي في االجيدة االلكتخونية فإف ذلظ أدؼ الى ترغيخ السعجات وبالتالي الى 
 .                                                                                                                                                           رخز ثسشيا 

 :                                                                                                التصدل من االلكتردن الل الفدتدن – 3

الى اف "فيس مغ االلكتخونات " االشارة الياتفية تشتقل عبخ االسالؾ الشحاسية كتيار كيخبي ضعيف 
حل التيار الفػتػف محل االلكتخونات  " حجثت الشقمة الشػعية بأختخاع االلياؼ الزػئية وىكحا 

 الشقي الػاسع محل تيار االلكتخونيات السعخض لمتذػير والزػضاء                              " جديسات الزػء 

 :                                                                                                            التصدل من الثابت الل النقال – 4   

لكي يتشقل اإلنداف بسا يحتاجو مغ مرادر معمػمات ومخاجع وبيانات كثيخة ما عميو اال اقتشاء 
حيث أف الكسبيػتخ يحسل ممفاتو " السحسػؿ - السػبايل " وىاتف نقاؿ " الب تػب " كسبيػتخ نقاؿ 

وبخامجو أما الياتف فيػ الشافحة التي يصل مشيا عمى العالع حيشسا كاف محققًا بحلظ أقري درجات 
 .       الجغخافية والسعمػماتية 

ومعطع " .ثشائي االتجاه " الى التجاوبي " إحادؼ االتجاه  " العمل  عل التصدل من الرعبف– 5
بث السعمػمات تعسل عمى أساس الصػر الدمبي  حيث تشتقل السعمػمات في اتجاه واحج مغ السخسل 

 الى السدتقبل                                                                                                  
 "  ERITIS MO" وضيخت أخيخًا مخافق السعمػمات التي تعسل عمى أساس الصػر التجاوبي 

ثشائية االتجاه حيث يسكغ لمسذتخؾ في ىحا الشطاـ   " VIDEOTEXT" فطيخت شبكات الفيجيػتكدت  
ويتزح مسا سبق اىسية وضائف التكشػلػجيا التي عمى . تبادؿ الخسائل مع مخكد السعمػمات 

 الجور االيجابي الحؼ وأىسيةالرحافة السجرسية اف تمقي الزػء عمى وضائف تكشػلػجيا االتراؿ 
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تمعبو في حياتشا مغ تمقي وارساؿ معمػمات وبيانات مسا يتيح سيػلة الحخكة لمفخد في شتي السجاالت 
ويخؼ بعس  الباحثيغ أف السجتسع السعمػماتي يحسل في شياتو ويختبط بو ضيػر أزمة قيع ، وىحا . 

مغ أنو عمى الخغع مغ أىسية السعمػمات في عرخنا الحالي إال أف قامػس " نبيل عمى " ما ذكخه 
الفجػة – العرخ  يدخخ بالعجيج مغ مرصمحات العشف السعمػماتي والتي مشيا االستغالؿ السعمػماتي 

تدييف العقػؿ عغ – العرف بالعقػؿ – التسػيع السعخفي –احتالؿ الفزاء السعمػماتي – القيسية 
القسع االيجيػلػجي  ، وما يختبط بحلظ مغ قيع الديصخة والتحكع والقسع وقيع التشافدية والجػدة – بعج 

في االداء لمػصػؿ الى اقري درجة لمديصخة السعخفية مغ القػة العطسي عمى العالع بأسخه ، وتبعية 
  (                                                                                                                  2004نبيل عمي،  )الجوؿ الزعيفة ليحه القػة السييسشة                

ويتزح مسا سبق وإدراكا لمحقائق الدابقة لعرخ ثػرة السعمػمات وما تتصمبو مغ الفخد 
فالرحافة السجرسية مصالبة ويتحتع عمييا أف تػفخ لمصالب أساسيات الثقافة واليػية القػمية والػعي 

