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َيئت الخدغيغ :

الخعغيف باإلاجلت:
مجلت علميت صوليت مدىمت جهضع ً
صوعيا عً
مغهؼ حيل البدث العلمي حعجى بالضعاؾاث
ؤلاوؿاهيت والاحخماعيت ،بةقغاؾ َيئت جدغيغ
مكيلت مً ؤؾاجظة وباخثحن وَيئت علميت جخإلف
مً هسبت مً الباخثحن وَيئت جدىيم جدكيل
صوعيا في ول عضص.
اَخماماث اإلاجلت و ؤبعاصَا:

ؤ.ص عانم شخاصة علي(الجامعت ؤلاؾالميت العاإلايت،مالحزيا).
ص.صبيل ؿاجذ (حامعت  8مار ،1945كاإلات،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص ؿليذ مًخي ؤخمض الؿامغاجي (حامعت اإلاضيىت العاإلايت،مالحزيا).
ص.ؾاميت ابغيعم(حامعت العغبي بً مهيضر،ؤم البىاقي،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص الؿيض مدمض ؾالم ؾالم العىض ي (حامعت اإلاضيىت العاإلايت،مالحزيا).
ص.عيىان قاؿى(حامعت الكهيض ّ
خمه لخًغ،الىاصر،الجؼاثغ).

عثيـ اللجىت العلميت :ؤ.ص.علي نباغ (حامعت كؿىُيىت ،2الجؼاثغ).

مجلت ظُل الٗلىم ؤلانؿانُت والاظخماُٖت عباعة

اللجىت العلميت:

عً مجلت مخعضصة الخسههاث ،حؿتهضؾ وكغ

ص.وعمىوي مغاص (حامعت لىهيس ي علي،البليضة ،2الجؼاثغ).
ص.بغان زًغاء (حامعت جبؿت،الجؼاثغ).
ؤ.م.ص صاوص عبض اللاصع بيليؼا(حامعت اإلاضيىت العاإلايت،مالحزيا).
ص.بىػيض مىمجي (حامعت مدمض الهضيم بً يخي حيجل،الجؼاثغ).
ص .بكغي ؾعيضر (حامعت مىالر اؾماعيل،اإلاؼغب).
ص.مغاص علت(حامعت ػيان عاقىع،الجلـت،الجؼاثغ).
صَ.يب العياصر(حامعت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاؼغب).
ص.ؾاس ي ؾـيان (حامعت الُاعؾ،الجؼاثغ).
ص.جاج الضيً اإلاىاوي(حامعت هحرالا،الهىض).

اإلالاالث طاث الليمت العلميت العاليت في مسخلف
مجاالث العلىم ؤلاوؿاهيت والاحخماعيت .حعغى
اإلاجلت حميع ملاالتها للعمىم عبر مىكعها
وهظا مغ٦ؼ ظُل البدض الٗلمي ،مع بياؿتها
لـهاعؽ ؤػلب مدغواث البدث الجامعيت ،بهضؾ
اإلاؿاَمت في بزغاء مىيىعاث البدث العلمي.
مجاالث اليكغ باإلاجلت:
جيكغ اإلاجلت ألابدار في اإلاجاالث الخاليت:
علم الىــ وعلىم التربيت وألاعَىؿىهيا ،علم
الاحخماع ،الـلؿـت

الخاعيش ،علم اإلاىخباث

والخىزيم ،علىم ؤلاعالم والاجهاٌ ،علم آلازاع.
جيكغ مجلت حيل العلىم ؤلاوؿاهيت والاحخماعيت
البدىر العلميت ألانيلت للباخثحن في َظٍ
الخسههاث واؿت مً صازل الجامعاث
الجؼاثغيت ومً زاعج الجؼاثغ مىخىبت باللؼت
العغبيت ؤو الـغوؿيت ؤو ؤلاهجلحزيت.

ؤعًاء لجىت الخدىيم الاؾدكاعيت لهظا العضص :
ص .ؾعضون الىانغ الهيتي (حامعت اإلاضيىت العاإلايت،مالحزيا).
ص .الُاَغ مجاَضر(حامعت مدمض بىيياؾ،اإلاؿيلت،الجؼاثغ).
ص .نالح الضيً ؤعهيبي(حامعت مدمض ألاوٌ،اإلاؼغب).
ص .ػكعاع ؿخخي(حامعت الجؼاثغ .)2
ص .مىهىعر مهُـى (حامعت وَغان ،2الجؼاثغ).
ص .مدمض مدمض ؾليمان مدمىص (حامعت ؤؾيىٍ،مهغ).
ص .بً علي مدمض (اإلاغهؼ الجامعي ػلحزان،الجؼاثغ).
ص .بً زليـت ؿاَيمت (اإلاغهؼ الجامعي ػلحزان،الجؼاثغ).
ص .بىهبكت حمعيت(حامعت خؿيبت بً بىعلي الكلف،الجؼاثغ).
ص .عىيلب ؿخيدت )حامعت معؿىغ،الجؼاثغ(.

الخضكيم اللؼىر :
ؤ.ص.مدمض حىاص خبيب البضعاوي (حامعت البهغة،العغاق).
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ج٣بل المظلت ألابدار واإلا٣االث التي جلتزم اإلاىيىُٖت واإلانهجُت ،وجخىاٞغ ٞحها
ألانالت الٗلمُت والض٢ت والجضًت وجدترم ٢ىاٖض النكغ الخالُت :

ؤن يىىن البدث اإلالضم يمً اإلاىيىعاث التي حعجى اإلاجلت بيكغَا.
ؤال يىىن البدث كض وكغ ؤو كضم لليكغ ألر مجلت  ،ؤو ماجمغ في الىكذ هـؿه  ،ويخدمل الباخث وامل
اإلاؿاوليت في خاٌ اهدكاؾ بإن مؿاَمخه ميكىعة ؤو معغويت لليكغ.
ؤن جدخىر الهـدت ألاولى مً البدث على:
 عىىان البدث.َّ
العلميت ،والجامعت التي ييخمي بليها.
 اؾم الباخث وصعحخه البريض ؤلالىترووي للباخث.َّ
 ملخو للضعاؾت في خضوص  150ولمت وبحجم زِ .12 اليلماث اإلاـخاخيت بعض اإلالخو.ؤن جىىن البدىر اإلالضمت بةخضي اللؼاث الخاليت :العغبيت ،الـغوؿيت وؤلاهجلحزيت
ؤن ال َد
يؼيض عضص نـداث البدث على ( )20نـدت بما في طلً ألاقياٌ والغؾىماث واإلاغاحع والجضاوٌ
واإلاالخم.
ُث
ؤن يىى َدن البدث ً
َّ
وؤلامالثيت.
ألازُاء اللؼىيت والىدىيت
زاليا ِمم َدً
ِم
وؤحجامها على الىدى آلاحي:
ؤن يلتزم الباخث بالخُىٍ
ِم
 اللؼت العغبيت :هىع الخِ ( )Traditional Arabicوحجم الخِ ( )16في اإلاتن  ،وفي الهامل هــ الخِ معحجم (.)12
 اللؼت ألاحىبيت :هىع الخِ (  ) Times New Romanوحجم الخِ ( )14في اإلاتن ،وفي الهامل هــ الخِ معحجم (.)10
 جىخب العىاويً الغثيؿيت والـغعيت للـلغاث بحجم  16هلُت مثلها مثل الىو الغثيس ي لىً مع جطخيمالخِ.
ؤن جىخب الخىاش ي بكيل هظامي خؿب قغوٍ بغهامج  Microsoft Wordفي نهايت ول نـدت.
ؤن يغؿم ناخب البدث حعغيـا مسخهغا بىـؿه ووكاَه العلمي والثلافي.
عىض بعؾاٌ الباخث إلاكاعهخه عبر البريض الالىترووي ،ؾيؿخلبل مباقغة عؾالت بقعاع بظلً .
جسًع ول ألابدار اإلالضمت للمجلت لللغاءة والخدىيم مً كبل لجىت مسخهت ويللى البدث اللبىٌ النهاجي
بعض ؤن يجغر الباخث الخعضيالث التي يُلبها اإلادىمىن.
ال جلتزم اإلاجلت بيكغ ول ما يغؾل بليها .

ً
جغؾل اإلاؿاَماث بهيؼت الىتروهيت خهغا على عىىان اإلاجلت:
social@jilrc-magazines.com
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الـهغؽ
الهـدت

 الاؿخخاخيت
ّ 
هظغياث جدـحز اإلاىاعص البكغيت ،مداولت جهييـيت -ؤ.مغاص بلخحرر /حامعت مدمض البكحر ؤلابغاَيمي بغج
بىعغيغيج ،الجؼاثغ.
 ؤَميت اإلاالخظت واإلاىهج الازىىحغافي في العلىم الىـؿيت والاحخماعيت ؤ.مدمض الخىف/حامعت مدمض
الخامـ الغباٍ،اإلاؼغب.
 جدضيض الظاث و الاهـهاٌ عىض الكاب اإلاهاب بالهغع صيبىن مدمضَ/الب صهخىعاٍ،حامعت
وَغان،الجؼاثغ.
ً
 الؿياخت الىاخيت باإلاؼغب:اإلااَالث وؤقياٌ الخضزل (واخاث جاؿياللذ همىطحا) ،عبض العؼيؼ
بىيدياور/باخث في الجؼغاؿيت،ألاواصيميت الجهىيت للتربيت والخىىيً ؿاؽ،مىىاؽ،اإلاؼغب.
 آلياث الخيكئت الخىظيميت وبصاعة الخىىع الثلافي في اإلااؾؿت  -صعاؾت جدليليت -ؤ .بلعباؽ عبض الىَاب/
حامعت بؿىغة ،الجؼاثغ.
 الخإنيل العلمي للبيئت الاحخماعيت في الخدليل ؤلاصاعر ص .الؿعيض وليىاث  /حامعت مدمض بىيياؾ،
اإلاؿيلت ،الجؼاثغ.
 اإلاؿاع الاحخماعي والخعليمي للعالمت عبض الغخمً بً زلضون (َ 808ـ1405/م ) ،ؤ.ول عؼوػ/حامعت
ػغصايت،الجؼاثغ  ،ؤ.كاجل بلهام/حامعت اإلاؿيلت،الجؼاثغ.
 " هسً "مضيىت اإلاعبض والجباهت في عهىع ما كبل الخاعيش وبضايت ألاؾغاث ص.ػييب عبض الخىاب عياى
زميـ/حامعت ؤؾىان،مهغ.
ّ
 ؤهماٍ الخـىحر وعالكتها بخلضيغ الظاث  -صعاؾت ميضاهيت على عيىت مً َلبت حامعت بكاع -ؤ.عبض
العؼيؼخىان،حامعت جلمؿان،الجؼاثغ.
 مداؾبت اإلاؿاوليت الاحخماعيت لخلييم ألاصاء الاحخماعي للماؾؿت صعاؾت خالت ماؾؿت آعؾيلىع ميخاٌ
عىابت ،ؤ.قييسغ عبض الىَاب/حامعت ؤم البىاقي  -ص.قبحرة بىعالم عماع/حامعت باجي مسخاع عىابت.
 الظواء الىحىصر لضي َلبت حامعت بؼضاص في يىء بعٌ اإلاخؼحراجإ.م.ص عـغاء ابغاَيم زليل
العبيضر/حامعت بؼضاص،العغاق.
 الـعاليت الظاجيت وعالكتها بالغيا الىظيـي لضي مضعس ي الُىع الابخضاجي:صعاؾت ميضاهيت بمضيىت اإلاضيت،
ؤ.عضهان جىاث َالب صهخىعاٍ/حامعت الجؼاثغ  - 02ؤ .حماٌ بلبيار/اإلاضعؾت العليا ألؾاجظة الخعليم
الخىىىلىجي ؾىيىضة
 مؿاع العضالت الاهخلاليت في ليبيا :صعاؾت في آلالياث و الخدضياث ؤ.ػعصومي عالء الضيً/حامعت مىلىص
معمغر جحزر وػو،الجؼاثغ
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Le sens du travail chez les enseignantes et les enseignants du secondaire, Dr.
Ammar Khlifi, Institut supérieur de l’éducation et de la formation continue de Tunis.
 The human resources management and development of the corporate culture: Case of
activity: Company Menara Préfa A Summary of a Field Research in the Sociology
of Corporate, LAMDABAR Marouan/Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco.
 Hydrological budget for the eastern drainage basins in the West Bank, Dr. Jaber
Mahmoud Al-Hallaq/Hebron University – Palestine.
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ؤلاؿخخاخيت
اللهم نل على ؾيضها مدمض الـاجذ إلاا ؤػلم والخاجم إلاا ؾبم هانغ الخم بالخم
والهاصر بلى نغاًَ اإلاؿخليم وعلى آله خم كضعٍ وملضاعٍ العظيم ،ؤما بعض:
هًع بحن ؤيضيىم ؤؾاجظحي الباخثحن ،الُلبت اإلاجضيً العضص الؿاصؽ عكغ مً
مجلت "حيل العلىم ؤلاوؿاهيت والاحخماعيت" ،يم َظا العضص ؾخت عكغ ملاال ،ول ملاٌ
مسخو في صعاؾت مىيىع ممحز يمـ الىاكع اإلاعيل ،هما جىىعذ الضعاؾاث لخسلم
ؿؿيـؿاء مخجاوؿت إلاسخلف ؿغوع العلىم ؤلاحخماعيت ،مما يىعىـ بيجابيا على الليمت
العلميت للمجلت.
اإلالهض ألاعلى إلاجلت حيل العلىم ؤلاوؿاهيت والاحخماعيت َى ؿخذ آلاؿاق ليل
الباخثحن لغنض ول ؤلابضاعاث الىخابيت لضي َاالء الىسبت ،ؿىجاح الخعليم مغجبِ
بخدليم زالر ميماث :اإلاعلم واإلاخعلم واإلااصة ،وجلضيم مثل َظٍ الضعاؾاث لالؾخـاصة
الجماعيت جىؿغ لىا عهحزجحن :اإلاعلم واإلااصة ،ومً يلغؤَا ؾيىىن اإلاخعلم وبظلً ههل بلى
حىصة علميت عاكيت.
جبلى ؤبىاب اإلاجلت مـخىخت ليل اإلاخعلمحن واإلاعلمحن وَالبي العلى والغقي ،ؿلِ
هلتزم بالكغوٍ العلميت واإلاهضاكيت وألاماهت لىىىن حضيغيً بهظا الخمحز ،عليىم بةعُاء
الخغيت ألكالمىم وعليىا بخدىيل ملالىم مً خغوؾ ومهُلخاث بلى مغحع علمي
يؿخـيض مىه ول الباخثحن.
رئيس التحرير /أ .جمال بلبكاي
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جسلي ؤؾغة جدغيغ اإلاجلت مؿاوليتها عً ؤر اهتهان لخلىق اإلالىيت الـىغيت
ال حعبر آلاعاء الىاعصة في َظا العضص بالًغوعة عً عؤر بصاعة اإلاغهؼ
حميع الخلىق مدـىظت لمعهؼ حيل البدث العلمي © 2016
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ّ
هظغياث جدـحز اإلاىاعص البكغيت -مداولت جهييـيت -
ؤ .مغاص بلخحرر/حامعت مدمض البكحر ؤلابغاَيمي بغج بىعغيغيج،الجؼاثغ

ملخو:
اإلاخجضصةّ ،
حٗخبر ْاىغة ّ
ّ
والتي جٟغى نٟؿها في ّ
٧ل ّ
مغة نداوٞ ٫حها ٞهم ؾلى٧اث ألاٞغاص في
الخدٟحز من الٓىاىغ الاظخماُٖت
الٗمل واججاىاتهم ،ؤو ؤؾباب ٗٞل ش يء صوو آزغ.
التي ٖغٞها الٗالم منظ بضاًت الشىعة الهناُٖت وؤمام اإلاناٞؿت ّ
وندُجت الخٛحراث الؿىؾُى-ز٣اُٞت ّ
التي ٞغيتها ّ
مخٛحراث

اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت ٖن مغ٦ؼ لها في ّ
ّ
الؿى ١وؤمام عجؼ الخ٨نىلىظُا وخضىا ٖن زل٤
الٗىإلات ،خغٍت الخجاعة ...وبدض
اإلااؾؿت ،وم٘ اٖتراّ ٝ
جناٞؿُت ّ
الخنُٓماث اإلاسخلٟت بإىمُت اإلاىاعص البكغٍت في الٗملُت ؤلانخاظُت ...ؤنبدذ مهمت جدٟحز
اإلاىاعص البكغٍت لبظ ٫الجهىص الالػمت زال ٫الٗمل من ألامىع الهٗبت ظضا .وندُجت ٖضم ج٣ضًغ ال٣اثمحو ٖلى قاوو ألاٞغاص
في اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت للٗاملحو ؤخُانا ؤو ٖضم ٞهم ؾلى٧اتهم ؤو جهغٞاتهم زال ٫الٗمل وزهىنا جضني ؤلانخاظُت ؤو
ّ
الخُٛب ،ؤو الٟ٨اًت ؤلانخاظُتّ ،
الهغإ وٚحرىا.
ًة
ّ
بالض اؾت ْاىغة ّ
ّ
ّ
ّ
الخدٟحز ،في ؾُا١
وجمشل ىظو الىع٢ت البدشُت مداولت من الباخض لخهنُ ٠مسخل ٠النٓغٍاث التي جناولذ ع
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلاخسههحو ؤو الُلبت ٖلى ّ
ّ
خض
جاعٍخي مٗغفي ًدؿم بنىٕ من الدؿلؿل والترابِ الظي من قإنه حؿهُل الٟهم لل٣اعت من
جهىع ٖام للخٟؼ ّ
ؾىاء في مداولت ّ
ظاصة لىي٘ ّ
الخنُٓمي ًم٨ن الاخخ٩ام له ٖنض ْهىع اإلاك٨الث الخنُٓمُت اإلاخٗل٣ت
بالخىاٞؼ.
وا،٘ٞالؿلىّ ٥
ّ
ّ
اليلماث اإلاـخاخيتّ :
ّ
ّ
ّ
الخنُٓمي.
نُٓم،الض
ؿت،الخ
البكغٍت،اإلااؾ
ٓغٍت،الخدٟحز،اإلاىاعص
الن
ّ
ملضمت:

النٓغٍت الٗلمُت في ظىىغىا،مجمىٖت من اإلاٟاىُم ّ
حٗخبر ّ
التي جغجبِ م٘ بًٗها البٌٗ بك٩ل مد٨م ،بدُض ّ
جاصي وُْٟت
ٍ
ّ
جىيُدُت وجٟؿحرًت ٖن الجؼء اإلاغاص صعاؾخهٞ،هي حؿاٖض ٖلى جٟؿحر واّ ٘٢
اٞه،والنٓغٍت الاظخماُٖت
مٗحو واؾدكغ
خؿب(خؿً ّ
الؿاعاحي) ٖباعة ٖن":نُّ ٜ
ٖامت في بَاع ٨ٞغيَّ ،
جٟؿغ بىاؾُتها َاثٟت من الخ٣اث ٤الاظخماُٖت ٖن َغٍ٤
نٓمها بُغٍ٣ت ٖلمُت في نؿ ٤اظخماعي ُمد٨م ُمترابِ" .
التي ٖالجذ ْاىغة ّ
النٓغٍاث ّ
ىم ّ
وؾخدناو ٫ىظو الىع٢ت البدشُت ٖغيا ّ
ًة
بمبرًُ٣ا،
الخدٟحز ٖلى مسخل ٠ألانٗضة (
ؾُ٩ىلىظُا)،بدُض حؿاٖض الباخض وجغقضو لٟهم ظىانب الخٟؼ ّ
ًة
ًة
والؿلى ٥ؤلانؿاني٦.ما ؾِخم ؤًًا
ؾىؾُىلىظُا ،وختى
ّ
الٗمل ٖلى جهنُ ٠ىظو ّ
ومدؿ٣ت ،بدُض حؿاٖض ال٣اعت في ٞهم اإلاىيىٕ ًة
وؾل ًةؿا.
النٓغٍاث بُغٍ٣ت متر ِابُت
ٞهما ٖلمُا ِ

الساعايت" :تصميم البحوث االجتماعية -نسق منهجي جديد" ،دار النهضة العربية ،بًنوت ،1982 ،ص.111
 .1حسن ّ
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النٓغٍاث الاظخماُٖت ٖمىما ،وٖلُه نجض ّ
الخدٟحز ال جنٟهل ٖن ّ
ؤو نٓغٍاث ّ
وفي الىاّ ٘٢
ؤو لها جهنُٟاث ٖضًضة ،ؿهالح
ّ
ّ
النٓغٍاث ّ
اإلاىظماث) بلى زالر مجمىٖاثّ ،
الضيً عبض الباقي ّ
ننٟها في ٦خابه ( ّ
الخ٣لُضًت ،نٓغٍاث
الؿلىن ؤلاوؿاوي في
ِ
ّ
اإلادخىي ونٓغٍاث النؿ.٤
ّؤما (حىن قغمغَىعن حايمـ) و(َاهذ عيدكغص ؤوعبىعن) ٣ٞض ٢اما بخهنُٟها في ٦خابهما ( & Comportement Humain
الخدٟحز ،نٓغٍاث ٖملُت ّ
 )Organisationبلى زالر مجمىٖاث عثِؿُت ،هي :نٓغٍاث مدخىي ّ
الخدٟحز ،نٓغٍت ج٣ىٍت
ّ
ّ
ّ
ؤما الباخض ٞؿُداو ٫ا٢تراح جهنُ ٠لها ّ
الدؿلؿل ّ
الخدٟحز( ّ
ّ
الخاعٍخي واإلاٗغفي ّ
مما ًجٗلها
ًد ٤٣الاحؿا ،١وٍسضم
الخٗؼٍؼ).
ّ
ّ
ّ
جٟي بالٛغى من وعاء ٖغيها؛ خُض ّ
ج٣غب الٟهم لل٣اعت ،بنىٕ من الكمى ٫والدؿلؿل والترابِ.
ّ
ّ
ّ
 -1الىظغياث الخلليضيت في الخدـحز:
ُّ
ّ
ّ
وبنما لنمِ ّ
ْهغث ىظو ّ
النٓغٍاث في مُل٘ ال٣غو الٗكغٍنّ ،
الخ٨ٟحر الظي
وؾمُذ بال٨الؾُُ٨ت لِـ ِل٣ضمها ؤو جسل ِٟها،
٢امذ ٖلى ؤؾاؾه ،خُض ّع٦ؼث في مجملها ٖلى الٗمل مٗخبرة ّ
ّ
الخ٠ُ٨
ؤو الٟغص آلت ؤو جاب٘ لها  ،ِ٣ٞوؤ٩ٞاعىا جضٖى بلى
ّ
الظي ًؼاوله الٟغص ،وىى ما ظٗل بٌٗ الٗلماء ًُل٣ىو ٖلحها نمىطط آلالت و٢ض ّ
جم بصعاط نٓغٍت الٗال٢اث
والخإ٢لم م٘ الٗمل
ًة
ّ
ًة
ًة
ّ
ّ
ّ
ؤلانؿانُت يمن النٓغٍاث ال٨الؾُُ٨ت باٖخباعىا منُل٣ا ولبنت عثِؿُت لُ٣ام النٓغٍاث ّ
الؿلىُ٦ت التي وظهذ وع٦ؼث
ّ
الدؿلؿل ّ
الًغوعة اإلانهجُت ّ
اىخمامها ٖلى الٗنهغ البكغي في الٗمل وؤًًا ندُجت ّ
الخاعٍخي وال٨ٟغي .وحكمل
التي ً٣خًحها
الخ٣لُضًت مجمىٖت ّ
النٓغٍاث ّ
ّ
النٓغٍاث الخالُت:
 -1-1هظغيت ؤلاصاعة العلميت(:ؿغيضعيً ووؿلى جايلىع):
النٓغٍت في بضاًت ال٣غو الٗكغٍن ،ندُجت الٗضًض من الٗىامل ّ
ْهغث ىظو ّ
التي ٖاقتها ؤوعوبا وبغٍُانُا والىالًاث اإلاخدضة
وجىؾ٘ في الخغ٦ت ّ
الغٚبت ّ
جُىع نناعي ىاثلّ ،
ألامغٍُ٨ت؛ من ّ
الخجاعٍت والا٢خهاصًت ،و٦ظا ّ
اإلالخت لدكُٛل عئوؽ ألامىا ٫في
اإلاجاّ ٫
الهناعي ،صوو بٖضاص َب٣اث ّ
ٖمالُت ّ
مضعبت و٢اصعة ٖلى ألاصاء بٟٗالُت وٟ٦اءةٞ ،جاءث ؤلاصاعة الٗلمُت ٦دىنلت
ّ
 ، )1915خُض ٧او ٞغٍ ٤الٗمل ٌؿعى لخُىٍغ النؿ٤
–1856
لجهىص ٞغٍ ٤من اإلاهنضؾحو ٖلى عؤؾهم (ؿغيضعيً ووؿلى جايلىع) (
ّ
ّ
ؤلاصاعي ٢ ،Management Systemبل ؤو ًً٘ (جايلىع) مباصت ىظو النٓغٍت في ٦خابه الكهحر (مباصت ؤلاصاعة العلميت) ؾنت
ّ
 ،1911واإلاخمشلت في:
 اؾخسضام َغ ١صعاؾت الخغ٦ت ّ
والؼمن لخدضًض ؤخؿن َغٍ٣ت صاء الٗمل.
الٗماٖ ٫لى جإصًت الٗمل بالُغٍ٣ت اإلاُلىبت ّ
 اؾخسضام الخىاٞؼ الا٢خهاصًت إلٚغاء ّ
وبالؿغٖت اإلاُلىبت ،واإلاٗض ٫اإلاُلىب.
ّ
واإلاخسههحو لخدضًض الٓغو ٝوالكغوٍ اإلادُُت بالٗمل.
 الاٖخماص ٖلى الخبراء
ّ
ّ
ّ
مخٗلّ ٤
بالخنُٓم ؤو جنمُت ؤو بصاعة اإلاىاعص البكغٍت في ّ
اإلااؾؿاث بال
ىظا وججضع ؤلاقاعة بلى ؤنه ٖاصة ما ال جسلى صعاؾت ؤو بدض
ّ ًة
الخاًلىعٍتّ ،
وظاء ٞحها  -باإلقاعة ؤو باإلؾهاب -بلى مباصت وؤؾـ ّ
التي جضٖى بلى الٗ٣النُت ّ
نٓغٍت
والغقض وىى ؤمغ ًجٗل مجها
ًة
وُُْٟت ،باٖخباعىا جغمي بلى جد ٤ُ٣ؤىضاّ ٝ
اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ،من ػٍاصة في ؤلانخاط وػٍاصة ّ
الغبدُت؛ من زال ٫جُبُ٤
ّ
وال٨مُت في حؿُحر وجنُٓم ٖملُاتها وفي ٖال٢اتها الاظخماُٖت وؤلانؿانُت.
ألاؾالُب الٗلمُت
1

. TAYLOR: «La Direction Scientifique des Entreprises», ouvrage présenté par: Med ben

guerna, N°:0152, Enag Edition, Algérie, 1992, P P8 10.

2
تطور الفكر التنظيمي" ،وكالة ادلطبوعات ،الكويت ،1975 ،ص.65
السلميّ " :
 .علي ّ
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نٓغٍخه باالٖخماص ٖلى ّ
و٢ام (جايلىع) بهُاٚت ّ
الخجغبت واإلاالخٓت الٗلمُت والُ٣اؽ؛ بهضّ ٝ
الغ ٘ٞفي ؤلانخاط بلى صعظت بٟٚا٫
ّ
ّ
ًنٟظ ألاوامغ ّ
الهاصعة ٖن ؤلاصاعة الٗلُا ،صوو ج٨ٟحر ؤو ن٣اف
الجانب ؤلانؿاني في الٗملُت ؤلانخاظُتٞ ،هى ًغي ؤو الٗامل ِ
ّ
ّ
والخُىٍغ ّ
خض طاجه ٢خل لغوح ؤلابضإ ّ
ومهممى ألاٖما ،٫وىظا في ّ
ّ
والخنمُت الظاجُت.
مسُُى
وَٗمل و ٤ٞما ًًٗه ِ
ِ
٦ما ّؤنه ٧او ّ
ّ
اإلاخُىعة (الخ٨نىلىظُا بلٛت الٗهغ) ،لخىٞحر الجهض اإلابظو ٫والى٢ذ اإلاؿخٛغ ١من
ٌكضص ٖلى اؾخسضام آلاالث
ّ
ّ
الخبٗاث ّ
ّ
الؿلبُت لالؾخسضام الٟاضر
َغ ٝالٗما ،٫وٍا٦ض ٖلى يغوعة ج٣ؿُم الٗمل بلى ؤظؼاثه البؿُُت ،مخجاىال بظلِ ٪
لآللت ،وانٗ٩اؾاث طلٖ ٪لى الٗامل ّ
والتي من ّ
ؤىمها الُٛاب ،صوعاو الٗمل ،بخؿاؽ الٗامل باالٚتراب ،وما ًنخج ٖنه من
ّ
ًنجغ ٖن طل ٪من ٖغ٢لت وحُُٗل ّ
ّ
للؿحر الخؿن للٗمل وٖضم بلى ٙألاىضاٝ
نغإ ٌُٗل جنمُت اإلاىاعص البكغٍت وما
ّ
الخنُٓمُت.
ّ
ّ
بالخدٟحز ٞهى اٖخماصو بهٟت عثِؿُت ٖلى الخىاٞؼ اإلااصًتّ ،
واإلاخٗلّ ٤
ؤىم ظؼء في ىظو ّ
و٦إو الٗامل ال ّ
ىم له بال
النٓغٍت
ّؤما ّ ٍ
ّ
٣ٞضمىا ّ
الخهىٖ ٫لى اإلاا ،٫وىظو ّ
اإلاهخمحو بهظا اإلاىيىّٕ ،
ُ
النُ٣ت ؤزاعث ظضال ٦بحرا من َغّ ٝ
الن٣ض لها بالتر٦حز ٖلى ظىانب
الن٣اص ّؤجها ؤٟٚلذ بُغٍ٣ت نغٍدت مكاٖغ الٗاملحو وؤخاؾِؿهم ومُىلهم ّ
ال٣هىع ٞحها؛ خُض ًغي ُّ
النٟؿُت والاظخماُٖت
ّ
اإلااصًت صوو الخىاٞؼ ألازغي وىى ؤمغ َّ
ٞنضجه ّ
وخاظاتهم...الخ بتر٦حزىا ٖلى الخىاٞؼ ّ
النْغٍاث الالخ٣ت ؤو ٖلى ألا٢ل ّبُنذ ّؤجها
لِؿذ ّ
ألاىم بحو الخىاٞؼ.
الغٚم من اإلاؼاًا الٗضًضة ّ
التي ّ
٢ضمتها نٓغٍت ؤلاصاعة الٗلمُت صخاب عئوؽ ألامىاّ ،٫
وٖلى ّ
ٞةجها ٢ىبلذ بمٗاعيت قضًضة من
ّ
الٗماّ ،٫جها ؤىملذ صوعىم وؤىمُتهم في الٗمل٦ ،ما ؤجها جنٓغ بلحهم نٓغة حكائمُت (حٗخبرىم ٦ؿالى وال ًدبىو الٗمل،)...
والٗما ٫آنظاّ ،٥
ّ
مما نخج ٖنه مك٨الث ٖضًضة في جل ٪اإلاغخلت ٦خدُُم
وىى ما ّؤصي بلى ْهىع نغاٖاث بحو ؤلاصاعة
اإلاىظهت لهظو ّ
ّ
الٗما ٫وَغصىم وٚحر طل .٪وٍم٨ن جلخُو ّ
آلاالث،جىّ ٠ُ٢
النٓغٍت ٦ما ؤوعصىا (عوبغث
ؤىم الانخ٣اصاث
الن٣اٍ ّ
والعماٌ) في ّ
ّ
الخالُت:
َيىـ) في ٦خابه (ؤلاصاعة العلميت
 خغ٦ت ؤلاصاعة الٗلمُت ازترإ اؾخسضم لٛغى ػٍاصة ؤلانخاط صوو مغاٖاة لشخهُت الٗاملحو وخ٣ى٢هم وؾٗاصتهم.
ّ
 نٓغث للٗامل ٖلى ّؤنه ّ
مجغص من ؤصواث ؤلانخاط و٢لهخه بلى مجغص ظهاػ نه ٠ؤوجىماجُ٩ي ملخ ٤باآللت.
ؤجها جً٘ في ؤًضي ؤعباب الٗمل ٦مُت ىاثلت من اإلاٗلىماث وألاؾالُب ّ
٦ ما ّ
التي باإلم٩او اؾخسضامها بك٩ل مؿخهجن ًم٨ن
ّ
ؤو ًُلخ ٤ألايغاع بمهالر ّ
الٗما ٫واؾخٛاللهم بك٩ل منٓم.
 -2-1هظغيت الـلؿـت ؤلاصاعيت ( )Xو(( :)Yصوػالؽ مان ػغيؼىع):
ّ
ّ
٢ضم (صوٚالؽ ماٚ ٥غَٛىع) مجمىٖت من الاٞتراياث ٖن ّ
ومدضصاث ؾلى ٥ألاصاء بك٩ل
الؿلى ٥ؤلانؿاني بك٩ل ٖام،
ّ
للُبُٗت ؤلانؿانُت وج٣ىم ٖلى الاٞتراياث ّ
النٓغٍت ألاولى وهي ّ
ؤو ّ
زام؛ خُض ّ
الخالُت:
النٓغٍت ( )Xج٣ىم ٖلى نٓغة حكائمُت
 ؤلانؿاو ٦ؿى ٫بُبُٗخه وال ًدب الٗمل.
ًة
ٌٗ ض ؤلانؿاو زامال ال ًدب جدمل اإلاؿاولُت.
ّ
وًٍٟل ؤو ً٩ىو مغئوؾا ال عثِؿا؛ؤي ًبدض ّ
ٖمن ً٣ىصو.

 .1لوكيا اذلامشي":نظرية المنظمة"،ص.48

 .2زلمد حسن عبد اذلادي الصباغ":القيادة اإلدارية في ضوء المنهج العلمي والممارسة" ،دار الوسط للدراسات والنشر والتوزيع ،1984 ،ص.46
 .3سليماف خليل الفارس وآخروف" :إدارة الموارد البشرية -األفراد ،"-ط ،6منشورات جامعة دمشق ،سوريا ،2005/2004 ،ص ص.85 84
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ًة
ًة
التهضًض به؛ ؤي ّ
 من ؤىم وؾاثل ص ٘ٞألاٞغاص للٗمل الٗ٣اب ؤو ّ
ؤو ؤلانؿاو ٌٗمل زىٞا من الٗ٣اب ولِـ خبا في الٗمل.
ّ
 يغوعة ٞغى ّ
الغ٢ابت الكضًضة ٖلى الٗامل ٧ي ٌٗمل وبجبإ ؾُاؾت الٗها الٛلُٓت مٗه.
 ألاظغ والخىاٞؼ اإلااصًت ألازغي ّ
ؤىم خىاٞؼ الٗمل لضًه.
وٖلى ؤؾاؽ ىظو الاٞتراياث اجسظث ؤلاصاعة ّ
الخ٣لُضًت الخُِ وألاؾالُب اإلاالثمت إلصاعة الجهض البكغي ،وظٗلذ ّ
التهضًض
ًة
وؾاثال لهاّ .و ىظو ّ
الؿُاؾت في بصاعة ألاٞغاص ُو ِيٗذ لخخماش ى م٘ اٞتراياث ْاإلات لؿلى٥
وؤلاقغا ٝاإلاد٨م ٖلى الٗاملحو
الٗما ،٫وؤزبدذ بُالجها الٗلىم الاظخماُٖت وججاعبها اإلاسخلٟت٦ ،ما صخًتها خ٣اثٖ ٤لمُت ٦شحرة ونٟذ جلّ ٪
التي جمّ
ّ
الهٟاث ّ
بلها٢ها بالٗنانغ البكغٍت الٗاملت وؤزبدذ ّؤجها لم ج٨ن من ّ
الهٟاث اإلاىعوزت للبكغ وال من َباجٗهم ،بل هي ؤنضاء إلاا
ّ
جنخهجه ؤلاصاعة من زُِ صٞاُٖت يض اٞتراياث زاَئت في ّ
و٧لها في الخ٣ُ٣ت جمشل اإلانُل٣اث ّ
الغثِؿُت
الؿلى ٥ؤلانؿاني .
للنٓغٍت الؿاب٣ت ( ّ
ّ
النٓغٍت الخاًلىعٍت).
وبناء ٖلى الاٞتراياث ّ
ًة
الؿاب٣ت٢،ام (مان ػغيؼىع) با٢تراح اٞتراياث ؤزغي مٗا٦ؿت جماما لألولى ،بٗضما ؤزبدذ البدىر
وؤو ىنا ٥ظانبا بنؿانُا في الٗمل وؤلانخاطّ ،
صختهاّ ،
الاظخماُٖت ّ
والنٟؿُت ٖضم ّ
والنٓغٍت( )Yجامن بضوا ٘ٞالٗمل وخاظاث
الٗاملحو ،ومن ّ
ؤىم اٞتراياتها نظ٦غ ما ًلي:
ِ
ّ
ّ 
ؤو الجهض الظي ًبظله الٟغص في الٗمل،ؾىاء ٧او ظهضا بضنُا ؤم ٖ٣لُا ىى ؤمغ َبُعي والٗمل ىى مهضع عيا للٟغص،
لظلٞ ٪هى ًنجؼو َىاُٖت ولِـ بلؼاما٦،ما ّ
ؤو الٗمل ًم٨ن ؤو ً٩ىو مهضعا للٗ٣اب وبظل٣ً ٪ىم ؤلانؿاو ُّ
بخجنبه ّنه ّ
ًاصي
للٗ٣اب.
ّ
اإلاتزمخت ّ
الغ٢ابت الخاعظُت ّ
ّ 
والتهضًض بالٗ٣اب لِؿخا الىؾُلخحو الىخُضجحو اللخحو جضٗٞاو الٗاملحو لبظ ٫ما ًلؼم من ظهض
ّ
الغ٢ابت ّ
اإلااؾؿت؛ بط ّ
لخد ٤ُ٣ؤىضاّ ٝ
ؤو الٟغص الٗامل ؾى٣ً ٝىم بمهماث ّ
والخىظُه الظاجُحو النجاػ ما التزم به.
ّ
ًخ٣بل ؤلانؿاو اإلاؿاولُت بغيا وٍبدض ٖجها.

ّ
ٌٗ مل ؤلانؿاو ٖاصة ؤمال في الخهىٖ ٫لى اإلا٩اٞإة ولِـ زىٞا من الٗ٣ىبتّ ،
وؤىم م٩اٞإة لإلنؿاو جلّ ٪
التي جد ٤٣له
ّ
ّ
الغيا الشخص ي وبقبإ خاظاث جد ٤ُ٣الظاث لضًه.
ّ
ّ ّ
بطو ىظو هي اٞتراياث ّ
الضاُٗٞت با ىضا ،ٝومن زالّ ٫
الؿماح
التي جغ٦ؼ ٖلى الُ٣اصة ؤلاصاعٍت من زال٫
النٓغٍت()Y
وجاصي بلى جد ٤ُ٣ؤىضاّ ٝ
الغيا الشخص ي لضحهم ماصامذ حؿاىم ّ
للمغئوؾحو بخدّ ٤ُ٣
الخنُٓم .
 -3-1هظغيت العالكاث ؤلاوؿاهيت:
بالنٓغ بلى الانخ٣اصاث ّ
ّ
التي وظهذ بلى نٓغٍت ؤلاصاعة الٗلمُتٖ ،لى زالر مؿخىٍاث مهمت:
ألاوٌ :جدلُل الٗمل بُغٍ٣ت مُ٩انُُ٨ت (آلُت).
الثاوي :ج٣ؿُم الٗمل ًاصي بلى اإلالل.
الثالث :الخىاٞؼ اإلااصًت وخضىا ال ّ
جاصي بلى ػٍاصة ؤلانخاط...
1
للسلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظّمات اإلدارية" ،دار ادلستقبل للنشر والتوزيع ،عماف،
السلوك التنظيمي ،دراسة ُّ
 .زلمد قاسم القريويتّ " :

 ،1989ص ص.36 35

2
عماف ،1990 ،ص.51
 .زلمد جنيب شاويش" :إدارة األفراد" ،ط ،1دار الشروؽ للنشر والتوزيعّ ،
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ىظو الانخ٣اصاث وٚحرىا ؾمدذ ببروػ ّجُاع الٗال٢اث ؤلانؿانُت من زال ٫صعاؾاث وؤبدار ّ
٧ل من (بلخىن مايى) و(عوزلؼ
بالخ٣ضم بٗلم الٗال٢اث ؤلانؿانُتّ ،
التي ٧انذ بمشابت ٟ٢ؼة ىاثلت ّ
ّ
بغحؼ) ( وحاعصهغ) و(ليىغث)ّ ،
اإلادهل ٖلحها من
والنخاثج
ّ
النٓغة ألاخاصًت ّ
جدى ٫من ّ
الهناٖت٩ٞ.انذ نُ٣ت ّ
٢ىٍا ٖلى ؤىمُت الٗنهغ ؤلانؿاني في ّ
التي ٧انذ ؾاثضة
ججاعبهم٧،انذ صلُال
الخنُٓم ،وؤبغػث يغوعة جُىٍغ َغّ ١
في ّ
الخنُٓم ٖلى ؤؾـ مٛاًغة إلاا ظاء في ؾاب٣اتها وزانت ؤلاصاعة الٗلمُت.
اؾخُإ (بلخىن مايى) من زال ٫ؤبدازه اإلاٗغوٞت بإٖماَ ٫اوزىعنّ ،
بالكغ٦ت ّ
ّ
الٗامت لل٨هغباء بإمغٍ٩ا ؤو ً٨ك٠
والتي ؤظغٍذ
زُٟا لم ً٨ن مٗغوٞا ٢بل وىى الجماٖت ؤو ما ؤَلٖ ٤لُه حؿمُت ّ
نضٞت ّ
مخٛحرا ًّ
الخنُٓم ٚحر ّ
الغؾمي.
ِ
ّ ّ
ألاو ٫لهظو ّ
٣ٞض ٧او الهضّ ٝ
الخجاعب ىى البدض ٖن الٗال٢اث بحو نىُٖت ؤلاياءة وٞاٖلُت ّ
الٗما ٫في ألاصاء  ،بال ؤنه لم
اإلاخٛحرًن اإلاظ٧ىعٍنّ ،
ّ
ّ
ل٨نه ٧او ٖلى ً٣حو من وظىص ٖامل آزغ ؾاىم في طل.٪
ًخىنل في نخاثجه بلى بزباث وظىص ٖال٢ت بحو
جبحو له من زاللها ّ
النخاثج ٢ام بةظغاء ججاعب ؤزغي صامذ ّ
وٖلى بزغ ىظو ّ
ؾذ ؾنىاث وهي ما ٌٗغ ٝبٛغٞت الازخباعّ ،
ؤو
الندُجت بظ٦غو للٗنانغ ّ
الؿاثضة في الىعقت،وٖلى ىظا ألاؾاؽ ٢ام بخبرًغ ىظو ّ
ؤلانخاط ًغجبِ بنىٕ الٗال٢اث ّ
الخالُت:
ّ
ّ
والخغٍت في جنُٟظ الٗمل.
 نمِ الُ٣اصة الظي احؿم بنىٕ من اإلاكاع٦توخب الٗمل الجماعي ّ
 اإلاغ٦ؼ الاظخماعيّ ،لُٗنت البدض.
ّ
 الُ٣اصة ٚحر ّالغؾمُت وبغوػ ؤٞغاص مازغٍن في الجماٖت.
ّ
 الكٗىع بإمن الٗمل.ّ
وبالخالي ْهغ مٟهىم ؤلانؿاو الاظخماعي وىى مهُلر ّ
ًضٖ ٫لى الخاظاث ألاؾاؾُت للٟغص في الٗمل وهي خاظاث اظخماُٖت،
الغؾمُت من ظهت ومن ظهت زانُت ّ
وىظا ٌٗني بُٖاء ّ
ؤىمُت ٢هىي لجماٖت الٗمل ٚحر ّ
جبني نمِ لإلصاعة ٌؿخجُب وٍغاعي
ِ
الخاظاث الاظخماُٖت ّ
للٗما. ٫
وٍم٨ن ببغاػ ظضًض الٗال٢اث ؤلانؿانُت ومؿاىمتها ُٞما ًلي:
 البض من صعاؾت الجماٖت بض ٫الٟغص.ّ
ّ
 الالمغ٦ؼٍت في اجساط ال٣غاعاث.ّ
ممشل ّ
 اٖخباع اإلاكغٖ ٝلى ّالؿلُت.
الٗما ٫بمشابت ال٣اثم باالجهاالث في الجماٖت وبحو باقي الجماٖاث ولِـ
التر٦حز ٖلى جنمُت عوح اإلاؿاولُت لضي ّ
 ّالٗما ٫ال ٖلى مغا٢بتهم .
زم ّ
وٍنٓغ ؤصخاب ىظو النٓغٍت بلى الٗامل ٖلى ّؤنه ٧اثن بكغي له مكاٖغ وؤخاؾِـ،وٍخٟاٖل م٘ بُئخه ( ّ
الخنُٓم) ومن ّ
ٞةو
ًة
جد ٤ُ٣ؤىضا ٝىظا ألازحر وزهىنا ع ٘ٞؤلانخاظُت ّ
جمغ ٖبر بٖاصة الاٖخباع للٗنهغ البكغي وٖضم نُٟه ٦ما ٧او ؾاثضا؛وىظا
 .1فاروؽ مداس" :التّنظيم وعالقات العمل" ،دار مدين ،اجلزائر ،2002 ،ص.15

2

. O.C.D.E: «Les Progrès dans L'organisation du Travail», séminaire patronal international,

Paris, 1974, P23.
3

. Bruno LUSSATO: «Introduction Critique aux Théories D'organisation», Dunod, 1977,
P71.
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ّ
الهاٖضة ّ
من زال ٫اخترام الُ٣م ّ
الاجها ٫والٗال٢اث الاظخماُٖت واإلاهنُت ّ
والناػلت
التي ًدملها ألاٞغاص والاىخمام بٗنانغ
وٖلى ظمُ٘ ألانٗضة.
ّ
اإلاخُىعة آنظا ٥وجنُٓم الٗمل و ٤ٞنمىطط ؤلاصاعة الٗلمُت ،وزانت في
 1920وم٘ اندكاع اؾخسضام آلاالث
ٞمنظ ؾنت
ّ
اإلااؾؿاث ألامغٍُ٨ت َٟذ ٖلى ّ
ّ
الؿُذ ْاىغة الجمىص ؤو الخل٩ا  flânerieلضي ّ
الٗما ٫الظًن بضئوا ٌكٗغوو بانسٟاى
ّ
مٗنىٍاتهم و٣ٞضاو الاىخمام بالٗمل.
ّ
 ،1932زلهىا من زاللها بلى ؤنه ال ًم٨ن
/1927
٢ام (بلخىن مايى) ومجمىٖت من الباخشحو بضعاؾت ٖلى مٗامل َاوزىعن
ّ
ٖمالها ّ
ج٣ضًم ّ
ًخد٨م في ّ
مخٛحر ألاظغ  ،ِ٣ٞوؤْهغث صعاؾت الجماٖاث الاظخماُٖت في
اإلااؾؿت ٧ىخضة ا٢خهاصًت زالهت
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
جمشله ّ
الٗمل وظىص ُ٢م ّ
اإلااؾؿت
مُٗنت ال ًم٨ن جٟؿحرىا بال باالٖخماص ٖلى مغ٦ؼ الجماٖت في النؿُج البكغي ال٨لي الظي
ّ
1946خحو ّؤ٦ض ٖلى ّ
الظي ّؤ٦ضو (بلخىن مايى) في ٦خابه :اإلاكاول ؤلاوؿاهيت للمضيىت ّ
ؤو الخاظاث
الهىاعيت ؾنت
وىى ألامغ
للٗماّ ٫
بالغٚم من ّ
الاظخماُٖت ّ
ؤىم من الخاظاث الا٢خهاصًت ّ
ؤىمُت ىظو ألازحرة ؤًًا.
الٗما ٫م٘ بِئتهمّ ،ؤ٦ض ؤصخاب ىظو ّ
اإلااؾؿت ّ
النٓغٍت ٖلى وظىب صعاؾت ّ
ولٟهم جٟاٖل ّ
الهناُٖت باٖخباعىا نؿ ٤اظخماعي
ّ
ًم٨ن طل ٪من ٞهم الٗال٢اث الاظخماُٖت ّ
التي ّ
ًاؾؿها ّ
الٗما ٫م٘ بًٗهم البٌٗ
بدنُٓمه الهغمي وبُ٣مه وعمىػو؛ بدُض
( ّ
الخنُٓم ٚحر ّ
الغؾمي).
ّ
الخٗغٖ ٝلى نؿ ٤النكاَاث الٟغصًت في بَاع الٗال٢اث الاظخماُٖت ،ومن طل٪
وٖلُه ٣ٞض ؤونذ ىظو النٓغٍت بًغوعة
ّ
ّ
ّ
يغوعة الاٖخماص ٖلى ىظا النؿ ٤ومٗغٞت ٖمله ؤو جإزحرو إلصماظه في مسُُاث وجىٗ٢اث ؤلاصاعة ،وٖلى منُّ ٤
الٗما ٫الظي
والغمىػ الاظخماُٖت  .وم٘ طل ٪ال ًم٨ن ٞهم ّ
حٛظًه اإلاكاٖغ اإلاسخلُت بالغوجحو ّ
والخ٣الُض ّ
الخنُٓم ؤلانؿاني بمٗؼٖ ٫ن
وؤو الٗال٢اث ؤلانؿانُت حٗخمض بالضعظت ألاولى ٖلى ألاٞغاص بهٟتهم بكغا وٖلى الُ٣م واإلاكاٖغ ّ
الخنُٓم الخ٣نيّ ...
ّ
التي
ًدملىجها. ...
ًة
ًة
٧ل مجهما لآلزغ؛ بط ّ
مننجمت بحو ؤلاصاعة ّ
ؤو ّ
والٗما ٫ؤًن ٌُؿاىم في ٞهم ّ
٧ل
وٍم٨ن لالجها ٫اإلاغو والكٟا ٝؤو ًُدضر ٖال٢ت
الخٟاٖل اإلاخباص...٫طلّ ٪
التي ٌٗمل ٖلى اخترامها ومندها اٖخبا ا زالّ ٫
َغ ٝله عمىػو وُ٢مه ومٗانُه ّ
ؤو مٓاىغ الاجها٫
ع
ّ
جخمشل في انخ٣ا ٫اإلاٗلىماث وآلاعاء واإلاكاٖغ وجباصلها بهىعة ص٣ُ٢ت وواضخت في خُجها.
ّ
ّ
الٓىاىغ ّ
والغمىػ ّ
ّ
ًخإزغ بلى خض ٦بحر بالُ٣م ّ
التي
التي ًدملها وَٗخبر نٓام الُ٣م ؤلانؿانُت من ؤٖ٣ض
والؿلى ٥الٟغصي للٗامل
ّ
جخإزغ بالبِئت اإلادُُت...وٍم٨ن ؤو ج٩ىو ُ٢م الجماٖاث ٚحر الغؾمُت مخىا٣ٞت م٘ ؤىضاّ ٝ
الخنُٓم ،وىظا ٌؿاٖض ّ
اإلااؾؿت
الهٛحرة وال٨بحرةّ ،ؤما في خا ٫خضور حٗاعى اإلاىا ٠٢والُ٣م ّ
ٖلى بلى ٙؤىضاٞها ٦ما ًجض الٗامل نٟؿه في الجماٖخحو ّ
ٞةو
الؿلبي من ألاَضاؾ ّ
الغؾمُت جإزظ اإلاىّ ٠٢
الجماٖاث ٚحر ّ
الخالُت:

 .1بوبكر بوخريسة :مرجع سبق ذكره ،ص.118

 .2مصطفى عشوي" :أسس علم النفس الصناعي التنظيمي" ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،1992 ،ص.78

3

. DAVAL, R: «Traite de Psychologie Social», T2, puf, Paris, 1970, p p214 216.

4

. BERNOUX, P H: «La Sociologie des Organisations», E-Seuil, Paris, 1985, p p202 210.

 .5سليم نعامة" :مشكالت العمل واإلنتاج في المؤسسة الصناعية" ،دار عكرمة ،دمشق ،د ت ،ص.51
6
السلوك اإلنساني في التنظيم" ،ط،2القاىرة ،1976 ،ص ص.188 187
 .زلمد علي شهيبّ ":

14

العضص  : 16ؿيـغر – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي
 ػٍاصة مٗضالث ؤلانخاط.
 ػٍاصة الىالء ّ
للخنُٓم.
 اإلادآٞت ٖلى ّ
مٗضالث منسًٟت للخُٛب...

ّ
ّ
جإ٦ض ّ
بو الاٖخناء باإلنؿاو في الٗمل لم ًٓهغ ّبال بهضّ ٝ
ؤو جد ٤ُ٣بٌٗ الٓغوٝ
الغ ٘ٞمن الٟ٨اًت ؤلانخاظُت بٗضما
ّ
النٟؿُت واإلاٗنىٍت ّ
للٗماٌ ٫ؿاٖض ٖلى ع ٘ٞبنخاظهم ،و٢ض ؤقاع بلى طل( ٪ؿغوؿحز) ب٣ىله...:بو مك٩لت بنخاظُت الٟغص هي ؤوال
ّ
وؤزحرا من مكا٧ل الٗال٢اث ؤلانؿانُتٞ ،إي ٞغص ّ
الشالزت ٖ-نانغ  -وزانت ّ
الغوح ًجب
ًخ٩ىو من ظؿم ،وٖ٣ل وعوح وىظو
الٗناًت بها لخدٟ٦ ٤ُ٣اًت بنخاظُت ؤ٦بر لإلنؿاو .
ّ
الىظغياث ّ
الؿلىهيت:
-2
ّ -1-2
هظغياث اإلادخىي:
ّ
ّ ّ
الؿلى ٥وجبدض في ألاؾباب ّ
جغ٦ؼ ٖلى الٗىامل ّ
وهي جلّ ٪
التي جشحر ّ
التي جخد٨م ُٞه ؾىاء ٧او بنؿانُا ؤو
النٓغٍاث التي
جنُٓمُا؛ ؤي البدض في الٗىامل وألاؾباب اإلاسخلٟت (اإلاشحراث الخاعظُت) ّ
الؿلى٥؛ ؤي ّ
التي جشحر ّ
ّ
جخدضر ٖن ما هي الخاظاث
التي جدغ ٥الٟغص وحك٩ل ؤؾاؽ صاُٗٞخه ،وحكمل مجمىٕ ّ
النٓغٍاث َّ
الخالُت :نٓغٍت ماؾلى للخاظاث ،نٓغٍت ؤلضعٞغ ،ونٓغٍت
الٗاملحو ونٓغٍت ؤلانجاػ .
 -1-1-2هظغيت ُّ
جضعج الخاحاث ):)Abraham MASLOW
ًة
٢ضم ٖالم ّ
ّ
 )1970في زمؿُنُاث ال٣غو الٗكغٍن نٓغٍت ال٢ذ عواظا ٦بحرا ختى منخه٠
/1908
النٟـ ألامغٍ٩ي (ابغاَام ماؾلى
ّ
الؿبُٗنُاث وماػالذ بلى ًىمنا ىظا ؤال وهي ّ
جضعط الخاظاث .وج٣ىم ٖلى ج٣ؿُم الخاظاث ؤلانؿانُت بلى مجمىٖاث ٦ما ًلي:
ّ ؤوال :الخاحاث الـحزيىلىحيت(:العًىيت/ألاؾاؾيت) مشل:الجىٕ،الُٗل،الجنـ،الؿ٨ن...وهي خاظاث يغوعٍت ل٩ل
الناؽ للخٟاّ ٖلى الخُاة واؾخمغاعىا ،وهي مىي٘ اىخمام الشخو ٢بل ؤي ش يء آزغ.
 زاهيا :خاحاث ألامً(:الًماو) وحكمل الخٗغى للمساَغ الجؿضًت والنٟؿُت ،وخاظاث اَمئناو الٟغص في ٖمله وٖضم
و٢ىٖه جدذ التهضًض ب٣ٟضاو الٗمل...
 زالثا :خاظاث الانخماء والخب.
 عابعا:خاحاث جلضيغ الظاث :وهي الخاظت و ٌكٗغ ؤلانؿاو ؤو آلازغٍن ًدترمىنه وٍ٣ضعونه ،والكٗىع باالنجاػ وبال٣ىة،
والش٣ت في ىظا الٗالم والاؾخ٣اللُت والخغٍت واإلاغ٦ؼ...
 زامؿا :خاحاث اإلاعغؿت والـهم.
 ؾاصؾا :الخاحاث الجماليت.

 .1عادؿ حسن" :إدارة األفراد" ،دار اجلامعة ادلصرية ،القاىرة ،1979 ،ص.22
* .راجع:

- HERZBERG: « Le Travail et la Nature de L'homme », EntrepriseModerne

d'Edition, 1978.

