
 إنسانياتجمؾةً -ًؽرادك
ً ؾؾؿيافؿةًدعوة

  يةربابلدان املغبال الصحة يف احلياة اليومية

ً"اؾصوة ًإـياـقات ًجمؾة ًؿن ًادلؼلل ًاؾعدد ًإدفاؿات ًخالل ًؿن ًـمطؾع
ً ًإىل ًاؾقوؿقة" ًاحلقاة ًوأؼوالمبًاإلحارةيف ًادلمعؾؼةًًػكاتًىمؾ ًأػعال اؾػاعؾني

ًوفذا ً؛ ًاالعملارًباؾصوة ًبعني ًًأخذا ًوثرااتهمعؼقدبًاؾصوةؿػفوم ًتـوعه ًهئ،
ً ًوؽذؾك ًاؾلقوؾوجقة، ًواالخمالالت ًإىل ًباإلضاػة ًوادلؤدياتقة، عدمًاالجمؿاعقة
ًًادلياواة ًاؾيف ًؾقوؿقاحلقاة ً)ؿيؤوؾوًة ًاؾرمسقني ًواؾػاعؾني ًاؾعادقني ألذىاص

ً(.ؿفـقوًاؾؼطاعًاؾصويو
ً ًمبوضوع ًاالدلام ًاؾؽش ًعنًاؾدقمقحًؾـا ًاؾقوؿقة ًيفًاحلقاة ًـاؿقاتدقاؾصوة

ً ًواؾيودقوصوقة، ًاالجمؿاعقة، ًاؾمػاعالت ًإىل ادلملاقـةًًاتاؾعالجواؾؾهوء
ًؾؾؿرضًادلزؿن ًادلمغّقرة ًوادليارات ًادلفـقةًوًاجمؿاعقا، ًاؾػضاءات ًيف ًتـمشر اؾيت

ً.ًدرقةواأل
ًؾيودقو ًاؾلونقة ًاؾؼقؿة ًـؼدقةً-تؽؿن ًيفًؿياءؾة ًاؾقوؿقة ًاحلقاة أـنروبوؾوجقا

ًً.اؾؼلؾقةًاؾشؽؾقاتًأوًعؼالـقاتؾؾ ًادلعاقريًًػمعمربًاؾصوةأؿا ًؿن جمؿوعة
ًادُلفقؿـة ًًاؾواجبًاؾيودقوصوقة ًآؾقة ًبصػة ًًوغردفا اجمؿاعيًـيقجًًيفعـقػة

ًؿنًررفًؿيؤوؾيًاؾصوة.ًاؾؽايفحيؾلًباؾشؽلًملًًؾيحم
تعمربًاؾشغلًاؾشاغلًعـصرًؿمأصلًيفًاحلقاةًاالجمؿاعقةًواؾعائؾقةًؽػاؾصوةً
ً ً؛ ًؾألػراد ًاؾإذ ًيف ًاألدري،تؼمضي ًاؾػضاء ًيف ًأوال ًعالجقة ًخقارات ًواؼع

ًا ًاالعملار ًبعني ًاألخذ ًادلؿع ًاالجمؿاعقة ًاإلعالم،ًًمعددةؾمأثريات )ودائل
ًاؾعائؾقة ًاؾشلؽات ًاؾعؿل، ًزؿالء ًإخل(ًاالـرتـت، ًأخرى،ً.واجلوارقة،  بعلارة

ًاؾصوة ًترتلط ًً"اجلقدة"ًال ًااؾبػؼط ًذؽرهًؾعالجيـظام ًؿا ًإىل ًػلاالدمـاد .ً
ً de Certeau (0991ً دارتودي ًؾقس ،)ً ًاؾغرقب ًقؿن ًأحقاـاًًػفؿهأن ادلرضى
ً"تؽمقؽاتفمًاخلاصة".ًإىلحقـفاًقؾهؤونًارئًػخبشؽلً

ًاال ًؿن ًاالجتاهًًًخمزالأؾقس ًوحقد ًاألدر ًعؾى ًاؾصوي ًاؾـظام ًتأثري اعملار
إنًاؾلوثًيفًـطاقًاحلقاةًاؾقوؿقةًً؟Cresson, Mebtoul (0101)ًؽرودون،ًؿلمول



ً ًؾـا ًبهقمقح ًتؼوم ًؿميائؾنيًباألحرىًعؿا ًؿعاؽية ًبطرقؼة ًادلوضوع  األدرًًتـاول
ًؾألدرًً؛يفًاجملالًاؾصوي ًادلؿارداتًاؾيودقوصوقة ًبػكًرؿوز ًقمعؾقًاألؿر إذ