الدياسي الكافي الحؼ يسكشو مغ تشسية قجراتو ويكػف ذلظ عغ شخيق اكداب الصالب مقػمات 
السػاششة والقيع الجيشية واالخالقية وتشسية  انتساء الصالب لػششو عغ شخيق كتابة السقاالت التي تعدز 
ذلظ االتجاه ونذخ امجاد الػشغ وابصالو وليحا يقع عمى عاتق الرحافة دورًا كبيخًا في البحث وجسع 
السعمػمات ونذخىا لمسجتسع الصالبي لتشسية فكخه واتداع مجاركو ومػاكبة ومعخفة التصػرات الجارية 

:                                                                                                     في السجتسع ككل أوؿ بأوؿ وندتصيع ايجاز ما سبق في االتي 
بفزل ثػرة االتراالت غجا  العالع بجولو وقاراتو السختمفة وثقافاتو الستعجدة  كقخية واحجة  يسكغ 

االحاشة بيا بكل جػانبيا وابعادىا واحجاثيا في نفذ المحطة وقج تع فييا اخترار السدافة والدمغ 
 (                          2004بثيشة حديغ عسارة ،  )بيغ أرجائيا بحيث وضعت اإلنداف أماـ مفيـػ ججيج لمدماف والسكاف 

سميساف العدكخػ "  ولثػرة االتراالت  إيجابيات وسمبيات ومغ أبخز اإليجابيات كسا يخؼ 
سيحقق لثقافتشا – مغ خالؿ شبكة السعمػمات – أف األسخاع في تحػؿ الشذخ االلكتخوني  " 2004، 

ولغتشا نقمة نػعية ىائمة مغ حيث وضعيا في مػقع الثقافة العالسية الدائجة ، ويفتح أماميا فخصة 
التالقي والتفاعل مع حاممي تمظ الثقافات مغ جانب ، ويعيج ربط السالييغ مغ السياجخيغ والسغتخبيغ 
مغ العخب والسدمسيغ في العالع بثقافتيع العخبية واالسالمية ويشسي مغ خالليع حخكة ثقافية وفكخية 

وعخبية في مػاششيع الججيجة مغ جانب آخخ كسا يديع التقجـ في وسائل االتراالت وتقشيات 
االتراؿ وعمى رأسيا شبكة االنتخنت في تقريخ السدافات والفتخة الدمشية التي تحتاجيا حخكة انتقاؿ 
السعخفة وثباتيا مغ البمجاف السشتجة الى البمجاف السدتقبمة ومغ أبخز الدمبيات ما يسثمو االنتخنت بأنو 
في نطخ البعس يعج نقسة تكشػلػجية وذلظ لدػء استخجامو في أغخاض غيخ العمع فقج بجأت تطيخ 

استخجاـ الرػر واالفالـ غيخ االخالقية حيث يتع عخض العجيج مغ الرػر عمى صفحات االنتخنت 
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 والتي تخوج بذكل فاضح لمسػاد االباحية والسخجرات والتعرب .  (2001فتحي حبيب ،  )
العشرخؼ والجعػة الى استعساؿ العشف كسا اف التقجـ في وسائل وتقشيات  االتراؿ بسا يشتجو لمفخد 

فزل جسيل  )مغ إمكانيات السعخفة والميػ والثقافة والتػاصل مع اآلخخيغ فيػ يسثل تحجيًا آخخ 
 أذًا فثػرة االتراالت كتحجؼ مغ تحجيات العرخ تشتج عشو مجسػعة مغ .  (1998كميب ، 

السذكالت التى تعمقت بجػانب تخبية الصفل بذكل خاص ، فقج أثخ ىحا التقجـ  عمى الجانب 
االخالقي نتيجة غدو بعس السؤثخات الثقافية والتي جمبت بيغ شياتيا العجيج مغ القيع غيخ االخالقية 

  (                                                                              2002دمحم الجػىخؼ  ، ) 
وقج اشارت العجيج مغ الجراسات أف ضيػر البخمجيات سػؼ تؤثخ بالدمب عمى مدتقبل 

الفشػف واآلداب ألنيا  تذكل عجوانًا عمى خياؿ الصالب فإف أجيااًل ججيجة قادمة قج حخمت مغ حق 
الخياؿ ألف وسائل االتراؿ الستقجمة سػؼ تتكفل بتقجيع االجابات السباشخة عمى كل التداؤالت 