 .2عبد الباري ابراىيم درة ،زىًن نعيم الصباغ" :إدارة الموارد البشرية في القرن ،21منحى نظمي" ،ط ،1دار وائل للنشر ،عماف ،2007 ،ص.389
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 ؾابعا :خاحت جدليم الظاث :وهي الخاظت و ًد ٤٣ؤلانؿاو طاجه؛ ؤي اإلاُل لضي الشخو و ًهبذ مد٣٣ا إلاا ىى
٧امن ُٞه ،وٍم٨ن نُاٚخه ٖلى ؤنه الغٚبت و ًهبذ الٟغص ؤ٦ثر وؤًٞل مما ىى ٖلُه (ؤي ش يء ىى ٢اصع ؤو ًهبده ولِـ
مؿخدُال).
وحٗبر اإلاؿخىٍاث ألاعبٗت ألاولى من الخاظاث ّ
الؿاب٣ت جغجبِ ّ
بالضاُٗٞت لخد٣ُ٣ها ّ
والخاظاث ّ
التي ًاصي ٖضم بقباٖها بلى زلل
ّ
ؤو ٢لً ٤ض ٘ٞبالٟغص بلى مداولت بقباٖها الؾخٗاصة ّ
الخىاػو وز ٌٟال٣ل ٤اإلاترجب ٖجها وٍ٩ىو ؾببها الخاظاثٞ .الخاظاث
ّ
الٟحزًىلىظُت ّ
حٗض نُ٣ت البضاًت ٧ىو الشخو ًبدض ٖن بقبإ خاظاجه ألاؾاؾُتٞ ،ةو لم ٌؿخُ٘ بقباٖها من زال٫
ُ
ّ
ّ
قبٗذ جبرػ لضي الٗاملحو ؤىمُت بقبإ
وُْٟخه ٞهي جب٣ى مؿُُغة ختى وبو لم ج٨ن باقي الخاظاث مكبٗت .ؤما بطا ؤ ِ
٧ل ما من قإنه ؤو ًًمن للٟغص ؾالمت وؤمنا من اإلاساَغ ّ
ّ
ّ
وجخًمن ّ
التي
ومىظها لؿلى٦هم،
الخاظاث اإلاىالُت لخ٩ىو صاٗٞا
ًم٨ن ؤو ّ
ًخٗغى لها زال ٫ؤصاثه لٗمله مشل :الاؾخ٣غاع في الٗمل ،الخهىٖ ٫لى ؤظغ ٧اًً ٝمن له الِٗل ال٨غٍم،
الخهىٖ ٫لى ّ
الخإمحو الاظخماعي...
الؿاب٣ت ٢ض ؤقبٗذ ،وج٩ىو مىظهت للؿلى ٥صازل ّ
ّؤما الخاظاث الاظخماُٖت ٞال جٓهغ ّبال بٗضما ج٩ىو الخاظاث ّ
اإلااؾؿت،
ّ
ّ
وجمشل ىظو الخاظاث الخض الٟانل بحو الخاظاث ّ
اإلااصًت واإلاٗنىٍت .لخإحي بٗضىا خاظاث ج٣ضًغ الظاث ،وٍ٩ىو الٟغص ىنا،
اٚبا في ج٩ىٍن ؾمٗت َُبت وعاٚبا في اخترام الٛحر له ّ
والخمخ٘ باالؾخ٣اللُت ججاو آلازغٍن ،لُهبذ َالبا للمٗغٞت والٟهم
ع
ّ
ّ
ّ
وؤلاإلاام بمسخل ٠مخُلباث الٗمل ومؿاولُاجه...بلى ؤو ً٩ىو نىعة ظُضة جاصي به بلى مداولت جد ٤ُ٣طاجه باالنجاػ
ّ
والابخ٩اع ،وجهبذ ّ
مىظهت لؿلى٦ه بٗض بقبإ مسخل ٠الخاظاث ّ
الؿاب٣ت ،وىظو الخاظت جؼصاص ٧لما ػاص بقباٖها (جد٤ُ٣
الٟغص لها).
ّ
حٗغيذ ّ
بال ّؤجها ّ
وٖلى ّ
لٗضة اهخلاصاث نظ٦غ مجها:
الغٚم من ؤو نٓغٍت (ماؾلى) ال٢ذ عواظا واؾٗا،

 نٗىبت وي٘ خضوص ٞانلت وواضخت بحو الخاظاث؛بط لِـ من الؿهىلت جدضًض خض النتهاء خاظت ما لُ٩ىو اإلاىالي بضاًت
لخاظت ؤزغي.
 ج٣ىم النٓغٍت ٖلى اٞتراى ّ
ؤو بقبإ خاظت مُٗنت ً٣ٟضىا ٞاٖلُتها في لٗب صوع الخاٞؼ ؤو ّ
الضا ٘ٞلضي الٟغص ،والضعاؾاث
ؤ٦ضث ٖضم صخت ىظا الاٞتراى.
ٌٗ اني نمىطط (ماؾلى) من نٗىبت ازخباعو ٖملُا.
َّ
وٖلى الغٚم من ٧ل طلٞ ٪ةو ىظو النٓغٍت جب٣ى ٖلى ألا٢لّ ،
الضعاؾت النٓغٍت والٗلمُت ألاولى اإلانٓمت التي ؤوضخذ ؤو صوا٘ٞ
الٟغص في الٗمل ال ج٨من في الضوا ٘ٞالا٢خهاصًت والاظخماُٖت ٞدؿب؛ بل ىنا ٥صوا ٘ٞؤزغي ؤؾمى ال ج٣ل ٖن ؾاب٣اتها.
واٖخماصا ٖلى ىظو النٓغٍت ٞةو مؿئى ٫اإلاىاعص البكغٍت ؤو اإلا٩ل ٠بدؿُحرىا ...وبٛغى اؾخٛال ٫ىاجه اإلاىاعص بهىعة خؿنت،
ّ
ومؿخمغة ٧ىو الخاظت ٚحر اإلاكبٗت
البض له من مداولت ال٨كٖ ٠ن خاظاث ؤٞغاصو (مغئوؾُه) ٚحر اإلاكبٗت بهىعة صاثمت

 .1عبد الفتاح بومخخم :مرجع سبق ذكره ،ص .119
 .2سليماف خليل الفارس وآخروف :مرجع سبق ذكره ،ص ص.78 77

16

العضص  : 16ؿيـغر – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

مىظها ٗٞاال ّ
للخنُٓماث في ٞهم ّ
اإلاىظه ألاؾاا ّي لؿلى ٥ألاٞغاص٦ .ما ّؤجها حٗض ّ
ج٩ىو ٖاصة ّ
الضوا ٘ٞوفي جدضًض الىؾاثل
اإلاالثمت لخدٟحز مىاعصىا البكغٍت.
 -2-1-2هظغيت (:(CLAYTON ALDERFER) :)E-R-G
ّ
ّ
جلخو ىظو ّ
النٓغٍت ىغم (ماؾلى) للخاظاث بلى زالر ٞئاث جمشل الخاظاث ؤلانؿانُت وهي :خاظاث الب٣اء ( Existence
ِ
ّ
،)needsخاظاث الانخماء ( ،)Relatedness needsخاظاث الخُىع( .)Growth needsوجمشل الٟئت ألاولى ألاق٩ا ٫اإلاسخلٟت للغٚباث
الٟحزًىلىظُت واإلااصًت ٧الجىٕ ،الُٗل ،اإلاؿ٨ن واإلالبـ ...وحكمل في مدُِ الٗمل ؤًًا ألاظغ واإلاؼاًا اإلااصًت اإلاسخلٟت،
وْغو ٝالٗمل اإلااصًت ،من بياءة وظى مالثم ...وىظا ما ً٣ابل الخاظاث الٟحزًىلىظُت وبٌٗ خاظاث الؿالمت في ىغم
(ماؾلى).
ّؤما خاظاث الانخماء ٞدكمل ٧ل الخاظاث الخانت بالٗال٢اث الشخهُت م٘ آلازغٍن في م٩او الٗمل ،وٍخى ٠٢ىظا النىٕ من
الخاظاث ٖلى ٖملُت جباص ٫اإلاكاٖغ م٘ آلازغٍن للخهىٖ ٫لى الغيا .وٍ٣ابلها في ىغم (ماؾلى) للخاظاث خاظاث ألاماو
والخاظاث الاظخماُٖت وبٌٗ من خاظاث ج٣ضًغ الظاث.
ّ
الخُىع ٞهي جمشل مجمل الخاظاث التي جخًمن ظهىص الٟغص اإلاىظهت ندى جد ٤ُ٣الخُىع اإلابضٕ ؤو
وُٞما ًسو خاظاث
الظاحي في الىُْٟت ؤو الٗمل ،وال ٌؿخُُ٘ الٟغص بقبإ ىظو الخاظاث بال بخىلُه إلاهام وؤٖما ٫جخُلب اؾخسضام ظمُ٘ ٢ضعاجه
وختى ىظا ال ًٟ٨ي ؤخُانا بط ًخىظب ٖلُه جُىٍغ مهاعاجه و٢ضعاجه لخد ٤٣طل .٪وهي ج٣ابل خاظاث جد ٤٣الظاث ٖنض
(ماؾلى).
وج٣ىم ىظو النٓغٍت ٖلى زالر َغوح ؤؾاؾُت هي:
ّ
** ٧لما انسًٟذ صعظت بقبإ ؤي خاظت من جل ٪الخاظاث ،ػاصث الغٚبت في بقباٖها؛ ٞةطا ٢لذ صعظت ؤلاقبإ لخاظاث
الب٣اء في الىُْٟت (ألاظغ مشال) ػاصث الغٚبت في َلب ىظو الخاظاث.
** ٧لما جم بقبإ خاظاث في اإلاؿخىي ألاصنى ،اججهذ الغٚبت بلى َلب خاظاث اإلاؿخىي ألاٖلى الخالي؛ ٞةطا ٧او ألاظغ مشال
٧اُٞا للمىعص البكغي بما ًد ٤٣مٗه بقبإ خاظاث الب٣اء ،اقخضث الغٚبت في الخهىٖ ٫لى خاظاث الانخماء ،وهي الخاظاث
التي جلي خاظاث الب٣اء.
** ّ٧لما ٢لذ صعظت بقبإ خاظاث اإلاؿخىٍاث الٗلُا ،اججهذ ّ
الغٚبت بلى بقبإ خاظاث اإلاؿخىٍاث الضنُا.
 -3-1-2هظغيت العىامل اإلاؼصوحت /العاملحن: )HERZBERG( :
ّ
 ،1959واخخىث ٖلى جدلُل آزغ للضاُٗٞت ،خُض ؤظغي صعاؾت ٖلى 200مهنضؾا
٢ضم (ؿغيضعيً َحرػبغغ) ىظو النٓغٍت ؾنت
ًة
ومداؾبا في 09ماؾؿاث مسخلٟت في مىا ٘٢مسخلٟت مداوال ٞهم قٗىعىم خى ٫ألاٖما ٫التي ً٣ىمىو بها؛ خُض وظه بلى
ؤٞغاص الُٗنت ؾاالحو،ألاوًُ ٫لب مجهم ط٦غ الٗىامل التي ظٗلتهم ٌكٗغوو بدالت ٖضم الغيا ٖن الٗمل في ٦شحر من
BERGERON : « Gestion Moderne », Gaétan Morin, 1982, p192 -JEAN

 -PIERREأنظر. :

1

CLAUDE SCHIED : « Les Grands Auteurs en Organisation », Dunod, Paris,1980, pp227
 .2صالح الدين زلمد عبد الباقي" :السلوك اإلنساني في المنظمات" ،الدار اجلامعية ،مصر ،2001 ،ص.112
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الخاالث ،ؤما الشاني ُُٞلب مجهم ط٦غ الٗىامل التي ظٗلتهم ٌكٗغوو بدالت من الغيا ٖن الٗمل ،و٢ام بخهنُ ٠نخاثج
الض اؾت في مجمىٖخحو :مجمىٖت الٗىامل الصخُت (الى٢اثُت) ،ومجمىٖت الٗىامل ّ
الضاٗٞت.
ع
ّ
الصخُت ٞهي جل ٪الٗىامل اإلاخٗل٣ت بالبِئت التي ًاصي ٞحها الشخو ٖمله ،وجخمشل في :ألاظغ ،الؿُاؾاث والنٓم
ّؤما الٗىامل
ؤلاصاعٍت اإلاخبٗت ،م٩او الٗمل ،ؤلاياءة ،التهىٍت ،الخغاعة ،ؤنماٍ الُ٣اصة وؤلاقغا ،ٝجإمحو الىُْٟت وٚحرىا من الٗىامل
اإلاؿئىلت ٖن بػالت خالت ٖضم الغيا ،وباإلا٣ابل ٞهي ٚحر مؿئىلت ٖن الكٗىع بدالت الغيا؛ ؤي ؤجها ٖىامل حؿبب للٟغص
قٗىعا بٗضم الغيا ٖن الٗمل خحو ج٩ىو ٚحر مىظىصة ؤو جىظض ب٣لت٦ ،ما ؤو وظىصىا ال ًسل ٤صاُٗٞت للٟغص بل ٌٗمل ٖلى
تهُئت الجى اإلاناؾب لخل ٤الضاُٗٞت .وٖلُت ٞةطا ؤعاصث اإلااؾؿت ؤو حؿدشمغ مىاعصىا البكغٍت بٟٗالُت ٖلحها الُ٣ام بةقبإ
الٗىامل الصخُت ،بلى صعظت ًنسٞ ٌٟحها الكٗىع بدالت ٖضم الغيا بلى الهٟغٞ ،ؼٍاصة ألاظغ والدشجُ٘ الظي ًخل٣او الٗامل
من اإلاؿئىلحو مشال ٢ض ًازغاو في بنخاظُت الٗامل خ٣ُ٣ت وبك٩ل اًجابي ول٨ن ألازغ ٖاصة ما ً٩ىو ٢هحر اإلاضي .
وجخمشل الٗىامل الضاٗٞت ؤو اإلادٟؼة في :الانجاػ ،الاٖترا ،ٝالخ٣ضم الىُْٟي ،النمى الىُْٟي ،اإلاؿئىلُت وٚحرىا من الٗىامل
التي حٗمل ٖلى ػٍاصة بنخاظُت الٗامل وجدٟؼو بما ًد ٤٣ؤصاء ؤًٞل ٖلى اإلاضي الُىٍل (الاؾتراجُجي)؛ لظا ٞةو صاُٗٞت الٟغص
ج٩ىو ٦بحرة بطا ما جىاٞغث ىظو الٗىاملٞ ،مشال ً٩ىو عيا الٗامل ٖن ٖمله ٦بحرا ،وبالخالي بنخاظُت ٖالُت متى ّ
جم ويٗه في
ٖمل ًغٚب ىى في ؤصاثه وٍدُذ له ٞغنا لالنجاػ والخدهُل والنمى ...والخهىٖ ٫لى ج٣ضًغ آلازغٍن إلاا ًنجؼو ،والٗ٨ـ
ّ
والخظمغ
صخُذٞ ،ةطا انٗضمذ ىظو الٗىامل ًخىلض لضي الٟغص قٗىع بٗضم الغيا ٖن ٖمله جترظمه مٓاىغ الاؾدُاء
ّ
والك٩ىي...مما ًاصي بلى ؤصاء ؤ٢ل من اإلاُلىب ،وىنا ًم٨ن اٖخباع الٗال٢ت بحو الٗىامل الضاٗٞت والكٗىع بالغيا الخام في
ّ
الٗمل ٖال٢ت ٚحر منتهُت بؿبب ٖضم ٢ابلُت خاظاث ؤلانؿاو لإلقبإ ٧لها .
وٛ٦حرىا من النٓغٍاث ،وظهذ لها انخ٣اصاث ٖضًضة لٗل ؤىمها ٖلى ؤلاَال :١الُٗنت التي قملتها الضعاؾـت ،وبنى ٖلى ؤؾاؾها
(َحرػبغغ) اؾخنخاظاجه،خُض لم ج٨ن ممشلت جماما إلاجخمٗهم ؤلاخهاجي ،خُض ٧او ؤٞغاص الُٗنت من مؿخىٍاث حٗلُمُت ومهنُت
مدهىعة في ٞئتي اإلاهنضؾىو واإلاداؾبىو ،ومن اإلاٗغو ٝؤو ىاجحو الٟئخحو ال حٗبراو ٖن الٟئاث الٗاملت ٧اٞت في ّ
اإلااؾؿت
ٞلى قملذ الض اؾت ؤٞغاصا آزغٍن ومن مؿخىٍاث ز٣اُٞت ؤزغي إلاا جىنل بلى ّ
النخاثج طاتها جماما .
ع
 -4-1-2هظغيت ؤلاهجاػ: )MC CLELAND( :
ندُجت ألابدار ّ
ّ
 ،1961خُض جىنل بلى وظىص زالر
اإلاخٗضصة التي ٢ام بها (مان وليالهض) ،ؤنضع نٓغٍت الانجاػ ٖام
الخُبُُ٣ت
ٞئاث ؤؾاؾُت لها جإزحر في جدغٍ ٪ؾلى ٥الٗاملحو في اإلااؾؿاث وهي:
* الخاحت بلى ّ
اللىة :وألاٞغاص الظًن لضحهم ىظو الخاظاث ٌؿٗىو وعاء الخهىٖ ٫لت اإلاغ٦ؼ والؿلُت وبالخالي ُ
ٞهم ً٣بلىو
الُ٣ام ؤو الٗمل في الىْاث ٠التي جم٨جهم من جد ٤ُ٣طل٪؛ بمٗنى آزغ ًبدض ؤلانؿاو ٖن الؿلُت التي ًازغ من زاللها ٖلى
آلازغٍن ،وجم٨نه من ؤو ًجٗلهم ًخهغٞىو و ٤ٞما ًغٍض ىى.

 .1عبد الفتاح بومخخم :مرجع سابق ،ص .120
 .2ادلرجع نفسو ،ص .120
 .3سليماف خليل الفارس وآخروف :مرجع سابق ،ص .79
 .4راجع - :ناصر زلمد العديلي :مرجع سابق ،ص .163
 -عبد الباري دره ،زىًن الصباغ :مرجع سابق ،ص .466
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ّ
والهضاكتً :غي (مان وليالهض) ؤو ألاٞغاص الظًن لضحهم ىظو الخاظت ٌؿٗىو بلى ب٢امت ٖال٢اث
* الخاحت بلى الاهخماء
ّ
اظخماُٖت في اإلااؾؿت ،وٍ٣بلىو الىْاث ٠وألاٖما ٫التي جىٞغ لهم بم٩انُت الخٟاٖل الاظخماعي؛ ؤي ؤو ألاٞغاص لضحهم خاظت
٢ىٍت وملخت لالنخماء وٍخىلض ٖنضىم قٗىع بالبهجت والؿغوع ٖنضما ً٩ىنىو مدبىبحو من ؤشخام آلزغٍن٦ ،ما ٌكٗغوو
با لم بطا ما عًٞىا من ٢بل الجماٖت التي ًنخمىو بلحها وىظا بياٞت بلى مُلهم اإلاؿخمغ بلى بناء ٖال٢اث اظخماُٖت م٘
آلازغٍن.
* الخاحت بلى الاهجاػ :وهي الخاظت التي ججٗل ؤلانؿاو ًبظ ٫ظهضا ؤ٦بر ،وؤو ًد ٤٣انجاػاث مُٗنت وؤو ّ
ًخٟىٞ ١حها و٣ٞا
إلاٗاًحر مدضصة؛ وألاٞغاص ًسخلٟىو ٦ما ؤقغنا ؾاب٣ا في ٢ىة ّ
الضا ،٘ٞوالظًن ًمل٩ىو صا ٘ٞانجاػ ٢ىي لضحهم اججاو اًجابي ندى
خاالث الٟكل التي ًم٨ن ؤو جهاصٞهم ؤ٦ثر من ٚحرىم من ألاٞغاص الظًن لضحهم صا ٘ٞانجاػ ؤ٢ل ؤو يُٗٞ .٠ا ٞغاص الظًن
خ٣٣ىا نجاخا في ْل بِئت جخمحز بدضة اإلاناٞؿت ًمل٩ىو صا ٘ٞؤ٢ىي لالنجاػ باٖخباعىم ًبدشىو ٖن ٞغم خل مك٨الث
الخدضي والخٟى.١
ّ
ًخًمن زالر ّ
ّ
م٩ىناث ٖلى ألا٢ل خؿب (ؤوػبل  )AUSUBELوهي:
والضا ٘ٞلإلنجاػ
*الخاؿؼ اإلاعغفي :الظي ٌٗبر ٖن مداولت الٟغص بقبإ خاظاجه و ٌٗلم وٍٟهم ،وخُض ؤو اإلاٗغٞت الجضًضة حٗحو ألاٞغاص ٖلى
ؤصاء مهامهم بٟ٨اءة ؤ٦برٞ ،ةو طلٌٗ ٪ض م٩اٞإة له.
*جىحه الظاث :وٍمشله عٚبت الٟغص في اإلاؼٍض من الؿمت والهِذ واإلا٩انت التي ًدغػىا ٖن َغ ١ؤصاثه اإلامحز واإلالتزم في الى٢ذ
نٟؿه بالخ٣الُض ألا٧اصًمُت اإلاٗتر ٝبها بما ًاصي بلى قٗىعو بٟ٨اًخه ،واخترامه لظاجه.
*صاؿع الاهخماء :بمٗناو الىاؾ٘ الظي ًخجلى في الغٚبت في الخهىٖ ٫لى ج٣بل آلازغٍن ،وٍخد ٤٣بقباٖه من ىظا الخ٣بل،
ّ
بمٗنى ؤو الٟغص ٌؿخسضم نجاخه ألا٧اصًمي بىنٟه ؤصاة للخهىٖ ٫لى الاٖترا ٝوالخ٣ضًغ من ظانب ىاالء الظًن ٌٗخمض ٖلحهم
في جإُ٦ض ز٣خه بنٟؿه.
ومن مالمذ ىظو ّ
النٓغٍت ؤًًاً ،م٨ن ط٦غ ما ًلي:
 )1اٖخ٣ض ناخب نٓغٍت الانجاػ ّ
ؤو ٧ل بنؿاو ًمل ٪ىظو الخاظاث ،ل٨ن بضعظاث مخٟاوجت.
 )2اؾخسضم (مان وليالهض) الازخباعاث ؤلاؾ٣اَُت ُ٦غٍ٣ت إلاٗغٞت ٢ىة ىظو الخاظت ؤو جل .٪وٞحها ٧او ًُلب من اإلابدىزحو
جٟؿحر نىع مُٗنتُٞ ،برػ الخٟؿحر الٟٗىي م٩ىناث نٟىؾهم ومدخىٍاتهم ،وبالخالي اٖخبرث ىظو الُغٍ٣ت َغٍ٣ت ناجخت
الؾخسغاط الخاظاث بُٗضا ٖن الخإزحراث الخاعظُت.
ّ
ّ
 )3عٚم ؤو (مان وليالهض) اىخم في ؤبدازه بالخاظاث الشالزت،بال ؤو ؤبدازه خى ٫خاظت الانجاػ اؾخإزغث بٗناًت الباخشحو٦،ما
ؤنه اٖخ٣ض ؤو ىظو الخاظت ٢ابلت للخٗلم بطا ما وي٘ اإلاخٗلم في ْغو ٝزانت وزً٘ الزخباعاث مُٗنت.
٦ )4ما ّ
خضص (مان وليالهض) زهاثو ألاشخام الظًن ًخمحزوو ب٣ىة الخاظت لالنجاػ ،وهي:
ًًٟ لىو ؤصاء اإلاهام التي جمندهم ٢ضعا ٧اُٞا من اإلاؿئىلُت والاؾخ٣اللُت.
ًًٟ لىو جدضًض ألاىضا ٝالهٗبت نؿبُا ،ولضحهم صا ٘ٞللمشابغة وجدمل اإلاساَغ في خاالث الٟكل،وبنجاػىم ً٩ىو ؤ٦بر
من بنجاػ ألاٞغاص الظًن ًخمحزوو بضا ٘ٞانجاػ يُٗ.٠
1
السلوك االجتماعي ودينامياتو محاولة تفسيرية" ،دار ادلعرفة اجلامعية ،2002 ،ص.190
 .رلدي أمحد زلمد عبد اهلل ّ ":
 .2زلمد جنيب شاويش :مرجع سابق ،ص.60
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 حؿُُغ مكاٖغ الغيا ٖلى ألاٞغاص الظًن ًخمحزوو بضا ٘ٞانجاػ ٢ىي لضي جد٣ُ٣هم لنخاثج ظُضة ختى بو لم ج٨ن جل٪
النخاثج مخبىٖت بٗىاثض.
٧ )5او اىخمام (مان وليالهض) منهبا ٖلى بًجاص نىٕ من الخىا ٤ٞبحو النمِ الضاٞعي لألٞغاص وبحو خاظاث اإلااؾؿت التي
ٌٗملىو ٞحها.
وٖلُه ٞةو بصعا ٥الخاظاث الشالزت التي ٢ضمها (مان وليالهض) من ٢بل اإلااؾؿاث واإلاؿحرًن و٦ظا الغئؾاء ،والاؾخٗانت بها في
ٖنض وي٘ بؾتراجُجُت لخدٟحز اإلاىاعص البكغٍت ،من قإنه ؤو ًم٨ن اإلااؾؿت من بلى ٙؤىضاٞها ؤلاؾتراجُجُت ٦ما ٌؿمذ
للمىاعص اإلانجؼة من بًجاص نٟؿها والاٖترا ٝبها ،صوو تهمِل ؤو ب٢هاء.
 -2-2هظغياث عمليت الخدـحز:
الؿلى ٥اإلاضٞىٕ ،والٗىامل ّ
وهي جل ٪النٓغٍاث التي جغ٦ؼ ٖلى الٗىامل التي جشحر ّ
التي جىظه وجدا ٔٞوج٨غع الؿلى ٥اإلاغٚىب،
النٓغٍاث ّ
الؿلى ٥ؤلانؿاني ّؤنه مضٞىٕ من ٢ىي صازلُت ،وحكمل ّ
وىظو النٓغٍاث جغي في ّ
الخالُت :نٓغٍت اإلاؿاواة ،نٓغٍت
ّ
الخى ،٘٢ونٓغٍت الهض.ٝ
 -1-2-2هظغيت اإلاؿاواة: (ADAMS) :
ج٣ىم ىظو ّ
النٓغٍت ٖلى ؤؾاؽ ؤو الٟغص في ّ
اإلااؾؿت ًبدض ٖن الخٗىٌٍ الٗاص ٫للجهىص التي ًبظلها زالٖ ٫مله ،وٍمُل بلى
م٣اعنت ؤصاثه بإصاء ٚحرو من الؼمالء ،والخاٞؼ الظي ٌؿخلمه بضوعو ً٣اعنه م٘ الخاٞؼ اإلامنىح لؼمالثهٞ ،ةطا وظض ؤو ىنا٥
ٖضالت في الخىاٞؼ ّ
ٞةو مؿخىي عياو ٖن الٗمل ،ؾحرج ٟ٘وجؼصاص صاُٗٞخه ،والٗ٨ـ ًدهل ٖاصة ٖنضما ج٩ىو ٖضم الٗضالت
ؤو الالمؿاواة في ّ
مما ًاصي بالٟغص بلى ؾل ٪ؾلى ٥مٗحو ّ
الخدٟحز؛ ّ
ٌٗبر ٖن ٖضم عياو مشل :ج٣لُل الجهض اإلابظو ٫في الٗمل،
الخُٛبّ ،
ّ
الخإزغ ،الاؾخ٣الت وٚحر طل ،٪والبدض ٖن الٗضالت والغيا في ماؾؿت ؤزغي .
ٞا ٞغاص الظًن ٌكٗغوو ؤو النخاثج ٧انذ ؤ٢ل من الجهىص اإلابظولتٖ ،نض م٣اعنتها م٘ آلازغٍن ٌٗمضوو بلى جدؿحو النخاثج ؤو
ج٣لُل الجهض الظي ًبظلىنه بس ٌٟبنخاظُتهمّ ،ؤما ألاٞغاص الظًن ٌكٗغوو ّ
ؤو الٗىاثض ؤ٦بر من الجهض ٞهم ّبما ؾُٗمضوو
لبظ ٫ظهىص بياُٞت ؤو بلى ج٣لُل ٖىاثضىم.

عوائد اجلماعة
جهودىم
عوائد الفرد

= اإلااؾؿت ؤو جىظه ظهىصىا الخدٟحزًت ندى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة ؤٖالو ؾىاء
وٖنض جد ٤٣اإلاؿاواة ٌٗخبر الٟغص مدٟؼا ،لظا ٞةو ٖلى
باإلادٟؼاث اإلاالُت ؤو ٚحرىا من اإلادٟؼاث ألازغي
جهوده.

 .1عبد الفتاح بومخخم" :إدارة الموارد البشرية" ،مرجع سابق ،ص.124

 .2عبد الباري ابراىيم درة ،زىًن نعيم الصباغ ،ادلرجع الساب ،ص.389

 .3سهيلة زلمد عباس" :إدارة الموارد البشرية ،مدخل استراتيجي" ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عماف ،2003 ،ص.173

 .4خالد عبد الرحيم مطر اذلييت" :إدارة الموارد البشرية (مدخل إستراتيجي)" ،ط ،1دار وائل للنشر والتوزيع ،األردف ،2005 ،ص.264
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وىظو النٓغٍت ّ
جىظه بصاعة اإلااؾؿت ٖنض وي٘ ؤنٓمت ألاظىع والخىاٞؼ والخٗىًٍاث ،لخد ٤ُ٣وجاثغ (ظم٘ وجحرة) ٖالُت من
الضوا ٘ٞوألاصاء .ولخد ٤ُ٣الٗضالت البض للمضًغ ؤو اإلاؿئى ٫من ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت ّ
الخالُت:
 ما هي مؿاىماث ؤو مضزالث ٧ل ٞغص؟.
 ما ىى مؿخىي حٗلُم ٧ل ٞغص ٖامل وزبراجه وظهىصو؟.
 ما هي الٟىاثض اإلاؿخلمت من ٢بله وجًُٟالجه لهظو الٟىاثض؟.
 ما ىى مؿخىي الخُٗ٣ض في ٖمل ٧ل ٖنهغ؟.
 ما هي نؿبت اإلاضزالث بلى اإلاسغظاث؟.
ىظا وجغجبِ مًامحو نٓغٍت الٗضالت بالنؿبت للمضًغٍن في اإلا٩اٞأث الخنُٓمُت وبؾتراجُجُت الخدٟحز ،بما ّ
ؤو اإلا٩اٞأث
الخنُٓمُت الغؾمُت اإلالمىؾت ؾهلت اإلاالخٓت وؤلاصعا ٥من اإلا٩اٞأث ٚحر الغؾمُت ٧الكٗىع بالغياٞ ،ةجهم ً٩ىنىا ٚالبا مدىعا
إلصعا ٥الٟغص للمؿاواة؛ ما ًجٗل من اإلا٣اعناث الاظخماُٖت التي ًجغحها الٟغص في مجا ٫الٗمل ٖامال مهما و٢ىٍا.
٦ما ج٣ضم نٓغٍت اإلاؿاواة للمضًغٍن زالر عؾاثل خؿب (عاويت خؿً) وهي:
٧ ل ٞغص في اإلااؾؿت ًدخاط إلاٗغٞت وٞهم مُٗاع الخهىٖ ٫لى اإلا٩اٞأث٦ ،إو ج٩ىو ٖلى ؤؾاؽ الجىصة مشال ؤو ال٨مُت.
مخٗضصة ُٞما ًخٗل ٤بم٩اٞأتهم٧ ،ىجهم ًضع٧ىو ّ
ًنمي الٟغص وظهاث نٓغ ّ
ّ 
ؤو ىنا ٥خىاٞؼ ماصًت وؤزغي مٗنىٍت في الٗمل.
ً بني ألاٞغاص جهغٞاتهم بناء ٖلى بصعا٦هم للىا.٘٢
ّ -2-2-2
هظغيت الهضؾ (:)EDWIN LOCKE
وي٘ اللبنت ألاولى لهظو النٓغٍت (بيتر صعاهغ) ٖامّ ، 1954
وَىعىا ٧ل من (حىعج بىلىؽ) و(ماَىوي) و(حىهؼ) ؾنت
للضاُٗٞت ّ
 1957؛خُض ًغوو ّؤنه ًم٨ن ؤو ج٩ىو ألاىضا ٝمهض ا ّ
والخدٟحز للُ٣ام بٗمل ّ
مٗحو ،زانت بطا ٧انذ حٗىص ٖلى
ع
ّ
اإلادضصة جاصي بلى ػٍاصة ؤصاء الٟغص٦ ،ما ؤو ألاىضا ٝالهٗبت خحو ً٣بلها الٟغص
الٟغص بمنٟٗت ،ولها ُ٢مت لضًهٞ ،ا ىضاٝ
ّ ُ
جاصي بلى ػٍاصة وجدؿحو مؿخىي ؤصاثه بضعظت ؤ٦بر من ألاىضاّ ٝ
الؿهلت .بال ؤجها حؿنض خؿب بٌٗ الباخشحو بلى (بصويً
لىن) ،باٖخباعو من ؤقهغ عواص ىظو النٓغٍت خُض وي٘ ؤىم اإلاغج٨ؼاث التي ج٣ىم ٖلحها ىظو النٓغٍت في مجمىٖت من ّ
الن٣اٍ
مجها:
ّ
ّ
والهٗب الخدً ٤ُ٣اص بلى ػٍاصة وجد ٤ُ٣مؿخىي ؤٖلى من ؤلانخاط ؤو ألاصاء ،وطلٖ ٪لى الٗ٨ـ من
اإلادضص
 ؤو الهضٝ
الهض ٝالٗام؛ ٞالٟغص الظي ً٩ىو له ىض ٝمدضصٖ ،مل بهىعة ؤًٞل من طل ٪الشخو الظي لِـ له ىضٖ ٝلى ؤلاَال،١
ؤو الظي له ىضٖ ٝام.
ّ
٧ لما ػاصث نٗىبت ال٣غاعاث ٧لما ػاص مؿخىي ألاصاء.
 مكاع٦ت الٟغص في جدضًض ألاىضا ،ٝجؼٍض من ٢بىله لها عٚم نٗىبتها.
 .1سهيلة زلمد عباس ،ادلرجع السابق ،ص.173

2
السلوك التّنظيمي المعاصر" ،الدار اجلامعية ،مصر ،2002 ،ص.137
 .راوية حسنّ " :

 .3أنظر:محزة زلمود الشمخي" :اإلدارة باألىداف ،مفاىيم ونماذج للتطبيق" ،اجمللة العربية لإلدارة ،مج ،18ع ،1998 ،2ص(.118مقاؿ إلكرتوين)
 -صالح الشنواين" :نحو نظرية إدارية متكاملة" ،رللة االقتصاد واإلدارة ،ع ،9دار عكاظ للطباعة والنشر ،جدة ،1979 ،ص ص.73 72

 .4مصطفى عشوي ،مرجع سابق ،ص.108

 .5علي غريب وآخروف" :تنمية الموارد البشرية" ،ط ،7دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاىرة ،2007 ،ص ص.218 217
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 وٍم٨ن ػٍاصة جإزحر ألاىضا٦ ٝدىاٞؼ ؤو ّ
مدضصاث للضاُٗٞت من زال ٫ما ًلي:
ًة
** جدضًضىا بض٢ت ،وٖضم ظٗلها ٖامت،ما ظٗل الجهىص جًُ٘ ؾضا.

**ظٗل ألاىضا ٝجخًمن جدضًاث ل٣ضعاث اإلاىعص البكغي ،وٖلى صعظت من الهٗىبت ،ختى جشحر ُٞه الخماؽ ،وبظ ٫ظهض
ؤ٦بر للخهىٖ ٫لى ؤصاء ؤخؿن.
**بقغا ٥اإلاىاعص البكغٍت في وي٘ ألاىضا ،ٝجؼٍض من صعظت ٢بىلهم لها والتزامهم بخد٣ُ٣ها وانجاػىا.
**الٗمل ٖلى ظٗل ألاىضا٢ ٝابلت للُ٣اؽ ،بدُض جم٨ن للٟغص الخٗغٖ ٝلى نخاثج مداوالجه لخد ٤ُ٣ىظو الهضا ،ٝوبظل٪
ّ
صاُٗٞخه.
جؼٍض
 -3-2-2هظغيت الخىكع)VROOM( :
ٖ،1964لى ؤؾاؽ ؤو ؾلى ٥الٟغص في ألاصاء مؿبى١
ج٣ىم النٓغٍت التي ا٢ترخها (ؿىخىع ؿغوم  )VROOM VICTOR/ؾنت
صوما بٗملُت مٟايلت بحو الُ٣ام بؿلى ٥مٗحو ؤو ٖضم الُ٣ام به.وفي خا ٫اإلاىا٣ٞت بالُ٣ام بؿلى ٥ما ًجغي الٟغص مٟايلت
ظضًضة بحو بضاثل وزُاعاث الزخُاع نمِ الجهض (الؿلى )٥الظي ٌٗخ٣ض بإنه ًد ٤٣ؤ٦بر منٟٗت مخىٗ٢ت له م٣اعنت م٘ بضاثل
الؿلى ٥ألازغي اإلاخٗل٣ت با صاء.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مغظىة؛ ؤي ؤو الٗىاثض ومضي الخى ٘٢من
ًمُ ٨نه من الخهىٖ ٫لى منا٘ٞ
ٞالضا ٘ٞللٗمل ًخىلض بطا ما اٖخ٣ض الٟغص ؤو ؾلى٦ه ِ
ّ
الضاُٗٞت لضي الٟغص ،مثاٌٌٗ :خ٣ض الٗامل ّؤنه بطا ّ
جد٣٣ها مضزالث ّ
٢ضم مؿخىي ؤصاء مغجّ ،ٟ٘بما بالخهىٖ ٫لى م٩اٞإة
ماصًت ؤو جغُ٢ت لظا ٞؿلى٦ه ٌؿب ٤صاثما بٗملُت اإلاٟايلت بحو اإلاخىٞغة لخد ٤ُ٣اإلانا ،٘ٞواجساط الٟغص ل٣غاع ّ
مٗحو للُ٣ام مٗحو
جخد٨م ُٞه ؤؾاؾا اإلانا ٘ٞاإلاخى ٘٢الخهىٖ ٫لحها من وعاء ؤصاء طل ٪الٗمل.
بازخهاع ًم٨ن ال٣ى ٫ؤو الضاُٗٞت حٗني ٢ىة الضا ٘ٞندى ٖمل ما ،و٢ىة الغٚبت حٗني قضة عٚبت بنؿاو في ش يء ما ،والخى٘٢
ٌٗني اخخما ٫خهى ٫طل ٪ؤلانؿاو ٖلى الٗاثض زال ٫الٗمل (الؿلى )٥الظي ً٣ىم به .والك٩ل اإلاىالي ًىضر ظىىغ نٓغٍت
الخى:٘٢
الكيل عكم ( :)06حىَغ هظغيت الخىكع
جهد الفرد

إنجاز الفرد

توقع 1

المكافأة

تحقيق أىداف الفرد (الرضا)

توقع 2

.1985
اإلاهضعٞ :ااص الكُش ؾالم وآزغوو":اإلاـاَيم ؤلاصاعيت الخضيثت" ،2ٍ ،مُبٗت الهٟضيٖ ،ماو،
ّ
ّ
ّ
وٖلُه ٞنٓغٍت الخى ٘٢جخًمن زالزت ٖىامل ؤؾاؾُت جخد٨م في الخدٟحز ًم٨ن ؤلاقاعة لها في الن٣اٍ الخالُت:
 .1راوية حسن ،ادلرجع السابق ،ص.138

 .2أمحد صقر عاشور" :إدارة القوى العاملة ،األسس السلوكية وأدوات البحث التطبيقي" ،دار النهضة العربية ،بًنوت ،د ت ،ص ص.99 98
 .3فؤاد الشيخ سامل وآخروف" :المفاىيم اإلدارية الحديثة" ،ط ،2مطبعة الصفدي ،عماف ،1985 ،ص.196
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 العؼم :وىى الجهض الظي ًبظله الٟغص النجاػ ٖمل لخد ٤ُ٣ىضّ ،ٝؤما الندُجت ٞهي اإلا٩اٞإة التي ٌؿعى الٟغص للخهى٫
ٖلحها.
 الخىكع :وىى الٗال٢ت بحو الندُجت اإلاخىٗ٢ت ،واإلا٩اٞإة التي ًدهل ٖلحها الٟغص.
 كىة الجظب:حٗني صعظت بلخاح الخاظاث ٚحر اإلاكبٗت لضي الٟغص وٗٞالُت اإلا٩اٞأث في بقبإ ىظو الخاظاث؛ ٧ىو الُ٣مت
اإلاُٗاة للم٩اٞإة جسخل ٠من ٞغص آلزغ.
ُ
وٍا٦ض (ؿغوم) ّ
بإو ألاصاء ًخىٖ ٠٢لى جٟاٖل ىظو الٗىامل الشالزت التي حك٩ل مٗاصلت ال ًم٨ن ؤو جدل بطا ؤىمل ؤخض
ٖنانغىا٦ .ما ؤو ىظو النٓغٍت جا٦ض ٖلى الٗملُاث اإلاٗغُٞت التي ً٣ىم بها الٟغص ٢بل قغوٖه في ؤصاء ٖمل ما؛ ؤي ؤو ؤؾاؾها
مٗغفي في خحو حك٩ل الخاظت ألاؾاؽ ألاو ٫في ؾاب٣اتها من النٓغٍاث .
ٞالٗامل مشال ً٣ىم بخُُ٣م ٖملُت جغُ٢خه بةنكاء ٖال٢ت بحو الترُ٢ت ٦دهُلت ؤولى وبحو ع ٘ٞالغاجب ٦دهُلت زانُتٖ ،ن َغٍ٤
َغح ّ
الؿاا ٫الخالي :ىل الخهُلت ألاولى ؾخاصي بلى الخهُلت الشانُت؟؛ ؤي ىل هي وؾُلت للىنى ٫بلى الشانُت؟.
ومما ؾبًّ ٤خطر لنا ؤو نٓغٍت (ؿغوم  (VROOM/ج٣ىم ٖلى الاؿتراياث ّ
ّ
الخالُت:
 .1ؤو ؾلى ٥الٟغص ّ
جدضصو ٢ىي جنب٘ من صازله ومن البِئت.
 .2ؤو الٗاملحو في اإلااؾؿاث ًخسظوو ٢غاعاث بكإو ؾلى٦هم في جل ٪اإلااؾؿاث.
ً .3سخل ٠الناؽ في خاظاتهم وؤىضاٞهم ،وبالخالي ُ
ٞهم ًسخلٟىو خى ٫ما ًغٍضوو من اإلااؾؿاث التي ٌٗملىو بها.
ً .4خسظ الٗاملىو في اإلااؾؿاث ٢غاعاث مُٗنت مبنُت ٖلى بصعا٦هم ؤو ؾلى٧ا مُٗنا ؾُاصي بلى نخاثج مغٚىب ٞحها ،وٍمُلىو
بلى الخهغٞاث التي ًغوو ؤجها ؾخاصي بلى نخاثج ًُمدىو بلحها ،وٍجخنبىو الُ٣ام بخهغٞاث ًغوو ؤجها ًاصي بلى نخاثج ال
وللخإزحر ٖلى صاُٗٞت ألاٞغاص في الٗمل ج٣ترح ىظو ّ
جغيحهمّ .
النٓغٍت ما ًلي:
يغوعة م٣ابلت اإلا٩اٞإة للخاظت ٚحر اإلاكبٗت إلزاعة ّالضا ٘ٞبلى الٗمل.
ًخُلب ألامغ ؤو ًىضر الغثِـ إلاغئوؾُه الٗال٢ت اإلاباقغة بحو الندُجت اإلاخىٗ٢ت واإلا٩اٞإة. ًّدضص الغثِـ نخاثج واُٗ٢ت وٍىضر إلاغئوؾُه ؤنه بةم٩اجهم جد ٤ُ٣جل ٪النخاثج.
ّ
وعٚم ّ
ؤو (ؿغوم) ىى ؤو ٫من ظاء بهظو النٓغٍت ٦خٟؿحر ّ
بال ؤو (ليمان بىعجغ) و(بصواعص لىلغ) ٢ض ّ
َىعا ىظو النٓغٍت
للضاُٗٞت
في ؤوازغ الؿخِناث من ال٣غو الٗكغٍن .ومن محزاث ىظو النٓغٍت ّؤجها جغي ؤو ؾلى ٥الٟغص ال ًخدضص بداٞؼ واخض  ،ِ٣ٞبل
بالٗضًض من الخىاٞؼ في الى٢ذ طاجه ،والٟغص ًسخاع مجها ُّ
ؤي خاٞؼ ىى ؤ٦ثر بقباٖا لخاظاجه٦ ،ما ّؤجها ؤوضخذ الٟاع ١بحو
ّ
ُ
ُ
ًمشل نٗىبت في
ُ٢مت الخاٞؼ واخخما ٫جد٣ُ٣ه ،وٍازظ ٖلحها ؤجها حُٗي نمُا ٖاما لؿلى ٥ألاٞغاص ججاو ؤٖمالهم ،مما ِ
جُبُ٣ها ٖملُا.
 -4-2هظغيت حعؼيؼ ؤو جضعيم ّ
الؿلىن: )SKINNER) :
 ،1969با٦دكا ٝنٓغٍت الخٗؼٍؼ؛ التي جا٦ض ٖلى ّ
ؤو عٚبت الٟغص في ألاصاء
ٖ )1990ام
/1904
٢ام ٖالم النٟـ (ؿغيضعيً ؾىيجر
ّ
جخىٖ ٠٢لى زبراث الشىاب والٗ٣اب التي خهل ٖلحها من البِئت الخاعظُت ٦ندُجت لألصاءٞ ،ةطا ٢ام الشخو بٟٗل ٖمل
 .1عبد الفتاح بومخخم" :إدارة الموارد البشرية" ،مرجع سابق ،ص.123
 .2مصطفى عشوي ،مرجع سابق ،ص.109
 .3مصطفى جنيب شاويش ،مرجع سابق ،ص ص.59 58
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ّ
مٗحو وؤجب٘ طل ٪بم٩اٞإة جد ٤٣له بقباٖا ّ
مُٗناٞ،ؿُدضر ىظا جضُٖما لهظا الٟٗل ؤو الؿلى ٥وبالخالي ٌؿخمغ في ؾلى٦ه،
ّؤما بطا ٢ام بٗمل ما ولم ًدب٘ طل ٪الٗمل ؤو الؿلى ٥بإي م٩اٞإة بل ُوؤجب٘ بٗ٣اب ّ
ٞةو الٟغص لم ٌُكب٘ خاظت مُٗنت في طاجه
وندُجت ىظا هي ٖضم ج٨غاع ّ
الؿلى ٥وؤلاخباٍ.
ْ ّ
ّ
ّ
ّ
جم٨ن الٗامل من الُ٣ام با ٖما٫
وٖلُه ًم٨ن ال٣ى ٫ؤو الخىاٞؼ ؤلاًجابُت جلٗب صوع اإلاضٖم الاًجابي للؿلى٥؛بط ِ
والخهغٞاث التي ج٣ىصو للخهىٖ ٫لحهاّ ،ؤما الخىاٞؼ الؿلبُت ٞهي جلٗب صوع اإلاضٖم الؿلبي،بدُض ًهبذ الٟغص الٗامل
ًخٟاصي الُ٣ام ّ
بالؿلى٧اث التي جاصي به بلى نُل الٗ٣اب .وجخٟاوث ٗٞالُت اإلاشحر ٖلى بخضار الؿلى ٥اإلاغٚىب ٖضص مغاث
الخٗؼٍؼ التي جهاخب طل ٪الؿلى ٥وٖلى ٢ىة ألازغ الظي ًتر٦ه ،وٖلى ا٢تراو الخٗؼٍؼ باالؾخجابت؛بدُض جبضو الٗال٢ت
النمُُت واضخت للٟغص.
ٞاإلاٗؼػاث التي ٢ض ج٩ىو ٖلى ٦خاب مضح اإلاىْ ٠ؤو الٗامل ؤمام ػمالثه ،ؤو ػٍاصة ؤظغو بطا ما ؤظاص الُ٣ام بٗمل مٗحو حٗخبر
مازغاث بًجابُت ٢ىٍت ٖلى الؿلى ،٥وما ً٣ىم به الٗاملىو من ؤٖما ٫وما ً٣ضمىو من ظهض ُج ّ
دضصو النخاثج التي حٗ٣به بلى خض
٦بحر ،والنخاثج ًم٨ن ؤو ج٩ىو زىابا ؤو ٖ٣ابا.وٖلُه ًىظض من الباخشحو من ً٣ترح اؾخسضام مجمىٖت من ال٣ىاٖض لخٗؼٍؼ
ؾلى٧اث الٗاملحو ،نىظؼىا في الن٣اٍ الخالُت:
ٖ ضم بُٖاء م٩اٞإة مدؿاوٍت لجمُ٘ الٗاملحو.
 الخإ٦ض من ّ
ؤو ٖضم اؾخجابت اإلاضًغ لؿلى٢ ٥ام به ٖامل ؤو مىْ ٠ما له نخاثج مٗؼػة.
ٖ لى اإلاضًغٍن ؤو ٌُٗلمىا الٗاملحو بما ٖلحهم الُ٣ام به ختى ًنالىا حٗؼٍؼا ّ
مُٗنا.
ٖ لى اإلاؿئىلحو(الغئؾاء) ؤو ًسبروا مغئوؾحهم بالنىاحي التي ًدؿنىو ٞحها.
ّ
ٖ لى اإلاؿئىلحو ؤال ٌٗا٢بىا مىْٟا ؤو ٖامال ؤمام ػمالثه.
 وٖلحهم ؤًًا ؤو ًجٗلىا النخاثج التي ًدهل ٖلحها الٗما ٫مٗاصلت للؿلى ٥الظي ً٣ىمىو به.
بازخهاع ًغي (ؾُ٨جر) ؤو ؾلى ٥الٟغص ٌٗمل ٖلى البِئت إلنخاط مترجباث ،م٩اٞأث ؤو ٖ٣ىباثّ ،
وجدضص َبُٗت ىظو اإلاترجباث
الؿلى ،٥وخضوزه مغة ؤزغيّ .
اخخمالُت ج٨غاع ّ
ُٞمحز بحو زالر مشحراث:
ِ
 /1مثحر ّ
معؼػ :وَكمل ٧ل اإلاشحراث ؤلاًجابُت (لُٟٓت ،ماصًت ،اظخماُٖت ،عمؼٍت.)...
 /2مثحر علابي٧ :ل ؤنىإ الٗ٣اب ( زهم من ألاظغ ،بنظاعاث ،جىبُساث.)...
 /3مثحر مدايض :مشحراث ال جاصي بلى ج٣ىٍت ّ
الؿلى ٥ؤو بيٗاٞه.
ٞهظو النٓغٍت بطا ج٣ىم ٖلى مٟاىُم الخٗلم و٢انىو ألازغٞ ،الٟغص ًخٗلم ؤو ُ٢امه ؤو ٖضم بجُانه بؿلى ،٥ىى وؾُلت خهىله
ؤو ٖضم خهىله ٖلى الخىاٞؼ اإلاسخلٟت؛ؤي ّ
ؤو ٌٗخمض ٖلى زبراجه الؿاب٣ت ُٞما ًخٗل ٤باإلاضٖماث ،التي خهل ٖلحها ندُجت

 .1مصطفى جنيب شاويش ،مرجع سبق ذكره ،ص.56

2
السلوك اإلنساني في المنظّمات" ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،1986 ،ص.64
 .أمحد صقر عاشورّ " :

3
دره ،زىًن الصباغ" :إدارة القوى البشرية ،منحى نظمي" ،دار الندوة للنشر والتوزيع ،عماف ،1982 ،ص ص.477 474
 .عبد الباري ّ
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ببضاثه لؿلى ٥مٗحو في اإلااض يٞ ،حزًض ج٨غاع الٟغص لظل ٪الؿلى ٥في اإلاؿخ٣بل ،بطا ما جم جضُٖمه في اإلااض ي بًجابُا (بالترُ٢ت
ؤو بكهاصة ج٣ضًغ مشال ؤو ٖباعاث ق٨غ وزناء ؤو ٖالوة٦،)...ما ً٣ل ج٨غاع ىظا الؿلى ٥بطا ما ٢ىبل بمضٖم ؾلبي في اإلااض ي.
 -3الىظغياث اإلاعانغة:
ّ
 -1-3الىظغيت ألامغيىيت(:)A
وجُىعث في الىالًاث ّ
من زالٖ ٫غينا ّ
ّ
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت،
للنٓغٍاث الخ٣لُضًت نالخٔ ؤو نٓغٍت ؤلاصاعة الٗلمُت ْهغث
الهناُٖت ألامغٍُ٨ت٦،ما ّؤجها اٖخمضث بهٟت ٦بحرة ٖلى البحرو٢غاَُتّ ،
وَب٣ذ في ّ
الخنُٓماث ّ
ّ
مهممت ؤؾاؾا
التي ٧انذ
ّ
الؿلى ٥الخنُٓمي ّ
اإلااؾؿاث إلآاىغ ّ
للخٗامل م٘ الخاالث التي جخٗغى ٞحها ّ
الؿلبُت مشل صوعاو الٗمل والُٛاب وٖضم
الانًباٍ ،وج٩ىو ّ
بالخالي ٞحها مؿخىٍاث ٖالُت من ىظو ّ
الؿلى٧اث والخهغٝاث التي ال جسضم اإلااؾؿت ٖلى ٧ل ألانٗضة
وزهىنا ّ
اإلااؾؿاث ٦بحرة الدجم.
ّ
وو ٤ٞالبحرو٢غاَُت ٞةو ألاصواع والىْاث ٠ج٩ىو ّ
مدضصة بك٩ل ص ٤ُ٢وناعم ،م٘ صٍ ٢ت في ج٣ؿُم الٗمل وجدضًض مجاالث
الخسهو ،باإلياٞت بلى حؿلؿل ّ
الؿلُت وما له من جإزحر ٖلى اجساط ال٣غاعاث بط ج٩ىو ٞغصًت وعؾمُت زهىنا ٖنض جُُ٣م
ألاصاء والظي ًخم ٖاصة ٧ل ؾنت .
٧ل ىظا ٢ض ً٩ىو ؾببا ٧اُٞا لخٟص ي اإلاك٨الث ّ
الخنُٓمُت مشل :الُٛابٖ ،ضم الانًباٍ ،يٛىٍ الٗملّ ،
الهغإ وصوعاو
ّ
ّ
ّ
مدٟؼ ٖلى الٗملً ،ة
نٓغا إلاا
الٗمل ...وىى ما ٌٗ٨ـ البِئت الخنُٓمُت ؤو ما ًهُلر ٖلُه اإلانار الخنُٓمي خُض ؤنه ٚحر ِ
ً٨خنٟه من عوجحو وجسهو في الٗمل ،وجبؿُِ له ،و٢خل ؤلابضإ لضي الٗاملحو ...وىى ألامغ الظي ص ٘ٞباإلاىاعص البكغٍت بلى
ماؾؿاث ظضًضة للٗمل ٞحهاّ ،
البدض ٖن ّ
ج٣ضم لهم ظىا مغٍدا وخىاٞؼ ؤًٞل ماصًت ومٗنىٍت ،ما ًُٟض من ب٣ي مجهم في
ِ
ّ
الخهىٖ ٫لى الترُ٢ت وٚحرىا من الخىاٞؼ اإلاخاخت.
 -2-3الىظغيت الياباهيت):(J
ًسخو اإلاجخم٘ الُاباني بهٟت الغ٢ابت الظاجُت؛خُض ًخم جل٣حو وٚغؽ الُ٣م ؤلانؿانُت ّ
للخنُٓم في نٟىؽ اإلاىاعص البكغٍت من
ّ
باإلااؾؿاث الُابانُت بك٩ل ؤ٣ٞي بحو الىخضاث اإلاسخلٟت صازلها،
زالٖ ٫ملُت الخنكئت الاظخماُٖت،وٍخم جدغٍ ٪الٗاملحو
وىى ؤمغ ًخُلب من الٗاملحو جُىٍغ ٢ضعاتهم وجنمُت مٗاعٞهم ومهاعاتهم اإلاسخلٟت التي جم٨جهم من الانضماط في الجماٖاث
اإلاسخلٟت ،بة٢امتهم لٗال٢اث حٗاونُت ٚحر عؾمُت حؿاٖض ٖلى جد ٤ُ٣الخنؿُ ،٤وىظا ٌٗخبر في خض طاجه آلُت للخدٟحز ٖلى
الخنمُت .
ونجض في ّ
الخنُٓماث الُابانُت ؤو اجساط ال٣غاعاث ً٩ىو ٖلى ؤؾاؽ حكاوع ٚحر عؾمي ومنا٢كت اإلاىيىٖاث الهامت بحو الغئؾاء
ًة
واإلاغئوؾحو ،مما ًجٗل ال٣غاعاث الهاصعة مإلىٞت ومنخٓغة من الجمُ٘ ،جهم ٖلى صعاًت مؿب٣ت بها عٚم ؤجهم لم ً٩ىنىا َغٞا
مباقغا ؤزناء اجساطىا٦ ،ما ؤو ٢بىلها لِـ با مغ الخخمي.
ىظا وجنٓغ ىظو ّ
النٓغٍت بلى الجماٖت باٖخباعىا وخضة ؤؾاؾُت صاء الٗمل،خُض جى٧ل بلحها ظمُ٘ اإلاهام ٞخهبذ اإلاؿاولُت
ظماُٖتّ ،ؤما الخُُ٣م ُٞخم و ٤ٞاٖخباعاث ٖضًضة مجها مٗضالث ؤلانخاط اإلاد٣٣ت في ٞترة مدضصة ،انًباٍ الٗاملحو ،الخٟاني في

1
السلوك التّنظيمي المعاصر" ،مرجع سابق ،ص.139
 .راوية حسنّ " :

 .2صاحل بن نوار" :فعالية التنظيم في المؤسسات االقتصادية" ،سلرب علم اجتماع االتصاؿ للبحث والرتمجة ،جامعة قسنطينة ،2006 ،ص.185
 .3ادلرجع نفسو ،ص ص.186 -185

25

العضص  : 16ؿيـغر – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

زضمت اإلااؾؿت...بلخ٦ ،ما ال ننس ى ؤو الترُ٢ت في اإلااؾؿاث الُابانُت بُُئت ظضا ل٨جها ال جازغ ٖلى الٗامل وعٞاىُخه .ىظو
ألازحرة مٟ٨ىلت من ٢بل اإلااؾؿت وهي ما ًهُلر ٖلحها خىاٞؼ الخضماث الاظخماُٖت اإلاسخلٟت من مؿ٨ن ،جغُٞه ،زضماث
ّ
للماؾؿت ،و٧ل ىظا ٖباعة ٖن ظى ٖل مدٟؼ ًجض ُٞه الٗامل نٟؿه
صخُت وٚحرىا وىى ما ٌؿهم في زل ٤الانخماء والىالء
مضٞىٖا للٗمل بٟ٨اءة وٞاٖلُت في ماؾؿت جٟ٨ل له بقبإ خاظاجه وخاظاث ٖاثلخه اإلاسخلٟت.
ّ
 -3-3الىظغيت الياباهيت مُىعت للماؾؿت ألامغيىيت(:)Z
ّ
 ،1981ىظو النٓغٍت في ْل وظىص ؤنىإ مسخلٟت وٖضًضة من الخنُٓماث في
٢ضم (وليام ؤوش ي  )WILIAM OOCHIؾنت
الٗالمً ،ة
وبناء ٖلى طل٢ ٪ام بمداولت للغبِ بحو مماعؾاث ؤلاصاعة في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وبحو ما جخمحز به اإلااؾؿت
الُابانُت ،وزغط بلى ا٢تراح نمىطط ؾماو النٓغٍت ( ،)Zوىى النمىطط الُاباني ّ
مُىٕ لإلصاعة ألامغٍُ٨ت ؤو النمِ ألامغٍ٩ي
َا
ّ
اإلاٗض ،٫ق٩ل ؤنماٍ اإلانٓماث و٣ٞا لنٓغٍت (.)Z
ّ
مشلض (الش٣ت ،اإلاىصة ،اإلاهاعة) ،من زال ٫جنُٓم خل٣اث ّ
النٓغٍت (ّ )Z
وجبرػ ؾماث ّ
النىُٖت
التي ا٢ترخها (وليام ؤوش ي) في

لٛغى جد ٤ُ٣ظىصة ؤٖلى للمنخجاث ومهاعاث ؤًٞل للٗاملحو ،وىى ما جماعؾه ؤلاصاعة الُابانُت ،مما ٌٗ٨ـ ظهىصىا في
جخمحز به من ٢ضعة ٖلى زل ٤الىالء والانخماء ،وجداو ٫ىظو ّ
ّ
الخُىٍغ إلاا ّ
النٓغٍت جد ٤ُ٣الدكُٛل َى ٫الخُاة ،اإلاغونت في
ّ
الٗملّ ،
جدمل اإلاؿاولُت من زال ٫بقغا ٥الٗما ٫في اجساط ال٣غاعاث وعبِ الخُُ٣م بالترُ٢ت . ...و٧لها ٖنانغ عثِؿُت حؿاىم
٢ىة ،م٘ الؿعي الؾخسضام اإلاها اث الٟغصًت ّ
وجدثهم ٖلى ؤلابضإ لخ٩ىو ّ
وب٩ل ّ
في خٟؼ الٗاملحو وصٗٞهم للٗمل بدماؽ ّ
٢ىة
ع
بكغٍت ٢اصعة ٖلى ع ٘ٞالخدضًاث البُئُت اإلاسخلٟت ّ
وؤىمها اإلاناٞؿت.

زالنت:
التي ٖنِذ بخٟؿحر ّ
النٓغٍاث ّ
ؤىم ّ
خاو ٫الباخض في ىظا اإلا٣اٖ ٫غى ّ
الخدٟحز في الٗمل م٘ مداولت ظاصة لخهنُ ٠ىظو
ّ
النٓغٍاث ّ
ّ
التي حك٩ل في مجملها مضازل نٓغٍت ىامتٟٞ ،ي البضاًت ٧انذ ىنا ٥نٓغٍاث ج٣لُضًت ٧انذ حٗخبر نٓغٍاث ؤخاصًت
الجانب ،بتر٦حزىا ٖلى ظانب واخض في الٗامل وصعاؾخه إلاٗغٞت مضي مؿاىمخه في الٗملُت ؤلانخاظُت وبٟٚا ٫باقي الجىانب.
و٧انذ لبنت لبناء نٓغٍاث ؤزغي زانت مجها الؿلىُ٦ت التي خاولذ جٟؿحر الؿلى ٥ؤلانؿاني ٖمىما ومداولت ال٨كٖ ٠ن
الخنُٓمي ...وجىظُه ّ
الؿلىّ ٥
مدضصاث ّ
النٓغة بلى الٗنهغ البكغي في اإلااؾؿاث ٖلى ؤنه بنؿاو ًجب الاىخمام بمكاٖغو
ومُىله واججاىاجه وحنخحرىا للٗمل من ؤظل جد ٤ُ٣ألاىضا ٝاإلاكتر٦ت.
وفي ألازحر قغح بؿُِ نىإ ّ
النٓغٍاث الخضًشت ،ألامغٍُ٨ت ،الُابانُت والنٓغٍت zالتي حٗخبر مؼٍجا من م٩ىناث ٧ل من
ّ
ّ
النٓغٍخحو ّ
الؿاب٣خحو..لخ٩ىو بظل٨ٞ ٪غة ظضًضة جغي في ؤلانؿاو مىعصا بكغٍا ًجب الاؾدشماع ُٞه بالك٩ل الظي ٌٗىص بالنٟ٘
ّ
ّ
ّ
ٖلى ّ
الكغٍٟت للخهى٫
اإلاخجضصة وجسل ٤ظىا من اإلاناٞؿت
اإلاكٛلت وجٟ٨ل ؤًًا بقبإ مسخل ٠الخاظاث ؤلانؿانُت
اإلااؾؿت
ِ
ٖلى الامخُاػاث والخىاٞؼ اإلاسخلٟت.

 .1موسى اللّوزي" :التّطور التّنظيمي ،أساسيات ومفاىيم" ،ط ،1دار وائل ،عماف ،1999 ،ص.42
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ؤَميت اإلاالخظت واإلاىهج الازىىحغافي في العلىم الىـؿيت والاحخماعيت
ؤ.مدمض الخىف/حامعت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاؼغب

ملخو :
حٗخبر اإلاالخٓت من ؤىم الخ٣نُاث واإلاناهج الُُٟ٨ت اإلاؿخسضمت في الٗلىم النٟؿُت والاظخماُٖت ،بالنٓغ إلاا جىٞغو من
مُُٗاث ص٣ُ٢ت ومباقغة خى ٫الٓاىغة اإلاضعوؾت٦.ما ؤو اإلانهج الازنىظغافي ًدخل م٩انت مهمت في جل ٪الضعاؾاث بالنٓغ
لخهىنُاجه اإلاخمحزة ،وؤًًا ىمُخه في مٗالجت الجىانب التي لم ًخم "ازترا٢ها" وصعاؾتها من زال ٫اإلاناهج ال٨مُت
الاخهاثُت ،التي جخٗامل بنىٕ من "الجٟا ٝالغ٢مي" م٘ الٓىاىغ النٟؿُت الاظخماُٖت بالغٚم مما جىٞغو من مُُٗاث مهمت
خى ٫الٓاىغة .ىظا اإلانهج الظي ؤُٖى ؤىمُت ٦بحرة للمالخٓت والىن ،٠والٗمل في اإلاُضاو ...ما ًم٨ن من الخهىٖ ٫لى
مٗلىماث مٗم٣ت خى ٫الٓاىغة الانؿانُت اإلاضعوؾت.
اليلماث اإلاـخاخيت :اإلاالخٓت ،اإلانهج الازنىظغافي ،الٗلىم النٟؿُت والاظخماُٖت ،الازنىظغاُٞا.

ملضمت:
ٖغٞذ الٗلىم الاظخماُٖت والنٟؿُت جُىعا مهما من زال ٫اٖخماصىا اإلانهجُت الٗلمُت ٦م٣اعبت عثِؿُت لضعاؾت الٓىاىغ
الانؿانُت بمسخل ٠جٟغٖاتها ،و٢ض اٖخمضث ىظو الضعاؾاث ٖلى ما جىنلذ بلُه اإلاناهج في الٗلىم الخجغٍبُت ،بال ؤو َبُٗت
الٓاىغة الانؿانُت ٞغيذ جٟغصا في الخٗامل م٘ جل ٪اإلاناهج ،وؤًًا ابخ٩اع مناهج ؤزغي ؤ٦ثر مالثمت للٓاىغة الانؿانُت.
وبظل ٪جم اٖخماص اإلاناهج الٗلمُت ال٨مُت مجها والُُٟ٨ت ،ولٗل اإلاالخٓت من ؤىم ىظو الخ٣نُاث واإلاناهج اإلاؿخسضمت في الٗلىم
النٟؿُت والاظخماُٖت بالنٓغ إلاا جىٞغو من مُُٗاث ص٣ُ٢ت ومباقغة خى ٫الٓاىغة اإلاضعوؾت٦.ما جم اٖخماص اإلاناهج
الازنىظغاُٞت في ىظو الضعاؾاث بالنٓغ لخهىنُاجه اإلامحزة ،وؤًًا إلاٗالجت الجىانب التي لم ًخم "ازتراكها" وصعاؾتها من
زال ٫اإلاناهج ال٨مُت الاخهاثُت التي جخٗامل بنىٕ من "الجـاؾ الغكمي" م٘ الٓىاىغ النٟؿُت الاظخماُٖت بالغٚم مما جىٞغو
من مُُٗاث مهمت خى ٫الٓاىغةٞ.هظا اإلانهج الظي جُىع في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت من َغ HaroledGrafinkel ٝالظي

 1مها كياؿ (":)2015السيرة الحياتية منهجية وتقنيات بحثية" ،رللة الثقافة الشعبية ،عدد  ،29البحرين.
2إضافة إىلEdward SapiretRuth Benedict
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ؤنضع ٦خابا بٗنىاو "صعاؾاث في اإلاىهج الازىىحغافي"  ،الظي ؤُٖى ؤىمُت ٦بحرة للمالخٓت والىن ،٠والٗمل في اإلاُضاو...ما
ًم٨ن من الخهىٖ ٫لى مٗلىماث مٗم٣ت خى ٫الٓاىغة اإلاضعوؾت.
بطو ،بطا ما انُل٣نا من اإلاٗالم ال٨بري للمنهج الازنىظغاُٞالتي نلخهها في الاٖخماص ٖلى الخىانل ،واإلاٗغٞت بلٛت الجماٖت
اٖخماصا ٖلى اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت  -التي ؾنٟهل ُٞما بٗض ٞحها -وصعاؾت الخالت ٦خ٣نُاث ؤؾاؾُت في ىظا اإلانهجٞ ،ةو ٖلى
الباخض في مجا ٫الجنىح ؤو ًمخل ٪مُ٩انحزماث الخىانل ألاؾاؾُت التي ؾخم٨نه من ٞهم ٖالم الجاندحو ،وطلٖ ٪بر بج٣او
لٛتهم الىاُٗ٢ت التي ًخدضزىو بها ؾىاء خى ٫ؤخىالهم الاظخماُٖت ؤو الخاظُاث اإلاخضاولت ُٞما بُجهم ٧اإلاسضعاث والجنـ،
ومسخل ٠مٛامغاتهم ألازغي...للىنى ٫بلى ىظو اإلاُُٗاث ،وبالخالي جدهُل اإلاٗلىماث خىلها ٖن َغٍ ٤اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت.
وطل ٪بمسالُتهم في ألاما٦ن التي ًخىاظضوو بها ٧الكىاعٕ بالنؿبت للمكغصًن ،ؤو مغا٦ؼ خماًت الُٟىلت٦ ،ما ًم٨ن الاٖخماص
ٖلى صعاؾت الخالت التي جخجاوػ الغئٍت الىنُٟت التي جىٞغىا اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت ،وبالخالي الخٗم ٤ؤ٦ثر خى ٫وا ٘٢الخاالث
اإلاضعوؾت وويُٗاتها اإلاسخلٟت لٟهم وجدضًض "عئيتها للىىن" ٦ـإوؾ٘ ًٞاء مٗغفي ًم٨ن الاقخٛاٖ ٫لُه م٘ الجاندحو.
 - 1ؤَميت اإلاالخظت :
 .1.1اإلاالخظت في العلىم الخجغيبيت :
حٗض اإلاالخظت ؤصاة وزُىة منهجُت مهمت في مجا ٫الٗلىم الخجغٍبُت جها حٗخمض ٢بل وبٗض بنجاػ الٟغيُاث لخإُ٦ضىا ؤو
صخًها .واإلاالخٓت في ىظا اإلاجا ٫حٗخبر مغخلت من مغاخل اإلانهج الاؾخ٣غاجي الظي ًخ٩ىو من مغخلت البدض ،ومغخلت
ال٨ك،٠زم مغخلت البرىاوٞ .اإلاالخٓت بطو بياٞت بلى الخجغبت م٩ىناو عثِؿُاو في ٖملُت البدض زهىنا وؤو الٟغوى
الٗلمُت في الٗلىم الخجغٍبُت جنكإ ٖن اإلاالخٓاث والخجاعب.
٦ما حٗغ ٝاإلاالخٓت في الٗلىم الخجغٍبُت ب٩ىجها "اإلاكاىضة الض٣ُ٢ت للٓىاىغ ؤو الى٢اج٘ الجؼثُت اإلاىظىصة في الٗالم الخاعجي
ؤو في الُبُٗت" ٞ ،هي حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى الخىاؽ وجخًمن ٢ضعا ٦بحرا من الٟهم والخٟؿحر ٦ما ؤجها ج٩ىو مدهىعة في مجا٫
مٗحو ،بياٞت بلى ؤو الٗ٣ل ً٩ىو له الضوع الغثِس ي في جٟؿحر بُاناث اإلاالخٓت الخجغٍبُت بدُض ٌٗخبر ٧ل من (هغيج جىن،
وؾماعث) " ؤنه من الًغوعي ؤو نظ٦غ ؤو اإلاالخٓت الٗلمُت جخًمن نكاَا ٖ٣لُاٞ ،إو جالخٔ باإلاٗنى الٗلمي ٌٗني ؤن ٪لن
ج ٠٣مؿخ٣بال ؾلبُا لالنُباٖاث الخؿُت ٦ما جإحي بلُ ٪وبضوو نكاٍ ٖملي" .بطو ٞاإلاالخٓت ىنا ال ًم٨ن ؤو جخم صوو
جضزل إلال٨ت الٗ٣ل.
وٍم٨ن الخمُحز بحو اإلاالخٓت الٗلمُت في الٗلىم الخجغٍبُت وبحو اإلاالخٓت الٗاصًت ،طل ٪ؤو ىظو ألازحرة جدضر صاثما وبهٟت
ؾغَٗت ،وال ج٩ىو لها ٚاًت نٓغٍت ٧الك ٠مشال ٖن خ٣ُ٣ت ٖلمُت ؤو ٖن ٖلل ألاقُاء وؤؾبابها ،بل بجها ال جغبِ بحو مسخل٠
اإلاالخٓاث لالؾخٟاصة مجها.في خحو ؤو اإلاالخٓت الٗلمُت ًخم ٞحها الخضزل في ْغو ٝوقغوٍ الؿحر الُبُعي للٓاىغة اإلاالخٓت
وطل ٪ل٩ىجها مالخٓت منهجُت ً٣ىم بها الباخض لل٨كٖ ٠ن جٟانُل الٓىاىغ ٖن َغٍ ٤اٖخماص الض٢ت وويىح الهض ٝالظي
نغٍض جد٣ُ٣ه ،وؤًًا من زالُ٢ ٫اؽ وحنجُل الٓاىغة اإلاضعوؾت.