ًوخممؾ ًإدفاؿاتفمًيفًجمالًاؾصوةًواؾـظامًاؾصوي.
ًادلفـقة ًاألوداط ًيف ًإجراؤفا ًقمم ًأحباثًؿقداـقة ًؿن ًػإواأل اـطالؼا نًدرقة،

ً ًعؾى ًاؾضوء ًتيؾقط ًيف ًقمؿنل ًبؾوغه ًادلرجو ًاؾصوي"اهلدف ؾؾؿرضىًً"االـماج
ًاؾيقاقًموأؼاربف ًفذا ًيف ًُقعّرف ًعؿالًإذ ًؿيمرتاحؼقؼقًاصوقًبؽوـه ًغريًا، ،

ًوجّماـّق ًبه ًاؾيودقوصوقةًًCresson(0991.) ًؽرودونًاؿعرتف ػاؾدقـاؿقات
ًًاؾعادقة ًاؾظافرة ًألوغري ًاؾشى ًادلصا ًمبرضًؿزؿن، ًادلرأة،ًوؼرباء حتدقدا
وفذاًعؾىًً؛يفًاخلطا ًاالجمؿاعيطلقعةًأوًتؽمييًصػةًاؾًؿاًتؽونًُؿيمرتةعادةً

اؾرغمًؿنًؿيافؿمفاًاؾػعؾقةًيفًاؾـشاطًاؾقوؿيًؾؾؿيمشػىً)ؿعاجلةًاؾطػلًادلرقضً
ًؿالئؿة ًوجلات ًحتضري ًادلـزل، ًاؾدعم يف ًؿـوه ًاؾؾقل، ًروال ًؿراؼلمه ًؾه،

ًاؾعالجاتً ًاألدري، ًاؾودط ًيف ًاؾصوقة ًباؾرعاقة ًاؾؼقام ًواؾعارػي، االجمؿاعي
 اؾصويًؾألدرة،ًإخل(.ًعؿلادلـزؾقة،ًاؾ

ًُذؽر،ًقالحظً ًًتعرًأنًاؾيؾطاتًاؾعؿوؿقةًملباإلضاػةًإىلًؿا ًؽاػقا اًدلافمؿاؿا
ًفقؿنًعؾقهًؿفـقوًاؾصوةُقاؾـظامًاؾعالجي؛ًوفوًدورًُقيفمًبهًأؼرباءًادلرقضًيفً

االدمػيارًعنًًهلذاًجيدر.ًدؾطاتفمىًؾـشاراتفمًادلفـقةًوقعززًميـحًؿعـًًحقث
ًادل ًاؾػاعؾني ً"ادلعمـًؤدياتقنيخطابات ًبـ ًقيؿى ًؿا ًًبادلرضى"ًنيبشأن

ً"نيغريًادلرئقًيمىدؿني"ادلإذًأنًوضعقمفمًادللفؿةًجتعؾفمًمينؾونًًيفًادليمشػقات
ًادلـزؾقةًًوفمً،Arborio(0110) ًأربورقو ًإـماجًادلفام ًـياءًؿؾزؿاتًبإعادة أدادا

ً)اؾمؿرقض،ًػفنًقموؿؾنًً،يفًادليمشػى ًؿيمىدؿيًاؾصوة ًراؼم ًؿنًأعلاء جزء
اؾدمًواألدوقة،ًحتضريًاؾوجلات،ًتؼدقمًؿعؾوؿاتًًتوػرياؾدعمًاؾعارػيًوادلعريف،ً
ًعنًحاؾةًادلرقض،ًإخل(.

ممارديًاؾطبًؿنًوًاؾدؽموراهرؾلةًوًادلشارؽةًيفًفذاًاؾعددًؿماحةًؾؾلاحننيإنً
ًزؿالءًؿنًخارجًفذهًاؾدول.ًؾؾوأقضاًً،اربقةلؾدانًادلغاؾ

ً  



ًجمؾةًق ًـشر ًذروط ًحيب ًؾؾـشر، ًوادلؼلوؾة ًادلؼرتحة ًادلؼاالت ًإردال مم
ًاإلؾؽرتوـي(، ًادلوؼع ً)أـظر  "اـياـقات"

http://www.crasc.dz/insaniyat/index.php/ar/%D8%B4%D8%B1%D9%88

%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1 
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