وتعصي التفديخات السحجدة لفزػليع فيع جيل محخـو مغ الفزػؿ والجىذة المحيغ يراحباف 
ويتزح مسا سبق في إشار تمظ   ( 2004بثيشة حديغ عسارة ،  )التعصر لمسعخفة بكل ألػانيا 

الدسات التي يتدع بيا شالب عرخ االتراالت اف لمرحافة السجرسية دور في خمق جيل قادر 
عمى التػاصل الدميع مع غيخه بحيث يتقبل الػاقع السختمف عغ واقعو والخأػ السغايخ لخأيو األمخ 

الحؼ يتصمب مغ الرحافة السجرسية العسل عمى تخبية شالبشا تخبية تداعجىع عمى االختيار وكيفية 
اتخاذ القخارات بذأف ما يػجييع مغ مذكالت ثقافية وسياسية واجتساعية واخالقية يجمبيا عرخ 

االتراالت والقجرة عمى الترجؼ ليا حتي ال تتحكع في عقػليع سػاء بتبعيتيا أو شغميا بسا ال يشفع  
ومغ خالؿ ادوات الرحافة وما تسمكو مغ انذصة تدتصيع مغ خالليا القاء الزػء عمى اىسية التقجـ 

التكشػلػجي وما يجعمو نافعًا لحياتشا كسا تػضح اىسية االتراالت والتػاصل في حياتشا وكحلظ تمقي 
الزػء عمى سمبيات واضخار االتراالت اذا تع استخجاميا بالصخيقة الخاشئة وتشسي وتعدز مغ 

 ..                                                              الثقافة القػمية واالنتساء والػالء لمػشغ حتي نخبي نذئ قادر عمى مػاجية التحجيات 

 در الصصااف الم رريف دالم ررف الثانديف اف تنميف الد ف الريارف اف ضدء  
    الثدرة المععدماتيف 

عسل السجرسة الثانػية عمى اتاحة الفخصة أماـ الصالب بالتعبيخ عغ آرائيع والسذاركة   
الجادة الفعالة في السشاشط التخبػية واالجتساعية داخل السجرسة ، واالعتساد عمى الحػار اليادغ ، 
ألنيع شباب الغج والحخية مصسعيع واالستقالؿ غايتيع ، وتعسل تشسية مفاىيع التفكيخ الشقجؼ وقيع 

التدامح واحتخاـ اآلخخ ونقل االختالؼ ، وإكداب الصالب السفاىيع الدياسية واالقترادية والثقافية 
  (                                                                                                                    2002مججؼ عديد ابخاىيع ، )عمى السدتػؼ السحمي والعالسي 
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وتقـػ السجرسة الثانػية العامة  عمى بشاء حقائق اإلنداف فتعسل عمى ربط الصالب بالعالع 
الحقيقي كبجاية لالنخخاط الحدي والتفكيخ الشقجؼ في معصياتو وتعسل مشاىج السدتقبل عمى أبخاز 
العالقة الحجيثة بيغ التعميع والثقافة ، وأف تعصي ىحه السشاىج احتخامًا متػازنًا لمثقافات الستباعجة 
وتػحيجًا لألفكار الجيسقخاشية وإجالاًل لمحقػؽ اإلندانية الستدامحة وتقجيخًا لمسدئػليات الذخرية 

  (                                         2004مشرػر القاضي ، )واالجتساعية 
 ويتزح مسا سبق اف الرحافة السجرسية تقـػ بجور فعاؿ في تشسية الػعي الدياسي 

وتداىع في تقجـ السجتسع الصالبي ورقي تفكيخىع الشاقج البشاء فسغ خالؿ الكتابة تشسي ميارة ابجاء 
وتعج السجرسة . الخأؼ الجخؼء الحخ ونقج االفكار بسػضػعية مسا يشسي وعييع الدياسي والثقافي 