Lecture en ethnométhodologie, BernardDesclaud, in langage et société, n 13, 1980, pp 36.

 2عبد ادلعطي زلمد" ،المنطق ومناىج البحث في العلوم الرياضية والطبيعية" ،دار اجلامعات ادلصرية  ،1977ص.374.
 3ادلرجع السابق ،ص.377
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 .1اإلاالخظت في العلىم الىـؿيت والاحخماعيت :
.1.2صالالث مـهىم اإلاالخظت :

ٌٗغ ٝلؿان العغب اإلاالخظت ب٩ىجها من "اللخاّ بال٨ؿغ :مهضع الخٓخه بطا عاُٖخه .واإلاالخٓت مٟاٖلت من اللخٔ وىى
النٓغ بك ٤الٗحو الظي ًلي الهض "ٙوفي ىظا الخٗغٍ ٠اللٛىي نجض بٌٗ زهاثو اإلاالخٓت في الٗلىم النٟؿُت
والاظخماُٖت التي حكترٍ ٖضم الخإزحر في اإلاٟدىم ،وحٗخبر اإلاالخٓت ٦خ٣نُت ومنهجُت مؿخٗملت في الضعاؾاث النٟؿُت
والاظخماُٖت من الخ٣نُاث واإلانهجُاث ألا٦ثر مالثمت في ىظا اإلاجا.٫واإلاالخٓت "ٟٗ٦ل لتر٦حز الاندباو اإلاؿخمغ في الُبُٗت،
ؤلانؿاو واإلاجخم٘ لخد ٤ُ٣مٗغٞت ؤٖم ٤بهظو اإلاىايُ٘" جنبني ٖلى مجمىٖت من الخهاثو التي جمحزىا ٖن اإلاالخٓت الٗاصًت
التي ً٣ىم بها ألاٞغاص في مسخل ٠اإلاجاالثٞ .اإلاالخٓت ىنا لِؿذ بمٗنى اإلاكاىضة ؤو النٓغ ول٨ن اإلاٗنى الظي جخسظو في ىظو
الٗلىم ىى"٧ىجها نكاَا بعاصًا واُٖا وخُا ،واإلاىيىٖاث اإلاالخٓت ج٩ىو مؿخ٣لت ٖن الظاث وزاعظت ٖجها٦ ،ما ؤو اندباو
الباخض ً٩ىو مغ٦ؼ ٖلى ؾلى ٥في مجا ٫مسخاع ،وىظا ٖ٨ـ النٓغ ؤو اإلاكاىضة التي ج٩ىو ؾُدُت ،ولِـ لها ؤؾئلت
ٖمُ٣ت"  .بطو ٞاإلاالخٓت اإلاؿخٗملت في ىظو الٗلىم ؤ٦ثر ٖم٣ا باٖخباعىا جُغح "ؤؾئلت ٖلمُت ًخم البدض ٞحها من الجىانب
الض٣ُ٢ت اإلام٨نت لخدضًض زهاثهها ومٗناىا" ٞ ،هظو اإلاالخٓت ىنا بطو لِؿذ بمٗنى الخدب٘ والىن ٠الؿُخي للٓاىغة،
ول٨ن بمٗنى ٞهم منُ ٤الٓاىغة من زالٖ ٫ضة مغاخل جبضؤ بخدلُل زهاثو اإلاالخٓحو ،ووي٘ اإلاُُٗاث في ٖال٢اث ُٞما
بُجها ،زم الٗمل ٖلى جإوٍل ىظو الٗال٢اث لالؾخٟاصة من اإلاُُٗاث اإلادهل ٖلحها من زال ٫اإلاالخٓت ،ولخدلُل ٖملي وؤ٦ثر
ص٢ت إلاُُٗاث اإلاالخٓت ًم٨ن الاقخٛا ٫بُغٍ٣ت منٓمت من زال ٫قب٨ت للمالخٓت  Une grille d’observationالتي ويٗها
 ، Harold Lasavellوحٗخمض ٖلى جدضًض مجمىٖت من ألاؾئلت ال٨بري التي ًخم الاقخٛاٖ ٫لحها وهي ٧الخالي :
 .1مً :من اإلاالخٔ؟ ٦م ٖضص ألاشخام وما هي ويُٗاتهم؟
 .2ماطا :ما الظي جغٍضو من ىاالء؟ ما اإلاُلىب؟ ما اإلاك٩ل الخ٣ُ٣ي؟ ما هي الخهاثو؟
 .3ؤيً :في ؤي مضًنت؟ في ؤي حي؟ في ؤي مهلخت؟ ...
 .4متى :في ؤي لخٓت في الؿنت؟ في ألاؾبىٕ ،الكهغ؟ ٦م من الى٢ذ؟ ..
 .5هيف ٠ُ٦ :ن٣ىم باإلاُلىب؟  ٠ُ٦نضعؽ الؿلى ٥اإلاالخٔ؟
 .6إلااطا :إلااطا نضعؽ الؿلى٥؟ ما ىى منُ٣ه ومك٨الجه؟
 .7إلااطا :وهي جسخلٖ ٠ن إلااطا ألاولى ،بدُض ندؿاءٖ ٫ن الغىاناث ال٨بري في بَاعىا اإلاا٦غوؾىؾُىلىجي ؤو الؿُ٩ىلىجي.ما
هي عىاناث الضعاؾت؟ ما هي ؤىضاٞها؟ وما هي اؾتراجُجُاث ىظو الجماٖت اإلاالخٓت؟ وُُٟ٦اث اجساطىم لل٣غاعاث؟

 1لساف العرب (اجمللد السابع) "،ابن منظور" ،دار صادر ودار بًنوت ،بًنوت لبناف ،1956،ص.459

Le petit robert, paris p 1967.

2
3

Méthodologie de l’observation sociale, Hatzfeld et Spegalstein, Dunod, paris, p.69.
IBID, p.69.
5
IBID, p.70.
4
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 .8ما هي الىخاثج :ما هي نخاثج الُ٣اؽ؟ نخاثج اإلاالخٓت؟ ما الظي اؾخٟضناو مجها ،الجماٖت ،اإلاضًنت ،اإلاخضزلىو
الؿىؾُىلىظُىو.
بطو جدضص قب٨ت اإلاالخٓت ىظو مجا ٫الخدغ ٥بك٩ل ممنهج من َغ ٝالباخض ،وطل ٪لخد ٤ُ٣زُت مالخٓخه التي تهضؾ
بلى :
.1جد ٤ُ٣ؤىضا ٝالبدض اإلاغؾىمت.
.2التر٦حز ٖلى ججغبت اإلاالخٓحو في الُبُٗت.
.3الض٢ت ،ألانالت ،والضعاؾت الض٣ُ٢ت.
اإلاالخٓت بطو "مكاىضة ص٣ُ٢ت ومنٓمت وم٣هىصة لٓاىغة مُٗنت" جخم من زال ٫منهجُت ص٣ُ٢ت لضعاؾت ؾلى ٥مٗحو،
واإلاالخٓت جن٣ؿم بلى ٖضة ؤنىإ ًم٨ن ؤو نً٘ لها زُاَت ٖلى الك٩ل الخالي:
اإلاالخٓت
اإلاالخٓت اإلاىيىُٖت

 Auto-observationاإلاالخٓت الظاجُت

باإلاكاع٦ت  ParticipationNon-participationبٛحر مكاع٦ت
مباقغةٚDirecteNon directحر مباقغة
مؿلخت ٚArméeNon arméeحر مؿلخت
اإلاؿخترة IncognitoA découvert
جٓل ىظو ؤىم ؤنىإ اإلاالخٓت اإلاؿخسضمت في البدىر الٗلمُت ،وٍم٨ن ؤو نجض ؤنىاٖا ؤزغي للمالخٓت ل٨جها مجغص جٟغٖاث
لهظو ألانىإ .وبٗض ٖغى ىظو ألانىإ بك٩ل ٖام ننخ٣ل بلى جدضًض ؤىم زهاثو وممحزاث بٌٗ ىظو ألانىإ ألا٦ثر
اؾخسضاما؟ زم التر٦حز ٖلى اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت وٖال٢تها بمجا ٫الجنىح؟ زم الاقخٛا ٫في مدىع آزغ ٖلى اإلاالخٓت في الٗلىم
الخجغٍبُت.

Recherche scientifique en psychologie(1982), R.Michèle, paris, 3 éditin, p184 .

 2أوزي أمحد" ،منهجية البحث وتحليل المضمون" ،مطبعة النجاح اجلديدة الدارالبيضاء ،ط  ،2008، 2ص. 36
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 .2.2ؤهىاع اإلاالخظت
 .1.2.2اإلاالخظت الظاجيت L’auto-observation

اإلاالخٓت الظاجُت ؤو "الاؾدبُاو  Introspectionمكخ٣ت من ال٩لمت الالجُنُت  Introspection ou Introspécereوجضٖ ٫لى
النٓغ من الضازل ) ، "(Sillamy,1980,426وىظا النىٕ من اإلاالخٓت ٌٗخمض ٖلى مالخٓت الشخو لظاجه ٦نىٕ من اؾخ٨ناو لها،
و٢ض وظض جُاعاو خى ٫ىظا النىٕ من اإلاالخٓت ،ألاوً ٫نخمي للمضعؾت الكٗىعٍت في ٖلم النٟـ التي اٖخمضث الاؾدبُاو
٦منهجُت ؤؾاؾُت ،والخُاع الشاني الظي ًغ ٌٞىظا النىٕ من اإلاالخٓت باٖخباعو لِـ ٖلمُا ،وٍنخمي لهظا الخُاع ٧ل من
اإلاضعؾت الؿلىُ٦ت في ٖلم النٟـ واإلاضعؾت الىيُٗت في الٗلىم الاظخماُٖت بؼٖامت "هىهذ ؤوحؿذ" .
وعٚم طل٣ٞ ٪ض اؾخسضمذ ىظو اإلاالخٓت زهىنا في ٖلم النٟـ الا٧لُنُ٩ي وجم جُىٍغىا من َغ( ٝجيىصوع حىؿغور)
بدُض ؤجها حؿاٖض ٖلى بصعا ٥الظاث في نٓغو وطل" ٪من زال ٫مالخٓت الخجغبت الظاجُت ونىعة الظاث ،وؤزحرا مالخٓت
الظاث" بهض ٝججاوػ اإلاٗغٞت الؿُدُت لآلزغ التي ج٨خٟي بمالخٓت الخجغبت الٓاىغة لضًه والتي ج٩ىجها الهُئت والؿلى٧اث
اللٛىٍت وٚحر اللٛىٍت...وحٗخمض مجمىٖت من الخ٣نُاث اإلاؿاىمت في بنجاح اإلاالخٓت الظاجُت ٦دنجُل مسخل ٠الؿلى٧اث
اللٛىٍت وٚحر اللٛىٍت للمٟدىم ) (Autoscopieفي ؤٞالم ؤو ؤقغَت ؾمُٗت بهض ٝبٖاصة ٖغيها ٖلى اإلاٟدىم ،ومالخٓت عصة
ٗٞله ،بل وٍم٨ن ؤًًا حٗضًل ىظو ألاقغَت اإلاهىعة ٦ةػالت الهىث من الكغٍِ ؤو حٗضًله إلاٗغٞت عصة ٗٞل الشخو خى٫
جهىعو لظاجه في نٓغ .Moore
وحؿخٗمل اإلاالخٓت الظاجُت لخد ٤ُ٣مجمىٖت من ألاىضا٦ ٝخنمُت الىعي بالظاث في ويُٗاث مخٗضصة (الٗمل ،الٗال٢اث
والٗىاَ ،٠وجد ٤ُ٣الن٣ض الظاحي بك٩ل مىيىعي .وزانُا الخ٩ىٍن في اإلاهن وألاصواع وألانكُت الخانت ،وؤًًا ج٩ىٍن
اإلاغبحو٦ ...ما حؿخٗمل في ٖالط بٌٗ الخاالث (٧اإلصماو ،الايُغاباث الٗهابُت ،ايُغاباث نىعة الظاث .)...وٍٓل الهضٝ
اإلاغ٦ؼي لهظا النىٕ من اإلاالخٓت ىى اإلاغوع من مٗغٞت الظاث بُغٍ٣ت طاجُت بلى مٗغٞت الظاث بُغٍ٣ت مىيىُٖت ،وبالخالي
جنمُت اججاو ندى الظاث ال ًخمحز باالنضٞاُٖت والجرظؿُت.
وبالنٓغ إلاا جىٞغو اإلاالخٓت الظاجُت ٞةننا نجضىا مهمت لالؾخسضام م٘ الجاندحو ،زهىنا م٘ الٗلم بإو ىظو الٟئت جخمحز
بخمغ٦ؼ خى ٫الظاث ما ًضٗٞها بلى الٗمل ٖلى جد ٤ُ٣ؤىضاٞها وعٚباتها بجمُ٘ ألاق٩ا ٫اإلام٨نت وٚحر اإلام٨نت٦ ،ما ؤو ٢هغ
بطا لم ن٣ل انٗضام ألا ٤ٞالؼمني للجانذ ًض ٘ٞبلى اعج٩اب ظنذ وظغاثم يض الظاث واإلاجخم٘ ،وبالخالي ٞاإلاالخٓت الظاجُت ًم٨ن
ؤو حؿاٖضنا ٖلى جُىٍغ مٗغٞت الجانذ بظاجه وبمخُلباتها و٢ضعاتها ،وؤًًا عٚباتها التي حؿٗ ٠في بزغاظه من ويُٗخه
الجاندت ؤو ٖلى ألا٢ل الخس ٠ُٟمن ىظو الىيُٗت.
 .2.2.2اإلاالخظت باإلاكاعهت : L’observation-participation
اعجبُذ اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت با نثروبىلىظُا وباإلانهج الازنىمُخىصولىجي الظي ًغ٦ؼ ٖلى يغوعة جىاظض الباخض م٘ اإلاجمىٖت
ؤو ألاٞغاص الظًن ً٣ىم بضعاؾتهم .و٢ض اٖخمضث مجمىٖت من الضعاؾاث الؿىؾُىلىظُت زهىنا ىظا النىٕ من اإلاالخٓت،
وطل ٪للخٗغٖ ٝلى جٟانُل الٗال٢اث ال٣اثمت بحو ألاٞغاص واإلاجمىٖاث اإلاضعوؾت ،مجها مشال الضعاؾاث التي ٢امذ بها مضعؾت
 1أوزي أمحد ،المعجم الموسوعي لعلوم التربية  ،ص. 247

"

"

L’observation psychologique et psychosociologique,IBID, p 56.
IBID, p.58.
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قيياػى وصعاؾاث  Elton Mayoالتي جمذ في نٟـ الٟترة والتي انجؼث م٘ اإلاهنُحو في مٗامل نناٖت ألاؾال ٥ال٨هغباثُت.
واإلاالخٓت باإلاكاع٦ت هي "منهجُت ٢اصعة ٖلى حٗىٌٍ الضعاؾاث ال٨مُت اإلاىيىُٖت بُغٍ٣ت ؤزغي حٗخمض ٖلى الٟهم الٗمُ٤
للٓاىغة" وطلٖ ٪بر صعاؾت مسخل ٠الخُصُاث اإلاغجبُت بها.
وٍجب جىٞغ مجمىٖت من الخهاثو لضي الباخض الظي ً٣ىم بهظا النىٕ من اإلاالخٓت ٧اإلاٗغٞت باللٛت اإلاؿخسضمت من َغٝ
اإلاجمىٖت اإلاضعوؾتٞ ،ةطا ٦نا مشال ن٣ىم باإلاالخٓت باإلاكاع٦ت صازل ظماٖت من الجاندحو ُٞجب اإلاٗغٞت باللٛت اإلاؿخٗملت
لضحهم ٦إنىإ اإلاسضعاث وعمىػىا ،...زم ٢ضعة الباخض ٖلى الخىانل الجُض للخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث واؾخضعاط اإلاالخٓحو
للش٣ت في صوعو٦ ،ما ًخُلب من الباخض ٢ضعة انضماظُت م٘ الىيُٗاث التي ًالخٓها .وٍجب "الاندباو بلى مك٩ل ألاخ٩ام
اإلاؿب٣ت من َغ ٝالباخض ،بدض ًجب ؤو ً٩ىو ٖلى صعاًت بُبُٗت الٗال٢اث الاظخماُٖت والُ٣م الؿاثضة والضالالث التي
ٌُٗىجها لألقُاء"  ،وفي خالت وظىص مك٩ل في مكاع٦ت الباخض نٟؿه في اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت نٓغا ؾباب جغجبِ باإلاجخم٘
اإلاالخٔ ُٞم٨ن ؤو ً٣ىم باإلاالخٓت شخو من الجماٖت )،(Observation-participation-relaisوٍلٗب صوع نا٢ل اإلاٗلىماث
التي ًخٟ٨ل الباخض بدنُٓمها وجدلُل مُُٗاتها للىنى ٫بلى نخاثج مؿخنبُت من ىظو اإلاالخٓاث.
ونجض نىٖحو من اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت ،ألاولى اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت النكُت  Actifوالتي ً٣ىم زاللها اإلاالخٔ با صواع التي ج٣ىم بها
الجماٖت ٧اإلاكاع٦ت في َ٣ىؾهم وؤقٛالهم الُىمُت ،ولٗب ألاصواع التي جسىلها الجماٖت لألٞغاص في مشل ويُٗخه ،والباخض في
مجا ٫الجنىح ًم٨ن ؤو ً٣ىم بهظا النىٕ من اإلاالخٓاث ٖبر مكاع٦ت الجاندحو لؿلى٧اتهم وزل ٤خىاع خىلها إلاٗغٞت عئٍت
الجاندحو لخل ٪الؿلى٧اث التي ً٣ىمىو بها.
والنىٕ الشاني ىى اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت ؾلبا  Passifوحٗني "الضزى ٫في لٗبت اإلاالخٓت صوو الخٟاٖل م٘ ؤٗٞا ٫وؾلى٧اث
اإلاالخٓحو" ٞ ،اإلاالخٔ ىنا ً٨خٟي بدنجُل اإلاالخٓاث زالٞ ٫ترة جىاظضو م٘ اإلاٟدىنحو.
وٖمىما ٞهظا النىٕ من اإلاالخٓت ًخُلب خن٨ت ونبرا من َغ ٝالباخض بالنٓغ بلى الجهض والى٢ذ الظًدخُلبه ىظو اإلانهجُت
٦ما جخُلب جىٞغ الخل٣اثُت والهض ١في الخٗامل م٘ اإلاٟدىنحو للخهىٖ ٫لى مٗلىماث وبُاناث ؤ٦ثر خى ٫الىيُٗت
اإلاضعوؾت.
 3.2.2اإلاالخظت اإلاباقغة :
نكحر بلى ؤو ىنا ٥مالخٓت ٚحر مباقغة ومٗناىا اللٛىي ًُٟض بإو اإلاالخٓت جخم صوو خًىع الباخض في ػمن و٢ىٕ الؿلى،٥
ؤي ؤو ىظو اإلاالخٓت جخم مشال من زال ٫مالخٓت الباخض لهىع ؤو ؤقغَت ؤو ٦خاباث ٖن ؾلى٧اث مُٗنت ًغٍض صعاؾتها صوو
ؤو ً٩ىو خايغا ؤزناء و٢ىٖها ،ؤي ؤو الباخض ً٩ىو منٟهال ٖن الٓاىغة.
ؤما اإلاالخٓت اإلاباقغة ٞهي ٖ٨ـ اإلاالخٓت ٚحر اإلاباقغة بدُض حٗخمض ٖلى خًىع الباخض من ظهت ،زم اؾخٗماله لخ٣نُاث
وؤصواث ؤزغي لدنجُل الؿلى ٥اإلاالخٔ من ظهت ؤزغي ،ؤو الا٦خٟاء باإلاالخٓت بالٗحو اإلاجغصة ٦ما ىى الكإو بالنؿبت
للمالخٓت ٚحر اإلاؿلخت.

1

L’observation psychologique, IBID, p80.
IBID, p82.
3
IBID, p84.
2
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واإلاالخٓت اإلاباقغة حكحر بلى "اإلاالخٓت صوو اٖخباع للٗال٢ت م٘ اإلاالخٓحو ٖبر نٟي مك٩ل مغظُٗت الباخض وؤخ٩امه مما
ٌؿاىم في نؿُاو  Oubliéاإلاالخٓحو للباخض والُ٣ام بؿلى٧اتهم الُبُُٗت"  ،وحٗخمض ىظو اإلاالخٓت ٖلى مجمىٖت من
الخ٣نُاث التي ججٗلها (مالخٓت مباقغة مؿلخت)٧اإلانجالث الهىجُت وؤقغَت الُٟضًى لخدضًض مجا ٫الخضزل ولخٗىٌٍ ٣ٞغ
ومدضوصًت الاصعا ٥الانؿاني لبٌٗ الؿلى٧اث التي ًإجحها اإلاٟدىنىو ،وحؿخٗمل ىظو الخ٣نُاث ؤ٦ثر في اإلاجا ٫الا٧لُنُ٩ي
(اإلاالخٓت الا٧لُنُُ٨ت اإلاؿلخت) لجٗلها مالخٓت نؿُ٣ت منٓمت وٚحر ْغُٞت ؤو صازل ويُٗت انُناُٖت .وطل ٪من ؤظل
"مالخٓت ويُٗت اإلاٟدىم بك٩ل قامل ،والخدضًض الض ٤ُ٢ما ؤم٨ن لُبُٗت شخهِخه ،مكا٧له ...وٞغم بٖاصة جُٟ٨ه".
وَكترٍ في ىظو اإلاالخٓتٖ ،نض اؾخٗمالها لهظو الخ٣نُاثٖ ،ضم جإزحرىا ٖلى اإلاٟدىم وطلٖ ٪بر بزٟاء ج٣نُاث الدنجُل ،ؤو
ٖضم ْهىع اإلاالخٔ نٟؿه في بٌٗ الخاالث لٗضم الخإزحر ٖلى ؾلى ٥اإلاٟدىنحو وبالخالي ججنب جهنٗه وٖضم الخٗبحر ٖن
الؿلى٧اث الخُ٣ُ٣ت.
وعٚم ؤىمُت ىظو اإلاالخٓت اإلاباقغة واإلاؿلخت ؾىاء في جُىٍغ البدض الٗلمي بهٟت ٖامت ،ؤو مؿاٖضة ألاشخام في اإلاجا٫
الا٧لُنُ٩ي ٣ٞض وظهذ لها مجمىٖت من الانخ٣اصاث.لٗل ؤىمهاٖ،ضم اخترامها للخُاة الخانت لألشخام اإلاالخٓحو وطل٪
ٖبر ٖضم ؤزظ مكىعتهم في اؾخسضام ج٣نُاث الدنجُل ؾىاء ٧او ألامغ ًخٗل ٤بٗالط خاالث ب٧لُنُُ٨ت ؤو في خاالث صعاؾت
ظماٖاث مُٗنت ٦جماٖت ألاَٟا ٫ؤزناء اللٗب.
وحؿخسضم اإلاالخٓت اإلاباقغة في مجمىٖت من اإلاُاصًن٧ ،اإلاالخٓت اإلاباقغة "للجماٖاث الهٛغي في الًٟاءاث وألاخُاء
واإلاضو "...و ىظو اإلاالخٓت جً٘ الباخض ؤمام مجمىٖت من مدضصاث الخٟاٖل بحو ؤٞغاص ىظو الجماٖاث٦ ،ما حؿخسضم
ؤًًا في ٖالم الكٛل ومسخل ٠اإلاهالر ؤلاصاعٍت لخدضًض الخٟاٖالث بحو اإلاىْٟحو ٞحها ،ومسخل ٠اإلاُاصًن اإلاٟخىخت.
وللُ٣ام باإلاالخٓت اإلاباقغة ًجب ،مشلها في طل ٪مشل باقي ؤنىإ اإلاالخٓت ألازغي ،ازخُاع ويُٗت البدض وجدضًض مجا٫
اإلاالخٓت ُٞه ،زم ازخُاع الخضوص الؼمنُت للبدض بهض ٝالخدلُل الٗمُ ٤للمُُٗاث اإلادهل ٖلحها من زال ٫اإلاالخٓت
اإلاباقغة.
 .4.2.2زالنت :
جٓهغ بطو الُ٣مت اإلاهمت التي جىٞغىا اإلاالخٓت بمسخل ٠ؤنىاٖها في جُىٍغ البدىر ،زهىنا البدىر الُُٟ٨ت التي ًجب ؤو
جغجبِ ؤ٦ثر بالٓىاىغ النٟؿُت والاظخماُٖت ،وطل ٪بالنٓغ إلاا جىٞغو من ىىامل مغنت للخٗامل م٘ الٓاىغة والىنى ٫بلى
مجا ٫ؤ٦ثر ٖم٣ا في جدلُلها.
ولٗل ىظو ألانىإ من اإلاالخٓت واإلاالخٓت باإلاكاع٦ت زهىناً ،م٨ن ؤو جُٟض في الخُغ ١للبدىر في مجا ٫الجنىح ،وطل٪
ل٩ىو الٓىاىغ في ىظا اإلاجا ٫جدخاط بلى الخدلُل الٗمُ ٤لها ٖبر الغبِ الٗاملي الخدلُلي ولِـ الؿببي الخٟؿحري بحو مسخل٠
الٗىامل اإلاازغة في زلْ ٤اىغة الجنىح ؤو في جُىعىا.
َٛذ الضعاؾاث التي جخمحز بالُ٣اؽ والخ٨مُم في الٗلىم النٟؿُت والاظخماُٖت بك٩ل ٦بحر منظ نكإة ىظو الٗلىم ،وطل٪
ا٢خضاء بالٗلىم الخجغٍبُت التي حٗخمض الخ٨مُم ٖن َغٍ ٤الُ٣اؽ وؤلاخهاء بال ؤو ْىاىغ ىظو الٗلىم لها زىام مٗ٣ضة
1

IBID, p5.
IBID, p 68.
3
L’enquête et ses méthodes ;l’observation directes, Abord ; p.11.
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ومخضازلت ،وىى ما ص ٘ٞؤ٦ثر ندى اٖخماص اإلاناهج الُُٟ٨ت الىنُٟت ،ومن يمجها اإلانهج الازنىظغافي الظي جم اٖخماصو بك٩ل
م٨ش ٠زال ٫الغب٘ ألازحر من ال٣غو الٗكغٍن بىنٟه بضًال ؤ٦ثر مالثمت للٗلىم النٟؿُت والاظخماُٖت ٖىى اإلاناهج
ؤلاخهاثُت ؤو ٖلى ألا٢ل م٨مال لها ،و٢ض ؾاص ىظا الاججاو بٗض الانخ٣اصاث اإلاىظهت للمناهج ال٨مُت الاخهاثُت اإلاؿخٗملت ٝي
الٗلىم النٟؿُت والاظخماُٖت من اإلاضعؾت الن٣ضًت واإلاضعؾت الخٟؿحرًت.
بو ىظا اإلانهج ٌك٩ل الجُل الغاب٘ إلاناهج البدض والخ٣ىٍم خؿب بٌٗ الباخشحو ب٩ىنه ً٣ضم صعاؾاث قمىلُت للٓىاىغ
الاظخماُٖت والتربىٍت ٦ما ٌؿخسضم اإلاالخٓت ٦إصاة ؤؾاؾُت
- 2ؤَميت ألازىىحغاؿيا :
ًتر٦ب مهُلر ؤزنىظغاُٞا( )Ethnographieمن مٟغصجحو .ألاولى  Ethnoوحٗني ظنـ ؤو قٗب ،والشانُت  Graphieوحٗني ون،٠
وبظل ٪جض ٫ؤزنىظغاُٞا ٖلى الخ٣ل اإلاٗغفي الظي حهخم بىن ٠ز٣اٞت وخُاة الكٗىب خؿب  ،Breenوالهض ٝالغثِس ي
لألزنىظغاُٞا ىى صعاؾت اإلاجخمٗاث البضاثُت.
جخمحز ألازنىظغاُٞا ٖن الازنىلىظُا وألانثروبىلىظُا خؿب ولىص ليـي ؾتراوؽ ب٩ىو ٧ل مهُلر من ىظو اإلاهُلخاث
ًدناؾب م٘ مغخلت مُٗنت من مغاخل جُىع ألانثروبىلىظُاٞ .مغخلت الىن ٠واإلاالخٓت اإلاباقغة ج٣ترو با زنىظغاُٞا ،ومغخلت
جإوٍل وجدلُل جل ٪اإلاُُٗاث الازنىظغاُٞت جغجبِ باالزنىلىظُا ،في خحو ؤو ألانثروبىلىظُا هي آزغ مغخلت ًخم الٗمل من
زاللها ٖلى الغبِ بحو جل ٪ألانؿا ١التي انتهذ بلها الازنىلىظُا.
وَٗغ Patton ٝاإلانهجاالزنىظغاُٞب٩ىنه ٌٗنى بالش٣اٞت بك٩ل زامٞ ،ؿااله الضاثم ىى ما ز٣اٞت ىاالء الناؽ؟ في خحو ؤو
ٌٗOgbuخبرو "َغٍ٣ت وؤصاة لٟهم ؤؾالُب مجخم٘ ؤو ظماٖت ما وَغ٢ه في الخُاة الُىمُت من زال ٫مٗغٞت ؤ٩ٞاع ؤًٖاثه
ومٗخ٣ضاتهم وُ٢مهم وؾلى٧اتهم ،وٍخم طلٖ ٪ن َغٍ ٤اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت في الىي٘ الُبُعي الخُاحي من َغٝ
الباخض" .والظي ًمحز ىظا النىٕ من اإلاناهج ٧ىنه ً ٘٣بحو خضوص البدض الُٟ٨ي الؿىؾُىلىجي إلاجغص الٟهم ،والبدض الاظغاجي
الظي ٌؿتهض ٝالٟهم اإلاكاع٦ت في الخُٛحر ندى ألاًٞل.
نؿخُُ٘ ال٣ى ٫بناء ٖلى ما ؾب ،٤ؤو اإلانهج الازنىٚغافي ىى منهج ً٣ىم ؤؾاؾا ٖلى ون ٠الؿلى ٥ومالخٓخه من زال٫
اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت ،وطل ٪بهض ٝالٗمل ٖلى حٗمُ ٤الٟهم والخدلُل لهظا الؿلى٦ ٥ما جخم مالخٓخه في البِئت الُبُُٗت.
.1.2زهاثو اإلاىهج الازىىحغافي :
بطا ٧انذ ال٣اٖضة ألاؾاؾُت للمناهج ال٨مُت هي الاخهاء والُ٣اؽ والخٗامل م٘ الؿلى٧اج٨مُُٗاث ع٢مُتٞ ،ةو اإلانهج
الازنىظغافي ٌٗخمض ٖلى ج٣نُاث ؤزغي ال ًإزظ ٞحها الُ٣اؽ اإلا٩او الغثِس ي ،وبنما ًتر ٥اإلاجا ٫لخ٣نُاث ؤ٦ثر مالثمت للٓاىغة
الاظخماُٖت والنٟؿُت .وٖلى ىظا ألاؾاؽ ٞإىم زانيت ًنبني ٖلحها ىظا اإلانهج هي :
.1الىن ٠واإلاالخٓت (اإلاالخٓت باإلاكاع٦ت زهىنا).
1فهد بن سلطاف السلطاف "،المنهج االتنوجرافي ،رؤية بحية لتطوير واقع العمل التربوي" ،ص. 10
 2كلود ليفي سرتاوس"،األنثربولوجيا البنيوية".
3ادلنهج االثنوجرايف ،مرجع سابق ،ص.11

4

; L’observation psychologique et psychosociologique (1988) ; Roger mucceilli ; 3 edition
p55.
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.2الخىانل والُال٢ت من َغ ٝالباخض.
.3اإلاٗغٞت بالكغوٍ اإلادلُت للجماٖت ؤو ألاٞغاص اإلاضعوؾحو.

بطو من زال ٫ىظو الخهاثو الغثِؿُت ًم٨ن اٖخماص مجمىٖت من اإلاغاخل التي ً٣ىم ٖلحها ىظا اإلانهج ومن ؤىم ىظو
اإلاغاخل:
.1ظم٘ اإلاٗلىماث وازخهاعىا وج٣ضًمها ٖلى ق٩ل مهٟىٞاث.
.2جنُٓم اإلاٗلىماث وجهنُٟها.
.4اؾخسالم النخاثج وٖغيها والخإ٦ض من جُاب٣ها.
وىظو اإلاغاخل ال جخم بال من زال ٫الاٖخماص ٖلى مٟهىم اقغا ٥اإلابدىزحو ،وطلٖ ٪لى اٖخباع ؤو اإلانهج ًخه ٠باإلاغونتٞ ،ال
ًىظض ىنا ٥بَاع مجهجي مدضص ًم٨ن ل٩ل الباخشحو اجباٖه ول٨ن بةم٩او الباخض ج٣ضًم عئٍخه الخانتٞ ،الهض ٝىنا لِـ
الىنى ٫بلى نخاثج ًم٨ن حٗمُمها بل صعاؾت الٓاىغة في خضوصىا ونؿُ٣تها.
بطا ؤعصنا الُ٣ام بم٣اعنت بحو اإلانهج ال٨مي الاخهاجي الظي حهض ٝبلى جدضًض ألاؾباب ،واإلانهج الازنىظغافي ٞةننا ؾنجض ىظا
ألازحر حهض ٝبلى الٟهم والاؾخ٨كا ٝوٍخمحز باإلاغونت في الُغٍ٣ت والخدلُل٦ ،ما ؤو له ال٣ضعة ٖلى ال٨كٖ ٠ن الٓىاىغ
الٟٗىٍت التي جٓهغ من زال ٫اإلاماعؾاث والؿلى٧اث ٚحر اإلا٣هىصة زال ٫بظغاء الضعاؾت.
٦ما ًىن ٠اإلانهج الازنىظغافي ب٩ىنه ًخُلب و٢خا للمالخٓت واإلا٣ابلت وحنجُل اإلاٗلىماث٦ ،ما ٌٗخمض ٖلى ون ٠الؿُا،١
وٍغج٨ؼ ٖلى صعاؾت خالت مُٗنت اظخماُٖت ؤو خضر وج٣ضًم ٞهم قمىلي له ،وفي نٓغ ٞWilsonالضعاؾت الازنىظغاُٞت ج٣ىم
ٖلى عهحزجحن:
.1الخدليل البييىر للظاَغة.
.2الاعخماص على الُبيعت.
بطو ىظو ؤىم الخهاثو والخٗغٍٟاث التي ًم٨ن اٖخماصىا في ٞهم اإلانهج الازنىظغافي في ق٩له النٓغي.ل٨ن ً ٠ُ٦م٨ن
الاؾخٟاصة من ىظا اإلانهج في بناء زُت للخٗامل م٘ مجا ٫صعاؾدنا اإلاغجبِ بالجنىح.
زاجمت :
ججب ؤلاقاعة ؤوال بلى ؤىمُت اإلانهجُت الٗلمُت ويغوعة اٖخماصىا في مجا ٫الٗلىم الخجغٍبُت ،ؤو الٗلىم النٟؿُت
والاظخماُٖت ،وطل ٪بالنٓغ إلاا جىٞغو من زُىاث ويىابِ للخد٨م في صعاؾت مخٛحراث البدض الظي ًخم الاقخٛاٖ ٫لُه.
وزانُا ٞةو اٖخماص الٗلىم النٟؿُت والاظخماُٖت ٖلى اإلاناهج والخ٣نُاث اإلاؿخسضمت في الٗلىم الخجغٍبُت٢ ،ض ظٗل الٓىاىغ
النٟؿُت والاظخماُٖتً ،خجه بها الباخشىو إلاداولت يبُها وبزًاٖها إلانهج اإلاالخٓت الخجغٍبُت الهاعمت ،وىظا ما وضخذ
الخجاعب بإنه ٚحر مم٨ن الخماهي بك٩ل مُل ٤م٘ مناهج الٗلىم الخجغٍبُت ،ولهظا جم الاججاو في مغاخل ؤزغي من البدض في

" 1المنهج االثنوغرافي" ،مرجع سابق ،ص.13
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الٗلىم النٟؿُت والاظخماُٖت ندى اٖخماص مناهج وج٣نُاث ؤ٦ثر مغونت ٧اٖخماص اإلانهج الازنىظغافي الظي ًضعؽ ىظو الٓىاىغ
صوو الخإزحر في ؾحرىا ،وؤًًا في اؾخٛال ٫جام لجمُ٘ الخٗبحراث الؿلىُ٦ت لألٞغاص اإلاضعوؾحو.
بو َبُٗت الٓاىغة النٟؿُت الاظخماُٖت ،جٟغى ٖلى الباخض ،ازخُاع اإلاناهج والخ٣نُاث اإلاالثمت التي جخمحز باإلاغونت .ومن
ىنا ًم٨ن الاؾخٟاصة من مناهج الٗلىم الخجغٍبُت وج٣نُاتها ٧اإلاالخٓت...ل٨ن في نٟـ الى٢ذ ال ًجب الاقخٛا ٫بها في الٗلىم
النٟؿُت والاظخماُٖت ٦ما ًخم طل ٪م٘ الٓىاىغ الُبُُٗت التي ًم٨ن بزًاٖها للخجغبت.

كاثمت اإلاغاحع :
 "،)1956لؿان العغب" ،صاع ناصع وصاع بحروث ،بحروث لبناو.
.1ابن منٓىع( ِ
" ،)2006اإلاعجم اإلاىؾىعي لعلىم التربيت"،مُبٗت النجاح الجضًضة ،الضاع البًُاء ،الُبٗت ألاولى.
.2ؤوػي ؤخمض (
 "،)2008مىهجيت البدث وجدليل اإلاًمىن" ،مُبٗت النجاح الجضًضة ،الضاع البًُاء ،الُبٗت الشانُت.
.3ؤوػي ؤخمض (
" ،)1977اإلاىُم ومىاهج البدث في العلىم الغياييت والُبيعيت" ،صاع الجامٗاث اإلاهغٍت.
ٖ.4بض اإلاُٗي مدمض (
ٞ.5هض بن ؾلُاو الؿلُاو" ،اإلاىهج الازىىحغافي" ،عئٍت بدُت لخُىٍغ وا ٘٢الٗمل التربىي.
 ":)2015الؿحرة الخياجيت مىهجيت وجلىياث بدثيت" ،مجلت الش٣اٞت الكٗبُتٖ ،ضص ،29البدغٍن.
.6مها ُ٦ا( ٫
 ،)1977منكىعاث وػاعة الش٣اٞت وؤلاعقاص
 "،)1958الاهثروبىلىحيا البييىيت" ،جغظمت مهُٟى نالر (
٧.7لىص لُٟي ؾتراوؽ (
ال٣ىمي ،ؾىعٍا.
8.Aborioe A.M. et P.Fornier (2003), L’enquête et ses méthodes ;l’observation directe, Nathane université.
9.bernarddesclaud (1980), Lecture en ethnométhodologie, in langage et société, n° 13,
10.Direction de Michele robert(1988), Recherche scientifique en psychologie, chemiliere et stankémenteriale éditeur,3
édition, paris.
11.H.Hazfeld et J.Spiglistein(2006), Méthodologie de l’observation sociale, Dunod, Paris.
12.MUICHIELLI. R (1988), L’observation psychologique et psychosociologique, 3eme édition.
13.Raymond. B (1980), Les méthodes sociologique, PUF, 3eme édition.
14.http://faculty.ksu.edu.sa/alsultanf/Publications1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7
%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A.pdf.
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جدضيض الظاث و الاهـهاٌ عىض الكاب اإلاهاب بالهغع
صيبىن مدمضَ/الب صهخىعاٍ،حامعت وَغان،الجؼاثغ

ملخو:
ٌٗخبر الهغٕ مغيا ٖهبُا ٦شحر الاندكاع،وفي في ىظو الضعاؾت بٗنىاو "جدضيض الظاث والاهـهاٌ عىض الكاب اإلاهاب
بالهغع" ،ؾنداو ٫الاَالٕ ٖلى الخإزحراث النٟؿُت إلاغخلت ٣ٞضاو الىعي بزغ النىبت الهغُٖتٖ ،لى ىظا الكاب.
بو الٟترة التي جدضر ٞحها النىبت الهغُٖت٩ً ،ىو ٞحها الشخو ٚاثبا ظؼثُا ؤو ٧لُا ٖما ًدضر خىله ،خُض ًمنٗه ىظا
الانٟها ٫ظؼثُا ؤو ٧لُا في ىظو الٟترة ،من ٧ل اجها ٫زاعجي م٘ آلازغٍن٦ ،ما ؤجها حٗخبر ػمنا مهما ل٨نه ياج٘ ،زانت بطا
٧او ىظا اإلاغاىً ٤ضعؽ في ال٣ؿم ،ؤو في ٖمل ؤو م٘ ؤ٢غانه ،و ىنا ج٩ىو الخإزحراث النٟؿُت قضًضة الىٖ ٘٢لُه .و ىظا ما
تهض ٝبلُه ىظو الضعاؾت ؤؾاؾا.
اليلماث اإلاـخاخيت :الهغٕ،مٟهىم الظاث،جدضًض الظاث،الانٟها.٫
ملضمت:
ٌٗخبر الهغٕ من بحو ألامغاى الٗهبُت اإلاؼمنت ألا٦ثر اندكاعا في الٗالم،بط سجلذ منٓمت الصخت الٗاإلاُت 50ملُىو خالت
نغٕ في الٗالم،بنؿبت  4بلى 10خاالث في 1000نؿمت ً .خمحز مغى الهغٕ بنىباث جل٣اثُت مخ٨غعة .خُض جٓهغ ٞجإة
مصخىبت بإٖغاى ا٧لُنُُ٨ت،ؾببها ألاؾاا ي شخناث ٦هغباثُت ٚحر ٖاصًت ًم٨جها ؤو جدضر في مناَٖ ٤ضًضة من اإلاشً،نخج
ٖجها ايُغاب في الىْاث ٠اإلاسُت :ايُغاباث في ؤلاصعا ٥الخس ي ،ايُغاب اإلاؼاط و ٣ٞضاو الىعي.
بو ىظو ألاٖغاى حك٩ل نىٖا من الانٟها ٫بالنؿبت للمغاى ٤اإلاهاب بالهغٕ ،زانت في ىظو اإلاغخلت ظض الخؿاؾت من
الخُاة.بو ىظا البدض حهخم بهظو الٟترة التي ً٣ٟض ٞحها اإلاغاى ٤وُٖه ،و بالخالي ًنٟهل ٞجإة و "بُغٍ٣ت ٖنُٟت" ٖن ٖاإلاه
الضازلي و الخاعجي،خُض جن ُ٘٣اؾخمغاعٍت خُاجه النٟؿُت و الاظخماُٖت زانت بطا ٧او في وؾِ حٗلُمي ؤو منهي ،ؤمام مغآي
آلازغٍن الظًن ًدملىو ؤ٩ٞاعا زاَئت ٖن ىظا اإلاغى .ىظا ما ٌؿبب للمغاىٖ ٤نض اؾترظاٖه لىُٖه نىٖا من ؤلاخؿاؽ
بالٟغا،ٙخُض ؤنه لم ً٨ن ً٣ضع ٖلى الخد٨م في ظؿمه وؤ٩ٞاعو وؤخاؾِؿه وٍضٖم عنُضو الٗالث٣ي الاظخماعي م٘ آلازغٍن،
٩ُٞىو مٟهىم خضوص الظاث لضًه " ُم َاه َاض ًةصا" بط جمغ ٖلُه ٞتراث ً٣ٟض ٞحها جد٨مه في طاجه.
اٖخمض الباخض في جناوله إلاٟهىم الظاث ٖلى م٣اعباث الباخشحو الخالُحو:م٣اعبت ،René L’Ecuyer،Heinz Kohut
Winnicottو.Heinz Hartmannو هي حٗخبر من ؤ٦ثر اإلا٣اعباث ٖم٣ا في جناو ٫مٟهىم الظاث،في مجا ٫الخدلُل النٟس ي.
- http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs999/fr(2012).
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 -1الخعاعيف ؤلاحغاثيت للبدث:
-1-1الظاث:

ىى وعي الٟغص بىظىصو الشخص ي و بنكاَاجه .و ؤو ً٩ىو الشخو نٟؿه ُٞما ًسو واٗ٢ه الضازلُىالخاعجي.
 -2-1جدضيض الظاث:
بلى ؤي مضي ًخ٣بل الشخو نٟؿه و ًمحزىا ُ٨٦او مىظىص مؿخ٣ل ٖن آلازغٍنٖ ،لى ٧ل اإلاؿخىٍاث :الٗ٣لُت ،النٟؿُت،
الؿلىُ٦ت و الجؿضًت.
-3-1الاهـهاٌ :
ن٣هض به انٟها ٫في اؾخمغاعٍت الخُاة النٟؿُت للشخو ،ؤًن ٌكٗغ بإنه ٢ض ٣ٞض ظؼءا من ؤ٩ٞاعو ،انٟٗاالجه و ؾحروعة
ٖال٢اجه م٘ آلازغٍن ،و ىظا بهٟت ما٢خت ،ؤي ؤزناء النىبت الهغُٖت.
-2ؤؾباب ازخياع مىيىع البدث:
ّ
بو َبُٗت مغى الهغٕ جضٖى بلى اإلاداولت لٟهم مضي جإزحرو ٖلى مٟهىم الظاث ،زانت بطا زههنا ألامغ وخضصناو في جل٪
الٟترة التي ً٣ٟض الكاب وُٖه ٞحها ،وبالخالي ًنٟهل ما٢خا ٖن ٖاإلاه الضازلي والخاعجي ،زم ٌؿخ ٤ُٟلُجض بإو ٞغاٚا ٢ض
خضر في خُاجه النٟؿُت ،ظٗله ال ًخد٨م "ما٢خا" في مٓاىغىا وبالُب٘ في ظؿمه ومن ىظا اإلانُل٧ ٤او ازخُاعنا لهظا
اإلاىيىٕ.
٧او ىظا صاٗٞا ؤؾاؾُا إلل٣اء نٓغة ٖلى مٟهىم الظاث ٖنض الكاب اإلاهاب بالهغٕ ،ومٗاٌكخه بالنؿبت لظاجه ؤو آلازغٍن،
في بَاع مغى الهغٕ ُ٨٦او وا٢عي مىظىص في خُاة ىظا الكاب.
 -3ؤَضاؾ مىيىع البدث:
ج٨من ؤَضاؾ البدض ُٞما ًلي:
ؤ) مداولت الاَالٕ ٖلى بٌٗ النخاثج التي ًم٨ن ؤو ٌؿببها الانٟها ٫الناجج ٖن النىبت الهغُٖت ،و مضي جإزحرىا ٖلى مٟهىم
خضور الظاث ٖنض الكاب اإلاهاب بالهغٕ.
ب) نٓغة ىظا الكاب لخُاجه النٟؿُت في بَاع مغى الهغٕ "٦خجغبت شخهُت" ،من ظهت ،و من ظهت ؤزغي٦ ،مغى له
ؤبٗاصو الاظخماُٖت اإلاخمشلت في ألا٩ٞاع ،الانٟٗاالث و جإوٍالث آلازغٍن إلاغى الهغٕ.
ط) مداولت مؿاٖضة ىظا الكاب اإلاهاب بالهغٕ ،من زال ٫مٟهىمه لظاجه في بَاع مغى الهغٕ ،و بٖاصة نُاٚخه اًجابُا
من زال ٫ز٣خه بنٟؿه ،و مداولت ٞهم جإزحر ىظا اإلاغى ٖلى طاجه و ٖلى عنُضو الٗالث٣ي م٘ آلازغٍن و َبُٗخه.
-4ؤَميت البدث:
ج٨من ؤىمُت البدض ؤؾاؾا في ؤنالخه خُض ؤو ألابدار ٢لُلت في ٖلم النٟـ اإلاغض ي للهغٕ (نؿبُا) ،خُض خاولنا ظم٘
ؤ٦بر ٢ضع من اإلاٗلىماث اإلاخىٞغة ،و ٖغيناىا بٛغى مداولت جصخُذ نىعة اإلاغٌٍ و آلازغٍن لهظا اإلاغى ،من زال ٫مٟهىم
الظاث .خُض نغظى ؤو ج٩ىو صٖما بدار اإلا٨خبت الٗغبُت في ىظا اإلاىيىٕ.
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ىظا باإلياٞت بلى الٗىصة بلى جإُ٦ض ؤىمُت ٖمل ألازهاجي النٟؿاني ،في يغوعة مخابٗت ىظو الخاالث التي وظضنا خ٣ا
اخخُاظها الكضًض ،لشخو مخسهو ً٣ضم لها اإلاؿانضة النٟؿُت ،التي من قإجها ؤو جضٖم مٟهىمها لظاتها و ُُٟ٦ت الخ٠ُ٨
م٘ مغى الهغٕ .و ىظا زانت بطا ٧انذ الخاالث جنكِ في وؾِ حٗلُمي ؤو منهي اظخماعي٢ ،ض ًؼٍض من حٗ٣ض اإلاكا٧ل
النٟؿُت للكاب اإلاهاب بالهغٕ.
-5بقياليت البدث:
ّ
بو الانٟها ٫الظي حؿببه النىبت الهغُٖت ٢ض ٌؿبب نخاثج نٟؿُت مخٗبت للكاب٢ .ض جازغ ٖلى بصعا٦ه إلاٟهىم خضوص الظاث
لضًه.زانت و ؤو ىظا الانٟهاً ٫دضر ٞجإة و ال ًم٨ن الخنبا به (ٚالبا)ُٞ ،نٟهل الكاب ما٢خا ٖن خُاجه النٟؿُت
الضازلُت و الخاعظُت ،زم ٌؿترظ٘ وُٖه لُ٨دك ٠بإنه ٢ض ٣ٞض ظؼءا مجها بلى ظانب ٖضم جد٨مه في ظؿمه.
لإلظابت ٖلى ىظو الدؿائالث َغخنا الاقياليت الخالُت:
ما هي نخاثج الانٟها ٫اإلاغجبِ بخدضًض الظاث ٖنض الكاب اإلاهاب بالهغٖمن زال ٫اؾ٣اَاث ازخباع TAT؟
-6ؿغيياث البدث:
لإلظابت ٖن ىظو الدؿائالث ،وي٘ الباخض الـغيياث آلاجُت:
 ٌٗاني الكاب اإلاهاب بالهغٕ من ٢ل ٤ناجج ٖن نىباث الهغٕ. ٌٗاني الكاب اإلاهاب بالهغٕ من نغاٖاث نٟؿُت شخهُت و ٖالثُ٣ت. ٌٗاني الكاب اإلاهاب بالهغٕ من خالت من الانٟها ٫النٟس ي جخمٓهغ ٖلى ق٩ل خالت من الخاظت بلى الخماًت. -7مىهجيت البدث:
 1-7ميضان ومضة البدث:
جمذ اإلا٣ابالث الُٗاصًت في م٨خب ظمُٗت مؿاٖضة اإلاغض ى اإلادخاظحو اإلاىظىص ٖلى مؿخىي (اإلاكىع-جلمؿاو) ،خُض ٧انذ
الخالت ألاولى جإزظ الضواء من ىظو الجمُٗت  ،ؤما الخالت الشانُت ٩ٞانذ حؿخُٟض من مخابٗت نٟؿُت من َغ ٝألازهاجي
.2009
 2009بلى-09-21
النٟؿاني للجمُٗت .مضة البدض ٧انذ 3ؤقهغ :من-07-06
 2-7الخاالث اإلاضعوؾت و زهاثهها:
ًخٗل ٤ىظا البدض" :جدضيض الظاث و الاهـهاٌ عىض الكاب اإلاهب بالهغع" الخام بدالخحو جخمحزاو بـ:
 خضص الٗمغ بحو 13و 18ؾنت. جم ازخُاعىما بُغٍ٣ت ٢هضًت (ٌٗانُاو من نغٕ النىبت ال٨بري). الخالخحو ىما ط٦غاو قاباو مغاى٣او.حٗخمض منهجُت البدض ٖلى:
أ) اإلا٣ابلت الُٗاصًت.
ب) اإلاالخٓت الُٗاصًت.
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ج) جاعٍش الخالت.
ص) الازخباع النٟس ي الاؾ٣اَي TAT

ًخًمن ؤلانضاع ألانلي الزخُاع  31TATلىخت .زال ٫جُىع ىظا الازخباع ؤب٣ى الباخشحو ٖ ِ٣ٞلى اللىخاث التي اٖخبروىا
ألا٦ثر ؤىمُت و صاللت .و هي اللىخاث 5،4،3BM ،2،1:اإلا٣ضمت لألوالص و البناث النؿاء و الغظا .٫ؤما اللىخاث ،7BM ،6BM
ٞ 8BMخ٣ضم لألوالص و الغظا ،7GF ،6GF .ِ٣ٞ ٫و ٞ 9GFخ٣ضم للبناث و النؿاء 19،13B ،12BG ،11،10.وٞ 16خ٣ضم
لألوالص و البناث النؿاء و الغظا ..٫اللىخت ٞ 13 MFخ٣ضم  ِ٣ٞللغاقضًن النؿاء و الغظا. ٫
ؤما في بدشنا ىظا ٞؿن٣ضم اللىخاث الخالُت 19،13B ،12BG ،11،10،8BM ،7BM ،6BM ،5،4،3BM ،2،1:و .16و ىظا
باٖخباع ؾن الخاالث اإلاضعوؾتو ىما قابحو مهابحو بالهغٕ.
ًجب اخترام جنُٓم اللىخاث ٖنض ج٣ضًمها .ج٣ضم اللىخت 16في ألازحر و في خهت واخضة .بو ج٣ضًم ىظا الازخباع ًً٘
الشخو ؤمام مجمىٖت مشحراث ،خُض جبضؤ اللىخاث بىيُٗاث ؤ٦ثر بناءاو ويىخا بلى ألا٢ل ويىخا :اللىخاث 10ألاولى
ألا٦ثر ويىخا جمشل شخهُاث ؤما اللىخاث 19،11و 16ال حٗبر ٖن مىايُ٘ ماصًت واضخت.
* الخٗلُمت:
بو الخٗلُمت التي ويٗتها  Shentoubج٣ضم مغة واخضة ٢بل ج٣ضًم الازخباع "جسُل ٢هت ابخضاءا من ىظو اللىخت" .خُض ً٩ىو
ٖلى الشخو بنكاء ٢هت ما و ب٩ل خغٍت خى٧ ٫ل لىخت.
زهىنُاث ويُٗت ازخباع :TAT
جدضص بىاؾُت ؤلاظغاءاث اإلاٗخاصة في ٧ل ازخباع بؾ٣اَي :الشخو ،الازخباع و الٟاخو خُض ج٩ىو ىظو الٗنانغ في جٟاٖل
زال ٫ج٣ضًم الازخباع.
ًمشل الازخباع زانُت ق٩لُت مكتر٦ت بحو الازخباعاث اإلاىيىُٖت و التي ج٩ىو ٚامًت و ق٩لُت في نٟـ الى٢ذ .و لهظا ً٩ىو
الخدلُل اإلاىيىعي من النىٕ ؤلاصعا٧ي (ون ٠اإلادخىي الٓاىغ للىخت) و الخٟؿحر الظاحي ًخًمن اعجباَاث بؾ٣اَُت (ىظا ما
ًغظ٘ بلى الضالالث الًمنُت لهظو اإلاشحراث).
ًخٗل ٤ازخباع ٛ٦TATحرو من الازخباعاث ؤلاؾ٣اَُت بؿلى٧اث بصعاُ٦ت و بؾ٣اَُت .بو الُاب٘ اإلاخنا ٌ٢لهظا الشناجي ،خؿب
مٟهىم  Winnicottبما ؤو مىيىٕ الازخباع ًخم ٞهمه ٖلى ؤنه وا٢عي ،ماصي و ٦م٩او الؾدشماع الضالالث الظاجُت و ؤلاؾ٣اَُت.
بو ٢ضعة الشخو ٖلى ٢بى ٫مىيىٕ الازخباع من زال ٫مٓهغو الشناجي ؤلاصعا٧ي/اإلاىيىعي والاؾ٣اَي/الظاحي ٌٗ٨ـ مضي
٢ضعجه ٖلى ٢بى ٫ىظا الخنا ٌ٢خؿب مٟهىم  ،Winnicottباٖخباع ؤو اإلاىيىٕ ًم٨ن ؤو ًخمى ٘٢في مجا ٫وؾُُي بحو الىا٘٢
و الخُا ٫الظي ٌك٩له الًٟاء الانخ٣الي .
- Françoise Brelet-Foulard et C. Chabert, nouveau manuel du TAT, Dunod, Paris, 2003, p34.
- D.W. Winnicott, de la pédiatrie à la psychanalyse, Payot, Paris, 1969.