السؤسدة الثانية  بعج األسخة في عسمية التخبية الدياسية والػعي الدياسي لألفخاد ، حيث السجرسة 
قخيبة الذبة باألسخة في نطاـ التفاعل االجتساعي وجيًا لػجو مع أشخاؼ أخخؼ الى دورىا الياـ الحؼ 

  (                                          2005خالج دمحم احسج عمى ،)تمعبو  
وتعتبخ السجرسة الػعاء الذخعي الحؼ تعتخؼ بو الجولة  وتحسمو مدئػلية إعجاد السػاشغ 

الستكامل الذخرية الستػائع مع نفدو  ومجتسعو والقادر عمى حسل رسالة مجتسعو ، ويخجع الدبب 
الى اكتداب السجرسة ىحه األىسية أنيا ال تكتفي بتشسية خبخات الشذئ الشاجسة عغ احتكاكو بالبيئة 

في السػاقف التي تزصخ ضخوفو الييا بل تكدبو خبخات مغ تجارب األجياؿ  الساضية وخبخات مغ 
سمػؼ  )     تجارب األمع األخخػ السعاصخة ، وىحا يدسيو بعس عمساء التخبية وضيفة نقل   التخاث 

ويتزح مسا سبق اف الرحافة السجرسية تحقق االستفادة مغ     ( 2005عثساف الرجيقي ، 
االنتخنت وتعػد الصالب عمى االستخجاـ الدميع وكيفية شخيقة البحث عغ السعمػمة واستخجاميا 

الرحيح وتسكغ الصالب مغ الستابعة السدتسخة لالحجاث الجارية أوؿ بأوؿ وتعمسيع كيفية التعامل مع 
ىحه االحجاث وتدتصيع الرحافة السجرسية مغ خالؿ الكتابات السقالية اف تكدب الصالب العادات 

الرحية الدميسة لالنتخنت كالجمػس اماـ الحاسػب بصخيقة صحية سميسة بحيث يكػف الطيخ 
 . مدتقيسًا بسا يدسح بالقخاءة بػضػح 

كسا تداىع في تصػيخ قجرات الصالب بعقج الشجوات والتجريبات التي تؤىميع الستخجاـ 
الحاسػب  وتذجيع الصالب عمى البحث باستخجاـ االنتخنت واعجاد االبحاث والتقاريخ واعجاد قائسة 

تعخيفية لمسػاقع السصمػب البحث فييا عغ السعمػمات الخاصة ببحث معيغ ومغ خالؿ البحث 
والجخػؿ الى مػاقع االنتخنت تدتصيع الرحافة السجرسية اف تشسي الػعي الدياسي لجؼ الصالب كسا 

تقـػ الرحافة السجرسية بسحاولة تعجيل الدمػؾ الزار بالصالب وتػجييو تػجييا اجتساعيا سميسا 
بعيجا عغ االفكار والسعمػمات السغمػشة التي قج يكػف اكتدبيا مغ مكاف ما أو مغ خالؿ رفاؽ 
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كسا تعسل الرحافة عمى نذخ الثقافة االخالقية والتػعية السدتسخة باالستخجاـ .الجراسة أو غيخىا 
الفعاؿ وااليجابي لألنتخنت كسا تسثل االداة الفعالة في السذاركة الدياسية واالحجاث الجارية حيث 

يحتاج السجتسع الى تػعية سياسية في ىحه السخحمة حتي ال تختمط عميو االمػر الدميسة مغ الخاشئة 
 .وليحا دور الرحافة السجرسية ميسًا لجرجة كبيخة 

 :                                                                                                                    ثدرة التكتطت االقتصا يف 
كاف لطيػر التكتالت االقترادية آثارًا واضحة عمى شبيعة العسل وعمى السحتػؼ العمسي 

والسيارػ الالـز إلعجاد الفخد لسػاجية متصمبات سػؽ العسل الججيج ، وأصبح الحؼ يتحكع في قػانيغ 
الدػؽ ىػ عشرخ السشافدة والجػدة والتسيد األمخ الحؼ يدتػجب أسمػبًا في التخبية والتعميع يخكد 

وأف التحػالت العالسية وضيػر التكتالت االقترادية كاف ليا األثخ في  عمى الكيف أكثخ مغ الكع
وبالتالي أثخت .استسخار حالة الفقخ الجساعي ، وحالة التخمف االقترادؼ لسعطع دوؿ العالع الثالث 

ىحه الحالة عمى مدتػؼ األسخة االقترادؼ مسا أدؼ الى بجاية اختفاء الصبقة الستػسصة اقتراديًا مغ 
وكحلظ الصبقة العخيزة مغ محجودؼ الجخل وكحلظ .السجتسع وضيخت قمة مغ الصبقات فاحذة الثخاء 

معجومي الجخل ، حيث أف أكثخ مغ متػسط أفخاد السجتسع يعيذػف تحت خط الفقخ مسا أدؼ الى 
تجىػر حا لة األسخة اقتراديًا ، وعجد األسخة عغ القياـ بجورىا في تمبية احتياجات أبشائيا وخاصة 

في ىحا الػقت مع أنتذار الثقافة االستيالكية عشج بعس الصبقات وبالتالي تفذي  الحقج الصبقي بيغ 
أفخاد السجتسع مسا يؤدؼ الى وقػع جخائع الفقخ والتصمع السادؼ كحلظ مغ آثار التكتالت االقترادية 

     (2003فاشسة الدىخاء عمى محسػد ، )ضيػر بعس السذكالت االقترادية واالجتساعية 
ومغ أمثمة التكتالت االقترادية تكتل أوربا السػحج  بجأ بسديخة الدػؽ األوربية السذتخكة 

 ولعل تجاعيات 1995مشح ثالثة عقػد وسعت الجوؿ الى التكامل الحؼ تػج بسعاىجة ماستخيغات عاـ 
الثػرة العمسية والتكشػلػجية أسخعت مغ خصػاتيا وأصبحت أوربا الغخبية بسقتزاىا سػقًا مػحجًا 

شاكخ مجسج فتحي  )وتجاوز آثارىا االقترادية الى السجاؿ الدياسي والثقافي واالجتساعي والبيئي 
ويتزح مسا سبق اف ىحه التكتالت تؤثخ عمى دخل األسخة وبالتالي تؤثخ عمى  (احسج وآخخوف ، ب 

الصالب في عجـ استصاعت األسخة تمبية احتياجاتو لحا عمى الرحافة السجرسية اف تحارب سياسة 
الثقافة االستيالكية وتشذخ الػعي بيغ شالبشا ليتسكشػا مغ مسارسة حياتيع ومػاجية ىحه التغيخات 

                                                                                                                          والتحجيات  
ومغ أىع التغيخات االقترادية الشاتجة عغ التكتالت االقترادية قياـ  مشطسة التجارة 

التي تسثل تحجيًا اقتراديًا كبيخًا لمجوؿ الشامية مغ خالؿ  " G . A . T ( " 1996 )العالسية عاـ  
مغ حخكة التجارة ولمسشطسة وضع قانػني بأعتبار أنيا مشطسة متخررة  % 90تحكسيا في    
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تتستع باالستقالؿ الحاتي عغ مشطسات االمع الستحجة وليا سمصات واسعة في مخاقبة وتصبيق قخارات 
و ال أحج يجادؿ في صحة الشطخية القائمة بأف    (2000عاشف الديج ، )تحخيخ التجارة الجولية 

التعميع يديع برػرة مباشخة أو غيخ مباشخة في البيئة االقترادية وفي تحديغ نػعية الحياة في االمج 
 .                                                القريخ كسا في االمج البعيج 

ولكي يجخل السجتسع في سباؽ السشافدة والتحديغ في التجارة الجولية واالسػاؽ العالسية 
فإنو يتحتع عمى الشطع التخبػية والتعميسية أف يعاد تشطيسيا وتصػرىا عمى أسذ عمسية فعالة تدتػعب 

االمكانيات السادية ، والبذخية الستاحة ، وذلظ بتشسية السػارد البذخية واتاحة الفخصة الحقيقية ليا 
 (                                                                             1996عاشف بجر أبػ زيشة ،  )لمحاؽ والجخػؿ في الثػرة العمسية والتكشػلػجية 