- D.W. Winnicott, processus de maturation chez l’enfant, Payot, Paris, 2003, p33.
- VicaShentoub, manuel d’utilisation du TAT, Dunod, Paris, 1990, p34.
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بجها ٢ضعة الشخو ٖلى اجساط وظهت زُالُت انُال٢ا من وا ٘٢بصعا٧ي بضوو ؤو ً٣ٟض جنُٓمه بىاؾُت ىظا النكاٍ الاعجباَي
ؤو مىاظهت مخُلباث اإلاىيىُٖت ،و التي ًخم ا٦دكاٞها من زال ٫الاؾخجاباث الزخباع .TAT
ٖنضما ً٣ترح الٟاخو لىخاث ىظا الازخباع ويُٗاث ٖالثُ٣ت ج٨كٖ ٠ن قب٩اث اعجباَُت اؾتهامُت ونؼواجُت مشحرة ىظا ما
ًم٨ن ؤو ًديي اؾتهاماث الشخو الخانت به .
- 8مىهجيت جدليل الىخاثج:
ٖنض انتهاء ج٣ضًم اللىخاث و ظم٘ ٧ل بغوجى٧ىالتها ،بضؤ الباخض بخدلُل نخاثجها .باالٖخماص ٖلى ال٣هو التي خ٩اىا
اإلاٟدىم .زم جإحي مغخلت ظم٘ و جٟؿحر ؤلاظغاءاث )procédés)lesباؾخٗما ٫وع٢ت الخدلُل في ٧ل اللىخاث .جمشل ىظو
ؤلاظغاءاث َبُٗت الىُُْٟت النٟؿُت ٖنض الشخو .و هي م٣ؿمت بلى ؤعبٗت ٞئاث ).(A,B,C,E
  :Aو هي الخد٨م "بالنؿبت لىع٢ت Shentoubؤما في وع٢ت ٞBrelet-Foulardنجضىا بمهُلر الهالبت.  :Bالخٛحر.  :Cججنب الهغإ.  :Eالؿحروعاث ألاولُت.صوعىا ً٨من في جىيُذ وُْٟت ىظا ؤلاظغاء في خضًض اإلاٟدىم و ٖال٢تها بةظغاءاث ؤزغي٧ .ل ٞئت جخ٩ىو من مجمىٖت من
البنىص.
نؿخسغط ىظو ؤلاظغاءاث خؿب صعظت ج٨غاعىا في ال٣هو بالُغٍ٣ت الخالُت:
 :+مىظىص.
 :++مىظىص ٚالبا.
 +++مؿخٗمل ب٨ثرة.
ندهل في ألازحر ٖلى جُُ٣م ٌؿمذ لنا بمٗغٞت مضي اندكاع اؾخٗما ٫ىظو ؤلاظغاءاث و مضي جىػَٗها في ٧ل ٞئت .نجض في ٧ل
لىخت ما ٌؿمى باإلادخىٍاث الٓاىغة :و ىى اإلادخىي الظي نغاو في ٧ل لىخت ؤي ألاق٩ا ،٫اإلاناْغ ؤو ألاشخام .و ىنا٥
الخٟؿحراث الًمنُت :و هي ٧ل ألابٗاص و الضالالث النٟؿُت التي حؿاٖضنا في جدلُل ال٣هو.
 -9جدليالث باليؿبت لىخاثج صعاؾت الخالخحن:
بالنؿبت لؿُٟاو ( 13ؾنت) جلمُظ في الشانُت مخىؾِ٧ :انذ ال٣هو ٖنض ؾُٟاو ؤ٢ل ٖ٣النُت ،ؤ٢ل جنُٓما وؤ٢ل واُٗ٢ت،
ْهغ من زال ٫مدخىي ال٣هو اإلا٣ضمت .اؾخنخج الباخض من زال ٫نخاثج ازخباع  ،TATبإو ؾُٟاو لم ًخسلو من
اإلاىايُ٘ اإلاؿخضزلت ،خُض ؤنه ٢ضم مٗٓم ال٣هو في اَاعالٗال٢ت والضًن/ابنٌٗ .خبر ؤ٦ثر جبُٗت و ؤ٢ل جُٟ٨ا و ؤ٢ل ٢غبا
من الىا ٘٢في مٗٓم ٢ههه .خُض ؤو حؿلؿل ألاخضار ؤًًا لم ً٨ن مدترما .ال ًمل ٪ؾُٟاو جد٨ما ظُضا باإلادُِ.
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٢هت اللىخت :3BM
(...ظاءث بمغؤة ال ٌٗغٞها ٢الذ من ؤنذ ىل ٖنض ٥والضً ٪و عبخه ختى ؤنبذ عظال)
٢هت اللىخت:4
(...و ى٨ظا قٟي الُٟل ٖنضما ظاءث ظضجه انضىكذ نه قٟي بؿغٖت)
٢هت اللىخت( :5و ى٨ظا ؤنبذ ٢ىي الجؿم)
٢هت اللىخت :6BM

( ...لم ًإزظ بغؤحها و ٦بر و ؤنبذ ًُلب ٖلى الناؽ ٢الذ له لى ٢غؤث ما ًهغال ٪ى٨ظاٞ ،ا ١بنٟؿه و ب٣ي ًب٩ي)
٢هت اللىخت( :11الجبا ،٫الىخىف ،بٗض طل ٪ؤنبذ الؿ٩او ٦شحرا)
الخٔ الباخض ؤنه في ٢هو ىظو اللىخاث ٢ضم ؾُٟاو جٟؿحراث ،ؤو جهاًاث لىيُٗاث ل٨ن بهٟت ٚحر ٖ٣النُت و مخُٟ٨ت.
ٞهى ال ًمل ٪ال٣ضعة ٖلى الخد٨م بمشل ىظو الىيُٗاث.
بو اإلاىيىٕ الجرظس ي ٧او واضخا ٖنض ؾُٟاو في اللىخاث ( .)13B ،3BMخُض ج٣مو في ألاولى صوع َٟل (ٌٗاني من ظغح
نغظس ي) لِـ له صٖم ٖاَٟي ،اظخماعي و ا٢خهاصي ٧ا .ٝىنا ٥ن٣و في ج٣ضًغ الظاث في اللىخت ،1خُض لؿُٟاو مكا٧ل
ٖالثُ٣ت م٘ ؤ٢غانه ،ىظا ما َىع ٖنضو الاخؿاؽ بالضونُتَ .لب الاؾدناص والخماًت من زال ٫اللىخاث ( ،(5،3BMخُض ٌٗبر
ؾُٟاو ٖن الاُٖاء اإلاؿبب من َغ ٝالهغٕ الظي ٖاني منه منظ 10ؾنىاث بلى ظانب ال٣ل( ٤اللىخاث 4و.)16
ْهغ جإزحر الهغٕ ؤًًا من زال ٫اق٩الُت نىعة الجؿم (اللىخت  ،)5و التي حٗخبر مًُغبت ٖنض ؾُٟاو ،مغجبُت ؤًًا
باإلخؿاؽ بالظنب (اللىخت  .)6BMو نغإ نٟس ي صازلي و ٖضاثُت م٨بىجت من زال ٫اللىخت ) .(8BMخُض ؤو الِٗل بمغى
الهغٕ منظ ؾن 3ؾنىاث ًجٗل ؾُٟاو ؤخُانا ٖضاثُا ؤمام آلازغٍن و الظًن لهم نٓغة ؾلبُت له ٦مغٌٍ بالهغٕ.
ؤْهغث اللىخت 19نىٖا من ٖضم ال٣ضعة ٖلى جدضًض الظاث ٖنض ؾُٟاو٣ٞ .ض ٧انذ لىخت ٚامًت و م٣ل٣ت له ،خُض جم
ججغٍب ال٣ضعة ٖلى جدضًض ما ىى صازلي و ما ىى زاعجي بىاؾُت اؾخضزا ٫الخؿن و اؾخسغاط الس يء ،ىظا ما لم ً٨ن في
خالت ؾُٟاو الظي ط٦غ  ِ٣ٞججغبت اًجابُت.
بالنؿبت لغابذ ( 18ؾنت) ٖامل في الٟالخت٧ :او الخُاٖ ٫نض عابذ ٚنُا ظضا ،باٖخباع نىُٖت ال٣هو اإلا٣ضمت .خُض ٧انذ ؤ٦ثر
٢غبا من الىا ٘٢الٗاثلي والاظخماعي اإلادخمل لغابذ.
الخٔ الباخض من زال ٫نخاثج ازخباع  ،TATبإو عابذ اؾخُإ الخسلو من اإلاىايُ٘ اإلاؿخضزلت لالىخمام باإلاىايُ٘
الخاعظُت .خُض ٧انذ ال٣هو ؤ٦ثر ٖ٣النُت و ٧او عابذ ًبضو ؤ٦ثر انٟهاال ٖن الهىعة الىالضًت (ؾىاء نىعة ألام ؤو ألاب)،
خُض ال نالخٔ خاظخه اإلاخ٨غعة بلى وظىص الىالضًنٞ .هى ؤ٦ثر اؾخ٣اللُت ،ؤ٦ثر جُٟ٨ا و٢غبا من الى.٘٢
ًخد٨م عابذ ظُضا في مدُُه :خُض ٢ضم مهُلر البضًل في اللىخت ألاولى و بهٟت ن٣ضًت:
(بالنخ٣غاًتصبغولى ٦ماو)
٢هت اللىخت :7BM
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(عاو ًهبر ولضو الىلض ماعاىل باغي باو ًؼوط و لضىماعاف ٢اصع ًسغط ٖلى َاٖت الىالضًن)
٢هت الىخت:12BG
(بال ٥الانؿاو ً٩ىو في الخحر ٞالخت ،و ًمص ي ًدغ ١و ما ٖنضىل مكا٧ل)
٢هت اللىخت:16
(لىاخض ًًغو ٢لبى ًبضؤ نٟدت ظضًضة بلى ٧انذ ندُجت ؾلبُت ًهٟي عوخى ٦لي ما ٧او والى و ً٣ابل نالجى و صًنى و ٌكض في
والضًه)
ْهغث اق٩الُت جدضًض الظاث ٖنض عابذ من زال ٫اللىخت :19خُض لم ًخم٨ن ختى من مٗغٞت الك٩ل اإلآهغي لها ،و لم
ٌؿخُ٘ اؾخدًاع الخجاعب الاًجابُت و الؿلبُت لًماو الٟهل بحو ما ىى خؿن و ما ىى ا يء من اإلاىايُ٘ :الخٟاّ ٖلى
الخؿن صازلُا و بزغاط الس يء.
في ؾن 18ؾنت عابذ ٖلُه الخدغع مما ىى ماصي ،و الخ٨ٟحر بهٟت مجغصة من صوو الخاظت بلى الاؾدناص بلى جمٓهغاث:
اؾخٗما ٫ال٣ضعاث الٗ٣لُت ٦ضٞإ ٖلى ق٩ل بخؿاؽ بالظنب م٨بىث (اللىخت )٦ )3BMظل ٪اللىخت 4خُض جمشل نغإ
ٖالث٣ي لؼوط م٘ وظىص جهاًت ٞجاثُت و مباقغة لل٣هت (الُال ١و بىما ٫ألاَٟا )٫من صوو مداولت اإلاغوع ٖبر خلى ٫اًجابُت.
ٞنالخٔ ؤو ج٨ٟحرو و ٢ضعجه ٖلى ٖ٣لنت الىيُٗاث نا٢هت.
ْهىع اق٩الُت الهىٍت (اللىخت )٧ )13Bانذ واضخت :خُض ج٣مو عابذ َٟال ٣ٞحرا ٖانى ٦شحرا و ىى ً٨ٟغ في مؿخ٣بله و
ًبدض ٖن ىىٍخه و مغ٦ؼو ؤمام آلازغٍنٌِٗ .ل عابذ ٦ظل ٪نىٖا من ال٣ل ٤الكضًض ْهغ من زال ٫اللىخت ،11و ًم٨ن اٖخباع
ىظا ال٣ل ٤ؤنه مغجبِ ؤؾاؾا بمغى الهغٕ.
ْهىع نٗىبت في الخٟغٍ ٤في اللىخت  7BMخُض لم ٌؿخُ٘ جمشل مٗاعيت الازخال ٝبهٟت واضخت و مباقغة ؤو ؤزظ صوع
الخ٣مو ؤمام نىعة ألاب.
 - 10مىاككت الىخاثج باليؿبت للـغيياث اإلاُغوخت:
 -1-10الـغييت ألاولى:
* ٌٗاني اإلاغاى ٤اإلاهاب بالهغٕ من ٢ل ٤ناجج ٖن الانٟها ٫التي حؿببه النىباث الهغُٖت.
 بالنؿبت للخالت ألاولى( :ؾُٟاو)
َّبحو الازخباع من زال ٫اللىخاث اإلا٣ضمت للخالت ،خالت ٢ل ٤قضًضة (زانت اللىخاث 4و٦ ،)16ما بُنذ اإلا٣ابالث بإو ؾُٟاو
ٌِٗل ٢ل٣ا قضًضا بالنؿبت إلاغى الهغٕ ،بلى ظانب نٓغاث آلازغٍن التي لها جإزحر م٣ل ٤بالنؿبت لؿُٟاو.
٦ما ْهغث جإزحراث ؤزغي للهغٕ ٖنض الخالت .الجغوح الجرظؿُت (اللىخاث 13Bو ٖ .)3BMنض الخالت ألاولى خى ٫خضور
النىباث ؤمام الؼمالء زانت في اإلاضعؾت ،خُض ٧او ؾُٟاو مىيىٖا لنخغٍت ألا٢غاو.
٧او ؤلاخؿاؽ بضونُت الظاث و الظنب مىظىصة ،خُض ٌكٗغ ىظا اإلاغاى ٤بإنه مؿاوٖ ٫ن اإلاخاٖب التي ٌٗاني مجها الىالضًن
ظغاء ىظا اإلاغى.
 بالنؿبت للخالت الشانُت( :عابذ)
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٧انذ خالت ال٣لٖ ٤نض عابذ ؤ٢ل منه ٖنض ؾُٟاو .خُض ٧انذ ؤو ٫نىبت ٖنض عابذ في ؾن 14ؾنت .ؤما ٖنض ؾُٟاو ٞهي3
ؾنىاث .بطو ػمن مٗاٌكت اإلاغى مسخل٦ .٠ما بحو الازخباع انُىاء نغظس ي (اللىخت )10خُض خاو ٫عابذ بٖاصة اؾدشماع
اإلاىيىٕ.
اخؿاؽ بالظنب واضر (اللىخاث 12BGو )16خُض ٢ضم عابذ ٢هت من زال ٫الخ٣مو في اَاع من الاخؿاؽ بالظنب
باإلياٞت بلى مكاٖغ من النضم.
 -2-10الـغييت الثاهيت:
* ٌٗاني اإلاغاى ٤اإلاهاب بالهغٕ من نغاٖاث نٟؿُت صازلُت و ٖالثُ٣ت بحو شخهُت.
 باليؿبت للخالت ألاولى:
بحو الازخباع ٖنض ؾُٟاو نىٕ من الهغإ بحو الشخص ي (زانت اللىخت )1التي جخٗل ٤باإلادُِ اإلاضعا ي (سخغٍت ألا٢غاو) .م٘
وظىص نغإ نٟس ي و ٖضاثُت م٨بىجت (اللىخت  )8BMخُض ج٣مو ؾُٟاو في اَاع ويُٗت ْهغث ٞحها اإلاكاٖغ الؿلبُت ججاو
آلازغٍن.
 باليؿبت للخالت الثاهيت:
نجض الهغاٖاث بحو الشخهُت ٖنض عابذ من زال ٫اللىخاث ( )13B ،8BM ،7BMخُض ج٣مو صوع شخو ٌِٗل نغاٖاث
م٘ آلازغٍن زانت م٘ ٧ل ما ًغمؼ بلى الؿلُت و ألاوامغ.
٧انذ الهغاٖاث مىظىصة ج٣غٍبا في ظمُ٘ اللىخاث ،زانت التي جمشل ويُٗاث ٖالثُ٣ت خُض ْهغ ال٣لٖ ٤نض ؾُٟاو و
الهغاٖاث النٟؿُت (بؿبب الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلُه يض اعاصجه ،و نٓغاث آلازغٍن الؿلبُت ججاىه).
 -3-10الـغييت الثالثت:
* الخاظت بلى الخماًت و الضٖم.
 باليؿبت للخالت ألاولى:
خُض بحو الازخباع خاظت قضًضة ٖنض ؾُٟاو للخماًت و اإلاؿاٖضة (اللىخت 5و )11خُض ْهغث الخاظت للخماًت من َغٝ
ؾُٟاو ؤمام نىعة ألام (اللىخت )5ؤو نىعة ألاب (اللىخت  )7BMالخاظت بلى خماًت آلازغٍن من الٗؼلت .بلى ظانب ،الخاظت بلى
الاؾدناص في اللىخت  3BMخُض ج٣مو ؾُٟاو صوع الشخو الظي ًدخاط بلى الاؾدناص ٖلى آلازغ بؿبب مكاٖغ الًٗ ٠و
ٖضم ج٣ضًغ الظاث.
 باليؿبت للخالت الثاهيت:
لم ًبحو الازخباع خاظت قضًضة للخماًت و الاؾدناص ٖنض عابذ ِ٣ٞ ،في اللىخت 10خُض اؾدشماع نىعة ألاب ٦ضٖم ؤؾاا ي و
ٗ٦ال٢ت اؾدناصًت.
٦ما ؤ٦ض عابذ من زال ٫اإلا٣ابالث بإنه ٖلُه ؤو ٌٗخمض ٖلى نٟؿه لخُىٍغ طاجه (جإ٦ض ىظا ؤًًا في اللىخت .)16في اللىخت 19لم
ٌؿخُ٘ عابذ الخٗغٖ ٝلى خضوص الهىعة بل ختى مدخىاىا ،ىظا ما ٌكحر بلى نٗىبت في جدضًض ما ىى صازلي و زاعجي ٖنض
عابذ.
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في ألازحر ،اؾخنخج الباخض بإو اإلاغاى ٤اإلاهاب بالهغٕ ٌِٗل ٢ل٣ا قضًضا مغجبُا ،باالنٟها ٫الظي حؿببه النىباث
الهغُٖت ،و النٓغاث الؿلبُت لآلزغٍن .ىظا ما ًم٨ن ؤو ًنص ئ نىٖا من الهغاٖاث النٟؿُت الشخهُت و بحو الشخهُت.
ًم٨ن للُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى اإلاهاب بالهغٕ ؤو حؿبب له بخؿاؾا بٗضم ج٣ضًغ الظاث ونىعة الجؿم ،ىظا ما ٌؿبب
بضوعو ظغخا نغظؿُا ٖمُ٣ا ٖنض ىظا اإلاغاى ٤اإلاهاب بالهغٕ.
زاجمت:
بو وظىص مٟهىم الظاث م٘ مىيىٕ الهغٕ ًب٣ى مىيىٖا إلاؼٍض من البدض و الخمدُو .ىظا و اإلاىيىٖحو ىما مىيىٖاو
واؾٗاو و ًخُلباو ال٨شحر من ؤلام٩انُاث لضعاؾتهما ،زانت ُٞما ًسو مغخلت اإلاغاى٣ت.
الخىنياث:
بٗض ج٣ضًم ؤىم اإلاداوع النٓغٍت و الخُبُُ٣ت لهظا البدض٣ً ،ضم الباخض بٌٗ الخىنُاث ألا٦ثر ؤىمُت و اعجباَا
باإلاىيىٕ:
 ؤىمُت الاىخمام بنٓغة اإلاهاب بالهغٕ بلى نىعجه الشخهُت ،و الُغٍ٣ت التي ًخجاوػ بها ٖغاُ٢ل ىظا اإلاغى. يغوعة اإلاخابٗت النٟؿُت لألشخام اإلاهابحو بالهغٕ ،خُض الخٔ الباخض زال ٫ىظا البدض مضي خاظت ىاالء بلىؤزهاجي نٟؿاني ًم٨نه ٞهمهم ،صٖمهم و مؿاٖضتهم ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ ىظا اإلاغى.
كاثمت اإلاغاحع:
1. D.W. Winnicott, de la pédiatrie à la psychanalyse, Payot, Paris, 1969.
2. D.W. Winnicott, processus de maturation chez l’enfant, Payot, Paris, 2003.
3. Françoise Brelet-Foulard et C. Chabert, nouveau manuel du TAT, Dunod, Paris, 2003.
4. VicaShentoub, manuel d’utilisation du TAT, Dunod, Paris, 1990.
(مىكع مىظمت الصخت العاإلايت) 5. www.who.int
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ً
همىطحا)
الؿياخت الىاخيت باإلاؼغب :اإلااَالث وؤقياٌ الخضزل (واخاث جاؿياللذ
عبض العؼيؼ بىيدياور/باخث في الجؼغاؿيت،ألاواصيميت الجهىيت للتربيت والخىىيً ؿاؽ،مىىاؽ،اإلاؼغب

ملخو :
حكتهغ واخاث جاُٞاللذ بالجنىب الكغقي اإلاٛغبي ،بماىالث ؾُاخُت ٞغٍضة ومخنىٖت ،ججم٘ بحو زًغة الىاخت وىضوء
الصخغاء وٖغا٢ت الترار ،وىظا ما ظٗل مجها اخض ألاُ٢اب الؿُاخُت اإلاكهىعة ٖلى اإلاؿخىٍحو الىَني والضولي .ولهظا ٞةو
ٖ ،2010بر بصعاظها يمن ؾُاخت الىاخاث واإلاناَ ٤الكبه صخغاوٍت
/2000
اإلاٛغب عاىن ٖلى ىظو الىاخاث من زال ٫بغنامج
 2020بضوعو ع٦ؼ ٖغيه الؿُاحي ٖلى زماو مناَ ٤جغابُت مجها
/2010
التي ق٩لذ اخض ع٧اثؼ الؿُاخت ال٣غوٍت٦ ،ما ؤو بغنامج
منُ٣ت "ألاَلـ والىصًاو" التي حك٩ل جاُٞاللذ ظؼءا مخمحزا مجها.
وبهض ٝالجهىى بالُ٣إ الؿُاحي بخاُٞاللذ وجشمحو ماىالتها ومىاعصىا ،جم حٗؼٍؼ اإلانُ٣ت ببنُت جدخُت وججهحزاث ؤؾاؾُت
من قإجها جىٞحر الكغوٍ ألاؾاؾُت لخضمت الؿُاح٦.ما اؾخٟاصث ؤًًا من البرامج الىَنُت الهاصٞت بلى الجهىى بالُ٣إ
الؿُاحي وعص الاٖخباع للترار اإلادلي ،بياٞت بلى بٌٗ اإلاباصعاث الخانت من اإلاجخم٘ اإلاضني.
اليلماث اإلاـخاخيت:الؿُاخت الىاخُت ،اإلاٛغب ،جاُٞاللذ ،اإلااىالث  ،الخضزالث.

ملضمت:
ؤنبذ اإلاٛغب ًغاىن ٖلى الُ٣إ الؿُاحي منظ بضاًت ألالُٟت الخالُت للغ ٘ٞمن الخنمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للبالص،
وطل ٪من زال ٫جىٞحر الٓغو ٝاإلاناؾبت الؾخُ٣اب ؤٖضاص مهمت من الؿُاح .خُض انخ٣ل من اإلاغاىنت ٖلى اؾخُ٣اب10
٦ ،2020ما ٌؿعى لُهبذ ؤخض
 2010بلى اإلاغاىنت ٖلى ظلب يٗ ٠طل ٪ؾنىٍا في ؤ٤ٞ
مالًحو ؾاثذ ؾنىٍا ابخضاءا من ؾنت
الىظهاث الؿُاخُت الٗاإلاُت الٗكغٍن ال٨بري في ؤ ٤ٞنٟـ الؿنت  .ولخد ٤ُ٣ىظو الٛاًاث ًغاىن اإلاٛغب ٖلى ماىالجه
الؿُاخُت اإلاخنىٖت ،التي جنُل ٤من البدغ مغوعا بالجبل ونىال بلى الصخغاء .ولهظو الاٖخباعاث ٣ٞض بضؤ الُ٣إ الؿُاحي
ً٨دس ي ؤىمُت ٦بري يمن ألانكُت الا٢خهاصًت اإلامحزة للمجا ٫الُٟاللي بالجنىب الكغقي اإلاٛغبي زهىنا في الؿنىاث
ألازحرة ،بط ؤنبذ نكاَا ا٢خهاصًا مناٞؿا للنكاٍ الٟالحي ؾىاء من خُض ٞغم الكٛل التي ًىٞغىا ؤو من زال ٫الٗاثضاث
اإلاالُت التي ً٣ضمها .وٍغظ٘ طل ٪بلى اإلااىالث الؿُاخُت التي جمحز اإلانُ٣ت والتي ظٗلذ مجها مجاال ؾُاخُا ممحزا ٖلى اإلاؿخىٍحو
الىَني والضولي .ول٩ل ىظو الاٖخباعاث قهض الُ٣إ الؿُاحي مجمىٖت من الخضزالث الغؾمُت والخانت ،الغامُت بلى الجهىى
بالؿُاخت بخاُٞاللذ وجد ٤ُ٣جنمُت جغ٦ؼ ٖلى اإلااىالث اإلادلُت.

 - 1ادلوقع االلكرتوين لوزارة السياحة ادلغربية( www.tourisme.gov.ma :تاريخ االطالع.)2015/03/15 :
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 -1جىىع واهـغاص جاؿياللذ بمجمىعت مً اإلااَالث الؿياخيت :

حٗخبر منُ٣ت جاُٞاللذ من ؤىم اإلاناَ ٤الؿُاخُت بالجنىب الكغقي اإلاٛغبي زانت وباإلاناَ ٤الجاٞت ٖامت ،إلاا جؼزغ به من
ماىالث ؾُاخُت ججٗل الىاٞض بلحها ً٨دكٖ ٠اإلاا ٞغٍضا ًمؼط بحو الخًغة والصخغاء والش٣اٞت (الخغٍُت .)1وىظا ما ظٗل
اإلانُ٣ت حك٩ل بخضي الىظهاث الؿُاخُت اإلاًٟلت لضي مجمىٖت من الؿُاح ألاظانب واإلاٛاعبت ،بهض ٝالا٦دكا ٝؤو الترُٞه
ؤو الٗالط.
 -1.1اإلااَالث الُبيعيت :ججمع بحن زًغة الىاخت وهثبان الغماٌ :
جدنىٕ اإلااىالث الؿُاخُت الُبُُٗت بخاُٞاللذ ،بدُض جًم ؤؾاؾا الىاخاث ؾىاء ٖلى َى ٫يٟا ٝألاوصًت ال٨بحر ؤو ٖلى
مؿخىي الؿهى ،٫بياٞت بلى الصخغاء وما جؼزغ به من ٦شباو عملُت٦ .ما ًخًمن ىظاو اإلاجاالو الؿُاخُاو مجمىٖت من
الٗنانغ الُبُُٗت التي حٛني ًٞاءىما بم٩ىناث َبُُٗت ؤزغي ،حٗؼػ اإلااىالث الؿُاخُت الُبُُٗت للمنُ٣ت.
الخغيُت :1اإلااَالث الؿياخيت بىاخاث جاؿياللذ .

 - 1بوحيياوي عبد العزيز " :2014 ،إسهام في التشخيص الترابي لواحات تافياللت :المقومات ،التدخالت و اآلفاق المستقبلية"ُ ،نث لنيل شهادة
الدكتوراه يف اجلغرافيا ،كلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية ،سايس ،فاس ،ص .207

50

العضص  : 16ؿيـغر – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي
 -1.1.1عيىن اإلاياٍ ،مخىىعت في وظاثـها الؿياخيت :

ًؼزغ اإلاجا ٫اإلاخهل بخاُٞاللذ ٖلى َى ٫الُغٍ ٤الىَنُت ع٢م 13الغابُت بحو م٨ناؽ وجاُٞاللذ بىظىص مجمىٖت من
الُٗىو ،جخٗضص وْاثٟها الؿُاخُت من واخضة بلى ؤزغي ،وهي ٧الخالي:
 عحن مىالر علي الكغيف :جخمحز بمُاىها الؿازنت وبتر٦ؼ ال٨برًذ ٞحها٣ً ،هضىا الؼواع زهىنا من اإلاضو الضازلُت،بٛغى الاؾدكٟاء من ألامغاى الجلضًت.
 عحن مىالر َاقم :وجخمحز بٗظوبت وظىصة مُاىها٣ً ،هضىا الؼواع بهض ٝالاؾدكٟاء من ؤمغاى ال٨لي.عحن مؿيي :جخمحز بهبُب ماجي مهم وبىظىص مؿبذ ٌؿخٛل من َغ ٝؾ٩او اإلانُ٣ت زالٞ ٫هل الهُ ،٠وحؿ٣ي مُاوىظو الٗحو مجاال ٞالخُا مهما ًدُِ بها ،الص يء الظي ًؼٍض من ظمالُت مىٗ٢ها.
عحن العاَيٖ :باعة ٖن ز٣ب ماجي في مجا٢ ٫اخل،جخمحز بخض ٤ٞمُاىها بك٩ل مخٗامض م٘ ؾُذ ألاعى ،الص يء الظي ًجٗلهاج٣ضم نىعة مخمحزة حٛغي الؼاثغ.
 -2.1.1واخاث جمخض بكيل َىلي على حىباث ألاوصيت :
جنخٓم الىاخاث بخاُٞاللذ ٖلى يٟا ٝواصي ػٍؼ وٚغَـ ،الص يء الظي ًجٗلها حك٩ل ؤقغَت زًغاء َى ٫الؿنت حٛغي
الؿاثذ.وما ًؼٍضىا ظماال ىى امخضاصىا الُىلي بك٩ل مخىاػي م٘ مؿاع الُغٍ ٤الىَنُت بمجا ٫واخاث جاُٞاللذ .وى٨ظا
ًم٨ن للؿاثذ ؤو ًخمخ٘ بهظو اإلاكاىض وىى ٖلى متو خاٞلت ؤو ؾُاعة زانت ،م٘ وظىص بٌٗ اإلاناْغ التي جلؼم ٖلُه الى٢ىٝ
نٓغا لغوٖتها٦ ،منٓغ واخت ؤوالص قا٦غ ٢غب اإلاغ٦ؼ الخًغي وٞىؽ (الهىعة.)1
 -3.1.1هثبان عمليت مؼغيت زهىنا زالٌ ؿترحي قغوق وػغوب الكمـ :
جخمحز منُ٣ت مغػو٦ت التي جبٗض بدىالي٧ 30لم ٖن مضًنت الغٍهاني ،بىظىص ٦شباو عملُت ٖلى ق٩ل مجمىٖت من الجبا٫
اإلاخ٣اعبت ُٞما بُجها ،والتي جنٟغص بُابٗها الجظاب الظي ٌٛغي الؿاثذ ،ومما ًؼٍضىا ظماال ىى لخٓت ٚغوب وقغو ١الكمـ
(الهىعة .)2بال ؤو ما ًشحر الاندباو ىى ؤو مٗٓم ػبناء ىظا اإلانخىط الؿُاحي اإلاخمحز الظي ًم٨ن بصزاله يمن الؿُاخت
الترٞحهُت والاؾخ٨كاُٞت من ألاظانب ،في خحو ىناُٚ ٥اب قبه جام للؿاثذ اإلاٛغبي الظي ًغ٦ؼ ٖلى الؿُاخت ؤلاؾدكٟاثُت
زالٞ ٫هل الهُ ،٠زهىنا ٦باع الؿن الظًن ٌٗانىو من ؤمغاى الغوماجحزم ،والظًن ًؼٍض ٖضصىم ٖن 10ؤال ٝؾاثذ
ؾنىٍا خؿب مُُٗاث ظماٖت الُاوؽ .

 - 1استمرار اخضرار الواحات طوؿ السنة ،نظرا لكثافة أشجار النخيل والزيتوف ،واليت ال تفقد أوراقو ا على مدار السنة  .وما يزيد ىذه ادلناطق اخضرار
اعتماد سكاهنا على زراعات معاشية كثيفة ،نظرا لضيق االستغالليات الفالحية.
 - 2بوحيياوي عبد العزيز :2014 ،مرجع سابق ،ص .228
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الهىعة:2مكهض لكغوق الكمـ بىثبان مغػوهت الغمليت ،والتي
ججظب الؿاثذ للخمخع بها.

الهىعة :1مكهض لىاخت ؤوالص قاهغ يستركها واص ػيؼ كغب اإلاغهؼ
الخًغر ألوؿىؽ.

 -2.1اإلااَالث الثلاؿيت ،مؼج بحن اإلاعماع الخاعيخي والترار الالماصر :
جخمحز جاُٞاللذ بالنٓغ بلى جاعٍسها الؼازغ بىظىص مجمىٖت من اإلاٗالم الخاعٍسُت التي جغظ٘ بلى خ٣ب ٢ضًمت ،جبرػ الُاب٘
اإلادلي للمنُ٣ت وزبرة ومهاعة ؤلانؿاو الُٟاللي ،التي حكهض ٖلى جطخُخه و٦ضو في ظمُ٘ اإلاُاصًن في اإلااض ي والخايغ ،الص يء
الظي ظٗله ًتر ٥بعزا جاعٍسُا ًجب اؾخٛالله وجشمُنه٦ ،منخىط وعؤؽ ما ٫ز٣افي ماصي وٚحر ماصي لخضمت الؼبىو الؿُاحي
الىاٞض ٖلى اإلانُ٣ت.
 - 1.2.1كهىع وكهباث جاؿياللذ ،معماع ؤنيل وجهاميم مسخلـت :
جخمحز منُ٣ت جاُٞاللذ بىظىص جغار الماصي ًخجؿض ؤؾاؾا في مجمىٖت من ال٣هىع وال٣هباث طاث اإلاٗماع ألانُل ،والتي
حٛغي الؼاثغ بُابٗها الهنضا ي الظي ًخماش ى م٘ َبُٗت اإلانار وؤٖغا ٝؾ٩او اإلانُ٣ت .ومما ًؼٍض من ؤىمُت ىظو ال٣هىع
بالنؿبت للؿاثذ ٧ىو اإلانُ٣ت جخىٞغ ٖلى ٢هىع مسخلٟت الخهامُم ،بط اعجبِ جسُُِ ال٣هغ بٓغو ٝنكإجه والىُْٟت التي
قُض من ؤظلها  .وحٗخبر ال٣هىع اإلاسؼنُت التي ٌٗىص بنائىا بلى الٗهض الٗلىي ،من ؤىم ال٣هىع التي ًًٟل ػٍاعتها نٓغا إلاا
جدىٍه من جغار ماصي مٗماعي ممحز ٖن باقي ال٣هىع الٗمىمُت ،ومن ؤىما:
 كهغ ؤوالص عبض الخليمٌٗ :خبر من ال٣هىع التي ٖانغث مضيىت سجلماؾت ،خُض جم بنائو زال ٫الٗهض اإلاغٍني من َغٝ1362م ،و٢ض اخخ ٟٔاإلاضزل الغثِس ي لهظا ال٣هغ بؼزغٞت
 1361و
بجي عبض الخليم بً ؤبي علي الظي خ٨م سجلماؾت ما بحو
حٗبر ٖن الٟن الظي ؾاص باإلاٛغب زال ٫الٟترة اإلاغٍنُت٦ ،ما يم زل ٠ؤؾىاعو الٗالُت ؾاخت صازلُت طاث ق٩ل مؿخُُل

 - 1بوعصب مبارؾ " :2010 ،مساىمة في دراسة قصور تافياللت من سقوط سجلماسة إلى نهاية القرن الع شرين ،التاريخ والمعمار واإلنقاذ "ُ،نث
لنيل الدكتوراه يف التاريخ ،كلية اآلداب و العلوـ اإلنسانية ،سايس ،فاس ،ص .91
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بضازلها بؿخاو ق٩ل منتزىا لألمحر اإلاغٍني اإلااؾـ لها  .و٢ض ػاص من ؤىمُت ىظا ال٣هغ الخاعٍسُت قغائو من َغ ٝالؿلُاو
ؾيضر مدمض بً عبض هللا زال ٫منخه ٠ال٣غو 18اإلاُالصي ،والظي ؤنبذ في بضاًت ال٣غو 20اإلاُالصي م٣غ ؾ٨نى مىالي
عقُض زلُٟت الؿلُاو ٖلى مناَ ٤جاُٞاللذ .
 كهغ الـيًت(الهىعةٌٗ :)3ض من ؤىم وؤ٢ضم ال٣هىع الٗلىٍت بخاُٞاللذً .غظ٘ جاعٍش بنكاثه بلى ٖهض الؿلُاو مىاليبؾماُٖل إلًىاء ابنه مىالي ٖبض هللا٦ ،ما ٢ام بإصواع َالجُٗت في جىظُه اإلاؿاع الؿُاا ي للمنُ٣ت ،خُض ٧او في بٌٗ
1965م  .ونٓغا للم٩انت الؿُاؾُت اإلاخمحزة لهظا ال٣هغ
ألاخُاو م٣غ ؾ٨نى زلُٟت الؿلُاو ؤو ٢اثض جاُٞاللذ بلى ٚاًت ؾنت
٣ٞض اخخًن مجمىٖت من اإلاٗالم اإلاٗماعٍت من جهامُم ون٣ىف الػالذ بلى ًىمنا ىظا ،والتي حٗ٨ـ مضي الخُىع الظي
ونلذ بلُه الخًاعة اإلاٗماعٍت الٗلىٍت في جل ٪الٟترة.
٦ما جخمحز جاُٞاللذ بىظىص ب٣اًا ؤَال ٫مضًنت سجلماؾت بجىاع مضًنت الغٍهاني ،وعٚم ٢لت ىظو ألاَالٞ ٫ةجها جاعر بلى ٞترة
ؤمجاص ىظو اإلاضًنت ؾُاؾُا وا٢خهاصًا وز٣اُٞا ،زهىنا م٩انتها ألاؾاؾُت في الخجاعة الصخغاوٍت زال ٫ال٣غو الشامن
اإلاُالصي .بال ؤنه م٘ ألاؾ ٠ال ًخم التروٍج لها ؾُاخُا بك٩ل ًدناؾب م٘ ُ٢متها الخاعٍسُت .اياٞت الى ٧ل ىظا ٞاإلانُ٣ت
جدخًن ؤًًا يغٍذ اإلاىلى ٖلي الكغٍ ٠ظض الؿالَحو الٗلىٍحو (الهىعة )4بمضًنت الغٍهاني ،اإلاخمحز بمٗماعو اإلاٛغبي
ألانُل.
الهىعة  :3الباب الغثيس ي للهغ الـيًت ،همىطج لباقي ؤبىاب كهىع
جاؿياللذ.

1

الهىعة  :4الىاحهت الغثيؿيت لًغيذ مىالر علي الكغيف بالغيهاوي،
والتي جمؼج بحن الترار اإلاعماعر اإلادلي والىَجي .

 -حافظي علوي حسن  " :1997 ،سجلماسة وإقليمها في القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميالدي " ،منشورات وزارة األوقاؼ و الشؤوف

اإلسالمية ،مطبعة فضالة ،احملمدية ،ص .122

 -2تاوشيخت حلسن" ،2008 ،عمران سجلماسة ،دراسة تاريخية وأثرية "،منشورات وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار
البيضاء ،ص .560
 - 3تاوشيخت حلسن ،2008 ،نفس ادلرجع ،ص .544
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 -جاؿياللذ زؼان مهم للترار الثلافي الالماصر :

اؾخُاٖذ جاُٞاللذ ا٦دؿاب ز٣اٞت وجاعٍش محزىا ٖن باقي التراب الىَني باٖخباع ؤجها ٖغٞذ اؾخ٣غاعا بكغٍا ٢ضًما ،ظٗل مجها
وؾُا زهبا لالؾخُ٣اب البكغي الظي ؾاىم في بلىعة خًاعة وز٣اٞت واخُت مخمحزة ٧،انذ وعاء ج٩ىٍن زؼاو مهم لترار
الماصي مدلي الظي ٌك٩ل اخض م٣ىماث الؿُاخت بخاُٞاللذ .ومن ؤىم م٩ىناث الترار الالماصي الؿُاحي بخاُٞاللذ:
اإلاىؾيلى والـليلىع الكعبي :جستزو جاُٞاللذ بعزا مىؾُُ٣ا وٞل٩ىعٍا مخمحزا ،منه من اؾخُإ الاندكاع ٖلى اإلاؿخىيالىَني (اإلالخىو٦ ،نىاة ،ؤخُضوؽ )..ومنه من الػاً ٫دخ ٟٔبُابٗه اإلادلي (البلضي).
الُبش اإلادليٌ :ك٩ل الُبش اإلادلي الُٟاللي اخض م٩ىناث اإلاىعور الش٣افي ،إلاا ًستزنه من ٖاصاث وج٣الُض جغبِ ؤلانؿاوببِئخه بياٞت بلى الخإزحراث الخاعظُت التي ًم٨ن ؤو ًخل٣اىا .وى٨ظا ٣ٞض اؾخُاٖذ جاُٞاللذ ؤو جمؼط بحو مجمىٖت من
ؤنماٍ الُبش وجسل ٤لنٟؿها ؤ٦الث جمحزىا وَنُا وصولُا .ومن ؤىم ىظو ألانماٍ الُبش اإلامحز لخاُٞاللذ نجض اإلاضٞىنت
ومجمىٖت من ألا٦الث اإلاهُإة ب"الىعُ٢ت"و"الٟهت" باإلياٞت بلى مجمىٖت من مكخ٣اث الخمغ.
 اللباؽ اإلادليً :دخ ٟٔاإلاٛاعبت بمجمىٖت من ألالبؿت الترازُت والكٗبُت والتي ج٨غؽ الخهىنُت اإلادلُت ل٩ل منُ٣ت،ومن ؤىم ألالبؿت التي الػالذ جٟغى نٟؿها بلى ًىمنا ىظا بخاُٞاللذ نجض "ؤلاػاع" وىى الؼي اإلاًٟل لضي اإلاغؤة اإلادلُت والظي
ًستزو في َُاجه ُ٢م الخكمت والى٢اع ،بياٞت بلى "الظعاعيت" التي حٗخبر لباؾا عظالُا بامخُاػ زهىنا زال ٫الٟهى ٫الخاعة
والتي حٗ٨ـ اعجباٍ وج ٠ُ٨ؤلانؿاو الصخغاوي ببِئخه طاث الخغاعة اإلاغجٟٗت.
 الخغؾ والهىاعاث الخلليضيت :امتهن ؾ٩او جاُٞاللذ مجمىٖت من الخغ ٝالخ٣لُضًت جسهو خالُا بك٩ل ؤؾاا يللؿُاح ،وحٗخبر نناٖت ألاحجاع الغزامُت اإلاندكغة بك٩ل ٦بحر بىاختي الغٍهاني وؤعٞىص (الهىعة )5من ؤىم ىظو الخغٝ
اإلاسههت للؿُاح.وبلى ظانب ىظو الهناٖت نجض مجمىٖت من اإلاهن الُضوٍت ألازغي ٧الضباٚت والنجاعة والخضاصة ولخُىٍغ
ىظو الهناٖاث والؼٍاصة في جغوٍج اإلانخىظاث ٖمض الخغُٞىو بلى بنكاء مجمىٖت من الخٗاونُاث الهناُٖت.
 - 2الخجهحزاث واإلاهً واإلاهغحاهاث الؿياخت :
لخشمحو اإلااىالث الؿُاخُت التي جؼزغ بها جاُٞاللذ٧،او لؼاما وي٘ مجمىٖت من الخجهحزاث واإلاهن واإلاهغظاناث الؿُاخُت التي
جدناؾب م٘ حجم وَبُٗت ىظو اإلااىالث ،والتي من قإجها زضمت الؿاثذ زال٧ ٫ل ؤَىاع عخلخه اإلاخدغ٦ت والشابخت .والخضماث
الؿُاخُت الغثِؿُت التي حؿخضٖحها ٖنانغ مشل ىظو الغخالث هي وؾاثل الن٣ل ٞاإلًىاء والخجهحز الؿُاحي وؤلاَٗام والدؿلُت
والترُٞه ،وٖنض و٢ىٕ ؤي زلل في ىظو الٗنانغ ٞةو طل٣ً ٪لل من ُ٢مت الغخلت.
 -2.1حعضص اإلاهغحاهاث واإلاىاؾم بخاؿياللذ:
ؤصع ٥اإلاٛغب منظ بضاًت ؾبُٗنُاث ال٣غو اإلااض ي صوع الخنكُِ الؿُاحي اإلاغجبِ بالترار الالماصي خُض ؤولى ؤىمُت
للخٓاىغاث الؿُاخُت ،من زال ٫جنُٓم اإلاهغظاناث وبخُاء بٌٗ اإلاىاؾم الٟالخُت والاظخماُٖت وألاُٖاص زهىنا باإلاناَ٤

نموذج ا" ،ندوة ادلنظومات البيئية والتنبؤ  :مقاربات
 - 1لعواف وزلمد وآخروف ":2013 ،رؤية الساكنة لمستقبل المنظومة الواحية  :واحة تافياللت
ً
ومناذج ،منشورات كلية اآلداب والعلوـ اإلنسانية سليس-فاس ،رقم  ،25ص. 179
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التي ًخىاظض بها الؿُاح .ونٓغا لإلعر الش٣افي الظي جستزنه جاُٞاللذ ٞةجها بضوعىا جدخًن الٗضًض من اإلاهغظاناث واإلاىاؾم
اإلادلُت والىَنُت الضولُت ،ومن بحو ؤىم ىظو اإلاهغظاناث:
مهغحان سجلماؾت لـً اإلالخىنٌٗ :ض مىٖضا ؾنىٍا ٌٗ٣ض زال ٫قهغ ماي بمضًنتي الغٍهاني وؤعٞىص .وحهض ٝجنُٓمه بلىالخٟاّ ٖلى الترار الٟني ألانُل للملخىو وج٣ضًم عظاالجه واإلادآٞت ٖلُه ،من زال ٫صٖم ٞغ٢ه وحشجُ٘ اإلاىاىب الكابت
.2015
والى٢ى ٝؤمام الخدضًاث التي جىاظهه ،و٢ض انٗ٣ضث صوعجه 21في قهغ ماي ؾنت
مىؾم الخُىبت :ؤنبذ ج٣لُضا ؾنىٍا ً٣ام زال ٫قهغ قدنبر بمنُ٣ت املكُلً ،غظ٘ جاعٍش بضاًت اٖخماصو بلى ؤ٦ثر من50ؾنت ،واؾخُإ ؤو ً٨ؿب قهغة وَنُت وصولُت .وحهض ٝىظا اإلاىؾم بلى الخٟاّ ٖلى اإلاىعور الؿىؾُى -ز٣افي اإلادلي
واؾخٛال ٫طل ٪في التروٍج الؿُاحي للمنُ٣ت .وٍغظ٘ الؿبب في ب٢امت ىظا اإلاىؾم بلى ؤؾُىعة ٢ضًمت ،جد٩ي ؤو قابا وقابت
ًنخمُاو بلى ٢بُلخحو مخهاعٖخحو ظم٘ بُجهما خب وعٚبا الؼواط ٞغًٞذ ال٣بُلخحو طلٞ ،٪لجئا اإلاخدابحو بلى ظبل لنضب
خٓحهما الخِٗـ ،وبُ٨ا بٛؼاعة بلى ؤو ج٩ىنذ بدحرجاو نٛحرجاو ىما "بيؿلي" و"جيؿليذ" ،ؤي الٗغَـ والٗغوؾت .ولخجاوػ
ىظا الىي٘ لجإث ال٣بُلخاو بلى الخهالر والخٟ٨حر ٖن طنبهما من زال ٫ع ٌٞػواط الكابحو ٣ٞغعا ب٢امت مىؾم ؾنىي زام
لدؿهُل ػواط الغاٚبحو من قباب اإلانُ٣ت.
اإلاهغحان الضولي إلاىؾيلى العالم٣ً :ام بمغػو٦ت زال ٫قهغ ؤبغٍل ،وىى خضًض الٗهض خُض ونل صوعجه الشالشت زال ٫ؾنت .2015وحهض ٝىظا اإلاهغظاو بلى ج٨غَـ ج٣لُض ز٣افي وٞني ًشمن الترار الكٗبي والخ٣الُض التي جخمحز بها اإلانُ٣ت ،بياٞت بلى
الجهىى بالٟغم التي جدُدها اإلانُ٣ت ٖلى اإلاؿخىي الؿُاحي،زانت ٖلى مؿخىي الؿُاخت الاؾخ٨كاُٞت واإلاٛامغاجُت
بمنُ٣ت مغػو٦ت وجشمحو منخىظاتها اإلادلُت .ولخد ٤ُ٣طلٞ ٪ةو صوعاث اإلاهغظاو حؿخًُ ٠الٗضًض من الٟغ ١الٟل٩لىعٍت
اإلادلُت (ؤخُضوؽ٦ ،ناوة ،ملخىو جاُٞاللذ )...والىَنُت بياٞت بلى مجمىٖت من الٟنانحو من مسخل ٠مناَ ٤الٗالم
واؾباهيا ،الؿيىؼاٌ ،هىث صيـىاع ،حؼع اللمغ ،صحيبىحي ،الىىوؼى وؿغوؿا.
 ،1940نٓغا ل٩ىجها من ؤىم
معغى الخمىع :جغظ٘ بضاًت اخخًاو منُ٣ت جاُٞاللذ إلاىؾم الخمغ بمضًنت ؤعٞىص بلى ؾنت 2010اجسظ اإلاٗغى نبٛت صولُت ،وج٣ام باإلاىاػاة
اإلاناَ ٤اإلاٛغبُت من خُض ٖضص ؤشجاع النسُل وبنخاط الخمغ .ومنظ صوعة ؾنت
مٗه نضواث ٖلمُت خى ٫الخمىع وخٟالث مىؾُُ٣ت وؤنكُت ز٣اُٞت وجغٞحهُت حٗ٨ـ جغار اإلانُ٣ت .وبهظا ٞاإلاٗغى ٌك٩ل
ٞغنت لخباص ٫الخبراث بحو الٟالخحو واإلانخجحو واإلاؿدشمغٍن والباخشحو لخُىٍغ ج٣نُاث بنخاط وحؿىٍ ٤الخمىع٦ ،ما حك٩ل ؤًام
انٗ٣اصو ٞغنت إلنٗاف الؿُاخت اإلادلُت والخٗغٍ ٠بماىالث اإلانُ٣ت.
الضوعة الخغيـيت لجامعت مىالر علي الكغيف :وهي ملخ٣ى ٖلمي ؾنىي جنٓمه وػاعة الش٣اٞت زالٞ ٫هل الخغًٍ ٠جمٖ٘ضصا من الباخشحو ٖلى اإلاؿخىي الىَني ،وٍخسظ ٧ل ؾنت مىيىٖا زانا لضعاؾت جاعٍش الضولت الٗلىٍت باٖخباع جاُٞاللذ مهض
 2012ؤ٦ثر انٟخاخا ٖلى
 ،2015وؤنبدذ انُال٢ا من صوعة
ىظو الضولت .و٢ض ونلذ ىظو الجامٗت صوعتها الٗكغٍن ؾنت
اإلاؿخىي الىَني من زال ٫جنُٓم مجمىٖت من النضواث الٗلمُت في الٗضًض من اإلاضو اإلاٛغبُت في ٧ل صوعة ،وىى ما ؾِك٩ل
ٞغنت للخٗغٍ ٠بمنُ٣ت جاُٞاللذ وبةعثها الخاعٍخي والش٣افي.

 - 1عمراف إمساعيل" :2004 ،التنمية السياحية بالمغرب :واقع وأبعاد ورىانات" ،مكتبة دار األماف ،اؿرباط ،ص .190
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بياٞت بلى ىظو اإلاهغظاناث ال٨بري طاث الهِذ الىَني والضوليٞ ،خاُٞاللذ جدخًن مجمىٖت من اإلاهغظاناث ألازغي
٦مهغظاو الغقُضًت بمضًنت الغقُضًت ومهغظاو ٦ناوة بالخملُت ٢غب مغػو٦ت.بياٞت بلى مجمىٖت من اإلاىاؾم الضًنُت
٦مىؾم مىالي ٖلي الكغٍ ٠الظي ً٣ام زال ٫ألاُٖاص الضًنُت.
 -2.2جُىع مغاهؼ ؤلايىاء الؿياحي :
حٗخبر ماؾؿاث ؤلاًىاء الؿُاحي من بحو الخجهحزاث الؿُاخُت الًغوعٍت ،التي من قإجها ؤو ججلب ٖضصا مهما من الؿُاح
وجًمن ب٢امتهم إلاضة ؤَى٦.٫ما ؤو ىظو اإلااؾؿاث ٚالبا ما ًخم ج ٠ُُ٨ىنضؾتها ومىاص بنائها م٘ اإلااىالث الؿُاخُت اإلاخىٞغة
 ،م٘ جنىَٗها من خُض ألاننا ٝوالجىصة لخلبُت َلباث مسخل ٠الؼبناء الؿُاخُحو (الهىعة.)6
الهىعة  :6واحهت ؤخض الـىاصق اإلاهىـت بمضيىت ؤعؿىص ،ويظهغ
اعخماص لُابع اإلادلي في البىاء

الهىعة  :5ؤخض مخاحغ بيع ألاحجاع الغزاميت بإعؿىص .

ٖغٞذ مغا٦ؼ ؤلاًىاء الؿُاحي بخاُٞاللذ جُىعا واضخا ،خُض جًاٖٖ ٠ضص ألاؾغة ؤ٦ثر من زالر مغاث في ْغ ٝزالر ٖكغة
( 2009الك٩ل٦.)1ما ًالخٔ جنىٕ في مغا٦ؼ ؤلاًىاء الؿُاحي
 5626ؾغٍغا ؾنت
 1994بلى
 1870ؾغٍغا ؾنت
ؾنت بط انخ٣لذ من
بخاُٞاللذ ،ؾىاء ٖلى مؿخىي النىٕ (ألاننا )ٝؤو الجىصة (الخهنُ ،)٠الص يء الظي ًدُذ للؿاثذ بم٩انُت ازخُاع نىُٖت
ؤلا٢امت اإلاًٟلت (الجضو ،)1٫بال ؤو ؤٚلب ىظو اإلاأوي الؿُاخُت جتر٦ؼ في بمدىع ؤعٞىص  -مغػو٦ت بنؿبت  %74,8من وخضاث
ؤلاًىاء الؿُاحي اإلاخىٞغة باإل٢لُم ،نٓغا لدجم اإلااىالث الؿُاخُت اإلاخىٞغة في ىظا اإلادىع.
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الكيل :1جُىع عضص ألاؾغة الؿياخيت بةكليم الغقيضيت.
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مهضع اإلاعُياث :مىضوبيت الؿياخت بالغقيضيت.2011،
الجضوٌ :1مغاهؼ ؤلايىاء الؿياحي بخاؿياللذ خؿب الهىف والعضص.
اإلااؾؿاث الؿياخيت
الـىاصق اإلاهىـت
مأور قباب ؾياخيت مهىـت
صوع الًياؿت اإلاهىـت
مأور ؾياخيت مهىـت
ؤلاكاماث الؿياخيت اإلاهىـت

عضص
الىخضاث
21
11
5
7
1

اإلاُاعم اإلاهىـت

1

اإلاسيماث اإلاهىـت

2

 17زيمت

مجمىع اإلااؾؿاث الؿياخيت اإلاهىـت

48

17+1450زيمت

الـىاصق الؼحر مهىـت
مإور الكباب الؿياخيت ػحر اإلاهىـت
اإلاسيماث الؼحر مهىـت
مأور ؾياخيت غ مهىـت
مجمىع اإلااؾؿاث الؿياخيت ػحر اإلاهىـت
اإلاجمىع العام

18
75
5
5
103
151

عضص الؼغؾ

عضص آلاؾغة

1105
268
32
45
 3قلم

2438
557
115
121
12
 150شخو
154ميان
154ميان
+3243
1250

269
751
 1200ميان للخسييم
21
32
2422
1052
2490

مهضع اإلاعُياث :مىضوبيت الؿياخت بالغقيضيت.2011،
 -3.2اإلاهً الؿياخيت بخاؿياللذ :
ًىٞغ الُ٣إ الؿُاحي مجمىٖت من ٞغم الكٛل اإلاباقغة ؤو ٚحر اإلاباقغة ،و٢ض اعجبِ ْهىع مجمىٖت من اإلاهن بهظا
الُ٣إ .وٍخىٞغ ب٢لُم الغقُضًت ٖلى ٖضص من ىظو اإلاهن عٚم ٢لتها ،خُض جىظض زالر و٧االث لإلؾٟاع و 38مغقضا عؾمُا مجهم
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 11مغا٣ٞا ؾُاخُا و 5مغقضًن ؾُاخُحو و 22من مغقضي الجبا ٫بياٞت بلى منذ ؤ٦ثر من 150عزهت للن٣ل الؿُاحي  .ل٨ن
ما ًالخٔ ىى الاندكاع ال٨بحر إلاجمىٖت من اإلاهن الؿُاخُت ٚحر اإلاغزو لها ،خُض اػصاص ٖضص ق٩اوي الؿُاح وو٧االث
ألاؾٟاع ألاظنبُت وبٌٗ اإلاهنُحو يض مؼاولي مهنت ؤلاعقاص بهٟت ٚحر ٢انىنُت وج٣اٖـ بٌٗ الؿلُاث اإلاٗنُت ٖن الُ٣ام
بمهامها بسهىنهم ،وجىاَا بٌٗ اإلاغقضًن م٘ بٌٗ ؤصخاب "البزاعاث" للؼٍاصة في ؤزماو بٌٗ مىاص الهناٖت الخ٣لُضًت
م٣ابل ٖمىلت ٖلى خؿاب الؿُاح ٦ .ما ًالخٔ الخًُِ ٤ال٨بحر الظي ًخٗغى له الؿاثذ ألاظنبي ؤو ختى اإلاٛغبي باإلانُ٣ت من
َغ ٝمجمىٖت من اإلاخُٟلحو ٖلى الُ٣إ بضءا بالن٣ل مغوعا باإلعقاص ونىال بلى ؤلاًىاء ،الص يء الظي ظٗل مجمىٖت من
الؿُاح ًإزظوو نىعة ؾلبُت ٖن الؿُاخت اإلاٛغبُت وٍلجاوو بلى الاٖخماص ٖلى ؤنٟؿهم صوو الخاظت بلى ؤي زضمت ؾُاخُت،
مما ًنٗ٨ـ ؾلبا ٖلى الؿُاخت اإلادلُت والىَنُت.
 -3اؾخلُاب جاؿياللذ لعضص مهم مً الؿياح بازخالؾ ؤحىاؾهم:
ق٩لذ منُ٣ت جاُٞاللذ زهىنا مغػو٦ت ؤ٦ثر مناَ ٤ب٢لُم الغقُضًت ظظبا للؿُاح ،إلاا جخىٞغ ٖلُه من ماىالث ؾُاخُت
مخمحزةٞ .هي حٗخمض بك٩ل ؤؾاا ي زالٞ ٫هل الهُٖ ٠لى الؿُاخت الضازلُت التي ً٣هضىا الؼاثغ من ؤظل الاؾدكٟاء ،ؤما
زال ٫باقي الٟهى ٫زهىنا ٞهل الغبُ٘ (الك٩لٞ )2خٗغ ٝبنخٗاف الؿُاخت الخاعظُت بهض ٝالترُٞه والاؾخ٨كا .ٝوى٨ظا
٣ٞض لىخٔ جُىع في ٖضص الؿُاح الىاٞضًن ٖلى اإلانُ٣ت و٦ظلٖ ٪ضص اللُالي الؿُاخُت بمغا٦ؼ ؤلاًىاء اإلاهنٟت (الك٩ل)3
عٚم الخظبظب اإلانجل من ؾنت بلى ؤزغي ،وطل ٪عاظ٘ بلى ألاػمت الا٢خهاصًت التي ٌِٗكها الٗالم زال ٫الؿنحو ألازحرة
 2011وما جبٗها من ايُغاب ؾُاا ي وؤمني.
وألاويإ الؿُاؾُت التي حٗغٞها الكٗىب الٗغبُت منظ بضاًت ؾنت
الكيل : 2جىػيع عضص اإلابيخاث الؿياخيت بةكليم الغقيضيت خؿب الكهىع.
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مهضع اإلاعُياث :مىضوبيت الؿياخت بالغقيضيت.2013،

 - 1مصدر ادلعطيات :مندوبية وزارة السياحة بالرشيدية.2013 ،

 -2عمراف إمساعيل" :2009 ،التنمية السياحية بالمغرب :تطلعات وتحديات ومفارقات" ،اجلزء الثاين ،مكتبة دار األماف ،الرباط ،ص .286
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.2010
 2002و
الكيل :3جُىع عضص الؿياح الىاؿضيً على بكليم الغقيضيت خؿب الجيؿياث ما بحن
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مهضع اإلاعُياث :مىضوبيت الؿياخت بالغقيضيت.2013،
ًالخٔ ؤو ؤٚلب الؿُاح الىاٞضًن ٖلى اإلانُ٣ت ؤوعبُىو ،خُض جغاوخذ نؿبتهم ما بحو  %60و %82من مجمىٕ الؼبناء
 ،2010نٓغا ل٣غبهم من اإلاٛغب .ؤما باقي الجنؿُاث ٞخب٣ى ٢لُلت ظضا ،بل وختى
 2002و
الؿُاخُحو زال ٫الٟترة اإلامخضة ما بحو
الؿُاح اإلاٛاعبت الىاٞضوو ٖلى اإلانُ٣ت ىم ٢لُلىو ظضا ،خُض لم جخجاوػ نؿبتهم  %9من مجمىٕ الؼبناء الؿُاخُحو بلى خضوص
 ،2006و٢ض لىخٔ اعجٟإ بؿُِ ٖن ىظو النؿبت زال ٫الؿنىاث ألازحرة.
ؾنت
 -4اإلاكاعيع اإلاىجؼة للنهىى باللُاع الؿياحي بخاؿياللذ :
 1965وظٗل مجها ٢اَغة لخد٤ُ٣
ؾعى اإلاٛغب منظ بضاًت الاؾخ٣ال ٫بلى الجهىى بالؿُاخت ،وعاىن ٖلحها انُال٢ا من ؾنت
الخنمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،ل٨نه جسلى ٖن صٖم ىظا الُ٣إ انُال٢ا من بضاًت الشمانِناث ،زم ٖاص لحراىن ٖلُه من
 .2020وبهضٝ
/2010
 2010واٖخبر طل ٪ىى الؿبُل لخد ٤ُ٣الخنمُت اإلانكىصة ،واؾخمغ عىانه زالٞ ٫ترة
/2000
ظضًض زالٞ ٫ترة
الجهىى بالُ٣إ الؿُاحي بخاُٞاللذ ،جم حٗؼٍؼ اإلانُ٣ت ببنُت جدخُت وججهحزاث ؤؾاؾُت من قإجها جىٞحر الكغوٍ الضنُا ٖلى
ألا٢ل اإلاناؾبت لجلب الؿُاح بلى اإلانُ٣ت٦ .ما اؾخٟاصث اإلانُ٣ت ؤًًا من البرامج الىَنُت الهاصٞت بلى الجهىى بالُ٣إ
الؿُاحي ،بياٞت بلى بٌٗ اإلاباصعاث من اإلاجخم٘ اإلاضني.
 - 1.4حعؼيؼ البييت الخدخيت بمض الُغيم اإلاعبضة بلى مغهؼ الؿياخت بخاؿياللذ:
قهضث جاُٞاللذ بنكاء مجمىٖت من الخجهحزاث ألاؾاؾُت والتي ؾاىمذ بك٩ل ؤو بأزغ في جُىٍغ الُ٣إ الؿُاحي ،و٧او من
ؤبغػىا جمضًض الُغٍ ٤الىَنُت ع٢م 13بلى مغ٦ؼ مغػو٦ت ،والتي ٧انذ جٖ ِ٣ٞ ٠٣نض مضًنت الغٍهاني .وؾِؿاىم جمضًض ىظو
الُغٍ ٤في حؿهُل جن٣ل الؿُاح بٗضما ٧انىا ٌٗانىو بك٩ل ٦بحر من ٢بل ،خُض جاو الٗضًض مجهم في الصخغاء نٓغا لٗضم وظىص
مٗالم َغٍ ٤واضخت وانٗضام اللىخاث الدكىٍغٍت ،بياٞت بلى اؾخٛال ٫مجمىٖت من اإلاغقضًن الؿُاخُحو الؿغٍحو الىي٘
للنهب ٖلى الؿُاح .ؤما الُىم ُٞم٨ن للؿاثذ الىنى ٫بلى ٢لب الصخغاء بمغػو٦ت صوو الخاظت بلى ؤي بعقاص وفي و٢ذ
٢هحر ظضا ال ًخٗضي نه ٠ؾاٖت ٖن مضًنت الغٍهاني بىاؾُت الؿُاعة٦ .ما جم عبِ مغ٦ؼ مغػو٦ت بإىم مضًنخحو
ؾُاخُخحو في اإلاٛغب ٞاؽ ومغا٦ل بىاؾُت خاٞالث ممخاػة لن٣ل اإلاؿاٞغٍن جابٗت للم٨خب الىَني للؿ ٪٨الخضًضًت،
الص يء الظي ٌؿهل ونى ٫الؿُاح ؾىاء من صازل اإلاٛغب ؤو زاعظه بلى اإلانُ٣ت وويٗها يمن ؤىم اإلاؿاعاث الؿُاخُت
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باإلاٛغب٦ .ما ٖؼػث اإلانُ٣ت بمُاع مىالي ٖلي الكغٍ٢ ٠غب مضًنت الغقُضًت بةم٩انه اؾخ٣با ٫ظل ؤنىإ الُاثغاث،
واؾخُ٣اب الٗضًض من الؼبناء الؿُاخُحو من زاعط الىَن وصازله.
بياٞت بلى طل ٪خاو ٫اإلاهنُىو الؿُاخُىو باإلانُ٣ت اؾخٛال ٫اإلااىالث الؿُاخُت اإلاخىٞغة زهىنا ال٨شباو الغملُت لخإمحو
جن٣الث الؿُاح ،بما بىاؾُت الجما ٫ؤو الؿُاعاث الغباُٖت الضٞ ٘ٞى ١ىظو ال٨شباو ،مما ًؼٍض الؿاثذ مخٗت وَُُٗه انُباٖا
ظُضا ٖلى اإلانُ٣ت ٨ُٟٞغ في الغظىٕ مغة ؤزغي و٦ظا اإلاؿاىمت في حؿىٍ ٤ىظا اإلانخىط الؿُاحي ببلضو .بياٞت بلى طلٞ ٪ةنه جم
حٗمُم منُ٣ت مغػو٦ت باإلااء الكغوب وال٨هغباء وقب٨ت الهاج.٠
: 2010
/2000
 -2.4اؾخـاصة جاؿياللذ مً البرهامج الىَجي للنهىى باللُاع الؿياحي
 2010جدذ ٖنىاو "الؿياخت هظغة وجدض وبعاصة" ،والظي ظٗل من
/2000
للجهىى بُ٣إ الؿُاخت في اإلاٛغب جم ج٣ضًم بغنامج
 ،2010والغ ٘ٞمن مؿاىمت ُ٢إ الؿُاخت ٖلى مؿخىي الناجج
الؿُاخت ؤولىٍت وَنُت .و٧او ٚاًخه بلى 10ٙمالًحو ؾاثذ ؾنت
 .2010ومن بحو اإلانخىظاث الؿُاخُت التي عاىن ٖلحها ىظا البرنامج،
الضازلي الخام بنؿبت  %20بلى  %24م٘ خلى ٫ؾنت
 ،2010وجضزل يمجها ؾُاخت الىاخاث
الؿُاخت ال٣غوٍت التي ٧او ٌٗىٖ ٫لحها الؾخُ٣اب خىالي ملُىو ؾاثذ في خضوص ؾنت
واإلاناَ ٤الكبه صخغاوٍت.
 2010باإلاناَ٤
ولبلى ٙىظو ألاىضا ٝجم جسهُو %18من الؿٗت ؤلاًىاثُت للمأوي  Gitesالتي ٧او ًغج٣ب بنكائىا ؾنت
الصخغاوٍت والكبه صخغاوٍت (وعػاػاث ،ػاهىعة ،الغقيضيت) و %50من الؿٗت ؤلاًىاثُت إلاسُماث الٗغاء ٦ .ما ؤٖضث وػاعة
الؿُاخت مجمىٖت من الًٟاءاث التي ٢امذ بهُ٩لتها وجنُٓمها ،ومن ؤىمها ًٞاء الىاخاث واإلاناَ ٤قبه الصخغاوٍت التي
ٌٗخبر اإلاجا ٫الجٛغافي لخاُٞاللذ ظؼءا مجها .وجًمن بغنامج ىظا الخنُٓم والهُ٩لت لهظو الًٟاءاث خؿب وػاعة الؿُاخت ما
ًلي:
 الدشخيو :من زال ٫جدضًض اإلااىالث الؿُاخُت والبنُت الخدخُت ،والى٢ىٖ ٝلى اإلاُٗ٣اث. صعاؾت الؿىق :الٗغى والُلب... ويع ؤلاَاع :با٢تراح خضوص ومحزة الًٟاء ،ا٢تراح ألانكُت واإلاكاعَ٘ التي ؾِخم بنكائىا. بوكاء الـًاء :من زال ٫تهُئت وجغمُم اإلاكاعَ٘ (ؤلاًىاء،الترُٞه،الخىظُه،اإلاضاعاث،صاع الًٟاء،)...الخ٩ىٍن (اإلاغقضًن،ؤعباب اإلاأوي ،)...،جإؾِـ ظمُٗت الًٟاء.
 ؤلاوعاف والدؿىيم  :وطل ٪بوي٘ بغنامج لدؿىٍ ٤الًٟاء.و٢ام مكغوٕ بغنامج الٗمل لخدًٞ ٤ُ٣اء الىاخاث واإلاناَ ٤قبه الصخغاوٍت خؿب وػاعة الؿُاخت ٖلى:
 عؿع الُاكت ؤلايىاثيت وجدؿحن ظغوؾ ؤلايىاء (مسُماث الٗغاء وؤلاًىاء) ،خُض ؾِخم في اإلاغخلت ألاولى وي٘ وبنكاء زغٍُتجىػَ٘ مسُماث الٗغاء من زال ٫ؾغص ومٗاًنت مىاٗ٢ها،زم جهنُ ٠ىظو اإلاىا ٘٢خؿب بم٩انُت واؾخدالت اؾخٛاللها .واإلاغخلت
 -1وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ":2006 ،تنمية السياحة القروية في الواحات والمناطق شبو الصحراوي" ،فضاء االستقباؿ
السياحي شبو الصحراوي ،مت عرض ىذا ادلوضوع مبدينة الرشيدية يف  13أبريل .2006
 - 2وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي :2006 ،مرجع سابق.
 - 3وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي:2006 ،نفس ادلرجع.
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الشانُت ؾخٗخمض ٖلى الخدضًض والخجهحز،من زال ٫وي٘ خضوص اإلاىا ٘٢الضاثمت واإلاا٢خت،زم ججهحز و٦غاء وحؿىٍ ٤اإلاىا٘٢
الضاثمت .ؤما في اإلاغخلت الشالشت ُٞخم جدؿحو ْغو ٝالاؾخ٣با ٫وؤلاًىاء في اإلاأوي ،من زال ٫جدؿحو وجغمُم اإلاأوي ال٣ضًمت و
زل ٤ؤزغي ظضًضة.
 خمايت البيئت :نٓغا للخإزحر الظي جخٗغى له مناَ ٤الىاخاث والصخغاء زهىنا ال٨شباو الغملُت بٟٗل الً ِٛالؿُاحي،جم وي٘ مجمىٖت من الخضابحر الخدؿِؿُت والخنُٓمُت لخماًتها.
 جلىيت وجىميت اإلاؿالً ومىاكع الترؿيه والخيكيِ الؿياحي :وطلٖ ٪ن َغٍ ٤حكىٍغ وتهُئت وج٣ىٍت اإلاؿال ٪ال٣ضًمتوبنكاء ؤزغي ظضًضة ،بياٞت بلى الاىخمام بالخنكُِ الؿُاحي وطلٖ ٪ن َغٍ ٤جنُٓم الىعقاث الخ٣لُضًت وٞخدها ؤمام
الؼواع بما ٞحها وعقاث نناٖت الخؼ ٝوالندذ ٖلى الغزام.
 جدؿحن ؤلاعقاص الؿياحيٖ:ن َغٍ ٤جنُٓم صوعاث ج٩ىٍنُت لٟاثضة الٗاملحو في الؿُاخت بالىاخاث ،وبُٖاء حؿهُالثلكباب اإلانُ٣ت لىلىط مغ٦ؼ ج٩ىٍن اإلاغقضًن الؿُاخُحو ،بياٞت بلى بخضار مغ٦ؼ لخ٩ىٍن اإلاغا٣ٞحو الؿُاخُحو اإلاخسههحو
في الؿُاخُت الصخغاوٍت.
 بىاء صاع ؿًاء الاؾخلباٌ الؿياحي :بهض ٝبنٗاف واؾخ٣با ٫وبزباع الؿُاح ال٣انضًن للصخغاء والىاخاث ،خُض ؾِخمبخضار صاعٍن واخضة بة٢لُم الغقُضًت وؤزغي بة٢لُم واعػاػاث٦ .ما ؾِخم وي٘ وَب٘ صلُل مٗلىماحي للًٟاء وبنكاء مى٘٢
ال٨تروني له للدؿىٍ ٤وؤلانٗاف.
 2010جم انجاػ 29مكغوٖا ؾُاخُا باؾدشماع خىالي
/2000
ولخد ٤ُ٣ألاىضا ٝالتي جم حؿُحرىا في بضاًت البرنامج الؿُاحي
1337ؾغٍغا
 ،2010جًمنذ بياٞتٚ 632غٞت و
 2000و
142ملُىو صعىم بة٢لُم الغقُضًت زال ٫الٟترة اإلامخضة ما بحو ؾنتي
 2013باؾدشماع ً٣ضع بـ97
وزلٞ 385٤غنت ٖمل٦ ،ما ؤو ىنا 16٥مكغوٖا ؾُاخُا في َىع الانجاػ بلى خضوص جهاًت ؾنت
ٞ 164غنت قٛل ٦ .ما ًالخٔ ؤنه زال ٫الؿنحو ألازحرة
 568ؾغٍغا و
ملُىو صعىم وؾخًمن ىظو اإلاكاعَ٘ بياٞتٚ 309غٞت و
جؼاًض ٖضص اإلاكاعَ٘ الؿُاخُت باإلانُ٣ت ،خُض جمذ اإلاىا٣ٞت ٖلى ؤعبٗت مكاعَ٘ ؾُاخُت بة٢لُم الغقُضًت خؿب منضوبُت
 2010وجم ؤًًا ٢بى٫
وػاعة الؿُاخت بالغقُضًت ( )2013من َغ ٝاللجنت الخ٣نُت لخنؿُ ٤اإلاكاعَ٘ الؿُاخُت زال ٫الٗام
مكغوٖحو آزغٍن بلى خضوص جهاًت قهغ قدنبر ٖام ٦ .2013ما جم جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت خىًٞ ٫اءاث الاؾخ٣با ٫الؿُاحي "الىاخاث
والصخغاء" ؾنت ،2008اؾخٟاص مجها ب٢لُم الغقُضًت بلى ظانب ب٢لُمي وعػاػاث وػا٧ىعةٖ ،لى مؿاخت 87ؤل ٠ىـ٨خاع
واؾدشماع خىالي 126ملُىو صعىم ،و٢ض ونل مٗض ٫انجاػ البرنامج بة٢لُم الغقُضًت بلى  55%في خضوص جهاًت قهغ قدنبر
 .2013بياٞت بلى طل ٪جم انجاػ صاع الًٟاء ؤلاؾخ٣با ٫الؿُاحي للغاقُضًت بمضًنت ؤعٞىص٦ ،ما جم حكىٍغ بٌٗ اإلاؿاعاث في
بَاع َغٍ ٤اإلاجهى ،٫ومازغا جم ج٣ضًم النخاثج الجهاثُت اإلاخٗل٣ت بالضعاؾت التي جسو بخضار ٚىل ٠بالًٟاء الصخغاوي
إلانُ٣ت مغػو٦ت ،الهاص ٝبلى حٗؼٍؼ اإلااىالث الؿُاخُت إلانُ٣ت مغػو٦ت في بَاع بغنامج "بلضان الاؾخلباٌ الؿياحي صخغاء
وواخاث" ،وجىنلذ الضعاؾت بلى وظىص مىٗ٢حو جخىٞغ ٞحهما اإلا٣ىماث التي ًخُلبها جنُٟظ ىظا اإلاكغوٕ ،ألاو ٫حهم "ػىلف
الىثبان والىاخاث" بالخاا ي البٌُ ،ؤما الشاني ُٞخٗل ٤بمى" ٘٢بدحرةٚ ،ىل ٠وصخغاء" اإلاداطي لبدحرة الؿغجي بمغػو٦ت.

 - 1مندوبية وزارة السياحة بالرشيدية.2013 ،
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 2020للؿياخت ،عئيت َمىخت للغؿع مً ؿغم الكؼل باإلاىُلت :
 - 3.4عئيت

ٖ 2020لى زماو مناَ ٤جغابُت ؾخًمن جمىٗ٢ا صولُا وظظابا للؿُاخت اإلاٛغبُت ،وحٗخبر
ًغ٦ؼ الٗغى الؿُاحي و ٤ٞعئٍت
منُ٣ت "ألاَلـ والىصيان" التي جًم مجا ٫جاُٞاللذ ؤخض ؤبغػ ىظو اإلاناَ ٤التي ؾُٗخمض ٖلحها في ىظو الغئٍت ،زهىنا
ُٞما ًخٗل ٤بالؿُاخت البُئُت والخنمُت اإلاؿخضامت.
ُٟٞما ًسو جاُٞاللذ التي ؾحر٦ؼ منخىظه الؿُاحي ٖلى الؿُاخت البُئُت واإلاؿخضامت زهىنا الىاخاث والصخغاءٞ ،من
 2020وؾخجلب خىالي  1,9ملُىو ؾاثذ ،وجهل ُ٢مت ٖاثضاتها
 26600ؾغٍغا في ؤ ٤ٞؾنت
اإلانخٓغ ؤو ًهل ٖضص ألاؾغة ٞحها بلى
 80737منهب قٛل .
بلى 13ملُاع صعىم م٘ جىٞحر
 - 4.4الُغيم الؿياحي اإلاجهىٌ ،مؿاَمت مً بغهامج واخاث جاؿياللذ :
ؾاىم بغنامج الخنمُت اإلاجالُت اإلاؿخضامت لىاخاث جاُٞاللذ في بنٗاف الؿُاخت اإلادلُت وطل ٪من زال ٫جغ٦حزو ٖلى الؿُاخت
ٖ . 2015ن َغٍ ٤جنُٓم
البُئُت ،خُض حهض ٝبلى ظٗل بلضاو الىاخاث والصخغاء وظهت ؾُاخُت زًغاء ومؿخضامت في ؤ٤ٞ
واخاث وصخغاء جاُٞاللذ ،وىُ٩لت ؤلاَاع اإلااؾؿاحي لخنُٟظ جنمُت الؿُاخت اإلاؿخضامت بها ،واإلاؿاىمت في ع ٘ٞمؿخىي
اإلانكأث الؿُاخُت ،وجضعٍب وجىُٖت الٟاٖلحو اإلادلُحو إلاىاظهت جدضًاث ىظا النىٕ من الؿُاخت ،وحشجُ٘ الؿُاخت
بخاُٞاللذ اإلاىظهت ٖبر َغٍ ٤اإلاجهى ،٫وص ٘ٞألاَغا ٝاإلادلُت بلى الدؿىٍ ٤الؿُاحي اإلاؿاو. ٫
و٢ض ٖمض بغنامج الخنمُت اإلاجالُت اإلاؿخضامت لىاخاث جاُٞاللذ ٖلى صٖم الؿُاخت البُئُت ٖبر بٖضاص منخىط ؾُاحي
مىيىٖاحي بىاؾُت مضاع ؾُاحي ؤَلٖ ٤لُه "َغيم اإلاجهىٌ" .ولخد ٤ُ٣ؤىضا ٝىظا اإلاكغوٕ جم بٖضاص اإلاضاع الؿُاحي
"َغيم اإلاجهىٌ" (الخغيُت )2الظي ًمغ ٖبر الىاخاث والصخغاء بة٢لُم الغقُضًت وجىظحهه بمنٓىمت حكىٍغ زانت ،وزل٤
ججم٘ منهي للؿُاخت البُئُت صازل الىاخاث جدذ اؾم "حمعيت مىعص ي الؿياخت البيئيت بخاؿياللذ" م٘ جنُٓم عخالث
ووعقاث للخباص ٫والخ٩ىٍن لٟاثضة ؤًٖاء الجمُٗت ،بياٞت بلى منذ ٖالماث "اإلاـخاح ألازًغ" للمإوي الؿُاخُت قغٍ٨ت
البرنامج.
 2013خؿب بصاعة البرنامج ،بنجاػ  %90من
ومن منجؼاث بغنامج واخاث جاُٞاللذ في اإلاجا ٫الؿُاحي بلى خضوص قهغ ًىنُى
الضعاؾت اإلاخٗل٣ت بسل ٤اإلاخد ٠البُئي للخُاعاث بجماٖت ٞؼنا بالجغ ،ٝبٖضاص  %50من الضعاؾت اإلاخٗل٣ت بىي٘ صلُل ؾُاحي
مىيىٖاحي خى ٫اإلااء بخاُٞاللذ ،و 30%من الضعاؾت اإلاخٗل٣ت بىي٘ صلُل ؾُاحي ٖام لىاخاث جاُٞاللذ ،وبنجاػ ٧ل الضعاؾت
اإلاخٗل٣ت بتهُئت َغٍ ٤للمص ي الؿُاحي وجشمُنه خىٖ ٫حو جاؾبلباث بمنُ٣ت جِنجضاص ،والضعاؾت الخانت باإلٞخدام البُئي
الخام بؿذ حٗاونُاث لخشمحو اإلانخىظاث الٟالخُت وحؿ٘ ماؾؿاث لإلًىاء الؿُاحي٦ ،ما جم وي٘ حكىٍغ للمأوي الؿُاخُت
بُغٍ ٤اإلاجهى ،٫وبنجاػ ٧ل ؤقٛا ٫الخإىُل اإلاٗماعي إلااؾؿاث الاؾخ٣با ٫الؿُاحي بمؿاىمت قغ٧اء البرنامج وؤًٖاء
ظمُٗت منٗص ي الؿُاخت البُئُت بخاُٞاللذ.

 - 1مندوبية وزارة السياحة بالرشيدية.2013 ،

 - 2برنامج واحات تافياللت" :2011 ،واحات تافياللت ،مجال فريد وتراث عريق" ،وثيقة تركيبة ،ص.27
 -3ادلوقع االلكرتوين لطريق اجملهوؿ( www.routedumajhoul.com :تاريخ االطالع .)2015/04/12
 -4أخذ اسم طريق اجملهوؿ من أجود أنواع التمور على ادلستوى العادلي ،حيث تعترب واحات تافياللت أصل ىذا النوع من التمر.
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الخغيُت :2اإلاضاع الؿياحي َغيم اإلاجهىٌ .

ًب٣ى بغنامج واخاث جاُٞاللذ بخضي الضٖاثم ألاؾاؾُت الغامُت للجهىى بالؿُاخت البُئُت باإلاجا ٫الىاحي والصخغاء بة٢لُم
الغقُضًت ،ول٨ن ًب٣ى صوو َمىح الؿُاخت باإلانُ٣ت.
 - 5.4بؾهام مخمحز للمجخمع اإلاضوي اإلادلي في جُىيغ الؿياخت الخًامىيت والعاصلت :
٧او للمجخم٘ اإلاضني اإلادلي صوع في زل ٤نىٕ من الؿُاخت الخًامنُت باإلانُ٣ت ،ومن ؤبغػ ىظو الجمُٗاث الٗاملت في ىظا
اإلاُضاو نجض ظمُٗت خاا ي البٌُ للبِئت والخنمُت والخٗاوو ،التي ًمخض مجا ٫اقخٗالها ٖلى مؿخىي جغاب ظماٖتي ؾُضي
ٖلي والُاوؽ.

 - 1ادلصدر :ادلوقع االلكرتوين لطريق اجملهوؿ (بتصرؼ)( www.routedumajhoul.com :تاريخ االطالع .)2015/04/12
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ًخجلى الهض ٝالغثِس ي لهظو الجمُٗت ٖلى اإلاؿخىي الؿُاحي في زل ٤ؾُاخت جًامنُت وٖاصلت ٌؿخُٟض مجها الؿ٩او اإلادلُىو،
وطل ٪من زال ٫جنُٓم مٗاعى للهناٖت الخ٣لُضًت لٟاثضة النؿاء اإلادلُاث مىظهت للؿُاح ،وجنُٓم ظىالث ؾُاخُت ٖلى
متو الجماً ٫نكُها الؿ٩او اإلادلُىو٦ ،ما جخم ٖملُت بًىاء الؿُاح الؼاثغٍن للجمُٗت بمناػ ٫الؿ٩او البؿُاء .ولخد٤ُ٣
ؤىضا ٝالجمُٗت ٞةجها ٖ٣ضث ٖضة قغا٧اث م٘ مجمىٖت من اإلااؾؿاث والجمُٗاث الضولُت والىَنُت ،من ؤىمها ظمُٗت
" "Vision du mondeالٟغنؿُت ،خُض جًمن ٖ٣ض الكغا٦ت بُجهما وي٘ بغنامج لجىلت ؾُاخُت ٖلى متو الجما ٫لؼبناء
الؿُاخت "الخًامنُت والٗاصلت" .وجخًمن ىظو الجىلت اإلاغوع بال٨شباو الغملُت لٗغ ١الكبي ،الاؾخ٣با ٫من َغ ٝؤخض ٖاثالث
الغخل ،مكاىضة ٚغوب الكمـ ،ؤمؿُت ٦ناوٍت ب٣هغ الخملُت ،زم ؤلاًىاء ٖنض بخضي الٗاثالث البؿُُت ب٣هغ خاا ي
البٌُ .وٍخم جىػَ٘ ظؼء مهم من ٖاثضاث ىظو الجىلت الؿُاخُت ٖلى الؿ٩او اإلادلُحو ل٩ي ٌؿخُٟض الجمُ٘  .وبهظا ًم٨ن
للؿ٩او يماو بٌٗ اإلاضازُل اإلااصًت انُال٢ا من الؿُاخت بةم٩انُاتهم البؿُُت.
 -6.4عص الاعخباع للترار اإلااصر اإلادلي :
و ٠٢اإلاكغوٕ الىَني إلن٣اط وبٖضاص الىاخاث ٖلى ؤىمُت ؤلاعر الٗ٣اعي الىاحي وع٦ؼ ٖلى خماًخه ،خُض ؤوص ى بضٖم
اإلاباصعاث في مجا ٫الخٗمحر التي جغاعي مُاب٣ت النمِ اإلاٗماعي الىاحي  .وى٨ظا ٣ٞض ٖغٞذ ال٣هىع الُٟاللُت ٖضة بنالخاث
وجضزالث زال ٫الؿنحو ألازحرة ،خُض ٖمض مجمىٖت من اإلاخضزلحو الغؾمحو اإلاهخمحو بُ٣إ الخٗمحر والش٣اٞت والخنمُت
اإلادلُت بلى الخضزل لغص الاٖخباع لٗضص من ال٣هىع وال٣هباث .و٧انذ بضاًت ىظا الخضزل م٘ وػاعة الش٣اٞت زم ماؾؿت
الٗمغاو ،بياٞت بلى مؿاىمت بٌٗ البرامج واإلانٓماث الضولُت ٦برنامج واخاث جاُٞاللذ٦ .ما ًجب ؤلاقاعة بلى ؤو اإلانُ٣ت
ٖغٞذ مجمىٖت من الخضزالث ؤلاؾخعجالُت من َغ ٝالضولت لترمُم وبناء مجمىٖت من اإلاناػ ٫وال٣هىع التي صمغث ؤو
.1992
 1965وػلؼا٫
جًغعث بٟٗل ال٩ىاعر الُبُُٗت التي ٖغٞتها جاُٞاللذ ًُٟ٦او
 1974وزُ٣ت خى ٫الترار اإلاٗماعي للجنىب اإلاٛغبي بُٛت الخضزل إلن٣اطو،
 جضزالث وػاعة الثلاؿت :ؤٖضث الىػاعة ؾنت ،1994وطل ٪بالخٗاوو م٘ ٖمالت ب٢لُم الغقُضًت خُض ق٩ل
ٞدُٓذ ٢هىع و٢هباث جاُٞاللذ بإو ٫جضزل للىػاعة ؾنت
٢هغ الًُٟت بالغٍهاني ؤو ٫وعف اؾخٟاص من ىظو الٗملُت نٓغا لضوعو الخاعٍخيٞ ،خدى ٫بٗض الترمُم بلى مخد ٠للخٗغٍ٠
بممحزاث الخاعٍش والش٣اٞت واإلاٗماع اإلادلي بهض ٝالجهىى بالؿُاخُت٦ .ما قهضث ٢هبت ؤبى ال٣اؾم الؼٍاني ؤو ما ًُلٖ ٤لحها
ب٣هبت الغٍهاني (الهىعة )7اإلاخىؾُت خالُا إلاضًنت الغٍهاني زاني جضزل للىػاعة في مجا ٫جغمُم ال٣هىع وال٣هباث
بخاُٞاللذ ،التي عممذ مسخل ٠مغا٣ٞها وخى ٫ظؼء مجها بلى مغ٦ؼ للضعاؾاث وألابدار الٗلىٍت.
 1999في جغمُم مجمىٖت من ال٣هىع
جضزالث الىوالت الىَىيت إلاداعبت الؿىً ػحر الالثم :جضزلذ ىظو ألازحرة منظ ؾنت .2003وتهضٖ ٝملُت الترمُم
وال٣هباث بة٢لُم الغقُضًت٢ ،بل ؤو جنخ٣ل ىظو اإلاهمت بلى ماؾؿت الٗمغاو بٗض جإؾِؿها ؾنت
ىظو بلى مداولت بٖاصة الاٖخباع لل٣هغ وظٗله مناٞؿا للؿ٨ن الٗهغي ،من زال ٫جؼوٍضو باإلااء الكغوب وال٨هغباء وعبُه
بكب٨ت الخُهحر وجغنُ ٠ألاػ٢ت و٦هغبتها ،بياٞت بلى زل ٤بٌٗ اإلاغا ٤ٞالاظخماُٖت صازل ال٣هغ(ص٧ا٦حو ،م٣غاث إلاداعبت

 - 1مقابلة مع نائبة رئيس مجعية احلاسي األبيض.2011 ،

 - 2مديرية إعداد الرتاب الوطين" :2006 ،المشروع الوطني إلنقاذ وإعداد الواحات" ،وزارة إعداد الرتاب الوطين وادلاء والبيئة ،الرباط ،ص.24
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ألامُت ،بنكاء ظمُٗاث . )...وى٨ظا ٣ٞض ٖغ٢ 17ٝهغا (الهىعة )8بة٢لُم الغقُضًت جضزل ماؾؿت الٗمغاو في مجا ٫الترمُم
.2014
وعص الاٖخباع بلى خضوص ؾنت
الهىعة :7كهبت ؤبى اللاؾم الؼياوي التي جدىٌ حؼء منها بلى
مغهؼ الضعاؾاث وألابدار العلىيت بعض الترميم بالغيهاوي.

الهىعة :8الباب الغثيس ي للهغ ؤوالص عبض الخليم ؤزىاء
عمليت الترميم بىاخت الغيهاوي.

باإلياٞت بلى وػاعة الش٣اٞت وماؾؿت الٗمغاو ٣ٞض اىخم بغنامج واخاث جاُٞاللذ ىى ألازغ بدشمحو اإلاىعور الىاحي بما ُٞه
اإلاٗماعي ،لظل٣ٞ ٪ض ج٩ل ٠بترمُم ٢هغ الٗكىعٍت بالجغ.ٝ

زاجمت :
في ْل التراظ٘ الظي ٖغٞخه ٞالخت الٟ٨ا ٝالتي محزث الا٢خهاص اإلادلي بخاُٞاللذ ل٣غوو ٖضة ،وٖضم مؿاًغتها إلاخُلباث
الخُاة اإلاتزاًضةْ ،هغ الُ٣إ الؿُاحي ٦نكاٍ ظضًض لخجاوػ الخدضًاث التي بضؤث حٗاني مجها الىاخت .وٍإحي ىظا الاىخمام
بالؿُاخت التي جؼاًض الُلب ٖلحها صازلُا وزاعظُا زال ٫الٗ٣ىص ألازحرة للمؿاىمت في الخنمُت اإلادلُت ،إلاا جؼزغ به جاُٞاللذ
من مىاعص وماىالث ؾُاخُت ٞغٍضة ومخنىٖت ،ججم٘ بحو زًغة الىاخت وىضوء الصخغاء وٖغا٢ت الترار ،خُض ؤو الىاٞض
بلحها ًضمج في ظىلخه الؿُاخُت بحو الا٦دكا ٝوالترُٞه والٗالط.
بال ؤو اإلاغاىنت ٖلى الؿُاخت بخاُٞاللذ ٦نكاٍ م٨مل للٟالخت ،ال ًم٨جها ؤو جخإحى بال في ْل بعاصة خُ٣ُ٣ت من َغ٧ ٝل
الٟاٖلحو في الُ٣إ ومىا٦بتهم لهظو الخدىالث ،بٟٗل الخإَحر واإلاؿانضة والضٖم ال٣ىٍحو من زال ٫جىٞحر ٧ل ؤلام٩انُاث
واإلاؿاٖضاث اإلااصًت واإلاٗنىٍت الٟٗالت لخل ٤جنمُت مدلُت مؿخضامت ،وطلٖ ٪ن َغٍ ٤الاؾدشماع الٗ٣الني للمىاعص اإلادلُت،
ًة
خٟاّا ٖلى اإلاىعور الاً٩ىلىجي والش٣افي للمنُ٣ت.

1 -Almaouil, 2000 : "Ksar Targa, projet de rehabilitation, Cahiers de l’Agence Nationale de
lutte contre l’Habitat Insalubre, p3.
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كاثمت اإلاغاحع:

" :2010مؿاَمت في صعاؾت كهىع جاؿياللذ مً ؾلىٍ سجلماؾت بلى نهايت اللغن العكغيً ،الخاعيش
-1بىٖهب مباع،٥
واإلاعماع وؤلاهلاط" ،بدض لنُل الض٦خىعاو في الخاعٍش٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم ؤلانؿانُت ،ؾاٌـٞ ،اؽ.
-2بىٍدُاوي ٖبض الٗؼٍؼ " :2014،بؾهام في الدشخيو الترابي لىاخاث جاؿياللذ :اإلالىماث ،الخضزالث وآلاؿاق
اإلاؿخلبليت" ،بدض لنُل الض٦خىعاو في الجٛغاُٞت٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم ؤلانؿانُت ،ؾاٌـٞ ،اؽ.
 " :2008عمغان سجلماؾت ،صعاؾت جاعيسيت وؤزغيت" .منكىعاث وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاوو ؤلاؾالمُت،
-3جاوقُسذ لخؿن،
مُبٗت النجاح الجضًضة ،الضاع البًُاء.
" :1997سجلماؾت وبكليمها في اللغن الثامً الهجغر/الغابع عكغ اإلايالصر"،منكىعاث وػاعة
-4خآُٞي ٖلىي خؿن،
ألاو٢ا ٝو الكاوو ؤلاؾالمُت ،مُبٗت ًٞالت ،اإلادمضًت.
":2004الخىميت الؿياخيت باإلاؼغب ،جُلعاث وجدضياث ومـاعكاث"،الُبٗت ألاولى،مُبٗت ال٨غامت ،نكغ
ٖ-5مغاو بؾماُٖل،
صاع ألاماو للنكغ والخىػَ٘ ،الغباٍ.
ٖ-6مغاو بؾماُٖل " :2009،.الخىميت الؿياخيت باإلاؼغب ،جُلعاث وجدضياث ومـاعكاث"،الجؼء الشاني ،الُبٗت ألاولى،
مُبٗت صاع ال٣لم ،الغباٍ.
 -7لٗىاو ومدمض ،بىٍدُاوي ٖبض الٗؼٍؼ ،ؤ٢ضًم ابغاىُم  " :2013،عئيت الؿاهىت إلاؿخلبل اإلاىظىمت الىاخيت :واخت
ً
همىطحا" ،نضوة اإلانٓىماث البُئُت والخنبا :م٣اعباث ونماطط ،منكىعاث ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلانؿانُت ؾلِـ-
جاؿياللذ
.191
-179
ٞاؽ ،ع٢م ،25م م
" :2006اإلاكغوع الىَجي إلهلاط وبعضاص الىاخاث" ،وػاعة بٖضاص التراب الىَني واإلااء والبِئت،
-8مضًغٍت بٖضاص التراب الىَني،
الغباٍ.
 " :2006جىميت الؿياخت اللغويت في الىاخاث واإلاىاَم قبه
-9وػاعة الؿُاخت والهناٖت الخ٣لُضًت والا٢خهاص الاظخماعي،
.2006
الصخغاور ،ؿًاء الاؾخلباٌ الؿياحي قبه الصخغاور" ،جم ٖغى ىظا اإلاىيىٕ بمضًنت الغقُضًت في 13ؤبغٍل
10-Almaouil, 2000: "Ksar Targa, projet de réhabilitation." Cahiers de l’Agence Nationale de
lutte contre l’Habitat Insalubre.
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آلياث الخيكئت الخىظيميت وبصاعة الخىىع الثلافي في اإلااؾؿت  -صعاؾت جدليليت-
ؤ.بلعباؽ عبض الىَاب/حامعت مدمض زيًغ بؿىغة،الجؼاثغ

ملخو:
ًُجم٘ ؤٚلب اإلاهخمحو بالكإو الخنُٓمي والدؿُحري ؤو ىنا ٥بججاىاو عثِؿُاو في جدلُل ؾلى ٥اإلانٓماث وألاٞغاص ،ؤلاججاو
ألاوً ٫جؼم بالخإزحر الٗمُ ٤للش٣اٞت الاظخماُٖت ولؼوم جُبُ٘ ألاٞغاص بناء ٖلى النؿ ٤ؤلاظخماعي وجنكئتهم و ٤ٞمدضصاجه
الؿلىُ٦ت و٦ظا نمظظت وجُىَ٘ الهىٍت اإلااؾؿُت للخناؾب م٘ بمخضاصىا الاظخماعي الُبُعي ،في خحو ً٣ى ٫ؤلاججاو آلازغ بإو
ز٣اٞت الخُبُ٘ الاظخماعي و ٤ٞالنؿ ٤الُ٣مي ؾمة من ؾماث اإلااؾؿاث اإلادلُت اإلانٛل٣ت ،وؤو حٗؼٍؼ الخنكئت الخنُٓمُت
للٗاملحو و ٤ٞألاَغ واإلادضصاث الخنُٓمُت للماؾؿت هي محزة جناٞؿُت للماؾؿاث الٗاإلاُت اإلانٟخدت ٖلى ٖالم ماؾؿاحي
٦بحر ،جخٗضص ُٞه الش٣اٞاث وجدنىٕ ُٞه الهىٍاث الاظخماُٖت ،وبالخالي ٞالٗامل في نٓغىا ٧اثن جنُٓمي طو ؤبٗاص اظخماُٖت وىظو
الغئٍت ألازحرة هي التي جم٨ن من نن٘ ز٣اٞت حؿُحرًت حؿدنض إلانهج ٖلمي ،و ٤ٞم٣اعباث ؤؾهم ال٨ٟغ ؤلاصاعي ٖلى بلىعتها من
منُل٣اث بنؿانُت حؿخجُب للخاظاث الُ٣مُت والش٣اُٞتٖ ،لى ٚغاع ؤلاصاعة بالُ٣م التي حٗبر ٖن ألاىمُت البالٛت للُ٣م في
جدضًض ؤنماٍ الاججاىاث والؿلى ٥في اإلااؾؿت ،وبالخالي نن٘ ال٨ٟغة في بَاعىا الُ٣مي الخنُٓمي وجىظحهها ندى الهضٝ
بهٟت ص٣ُ٢ت ،ومن ىظا اإلانُل ٤جداو ٫ىظو الىع٢ت البدشُت جدلُل آلُاث الخنكئت الخنُٓمُت لألٞغاص في اإلااؾؿت وصوع طل٪
في جغؾُش حؿُحر الخنىٕ الش٣افي ٦ألُت خضًشت جنضعط يمن مخُلباث اإلااؾؿت وؤلاصاعة الخضًشت.
اليلماث اإلاـخاخيت :الخنكئت الاظخماُٖت ،الخنكئت الخُٓمُت  ،الش٣اٞت ،الخنىٕ الش٣افي ،بصاعة الخنىٕ الش٣افي.

ملضمت:
بو الىا ٘٢الاظخماعي الضازلي الغاىن للمنٓماث الخضًشت واإلاٗانغة ٞغى ٖضًض اإلاؿخجضاث واإلاخٛحراث التي انبش٣ذ ٖن
الخطخم ال٨بحر في اإلااؾؿاث وحٗضث اإلاٟهىم الخ٣لُضي في الدؿُحر بلى مٟاىُم ؤ٦ثر حُٗ٣ضا٦،نخاط للخٗ٣ض والترا٦ب في
الش٣اٞاث الٟغُٖت صازل اإلااؾؿاث الٗاإلاُت الٗابغة للخضوص بٟٗل الٗىإلات الش٣اُٞت التي انٗ٨ؿذ جالػمُا ٖلى الش٣اٞاث
الخنُٓمُت في جل ٪اإلااؾؿاث ،باإلياٞت بلى ؤو الازتزا ٫ؤلاظغاجي والخُبُ٣ي إلاٟهىم الش٣اٞت اإلااؾؿُت في ظملت بظغاءاث
ًة
ّ
ّ
حؿُحرًت جدك٩ل في ؤ٩ٞاع مجغصة نٓغٍا جغجبِ بمهام وُْٟت اإلاىاعص البكغٍت ق٩ل ن٣اقا زهبا في ظضوي الش٣اٞت ٦مضزل
بصاعي ؤو اندهاعىا ٦مدىع ج٣ني يمن اإلاخُلباث الخنًٔمُت ،وفي ْل ّ
جُغ ٝالغؤًحو ٦ال مجهما في الاججاو اإلاٗا٦ـ لآلزغ،
٧او ىنا ٥عؤي زالض ًغي الش٣اٞت الخنُٓمُت مضزال للخُٛحر والخُىٍغ بِنما ًظىب الى ٧ىو الٗملُت الخُبُُٗت لألٞغاص
وجنكئتهم من زال ٫نهغىم يمن بىج٣ت واخضة ىى ألاصاة ألاؾاؾُت لخُبُ ٤طل ٪اإلاضزل واُٗ٢ا ومُضانُا ،ومن ّ
زم ؤنبذ
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الن٣اف ًغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى الضوع الظي جلٗبه الش٣اٞت وآلُاتها الخنُٓمُت الخُىَُٗت في حكُ٨ل وبلىعة ز٣اٞت جنُٓمُت ٢ىٍت
حؿخجُب للمخٛحراث اإلادؿاعٖت وؤولها الخٗضص الش٣افي في اإلااؾؿاث ٦إمغ جنُٓمي ٞغى نٟؿه واٗ٢ا ظضًضا،لظا ٞةو ج٣بل
الخنىٕ الش٣افي وبصاعجه بك٩ل ًخىا ٤ٞم٘ اإلاخُلباث اإلاٗانغة للمنٓماث الخضًشت ؤنبذ يمن جل ٪الاىخماماث ؤلاؾتراجُجُت
للماؾؿاث الناجخت .بو الخنىٕ الش٣افي في اإلانٓماث الخضًشت ٌك٩ل مغج٨ؼا ؤؾاؾُا جباصلُا ًسً٘ وٍدؿاًغ و٣ٞا نٓمت
اإلااؾؿت وٍمشل ؤعيُت مشالُت للخىا ٤ٞوجباص ٫الخبراث بحو مسخل ٠الٟٗالُاث البكغٍت والش٣اٞاث ؤلانؿانُت بك٩ل ًد٤٣
الخ٩املُت في ؤصاء اإلاىعص البكغي ومىظه ندى جد ٤ُ٣ؤىضا ٝاإلااؾؿت٦ ،ما ؤو جنكئت ألاٞغاص جنُٓما ٖلى مؿاًغة و٢بى٫
آلازغ ز٣اُٞا ؤمغ ٌٗبر ٖلى الاعج٣اء الؿلى٧ي للماؾؿاث وَٗ٨ـ ٢ىة ز٣اٞتها الضازلُت وجماؾ ٪ؤٞغاصىا وظماٖاتها .بو ؤىم
الٗىامل الغثِؿُت في بناء الش٣اٞت الخنُٓمُت ال٣ىٍت والناجخت جخٗل ٤بضعاؾت وجهمُم آلالُاث الخُىَُٗت لألٞغاص وجنكئتهم
وُ٢ ٤ٞم مدضصة حٗ٨ـ ىىٍت اإلااؾؿت وجمحزىا ٖن ٚحرىا٦ ،ما ٌٗخبر حٗؼٍؼ الخنىٕ الش٣افي وجغؾُسه لضي ألاٞغاص من ؤىم
جل ٪ألاؾـ التي جاؾـ إلاضزل ظضًض في الدؿُحر ًغج٨ؼ ٖلى الخ٩امل في الش٣اٞاث البكغٍت والخباصلُت في الخبراث واإلا٨دؿباث
ّ
ؤلانؿانُت بما ًسضم ؤىضا ٝؤلاؾتراجُجُت للماؾؿت .ومن ىنا ق٩ل اإلاضزل الُ٣مي الش٣افي منُل٣ا ؤؾاؾُا للماؾؿاث في
جُبُ ٤وجنكئت ألاٞغاص و ٤ٞاٖخباعاث مدضصة جسً٘ لهىٍت اإلااؾؿت وز٣اٞتها الجىىغٍت م٘ مغاٖاة ألاىضا ٝوَبُٗت نكاَها
في اإلانار الاظخماعي اإلادُِ .وٍم٨جها من مؿاًغة الخُىعاث ؤلانؿانُت في اإلاجا ٫ؤلاصاعي الدؿُحري في ؤبٗاصو الش٣اُٞت.
بقياليت البدث:
ًنُل ٤ىظا البدض من جناو ٫اإلاضزل الش٣افي والُ٣مي ؤؾاؾا لبناء آلُاث جنكئت جنُٓمُت جاؾـ لدكُ٨ل منٓىمت بصاعٍت
حٗخمض ٖلى جغؾُش الخنىٕ الش٣افي ٦ةؾتراجُجُت اًجابُت و٦مُٗى ًجب بصاعجه بُغٍ٣ت مشلى وماؾؿُت جم٨ن من نمظظخه
وجُىَٗه لخضمت ألاىضا ٝالخنُٓمُت ،من زال ٫جنكئت ألاٞغاص و ٤ٞز٣اٞت جخ٣بل الخٗضص الش٣افي وحؿعى بلى نهغ ٧اٞت
الٟىاٖل واإلا٩ىناث البكغٍت بُغٍ٣ت ؾلؿت حؿاٖض ٖلى زل ٤منار ٗٞا ٫وظُض لألصاء ؤلابضاعي وٍسل ٤ىامكا للخ٨ٟحر الخال١
والٗمل اإلانخج.
بو ىظا البدض ًُمذ بلى جبني عئٍت ؾىؾُىلىظُت لخدلُل َبُٗت الٗال٢ت اإلاخهىعة بحو الخنكئت الاظخماُٖت الخنُٓمُت
للٟغص (ؤٞغاصا ومؿاولحو) وجإزحر طل ٪في جغؾُش ز٣اٞت ج٣بل الخنىٕ وحؿُحرو وبصاعجه بٟٗالُت ٦مخُلب ؤؾاا ي من مخُلباث
اإلااؾؿاث الخضًشت ،ومن ىنا ًُغح اإلاىيىٕ بق٩الُخه و ٤ٞالدؿائٌ الخالي :ما ىى الضوع التي جلٗبه آلُاث الخنكئت
الخنُٓمُت في زل ٤بصاعة ٗٞالت للخنىٕ الش٣افي وجغؾُسه بك٩ل اًجابي؟
وجخٟغٕ منه الدؿائالث الخاليت:
 ما هي ؤىم آلُاث الخنكئت الخنُٓمُت وما هي ؤىم مغاخلها؟ ما هي ؤوظه الٗال٢ت الخٟاٖلُت بحو الخنكئت الخنُٓمُت والخنىٕ الش٣افي؟ ما ىى الضوع الظي ًلٗبه جغؾُش حؿُحر الخنىٕ الش٣افي ٦ألُت جُبُُٗت للش٣اٞت الخضًشت؟ولإلظابت ٖلى جل ٪الدؿائالث جم ج٣ؿُم البدض بلى العىانغ الخالُت:
ؤوال :ؤلاَاع اإلاـاَيمي.
زاهيا :آلياث الخيكئت الخىظيميت ،مغاخلها ومضازلها الخُبيليت.
زالثا :العالكت الخـاعليت بحن الخيكئت الخىظيميت والخىىع الثلافي.
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عابعا :جغؾيش بصاعة الخىىع الثلافي هأليت جُبيعيت للثلاؿت الخضيثت.

ؤؾباب جىاوٌ اإلاىيىع وؤَميخه :جلٗب الخنكئت الش٣اُٞت والاظخماُٖت صوعا ؤؾاؾُا في حكُ٨ل الؿلى ٥ؤلانؿاني وجُىَٗه
و٢ىلبخه و ٤ٞألاَغ الاظخماُٖت وجىظحهه ندى الهض ٝاإلاكتر ٥للجماٖت ،انُال٢ا من مجمىٖت من اإلاُ٩انؼماث و آلالُاث التي
حٗمل ٖلى ن٣ل الٟغص اعج٩اػ ٖلى اإلاىعور الؿاب ٤من الخبراث والخجاعب ،وج٩ىٍنه بما ًد ٤٣الخماؾ ٪والانههاع يمن
الخضوص التي جغؾمها الجماٖت .وُ٢اؾا ٖلى طل ٪في ؤلاَاع الخنُٓمي واإلااؾؿاحي ٞةو لش٣اٞت الخنُٓم صوعا مهما في الخنكئت
الؿلىُ٦ت والخنُٓمُت لإلٞغاص ،ومن ىنا ٧او البض من صعاؾت وج ٪ُ٨ٟجل ٪ألاصواث وألاؾالُب التي جدنمظط من زاللها
الؿلى٧اث البكغٍت ،زهىنا خحو جخٗضص الش٣اٞاث وجدنىٕ اإلاغظُٗاث الُ٣مُت لألٞغاص صازل اإلااؾؿتٞ ،البض من صعاؾت
وجدلُل ىظو ألا٩ٞاع بما ًم٨ن من بٖاصة الخىاػو للماؾؿت انُال٢ا من بنُتها الش٣اُٞت والاظخماُٖت الضازلُت والاعج٩اػ ٖلى
اإلاًامحو الُ٣مُت واإلانٓىمت الدؿُحرًت في ؤ٢لمت جل ٪آلالُاث لدؿاىم في جغؾُش ج٣بل الازخال ٝوالخنىٕ والخٗامل م٘ ٧اٞت
اإلاؿخجضاث اإلاخٗل٣ت بهظو اإلاخٛحراث.
بو ألاىمُت والؿبب الغثِس ي الظي ص ٘ٞالباخض الى جدلُل جل ٪الٗال٢ت وحشخُهها ومخابٗت جإزحراتها وانٗ٩اؾاتها التي ٢ض
جنخج ٖجها وٖلى ظانب مهم من البناء الخنُٓمي في بَاع مُضاو الخُبُ٘ الخنُٓمي او الخشا ٠٢الخنُٓمي الظي ًغجبِ اعجباَا
وزُ٣ا بٗملُت ونُاٚت الشخهُت الخنُٓمُت للٟغص ٖن َغٍ ٤آلُاث الخنكئت اإلاٗخمضة واإلامنهجت صازل اإلااؾؿت ،وجإزحر طل٪
في حكُ٨ل وعي ٢ىي لضي الجماٖت الخنُٓمُت بإىمُت الدؿانض والخٗايض في ْل بِئت ز٣اُٞت مخنىٖت جدترم ألازغ وجسل٤
منازا جنُٓمُا ًخٗاٌل م٘ ٨ٞغة الخنىٕ الش٣افي وبٖضاص الُ٣اصة ٖلى وظه الخهىم للخٗامل مٗه وحؿُحرو باختراُٞت ومهنُت.
ؤَضاؾ البدثٌ :ؿعى ىظا البدض الى مٗغٞت ما ًلي:
.1الخٗغٖ ٝلى مٟهىم الخنكئت الخنُٓمُت والخنىٕ الش٣افي وؤبٗاصىما واإلاؿاىمت في جإَحرىما نٓغٍا.
.2مٗغٞت َبُٗت الٗال٢ت بحو ٖملُت الخنكئت الخنُٓمُت وحؿُحر الخنىٕ الش٣افي باإلااؾؿت.
.3جناو ٫بق٩الُت الٗال٢ت بحو ج٩ىٍن ألاٞغاص ز٣اُٞا وجنكئتهم ٖلى ج٣بل الخنىٕ الش٣افي وحؿُحرو.
.4مٗغٞت وبصعا ٥الٗال٢ت اإلاخضازلت بحو اإلاخٛحراث البدشُت.
ؤوال :ؤلاَاع اإلاـاَيمي.
.1الخيكئت الخىظيميت:
٢بل جدضًض مٟهىم الخنكئت في ؤلاَاع الخنُٓمي ًنبػي ؤلاَالٕ ؤوال ٖلى اإلاٟهىم في بمخضاصو الُبُعي بظخماُٖا٧ ،ىو البٗض
ؤلاظخماعي للٟغص وللماؾؿت ؾاب ٤لإلمخضاص الخنُٓمي واإلااؾس ي وفي ىظا الهضص ٌكحر "ببغاىُم ٖشماو" بلى بو الخنكئت
ؤلاظخماُٖت "حكمل ظمُ٘ الجهىص والنكاَاث والىؾاثل الجماُٖت والٟغصًت التي حٗمل ٖلى جدىٍل ال٩اثن الًٗىي ٖنض
الىالصة بلى ٧اثن بظخماعيٞ .هي ٖملُت حٗلم وحٗلُم ٌكاعٞ ٥حها الٟغص والجماٖت...وجخًمن ال٣ضعة ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ البِئت
الُبُُٗت وؤلاظخماُٖت والش٣اُٞت للجماٖت ،وال٣ضعة ٖلى الخٟاٖل وبناء ٖال٢اث م٘ آلازغٍن ،باإلياٞت بلى ؤنماٍ الؿلى٥
والغمىػ الخانت بجماٖت ؤو مجخم٘ ؤو خًاعة ،و٦ظا اإلاٗغٞت واإلاهاعاث الالػمت لكٛل صوع ؤو ؤ٦ثر وهي مخٛحرة وجسخل٠
بةزخال ٝألاصواع"٦ .ما جغجبِ بمدضصاث مسخلٟت جترا٦ب و٣ٞا إلٖخباعاث ٖ٣النُت وٚحر ٖ٣النُت وجسً٘ إلاخٛحراث البِئت
 1ابراىيم عثماف  "،مقدمة في علم االجتماع" ،دار الشروؽ ،عماف-االردف ،1999 ،ص– .182بتصرؼ.-
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اإلادُُت والؼمن ،وجخٛحر بخٛحر ألانٓمت والبنُت في بَاع بٖاصة الخمى ٘٢والخإ٢لم م٘ اإلاؿخجضاث واإلاخٛحراث التي جُغؤ ٖلى
اإلاجخم٘ البكغي.
وٖلُه ًم٨ن ال٣ى ٫بإو اإلاجخم٘ ال ٌكمل ٖلى ماؾؿت واخضة لبناء الٟغص ؤلاظخماعي بل ىنا ٥الٗضًض من اإلااؾؿاث
واإلاجخمٗاث اإلاخُىعة هي ؤو ىظو ألازحرة جخمحز بإو مضة الخنكئت ٞحها ج٩ىو مضًضة وٍ٩ىو ٖضص ماؾؿاتها ٦بحرا ظضا ،وجخمحز
ٞحها الخنكئت ؤلاظخماُٖت بضعظت ٖالُت من الخُٗ٣ض وطل٦ ٪ةنٗ٩اؽ لضعظت جُىع اإلاجخم٘.
وبنُال٢ا من طل ٪اإلاٗنى الكمىلي للٓاىغة الخُبُُٗت في اإلاجخم٘ ٦نؿٖ ٤ام نخُغ ١آلاو بلى بزًاٖها للنؿ ٤الخنُٓمي
ومدضصاجه الضازلُت وؤَغو الغؾمُت وٚحر الغؾمُتٞ ،الخنكئت الخنُٓمُت للٟغص باإلااؾؿت جسً٘ للبنُت الهُ٩لُت والش٣اٞت
اإلااؾؿاجُت وللُ٣م التي جغٍض ؤلاصاعة ٚغؾها في ألاٞغاص وجغؾُسها ٦هىٍت مكتر٦ت حٗمل ٖلى جىظُه الٗملُت ؤلاصاعٍت
والخنُٓمُت و٣ٞا لألىضا ٝالٗامت والؿُاؾاث الخُىٍغٍت وؤلانخاظُت.
جخًمن الخنكئت الخنُٓمُت  -في اإلاٗنى ألاوؾ٘ -حٗلم ز٣اٞت اإلانٓمت ،وى٨ظا ج٩ىو مغاصٞت لٗملُت الخش ٠ُ٣لألًٖاء الجضص،
٦ما جخًمن الخنكئت ظانبا آزغ مهما ىى حٗلم اإلاٗغٞت الٟنُت للىُْٟت ،واإلاٗغٞت ؤلاظخماُٖت الًغوعٍت للنجاح ًٗ٦ى
جنُٓمي ،وبظل ٪جخًمن الخنكئت الخنُٓمُت ؤًًا حٗلم الىُْٟت بٟٗالُت وؤلانجاػ م٘ آلازغٍن باإلانٓمت٦...ما طىب
"ويىؿلي" و "لىزم" بلى ؤو الخنكئت الخنُٓمُت جخد ٤٣من زالٖ ٫ملُاث حٗلم اإلاىْٟحو الجضص ؤلاججاىاث واإلاٗاًحر ونماطط
الؿلى ،٥وؤنه بالغٚم من ٧ىو النجاح في ؤي منٓمت ًخُلب الخٗلم بةؾخمغاعٞ ،ةو ٖملُت الخٗلم ًتر٦ؼ مٗٓمها ؤزناء الضزى٫
الخنُٓمي و /ؤو الخىُْ ٠الجضًضٞ ،إزناء صزى ٫الًٗى الجضًض للمنٓمت ًخٗلم ٖن الٗنانغ الٟنُت للىُْٟت٦ ،ما ًخٗلم
ؤًًا الخٗاٌل م٘ اإلانار الؿُاا ي الجضًض باإلانٓمت ،وٍخٗلم ً ٠ُ٦خٟاٖل م٘ ؤًٖاء ٢ؿمت (ٞغٍ ٤الٗمل) وٍخٗلم ٖن
ؤلاظغاءاث والؿُاؾت الخنُٓمُت .
.2الخىىع الثلافي:
ٌكحر الخنىٕ الش٣افي ٦مٟهىم بلى بحؿام الش٣اٞت البكغٍت بؿمت الخنىٕ وؤلازخال ٝلظلٌ ٪ؿعى ٧ل مجخم٘ لخٟاّ ٖلى ىىٍخه
وما ًمحزو وَٗبر ٖن زهىنِخه وبؾخ٣الله ٖن باقي الش٣اٞاث ،عٚم ؤنه ال ًم٨ن بن٩اع ؤلاٖخماص اإلاخباص ٫في ىظا الٗالم
اإلاخٗىلم ،ما ؾهل من بندكاع الش٣اٞاث ٖلى خؿاب ز٣اٞاث ؤزغي وبضا ؤو بًٗها بضؤ ًٟغى ىُمنخه ٖلى ؾاثغ الش٣اٞاث
ألازغيٞ .اإلاجخمٗاث الخضًشت في ؤٚلبها مخٗضصة ز٣اُٞا و الضو ٫لم حٗض جل ٪اإلاخجانؿت ز٣اُٞا بٟٗل ٖىامل ٦شحرة مجها جؼاًض
الهجغاث..ما ٌٗني بنخ٣ا ٫الش٣اٞاث بلى بلضاو جمخاػ بش٣اٞت ؤو ُ٢م مسخلٟت ٖن ىظو الش٣اٞاث الىاٞضة ،بياٞت بلى ؤلاؾخٗما٫
الىاؾ٘ لىؾاثل الخن٩ىلىظُا الخضًشت والظي ٢غب بحو البكغ وؤزغ ٖلى ألاق٩ا ٫الغمؼٍت واإلاماعؾاث الش٣اُٞت والؿلى٧اث
وؤنماٍ الخُاة بك٩ل ٖام.
ٌٗ٨ـ الخنىٕ الش٣افي ؤلازخالٞاث الناظمت ٖن الخُاعاث الٟغصًتٞ ،هى ًدمل ٨ٞغة الخٗاٌل بحو ؤ٦ثر من مٓهغ ز٣افي صازل
نٟـ الىؾِ اإلاجخمعي وٖنضما ً٩ىو لضي اإلاجخمٗاث وظىص لخٗبحراث ز٣اُٞت مخنىٖت ٞةو طلً ٪نٗ٨ـ في ْهىع صًنامُت
 1فضيل رتيمي " ،التنشئة االجتماعية وإشكالية العقالنية داخل المنظمة الصناعية "،أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع التنظيم والعمل ،جامعة اجلزائر،
 ،2005ص .46

نظيمية لمعاوني اعضاء ىيئة التدريس الجدد بجامعة عين شمس" ،رللة الرتبية ،اجلمعية ادلصرية للرتبية
 2ياسر فتحي اذلنداوي "،تطوير عملية التنشئة الت
ادلقارنة واإلدارة التعليمية ،العدد  ،2009 ،25ص ص.13-12

 3زراري حبيبة" ،الحق في التنوع الثقافي" ،مذكرة ماجستًن يف القانوف العاـ ،قسم احلقوؽ ، ،جامعة سطيف  ،2014 ،2ص .02
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مجخمُٗت مسخلٟت بحو جل ٪الُ٨اناث الش٣اُٞت .وم٘ طلٞ ٪ةو الخنىٕ الش٣افي ؤنبذ ًدمل ُ٢مت مجخمُٗت وهي ُ٢مت جىظحهُت
من قإجها ؤو جىٞغ نىٖا من زاعَت الُغٍ ٤للخنُٓم الاظخماعي والش٣افي واإلااؾس ي للمجخمٗاث اإلاٗانغة  .وهي جخجاوػ ٧ىجها
ٖملُت حؿُُدُت تهض ٝبلى الخجانـ ؤو ؤلانضماط ،وبنما بلى ّ
جنىٕ َاً ُ
صخبه ج٩اٞا الٟغم في ْل منار من ال٣بى ٫اإلاخباص ٫بحو
مسخل ٠الٟٗالُاث واإلا٩ىناث اإلاجخمُٗت.
صزل الخنىٕ الش٣افي الخحز الخنُٓمي واإلااؾؿاحي بٟٗل الخٛحراث الضازلُت في البنُاث ؤلاظخماُٖت للمجخمٗاث النامُت من
ظهت ،باإلياٞت بلى جإزحر اإلاض الٗىلمي وبنههاع الُ٣ىص والخضوص الترابُت وْهىع مٟاىُم ظضًضة جخجاوػ الُ٣ىص الخ٣لُضًت
للش٣اٞت والش٣اٞت الخنُٓمُت من ظهت زانُت ،وَكحر الخنىٕ الش٣افي في بِئت الٗمل بلى حٗضص الش٣اٞاث الٟغُٖت و"هي جل ٪الش٣اٞت
التي جسو مجمىٖت ألاًٖاء الظًن ًدكاع٧ىو في الُٗ٣ضة وَغٍ٣ت الخ٨ٟحر وٚحر طل ٪ولهم ؾمت ممحزة ٖن ز٣اٞت الخنُٓم" ،
وجخدضص بنُال٢ا من الخ٣ؿُماث الجٛغاُٞت ؤو الٗغُ٢ت ؤو الضًنُت ؤو ال٣ىمُت ؤو ٚحر طل ٪من اإلادضصاث ،وىى ما ٌك٩ل
ًة
بزخالٞا في اإلاغظُٗاث واإلاىظهاث الؿلىُ٦ت لألٞغاص صازل الخنُٓم ومنه ًم٨ن لإلصاعة جىظحهه الخىظُه الؿلُم في حٗؼٍؼ
الخٗاوو وؤلاننجام والخباص ٫اإلاٗغفي وبما ًخجه ندى زضمت ؤىضا ٝاإلااؾؿت ،في خحو ؤو الخٗامل الؿلبي ٢ض ًاصي بلى خضور
نضاماث ونغاٖاث ندُجت بلتزام الٟغص بخُٛحر ؾلى٦ه وجىظحهه و٣ٞا للش٣اٞت اإلانٓمُت وىى ما ًم٨ن ؤو ًىلض قٗىعا نٟؿُا
باإلخباٍ بطا لم حؿخىٖبه اإلانٓىمت الش٣اُٞت للماؾؿت ،مما ًنٗ٨ـ ُٞما بٗض ٖلى ألاصاء الٗام للماؾؿت والجماٖت
الخنُٓمُت.
.3بصاعة الخىىع الثلافي:
وهي جل ٪ؤلاصاعة التي جداوٞ ٫هم وجدؿحو جٟاٖل ػمالء الٗمل واإلاضًغٍن والٗاملحو والٗمالء واإلاىعصًن ،وجد ٤ُ٣الخىا ٤ٞبحو
ًة
الكغ٧اء..وىى ألاؾلىب الظي جسل ٤به اإلانٓمت منازا ٌؿخىٖب ؤلازخالٞاث بحو ؤًٖاءىا وجم٨جهم من الىنى ٫بلى ؤٖلى
َا٢اتهم٦ ،ما ًدب٘ ىظا ألاؾلىب ؤلاؾخٟاصة ال٣هىي من الخهاثو اإلاخباًنت ًٖاء اإلانٓمت.
ومن ىنا جمشل ؤلاصاعة ؤلاًجابُت والدؿُحر ألامشل مدىع اإلاٟاع٢ت والخٟايل في الخُُ٣م اإلاخ٩امل والخىاػني للخنىٕ الش٣افي ؾلبُا
واًجابُاٞ ،النٓغة بلى الخنىٕ الش٣افي بًجابُا لِؿذ لظاجه وبنما في بزًاٖه إلاىاػناث ص٣ُ٢ت حٗمل اإلااؾؿت ؤو اإلانٓمت و٤ٞ
طلٖ ٪لى جىظحهه وحؿُحرو وجد ٤ُ٣الخىا ٤ٞبحو مسخل ٠الٟٗالُاث واإلا٩ىناث البكغٍت ز٣اُٞا وُ٢مُا وجنُٓمُا بما ًد٤٣
ؤلاننجام الخام بحو ألاٞغاص والجماٖاث باإلااؾؿت ،في ْل بِئت جمتزط ٞحها اإلاهاعاث واإلاٗاع ٝمما ًم٨ن اإلااؾؿت من ال٣ضعة
ٖلى الخٗامل م٘ الخُٗ٣ض وخاالث ٖضم الخإ٦ض في اإلاىا ٠٢اإلاسخلٟت.
بو بصاعة الخنىٕ الش٣افي حٗني جم٨حو ال٣ىي الٗاملت اإلاخنىٖت من جنُٟظ بم٩انُاتها ال٩املت في بِئت ٖمل ٖاصلت خُض ال ًىظض
ٞغٍٖ ٤مل مخمحز ٖن ألازغ و ٢ىي الٗمل اإلاخنىٖت ججلب مىاىب ومهالر ووظهاث نٓغ مسخلٟت وبالخالي ٞهي ٖملُت جُُ٣م
مؿخمغ لإلؾخٟاصة من الٟغو ١الٟغصًت ٧ي ًدؿنى لجمُ٘ ألاٞغاص حُٗٓم ٢ضعاتهم في ْل ؤلامخشا ٫ال٣انىنيٞ .هي بؾخجابت
جنُٓمُت ؤو عصة ٗٞل لخلبُت بخخُاظاث ال٣ىي الٗاملت اإلاخنىٖت.
 1سناء منيغر" ،التنوع الثقافي من منظور األمن المجتمعي" ،مذكرة ماجستًن (غًن منشور) ،قسم احلقوؽ ،جامعة سطيف ،2014 ،ص.07
 2زلمد الصًنيف "،التطوير التنظيمي" ،دار الفكر اجلامعي  ،اإلسكندرية – مصر ،2007 ،ص .218
3

سوسن عبد احلميد مرسي" ،التنوع الثقافي في المنظمات المتعددة الجنسيات وانعكاساتو على إستراتيجية التنمية البشرية "،اجمللد  ،23العدد ،3

رللة البحوث اإلدارية  ،مصر ،2010 ،ص .110

 4ليندة لفحل "،إدارة التنوع الثقافي داخل المنظمات الدولية" ،رسالة ماجستًن يف العلوـ السياسية،قسم العلوـ السياسية ،جامعة باتنة 2013،ص.25
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زاهيا :آلياث الخيكئت الخىظيميت ،مغاخلها ومضازلها الخُبيليت.
.1آلياث الخيكئت الخىظيميت:

حكحر آلُاث ؤو ؤؾالُب الخنكئت التي حؿخسضمها اإلااؾؿت الى مؿاٖضة ؤٞغاصىا ٖلى الانضماط والخ ٠ُ٨م٘ البِئت الخنُٓمُت
م٘ ججغبت الضزى ٫ألاولى ٦ةؾتراجُجُت للخض من خاالث الال ً٣حو وٖضم الخإ٦ض والهضمت ألاولُت اإلاؿببت لل٣ل ٤خا ٫الضزى٫
في ٖالم اإلانٓمت ،وجم٨جهم من ب٦دؿاب مسخل ٠الُ٣م والؿلىُ٦اث واإلاٗاع ٝالالػمت لألصاء الىُْٟي .وٍم٨ن ؤو جدضر ىظا
الندُجت الخدهُلُت بنُال٢ا من ؤؾالُب مسخلٟت ومخٗضصة مشل البرامج ؤلاعقاصًت والخضعٍبُت ،وا٫حٗلُم واإلاغا٢بت ،والخٟاٖل
م٘ اإلاكغٞحو..الخ ،ولٗل ؤ٦ثر النماطط قُىٖا ىى نمىطط "ؿان مىحن" و"قحن" الظي ً٣ترح جٟؿحرا نٓغٍا للُغٍ٣ت التي جازغ
ٖلى جىيُذ ألاصواع وب٦ؿاب الٟغص اإلاٗاع ٝاإلاغجبُت بالكإو الٗملي والىُْٟي ،وٍ٣ىم ىظا النمىطط ٖلى ؾخت َغ ١زناثُت
الُ٣ب لخهها الباخشىو ٖلى الندى الخالي:
ؤَ .غيلت الخيكئت الجماعيت ملابل الـغصيت :في الخنكئت الجماُٖت ج٣ىم اإلانٓمت بخجمُ٘ ألاٞغاص الجضص مٗا ،وحٗغًٍهم
لخبراث ٖامت مىخضة للجمُ٘ من زال ٫بغامج بعقاصًت وحٗلُمُت وجضعٍبُت..الخ ،وى٨ظا ًمغ ظمُ٘ ألاٞغاص الجضص بسبراث
الخٗلم اإلاهممت إلنخاط بؾخجاباث مدضصة للمىا ،٠٢بضال من الخنكئت الٟغصًت التي ًمغ ٞحها ٧ل ًٖى بسبراث الخٗلم بهٟت
ٞغصًت زانت ،والتي عبما جاصي بلى بؾخجاباث مخنىٖت ومسخلٟت.
بَ .غيلت الخيكئت الىظاميت ملابل الخيكئت ػحر الىظاميت :في الخنكئت النٓامُت ًخم حٗغٌٍ ألاٞغاص الجضص نكُت
الخنكئت اإلادضصة بىيىح ،وطل ٪في ؤما٦ن مؿخ٣لت مشل ٢اٖاث الخضعٍب لخٗلم ؤصواعىم الجضًضة ،خُض جدضص اإلااؾؿت
ؤشخانا من طوي الخبرة ًخىلىو مهمت جُبُٗهم في و٢ذ مدضصٖ .لى ٖ٨ـ الخنكئت ٚحر النٓامُت التي ًهبذ ٞحها ألاٞغاص
الجضص ظؼءا من ظماٖاث الٗمل بهىعة مباقغة بناء ٖلى قٛل منانبهم الجضًضة ،وجدضر ٖملُت الخٗلم زال ٫ؤصائهم
للىُْٟت.
جَ .غيلت الخيكئت اإلاخخابعت ملابل العكىاثيت :الخنكئت اإلاخخابٗت جىٞغ مٗلىماث مدضصة لألٞغاص الجضص خى ٫جخاب٘ الخبراث
وؤنكُت الخٗلم ،بمٗنى ؤجها جخًمن مجمىٖت من الخُىاث اإلاخخابٗت التي جاصي في الجهاًت بلى مٗغٞت اإلاهام ألاؾاؾُت للضوع
الظي ً٣ىم به الًٗى الجضًض ،خُض ًخل٣ىو بعقاصاث واضخت ُٞما ًخٗل ٤بدخاب٘ ألانكُت والخبراث التي ؾىً ٝىاظهىجها،
بِنما الخنكئت الٗكىاثُت ال جخًمن زُىاث مغجبت ؤو مخخابٗت ،وبنما جإحي ٖلى ندى ٖغض ي صوو جغجِب.
صَ .غيلت الخيكئت الثابخت ملابل اإلاخؼحرة :الخنكئت الشابخت جهحر بلى ما بطا ٧انذ جل ٪الٗملُت مغجبُت بجضو ٫ػمني مٗلن
وزابذ إلؾدُٟاء البنىص ألاؾاؾُت للضوع ،وجىضر ما بطا ٧او الٟغص الجضًض ًخل٣ى مٗغٞت مٟهلت َب٣ا لجضو ٫ػمني مدضص،
خُض ؤجها جىٞغ مٗلىماث لألٞغاص الجضص ٖن جىُ٢ذ بجمام ٧ل مغخلت ؤو زُىة من زُىاث الخنكئت ،ؤما في الخنكئت اإلاخٛحرة
ٗٞاصة ال ً٩ىو ىظا الخىُ٢ذ مٗغوٞا خُض ال جغجبِ بجضو ٫ػمني مدضص ومٗلن.
ٌَ .غيلت الخيكئت اإلاخعاكبت ملابل اإلاىـهلت :في الخنكئت اإلاخٗا٢بت ًخىلى ألاٞغاص طوي الخبرة في اإلااؾؿت عٖاًت وجىظُه
ألاٞغاص الجضص والظًن ًٟترى ؤو ًماعؾىا ؤصواع مكابهت صواعىم في اإلااؾؿت ،وى٨ظا ًمشل ألاًٖاء الخبراث باإلااؾؿت
"هماطج الضوع" ،ؤي نماطط ًدخظي بها من ٢بل ألاٞغاص الجضص ،بمٗنى ؤنه ًخم جنكئتهم بنُال٢ا من زبراث ومٗاع ٝألاًٖاء
Gruman، Jamie A.، et-al، Organizational Socialization Tactics and newcomer proactive