ويتزح مسا سبق في ضػء استقخاء التػجيات االقترادية الججيجة في ضل ثػرة التكتالت االقترادية 
مػاجية التحجيات الشاتجة عغ – السجرسة و األسخة –  يربح عمى الشطع التخبػية وفي مقجمتيع 

التكتالت االقترادية ومشيا االىتساـ بتشسية قجرات شالبشا واالىتساـ بشذاط الرحافة السجرسية التي 
مغ خالليا يسكغ االشالع عمى التصػرات واالحجاث الستالحقة وتغيخ أساليب التقػيع ألف ىؤالء 

الصالب سيكػنػف مدتقباًل ججيجًا وعشج الشطخ الى تمظ التكتالت االقترادية السشتذخة في أنحاء العالع 
نجج أنيا أدت الى تغمغل الذخكات متعجدة الجشدية في اقتراديات العالع الثالث بعيجًا عغ أف يقزي 

ابخاىيع ابػ ربيع ، )عمى الفقخ أو يخفف بؤس فقخاء الخيف قج أدؼ الى ثالث ضػاىخ متزافخة وىي 
2000:)     

زيادة عجد الفقخاء والعاشميغ عغ العسل و تخكيد الثخوة في أيجؼ الشخبة الدياسية وزيادة 
والعشرخ السؤثخ والفعاؿ في ىحه السشافدة العالسية ىي القجرة الفائقة عمى الجػدة  .قسع الجولة 

واإلتقاف والتسيد ونحغ في مرخ ال ندتصيع أف نجخل ىحه السشافدة الذخسة إال بخبخات وقجرات 
متسيدة لإلفخاد تشافذ الخبخات والقجرات التي يتستع بيا ابشاء الجوؿ ألخخؼ وعميشا أف نػاجو ىحه 

بثيشة حدشيغ   )التحجيات وأف نشافذ دواًل تسمظ مقػمات الحزارة الججيجة والتكشػلػجيا الستقجمة 
  (2000عسارة  ، 

وكاف لطيػر التكتالت االقترادية أثار واضحة عمى شبيعة العسل وعمى السحتػؼ العمسي 
والسيارؼ الالـز إلعجاد الفخد لسػاجية متصمبات سػؽ العسل الججيج وأصبح الحؼ يتحكع في قػانيغ 

الدػؽ ىػ عشرخ السشافدة والتسيد االمخ الحؼ يدتػجب أسمػبًا في التخبية والتعميع يخكد عمى الكيف 
  (2003فاشسة الدىخاء عمى محسػد ،  )أكثخ مغ الكع  

 :التكتطت االقتصا يف   دأثارها دانعكاراتها  عل لطال  الم ررف الثانديف العامف 
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بعج حخية التبادؿ التجارؼ التي يعيذيا العالع اآلف وسياسة االنفتاح االقترادؼ واتفاقية 
الجات وغيخىا مغ التكتالت االقترادية كاف لدامًا عمى التعميع في مرخ برفة عامة والتعميع 

فإنو يتحتع عمى . الثانػؼ العاـ برفة خاصة اف يحجث فيو تصػر وشفخة كبيخة بدبب تقارب الثقافات 
الشطع التخبػية والتعميسية أف يعاد تشطيسيا وتصػرىا عمى أسذ قائسة عمى استخاتيجيات عمسية فعالة 

تدتػعب االمكانات السادية والبذخية الستاحة ، ولحا فأصبح لدامًا عمى مخحمة التعميع الثانػؼ العاـ أف 
تػاجو التجفق الحخ لمسعارؼ والسعمػمات والسيارات التقشية ، والتغيخ في شكل الجراسات ومحتػؼ 

البخامج والديصخة عمى أدوات الحػار والتفاوض والتعاوف مع اآلخخ في فخيق ، و إدراؾ الشطع 
  (2003عاشف بجر أبػ زيشة ،  )بأنػاعيا والػعي بالتغيخ واالنفتاح عمى ثقافات العالع  األخخؼ 