1

behaviors: an integrative study، Journal of Vocational Behavior، vol 69، 2006، pp. 91-92.
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ال٣ضامى باإلااؾؿت م٣اعنت بالخنكئت اإلانٟهلت التي ال جىٞغ النماطط الخبحرة وال حؿخسضم ٞحها نماطط الضوع ،والُغ ١اإلاخٗا٢بت
ؤ٦ثر جدٓى بمحزة ٖملُاث الخٗلم الاظخماعي التي حؿاٖض ألاٞغاص الجضص ٖلى جد ٤ُ٣ؤلاخؿاؽ بالٟ٨اءة والخم٨ن من ؤصاء
الٗمل.
وَ.غيلت الخيكئت ؤلاعجًاثيت البىاثيت ملابل الاهتزاعيت الخجغيضيت :الُغٍ٣ت الاعجًاثُت البناثُت جغجط ي بؿماث الٟغص
الجضًض ونٟاجه الشخهُت ٦ما هي ،وجدى ٫الاؾخٟاصة من جل ٪الؿماث وجبني ٖلحها اإلاهاعاث والُ٣م وؤلاججاىاث اإلاغٚىبت
جنُٓمُا ،وبظل ٪جىٞغ الُغٍ٣ت ؤلاعجًاثُت صٖما بظخماُٖا بًجابُا لهم من زال ٫ألاًٖاء الخبراء باإلانٓمت ،ومن ّ
زم حؿاٖض
ٖلى جإُ٦ض وحٗؼٍؼ الهىٍت الظاجُت للًٗى الجضًض وج٣ضًم الضٖم ؤلاظخماعي له ،بِنما الُغٍ٣ت ؤلانتزاُٖت الخجغٍضًت حٗمل ٖلى
ججغٍض ألاٞغاص من ؾماتهم الشخهُت وُ٢مهم الخانت وبنتزاٖها ٢بل حٗغًٍهم للؿماث والُ٣م واإلاهاعاث الخانت باإلااؾؿت.
.2مغاخل الخيكئت الخىظيميت:
بو الخنكئت ؤلاظخماُٖت ٖملُت مٗ٣ضة ومخٗضصة اإلاغاخل بدؿب الهض ٝألاؾاا ي من جل ٪الٗملُت و٦ظا بدؿب النكاٍ
الىُْٟي واإلادُِ الٗملي للماؾؿت بياٞت الى ٖضًض اإلاخٛحراث التي جخد٨م ٞحها وجازغ جإزحرا مباقغ في جل ٪الٗملُت .وجؼزغ
ؤصبُاث الش٣اٞت والخنكئت بالٗضًض من النماطط والتي جخلخو في مجملها في زالر مغاخل ؤؾاؾُت ًجب ؤو ًمغ ٖلحها الٟغص
لخنكئخه جنُٓمُا وب٦ؿابه مسخل ٠اإلاهاعاث والُ٣م التي جشٟ٣ه وجمنده آلُاث الخ ٠ُ٨م٘ اإلادُِ الجضًض ،وجل ٪اإلاغاخل
الشالر هي:
ؤ.اإلاغخلت الخمهيضيت :وٍ٣ىم الٟغص في ىظو اإلاغخلت بخجمُ٘ اإلاٗلىماث الالػمت ٖن َبُٗت الٗمل اإلاغٚىب ،وٍ٩ىو مجمىٖت من
الخىٗ٢اث الظاجُت ٖن َبُٗت الىُْٟت ؤو النكاٍ واإلااؾؿت التي ؾُلخد ٤بها ،وؤىم ألانكُت التي ً٣ىم بها الٟغص زال ٫جل٪
اإلاغخلت هي ظمُ٘ اإلاٗلىماث ٖن الىْاث ٠اإلاخاخت ،وج٩ىٍن بججاىاث ندى الىُْٟت ،وجُُ٣م اإلاٗلىماث التي جم ججمُٗها زم
بجساط ال٣غاع اإلاناؾب في ؤلالخدا ١بالىُْٟت من ٖضمه .وهي مغخلت جخٗل ٤بسبراث الخٗلم اإلاؿب٣ت للًٗى الجضًض ،والتي
حؿهم في حكُ٨ل بججاىاجه ومٗخ٣ضاجه ٖن اإلااؾؿت.
ب.مغخلت اإلاىاحهت ؤو اإلاىاءمت :وٞحها ً٩ىو الٟغص ٢ض الخ ٤باإلااؾؿت وحؿمى بمغخلت بلخدا ١اإلاىْ ٠باإلااؾؿت وتهُئخه
للخإ٢لم م٘ الٗمل الجضًض ،خُض جبضؤ ىظو اإلاغخلت بٗض ؤلالخدا ١وٍ ٠٣اإلاىْٖ ٠لى خ٣ُ٣ت الىي٘ ٞحها وٍداو ٫ؤو ًخم
ج٣بله ٞحها من ٢بل ألاًٖاء الؿاب٣حو٦.ما ًُلٖ ٤لحها مغخلت الىاظهت خُض جدضر مىاظهت بحو شخهُت الٟغص وبججاىاجه
وجىٗ٢اجه وبحو اإلاخُلباث الىُُْٟت وجىٗ٢اث اإلااؾؿت من الٟغص ،وجخمحز جل ٪اإلاغخلت بإجها حك٩ل مغخلت ٢ل ٤للٟغص لٗضم
ويىح صوعو باإلانٓمت ،ومن ؤىم ألانكُت التي ً٣ىم الًٗى الجضًض بخٗلمها زالٞ ٫ترة الخدا٢ه بالٗمل :حٗلم اإلاهام الجضًضة
اإلاخٗل٣ت بىُْٟخه ،وب٢امت ٖال٢اث شخهُت م٘ ػمالء الٗمل ومداولت بؾدُٗاب صوعو باإلااؾؿت ،وبما اإلااؾؿت ٞدكغٕ في
ب٢امت وجنُٟظ البرامج ؤلاعقاصًت والخضعٍبُت الغؾمُت خؿب آلالُاث الخُبُُٗت اإلاسخلٟت إلاؿاٖضتهم ٖلى الخىا ٤ٞوالخإ٢لم م٘
اإلااؾؿت ومنازها الخنُٓمي.
Lichty، Margaret، the socialization process of new college faculty، to the faculty of the

1

Virginia Polytechnic Institute and State University، 1999،P 92.
2

Chao G. T، Organizational Socialization، in Greenhaus، Jeffrey H. & Gerard A. Callanan
(Eds.) Encyclopedia of career development، (Thousand Oaks، California، SAGE Publications،
Inc.)، 2006، p 597.
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ج .مغخلت الخىيف ؤو بصاعة الضوع :والتي جهل بالًٗى الجضًض الى ؤو ًهبذ ًٖىا ٧امال خُ٣ُ٣ا باإلااؾؿت خُض ًخ٠ُ٨
الًٗى الجضًض وَؿخ٣غ في الٗمل ،وزال ٫ىظو الٟترة ً٩ىو الٟغص ٢ض ٧ىو خلىال للمكا٧ل والهٗىباث التي جىاظهه ،زانت
م٘ الؼمالء في الٗمل ،وَكغٕ في الؿُُغة ٖلى الهغاٖاث التي ًخٗغى لها من زال ٫م٨دؿاباجه الجضًض وز٣اٞخه التي جم
جُبُٗه ٖلحها.
 .3مضازل الخيكئت الخىظيميت:
ْهغث في ألاصبُاث ؤلاصاعٍت مضازل مخٗضصة لخُبُ ٤الخنكئت الخنُٓمُت لألٞغاص بزخلٟذ خؿب ال٣اثم باإلاباصعة ٖملُا
ومُضانُا ،وٍم٨ن خهغىا في زالر مضازل ؤؾاؾُت :
ؤ.مضزل اإلاباصعة الخىظيميت :وىى مضزل ًغ٦ؼ ٖلى بزخباع الُغٍ٣ت التي جدبٗها اإلانٓمت في بناء زبراث الخنكئت لضي ؤًٖائها،
وبظلً ٪نٓغ ىظا اإلاضزل بلى صوع ألاٞغاص في ٖملُت الخنكئت بةٖخباعو صوعا ؾلبُا وٚحر مباقغ ،واإلاخى ٘٢في ْل ىظا اإلاضزل بال
ً٨دؿب ألاٞغاص صًنامُاث ٖملُت الخنكئت بهىعة ٧املت .وٍخطر من طل ٪ؤو ىظا اإلاضزل ًٟترى ؾلبُت ألاًٖاء الجضص ،ؤو
ؤو اؾخجاباتهم ج٩ىو عص ٗٞل لبرامج ومماعؾاث الخنكئت اإلاهممت من زال ٫اإلانٓمت.
ب.مضزل اإلاباصعة الظاجيت :وىى مضزل ًدبنى وظهت نٓغ مناً٢ت للمضزل الؿاب ٤في النٓغ بلى صوع ألاٞغاص ؤًٖاء اإلانٓمت،
خُض ًنٓغ بلحهم بىنٟهم ؤًٖاء بًجابُحو لهم صوع ٞاٖل ومدىعي في ٖملُت الخنكئت الخنُٓمُت ،ومن زم ًغ٦ؼ ىظا اإلاضزل
ٖلى الؿلىُ٦اث ؤلاًجابُت لألًٖاء واإلاباصعة الٟغصًت الظاجُت للٟهم وؤلاؾدُٗاب وبظالء الٛمىى ٖن الضوع الخنُٓمي الجضًض
الظي ٌكٛله الٟغص .
ج.اإلاضزل الخـاعليً :داو ٫ىظا اإلاضزل الخى ٤ُٞبحو اإلاضزلحو الؿاب٣حوُٞ ،دناو ٫الخٟاٖل بُجهما ؤي بحو الٗىامل الٟغصًت
والخنُٓمُت في الخإزحر في ٖملُت الخنكئت ،وٍا٦ض اإلانٓىع الخٟاٖلي ٖلى ج٩امل اإلانٓىع الٟغصي واإلانٓىع الخنُٓمي من زال٫
بزخباع ُُٟ٦ت جإزحرىما ٖلى نىاجج ٖملُت الخنكئت الخنُٓمُت.
زالثا :العالكت الخـاعليت بحن الخيكئت الخىظيميت والخىىع الثلافي.
.1الخىىيً الثلافي والخىظيمي في اإلاىظماث الخضيثت.
ًاصي الخ٩ىٍن الش٣افي والخنُٓمي من زال ٫مسخل ٠ألاؾالُب الخضعٍبُت والخ٩ىٍنُت لألٞغاص صوعا مهما في ن٣ل ومماعؾت ألا٩ٞاع
والٟغيُاث ألاؾاؾُت والُ٣م الجىىغٍت للماؾؿت من ٢بل ألاٞغاص واإلاىْٟحوٞ ،الخ٩ىٍن بمسخل ٠آلُاجه ومنٓىعاجه ًغجبِ
بعجباَا وزُ٣ا بالش٣اٞت وَٗؼػ ٧ل مجهما ألازغ٩ٞ ،ل نمِ من ألانماٍ الش٣اُٞت الخنُٓمُت ٌٗىص الى اإلاغج٨ؼ الخ٩ىٍني وبلى ؤخض
ألاق٩ا ٫الخ٩ىٍنُت والخضعٍبُت التي ؾاىمذ في بلىعجه لُ٩ىو ٖلى ما ىى ٖلُه ،وجندهغ جل ٪ألانماٍ الش٣اُٞت ُٞما ًلي:
ؤ.زلاؿت التركيت٩ً :ىو بخترام ألانٓمت وؤلاظغاءاث يغوعٍا ،وجىنُ ٠اإلاهام ص٣ُ٢ا ،والخغُ٦ت بحو مغا٦ؼ الٗمل مدضصة بض٢ت
جبٗا لـ(النجاح في اإلاؿاب٣ت ،ألا٢ضمُت) وج٣ىص جل ٪الؿماث بلى جنمُت الخ٩ىٍناث الخانت ظضا واإلاؿخسضمت بك٩ل مباقغ في
ؾُا ١النكاٍ اإلانهي والىُْٟي للمخ٩ىنحو ،وٍ٩ىو الخ٩ىٍن مغجبُا بالخغُ٦ت الضازلُت (الترُ٢ت ،الن٣ل).

 1ياسر فتحي اذلنداوي ،مرجع سابق ،ص.27
 2نفس ادلرجع ،ص.21
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ب.زلاؿت الخجاوـ ؤو العكحرةٌ :ؿدنض ىظا النمِ بلى الُ٣م الخ٣لُضًت ،الىخضة والىالء الناظمت ٖن ز٣اٞت ٢ىٍت ومغجبُت
بشخو ملهم وٍنٓغ للخ٩ىٍن ٧ىؾُلت الخٗؼٍؼ وخضة الجؿض ؤلاظخماعي في اإلااؾؿت وجنمُت الُ٣م الخ٣لُضًت ،وجخجه
اإلااؾؿاث البحرو٢غاَُت الٗكاثغٍت بلى بجبإ ألاؾلىب الضازلي في الخ٩ىٍن ،وٍ٩ىو الهض ٝمن طل ٪ب٦دؿاب الُ٣م
واإلاٗخ٣ضاث ؤ٦ثر من ب٢خناء ألاىلُاث الٟنُت وبظلً ٪هبذ الخ٩ىٍن وؾُلت لخنمُت الىالء الخنُٓمي.
ج.زلاؿت الخجضيض (الخىميت)ً :ىظه ىظا النمِ لُ٣م الخجضًض ،الخُٛحر والخُىٍغ ،ج٩ىو اإلاك٩لت اإلاغ٦ؼٍت ُٞه ج ٠ُُ٨اإلاىاعص
البكغٍت بك٩ل صاثم م٘ بِئت اإلااؾؿت وؤىضاٞها ،ألامغ الظي ًترظم ج٩ىٍن مىظه للخنمُت الٟٗلُت ل٣ضعاث الٗاملحو
ًة
ومؿاىمتهم في الخُٛحر .وٍ٩ىو البرنامج الخ٩ىٍني مغنا وٍخمخ٘ ب٣لُل من الُ٣اؾُت للخُىع جبٗا لخاظاث اإلااؾؿت ومىاظهت
جنامي النكاَاث.
ج.زلاؿت الـاعليتً :خمشل الهض ٝألاؾاا ي لهظا النمِ من الش٣اٞت في الىنى ٫بلى جد ٤ُ٣ألاىضا ٝوالٟاٖلُت ،لظلٌ ٪ؿمذ
الخ٩ىٍن لألٞغاص ؤو ً٩ىو ؤ٦ثر ٞاٖلُت وؤصاء ٖبر جؼوٍضىم باإلاهاعاث الًغوعٍت إلنجاػ ؤٖمالهم .وبججهذ اإلااؾؿاث طاث ز٣اٞت
الٟاٖلُت بلى بٖخماص بغامج ج٩ىٍن مسههت لألٞغاص ال لخُُٛت الخإىُل الٟني  ،ِ٣ٞبل الخ٩ىٍن ٖلى نمِ بصاعة ؤلاٖما،٫خُض
ًمخل٩ىو ٢ضعاث لخنكُِ وبصاعة الٟغٍ ٤وجنمُت الٟٗالُت ال٩لُت للماؾؿت.
بو الخ٩ىٍن والخضعٍب هي ؤخض وؾاثل وؤصواث الخنكئت الاظخماُٖت الخنُٓمُت وٍٓهغ ىظا الضوع في بٗضو الش٣افي الدؿُحري من
زال ٫جُبُ ٤بٌٗ ألاؾالُب ؤلاصاعٍت الخضًشت مشل بصاعة الجىصة وؤلاصاعة بالُ٣م وؤلاصاعة با ىضا ،ٝالتي حٗخمض ٖلى ج٩ىٍن
ألاٞغاص قإجها قإو ؤنٓمت ؤلاصاعة الخضًشت وىى ما ً٣خًُه جُبُ ٤وبؾخٗما ٫ألاصواث ألاؾاؾُت لخل ٪ألاؾالُب ؤلاصاعٍت
وزانت الُ٣م التي جدمل ىظا النىٕ الجضًض من ؤلاصاعة ٧الغ٢ابت الظاجُت وبخترام ؤ٩ٞاع الٛحر وٚحرىا من الٗىامل واإلاخٛحراث
اإلاغجبُت بالبٗض الش٣افي والُ٣مي...الخ .بو نجاح ٖملُت الخ٩ىٍن الش٣افي والخنُٓمي ًغجبِ بعجباَا جالػمُا م٘ مضي نجاح
اإلااؾؿت في جىخُض الغئٍت ؤلاؾتراجُجُت اإلاكتر٦ت بحو ؤلاصاعة الٗلُا وؤٞغاص اإلااؾؿت وجد ٤ُ٣الخىا ٤ٞبحو اإلاخُلباث
الخنُٓمُت والُ٣م وؤلاججاىاث الشخهُت لألٞغاص من ظهت باإلياٞت بلى جىٞحر ٧اٞت النماطط والبرامج الخ٩ىٍنُت الناظٗت
واإلاخىا٣ٞت م٘ بخخُاظاث ألاٞغاص واإلانار والبِئت الضازلُت من ظهت ؤزغي.
 .2الخيكئت الثلاؿيت هعامل ؤؾاس ي في جغؾيش بصاعة الخىىع.
٦ما ؾب ٤ال٣ىٞ ،٫ةو الخنكئت والخ٩ىٍن الش٣افي للٟغص ًسً٘ لإلؾتراجُجُاث اإلادضص للخىظه اإلاغؾىم من ٢بل اإلااؾؿت لبلىٙ
ؤىضا ٝمُٗنت ،ومما ىى مؿلم به جل ٪الٗال٢ت الىزُ٣ت بحو الخنكئت والخضعٍب ٗ٦امل ؤؾاا ي في ٚغؽ ز٣اٞت الخنىٕ وج٣بله
وبصاعجه بك٩ل بًجابي" .وٍ٣هض بالخضعٍب ٖلى الخٗضص الش٣افي والخنىٕ ىى جل ٪البرامج الخضعٍبُت اإلاىظهت لجٗل ؤًٖاء اإلانٓمت
ًة
ًة
ؤ٦ثر ج٣بال للٗمل في بِئت مخٗضصة الش٣اٞاث ومخنىٖت .وٍم٨ن ؤو ًإزظ ىظا النمِ من الخضعٍب ؤق٩اال مسخلٟت مشل الؿماح
لألٞغاص بالخٗغٖ ٝلى ؤلازخالٞاث والدكابه اإلاىظىص في ما بُجهم والخضعٍب الخام" ٖلى ج٣بل الٟغو٢اث الٟغصًت والخنىٕ في
الُ٣م وؤلاججاىاث وج٨غَـ مسخل ٠آلالُاث التي حؿاٖض ٖلى بصاعة الخنىٕ وحؿُحرو بةًجابُت بحو مسخل ٠اإلا٩ىناث البكغٍت.

 1بلعور سليماف "،دور التدريب في تعزيز القدرة على التغيير التنظيمي في المؤسسة االقتصادية" ،ادللتقى الدويل :اإلبداع والتغيًن التنظيمي يف ادلنظمات
احلديثة ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيًن ،جامعة سعد دحلب البليدة 13 -12 ،ماي  ،2010ص.12

 2مصطفى زلمود أبو بكر "،الموارد البشرية  :مدخل تحقيق ميزة تنافسية" ،الدار اجلامعية  ،اإلسكندرية-مصر ،2008 ،ص.237

 3صاحل مهدي العامري و طاىر زلسن الغاليب "،اإلدارة واألعمال" ،الطبعة الثانية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عماف-االردف ،2008 ،ص .140
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ٞمن زال ٫نمظظت جل ٪البرامج الخضعٍبُت وبناءىا و٣ٞا إلااقغاث جاصي بلى ج٨غَـ ألابٗاص الش٣اُٞت اإلاغاص جُبُ٘ وجنكئت
ألاٞغاص ٖلحها ،جاصي الخنكئت الش٣اُٞت صوعىا في جغؾُش ؤلاصاعة الاًجابُت اإلاخنىٖت للش٣اٞت الخنُٓمُت والتي حٗمل ٖلى جهٛحر
الٟجىة بحو ؤلازخالٞاث وجد ٤ُ٣الخىا ٤ٞوالُ٣ام باإلؾخٟاصة اإلابضٖت من جل ٪ؤلازخالٞاث بما ًاصي بلى الخ٩املُت في ؤصاء
اإلاىاعص البكغٍت صازل اإلااؾؿت.
ل٣ض ػاصث ؤلاىخمام بغ ٘ٞالىعي ويغوعة ظىصة الخضعٍب والخنكئت الخنُٓمُت ز٣اُٞا نه ٌٗؼػ من ٗٞالُت الخ٩امل بحو ؤًٖاء
اإلاجمىٖت اإلاخنىٖت ٞ.الخضعٍب الىاعي بُ٣مت الخٗضص ٌؿاٖض في بناء الخماؾ ٪ؤلاظخماعي وجدؿحو النخاثج الٟغصًت والخنُٓمُت.
في ٖملُت بؾخ٣هاثُت للمخضعبحو ؤظغاىا ٧ل من "عييـ" و"عوػان" ؤ٦ضوا ؤو الظًن جل٣ىا الخضعٍب ٖلى الخٗضص الش٣افي ٧انذ
لضحهم مىا ٠٢بًجابُت .لظا ًجب ٖلى اإلانٓماث جىيُذ ألاىضا ٝمن الخضعٍب وبظغاء مجهجي إلخخُاظاث الخضعٍب وجُُ٣مه ٦ما
ًخٗحو ٖلى اإلاكغٞحو مٗغٞت ما بطا ٧او بظغاء البرامج الخضعٍبُت حؿعى لغ ٘ٞالىعي بدنىٕ الش٣اٞاث وجُىٍغ مهاعاتهم٦ ،ما ؤو
بؾتراجُجُت الخضعٍب جخم من ؤٖلى بلى ؤؾٟل ،خُض ًخم الىعي من ٦باع اإلاضًغٍن بلى بناء ٞغ ١مخضعبت.
ً
عابعا :جغؾيش حؿيحر الخىىع الثلافي هأليت جُبيعيت للثلاؿت الخضيثت.
 .1الخىىع الثلافي همخؼحر بؾتراجيجي في اإلاىظماث اإلاعانغة:
بو بصاعة الخنىٕ حٗني بناء ز٣اٞت جنُٓمُت حؿمذ لجمُ٘ ؤًٖاء الخنُٓم وبًمجهم النؿاء وألا٢لُاث في الىنى ٫بلى ؤ٢ص ى
بؾخسضام مم٨ن لُا٢اتهم و٢ابلُاتهم ،وبظلٞ ٪ةو بصاعاث اإلانٓماث ًم٨ن ؤو حؿخسضم مضازل مسخلٟت للخٗامل م٘ الخنىٕ في
اإلانٓمت ىضٞها الجهاجي ىى ؤلاؾخٟاصة من الُا٢اث الظىنُت واإلاهاعاث الٟنُت لجمُ٘ الٗاملحو من زال ٫منار ٌؿخُُ٘ ُٞه
الجمُ٘ ؤو ٌُٗي ؤًٞل ما ٖنضو.
ونٓغا لألىمُت البالٛت للخنىٕ والخٗضص الش٣افي في اإلااؾؿت ٞةجها حٗمل با ؾاؽ ٖلى جُىٍغ الىعي بإىمُخه بحو ؤٞغاصىا في
بَاع من الاؾتراجُجُاث الٟغصًت والخنُٓمُت ومن زال ٫مسخل ٠النماطط وألاؾالُب الخضعٍبُت وٖلى ٖضة مغاخل ،وٍخم جُىٍغ
الخنىٕ من زال ٫الخىظه الٟغصي و٣ٞا عب٘ ؾلىُ٦اث مدؿلؿلت ؤولها الٟهم خُض ٌٗمل ٖلى جىلُض ٢ناٖت ٖنض اإلاضعاء وألاٞغاص
بًغوعة بخترام ج٩اٞا الٟغم وٖضم الخُغ ٝوالخدحز وجغظمتها في م٩او الٗمل ٖن َغٍ ٤ؤلاًداء للٗاملحو بٟهم ىظو ألامىع
وؤلاٖترا ٝباإلزخالٞاث .وزانحها الهبر واإلاُاولت وجدمل ألازغٍن من ألا٢لُاث وبقٗاعىم بإىمُتهم في ٞغ ١الٗمل والخإ٦ض من
مضي ج٣بلهم إلاىٗ٢هم الىُْٟي ،زم الدؿامذ والظي ًجٗل الٗمل ؤ٦ثر ؾالؾت و٦ظلٌ ٪ؿاٖض ٖلى ج٣ضًم ؤًٞل ما لضحهم م٘
جِوٍغ ٢ابلُتهم ؤلابضاُٖت .وؤزحرا الغٚبت في ؤلاجها ٫والخىاع وٖضم الخدغط من منا٢كت الخنىٕ الش٣افي والٗغقي والضًني وٚحرو
من ألازغٍن و ىظا ٌؿاٖض ٖلى مؼٍض من الٟهم اإلاخباص ٫وٍدل ال٨شحر من ؤلاق٩االث وٍؼٍل الٗضًض من ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت
والٓنىو الؿِئت وؾىء الٟهم.
ومما ؾب ٤نسلو بلى ؤو الش٣اٞت بالغٚم من ٧ىجها جخمشل في ظملت مخٗضصة من الؿلىُ٦اث التي ًخم ب٦دؿابها وؤجها حؿاٖض
ألاٞغاص ٖلى الخٟاٖل ؤو الخىانل م٘ الازغٍن ،بال ؤو طل ٪ال ًنبػي بدا ٫من ألاخىا ٫ؤو ٦شحرا من ٖنانغ الٗمل ٖنضما جنخ٣ل
من بِئت بلى بِئت ؤزغي جسخلٖ ٠جها في الُ٣م واإلاٗخ٣ضاث ؤو في الش٣اٞت ٢ض ججض نٗىبت ظمت في الخ ٠ُ٨م٘ الش٣اٞت الجضًضة
زهىنا في ْل جىظه اإلانٓماث ندى الٗاإلاُت ،خُض جسُى ال٨شحر مجها خضوص ؤُ٢اعىا لخٗمل في بِئاث ز٣اُٞت طاث ُ٢م
 1ليندة لفحل ،مرجع سابق ،ص .102
 2صاحل مهدي العامري و طاىر زلسن الغاليب ،مرجع سابق ،ص .139
 3نفس ادلرجع ،ص - .139بتصرؼ.-
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مسخلٟت ومخنىٖت ،وما جب٘ طل ٪من بنخ٣اٖ ٫نانغ الٗمل وؤلاصاعة بحو ألاُ٢اع اإلاسخلٟت خمل مٗه ٦شحر من الخدضًاث
والٟغم ؤمام جل ٪اإلانٓماث ،ومن ىنا ،من الًغوعي النٓغ بلى الخباًن الش٣افي اإلاخهل باإلاىعص البكغي بةٖخباعو ؤىم الٗىامل
الٓغُٞت اإلاازغة ٖلى مجغٍاث الؿلى ٥الخنُٓمي ،ومن ّ
زم جدضًض ؤؾالُب ؤمشل للخىانل والخٟاىم ،وؤؾالُب ظُضة للض٘ٞ
والخدٟحز ،وجنىَ٘ ألانكُت وألانماٍ الُ٣اصًت جبٗا لخنىٕ الش٣اٞاث ،و٦ظا بناء وبصعاة ٞغ ١الٗمل الٟٗالت إلاىاظهت الخٛحراث
اإلادخملت.
.2آلالياث الخجؿيضيت لترؾيش حؿيحر الخىىع الثلافي مً زالٌ الخيكئت:
ٖاصة ما ًغجبِ مٟهىم الش٣اٞت في اإلااؾؿت بالؿلى ٥الخنُٓميٚ ،حر ؤو ؤىمُتها (الش٣اٞت الخنُٓمُت) جتزاًض ٖنضما نخ٩لم ٖن
جنىٕ الُض الٗاملت ،و بهىعة اقمل إلاا ًخٗل ٤ألامغ بالٟغو٢اث بحو ألاشخام ٖبر الٗالم ،بنُال٢ا من مٟهىم الش٣اٞت  ،ىظا
ألامغ الظي خٟؼ عواص ال٨ٟغ ؤلاصاعي اإلاٗانغ إلاٗالجت ما ٌؿمى خضًشا بق٩الُت حؿُحر الخنىٕ الش٣افي ٦نىٕ من ؤلاؾتراججُت
الخنُٓمُت إلاداولت بخخًاو وبخخىاء الش٣اٞاث الٟغُٖت في اإلااؾؿت وبٖاصة حكُ٨لها ونهغىا في ما ٌؿمى ز٣اٞت اإلااؾؿت ٖن
َغٍ ٤آلُاث الخُبُ٘ والخنكئت الخنُٓمُت واإلاهنُت التي جماعؽ بهٟت جل٣اثُت م٘ ٖملُاث الدؿُحر اإلااؾس ي ،وفي يىء طل٪
ًخدضص الضوع ألاؾاا ي لدؿُحر الخنىٕ الش٣افي في اإلااؾؿت من زال ٫جد ٤ُ٣الخىاػو بحو ز٣اٞت اإلانٓمت وز٣اٞت الٗاملحو ؤو
الش٣اٞاث الٟغُٖت صازل اإلانٓمت وبناء الىعي لضي الٗاملحو بًغوعة الخٗامل م٘ الخنىٕ الش٣افي م٘ الخإُ٦ض ٖلى وظىص نٓام
ٗٞا ٫للخٛظًت الٗ٨ؿُت ،زم بصاعة الٟجىة الناججت ٖن الخنىٕ في اإلاٗاع ٝوالخبراث لضي الٗاملحو.
وٍخم طل ٪من زال ٫مجمىٖت من الاؾتراجُجُاث لٗل ؤبغػىا بؾتراجُجُت"  "Higgs & Perrinالظًن ويٗا زالر نماطط
بؾتراجُجُت بضًلت لدؿُحر الخنىٕ الش٣افي والخٗامل مٗه:
ؤ.ججاَل الازخالؿاث الثلاؿيت :وفي ىظو الخالت جخجاىل اإلانٓمت جماما ؤلازخالٞاث وجسُِ إلؾخسضام اإلاىاعص البكغٍت صوو
النٓغ بلى جل ٪ؤلازخالٞاث وبالخالي ٞهي جُب ٤ؾُاؾاث مىخضة في ٧ل اإلاجاالث ،وجغظ٘ ؤي مك٨الث في الخُبُ ٤بلى ٖىامل
ٚحر ز٣اُٞت.
ب.الخلليل مً الخىىع الثلافي :في ىظو الخالت ً٩ىو الؿعي بلى ج٣لُل مهاصع الخنىٕ الش٣افي بدُض ًنخمي الٗاملىو ج٣غٍبا
لش٣اٞت واخضة بةٞتراى ؤو طل ٪ؾِؿهل بصاعة اإلاىاعص البكغٍت ،و٢ض ًدغم طل ٪من مؼاًا الخنىٕ الش٣افي.
ج.بصاعة الازخالؿاث الثلاؿيت :وج٣ىم اإلانٓمت بخدلُل ن٣اٍ ال٣ىة والًٗ ٠والٟغم والتهضًضاث اإلاازلت في مسخل ٠الش٣اٞاث
اإلاىظىصة لإلؾخٟاصة من ن٣اٍ ال٣ىة وبؾدشماع الٟغم وٖالط ن٣اٍ الًٗ ٠والىاظهت الٟٗالت للخدضًاث.
وبالتر٦حز ٖلى ىظو ألازحرة وفي بَاع بؾتراجُجُاث اإلااؾؿت لترؾُش الخنىٕ الش٣افي في بِئتها الضازلُت ٞةجها حؿدنض ٖلى
عىهغيً ؤؾاؾُحو في طل ٪وىما:
ؤ.الؿياؾاثً :م٨ن للمنٓمت ؤو جغؾم ؾُاؾاث ؤو َغٍ٣ا واضخا إلصاعة الخنىٕ والخٗضص الش٣افي من زال ٫ؾُاؾاتها
الخنُٓمُت اإلاٗخمض والتي جازغ بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ في بناء ٖال٢اث ألاٞغاص بًٗهم بالبٌٗ ألازغ.

JHON R. Scherer Horn، JAMES G. Hunt، RICHARD N، Osborne، comportement humain
 2سوسن عبد احلميد مرسي ،مرجع سابق ص .110
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ب.اإلاماعؾاث :ؤو بظغاءاث مُٗنت ًم٨ن ؤو جخسظىا اإلانٓمت بُغٍ٣ت مغنت حؿاىم بٟاٖلُت في ٞهم وبصاعة الخنىٕ وحٗضص
الش٣اٞاث وججٗل ألا٢لُاث ؤ٦ثر بننجاماٞ .مشال ،ؾاٖاث الٗمل اإلاغنت وبخترام زهىنُت اإلاغؤة وبظاػاث ألامىمت وخغٍت
الٗباصة لأل٢لُت الضًنُت وبخترام اإلاناؾباث الخانت واإلاؿاىمت في صٖمها٦ ،ظل ٪في حؿهُل ؤمىع اإلاىْٟحو ؤو الٗاملحو ،ججٗل
من الجمُ٘ صاٖمحو للخنىٕ وحؿهم في زل ٤ز٣اٞت جنُٓمُت مخٗضصة.
وبنُال٢ا من طل٧ ٪له جنب٘ الخاظت اإلالخت بلى يغوعة بجساط بٌٗ الخضابحر التي ًم٨ن ؤو حؿهم في الخٗامل الجُض م٘ الخنىٕ
الش٣افي من منُل ٤اؾتراجُجي للخنكئت الاظخماُٖت الخنُٓمُت ،وفي ىظا الهضص ًنبػي بلىعة اؾتراجُجُت طاث ٟ٦اءة ونجاٖت،
وَغح جهىع مٗانغ ٌؿخجُب إلاسخل ٠الخٛحراث التي حٛظي ٧ل مكاعب الخنىٕ وبػالت الٗىاث ٤التي جدى ٫صوو انضماط
الش٣اٞاث ُٞما بُجها بو ؤم٨ن ،م٘ مغاٖاة زهىنُت ٧ل ز٣اٞت ،والٗمل ٖلى زل٢ ٤نىاث بجها ٫وجىانل بحو مسخل٠
ًة
الٟٗالُاث الش٣اُٞت التي جؼاوط بحو اإلااصة والغوح والٗ٣ل والىظضاو ومسخل ٠م٩ىناث اإلاىعص البكغي جنُٓمُا.
زاجمت:
ًُسلو من ٧ل ما ؾب ٤ؤو بؾتراجُجُت الخنكئت ؤلاظخماُٖت الخنُٓمُت بمسخل ٠آلُاتها لها بال ٜالخإزحر في ج٩ىٍن وجغؾُش
ُ٢م الخٗضص الش٣افي وجنىٖه وبصاعجه بك٩ل بًجابي ٗٞا ٫وج٩املي ،وَٗض ىظا ألامغ من ؤىم اإلاخٛحراث والٗنانغ الٟاٖلت في
منٓىمت الخناٞـ اإلااؾؿاحي ما لم ً٨ن ؤىمها ظمُٗا ،وَٗض بإلاام اإلااؾؿت بالضوا ٘ٞالتي ؤصث بها الى اللجىء الى جل٪
ؤلاؾتراجُجُت ومٗغٞت مضي جإزحرىا ٖلى منٓىمتها الش٣اُٞت اإلااؾؿُت من الٗنانغ التي ًجب ؤزظىا بٗحو الاٖخباع ٖنض بلىعة
البرامج الخُبُُٗت والخنكئت الخنُٓمُت لألٞغاصٖ ،الوة ٖلى ما ؾبٞ ٤ةو جُبُ ٤وجنُٟظ مغخلت من مغاخل الخنكئت ؤو الخ٩ىٍن
الش٣افي ًخُلب جدلُال قامال ومٗم٣ا ل٩اٞت الٗىامل والٓغو ٝاإلادُُت وألاىضا ٝاإلاغؾىمت وطل ٪من قإنه ؤو ٌؿاٖض في
الخس ٠ُٟمن الخإزحر الضزُل لخل ٪الٗىامل ٖلى نجاح الٗملُت ،ومن اإلانٓىع الاؾتراجُجي طاجه ًم٨ن ال٣ى ٫ؤنه م٘ الخدضًاث
ال٨شحرة واإلاخنىٖت التي ًخى ٘٢لها ؤو جىاظه اإلانٓماث الؿاُٖت لىلىط اإلاناٞؿت والب٣اء يمن اإلااؾؿاث الناجخت واإلابضٖت ،بال
ؤو الٟغم اإلاخاخت و ٤ٞؤلاؾتراجُجُت التي حؿعى لخ٨غَـ الخنىٕ الش٣افي ونخاثجه ؤلاًجابُت اإلاخىٗ٢تٞ ،ةجها بال ق ٪جبرع
الؿعي الضئوب والٗمل الٗلمي اإلانٓم اإلاخىانل إل٢خنام الٟغم بإٖلى صعظت من صعظاث الخإ٢لم والٟ٨اءة والٟٗالُت.
كاثمت اإلاغاحع:
.1999
.1ابغاىُم ٖشماو  "،ملضمت في علم الاحخماع" ،صاع الكغوٖ ،١ماو-ألاعصو،
ًُٞ.2ل عجُمي"،الخيكئت الاحخماعيت وبقياليت العلالهيت صازل اإلاىظمت الهىاعيت" ،ؤَغوخت ص٦خىعاو في ٖلم الاظخمإ
.2005
الخنُٓم والٗمل ،ظامٗت الجؼاثغ،
ً.3اؾغ ٞخخي الهنضاوي "،جُىيغ عمليت الخيكئت الخىظيميت إلاعاووي ؤعًاء َيئت الخضعيـ الجضص بجامعت عحن قمـ"،
.2009
مجلت التربُت ،الجمُٗت اإلاهغٍت للتربُت اإلا٣اعنت وؤلاصاعة الخٗلُمُت ،الٗضص،25
.2014
.4ػعاعي خبِبت "،الخم في الخىىع الثلافي" ،مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣انىو الٗام ٢،ؿم الخ٣ى ، ،١ظامٗت ؾُُ،2٠
 .5ؾناء منُٛغ "،الخىىع الثلافي مً مىظىع ألامً اإلاجخمعي" ،مظ٦غة ماظؿخحر (ٚحر منكىع)٢ ،ؿم الخ٣ى ،١ظامٗت
.2014
ؾُُ،٠
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.2007
.6مدمض الهحرفي" ،الخُىيغ الخىظيمي" ،صاع ال٨ٟغ الجامعي  ،ؤلاؾ٨نضعٍت ،مهغ،
 .7ؾىؾن ٖبض الخمُض مغا ي" ،الخىىع الثلافي في اإلاىظماث اإلاخعضصة الجيؿياث واوعياؾاجه على بؾتراجيجيت الخىميت
.2010
البكغيت"،اإلاجلض ،23الٗضص ،3مجلت البدىر ؤلاصاعٍت  ،مهغ،
 .8لُنضة لٟدل "،بصاعة الخىىع الثلافي صازل اإلاىظماث الضوليت" ،عؾالت ماظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت٢،ؿم الٗلىم
.2013
الؿُاؾُت ،ظامٗت باجنت،
 .9بلٗىع ؾلُماو" ،صوع الخضعيب في حعؼيؼ اللضعة على الخؼيحر الخىظيمي في اإلااؾؿت الاكخهاصيت" ،اإلالخ٣ى الضولي :ؤلابضإ
والخُٛحر الخنُٓمي في اإلانٓماث الخضًشت٧ ،لُت الٗلىم الا٢خهاصًت وٖلىم الدؿُحر ،ظامٗت ؾٗض صخلب البلُضة 13-12،ماي
.2010
.2008
 .10مهُٟى مدمىص ؤبى ب٨غ" ،اإلاىاعص البكغيت  :مضزل جدليم محزة جىاؿؿيت" ،الضاع الجامُٗت  ،ؤلاؾ٨نضعٍت-مهغ،
 .11نالر مهضي الٗامغي و َاىغ مدؿن الٛالبي "،ؤلاصاعة وألاعماٌ" ،الُبٗت الشانُت ،صاع واثل للنكغ والخىػَ٘،
.2008
ٖماو،ألاعصو،
11.JHON R. Scherer Horn،JAMES G. Hunt، RICHARD N،Osborne،comportement humain et
organisation، Paris، village mondiale، 2002.
12. Gruman، Jamie A.، et-al، Organizational Socialization Tactics and newcomer proactive
behaviors: an integrative study، Journal of Vocational Behavior، vol 69، 2006.
13. Lichty، Margaret، the socialization process of new college faculty، to the faculty of the
Virginia Polytechnic Institute and State University، 1999.
14. Chao G. T، Organizational Socialization، in Greenhaus، Jeffrey H. & Gerard A. Callanan
(Eds.) Encyclopedia of career development، (Thousand Oaks، California، SAGE Publications،
Inc.)، 2006.
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الخإنيل العلمي للبيئت الاحخماعيت في الخدليل ؤلاصاعر
ص.الؿعيض وليىاث/حامعت مدمض بىيياؾ،اإلاؿيلت،الجؼاثغ

ملخو:
ٌك٩ل الخإنُل الٗلمي إلاٟهىم للبِئت الاظخماُٖت في الخدلُل ؤلاصاعي ؤىم اإلاخٛحراث التي جدضص الؿماث الٗامت ي نٓام
بصاعي  ،لظلٞ ٪هي حٗبر ٖن ٧ل ال٣ىي و اإلاخٛحراث الاظخماُٖت التي جازغ ٖلى نمِ بناء و ؤصاء مسخل ٠اإلانٓماث ؤلاصاعٍت.
و بهظا حٗبر البِئت الاظخماُٖت في ؤصب ؤلاصاعة الٗامت ٖن جل ٪ألانؿا ١البُئُت اإلاسخلٟت و التي حكمل البِئت الؿُاؾُت و البِئت
الا٢خهاصًت و البِئت الاظخماُٖت و البِئت الش٣اُٞت.ؤو هي جل ٪الؿماث الاظخماُٖت و الش٣اُٞت للشخهُت الىَنُت( نمِ
الُ٣م الاظخماُٖت الؿاثضة ،مؿخىي الخٗلُم ،الش٣اٞت).
و بازخهاع ٞةو مهُلر البِئت الاظخماُٖت ًغجبِ بخل ٪الٗىامل الاظخماُٖت التي جدك٩ل من مجمىٕ الش٣اٞاث و الٗاصاث و
الخ٣الُض اإلاخىاعزت و الترار و الخاعٍش ومسخل ٠ألانؿا ١الٟغُٖت لها٦،ما ًخٗل ٤ؤًًا بماقغ الخٗلُم من خُض مؿخىي الخٗلم
الٗام لضي الؿ٩او  ،و صعظت الخ٣ضم و الخسهو في النٓام الخٗلُمي  ،و نؿبت ألاٞغاص الظًن ًمل٩ىو ٢ضعا ٖالُا من الخضعٍب
اإلانهي ؤو اإلاخسهو.
اليلماث اإلاـخاخيت :الٗملُاث الاظخماُٖت،البِئت الاظخماُٖت،الخدلُل ؤلاصاعي،اإلاخٛحراث الاظخماُٖت،ألانؿا ١البُئُت
اإلاسخلٟت،النٓم الاظخماُٖت،البناء الخٗلُمي والش٣افي،الؿماث الٗامت للشخهُت الىَنُت.

ملضمت:
مما القُٞ ٪ه ؤو الخإنُل الٗلمي إلاىيىٕ البِئت الاظخماُٖت في الخدلُل ؤلاصاعي ٖلى ٚاًت ٦بحرة من ألاىمُت  .وطل ٪و
اإلاجخم٘ و ؤلاصاعة مٟاىُم ْلذ لهُ٣ت بدُاة اإلاجخمٗاث البكغٍت منظ نكإتها.
لظل ٪جبرػ ألاىمُت الٗلمُت لهظا اإلاىيىٕ في ٧ىنه ٢ض اعجبِ من الناخُت اإلاىيىُٖت م٘ ؤٚلب الاججاىاث النٓغٍت الخضًشت و
اإلاٗانغة التي جا٦ض ٖلى ؤىمُت الٗال٢ت بحو اإلاجخم٘ و ؤلاصاعة.
لظل ٪اعجإًنا َغح ؤلاقياليت البدشُت الخالُت :
 ما ىى مٟهىم الخإنُل الٗلمي للبِئت الاظخماُٖت في الخدلُل ؤلاصاعي؟
و انُال٢ا من ؤلاق٩الُت البدشُت الؿاب٣ت ٞةنه ال ًنبػي ي باخض خهُ ٠وىى ٌٗالج ىظا اإلاىيىٕ ؤو ًدناا ى الغئٍت
اإلانهجُت التي جم٨نه من اؾخ٣غاء مٟهىم البِئت الاظخماُٖت في الخدلُل ؤلاصاعي.
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و ٖلى ىظا ألاؾاؽ وْٟذ بٌٗ اإلاناهج والا٢تراباث النٓغٍت و التي حٗخبر َغاث٣ا لىن ٠و جدلُل الٓىاىغ الاظخماُٖت
ٖمىما.و لهظا ؾجر٦ؼ ٖلى بٌٗ اإلاناهج الا٢تراباث التي جناؾب مىيىٖنا و مجها:
أ  -اإلاىهج الىنـي :
في ؾُا ١مىيىٖنا ق٩ل اإلانهج الىنٟي زُىة اًجابُت في جدلُل و جٟؿحر مخٛحر البِئت الاظخماُٖت في الخدلُل ؤلاصاعي ،
لظلٌٗ ٪خبر ىظا اإلانهج َغٍ٣ت من َغ ١الخدلُل الٗلمي و جنُٓم للٓاىغة اإلاضعوؾت وون ٠لها و ظم٘ للمٗلىماث و جدضًض
للمك٩لت و جُُ٣م للٓاىغة.
ب -الاكتراب البيئي والبيئي اإلالاعن:
وفي نمُم مىيىٖنا وْٟذ الا٢تراب البُئي نه ًا٦ض ٖلى ؤو ألانماٍ ؤلاصاعٍت في ؤي صولت بنما جخإزغ بالٗىامل الؿُاؾُت و
الاظخماُٖت و الخًاعٍت و الا٢خهاصًت ،و من ىظا اإلانُلً ٤برػ بك٩ل ظىىغي و ؤؾاا ي ؤىمُت البِئت الاظخماُٖت و صوعىا في
نجاح ؤو ٞكل ؤي نٓام بصاعي.
في البضاًت ٖلى الغٚم من ٦ثرة اؾخسضام ل ٟٔالبِئت وؤزظىا مٟهىما واؾٗا ٌكمل "اإلانٓىمت البُئُت ب٩ل م٩ىناتها وؤنٓمتها
ؾىاء ٧انذ ىظو ألانٓمت َبُُٗت ؤم مهنىٖت " ،بال ؤو الغؤي ٖنضنا اؾخ٣غ ٖلى ؤو البِئت حٗني ٧ل اإلاماعؾاث الاظخماُٖت
التي ً٣ىم بها ؤلانؿاو والتي حك٩ل في ألاؾاؽ البِئت الاظخماُٖت ال٩لُت بمسخل ٠ؤنؿا٢ها الٟغُٖت  ،ىظو ألازحرة التي جغجبِ
بها جإزحرا وجإزغا .
وٖلى ىظا ألاؾاؽ ومن ؤظل صعاؾت ؤ٦ثر ٖم ٤وجىيُذ إلاٟهىم البِئت الاظخماُٖت ٞ ،ةنه من ألاىمُت في ىظا الؿُا ١البدض في
.١ 479م) ٧او من ألاواثل الظًن
-501
ألابٗاص الخاعٍسُت إلاىيىٕ البِئت الاظخماُٖت،خُض ًم٨ن ال٣ى ٫ؤو هىهـىقيىؽ (
جُٟنىا بلى ُ٢مت اإلاخٛحراث البُئُت وؤىمُتها في صعاؾت ؤلاصاعة الٗامت.
وفي ىظا الؿُا٣ً ١ىٖ" ٫لى الخ٩ام ؤو ًخٟهمىا ألاخىا ٫الؿاثضة في بلض ما ختى ًد٨مىو وٖلحهم ؤو ًغاٖىا الٗىامل الُبُُٗت
وألاخىا ٫الاظخماُٖت ٖنض ممـاعؾتهم مؿاولُاتهم " وًٍُ ٠هىهـىقيىؽ ؤو الناؽ بالًغوعة ٧اثناث اظخماُٖت ،
ٞاإلاجخم٘ ناٚهم ٖلى الهىعة التي ىم ٞحها واإلاجخم٘ بالًغوعة ًخإل ٠من مجمىٕ ألاٗٞا ٫والؿلىُ٦اث اإلاسخلٟت لألٞغاص٦،ما
ؤو الٟغص ال ًم٨نه الاننخاب من اإلاجخم٘ و يمحرو الجماعي ًٟغى ٖلُه ججنب ىظا الٟٗل .
ومن ىظو الٗال٢ت بحو الٟغص واإلاجخم٘ جبرػ الٗال٢اث الاظخماُٖت ٖنض هىهـىقيىؽ بإَغىا الخمؿت وهي ٖ " :ال٢ت ألامحر
بالغُٖت  ،وٖال٢ت الابن بإبُه  ،وألار ألا٦بر بإزُه ألانٛغ  ،وٖال٢ت الؼوط بؼوظخه ،وٖال٢ت الهضً ٤بهضً٣ه " .
وما ًالخٔ ؤو ىظو الخٗالُم الخمـ ل٩ىنٟىقُىؽ حك٩ل بد ٤نٓاما اظخماُٖا ًبضؤ بتربُت الُٟل وٍنخهي بدكُ٨ل الضولت ،
وٍمتزط بالًٟاثل الخمـٗٞ":ل الخحر وىى الغٚبت في الٗمل الهالر والاؾخ٣امت وهي ؤو ال جٟٗل لآلزغٍن ما ال جدب ؤو

 - 1ىالة زلمد لبيب عنبة  ،نيفٌن عزت احلبيشي " ،اإلدارة العامة" ،جامعة القاىرة  :كلية التجارة  ،2008 ،ص.459
 - 2علي زلمود ادلبيض وآخروف " ،اإلدارة العامة" ،مصر  :دار شركة احلريري للطباعة  ، 2008 ،ص .307
 - 3أسعد السحمراين  "،الشنتوية الكونفوشية " ،ط ، 1بًنوت  :دار النفائس  ، 1999 ،ص.79
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ًٟٗلىو ل ٪واللبا٢ت وهي ؤو حؿل ٪م٘ الكٗب الظي جد٨مه ؾلى٧ا ًدؿم بالخُاء والخ٨مت وهي ؤو حؿترقض باإلاٗغٞت والٟهم
وؤلازالم وىى ؤو ج٩ىو مسلها في ٧ل ما جٟٗل " .
ومن باب اإلاىيىُٖت وؤلازغاء و في ؾُا ١الخُىع الخاعٍخي للبِئت الاظخماُٖت ً٣ضم ٖلماء الاظخمإ م٣اعباث جاعٍسُت و ؤزغي
نٓغٍت لٗال٢ت ؤلانؿاو ببِئخهٞ.من خُض اإلا٣اعبت الخاعٍسُت لهظو الٗال٢ت نغي ؤو ٖال٢ت ؤلانؿاو م٘ بُئخه ٢ض مغث بمغاخل
جاعٍسُت جُىعٍت ناخبها جضعط ؾلبي في خالت الىي٘ البُئي ،بدُض ٧لما ج٣ضم الخاعٍش البكغي ندى ألامام بال و ػاصث صاثغة
اؾخٛال ٫الٗنانغ البُئُت ،و في ىظا الؿُا ١جٓهغ لنا زالزت مغاخل لخُىع ىظو الٗال٢ت جمشلذ في :
 -1مغخلت الجمع و الهيض:
٧انذ بضاًت خُاة ؤلانؿاو بالجم٘ و الالخ٣اٍ و هي حٗخبر من ؤ٢ضم الخغ ٝالتي ٖغٞها ؤلانؿاو ٩ٞ ،او ٌؿحر باخشا لجم٘
الشماع و الخ٣اَها من ألاعى و ألاشجاع ،و٢ض ٧او ىظا الٗمل ال ًدخاط بلى ٢ضعاث و مهاعاث ٖالُت .
زم انخ٣ل ؤلانؿاو بٗض طل ٪بلى اؾخسضام خغٞت الهُض و التي بضؤ ٞحها باؾخسضام بٌٗ اإلاهاعاث الٗ٣لُت و بظل ٪ا٦دك٠
بٌٗ ؤصواث الهُض و اؾخسضام الناع و  ُ٘٢ألاشجاع و خغ٢ها  .بال ؤو "ا٦دكا ٝالناع ٧او بضاًت الايُغاب في الٗال٢ت بحو
ؤلانؿاو و بُئخه" .
 -2مغخلت الغعي و الؼعاعت :
احؿمذ ىظو اإلاغخلت باحؿإ نُا ١الٗال٢ت بحو ؤلانؿاو و بُئخه ٞ ،النمى الٗ٣لي و جُىع مٗاع ٝؤلانؿاو ٚحرث من نمِ
خُاجه ٞ .بٗض ؤو ٧او ٌِٗل خُاة الترخا ٫ؤنبذ ٌؿخ٨حو و ًبدض ٖن الاؾخ٣غاع  .و بظل ٪ؤنبدذ الؼعاٖت و جغبُت
الخُىاناث مىعص جدهُل ٚضاثه.
و في ىظو اإلاغخلت ًم٨ن ؤو نؿخسلو ٢ضعة ؤلانؿاو في ٞغى طاجه ٖلى البِئت  ،بدُض ٖمل ٖلى جُىَٗها من ؤظل الخٟاّ
ٖلى ػعاٖخه و زغوجه الخُىانُت ،و ىظا ما ٢اصو بلى اؾخسضام مُاو ألاجهاع في ؾ٣ي ػعاٖاجه و ظلىص الخُىاناث لهناٖت مالبؿه
٦ ،ما ؤ٢ام اإلاؿا٦ن و ال٣غي.و في ىظا الؿُا ١جهض ١م٣ىلت :الخاظت ؤم الابخ٩اع .بدُض اؾخُإ ؤلانؿاو في ىظو اإلاغخلت
"ٞغى طاجه ٖلى البِئت وٖمل ٖلى جُىَٗها من ؤظل الخٟاّ ٖلى ػعاٖاجه و زغواجه الخُىانُت".
 -3مغخلت الهىاعت و الخىىىلىحيا :
من الناخُت الخاعٍسُت ق٩لذ ىظو اإلاغخلت حُٛحرا ظظعٍا في ٖال٢ت ؤلانؿاو ببِئخه ،ىظا الخُٛحر الظي ْهغ في ألاؾلىب و
الىؾُلت و الٛاًت  ،بدُض نغي ؤو ؤلانؿاو اؾخُإ ؤو ٌؿدشمغ مىاعص البِئت بك٩ل ٦بحر٣ٞ ،ض ازترٕ آلاالث الخضًشت و
ا٦دك ٠مىاعص ظضًضة للُا٢ت٦،ما ٖمل ؤًًا ٖلى جىُْ ٠الٗلم في حؿُحر و بصاعة خُاجه.باإلياٞت ؤًًا بلى جًاٖ ٠حجم
الؿ٩او و اػصًاص الخناٞـ بحو الضو ٫للنٟىط و الؿُُغة ٖلى مهاصع الثروة اإلاسخلٟت.
و بازخهاع ٣ٞض جُىعث ٖال٢ت ؤلانؿاو ببِئخه ٖبر الخاعٍش  ،و طل ٪من زال ٫الاػصًاص اإلاٟغٍ لإلنؿاو في اؾخٛال ٫البِئت.
 -1سليماف مظهر "،قصة الديانات " ،ط ، 2مصر  :مكتبة مدبويل  ، 2002 ،ص . 215

- 2نوار بورزؽ  " ،دور مؤسسة التعليم الثانوي في نشر الوعي البيئي "،رسالة ماجستًن ،كلية العلوـ اإلنسانية و العلوـ االجتماعػية  ،جامعة منتوري –
قسنطينة – قسم علم االجتماع  ، )2009-2008 ،ص.30
3
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٦ما ؤو ىظو الٗال٢ت الخاعٍسُت بحو ؤلانؿاو و بُئخه ؤصث بلى زل ٤و ْهىع ؤنؿا ١و نٓم اظخماُٖت ظضًضة لم ٌٗغٞها ؤلانؿاو
من ٢بل ٧ا نؿا ١الؿُاؾُت و ألانؿا ١الاظخماُٖت و ألانؿا ١الا٢خهاصًت و ألانؿا ١الش٣اُٞت  ،و بظل ٪حٛحر نمِ الٗال٢ت
بحو ؤلانؿاو و بُئخه بمٟهىمها الُبُعي بلى نمِ ٖال٢اث ظضًضة بحو ألانؿا ١الاظخماُٖت و ؤلاصاعة الٗامت التي حٗض مدىع
صعاؾدنا.
و ؤما ٖن اإلا٣اعباث النٓغٍت لٗال٢ت ؤلانؿاو ببِئخه ٣ٞض ؤزظث خحزا ٦بحرا من اىخمام الٗلماء و بظلْ ٪هغث آعاء و مضاعؽ و
اظتهاصاث ٨ٞغٍت لخٟؿحر َبُٗت ىظو الٗال٢تٞ ،هنا ٥من اٖخبرىا ٖال٢ت خخمُت ،و ىنا ٥من اٖخبرىا ٖال٢ت ازخُاعٍت  ،و
ىنا ٥من اٖخبرىا ٖال٢ت اخخمالُت ،و ىنا ٥من اٖخبرىا ٖال٢ت جٟاٖلُت.
- 1اإلاضعؾت الخخميت:
ًغي ؤصخاب ىظو اإلاضعؾت ؤو الٓغو ٝالبُئُت الُبُُٗت هي ألا٦ثر جإزحرا في خُاة ؤلانؿاو و في ؤنؿا٢ه الا٢خهاصًت و
الاظخماُٖت٦.نا جغي ىظو اإلاضعؾت ؤو الخخمُت البُئُت هي الٗامل الىخُض في نكإة و حكُ٨ل الش٣اٞت و النٓم الاظخماُٖت ،و
بالخالي ٞاالزخالٞاث بحو اإلاجخمٗاث ؤلانؿانُت جغظ٘ في ألاؾاؽ بلى الازخالٞاث في الٓغو ٝالبُئُت.
و في ىظا الؿُاً ١برػ الٗالمت ٖبض الغخمن ابن زلضوو من زال ٫ببغاػو بلى ؤزغ اإلانار ؤو الهىاء في ؤزال ١البكغ و في َباج٘
الكٗىب ٦ما جبرػ ؤًًا ؤٖما ٫مىهدؿيىيى  Montesquieu :خىٖ ٫ال٢ت الُبُٗت البكغٍت بنٓم الخ٨م البُئُت،خُض خاو٫
مىهدؿيىيى في ٦خابه  :عوح اللىاهحن ؤو ًسً٘ الؿلى ٥البكغي للًىابِ البُئُت الُبُُٗت و ؤُٖى وػنا ٦بحرا لخإزحر اإلانار
و التربُت ٖلى ؤلانؿاو ،و عؤي ؤو ؾ٩او اإلاناَ ٤الباعصة ؤ٢ىي بنُت و ؤ٦ثر شجاٖت و نض٢ا و ؤ٢ل عٍبت و م٨غا من ؾ٩او
اإلاناَ ٤الجنىبُت الضاٞئت.
- 2اإلاضعؾت ؤلامياهيت :
وجنُل٤من مٗاعيت اإلاضعؾت الخخمُت البُئُت و مًمىو ٞلؿٟتها ؤو ؤلانؿاو لِـ مجغص مسلى ١ؾلبي ٚحر م٨ٟغ ًسً٘
بلى مازغاث البِئت الُبُُٗت  ،ول٨نه ٌك٩ل ٢ىة بًجابُت و ٗٞالت لها ال٣ضعة ٖلى الخُٛحر و الخُىع ندى ألاخؿنٞ .هى الظي
ًسخاع من ؤلام٩انُاث الُبُُٗت ما ًالءم م٩انخه الخًاعٍت و الخ٨نىلىظُت و حٗخمض اإلاضعؾت ؤلام٩انُت ٖلى مجمىٖت من
ألاؾـ حكمل ما ًلي :
-

ؤلانؿاو ىى ؤخض الٗنانغ البُئُت الُبُُٗت الغثِؿُت.
ؤلانؿاو بخإزحراجه اإلاسخلٟت ٖلى البِئت الُبُُٗت ٌٗخبر ٖنهغا بًجابُا و ٗٞاال.
ٗٞال ىنا ٥جإزحر للبِئت الُبُُٗت ٖلى ؤلانؿاو و ل٨ن في الى٢ذ نٟؿه ال ًم٨ن ؤلا٢غاع بجبرًت ىظو الٗال٢ت .
ىنا ٥صوما اؾخجابت من َغ ٝؤلانؿاو لبُئخه الُبُُٗت .

و ٖلى ىظا ألاؾاؽ جامن اإلاضعؾت ؤلام٩انُت "بدغٍت ؤلانؿاو في الازخُاعٞ ،البِئت ال جدخىي ٖلى يغوعٍاث ؤو خخمُاث و بنما
ج٣ضم لإلنؿاو ٖضصا من الازخُاعاث،و ؤلانؿاو بمدٌ بعاصجه ًسخاع مجها ما ًخالءم م٘ ٢ضعاجه و ؤىضاٞه و َمىخاجه و
ج٣الُضو" .

 - 1ادلرجع نفسو  ،ص . 91
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- 3اإلاضعؾت الاخخماليت:

وهي مضعؾت جغ٦ؼ و جنُل ٤من نىُٖت ؤلانؿاو في خض طاجه ٟٞي بٌٗ البِئاث ًخٗاْم صوع ؤلانؿاو و في بِئاث ؤزغي ًدضر
الٗ٨ـ ٦ ،ما جىلي ىظو اإلاضعؾت ؤًًا اىخماما للضوع اإلاخباص ٫بحو ؤلانؿاو و البِئت.
و بظل ٪نغي ؤو ىظو اإلاضعؾت خاولذ الخى ٠ُ٢و الجم٘ بحو جهىعاث ٧ل من اإلاضعؾت الخخمُت و اإلاضعؾت ؤلام٩انُت.
و في ىظا الؿُا٢ ١ضم اإلااعر ؤلانجلحزي ؤعنىلض جىٍنبي  :ؤعب٘ اؾخجاباث للٗال٢ت بحو ؤلانؿاو و بُئخه و هي:
أ  -اؾخجابت ؾلبيت :
و هي مغخلت ً٩ىو ؤلانؿاو ٞحها بضاثُا ال ٌؿخُُ٘ ؤو ًُىٕ البِئت لخضمخه و ً٩ىو ىظا في مغخلت الجم٘ و الهُض البضاجي.
ب -اؾخجابت الخإكلم :
ٗٞلى ؤؾاؽ بٌٗ اإلاٗاع ٝاإلاىظىصة لضي ؤلانؿاو ًداو ٫ؤو ًخإ٢لم م٘ ْغو ٝبُئخه الُبُُٗت و ىظا في مغخلت الغعي و
الؼعاٖت.
ج -اؾخجابت بيجابيت :
و هي مغخلت ًداوٞ ٫حها ؤلانؿاو ؤو ًخٛلب ٖلى اإلاٗى٢اث البُئُت اإلاسخلٟت لخىٞحر اخخُاظاجه.
د -اؾخجابت ببضاعيت :
و في ىظو اإلاغخلت ال ً٨خٟي ؤلانؿاو بمجغص الخإ٢لم و الخ٣لُض بل ًبخ٨غ و ًبضٕ لُخٟىٖ ١لى بُئخه .و ججؿض ىظو
الاؾخجابت ؤلابضاُٖت مغخلت الهناٖت و الخ٨نىلىظُا.
- 4اإلاضعؾت الخـاعليت :
جنُل٤ىظو اإلاضعؾت من الخإزحر اإلاخباص ٫بحو ؤلانؿاو و بُئخه،و حٗض ىظو اإلاضعؾت "ؤ٢غب بلى الىاُٗ٢ت و اإلاىيىُٖت٣ٞ .ض
ؤ٦ضث ٖلى وظىص ٖال٢ت جٟاٖلُت بحو ؤلانؿاو و البِئتٞ.الىاٌ ٘٢كحر بلى ؤو بقبإ اخخُاظاث ؤلانؿاو جخم ٖن َغٍ ٤جدىٍل
بٌٗ ٖنانغ اإلانٓىمت البُئُت بلى مهاصع زغوة جؼٍض صعظت بقباٖه الخخُاظاجه.و ؤلانؿاو ًداو ٫ظاىضا ا٦دكا ٝالجضًض
إلاٗالجت الٗنانغ اإلاخىٞغة في ىظا اإلادُِ بخ٣نُاث ظضًضة الؾخسضامها" .
وبٗض ىظا الخإنُل الخاعٍخي و النٓغي الظي نجضو في ٦خاباث ٧ىنٟىقُىؽ وصعاؾاث ٖلماء الاظخمإ نالخٔ ؤو مهُلر
البِئت الاظخماُٖت ًدمل ال٨شحر من الاقخ٣ا٢اث الٗلمُت طاث ألابٗاص الاظخماُٖت والتي جازغ بك٩ل مباقغ في بناء وؤصاء
مسخل ٠النٓم ؤلاصاعٍت الخ٩ىمُت،وبك٩ل ٚحر مباقغ جمشل بٌٗ ىظو ألابٗاص الاظخماُٖت النٓم الاظخماُٖت والٗملُاث
الاظخماُٖت.
وبناء ٖلى طلً ٪برػ النٓام الاظخماعي ٦مٟهىم لِـ له مٗنى واخض مخٖ ٤ٟلُه ٣ٞ ،ض ؤ٦ض بٌٗ الٗلماء في حٗغٍٟهم له ٖلى
اعجباَه ؤخُانا بال٣ىاٖض وؤخُانا ؤزغي با صواع التي ججؿض جل ٪ال٣ىاٖض  ،وهي بظل ٪حٗبر ٖن الُغ ١التي ًنكئها اإلاجخم٘
وٍ٣ىم بدنُٓمها لخد ٤ُ٣خاظاجه ؤلانؿانُت.