ويتزح مغ ذلظ اف في السدتقبل سيكػف السػرد البذخؼ مغ اىع السػارد فيجب عميشا اعجاد 
الصالب اعجادًا جيجًا يػاكب التغيخات السعاصخة فالسشافدة القػية تحتاج الى السيارة في التقشيات 

والتكشػلػجيا وتحتاج لسيارة التفكيخ العمسي والسجروس لحا ال بج مغ تجييد شالبشا لسثل ىحه االمػر 
لحا يجب تشسية ميارات  قجرات .لكي يدتصيع مػاجو التحجيات والتعامل معيا بحخفية وميشية فائقة 

الصالب والكذف السبكخ عغ السػاىب واالستعجادات الخاصة والعسل عمى تشسيتيا وثقميا واالىتساـ 
بالبخامج واالنذصة الحخة الستعجدة وخاصة الرحافة السجرسية لسا ليا مغ جػانب متعجدة في تشسية 
قجرات وميارات الصالب والتي يذارؾ فييا الصالب مع الييئات والسؤسدات السجتسعية والتػضيف 

التخبػؼ االمثل لمتكشػلػجيا والتعامل معيا وفي جسيع الحاالت ال بج مغ االخح بتعميع يخاشب التشػع 
دور الرحافة السجرسية .                           والتفخد واالختالؼ مغ أجل الجػدة والتسيد 

 : والسجرسة الثانػية في تشسية الػعي الدياسي في ضػء ثػرة التكتالت االقترادية 

اف السجرسة الثانػية العامة  في ضل التكتالت االقترادية وفي إشار الشطاـ الجولي الججيج 
تحتاج الى مخاجعة فمدفتيا وأىجافيا وتصػر محتػاىا وتحجيث أساليبيا ووسائميا بل تحتاج الى تبشي 
مفاىيع ججيجة تخخجيا مغ إشار التمقيغ الى تشسية اإلبجاع  والقجرة عمى التفاعل مع الثقافات األخخؼ 

، فالسجرسة ىي السدئػلة عغ إعجاد الصالب لحياة السػاششة والسذاركة الدياسية ، وتحقيق األمغ 
االجتساعي والحياة الدياسية السدتقخة وبالتالي يدتصيع الفخد مػاجية اآلثار الستختبة عغ التكتالت 

 (2008سعيج بغ حامج الخبيعي ، )االقترادية 

وإف التعميع الثانػؼ الحؼ نعايذو في  ضل التكتالت االقترادية والسشافدة الجولية يفخض 
عمى السجرسة الثانػية العامة أف تقـػ بجور فعاؿ وتتحخؾ بصخيقة ديسقخاشية وبأسمػب عمسي بحيث 
تحقق مذاركة جسيع الفئات واألفخاد ، لحا فعمي السجرسة الثانػية العامة اف تدمح الصالب بالقجرات 

الالزمة لعرخ التكتالت االقترادية ، والقجرة عمى حدغ استخجاـ السػارد ، وكحلظ القجرة عمى 
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التعامل مع السعمػمات وكيفية الحرػؿ عمييا مغ مرادرىا الستعجدة وكيفية تشطيسيا وتػضيفيا 
والقجرة عمى الخبط بيغ السعمػمات وإدراؾ العالقات التبادلية بيشيا ، والقجرة عمى العسل في إشار 

ومغ خالؿ العخض الدابق يبخز دور  ( 2005سامي دمحم نرار،   )الفخيق والتعاوف مع األخخيغ 
الرحافة السجرسية كشذاط يتػقف عمى العسل الجساعي فابالتالي يشسي لجػ الصالب العسل كفخيق 

واحج كسا انيا تعتسج في تشفيح انذصتيا عمى التفكيخ العمسي والشقج بسػضػعية مسا تشسي لجؼ شالبشا 
القجرة عمى التفكيخ بأسمػب عمسي ومغ خالؿ الرحافة السجرسية ندتصيع تشسية الػالء واالنتساء 
الػششي واليػية القػمية والقاء الزػء عمى التكتالت االقترادية مغ ايجابيات وسمبيات وكيفية 

 .التعامل معيا 
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