 -2ادلرجع نفسو  ،ص .94
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وى٨ظا نغي ؤو النٓم الاظخماُٖت ٖباعة ٖن "نماطط من الؿلى ٥جخمحز بالشباث والاؾخ٣غاع النؿبي وبالخنُٓم الض ٤ُ٢وهي
جٟغى ب٣ىة ؤلالؼام الغؾمي في اإلاجخم٘ وهي حٗمل لخضمت وْاث ٠اظخماُٖت مدضصة " ٦ .ما ؤو النٓام الاظخماعي ؤًًا ًخ٩ىو
من ٨ٞغة وبناء  ،وال٨ٟغة ٢ض جمشل عؤًا ؤو مىٟ٢ا وؤخُانا ؾلى٧ا  ،ؤما البناء ٞهى الجهاػ الظي ًدى ٫ألا٩ٞاع بلى خ٣اث٤
ومماعؾاث  ،ومن ىظا الخٟؿحر للنٓام الاظخماعي نجض ؤنه ًخمخ٘ بالخهاثو الخالُت :
النٓام الاظخماعي ًخمحز باالؾخمغاع والضوام النؿبي.النٓام الاظخماعي نٓام ظامض بؿبب نٗىبت الخٛحر.للنٓام الاظخماعي مجمىٖت من ألاىضا.ٝالنٓام الاظخماعي نٓام جل٣اجي ؤي ال صزل للٟغص ؤو ألاٞغاص ُٞه ول٨نه من نن٘ اإلاجخم٘ والخُاة الاظخماُٖتالخضازل والترابِ بحو النٓم الاظخماُٖت ًاصي بنا بلى ال٣ى ٫بإو ٧ل مجهما ًازغ وٍخإزغ باآلزغ.وؤما ٖن مٟهىم الٗملُاث الاظخماُٖت والتي حٗخبر بضوعىا مخٛحرا ؤؾاؾُا في بىج٣ت البِئت الاظخماُٖت ُٞ ،م٨ن ال٣ى ٫بضاًت ؤو
ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٌِٗكىو في خالت جٟاٖل اظخماعي ًبرػ من زالله الخإزحر اإلاخباص ٫بحو ألاٞغاص في ق٩ل نىع وؤق٩ا ٫مسخلٟت .
ومن ىظا الخ٣ضًم الىظحز نغي ؤو الٗملُاث الاظخماُٖت هي "الهىعة التي ًخد ٤٣في بَاعىا الخٟاٖل الاظخماعي بحو ألاٞغاص في
اإلاجخم٘ وجخمحز الٗمُلت الاظخماُٖت بالخالت الضًنامُُ٨ت ؤو اإلاخدغ٦ت للٗال٢اث الاظخماُٖت " ،وانُال٢ا من ىظا الا٢خباؽ
ًخإ٦ض لنا ؤو الٗال٢اث الاظخماُٖت هي ٖباعة ٖن ؤنؿا ١اظخماُٖت جاصي وْاث ٠مسخلٟت في اإلاجخم٘ و٧ل نؿً ٤جؿض
مجمىٖت من الُ٣م ،ىظو الُ٣م التي جترظم بلى مٗاًحر ؤخُانا ج٩ىو م٨خىبت جإزظ ق٩ل ال٣ىانحو وؤخُانا ٚحر مضونت في نىعة
ؤٖغا.ٝ
و و البِئت الاظخماُٖت جمشل ُ٢مت مغ٦ؼٍت في بدشنا ٞةو النؿ ٤الاظخماعي من ىظا اإلانُلٌ ٤كحر في وْاثٟه اإلاسخلٟت بلى ظملت
من ألاونا ٝالتي ٢ض ًإزظىا ،ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ:
 عالكاث اليؿم :
ونالخٔ ىنا ؤو ٖال٢ت النؿ ٤جبضؤ بالبِئت من زال ٫زالزت ؤنماٍ هي:
أ  -ألاوؿاق اإلاؼللت :
ومدىع اىخمامها هي ظماٖت الٗمل ٦ما ؤو الٗىامل النٟؿُت صازل ىظو ألانؿا ١هي التي جدضص الؿلى ٥وجٟغى الٟٗل ٖلى
ألاٞغاص بُغٍ٣ت مُٗنت.
ب -ألاوؿاق اإلاـخىخت حؼثيا :
وهي ٖباعة ٖن اإلاخٛحراث الخنُٓمُت التي جضزل في جدضًض مُضاو الضعاؾت.
ج -ألاوؿاق اإلاـخىخت :
ىظا النىٕ من ألانؿاً ١ضزل البِئت الاظخماُٖت بك٩ل مباقغ في ٖملُت الخدلُل وٍغبُها بمكا٧ل النؿ٩٦ ٤ل ٦ ،ما ؤو حٛحر
الؿلى ٥في ىظو ألانؿا٩ً ١ىو في يىء اإلاضزالث البُئُت.

 - 1زلمد اجلوىري " ،علم االجتماع " ،مصر  :دار ادلعرفة اجلامعية  ، 1998 ،ص.165

 - 2ابراىيم العسل " ،األسس النظرية واألساليب التطبيقية في علم االجتماع " ،ط ، 1بًنوت  :ادلؤسسة اجلامعية للدراسات  ، 1967 ،ص.59
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وجإؾِؿا ٖلى ما ؾبٞ ٤ةو الٗملُاث الاظخماُٖت التي ً٣ىم ٞحها ألاٞغاص بإصواع مسخلٟت جتراوح في َبُٗتها بحو الخٗاوو والترابِ
ؤو الخناٞغ والخ ، ٪٨ٟو و ىظو الٗملُاث الاظخماُٖت حٗبر ٖن مجهىصاث ظماُٖت منٓمت ٞهي حكمل :
أ  -الخيكئت الاحخماعيت :
وهي حٗبر ٖن مجمىٖت من الُ٣م الاظخماُٖت اإلاخباًنت ًخل٣اىا الٟغص في مغاخل خُاجه وججؿض ؾلى٦ه لظلٞ ٪هي "ٖملُت ًخم
بها انخ٣ا ٫الش٣اٞت من ظُل بلى ظُل،والُغٍ٣ت التي ًخم بها حكُ٨ل ألاٞغاص منظ َٟىلتهم ختى ًم٨جهم اإلاِٗكت في مجخم٘ طي
ز٣اٞت مُٗنت،وٍضزل في طل ٪ما ًل٣نه آلاباء واإلاضعؾت واإلاجخم٘ لألٞغاص من لٛت وصًن وج٣الُض وُ٢م ومٗلىماث ومهاعاث" .
وٖلى ىظا ألاؾاؽ ٞالخنكئت الاظخماُٖت بدٖ ٤باعة ٖن ٖملُت جغا٦مُت جبضؤ منظ الهٛغ باللٛت والٗاصاث والنٓم والُ٣م
الاظخماُٖت اإلاسخلٟت.
ب -الخىيف الاحخماعي :
وىى بضوعو "ٖملُت اظخماُٖت جخًمن نكاٍ ألاٞغاص ؤو الجماٖاث وؾلى٦هم الظي ًغمي بلى اإلاالءمت والاننجام بحو الٟغص
والٟغص وبحو ألاٞغاص وبِئتهم " .
وَٗبر الخ ٠ُ٨الاظخماعي ٗٞال ٖن ُ٢مت الخهغٞاث والؿلىُ٦اث الاظخماُٖت لألٞغاص وىظا ظل الخ ٠ُ٨م٘ البِئت ؤو م٘
مسخل ٠الٓغو ٝالاظخماُٖت التي ٢ض جهاصٞهم  ،وفي جاعٍش اإلاجخمٗاث ال٨شحر من ألامشلت الضالت ٖلى طل٣ٞ ، ٪ض اؾخُإ
اإلاجخم٘ الُاباني ؤو ًُ٣م الهناٖاث وٍاؾـ ألانؿا ١الاظخماُٖت والش٣اُٞت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والخ٨نىلىظُت بٗض
اجهؼامه في الخغب الٗاإلاُت الشانُت  ،وىظا ٌٗض يغبا من الخ ٠ُ٨الاظخمـاعي لهظا اإلاجخمـ٘ .
ج -الخعاون :
وىى ؤًًا ٖملُت اظخماُٖت ً٣ىم ٞحها ألاٞغاص بإصواع وظهىص ظماُٖت مكتر٦ت لخد ٤ُ٣ىض ٝؤو ؤىضا ٝظماُٖت  ،والخٗاوو
٢ض ًدضر صازل ألانؿا ١الٟغُٖت الهٛحرة ٧ا ؾغة والٗاثلت ؤو ٢ض ً٩ىو صازل النؿ ٤الاظخماعي ال٨لي.
د -الخىاؿـ :
ٌٗض الخناٞـ من ؤىم الٗملُاث الاظخماُٖت الاًجابُت بطا جىٞغ ُٞه ج٩اٞا الٟغم وٖضم الخٗهب  ،وٍإزظ الخناٞـ في
الٗاصة الك٩ل الؿلمي بال بطا حٛحر الىي٘ وؤزظ مٓهغ الهغإ٦،ما ؤو الخناٞـ الاظخماعي صازل البِئت الاظخماُٖت ىى الظي
ًاصي بلى جُىٍغ ُ٢م ىظو البِئت وحُٛحرىا ندى ما ىى بًجابي.
ه -الهغاع :
جخمحز ىظو الٗملُت الاظخماُٖت بالٗن ٠والخضمحر وهي ؤنٗب وؤٖن ٠الٗملُاث الاظخماُٖت ،وجإزظ الٗضًض من اإلآاىغ
مجها الهغإ الشخص ي ،الهغإ الؿُاا ي ،الهغإ الُب٣ي والهغإ الضًني ،وٖلى ىظا ألاؾاؽ ٞهى ٌٗبر ٖن "ٖملُت زُحرة
تهضص الُ٨او الاظخماعي الؾُما بطا احؿ٘ نُا٢ه" .
و نه ٧او لؼاما ٖلُنا من الناخُت اإلانهجُت ؤو نبدض في اإلاٟاىُم الؿاب٣ت للبِئت الاظخماُٖت ٦مٟهىم النٓام الاظخماعي
والٗملُاث الاظخماُٖت ،جها جمشل اإلاخٛحراث التي من زاللها ؾندا٧ي مضي جإزحر ىظو البِئت الاظخماُٖت ٖلى ؤلاصاعة الجؼاثغٍت ،
و و ىظو ألازحرة حك٩ل نٓاما ٞغُٖا ًغجبِ عؤؾُا وؤُ٣ٞا بالبناء الاظخماعي.
 - 1ادلرجع نفسو  ،ص.60
 - 2ادلرجع نفسو  ،ص.61

 - 3عبد اذلادي اجلوىري  "،أصول علم االجتماع" ،مصر  :مكتبة هنضة الشرؽ  ، 1997 ،ص . 152
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ٞةو ٖملُت جدلُل ىظو الٗال٢ت ؾتزًض من الخُٗ٣ض الظي مغصو في ألاؾاؽ بلى ؤو جدلُل البِئت الاظخماُٖت وما جخًمنه من
نٓم وْىاىغ اظخماُٖت مخٗضصة ومٗ٣ضة و٢ابلت للخٛحر والخُٛحر في ؤي لخٓت من خُاة اإلاجخمً٘ ،جٗل من الهٗىبت صعاؾت
ؤلاصاعة الجؼاثغٍت من خُض ماقغ البناء وماقغ ألاصاء،زانت ىظا ألازحر الظي ًغجبِ بالؿلى ٥الخنُٓمي للٟغص و بالؿلى٥
الاظخماعي اإلاخٛحر.
وى٨ظا ٞةو مداولت "البٌٗ صعاؾت النٓم ؤلاصاعٍت زاعط ؾُا٢ها ؤلانؿاني الُبُعي بمنإي ٖن جإزحراث الٓىاىغ
الاظخماُٖت ؾىاء ٧او من باب الاؾدؿها ٫ؤو بذجت الٟغيُت الٗلمُت ىى بمشابت ججغٍض ًاصي بلى منخ الخ٣اث ٤ؤلاصاعٍت بضال
من ؤو ًاصي بلى بًًاخها" .
وبطا عظٗنا بلى مٟهىم البِئت الاظخماُٖت في ؾُا ١الخنُٓم ؤلاصاعي ًم٨ن ال٣ى ٫ؤو النٓغٍاث ال٨الؾُُ٨ت في ؤلاصاعة ٢ض
ؤىملذ ٧لُا مضي جإزحر البِئت ٖمىما والبِئت الاظخماُٖت زهىنا ،بدُض لم تهخم جل ٪النٓغٍاث بالٗال٢اث اإلاخباصلت بحو
اإلانٓماث الٗامت والبِئت.
ٚحر ؤو نٓغٍاث الخنُٓم الخضًشت ٢ض ججاوػث ىظا الُغح ال٨الؾُ٩ي من زال ٫مضزل النٓم الظي جبرػ اإلانٓماث ٦جؼء
ؤو نٓام ٞغعي من نٓام ؤوؾ٘ منه ىى البِئت ،وٖلى ىظا ألاؾاؽ حٗخبر البِئت " ؤخض اإلادضصاث ألاؾاؾُت التي جازغ في ازخُاع
الك٩ل الخنُٓمي لإلصاعة وألانماٍ ؤلاصاعٍت اإلاالثمت" .
وفي الؿُا ١نٟؿه ٣ٞض ؤياٖ ٝلماء الخنُٓم ؤلاصاعي ال٨شحر من ؤلاؾهاماث في مىيىٕ البِئت وٖال٢اتها باإلصاعة ٩ٞل من
ٖالم النٟـ:حـ.م ؾخىهغ  G M. Stalkerوٖالم الاظخمإ  :جىم بحرهؼ ٢ Tom Burnsضما صعاؾتهما في ٦خابهماThe :
 Management of innovationاقخملذ ٖلى ٖكغٍن قغ٦ت ؤو منٓمت بغٍُانُت لخدضًض مضي جإزحر الٗىامل البُئُت اإلاسخلٟت
ٖلى الهُا٧ل الخنُٓمُت واإلاماعؾاث ؤلاصاعٍت.
ومن زال ٫ىظو الضعاؾت جىنل الباخشاو بلى ؤو ىُا٧ل اإلانٓماث اإلاسخلٟت جخىػٕ بحو نمىطظحو ىما النمىطط البحرو٢غاَي
آلالي و ىى الك٩ل الظي ًدناؾب م٘ البِئت اإلاؿخ٣غة،و النمىطط الًٗىي الظي ًدناؾب م٘ البِئت اإلاخٛحرة ووؾِ ىظًن
النمىطظحو جىظض نماطط جنُٓمُت حٗخمض في زهاثهها ٖلى النىٖحو الؿاب٣حو بضعظاث مخٟاوجت و في ما ًلي الخهاثو
الٗامت ل٨ال النمىطظحو :
الؿماث العامت للىمىطج البحروكغاَي آلالي :
 ججمُ٘ الىْاث ٠في ؤ٢ؿام مخسههت منٟهلت ٖن بًٗها البٌٗ .
 جدضًض الىْاث ٠مؿب٣ا بهىع زابخت.
 الدؿلؿل الهغمي.
 مغ٦ؼٍت اجساط ال٣غاعاث.
 نٓام الاجهاالث الٗمىصًت.

 - 1مجاؿ سالمة علي "،النظام السياسي والبناء االجتماعي" ،ط ، 1القاىرة  :دار النهضة العربية  ، 2006 ،ص .16
 - 2زلمود أمحد اخلطيب " ،اإلدارة  :مدخل المنظمة "،مصر  :اإلسراء للطباعة  ، 2007 ،ص .80
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الؿماث العامت للىمىطج العًىر:
 مؿاىمت ظمُ٘ الٗاملحو في الىْاث ٠اإلاكتر٦ت في ألا٢ؿام.
 اإلاغونت وبم٩انُت حٗضًل الىْاث ٠من زال ٫ؤًٖاء ٞغ ١الٗمل.
 ال٣لُل من الدؿلؿل الهغمي.
 مغ٦ؼٍت والمغ٦ؼٍت اجساط ال٣غاعاث في ٧ل ؤظؼاء اإلانٓمت.
 نٓام الاجهاالث الٗمىصًت وألاُ٣ٞت.

ؤما  F.E.Emeryوػمُله ٣ٞ E.L.Tristض ؤُُٖا جدلُال "مخ٣ضما عبٗت ؤنىإ من البِئاث :البِئت الؿا٦نت ،البِئت الؿا٦نت
الٗن٣ىصًت  ،البِئت اإلاًُغبت طاث عص الٟٗل والبِئت قضًضة الخٛحر والضًنامُُ٨ت " .
وبازخهاع ٞالبِئت الؿا٦نت ال جخٛحر نؿبُا وبالخالي ٞهي ال حك٩ل زُغا ٖلى اإلانٓمت ،ؤما البِئت الؿا٦نت الٗن٣ىصًت
ٞخخٛحر بك٩ل جضعٍجي وبالخالي ٞاإلانٓماث التي جىظض في ىظو البِئاث ج٩ىو مغجبُت بالخسُُِ َىٍل ألاظل وجمُل ىُا٧لها
الخنُٓمُت بلى اإلاغ٦ؼٍت.
ؤما الخهنُ ٠الشالض ٞهى ؤ٦ثر حُٗ٣ضا وٍخمحز بؿُُغة اإلانٓمت وبالخالي ٞهي جماعؽ جإزحرا ٖلى البِئت  ،ؤما آزغ الخهنُٟاث
ٞهى ألا٦ثر صًنامُُ٨ت وٍخه ٠بىظىص ال٨شحر من اإلاخٛحراث اإلاخٟاٖلت واإلاترابُت والؿغَٗت الخٛحر  ،وٍغي ٦شحر من عواص ال٨ٟغ
ؤلاصاعي ؤو ىظا النىٕ ألازحر من البِئاث ىى" الؿاثض زال ٫الشمانِناث والدؿُٗناث من ال٣غو الٗكغٍن " .
وبالخالي ٖلى اإلانٓمت ؤو ج٣ىم بخُىٍغ طاتها من زال ٫ججضًض وجُٟٗل ؤظهؼتها ؤلاصاعٍت و٢ضعاث ؤٞغاصىا من زال ٫الخ٩ىٍن
والخضعٍب.
ؤما الضعاؾت ألازحرة التي ٢ام بها  Lorsch.Jو ٞ Lawrence.Pهي حٗخمض ٖلى اإلاُاب٣ت بحو البِئت الضازلُت لإلصاعة وبِئتها
الخاعظُت،من زال ٫اٞتراى ؤؾاا ي ٌٗخبر ؤو اإلانٓماث ألا٦ثر نجاخا وٞاٖلُت هي التي جخه ٠بضعظت ٖالُت من الخُاب ٤بحو
البُئخحو الضازلُت والخاعظُت م٣اعنت باإلانٓماث ألا٢ل نجاخا.
وبهظا نهل بلى جىيُذ مهم من ؤو البِئت بما جدمله من نٓم و٢ىانحو وٖاصاث وج٣الُض هي التي جد٨م ٖملُت جنُٓم وؤصاء
النٓم الخ٩ىمُت يمن جل ٪البِئت ،وبالخالي ًاصي بنا ىظا بلى ال٣ى ٫ؤو نجاح جنُٓم بصاعي ما في مجخم٘ مٗحو ال ٌٗني
بالًغوعة نجاخه في مجخم٘ آزغ ،وطل ٪و الخنُٓم ؤلاصاعي ٌٗبر ٖن ٞلؿٟت بُئُت زانت بمجخم٘ صوو مجخم٘ آزغ.
وبالخالي ال ًم٨ن حُٛحر اإلاجخم٘ بمغاؾُم ٦ما ٢ا ٫بظل ٪ميكاٌ هغوػيه  ،بل ًجب الٗىصة والغظىٕ بلى اإلاخٛحراث البُئُت جها
وخضىا ال٣اصعة ٖلى جٟؿحر َبُٗت ؤي نٓام بصاعي وٖلى جٟؿحر ختى ألانماٍ الؿلىُ٦ت اإلاسخلٟت صازل ىظا النٓام .
وٖلى ىظا ألاؾاؽ نهل بلى جدضًض مٟهىم البِئت الاظخماُٖت والتي جخٗل"٤با ويإ والٗاصاث الاظخماُٖت وؤنماٍ
الؿلى ٥الؿاثضة في اإلاجخم٘ ومؿخىٍاث واججاىاث الخٗلُم"  ،وىنا ٥حٗغٍ ٠آزغ ًه ٠البِئت الاظخماُٖت بإجها " ُ٦اناث
ج ٘٣زاعط الخنُٓم وجازغ ٖلى ؤصاثه" .
 - 1ادلرجع نفسو  ،ص . 84
 - 2ادلرجع نفسو  ،ص . 85

 - 3طارؽ طو  "،السلوك التنظيمي في بيئة العولمة و األنترنت" ،مصر  :دار الفكر اجلامعي  ،2008 ،ص . 104
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٦ما ٢ضم ٦ظل ٪بٌٗ ٖلماء النٓم مٟهىما ؤ٦ثر جدضًضا للبيئت الاحخماعيت من ؤجها "٧ل ما ًدُِ بالخنُٓم وٍمشل ؾُا١
ٖمله"  ،وٍنبػي ىنا ؤو نكحر بلى نُ٣ت مهمت وهي يغوعة الخٟغٍ ٤بحو الٓغو ٝالاظخماُٖت والش٣اُٞت ٦مخٛحراث بُئُت مازغة
ٖلى ق٩ل الخنُٓم وؤصاء ؤٞغاصو وبحو الش٣اٞت الخنُٓمُت التي جمشل مجمىٖت الُ٣م صازل الخنُٓم ؤلاصاعي.
ومن ىظو الخٗاعٍ ٠للبِئت الاظخماُٖت ًم٨ن ؤو ندضص ؤىم اإلاخٛحراث التي جازغ بك٩ل مباقغ وٚحر مباقغ في بناء وؤصاء ؤلاصاعة
الٗامت وهي حكمل :
 - 1البىاء الاحخماعي :
وىى ًنُىي ٖلى مسخل ٠الخهاثو ألاؾاؾُت وٖلى ق٩ل وَبُٗت جغُ٦ب الخنُٓماث الٟغُٖت للمجخم٘ وٖلى نمِ
الٗال٢اث بحو ؤٞغاصىا  ،ومما ال قُٞ ٪ه ؤو ىظا البناء الاظخماعي له من ألازغ ٖلى الهُا٧ل الخنُٓمُت لإلصاعة الٗامت
والٗال٢اث الٗامت ٞحها ما ٌٗبر ٖن ؤلاَاع اإلادضص لنجاخها ؤو ٞكلها .
ولخدضًض َبُٗت ىظا البناء الاظخماعي ٣ٞض ؤبغػ عاثض الضعاؾاث ؤلاصاعٍت اإلا٣اعنت بٗض الخغب الٗاإلاُت الشانُت ؿغص عحؼ Fred
 W.Riggsفي جدلُله للبناء الاظخماعي من ؤو ىظا ألازحر ًدخىي ٖلى نىٖحو من الخنُٓماث الاظخماُٖت  ،ألاولُت ؤو البضاثُت
والتي جخ٩ىو من الٗاثلت وال٣بُلت وهي حٗبحر ٖن اإلاجخمٗاث الخ٣لُضًت الؼعاُٖت ،والشانىٍت ٧اإلانٓماث الا٢خهاصًت والن٣ابُت
وألاخؼاب الؿُاؾُت وهي جمشل اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت الهناُٖت.
وفي ْل ىظا الخهنُ ٠نلخٔ ٚلبت الُاب٘ الشخص ي ٖلى الؿلى ٥الخنُٓمي لألٞغاص في الخنُٓماث ألاولُت ،و٦ظا ٞغى
مجمىٖت من الُ٣ىص وال٣ىاٖض الغؾمُت للخض من الؿلىُ٦اث واإلاماعؾاث الشخهُت.ؤما في اإلاجخمٗاث طاث الخنُٓماث
الشانىٍت ٞمن اإلاخى "٘٢ؤو جدل اإلاٗاًحر اإلاىيىُٖت مدل الُاب٘ الشخص ي وٍ٣ل الاىخمام بمٗاًحر الدكضص في جُبُ٤
ؤلاظغاءاث الخنُٓمُت  ،خُض ًدل مدلها مٗاًحر اإلاغونت والخُٛحر" .
 - 2ؾماث الشخهيت الىَىيت :
جمشل الشخهُت ال٣ىمُت زهاثو النمِ الؿلى٧ي ونمِ الخ٨ٟحر وؤلاصعا ٥ونمِ الُ٣م التي جمحز ٚالبُت ؤٞغاص اإلاجخم٘ وفي
ما ًلي جىيُذ لهظو الٗنانغ الشالزت :
أ  -زهاثو الىمِ الؿلىوي :
ل٣ض ازخل ٠اإلا٨ٟغوو في جٟؿحر صوا ٘ٞالؿلى ٥لضي ألاٞغاص ٞ ،البٌٗ ًغي ؤو بقبإ خاظاث الٟغص ًنضعط و٣ٞا لترجِب
جهاٖضي من خاظاث صنُا بلى خاظاث وعٚباث ٖلُا ،وٍغي آزغوو ؤو صاُٗٞت الٟغص جٟؿغ بمضي " بصعا٦ه لٗضالت الٗاثض
اإلاخى ٘٢من ؾلى٦ه والخ٩لٟت اإلاغجبُت به" .
وجظىب ٞئت ؤزغي بلى اٖخباع ؾلى ٥الٟغص مغجبِ بالهض ٝالظي ًدضصو لنٟؿه ومضي ج٣اعبه ؤو جناً٢ه م٘ ىض ٝاإلانٓمت ،
و٢ض ً٩ىو ؾلى٧ا بًجابُا ؤو ؾلبُا.ؤما م٨ٟغ ٖلم النٟـ ألامغٍ٩ي ماوليالهض في ٦خابه  :مجخمع الاهجاػ The achieving society
ُٞبرػ زالزت خىاٞؼ هي  :الخاحت بلى اللىة  ،الخاحت بلى الاهخماء والخاحت بلى الاهجاػ  ،وحٗخبر ىظو الخىاٞؼ الشالر ماقغا
ؤؾاؾُا في بناء النٓم ؤلاصاعٍت وجدضًض مماعؾاتها .
 - 1ادلرجع نفسو  ،ص .88
 - 2ادلرجع نفسو  ،ص .88

 - 3أمحد فوزي ملوخية  "،اإلدارة لرجال األعمال والحكومات " ،مصر  :مركز االسكندرية للكتاب  ، 2009 ،ص.141
 - 4زلمد ابراىيم درويش  ،زلمد زلمد بدراف " ،مبادئ اإلدارة العامة " ،مصر  :دار النهضة العربية  ، 2008 ،ص.231
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ب -زهاثو الىمِ ؤلاصعاوي :
وٍمشل الؿماث الظىنُت للمجخم٘ وٍخدضص ؤلاصعا ٥ىنا في ؤنه ٖباعة ٖن ٖملُت ٖ٣لُت ج٣ىم بدنُٓم اإلاٗلىماث التي جغص
الٗ٣ل من البِئت الخاعظُت  ،وؤبغػ اإلااقغاث الضالت ٖلى ىظا النمِ ؤلاصعا٧ي هي :
 الاؾخياهت :
من اإلاجخمٗاث من جهل بلى خض الغيا والؿٗاصة بال٨شحر من اإلاؿلماث اإلاىعوزت ،و ىظا ما ظٗل ؤخض ال٣ٟهاء البرًُانُحو
ً٣ى ٫بجهم ًًٟلىو ؤو ًد٨مهم ألاظضاص من ٢بىعىم ،وىنا ٥مجخمٗاث ؤزغي جبدض ٖن الابخ٩اع واًجاص الخلى ٫إلاكا٧لها .
 اللضعة على الابخياع :
ما ٖغٞناو من ؤصبُاث ؤلاصاعة ؤجها ٖلم وٞن وهي في جُىع مؿخمغ اؾخجابت إلاسخل ٠الخٛحراث التي جدضر ٚ ،حر ؤو ىنا٥
مجخمٗاث ؤؾحرة بٗاصاث وج٣الُض جدؿم بالشباث وَٛلب ٖلحها الجمىص وٖضم الابخ٩اع وجإنـ بلى الخ٣لُض ومدا٧اة الٛحر ٞخهبذ
مجخمٗاث ج٣لُضًت وٍهبذ الخجضًض ٞحها زىعة ٖلى الخنُٓم ٩٦ل.
 الخعضصيت واإلاغوهت الظَىيت :
وفي ىظا نغي ؤو اإلاجخمٗاث اإلاغنت طىنُا واإلاامنت بالخٗضصًت ال٨ٟغٍت ج٩ىو ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى جُىٍغ طاتها وبصاعتها ،ؤما
اإلاجخمٗاث ؤخاصًت النٓغة والخ٨ٟحر" ٛٞالبا ما ً٩ىو نمِ ؤلاصاعة ٞحها بؿُُا وال ًدمل جنىٖا وجىائما م٘ الىا. "٘٢
 العلم والعلالهيت :
جدباًن اإلاجخمٗاث في ىظا ؤلاَاع بحو من ًبدض ؤٞغاصىا وٍجزٖىو بلى الخ٨ٟحر الٗلمي واإلانهج الٗ٣الني ،وبحو من ًبدشىو
ٖن ألاؾُىعة وبن٩اع اإلانُ ٤الٗلمي والدك ٪ُ٨في ٢ضعة الٗ٣ل ٖلى حُٛحر الىا ، ٘٢ومن ىظا نؿخنخج ؤو ؤؾالُب ؤلاصاعة
الٗلمُت ال ًم٨ن لها النجاح بال في منار جنُٓمي ٢اثم ٖلى الٗلم والٗ٣النُت .
 الاَخمام باإلاًمىن ؤو الكيل:
ٌٗبر نمىطط ؤلاصاعة با ىضاٖ ٝن بٗض ز٣افي و٨ٞغ ًغجبِ باإلاًمىو ٖلى خؿاب الك٩ل  ،وىظو زانُت ؤؾاؾُت في
النٓم ؤلاصاعٍت اإلاخ٣ضمت ٖلى زال ٝالاىخمام بالك٩لُاث في بٌٗ النٓم ؤلاصاعٍت في الضو ٫النامُت والتر٦حز ٖلى الخُٗ٣ضاث
ؤلاصاعٍت والغمىػ اإلا٨خبُت و٦ثرة الخىُٗ٢اث.
 - 3البىاء الخعليمي والثلافي :
ال ق ٪ؤو للمؿخىي الخٗلُمي والش٣افي في ؤي مجخم٘ صوع ٗٞا ٫وبًجابي في جدضًض اإلاالمذ الٗامت للبحرو٢غاَُاث
الخ٩ىمُتٚ،حر ؤو ىنا ٥ماقغاث ٢ض جغ ٘ٞؤو ججز ٫من نكاٍ جل ٪اإلانٓماث الٗامتٞ،دحو ج٩ىو نؿبت ألامُت مغجٟٗت ٞهظا
ٌُٗي نىٖا مُٗنا من الش٣اٞت الخنُٓمُت ٖلى اإلاؿخىٍاث الىُُْٟت الضنُا ،واندكاع ىظو الٓاىغة ًٟغى ٖلى النٓم ؤلاصاعٍت
وُْٟت الاجهاٚ ٫حر اإلا٨خىبت.
٦ما ًنجغ ٖجها ؤًًا نُا ١ؤلاقغا ٝالًُ ٤الظي ًاصي بلى حٗضص مؿخىٍاث الؿلُت الخنُٟظًت وٍهبذ ىُ٩لها الخنُٓمي
َىٍال .
وٖلى الٗ٨ـ من طلٞ ٪ماقغاث الخٗلُم والش٣اٞت الٗالُت جؼٍض من نُا ١ؤلاقغا ٝالىاؾ٘ ،وبلى ٢لت اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت
و٢لت الخاظت بلى الخضزل الخٟهُلي اإلاباقغ٦،ما جؼٍض ىظو الخاظت من "مٗاًحر الالمغ٦ؼٍت،الخىاٞؼ،ظماُٖت الؿلُت ومضي
جىاٞغ ؤنٓمت اإلاٗلىماث" .
 - 1ادلرجع نفسو  ،ص .239
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ونٟىة ال٣ىٞ ٫ةو البِئت الاظخماُٖت حٗبر ٖن مجمىٖت من الُ٣م واإلاخٛحراث التي جترظم في ق٩ل ؾلى ٥اظخماعي ٢ابل
للخٛحر صازل بُئخه ،و٦ظلٖ ٪ن ؾلى ٥جنُٓمي صازل ؤلاصاعة الٗامت ًتراوح بحو الانٗؼالي،الالخ٣اجي،ؤلابضاعي واإلاخمغص .
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 .8صعوَل مدمض ابغاىُم  ،مدمض مدمض بضعاو  "،مباصت ؤلاصاعة العامت" ،مهغ  :صاع الجهًت الٗغبُت ،
. 2008
َ .9ه َاع "، ١الؿلىن الخىظيمي في بيئت العىإلات و ألاهترهذ " ،مهغ  :صاع ال٨ٟغ الجامعي ،
.2009
 .10ملىزُت ؤخمض ٞىػي  "،ؤلاصاعة لغحاٌ ألاعماٌ والخىىماث" ،مهغ  :مغ٦ؼ ؤلاؾ٨نضعٍت لل٨خاب ،
.2002
 .11ؾلُماو مٓهغ " ،كهت الضياهاث " ، 2ٍ ،مهغ  :م٨خبت مضبولي ،
.1995
ٖ .12اقىع  ،ؤخمض ن٣غ  "،بنالح ؤلاصاعة الخىىميت " ،مهغ  :اإلانٓمت الٗغبُت للخنمُت ؤلاصاعٍت ،
.1979
 ( .13ـ  ،ـ ) " ،ؤلاصاعة العامت  :مضزل بيئي ملاعن "،بحروث  :صاع الجهًت الٗغبُت ،
.2006
ٖ .14لي ظما ٫ؾالمت " ،الىظام الؿياس ي والبىاء الاحخماعي " ، 1ٍ ،ال٣اىغة  :صاع الجهًت الٗغبُت ،
.2008
ٖ .15نبت ىالت مدمض لبِب  ،نُٟحو ٖؼث الخبِص ي  "،ؤلاصاعة العامت " ،ظامٗت ال٣اىغة ٧ :لُت الخجاعة ،
.2007
 .16عقىاو  ،خؿحو ٖبض الخمُض ؤخمض  "،البىاء الاحخماعي " ،مهغ  :ماؾؿت قباب الجامٗت ،
. 2006
( .17ـ  ،ـ ) " ،البيئت و اإلاجخمع  :صعاؾت في علم احخماع البيئت " ،مهغ  :اإلا٨خب الجامعي الخضًض ،

 - 1أمحد فوزي ملوخية  ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 142

92

العضص  : 16ؿيـغر – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

1405م)
َ 808ـ/
اإلاؿاع الاحخماعي والخعليمي للعالمت عبض الغخمً بً زلضون (
ؤ.كاجل بلهام/حامعت اإلاؿيلت،الجؼاثغ

ؤ.ول عؼوػ/حامعت ػغصايت،الجؼاثغ
ملخو :

ًة
1405م) شخهُت ٞظة في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي بىظه زام وال٨ٟغ ؤلانؿاني بىظه
ٌٗخبر عبض الغخمً بً زلضون (ثَ808ـ /
ٖام ،بهغ الكغ ١والٛغب بٗب٣غٍخه وصاع الن٣اف خى ٫ؤ٩ٞاعو وخُاجه ٞكٛل آلاعاء والٗ٣ى ،٫وٍمشل اإلاؿاع الخٗلُمي
والاظخماعي البن زلضوو مٟخاخا للٗضًض من الً٣اًا التي ماػالذ ٖال٣ت في طىن الباخشحو ،طل ٪ؤنه ال ًم٨ن فهمه إال من
زال ٫مٗغٞت ىظا اإلاؿاع٣ٞ ،ض ٖاف خُاة نازبت ظمٗذ بحو الٗلم والؿُاؾت بحو الُمىح والخُبت ،خُاة ملُئت بالُٗاء
والخإل ،٤خُاة ؤىلخه ؤو ًدخل مىٗ٢ا ٞغٍضا ومخمحزا في جغار ال٨ٟغ الٗالمي.
اليلماث اإلاـخاخيت ٖ:بض الغخمن بن زلضوو ،الخُاة الاظخماُٖت،الخُاة الش٣اُٞت،اإلاٛغب ؤلاؾالمي.

ملضمت:
ل٣ض ٖغ ٝاإلاٛغب ؤلاؾالمي زال ٫ال٣غو الشامن الهجغي14/م ْهىع نسبت ٖاإلات ؤبهغث ال٨شحرًن ب٨ٟغىا وز٣اٞتها وفي زىيها
مٗتر ٥الؿُاؾت،بط لم ج٨ن مهمتها ٖلمُت ٞدؿب بل ججاوػتها بلى اخترا ٝاإلانانب الؿُاؾُت وال٨خابت الؿلُانُت.وحٗضي
ألامغ بلى جىظُه ألاخضار الخاعٍسُت وننٗها ،وَٗخبر ٖبض الغخمن بن زلضوو زحر ؤنمىطط لهظو الٓاىغة٣ٞ ،ض ٖاف خُاة
نازبت خاٞلت بالخغ٦ت وألاخضار واإلاٛامغاث والخ٣لباث الؿُاؾُت٩ٞ،او صاثم البدض ٖن آلاٞا ١الجضًضة والخجغبت الٗمُ٣ت
مخن٣ال بحو عبىٕ اإلاٛغب ؤلاؾالمي واإلاكغٗٞ،١اف َٟال مغٞها،نبُا َمىخا مىىىبا،قابا ٖنُضاٖ،اإلاا ٦بحرا ووػٍغا و٢ايُا
وسجُنا ٩ٞاو م٨ٟغا طُ٦ا وؾُاؾُا مدن٩ا ؤج٣ن اللٗبخحو الٗلم والؿُاؾت.
-1

وؿب عبض الغخمان ابً زلضون:

1405م) بلى ؤؾغة ًمنُت خًغمُت نؿبها في ؤلاؾالم ٌٗىص بلى واثل بن حجغ،صزل
َ808ـ/
ًندؿب عبض الغخمً بً زلضون( ث
ؤٞغاص ىظو ألاؾغة ألانضلـ م٘ الٟاجدحو الٗغب في ؤوازغ ال٣غو الشالض هجغي اإلاىا ٤ٞلـ ال٣غو الخاؾ٘ مُالصي ٖن َغٍ ٤ؤخض
()
ؤٞغاصىا و ىى زالض بن ٖشماو الظي اقتهغ ُٞما بٗض باؾم زلضوو الظي اؾخ٣غ في اقبُلُت.

( )1المقدمة ،ج ،1حتقيق  :علي عبد الواحد وايف،الطبعة الرابعة ،هنضة مصر للنشر والطباعة ،القاىرة ،أكتوبر2006 ،ـ ،ص30؛ البد من اإلشارة إىل أف
ىناؾ شك يف صحة األصل العريب ذلذه األسرة و ذلك ُنكم أف كثًنا من العائالت سواء يف ادلغرب أو األندلس كانت حريصة على االنتساب إىل أصل
عريب ،وذلك دلا كاف حيظى بو العرب من مكانة راقية ألهنم كانوا أىل الرياسة و احلكم يف البالد ،و من األسباب اليت دعمت ىذا الشك موقف ابن خلدوف
من العرب أو نظرتو إليهم ،غًن أننا إذا متعنا جيدا يف حديث ابن خلدوف عن العرب جنده يعين هبذه الصفات البدو ،رحاب عكاوي  " :ابن خلدون أشهر

مؤرخ عرفو اإلسالم" ،ط ،1دار الفكر العريب ،بًنوت1418 ،ىػ1998/ـ ،ص.10
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والجضًغ بالظ٦غ بلى ؤو ىظو ألاؾغة ٢ض ج٣لضث منانب ظض ٖالُت ؾىاء ٖلى الهُٗض الؿُاا ي ؤو الٗؿ٨غي طل ٪ؤجهم
اخخلىا مىا ٘٢مغمى٢ت في اقبُلُتٞ.بؿُىا نٟىطىم وىُمنىا ٖلى مجلـ اإلاضًنت .بغػ مجهم ال٨شحر من عظا ٫الضولت و الٗضًض
من الكٗغاء اإلاىىىبحو مما ق٩ل لهم قهغة واؾٗت في مسخل ٠ؤعظاء ألانضلـ ،خُض انسغٍ البٌٗ مجهم في ٞغ٢ت الجنىص
الُمنحو و اقتر ٥ػُٖمهم ٦غٍذ و ؤزىو زالض في الشىعة التي نكبذ باقبُلُت يض ألامحر ٖبض هللا اإلاغواني ألامىي ،وبٗضىا
اؾخ٣ل ٦غٍذ بإمغ اقبُلُت مضة من الؼمن ،ىظا ًٞال ٖلى اقترا ٥ؤؾغة زلضوو في مٗغ٦ت الؼالكت( ) بلى ظانب يىؾف بً
جاقـحن يض النهاعي ،خُض جم٨نىا من اؾترظإ الغٍاؾت و الجاو ٖن َغٍ ٤الاجها ٫بالىالة الجضص به ،و في ؾنت
1223م نؼخذ ؤؾغة ابن زلضوو بلى بٞغٍُ٣ت ٞإ٦غم الخٟهُىو وٞاصتهم و ُٖٟىا ٖلحهم،و ٢لضوىم منانبا ٞاقخٛل ظض
620ىـ/
()
ابً زلضون ألاو ٫مدمض خاظبا لألمحر ؤبى ؿاعؽ خا٦م بجاًت.
وجىلى الجض الشاني ؤبى بىغ مدمض قاوو صولت الخٟهحو بخىنـ ،ؤما والضو مدمض ٣ٞض آزغ الٗؼوٖ ٝن الؿُاؾت و الخٟغٙ
للخُاة الٗلمُتٞ ،اىخم بال٣ٟه اإلاال٩ي وصعؽ الكٗغ ،واللٛت واقخٛل بخضعَـ ال٣ٟه اإلاال٩ي و اإلانُ ٤والٟلؿٟت.و اإلاشحر
لإلعجاب ؤو بِخه ىى ؤخض ألاما٦ن التي ًجخم٘ ٞحها ٖلماء جىنـ و ؤصبائىا.
والٓاىغ ؤو والض ابً زلضون لِـ الىخُض من ؤؾغجه الظي اىخم بالجانب الٗلمي٣ٞ ،ض نب ٜمن ٢بله في ألانضلـ و اإلاٛغب
ٖضص ٦بحر من ؤٞغاصىا ،و نظ٦غ من ىاالء :عمغ بً زلضون الظي ٧انذ له ٢ضم عاسخت في الٗلىم الغٍايُت و الٟل.٪
1349م مسلٟا ٖضصا من ألاوالص ىم:عبض
والبض من ؤلاقاعة بلى ؤو والض ابً زلضون ٢ض جىفي في الُاٖىو الظي خل ؾنت749ىـ/
الغخمان ،و ٧او آنظا ٥في الشامنت ٖكغ من ٖمغو و بزىجه (عمغ ،مىس ى ،يخي و مدمض وىى ؤ٦برىم) ،و بغػ من بُجهم عبض
الغخمان و ق٣ُ٣ه يخي.
 -2وكإجه وحعليمه:
1332م٦ ،ني بإبي ػيض نؿبت بلى ابنه ألا٦بر ػيض ،و ل٣ب بىلي
ولض عبض الغخمً ابً زلضون بخىنـ في عمًاو ؾنت732ىـ/
الضيً بؿبب والًخه للً٣اء اإلاال٩ي بال٣اىغة ،واقتهغ بابً زلضون نؿبت بلى ظضو زالض ،وون ٠باإلااليي نؿبت بلى مظىبه
()
ال٣ٟهي زهىنا بٗض جىلُه منهب ٢اض ي الً٣اء اإلاالُ٨ت في مهغ ،و ونٟىو بالخًغمي نؿبت بلى ؤنله.
ناىُٖ ٪ن ؤل٣اب ؤزغي (٧الىػٍغ ،ؤو الغثِـ ،الُ٣ٟه ،بمام ألاثمت ،ظما ٫ؤلاؾالم واإلاؿلمحو)( ) ،ل٣ض ٧او ابً زلضون "عظال
ٞايال خؿن الخل ٤ظم الًٟاثل ،باىغ الخهل ع ُ٘ٞال٣ضعْ ،اىغ الخُاء ،ؤنُل اإلاجض ،و٢ىع اإلاجلـٖ ،الي الهمت٢ ،ىي

( )1الزالقة :من ادلعارؾ ذات األثر البعيد يف احلياة اإلسالمية باألندلس ،و كانت البن عباد و يوسف بن تاشفٌن ضد ملك اجلاللقة ،استشهد فيها طائفة
كبًنة من أسرة ابن خلدوف ،و كاف االنتصار فيها للمسلمٌن" ،التعريف بابن خلدون ورحلتو غربا وشرقا " ،حتقيق :زلمد ابن تاويت الطنجي ،مراجعة :
ابراىيم شبوح ،دار القًنواف للنشر ،تونس ،2006،ص.8

( )2ابن خلدوف" :المقدمة" ،ج ،1حتقيق :علي عبد الواحد وايف ،ص ص .37-36

(" )3رحلتو غربا و شرقا " ،ص ص 14-10؛ حيي ابن خلدوف  :شغل عدة مناصب منها احلجابة وذلك دلدة طويلة ،أنتج أعم اؿ أدبية تارخيية مثل كتاب
لبغية الرواد يف ذكر ادللوؾ من بين عبد الواد ،وقصيدتو يف السيف والعلم ،و كانت لو مراسالت سلطانية مع ملك غرناطة زلمد اخلامس الغ ين باهلل ،و وزيره

ابن اخلطيب مات حيي ابن خلدوف قتيال على يد ويل العهد ابن تاشفٌن سنة 780ىػ1369/ـ ،أمحد مختار العبادي" :تاريخ المغرب و األندلس" ،مؤسسة

شباب اجلامعة ،اإلسكندرية2008 ،ـ ،ص.195

(" )4المقدمة" :ج ،1حتقيق :علي عبد الواحد وايف ،ص ص .30-29
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الجإفَ،امدا ل٣جو الغٍاؾت ،زاَبا للخٔ ،مخ٣ضما في الٟنىو الٗ٣لُت و الن٣لُت ،مخٗضص اإلاؼاًا ،ؾضًض البدض٦ ،شحر
الخ،ٟٔصخُذ الخهىع ،باعٕ الخِ ،ظىاصا ،خؿن الٗكغة ،مبظو ٫اإلاكاع٦ت ،مٟسغا من مٟازغ الخسىم اإلاٛغبُت،) ("...وُٞه
ً٣ى ٫ؤبى اللاؾم مدمض الخـىاور" :وزلضوو بٟخذ الخاء اإلاعجبت وآزغو نىو ،خ ٟٔال٣غآو ال٨غٍم و الكاَبخحو و
مسخهغ ابن الخاظب الٟغعي ،و ج٣ٟه بإبي ٖبض هللا الجُاني٢ ،غؤ ٖلُه التهظًب و ٖلُه ج٣ٟه ،و خ ٟٔاإلاٗل٣اث و الخماؾت و
()
قٗغ ابن خبِب".
و لإلقاعة ٞةو ابً زلضون ٢ض جؼوط من ٞخاة زغٍت ابنت ٢اثض ظِل الخٟهُحو اإلاٗغو ٝبمدمض ابن الخ٨م الظي ًنخمي بلى
()
1353م.
واخضة من ؤقهغ ألاؾغ ؤلاٞغٍُ٣ت و طل ٪خىالي754ىـ/
جمحز عبض الغخمً بخى٢ض ط٧اثه ،و ؾمى ٨ٞغو ،عظاخخت ناصعة مىؾىٕ اإلاٗاع ٝوَغٍ ٠آلاعاء واإلاىا ٠٢نِٟـ اإلاالٟاث،
ًىظض في ىظا الٗالم عظا ٫ال واػٕ لهم ،و عظا ٫بالٍ مهغة صىاث ،ل٨ن ًنضع وظىص طوي النباىت الُغٍٟت الخهبت ،و ابن
زلضوو ؤخض ىاالء ٞةلُه ًغظ٘ الًٟل ؤو آلاصاب الٗغبُت حؿخُُ٘ ؤو جٟسغ بإجها ٧انذ ألاولى في وي٘ الٟلؿٟت الاظخماُٖت في
()
٢الب ٖلمي.
صعؽ ابً زلضون الٗلىم الكغُٖت من خضًض ،و جٟؿحر ،و ٣ٞه ٖلى اإلاظىب اإلاال٩ي ،و ؤنى ٫وجىخُض ،باإلياٞت بلى الٗلىم
اللؿانُت ،انخ٣ل بٗضىا لضعاؾت اإلانُ ٤والٟلؿٟت و الٗلىم الغٍايُت و الُبُُٗت ،وخط ي بةعجاب ؤؾاجظجه في ظمُ٘
()
صعاؾاجه و نا ٫بظاػاتهم و ىظا ما ؤىله و ًهبذ ٣ٞحها وماعزا وؤصًبا وقاٖغا ،وُٞلؿىٞا وخاظبا وصبلىماؾُا.
نن ٠جاعٍسه ال٨بحر في ؾب٘ مجلضاث و ٧او ٌؿل ٪في ب٢غاثه مؿل ٪ألا٢ضمحو والؼؼالي و الـسغر م٘ بن٩اع َغٍ٣ت َلبت
العجم ،و ً٣ى ٫بو ازخهاع ال٨خب في ٧ل ٞن والخُ٣ض با لٟاّ ٖلى َغٍ٣ت الًٗض ،و ٚحرو من مداصزاث اإلاخإزغٍن و الٗلم
()
وعاء طل.٪
َا ُ
"قغح البرصة قغخا بضٌٗا ص ٫به ٖلى بنٟؿاح طعٖه وج َاٟج ِو بصعا٦ه ،و ٚؼاعة خٟٓه ولخو ٦شحرا من ٦خب ابن عقض و ٖل٤
للؿلُاو ؤًام نٓغو في الٗ٣لُاث( ) جُ٣ضا مُٟضا في اإلانُ ٤و لخو مدهل ؤلامام ٞسغ الضًن الغاػي ،و ؤما نثرو و ؾلُانُاجه
النجُٗت ٞسلج بالٚت ،وعٍاى ٞنىو ،و مٗاصو ببضإًٟ ،غٖ ٙجها بغاٖت الجغيء ،قبُه البضاءاث بالخىاجم

()1

عبد الرمحن ابن خلدوف  " :شفاء السائل في تهذيب المسائل "،حتقيق:زلمد مطيع احلافظ ،ط  ،1دار الفكر ادلعاصر ،بًنوت1417 ،ىػ1996/ـ،

ص.24

( )2أمحد بن ادلقري التلمساين ":نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لسان الدين ابن الخطيب " ،ج ،6حتقيق  :إحساف عباس ،ط ،1
دار األُناث للرتمجة و النشر و التوزيع ،اجلزائر2008 ،ـ ،ص.172
( ")3تعريف الخلف برجال السلف" ،ج ،2ادلؤسسة الوطنية للفنوف ادلطبعية ،اجلزائر2007 ،ـ ،ص.27

( )4سيفيتالنا باتيسيفيا ":العمران البشري في مقدمة ابن خلدون" ،ترمجة :رضواف إبراىيم ،الدار العربية للكتاب ،تونس ،1978 ،ص.62
( )5طو حسٌن" :فلسفة ابن خلدون االجتماعية" ،ترمجة :زلمد عبد اهلل عناف ،ط ،1مطبعة االقتصاد ،مصر ،د.ت ،ص.26
(" )6رحلتو غربا و شرقا" ،ص ص .21-17
()7

أمحد بابا التمبكيت (ت1036ىػ) " :كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج " ،ج  ،1حتقيق  :زلمد مطبع ،وزارة األوقاؼ و الشؤوف اإلسالمية

احملمدية ،ادلغرب1421 ،ىػ200/ـ ،ص.271

()8العقليات :تسمى أيضا (العلوـ الفلسفية ) و (العلوـ احلكمية )  ،و تشمل ادلنطق و ما وراء الطبيعة ،و العلوـ الرياضية ،والعلوـ الطبيعية و الفلكية ،و
ادلوسيقى ،ادلقدمة :ج،1حتقيق عبد الواحد وايف،ص .39

95

العضص  : 16ؿيـغر – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

في نضاوة الخغو ٝو ٢غب الٗهض بدغٍت اإلاضاص ،و نٟىط ؤمغ ال٣غٍدت ،واؾترؾا ٫الُب٘ وؤما نٓمه ٞجهٌ لهظا الٗهض ٢ضما في
()
مُضاو الكٗغ ،و ن٣ضو باٖخباع ؤؾالُبهٞ ،انشاٖ ٫لُه ظىو و ىاو ٖلُه نٗبه ٞإحى منه ب٩ل ٚغٍبت"...
 - 2مكيسخه:
لٗله من الًغوعي في ىظا اإلا٣ام الخنىٍه بلى الاػصواظُت الخانلت في النو الخلضوني بحو الن٣ل والٗ٣ل ،طل ٪ؤنه ظغث الٗاصة
في الضعاؾاث الخلضونُت ٖلى جهنُ ٠ابن زلضوو بما في صاثغة اإلا٨ٟغٍن الٗ٣النُحو ؤو اإلا٨ٟغٍن الؿلُٟحو ،وىظا ما ؤوظب
نٗىبت في ٞهم نهىنه بك٩ل ظُض ،والٓاىغ ؤو نىٕ الضعاؾاث التي جل٣اىا ابن زلضوو وألاؾاجظة الظًن اخخ ٪بهم وؤزظ
ٖجهم ،واإلاجالـ الٗلمُت التي انخٓم ٞحها٧ ،ل طل ٪ظٗل ٨ٞغو ٨ٞغا مىؾىُٖا ،ال ٨ٞغا مخسهها٣ٞ ،ض اَل٘ زال ٫مغاخل
صعاؾخه ٖلى مسخل ٠ظىانب ال٨ٟغ ؤلاؾالمي بكُ٣ه الن٣لي والٗ٣لي ،وٞهم مسخلً٢ ٠اًاو ،وجم٨ن من منُ ٤الٟالؾٟت،
ومنُ ٤ألانىلُحو ،ما ؤ٦ؿبه ج٨ٟحرا منُُ٣ا ناعماً ،جم٘ بحو ٢ىة الاؾخضال ،٫وال٣ضعة ٖلى ظم٘ قخاث الىا ٘٢الاظخماعي في
اؾخ٣غاء ٖلمي ؾلُم( ).
نكإ ابً زلضون في بِئت جؼزغ بالٗلم والٗلماء ،و اؾخم٘ بلى صعوؽ مكاىحر ؤؾاجظة جىنـ ،من اللٛىٍحو و ٖلماء الكغَٗت،
و ٖلماء الضًن ،و ٢ض ؾاٖضجه ْغوٞه ٖلى جىؾُ٘ صاثغة قُىزه.
٦ما ؤبضي مىاىب عاجٗت محزجه ٖلى ؤ٢غانه،و ٢ض ٖني ابً زلضون بظ٦غ ؤؾماء مٗلمُه وؤؾاجظجه ،في مسخل ٠ىظو البدىر،
وجغظم لهم و ون ٠منا٢بهم وم٩انتهم في ٖلىمهم ومالٟاتهم.
ٞل٣ض ؾاىمذ نسبت من ؤإلا٘ ٖلماء الٗهغ في ج٩ىٍن ٨ٞغوٞ ،خخلمظ ٖلى ًض ٖلماء مهخمحو بال٣غاءاث ،وآزغٍن مهخمحو
بالخضًض ،وآزغٍن با صب ،وآزغٍن باإلانُ ٤والٗلىم الٗ٣لُت .وُٞما ًلي ؾنداو ٫ؤلاقاعة بلى ؤىم الٗلماء الظًن جخلمظ ٖلحهم
ابً زلضون.
ؤ -في العلىم الىلليت:
 في اللغاءاث:
ؤبى عبض هللا مدمض بً ؾعض بً بغاٌ ألاههاعر ألاهضلس ي اإلالغر.ؤبى العباؽ ؤخمض بً مدمض الؼواور بمام اإلا٣غثحو باإلاٛغب( ). في الخضيث:
 الكُش ؤبى البرواث مدمض بً مدمض بً ببغاَيم بً الخاج البلـيلي قُش اإلادضزحو وال٣ٟهاء والخُباء با نضلـ.( )1لساف الدين ابن اخلطيب (ت776ىػ) ":اإلحاطة" ،ج  ،3ص507؛ البد من اإلشارة إىل أف ابن خلدوف تعرض إىل كثًن من الشتائم والتطاوالت اليت
كانت يف حقو وىذه الظاىرة عرفت عند كثًن من العلماء ادلعاصرين لو ،إذا شعروا بشدة تفوقو عليهم عقال وعلما ،ومن بٌن أىم العلماء اؿ ذين ىامجوا ابن
خلدوف نذكر السخاوي  ،زلمد عبد الكرمي وايف  ":منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند ا لعرب" ،ط  ،2منشورات غارينيوس ،بانغازي،
 ،1998ص .276

( )2زلمد عابد اجلابري ":العصبية والدولة -معالم نظرة خلدونية في التاريخ اإلسالمي ،"-ط ،6منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ،بًنوت1994 ،

 ،ص.65-64

( )3ابن خلدوف ":التعريف بابن خلدون" ،ص ص.20 ،16 ،15
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 ؤمام اإلادضزحو قمـ الضيً ؤبى عبض هللا مدمض بً حابغ بً ؾلُان الليس ي الىاصياش ي. ؤبى مدمض عبض اإلاهيمً بً مدمض بً عبض اإلاهيمً الخًغمي( ). في الـله:
 ٢اض ي الجماٖت ؤبى عبض هللا مدمض بً عبض الؿالم بً يىؾف الهىاعر.ؤبى عبض هللا مدمض بً ؾليمان الؿُي.ؤبى عبض هللا بً عبض هللا الجياوي. ؤبى اللاؾم مدمض الليهغ( ). في اللؼت العغبيت:
ؤبى عبض هللا بً العغبي الخهايغر.ؤبى عبض هللا مدمض بً الكىاف الؼعػالي.ؤبى العباؽ ؤخمض بً اللهاع. ؤبى عبض هللا مدمض بً بدغ( ).ب -في العلىم العلليت:
ؤبى عبض هللا مدمض بً ببغاَيم آلابلي( ).( )1ولد عبد المهيمن بسبتة سنة 675ى 1276/ـ ،وىو صاحب القلم األعلى بادلغرب ،إماـ احلديث والعربية ،كاتب السلطاف أيب احلسن ،وكاف أبوه
قاضيا ،درس على يد األستاذ أبي إسحاق الغافقي  ،وعدة مشايخ ،وبرز يف علوـ اإلسناد ،وكثرة ادلشيخة ،وكتب لو أىل ادلغرب واألندلس وادلشرؽ،

واستكتبو رئيس األندلس الوزير أبو عبد اهلل بن الحكيم الرندي  ،وكتب عنو ،وانظم إىل طبقة الفضالء الذين كانوا مبجلسو ،وعمل عند السلطاف

أبي

الحسن ،وسار معو إىل إفريقية دلرض أصابو ،واشتغل يف عدة مناصب بعدىا  .يراجع لساف الدين ابن اخلطيب  " :أوصاف الناس في التواريخ والصالت"،

حتقيق :زلمد كماؿ شبانة ،ادلغرب -اإلمارات العربية ادلتحدة  :منشورات اللجنة ادلشرتكة لنشر الرتاث اإلسالمي،1977 ،ص ص100-99؛ وابن خلدوف :
"التعريف بابن خلدون" ،ص ص41-24 ،18؛ وابن القاضي ":جذوة االقتباس" ،ص444؛ وادلقري :أزىار الرياض ،ص .55؛
( )2ابن خلدوف" :التعريف بابن خلدون" ،ص.31 ،19
( )3ادلصدر نفسو ،ص.18-17

( )4محمد ابن إبراىيم العبدري التلمساني الشهًن باآلبلي (757-681ى1356-1282/ـ ) ،أصلو من األندلس من آبلة ،انتقلت عائلتو إىل تلمساف،
أين نشأ هبا يف كفالة جده القاضي ،فماؿ إىل انتحاؿ العلم ،وبرزت فيو معا مل النبوغ منذ صغره ،فأتقن العلوـ العقلية ،وتتلمذ على عدد غًن قليل من
مشيخة عصره ،فكاف جده من أمو محمد بن غلبون ىو أحد شيوخو ،باإلضافة إىل خلوف المغيلي اليهودي  ،و موسى ابن اإلمام  ،و أبو الحسن

التنسي ،ومحمد الهسكوري شيخو يف التعاليم ،أضف إىل ذلك تلقيو ادلعقوال ت والتعاليم واحلكمة (اإلذليات والطبيعيات ) على يد ابين اإلماـ ...
فاستوعب فلسفة العقالنيٌن؛ أمثاؿ :ابن رشد ،وابن سينا ،والفارابي ،والرازي  ،وكاف لذلك أثره يف تفتيق ذىنو ،وقد وصفو ابن خلدون بأنو "شيخ العلوم

العقلية" ،فقد كاف وقع اآلبلي عظيما يف نفس ابن خلدوف ،إذ تعلم منو مبادئ الفلسفة وادلنطق والرياضيات وعلم األصوؿ وسائر فروع احلكمة ،والزمو مدة

ثالث سنوات ،تكوف فيها تكوينا فلسفيا وعقالنيا فريدا  .ابن خلدوف  ":التعريف بابن خلدون " ،ص 22-21؛ وابن القاضي  " :جذوة االقتباس في ذكر

من حل من األعالم مدينة فاس " ،دار ادلنصورة للطباعة والورؽ ،الرباط ، 1973 ،ص304؛ والتنبكيت " :نيل االبتهاج بتطريز الديباج" ،إشراؼ وتقدمي :

97

العضص  : 16ؿيـغر – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي
ؤبى اللاؾم عبض هللا بً يىؾف بً عيىان اإلااللي.ؤبى عبض هللا مدمض بً عبض الىىع. -ؤبى عبض هللا مدمض بً الىجاع( ).

وبٗض اؾخٗغاى ٢اثمت مكُست بً زلضون ،ونىُٖت الٗلىم التي جل٣اىاً ،م٨ن ال٣ى ٫بو النو الخلضوني ٖباعة ٖن مٗاصلت
جٟاٖلذ ٞحها الٗلىم الن٣لُت والٗ٣لُت مٗا٣ٞ ،ض جم٨ن من اؾدُٗاب جٟانُل ىظو الٗلىم ٧لها ،واؾخسلو ن٣اٍ ال٣ىة
والًٗ ٠في ٧ل ٖلم ،واخترؽ من اإلاُباث التي ًم٨ن ؤو ًٞ ٘٣حها في خالت ما بطا انؿا ١وعاء اججاو مٗحو٣ٞ ،ض خاو ٫الخمُحز
ُٞما ًنؿب للٗ٣ل وما ًنؿب للن٣ل.
٦ما حٗضصث ال٨خب التي صعؾها ابً زلضون من ال٨خب الناصعة و الُ٣مت في ٖهغو( ) ،و ٢ض ط٦غىا في ٦خابه الخٗغٍ ٠و مجها :
(مسخهغ ابن الخاظب) الظي صعؾه في جىنـ ،و ىى من ٦خب ال٣ٟه اإلاال٩ي مسخو في ؤنى ٫ال٣ٟه اإلاال٩ي ،مالٟه مال٩ي
اإلاظىب٢ ،ام بكغح مباصت الدكغَ٘ في اإلاظاىب ٧لها ،و٦خاب ألاٚاني الكهحر و ٦خاب (الخلص ي ألخاصيث اإلاىَإ) و ٦خاب
(الدؿهيل البً مالً) و٦خاب (ألاقعاع الؿخت) و (الخماؾت لألعلم) ،و ٦خاب (التهظيب) ألبي ؾعيض البراصعي بلى ٚحر طل٪
من ٦خب ٖضًضة،باإلياٞت بلى ال٣غآو ال٨غٍم ٞالخلُٟت التي انُل ٤مجها هي بؾالمُت و الؾُما و ؤنه ؤخض جالمُظ مضعؾت ال٣غآو
ال٨غٍم٦ ،ما ال ً٣ل ؤزغ الخضًض النبىي الكغٍ٣ٞ ٠ض جم٨ن في ٖلىم الخضًض بمسخل ٠ؤنىاٖها ٩ٞاو واؾ٘ ؤلاَالٕ زانت
ٖلى صخُذ مؿلم الظي خط ي بٗناًت ٦بحرة في بالص اإلاٛغب ،ؤما بطا نٓغنا في ٖلم ؤنى ٫ال٣ٟه ؾنجضو ؤخض ألانىلُحو الظًن
()
جبنىا الُ٣اؽ ال٣ٟهي.
 - 3اهلُاعه عً الخلمظة و ؤؾبابه:
ان٨ب ابً زلضون منظ نٛغو ٖلى الضعاؾت و الخدهُل الٗلمي ،و طلٖ ٪لى ًض ظمهغة ٦بحرة من الٗلماء و الكُىر ألاظالء
ٞدهل ٖلى ٖلىم ومٗاع٦ ٝشحرة واؾٗت من مهاصع مسخلٟت و مخنىٖت ،ل٨ن ٖنض بلىٚه الشامنت ٖكغ من ٖمغو خضر
خاصزاو زُحراو خاال صوو مخابٗت صاعؾخه٦ ،ما ٧او لهما ؤزغ بلُ ٜفي حُٛحر مجغي خُاجه وىما:

عبد احلميد عبد اهلل اذلرامة ،ط  ،1منشورات كلية الدعوة اإلسالمية ،ليبيا،1989 ،ص ص416-411؛ وأبو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن أمحد ابن مرمي ":
البستان في ذكر األولياء والعلماء بتلمسان" ،حتقيق :أمحد بن أيب شنب ،اجلزائر :ادلطبعة الثعالبية ،1908 ،ص ص.219-214

( )1ابن خلدوف ":التعريف بابن خلدون"،ص ص.48 ،47 ،23 ،21
( )2ادللفت لالنتباه أنو ىناؾ من شكك يف إمكانيات إطالع ابن خلدوف على كل الكتب اليت ذاكرىا و من الذين شككوا نذكر طو حسٌن الذي يدعم
شكو ىذا بذكره أف ابن خلدوف ذكر استحالة احلصوؿ على نسخة من كتاب األغاين الشهًن ،طو حسٌن  :المرجع السابق ،ص ص 12-11؛ و برأينا ال
نستبعد إمكانية أف يكوف ابن خلدوف قد اطلع على كتاب األغاين وحفظ منو بعض أشعاره ،السيما أف الكتاب كاف متوفرا يف مكتبة الناصر األموي
باألندلس ،فضال على أف ىذا الكتاب كاف متداوال بٌن العلماء ،باإلضافة إىل أف ابن خلدوف مل يكن عاجزا عن احلصوؿ على ىذه النسخة ُنك ـ موؽعو و
مكانة أسرتو" ،رحلتو غربا و شر ًاق" ،ص ص.18

(" )3رحلتو غربا و شرقا" ،ص ص .19-16
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1349م) ،الظي ؤىل ٪ؤبىٍه وظمُ٘ من ٧او ًإزظ ٖجهم الٗلم من قُىزه ،و ٢ض جدؿغ ابن
749ىـ/
خاصر الُاٖىو( ) (زلضوو ٦شحرا ٖلى ما ٣ٞضو في ىظا الخاصر اإلاالم.
ؤما الخاصر آلازغ ٞهى هجغة مٗٓم الٗلماء و ألاصباء الظًن ؤٞلخىا من الُاٖىو من جىنـ بلى اإلاٛغب ألا٢ص ى م٘ ؾلُاوصولت بني مغٍن ؤبي الخؿن.
ٓٞل ابً زلضون بٗض ىظا ًترصص ٖلى آلابلي بانخٓام لخل٣ي الضعوؽ ،و بٗض عخُل آلابلي الخد ٤ابً زلضون جدذ بلخاحؤزُه ألا٦بر مدمض بسضمت الضولتًٞ ،ال ٖلى ؤنه خمل ٖلى ٖاج٣ه مهمت الٗمل من ؤظل ٦ؿب ال٣ىث ،و طل ٪من ؤظل
اإلادآٞت ٖلى اإلا٩انت الهامت التي ٧انذ ؤؾغجه حكٛلها صاثما في البالٍ ،باإلياٞت بلى ؾبب آزغ جمشل في خبه الكضًض و الظي
()
لم ًسمض ؤبضا للمٛامغاث و الخن٣ل و الغٚبت في زىى ٚماع الؿُاؾُت.
و ندُجت لهظو ألاؾباب ؤنبذ من الهٗب ٖلى ابً زلضون مخابٗت صعاؾخه٣ٞ ،ض ؤنبدذ الىؾاثل ٚحر مِؿغة له بخىنـ
إلاخابٗت صعاؾخه ،و الخٟغ ٙللٗلم ٦ما ٗٞل ؤبىو من ٢بل و ٦ما ٧او في نِخه ؤو ًٟٗلٞ ،مجغي خُاجه حٛحر ،و ؤزظ ًخُل٘ بلى جىلي
الىْاث ٠الٗامت ،و الاقترا ٥في قاوو الؿُاؾت و الؿحر في الُغٍ ٤نٟؿه الظي ؾاع ُٞه ظضاو ألاو ٫والشاني ،و ٦شحرا من
٢ضامى ؤؾغجه.
 -5عخلخه العلميت:
بالغٚم من ؤو الٓغو ٝخالذ صوو ؤو ًىانل ابً زلضون صعاؾخه ،بال ؤنه لم ًُإؽ ٩ٞاو صاثم البدض ٖن الٟغم من ؤظل
ال٣غاءة و ؤلاَالٕ و جل٣ي الٗلم و جضعَؿه ،وىى بظلً ٪غض ي ؤ٦بر عٚبت ٧انذ ٧امنت في نٟؿه و هي عٚبت خ٣ُ٣ت امخاػث بها
شخهِخه.
أ  -ببالص اإلاؼغب ؤلاؾالمي:
وبما ؤو ألاويإ في جىنـ لم حٗض ٌؿمذ له بمخابٗت حٗلُمه ٣ٞض ٢غع الغخُل و الخجى ٫في صوٍالث اإلاٛغب ؤلاؾالميٞ ،ؿاٞغ
759ىـ) ،و ىظا ما ؾمذ له بل٣اء اإلاكُست من ؤىل
1354م) ،و اخخ ٪ىنا ٥بؿلُاجها ؤبى عىان( ) (ث
755ىـ/
بلى ٞاؽ ؾنت (
1354م) بلى ٚاًت
755ىـ/
اإلاٛغب وؤىل ألانضلـ الىاٞضًن في ٚغى الؿٟاعةٞ ،إمط ى ابن زلضوو في ٞاؽ زمانُت ؤٖىام من (
1362م) خغم زاللها ٖلى مسالُت عظا ٫ال٨ٟغ ومماعؾت الخُابت و الكٗغ بلى ظانب الؿُاؾت ،و من بحو الٗلماء
763ىـ/
(
الظًن اخخ ٪بهم ابن زلضوو في ٞاؽ نظ٦غ :مدمض بً نـاع اإلاغاهص ي بمام ال٣غاءاث و مدمض اإلاؼغبي الخلمؿاوي ٢اض ي

()1

حادث الطاعوف الذي انتشر سنة 749ىػ 1349/ـ يف معظم أحناء العامل شرقيو و غربيو،فتضررت البالد اإلسالمية من مسرقند إىل ادلغرب و عصف

كذلك بإيطاليا و معظم البالد األوربية و األف دلس ،و يسميو ابن خلدوف بالطاعوف اجلارؼ ،فقد أىلك الكثًنين ،حسٌن عاصي  " :ابن خلدون مؤرخا "،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بًنوت1418 ،ىػ1991/ـ ،ص.19
(" )2رحلتو غربا و شرقا" ،ص ص .58-57

( )3أبو عنان  :ىو فارس المكنى بأبي عنان بن أبي الحسن ،المريني كاف يلقب بالمتوكل ،ثا ر على أبيو وملك ادلغرب األقصى و َناية و قسنطينة ،و
تلمساف و تونس و تويف يف سنة 759ىػ ،بويع لو بوالية العهد يف ربيع الثاين (752ىػ1351/ـ) اتصف باحلزـ و الذكاء و الشجاعة و الدىاء يف سياستو

الداخلية ،تويف عاـ (759ىػ1158/ـ) ،علي اجلزنائي  ":زىرة اآلس في بناء مدينة فاس " ،حتقيق :عبد الوىاب بن منصور ،ط  ،2ادلطبعة ادللكية ،الرباط،

1411ىػ1991/ـ ،ص 380؛ ابن احلاج النمًني (بعد 774ىػ)" :فيض العباب-و إفاضة قدح اآلداب في الحركة السعدية إلى قسنطينة و الزاب،"-
حتقيق :زلمد ابن شقروف ،ط ،1دار الغرب اإلسالمية ،بًنوت1990 ،ـ ،ص .88
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786ىـ) و مدمض بً عبض
الجماٖت بٟاؽ ،و ؤبى عبض هللا الكغيف الخلمؿاوي و ال٣اض ي مدمض بً يخي البرجي ألاهضلس ي (ث
َ759ـ) و آزغٍن ٦ثر.
الغػاق ،و ٢اض ي الجماٖت بٟاؽ ؤبى عبض هللا اإلالغر (ث
لم ًنهغ ٝابن زلضوو في ىظو ألازناء من الضعاؾت والخدهُل و طل ٪بد٨م الخناٞـ الكضًض اإلادُِ به ،وإلاا خٓي به
ال٣ٟهاء والٗلماء من اىخمام ،و٦ظل ٪من ؤظل الاؾخئشاع بمنانب الضولت و ندُجت لهظا اجهل ب٨باع ٣ٞهاء ٖهغو ،و ؤزظ ٖن
()
ٖضص ٦بحر من ٖلماء اإلاٛغب.
1364م ،و اقخٛل ىنا ٥بالخُابت و الخضعَـ في ظام٘ ال٣هبت ،و ًدؿن
٦ما ؾاٞغ ابً زلضون بلى بجاًت ؾنت766ىـ/
ّ
الظ٦غ ؤنه ٧او ًماعؽ وُْٟخه الؿُاؾُت نباخا ،و ًخٟغ ٙللٗلم مؿاءا ،و بٗض مضة من الؼمن ؾاٞغ بلى ؤخُاء ؤوالص ٖغٍ٠
1374م.
ؾنت776ىـ/
واٖخ ٠٨في ٢لٗت بن ؾالمت( ) مازغا الٗؼلت للًغوعة النٟؿُت و الغوخُت ،و طل٧ ٪ي ًدؿنى له اؾدُٗاب ألاخضار ،و ؤ٢ام في
ال٣لٗت مضة ؤعبٗت ؤٖىام جسلى ٞحها ٖن الكىاٚل ٧لها من اظل الضعؽ و الخإلُ ،٠و خهُلت ىظا الاٖخ٩ا ٝىى جإلُٟه ل٨خابه
()
الطخم (العبر و صيىان اإلابخضؤ والخبر في ؤيام العغب و العجم و البربغ و مً عانغَم مً طور الؿلُان ألاهبر).
ب -الغخلت بلى مهغ:
1382م خُض ونل بلى ؤلاؾ٨نضعٍت ًىم الُٟغ
ومن ؤىم اإلادُاث في عخلت ابً زلضون الٗلمُت هي عخلخه بلى مهغ ٖام784ىـ/
و ؤ٢ام بها قهغا من اظل ؤو ًدًغ نٟؿه للدج ل٨ن طل ٪لم ً٣ضع لهٞ ،انخ٣ل بلى ال٣اىغة ؤو ٫طي الٗ٣ضة و ٢ض انبهغ بها ابً
زلضون انبهاعا ٦بحرا و ٞحها ً٣ى " :٫عؤيذ خًغة الضهيا و بؿخان العالم و مدكغ ألامم ،و مضعج الظع مً بكغ ،و بيىان
ؤلاؾالم و هغس ي اإلالً ،جلىح اللهىع و الاواويحن في حىٍ ،وجؼَغ الخىاهم و اإلاضاعؽ بأؿاكه و جط يء البضوع و الىىاهب
()
مً علماءٍ كض مثل بكاَئ بدغ الىيل نهغ الجىت ...بلخ".
()

و اإلالٟذ لالندباو ؤو قهغة ابن زلضوو ؾب٣خه بلى مهغ ،وٚحرىا من ألاُ٢اع ؤلاؾالمُت ٚغبا و قغ٢اٞ ،لما خل بال٣اىغة
ؤ٢بل ٖلُه َالب الٗلم ب٢باال قضًضا خُض اؾخ٣بل ٦غظل قغَٗت ،ماعزا طاج٘ الهِذ ٞبمجغص ونىله بلى ال٣اىغة جىظه
بلُه َالب مضعؾت ألاػىغ ًُلبىو منه بل٣اء ؾلؿلت من الضعوؽ ٖلحهم ٞضعؽ مؿاثل ال٣ٟه اإلاال٩ي٦ ،ما قغح نٓغٍخه ٖن
(" )1رحلتو غربا و شرقا" ،ص ص .68-75

( )2قلعة ابن سالمة  :أو بين سالمة و تسمى قلعة تاوغزوت ،تقع يف مقاطعة تيارت من بالد اجلزائر و تبعد بنحو  6كلم إىل اجلنوب الغريب من مدينة
فرندة ،كما تبعد عن مدينة تيارت يف اجلنوب الغريب أيضا بتسعة مراحل ،أما سالمة الذي تنسب إليو أو إىل أبيو فهو (سالمة بن علي بن نصر بن سلطاف
رئيس بين يدللنت من بطوف توجٌن سكن تاوغزوت و اختط هبا القلعة فنسبت لو و إىل بنيو ) ،و حتتوي ىذه القلعة عل مغارة كبًنة و يعتقد أف ابن خلدوف

ألف مقدمتو فيها "،رحلتو غربا و شرقا" ،ص236؛ أمحد رمضاف أمحد" :الرحلة والرحالة المسلمون" ،دار البياف العريب للطباعة و النشر و التوزيع ،جدة،

دت ،ص.223

(" )3رحلتو غربا و شرقا" ،ص ص .236
( )4نفسو ،ص ص .254-253

( )5ومن العوامل اليت دفعت ابن خلدوف إىل اختيار القاىرة مقرا إقامتو كوهنا عاصمة الفكر و الثقافة و من أمجل عواصم الشرؽ عمارة و ىي ـ قر اخلالفة
اإلسالمية و موطن األزىر الشريف و أكثر الدوؿ اإلسالمية ازدىارا و أشهرىا جتارة و صناعة ضف إىل ذلك أهنا قلعة اجلهاد اليت رد جيشها عن أرض
العرب و اإلسالـ الصليبيٌن و التتار ،مصطفى نبيل  " :سيرة ذاتية عربية من ابن سينا حتى علي باشا مبارك " ،دار اذلالؿ ،اإلسكندرية1992 ،ـ ،ص
.164
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اإلاجخم٘ وبظل ٪جم٨ن من بخغاػ ٢ضع من النجاح( )٧،انذ ال٣اىغة ًىم ونلها ابً زلضون مهض الخ٨ٟحر ؤلاؾالمي في اإلاكغ١
واإلاٛغب ٦ما ٧او لؿالَُجها اإلامالُ ٪قهغة واؾٗت في عٖاًت الٗلىم والٟنىو ،ولهظا ٞال عجب ؤو ؤمل ابً زلضون ؤو ًنا ٫في
مهغ الغٖاًت واإلا٩انت ما ًدناؾب م٘ م٩انخه الُٗٓمت بحو ٖلماء ٖهغو.
بمجغص ونى ٫ابً زلضون بلى ال٣اىغة ٖمل ٖلى الاجها ٫والخ٣غب من ؾلُاجها الظاَغ بغكىق،وبظل ٪جم٨ن ابً زلضون من
ؤو ًنا ٫خٓىة ُٗٞنه الٓاىغ بغ٢ى ١مضعؾا بمضعؾت ال٣مدُت( ) التي حٗض زاني اإلاضاعؽ التي ؤنكإث بمهغ ،بلى ؤنه لم ً٨ض
1384م ،بدُض
ٌؿخ٣غ في ىظو اإلاضعؾت ختى ؤيُ ٠بلى منهبه ىظا منهب ٢اض ي الً٣اة( ) في 19ظماصي الشانُت786ىـ/
ًه ٠ابً زلضون ىظا اإلانهب بإنه ؤعقى منانب الضولت في مهغ و لإلقاعة ٞةو الً٣اء في مهغ في طل ٪الى٢ذ ٧او ٌؿىصو
ٞؿاص وايُغاب وندُجت لهظا ٖمل ابً زلضون ظاىضا ٖلى جد ٤ُ٣الٗضالت خغٍها ٖلى اإلاؿاواة بحو الناؽ ؤمام ال٣انىو
ٖاػٞا ٖن َغاث ٤الخُل و الالخىاء و اإلاداباة و ىظا ما ؾبب له سخُا من ٧ل ناخُت ،ي ٠بلى طل٧ ٪ىنه مٛغبُا و ؤو منهب
٢اض ي الً٣اة في مهغ من ؤىم منانب الضولت و مُمذ ؤنٓاع ال٣ٟهاء والٗلماء اإلاهغٍحو ناىُٖ ٪ن اٖتزاػو بنٟؿه ٟ٦اًت،
ىظا الاٖتزاػ الظي ؤخُانا ما ًٟؿغ بإنه ج٨بر و ندُجت الظخمإ ٧ل ىظو ألاؾباب اقخض الؿعي في خ٣ه و٦ثرة بكإنه الىقاًاث
لضي الؿلُت ٞإتهم بتهم ٧اطبت ،ومن طل ٪ؤجهم نؿبىا بلُه الجهل بإمىع الً٣اء.
وبٗض ٞاظٗت ؤنابذ( )ابً زلضون َلب بٖٟاثه من منهبه وجسلُذ ؾبُله من ىظو الٗهضة التي لم ًُ ٤خملها ٞىا ٤ٞله
الؿلُاو ٖلى طل ٪وعص منهب ٢اض ي الً٣اة بلى ناخبه ألاو ٫عبض الغخمان حماٌ الضيً بً ؾليمان بً زحر اإلااليي
791ىـ) لُٗخ ٠٨ابً زلضون ٖلى جضعَـ الٗلم و ٢غاءة ال٨خب ،ولم ج٨ن ب٢الخه من منهب ٢اض ي الً٣اة بطانا بؼوا٫
(ث
نٟىطو بط ُٖنه الؿلُان بغكىق ؤؾخاط لل٣ٟه اإلاال٩ي في اإلاضعؾت الٓاىغٍت البر٢ىُ٢ت( )في نٟـ الؿنت التي اٞخخدذ ٞحها ،و٢ض
ؤل٣ى ابً زلضون في مٟخخذ جضعَؿه بها زُبت َىٍلت ل٨نه ما لبض ؤو ٖؼ ٫بُلب من مضًغ اإلاضعؾت لىقاًت يضو ،وفي ؾنت
1387م) اٖتزم ٖلى ؤصاء ٞغًٍت الدج و اؾخإطو من الؿلُاو في طلٞ ٪إطو له بظل ،٪ؤجاح مىؾم الدج و اظخمإ
789ىـ/
(
الدجُج في ؤو ًل٣ى بٌٗ ألانضلؿُحو ُٞإنـ بهم و ًغاظ٘ بل٣ائهم بٌٗ ؤًامه الٛابغة و ًخل٣ى مجهم بٌٗ الغؾاثل التي
خملىىا بلُه من بٌٗ ؤزهاثه با نضلـ ٞخشحر في نٟؿه ؤلىانا من الٗىاَ ٠و الظ٦غٍاث ،و ٧او من بُجهم ؤبى اللاؾم بً
()
مدمض ؤبي بسخاق ببغاَيم الؿاخلي.

(" )1رحلتو غربا و شرقا" ،ص ص .255-204

( )2القمحية :أنشأىا صالح الدين األيوبي و ىي مدرسة للفقهاء ادلالكية و رتب فيها صالح الدين األيويب مدرستٌن و جعل ذلا أوقاؼ كانت منها ضيعة
بالفيوـ تنتج قمحا و كاف مدرسوىا يتقامسونو و لذلك سارة تعرؼ بادلدرسة القمحية" ،رحلتو غربا و شرقا" ،ص ص .260-255

( )3كاف منصب قاضي القضاة ادلالكية يف مصر أحد ادلناصب األربعة بعدد ادلذاىب يسمى صاحب كل منصب منها قاضي القضاة فكاف ىناؾ قاضي
مجيع بالد مصر،
قضاة احلنفيٌن و احلنابلة و الشافعية باإلضافة إىل ادلالكية و يعترب صاحب ىذا ادلنصب األخًن عميد األربعة مجيعا لعموـ واليتو على
"المقدمة" ،ج ،1حتقيق :علي عبد الواحد وايف ،ص ص .86-84
( )4يف ظل ىذه الظروؼ أصيب ابن خلدوف بفاجعة كبًنة و ىي ىالؾ زوجتو و أوالده و أموالو بينما ىم يف طريقهم إليو (غرقا).
()5

عهد يف بنائها إىل األمًن جهركس الخليلي شرع يف بنائها سنة (786ىػ1384/ـ) و أهناىا سنة (788ىػ1386/ـ)"،المقدمة" ،ج  ،1حتقيق  :علي

عبد الواحد وايف ،ص.90

( ")6رحلتو غربا و شرقا" ،ص ص .285-266
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1389م) والو الؿلُاو ؤؾخاطا بمضعؾت
791ىـ/
و الٓاىغ ؤو اإلانانب الٗلمُت ٧انذ جالخ ٤ابً زلضون ٟٞي مدغم (
ؾغػمدل( ) لُضعؽ الخضًض ٞحها ،وللظ٦غ ٞةو ابً زلضون ٢ض اجسظ من هخاب اإلاىَإ منهجا لضعاؾاجه ،وٍبضو ؤو ابً
زلضون ٢ض ؤعجب بمنهبه الجضًض بعجابا قضًضا وطل ٪لخىاٞض َالب الٗلم ٖلُه جىاٞضا ٦بحر ،و٦ندُجت خخمُت لخٟانُه في
1389م).
791ىـ /
الٗمل ؤيا ٝالؿلُاو بلى وُْٟخه وُْٟت ؤزغي ُٗٞنه قُسا لخىلاٍ بيبرؽ( ) في 24عبُ٘ الشاني (
1399م) ٢ض ٖحو عبض الغخمً مغة زانُت في منهب ٢اض ي ً٢اة اإلاالُ٨ت بٗض
801ىـ/
والجضًغ بالظ٦غ ؤنه في النه ٠الشاني من (
ؤو ؤ٢ص ي منه خىالي ؤعبٗت ٖكغ ٖاما ،وفي ىظو الؿنت جىفي الظاَغ بغكىق وزلٟه ابنه الظاَغ ؿغج الظي ؤب٣ى ابً زلضون
في منهبه ،بال ؤنه ؾغٖاو ما اؾخإطو الؿلُاو في الؿٟغ بلى ٞلؿُحو لؼٍاعة بِذ ال٣ضؽ ومكاىضة آزاع ىظو البالص ٞإطو له
وؾاٞغ بلحها وػاع ظمُ٘ مٗاإلاها ما ٖضا ٦نِؿت الُ٣امت التي لم حؿترح نٟؿه لضزىلها ،بٗض ىظو الغخلت ٖاص ابً زلضون بلى
1401م) وٍظ٦غ ابً زلضون ؾبب ٖؼله وىى ٞؿاص الجهاػ الخ٩ىمي في
803ىـ/
منهبهٚ ،حر ؤنه ؾغٖاو ما ٖؼ ٫منه في ؾنت (
مهغ في طل ٪الٗهض زانت بٗض جدغٌٍ الُ٣ٟه اإلاال٩ي هىع الضيً بً الخالٌ الظي ٧او ًنىب ٖلى ابً زلضون في منهب
الً٣اء لُٗحو بضال منه.
بٗض ىظا اقخٛل ابً زلضون بالخضعَـ والخإلُ ٠زم ؾاٞغ بلى الكام في مهمت ؾُاؾُت له( ) ،و بٗض ٖىصجه من الكام
واؾخ٣غاعو بمهغ ٖمل ظاىضا من ؤظل اؾترصاص منهب الً٣اء ومما ًالخٔ ؤنه ٧او صاثما ٌؿعى لالخخٟاّ ب٨غا ي الخضعَـ
في مضعؾت ؤو ازنخحو بد٨م ؤو الً٣اء من منانب الؿلُت والنٟىط زهىنا في ْل طل ٪الجى اإلاكىب ب٨ضع الخهىمت
واإلاناٞؿت٩ٞ ،او بداظت بلى ىظا اإلانهب وطل ٪النٟىط ،وبٗض ٖىصجه بلى مهغ ؤنضع الؿلُاو ؤمغا بٗؼ ٫ألاكـهس ي( ) من
منهب ٢اض ي ً٢اة اإلاالُ٨ت و جىلُت ابً زلضون م٩انه ولبض ابً زلضون في منهبه ىظا خىالي ٖام زم ٖؼٖ ٫نه للمغة
1402م) ،و جىلى م٩انه حماٌ الضيً البؿاَي ،و ٖؼله ىظا ىى ندُجت للضؾاجـ التي خُ٨ذ يضو.
804ىـ/
الشالشت في عظب (
ّ ُ
و ًبضوا ؤو اإلاٗغ٦ت ٧انذ ؤ٦ثر ويىخا و نغامت و ؤو ابً زلضون ٖانى من خمالث زهىمه ٦شحرا خُض ؤنه َلب بٗض ٖؼله
ىظا من َغ ٝالخاظب ال٨بحر الظي وظه بلُه ال٨شحر من التهم ؤ٦ثرىا ال خ٣ُ٣ت لها ،و ىنا اقخضث اإلاٗغ٦ت بحو اإلااعر
وزهىمه و جدىلذ بلى نًاٖ ٫نُ ٠ؾغَ٘ ألازغ وطل ٪من ؤظل الخضاوٖ ٫لى اإلانهب.و الٓاىغ ؤو ابن زلضوو بضوعو لم
ًضزغ ظهضا في مىاظهت ؤٖضاثه ٞاٖخمض في م٣اومتهم ٖلى ٖىامل لِؿذ بإ٢ل مما اٖخمض ٖلُه ٚحرو ،لُٗحو للمغة الغابٗت في
1405م) ،وؤُٖض للمغة الخامؿت في
807ىـ/
منهب الً٣اء،و اؾخمغ في ىظا اإلانهب ٖاما و قهغٍن زم ٖؼ ٫في قهغ عظب (
1405م)ٚ ،حر ؤنه ٖؼ ٫بٗض زالزت ؤقهغ من طل ، ٪و زلٟه حماٌ الضيً الخىوس ي إلاضة ًىمحو  ،ِ٣ٞوٖحو
807ىـ/
قٗباو (
()
1406م) .وبٗضىا ؤُٖض ابً زلضون وقٛل ىظا اإلانهب بلى ٚاًت وٞاجه.
808ىـ/
البؿاَي م٩انه زم ٖؼ ٫في قٗباو (
( )1تقع َنوار جامع أحمد بن طولون و ىي تنسب إىل بانيها سيف الدين سرغمتش الناصري أمًن رأس نوبا ادلتوىف سجينا يف اإلسكندرية سنة (759ىػ)،
"المقدمة" ،ج ،1حتقيق :علي عبد الواحد وايف ،ص91؛ زلمد طو احلاجري  " :ابن خلدون بين حياة العلم و دنيا السياسة " ،دار النهضة العربية ،بًنوت،
دت ،ص ص .208-206
( )2شيدىا بيربس داخل باب النصر من أعظم ادلدارس و أحفلها و أكثرىا ريعا و أوقافا و عٌن مشيختها و نظرىا دلا يستعد لو بشروطو يف وفقو فكاف رزؽ
ادلشيخة واسعا دلن يتواله ،و اخلوانق يف أصل وضعها والصفة الغالبة عليها بيوتا للصوفية خيلصوف فيها للعبادة و ينقطعوف فيها عن عال ئق الدنيا و يتفرغوف
فيها من مهوـ العيش "،رحلتو غربا و شرقا" ،ص .332
(" )3رحلتو غربا و شرقا" ،ص .362

(" )4المقدمة" ،ج ،1حتقيق :علي عبد الواحد وايف ،ص .101

( )5جالؿ الدين السيوطي الشافعي" :حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاىرة" ،مطبعة ادلوسوعات ،مصر ،دت ،ص .92

102

العضص  : 16ؿيـغر – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

1406م) ٖن ٖمغ ًناىؼ ؾخت و ؾبٗىو ؾنت صوو
808ىـ/
ٞماث ابً زلضون ٢ايُا ًىم ألاعبٗاء عبٗت با٢حو من عمًاو ؾنت (
()
ؤقهغ و صٞن بم٣ابغ الهىُٞت زاعط باب النهغ.
كاثمت اإلاهاصع و اإلاغاحع:
 - 1اإلاهاصع :
1036ىـ):
الخمب٨تي ،ؤخمض بابا (ث" - 1هـايت اإلادخاج إلاعغؿت مً ليـ في الضيباج " ،الجؼء ألاو ،٫جد : ٤ُ٣مدمض اإلاُُ٘ ،وػاعة ألاو٢ا ٝو الكاوو ؤلاؾالمُت
2000م.
اإلادمضًت ،اإلاٛغب1421،ىـ/
" - 2هيل الابتهاج بخُغيؼ الضيباج" ،بقغا ٝوج٣ضًمٖ :بض الخمُض ٖبض هللا الهغامت ،1ٍ ،منكىعاث ٧لُت الضٖىة ؤلاؾالمُت،
.1989
لُبُا،
 الجؼناجيٖ،لي:" - 3ػَغة آلاؽ في بىاء مضيىت ؿاؽ " ،جدٖ : ٤ُ٣بض الىىاب بن منهىع ،الُبٗت الشانُت ،اإلاُبٗت اإلالُ٨ت ،الغباٍ،
1991م
1411ىـ/
 الخٟناوي ،ؤبى ال٣اؾم مدمض:.2007
" - 4حعغيف الخلف بغحاٌ الؿلف" ،الجؼء الشاني ،اإلااؾؿت الىَنُت للٟنىو اإلاُبُٗت ،الجؼاثغ،
676ىـ):
 بن الخُُب ،لؿاو الضًن(1975م.
1395ىـ/
" - 5ؤلاخاَت في ؤزباع ػغهاَت" ،الجؼء الشاني و الشالض  ،الُبٗت ألاولى ،م٨خبت الخانجي ،ال٣اىغة،
" - 6ؤوناؾ الىاؽ في الخىاعيش والهالث " ،جد : ٤ُ٣مدمض ٦ما ٫قبانت ،اإلاٛغب -ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة  :منكىعاث
.1977
اللجنت اإلاكتر٦ت لنكغ الترار ؤلاؾالمي،
808ىـ):
 ابً زلضونٖ ،بض الغخماو (ث" - 7الخعغيف بابً زلضون وعخلخه ػغبا وقغكا " ،جد : ٤ُ٣مدمض ابن جاوٍذ الُنجي ،مغاظٗت  :ببغاىُم قبىح ،صاع
.2006
ال٣حرواو للنكغ ،جىنـ،
" - 8اإلالضمت :الجؼء ألاوٌ "،صعاؾت وجد ٤ُ٣وحٗلُٖ : ٤لي ٖبض الىاخض وافي،الُبٗت الغابٗت ،جهًت مهغ للنكغ والُباٖت،
2006م.
ال٣اىغة ،ؤ٦خىبغ،
" - 9قـاء الؿاثل في تهظيب اإلاؿاثل " ،جد: ٤ُ٣مدمض مُُ٘ الخا ، ٔٞالُبٗت الاولى ،صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ ،بحروث،
1996م.
1417ىـ/
 -الكاٞعي،ظال ٫الضًن الؿُىَي:

(" )1اإلحاطة في أخبار غرناطة" ،ج ،3ص 516؛ "شفاء السائل و تهذيب المسائل" ،ص .26
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 - 10خؿن اإلادايغة في ؤزباع مهغ و ال٣اىغة ،مُبٗت اإلاىؾٗاث ،مهغ،صث.

 - 11ابن مغٍم،ؤبى ٖبض هللا مدمض بن مدمض بن ؤخمض  ":البؿخان في طهغ ألاولياء والعلماء بخلمؿان " ،جد : ٤ُ٣ؤخمض بن
1908
ؤبي قنب ،الجؼاثغ :اإلاُبٗت الشٗالبُت،
1041ىـ ):
 اإلا٣غي ،ؤخمض الخلمؿاني (ث" - 12ؤػَاع الغياى في ؤزباع اللاض ي عياى " ،حٗلُ : ٤مهُٟى الؿ٣اء ببغاىُم ألابُاعي ٖ ،بض الخ ُٟٔقلبي ،مُبٗت
1939م
1358ىـ/
لجنت الخإلُ ٠و الترظمت و النكغ ،ال٣اىغة ،
" - 13هـذ الُيب مً ػهً ألاهضلـ الغَيب "،الجؼء الؿاصؽ ،جد : ٤ُ٣بخؿاو ٖباؽ ،الُبٗت ألاولى ،صاع ألابدار
2007م.
للترظمت والنكغ و الخىػَ٘ ،الجؼاثغ،
774ىـ):
 النمحري ،ابن الخاط (بٗض" - 14ؿيٌ العباب  -وبؿايت كضح آلاصاب في الخغهت الؿعضيت بلى كؿىُيىت والؼاب  ،"-بٖضاص مدمض ق٣غوو ،الُبٗت
1990م.
ألاولى ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث،
كاثمت اإلاغاحع العغبيت:
ؤخمض،عمًاو ؤخمض:" - 15الغخلت و الغخالت اإلاؿلمىن" ،صاع البُاو الٗغبي،ظضة ،صث.
 الجابغي ،مدمض ٖابض :" - 16ؿىغ ابً زلضون العهبيت و الضولت  -معالم الىظغيت زلضوهيت في الخاعيش ؤلاؾالمي "،الُبٗت الؿاصؾت ،مغ٦ؼ
صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث2007،م.
الخاظغي ،مدمض َه:" - 17ابً زلضون بحن خياة العلم و صهيا الؿياؾت"،صاع الجهًت الٗغبُت ،بحروث ،صث.
ٖاص ي،خؿحو :1991م.
1418ىـ/
" - 18ابً زلضون ماعزا" ،الُبٗت ألاولى ،صاع ال٨خب الٗلمُت،بحروث،
الٗباصي ،ؤخمض مسخاع:2008م.
" - 19جاعيش اإلاؼغب و ألاهضلـ" ،ماؾؿت قباب الجامٗت ،ؤلاؾ٨نضعٍت،
الٗ٩اوي ،عخاب:1998م.
1419ىـ/
" - 20ابً زلضون ؤقهغ ماعر عغؿه ؤلاؾالم" ،الُبٗت ألاولى ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،بحروث،
 نبُل ،مهُٟى:1992م.
" - 21ؾحرة طاجبت عغبيت مً ابً ؾيىا ختى علي باقا مباعن" ،صاع الهال ،٫ؤلاؾ٨نضعٍت،
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-الىافي ،مدمض ٖبض ال٨غبم:

1998م.
" - 22مىهج البدث في الخاعيش و الخضويً الخاعيخي عىض العغب" ،الُبٗت الشانُت ،منكىعاث ٚاعنىؽ ،بن ٚاػي،
كاثمت اإلاغاحع اإلاعغبت :
 باجِؿُُٟا ،ؾُٟخالنا:1978م.
1398ىـ/
" - 23العمغان البكغر في ملضمت ابً زلضون" ،جغظمت:عيىاو ببغاىُم ،الضاع الٗغبُت لل٨خابت ،جىنـ،
 خؿحوَ ،ه: " - 24ؿلؿـت ابً زلضون الاحخماعيت" ،جغظمت :مدمض ٖبض هللا ٖناو ،الُبٗت الؿابٗت ،مُبٗت الاٖخماص ،مهغ ،صث.
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" هسً "مضيىت اإلاعبض والجباهت في عهىع ما كبل الخاعيش وبضايت ألاؾغاث
ص.ػٍنب ٖبض الخىاب عٍاى زمِـ/ظامٗت ؤؾىاو،مهغ

ملخو :
٧انذ مضًنت "هسً" من ؤىم اإلاضو اإلاهغٍت ال٣ضًمت التى خىث بحو ظنباتها الٗضًض من اإلانكأث اإلاضنُت والضًنُت ،بل
والجناثؼٍت بسال ٝالل٣ى ألازغٍت اإلاخنىٖت التي ؤ٦ضث ٖلى الضوع الضًنى والؿُاا ي الهام الظي لٗبخه َحراهىهبىليـ ؤو "هسً"
لِـ  ِ٣ٞفى ٖهىع ما ٢بل الخاعٍش ،وبنما ؤًًا َىا ٫مغاخل الٗهىع الخاعٍسُت فى مهغ ال٣ضًمت.
ٖثر فى مضًنت "هسً" ٖلى الٗضًض من وعف الٗمل الؾُما وعف نناٖت وخغ ١ألاوانى الٟساعٍت ،وٖلى الٗضًض من مغاخل
ؤلاٖماع ؤو الاؾدُُاو ،بسال ٝالٗشىع ٖلى ب٣اًا مٗبض ًم٨ن اٖخباعو ٖضو من ؤ٢ضم اإلاٗابض اإلاهغٍت التي ٖثر ٖلى ؤَاللها،ىظا
بسال ٝب٣اًا خهن اإلال ٪زع سخمىر من ملى ٥ألاؾغة الشانُت ،والجبانت التى ٧انذ من ؤىم ما جم ا٦دكاٞت باإلاى ٘٢وطل٪
جها اقخملذ ٖلى الٗضًض من الضٞناث ألاصمُت والخُىانُت،والتى ٧او ؤٚلبها ًغظ٘ لٗهغ ما ٢بل وبضاًت ألاؾغاث،و٧انذ
الضٞناث الخُىانُت من ؤ٦ثر ألامىع الهامت التي لٟخذ اندباو الباخشحو لضعاؾتها،وطل ٪ل٨ثرتها وجنىٕ ىا،ول٣ض اقخملذ ٖلى
مسخل ٠ؤنىإ الخُىاناثٗٞ،ثر ٖلى صٞناث ؾىص و ُِ٢وؤُٞا ٫و٢غصة وٚؼالو وماٖؼ و٦الب..الخ ؛ مما صعى الباخشحو بلى
حؿمُتها بـ " خضيلت خيىان واملت " جغظ٘ لٗهىع ما ٢بل الخاعٍش.
اليلماث اإلاـخاخيت :وعف الٗمل ،اإلاى ٘٢الؿ٨ني،اإلاٗبض،الجبانت،الخهن.

ملضمت :
حٗض َحراهىهبىليـ من ؤىم اإلاضو اإلاهغٍت التى اىخم الباخشحو بال٨كٖ ٠جها وصعاؾتها و٦كٟىا الن٣اب ٞحها ٖن ؤؾغاع ٖهىع
ما ٢بل الخاعٍش وبضاًت ألاؾغاث .وجتر٦ؼ ؤىمُتها فى ٧ىجها حكخمل ٖلى مضًنت ؾ٨نُت ،وظبانت اقخملذ ٖلى الٗضًض من الضٞناث
آلاصمُت والخُىانُت ،باإلياٞت بلى مٗبض وخهن.
حٗغَ ٝحراهىهبىليـ بال٩ىم ألاخمغ،وباإلاهغٍت ال٣ضًمت حٗغ ٝباؾم "هسً"  ،وباإلٚغٍُ٣ت " َحراهىهبىليـ " ،وهي من
ؤ٢ضم مضو مهغ ال٣ضًمت،جىظض في الهُٗض بحو مضًنتي بؾىا وبصؿى ٖلى الجانب الٛغبى للنُلٌٗ ،ىص جاعٍسها بلى ٖهىع ما

1

- Friedman,R., Hierakonpolis Celebrates 100 Years of Discoveries ,Volume 10, 1998,pp.13.
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. ١ 2600م ،
- 3800
٢بل الخاعٍش وػاصث ؤىمُتها فى ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث خُض ٧انذ م٣غا مغاء وملى ٥مهغ الٗلُا ُٞما بحو
واؾخمغث ؤىمُتها َىا ٫مغاخل الٗهىع الخاعٍسُت.
مٗنى اؾم هسً في اإلاهغٍت ال٣ضًمت ىى" اإلادىَت" ؤي اإلاداَت بجضاع،ؤما الاؾم ؤلاٚغٍ٣ى" َحراهىهبىليـ" ٞمٗناو مضيىت
الهلغ  ،وَٗىص الاؾم بلى ؤلاله اإلاهغي ال٣ضًم خىعؽ  ،والظي ٧او عمؼا إلاهغ ٖلى مغ الٗهىع ول٣ض ٧انذ مضًنخا هلاصة
وَحراهىهبىليـ حك٨الو مغ٦ؼي الخًاعة في مهغ ٢بُل ٖهغ ألاؾغة ألاولى وا٦دؿبذ َحراهىهبىليـ ؤىمُت ٦بحرة زال٫
ٖهغ ن٣اصة الشانُت.وجُىعث لخهبذ ٖانمت ظنىب مهغ.
ُ٦145لىمتر مغب٘،و٢ض ٖثر ٖلى ؤظؼاء من خاثِ اإلاضًنت ال٣ضًم واإلاٗبض وبٌٗ من منُ٣ت الجبانت.
٧انذ مؿاخت هسً ندى
وعف العمل :
نكإث في اإلاضًنت الهناٖاث الخغُٞت ووظضث بها آزاع ؤو ٫نناٖاث٦.ما وظض في الُ٣إ  HK24Aؤو ٫مٗمل لهناٖت
ًة
 390لترا ،وعبما ًغظ٘ جاعٍسحهم بلى خ٣بت ن٣اصة
البحرة،خُض وظض ٞحها ؤًًا ؤعبٗت ؤػٍاع لخسمحر البحرة جبل ٜؾٗت الىاخضة مجها
ألاولى  Bؤو بلى ن٣اصة الشانُت  .Aوهي جمشل ؤو ٫مٗمل لخهنُ٘ البحرة في الٗالم ال٣ضًم٦،ما وظض في الُ٣إ  HK25Dب٣اًا مسبز
لهناٖت الخبز٦،ما ٖثر فى ال٩ىم ألاخمغ ٖلى ب٣اًا ؤواني ٞساعٍت جضٖ ٫لى ٧ىجها ؤواني لم ً٨خمل خغ٢ها جماما في
ألاٞغاو.وجُىعث نسن زال ٫خ٣بت ن٣اصة الشانُت لخهبذ ؤىم مغا٦ؼ نناٖت ألاواني الٟساعٍت في نُٗض مهغ،وٍىضر
(قيل )1:م٩او خغ ١ألاوانى الٟساعٍت ،بِنما ًىضر (قيلُُٟ٦ )2 :ت خغ ١ألاوانى الٟساعٍت .

(قيل -) 1:ميان خغق ألاواوي الـساعيت "وعقت عمل" باإلاىكع عكم .HK29
- Baba, M. and Saito, M., 2004 “Experimental Studies on the Firing Methods of the

1

Black-topped Pottery in Predynastic Egypt”, S.Hendrickx, R.F.Friedman, K.M.Cialowicz
and M.Chlodnicki (eds.), Egypt at its Origin. Studies in Memory of Barbara Adams, Leuven,
pp.575-589.
2
- http://www.hierakonpolis-online.org
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(قيل -) 2:مىظغ يىضح هيـيت خغق ألاواوي الـساعيت.
٧انذ مباني اإلاضًنت من الُىب اللبو اإلاؿخسغط من الُٟلت النُلُت ،ول٨ن لًٟٗها لم ٌؿخُ٘ الباخشىو ختى آلاو اؾخٗاصة
عؾم البُىث بال٩امل.وم٘ طلٞ ٪خٗخبر هسً من ؤخؿن آلازاع الباُ٢ت لٗهغ ما ٢بل ألاؾغ اإلالُ٨ت في مهغ.و٢ض ٢ام الباخض
ألاإلااني "َىؿمان" بخدب٘ جاعٍش جُىع مضًنت هسً،وٍجؼثه بلى ؾذ مغاخل:
٢ 3700بل اإلاُالص):وُٞه خضر اؾخ٣غاع مجمىٖت من الناؽ ٢،امىا بندذ
/3800
–4000
 الاعماع الابخضاجي (من خىاليألاحجاع وبؼعاٖت ألاعى.
 مغخلت الىمى (من خىالي٢ 3500/3400-3800/3700بل اإلاُالص):بضء نناٖت ألاواني الٟساعٍت ونمى اإلاضًنت. مغخلت اإلاغهؼيت ( ٢ 3200 - 3500/3400بل اإلاُالص) :خُض ؤنبدذ نسن ٖانمت نُٗض مهغ. مغخلت الخىؾع (ندى ٢ 2900 - 3200بل اإلاُالص):جُىع في مجاالث الهناٖاث وجىؾُ٘ منُ٣ت الؿُُغة. مغخلت الخسلف (٢ 2800/2700 -2900بل اإلاُالص). مغخلت الاهدضاع (٢ 2800/2700 – 2600/2500بل اإلاُالص).اإلاعبض :
ٌٗض مٗبض خىعؽ واخض من ؤ٢ضم اإلاٗابض في مهغ ال٣ضًمت،واؾخمغث ؤىمُخه الضًنُت ختى بٗض اندضاع مضًنت هسً نٟؿها
ويُإ ؤىمُتها ،و٢ض بضؤ بناء اإلاٗبض في نسن في الٟترة التي ؾب٣ذ ألاؾغ اإلالُ٨ت اإلاهغٍت.
- http://www.hierakonpolis-online.org
- Hoffman, M.A. and M. Berger. 1982. A Taxonomic System for Predynastic Settlement

1
2

Ceramics and the Locality 29 Assemblage, in M.A. Hoffman (ed.), the Predynastic of
Hierakonpolis. (ESA 1) Cairo and Illinois: 66-84.
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و٧او ملخ ٤باإلاٗبض ما ؤؾماو "هىيبل" " وصٌٗت ؤؾاؽ "ؤو "بيذ الخؼاهت" و٧انذ جدخىي ٖلى بٌٗ آلازاع اإلاخبُ٣ت مدٟىْت
لبٌٗ اإلالىٞ،٥ىظض ٞحها ؤواني حجغٍت حٗىص بلى اإلال" ٪العلغب الثاوي" ٦ما وظض عؤؽ مُغ٢خه اإلالُ٨ت٦،ظل ٪وظض ٞحها لىخت
اإلال ٪نٗغمغ وعؤؽ مُغ٢ت له .وؤواني مسخلٟت،وؤق٩اٞ ٫ساعٍت وبٌٗ الخمازُل اإلاهنىٖت من الٗاط وجبحو ؤو مٗٓم آلازاع
التي وظضث في جل ٪الىصٌٗت الجناثؼٍت حٗىص بلى ٖهغ ألاؾغة ألاولي وختى ألاؾغة الشالشت.
وٍبحو ( قيل )3:و ( قيل )4:عؾما جسُُُُا إلاٗبض هسً ووصٌٗت ألاؾاؽ ؤو بِذ الخؼانت.

(قيل -) 3:عؾم جسُيُى يىضح مٗبض هسً "َحراهىهبىليـ".

( قيل-) 4:وصيعت ؤؾاؽ معبض هسً.

- Teeter,E., Before the pyramids ,Chicago, 2011 ,p. 146 ; Davies,V., and Friedman,R., The

1

Narmer Palette: A Forgotten Member, in : Mekhen News, Vol. 10, 1998,p.22.
2
- http://proteus.brown.edu/templesandtombs/8489.
3
- http://proteus.brown.edu/templesandtombs/8489.
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واإلا٩او ىى ؤخض ؤ٢ضم ؤما٦ن الٗباصة في مهغ ال٣ضًمت ،وَٗخ٣ض ؤو بنكاء هسً بضؤ زال ٫خ٣بت ن٣اصة الشانُت وؤجها منظ طل٪
الى٢ذ اؾخسضمذ مغ٦ؼا للٗباصة.
وَٗخ٣ض الٗالم "عيييه ؿغيضمان" ؤو اإلانكإة ٧انذ حؿخسضم في نُٗض مهغ ٦بِذ م٣ضؽ للخىٍج (بغ -وع ) pr-wrوىى الك٩ل
ألانلي للمٗابض اإلاهغٍت التي جخُىعث منه ُٞما بٗض .و٢ض وظضث ؤق٩الها ٖلى لىخاث جمشل اإلال ٪نٗغمغ واإلال ٪عخا .وٍبحو (
قيل  )5:بعاصة جسيل لكيل معبض ؤو ملهىعة َحراهىهبىليـ.

( قيل -) 5:بعاصث جغهيب إلالهىعة َحراهىهبىليـ.
الخهً :
حكحر منٓىمت البناء بلى وظىص ب٣اًا مبنى خهن،وىى منُ٣ت مداَت بجضاع من الُىب اللبو جاعر بٗهغ اإلال ٪زع
 3705متر مغب٘ وحؿمى  HK29Aوٍدُِ اإلانُ٣ت ظضاع من
سخمىيٖ-هغ ألاؾغة الشانُت ،ج٣ضع مؿاخت جل ٪اإلانكإة ندى
الُىب اللبو ًهل ؾم٨ه 5ؤمخاع وٖلىو 12متر.وٍضٖ ٫مىص من الجغانِذ وظض ٖنض بىابت الخهن بما ٖلُه من مسُىَاث
بإنه ٌٗىص بلى اإلال ٪زع سخمىي من ملى ٥ألاؾغة الشانُت (قيل)6:

( قيل -)6:بلايا خهً َحراهىهبىليـ
- http://proteus.brown.edu/templesandtombs/8489.
- Teeter,E., Before the pyramids ,Chicago, 2011 ,p. 43.

- Friedman,R., Flattening the Fort, ”, in: Nekhen News Vol. 20, 2008 .p.27.
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الجباهت:

جىظض مناَٖ ٤ضًضة ل٣بىع الٗامت ومن يمجها مضًنت اإلاىحى التي ٧او ًضٞن ٞحها ٦باع اإلاضًنت ،و٢ض ٖثر ٞحها ٖلى قىاىض
لضٞناث اإلاىحى ناؽ ولخُىاناث٦.ما ٖثر ٞحها ٖلى ؤ٢نٗت وجمازُل نٛحرة لهُئاث آصمُت وخُىانُت مما حكحر بلى اىخمام اإلاهغي
ال٣ضًم بتزوٍض مىجاو ببٌٗ اإلاخإ الجناثؼي.
ومن اإلالٟذ للنٓغ الٗشىع ٖلى خىالي 188م٣برة صازل خضوص الخهن ،مما صعى بٌٗ الباخشحو بلى ؤو ًُل٣ىا ٖلحها "مضيىت
اإلاىحى بالخهً"؛وهي جًم م٣ابغ من ٖهغ ن٣اصة الشانُت وختى ٖهغ ألاؾغة ألاولى خُض ج٢ ٘٣بىع خ٣بت ن٣اصة الشانُت في
اإلانُ٣ت الكغُ٢تٖ،نض مضزل الخهن ،و٢بىع خ٣بت ن٣اصة الشالشت جىظض في اإلانُ٣ت الكمالُت للمنكإة.وؤما ال٣بىع التي ًغظ٘
جاعٍسها بلى ألاؾغة ألاولى ٞهي جىظض في الٛغب.ونٓغا ل٣غب الخهن من مضًنت نسن نٟؿها وبٗض اإلاؿاٞت بُجها وبحو ٢بىع
الُب٣ت الٗلُا من الناؽُٗٞ ،خ٣ض ؤو جل ٪ال٣بىع ٧انذ لٗامت ؾ٩او اإلاضًنت .
ول٣ض ػوصث ؤٚلب جل ٪اإلا٣ابغ باإلاخإ الجناثؼي وألاواني الٟساعٍت التى ٧انذ من ؤىم ٖىامل جإعٍش جل ٪الجبانت وٍبحو
بهحراهىهبىليـ التى جنىٖذ ؤحجامها عٚم ٢غبه اإلا٩اني.HL 6

( قيل )7:مجمىعت مً ملابغ الجباهت  HL 6بهحراهىهبىليـ .
ومن ؤظمل م٣ابغ َحراهىهبىليـ اإلا٣برة التي حٗغ ٝباؾم ملبرة الؼعيم ؤو اإلا٣برة ع٢م 100ول٣ض ٖثر بها ٖلى الٗضًض من
ألاواني الٟساعٍت واإلاخإ الجناثؼي الظي ؤ٦ض ٖلى ؤىمُت ىظو اإلا٣برة  ،وهي من اإلا٣ابغ التى خىث عؾىم خُاجُت مخنىٖت،
ًة
ؤوضخذ ظانبا من َبُٗت الخُاة في جل ٪الٟترة (ق٩ل.)8:

1

- Adams,B The Fort Cementery at Hierakonpolis, Studies in Egyptology, London , 1987.
http://www.hierakonpolisonline.org/images/assets/pd_cemeteries/hk6_tomb_16_architecture.jpg2

- PAYNEJ.C., TOMB 100: the decorated tomb at Hierakonpolis confirmed, in: The

3

Journal of Egyptian Archaeology, Vol. 59 (Aug., 1973), pp. 31-35.
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وىنا ججضع ؤلاقاعة الى ؤو م٣برة َحراهىهبىليـ ٧انذ ٢ض ؤْهغث الُٗٓم بذجم ٦بحر وىى ًهغٕ ؤٖضاءو (الشالزت) منظ ؤوازغ
ن٣اصة الشانُت.

 100بهحراهىهبىليـ.
( قيل -)8:عؾىم ملىهت مً اإلالبرة عكم
ومن ؤظمل ما ٖثر ٖلُت بالجبانت صالثل الاىخمام بالضٞناث الخُىانُت ،بل وقىاىض الٗناًت بضٞجها لضعظت ونلذ بلى ؤو ٢غبها
البٌٗ من بضاًت الخدنُِ فى بٌٗ جل ٪الضٞناث.
صؿىاث الخيىاهاث:
٧او من ؤىم ما جم ا٦دكاٞت بجبانت َحراهىهبىليـ صٞناث الخُىاناث التى جنىٖذ وحٗضصث لدكمل ؤٚلب ؤنىإ الخُىاناث،
مما صعى الٗضًض من الباخشحو بلى حؿمُت جل ٪الجبانت بـ "خضيلت الخيىاهاث"  ،و٧او من بحو جل ٪الضٞناث الخُىانُت:
صؿىاث ألابلاع والتي ٧او من بُجها جل ٪الضٞنت باإلا٣برة ع٢م 36بجبانت َحراهىهبىليـ  ،والتي ٖثر بها ٖلى صٞنت لب٣غة جمحزث
ب٣غوجها الُىٍلت (ق٩ل )9:واإلالٟذ للنٓغ ؤنه ٢ض ٖثر بنٟـ اإلا٣برة ٖلى صٞنت عجل عيُ٘ (ق٩ل ،)10:وعبما ٧انذ جل ٪الضٞنت
بمشابت جإنُل للب٣غة خخدىع وؤلابن خىعؽ،ول٣ض ج٨غع الٗشىع ٖلى مشل ىظو الضٞنت في مىا ٘٢ؤزغي مشل ظبانت جل خؿً
صاوص باإلؾماُٖلُت.

 -1على رضواف"،الخطوط العامة لعصور ما قبل التاريخ"،القاىرة، 2004،ص .100

 2انظر  :زينب عبد التواب رياض "،الدفنات الحيوانية في مصر والعراق وبالد الشام فى عصور ما قبل التاريخ والعصور المبكرة" ،القاىرة .2014 ،

- Van Neer,W., “Egyptian Longhorn Cattle from the Elite Cemetery at HK6: Not Just a

3

Load of Old Bull”, in : Nekhen News, Vol. 22 , 2010, p.8-9.
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( قيل -)9:حمجمت بلغة -اإلالبرة عكم -36حباهت َحراهىهبىليـ.

(قيل -)10:صؿىت بلغة وعييعها-اإلالبرة عكم 36بالجباهت .
ول٣ض ٖثر ٖلى صٞناث لل٣غصة في َحراهىهبىليـ،بط ا٦دكٟذ ب٣اًا ىُا٧ل ٖٓمُت ل٣غص البابىن (ق٩ل )11:بالجبانت اإلالُ٨ت
التي جغظ٘ لجهاًت ٖهغ ما ٢بل ألاؾغاث-ن٣اصة ٟٞ ، IIIي اإلا٣برة ع٢م (ٖ )12ثر ٖلى ىُا٧ل إلاجمىٖت من ٢غوص البابىو،ازخلٟذ
آلاعاء خىٖ ٫ضصىا ،بط ٧او ٢ Hoffmanض ط٦غ بكإو ىظو اإلا٣برة ؤجها اقخملذ ٖلى ب٣اًا ؾخت من ٢غوص البابىو ،بِنما ط٦غث
 Adamsبإو اإلا٣برة ٧انذ ٢ض اقخملذ ٖلى ؤعبعت من ىُا٧ل ال٣غصة وازنحو من ظماظمهم وطل ٪في ظؼء ٖلى الجانب الكغقي

- Van Neer,W., “Egyptian Longhorn Cattle from the Elite Cemetery at HK6,p.9.
- Houlihan P. F., the animal World of the pharaohs Cairo 1996 p. 95.

1
2
3

- Hoffman, M.A., " a preliminary report on the 1982 season at Hierakonpolis , "Newsletter
American research center in Egypt , no ., 119 , p . 95.
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من اإلا٣برة ع٢م ( )2وٍظ٦غ ٧ل من  Van Neerو  Linseeleفي ؤخضر نخاثج الضعاؾاث التي نكغث ،ؤو الب٣اًا الٗٓمُت التي ٖثر
ٖلحها لل٣غصة في اإلا٣برة ع٢م (، )2بنما هي ٖلى ألا٢ل لؿبٗت من ال٣غوص.

(قيلَ -)11:ييل عظمى للغص نؼحر بالجباهت . HK6
 1934في اإلاى (K) ٘٢بالُٟىم ٖلي ىُ٩ل ٖٓمي لُٟل٧،انذ ٢ض ا٦دكٟخه ٖلى قاَئ بدحرة
ول٣ض ٖثرث واجىن َىمؿىن ٖام
الُٟىم ،وبضعاؾخه زبذ وظىص واخضة من عئؽ الؿهام اإلاٗ٣غة التي الخه٣ذ بٗٓامه ،ولم ج٣خن٘ واجىن َىمؿىن ب٨ٟغة ؤو
ج٩ىو مشل ىظو ألاصاة الدجغٍت البؿُُت هي التي ؤوصث بدُاة ىظا الُٟل الطخم ،وبنما جغي ؤنه ٢ض اؾخسضم ؾم في جِؿحر
مهمت ال٣خل .
ولم ج٨ن صٞناث الُٟله بمشل ٦ثرة ما ٖثر ٖلُه من صٞناث لخُىاناث ؤزغيٟٞ ،ي َحراهىهبىليـ ٖثر في اإلا٣برة ع٢م ()2
بالجبانت ٖ HK6لى صٞنت لُٟل ،جاعر بٗهغ ن٣اصة  IIوطل ٪يمن مجمىٖت من الضٞناث الخُىانُت التي ٖثر ٖلحها خى ٫م٣برة
مندىجت في الصخغ في الجؼء الٛغبي من الجبانت .
بِنما في اإلا٣برة ع٢م (ٖ )14ثر ٖلى صٞنت ؤزغي لُٟل نٛحر ،جاعر بن٣اصة ٖ ، I ab – Icثر مٗه ٖلى ب٣اًا ٖٓمُت لخُىاناث
ؤزغي وٖلى ؾبٗت من ال٨الب  ،ىظا بسال ٝالضٞنت ع٢م ( )24والتي اقخملذ ٖلى ب٣اًا ٖٓمُت لُٟل آزغ نٛحر  -ط٦غ -عبما
٧او ٢ض صٞن مٗانغا وملخ٣ا بالضٞنت الؿاب٣ت ع٢م ( )14للُٟل الهٛحر آن ٠الظ٦غ.
- Adams, B., “Elite tombs at Hirakonpolis” in: Spencer A.J (edit.) aspects of early Egypt,

1

London, 1996, p.1-15.

- Van Neer ,w., and linseele ,V., "New analyses of old Bones : the found remains from

2

Hirakonpolis "in: Nekhen News, vol.14,2002,p. 7- 8 .
3

- Van Neer, W., “More Animal Burials from the Elite Cemetery”, in: Nekhen News Vol.
20, 2008 .p.12.
10 ,

- Osborn, D.J., op. cit ., p. 126 ; Adams , B., " something very special " in NN , vol.

4

1998 , p 4.

- Bard ,K.A., from farmers to pharaohs , Oxford , 1994 , p . 9; Houlihan , P.F., op . cit., p 4.
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ىظا بسال ٝالٗضًض من صٞناث ال٨الب وال ُِ٣وٚحرىا من الٟهاثل الخُىانُت وبخل ٪الضٞناث الخُىانُت التي ٖثر ٖلحها
بهحراهىهبىليـ نغي  ٠ُ٦ؤو ظبانت الٗٓماء بهحراهىهبىليـ ٧انذ ؤقبه بدضً٣ت خُىاو،ؤو بمٗغى للٗضًض من الضٞناث
ُ
الخُىانُت التي ظاءث ب٣اًاىا بالجبانت ،والتي ًغي بٌٗ الباخشحو ؤجها ٧انذ لخُىاناث ؤؾغث ٢هضا ُلًُخي بها ،لخهبذ بظل٪
الجبانت  HK 6بهحراهىهبىليـ ،ظبانت ٞغٍضة،ؤقبه بمٗغى للخُىاناث اإلالُ٨ت،التي انُبٛذ في ٦شحر من الخاالث بضاللت
عمؼٍت ؤو باٖض صًني مٗحو (ق٩ل.)12:

(قيل -)12:الضؿىاث الخيىاهيت بالجباهت  HK6بهحراهىهبىليـ.
ومن الللى آلازاعيت التي ٖثر ٖلحها بالجبانت،مجمىٖت من ألاواني الٟساعٍت التي جنىٖذ بحو الخىؤمُت والشالزُت وألاواني مضًُت
ال٣اٖضة وألاواني طاث البضو اإلاؿخُُل  ،ىظا بسال ٝبٌٗ ألاواني من مشل ؤلاناء (ق٩ل )13:وىى من الدجغ ال٩لس ي ظُض
الهن٘ ،وألاصواث الدجغٍت (ق٩ل .)14:
1

- Adams , B., " discovery of a predynastic Elephant Burial " in : Archaeology , 1998/9 ,
p.46-50.
- Adams, B. , Excavations in the Locality 6 Cemetery' at Hierakonpolis Oxford, 2001,

2

,p.32 – 33.

- Friedman, R., “Questions and answers” in: Nekhen News, vol. 15 , 2003, p. 19 .
- Friedman R., Lure of the Leopard at HK6, in : Nekhen News,vol.24,p.4.

- Baba,M., Pottery production at Hierakonpolis during the Naqada II period: Toward a

3
4
5

reconstruction of the firing technique , British Museum Studies in Ancient Egypt and
Sudan 13 (2009): 1–23
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. بالجباهت30بهاء مً حجغ عثر عليه باإلالبرة عكم-)13:(قيل

. ؤصواث حجغيت-)14: (قيل

1
2
3

- QUIBELL,J.E., B.A.Hierakonpolis, part 1, London, 1900, plate 31 .
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ّ
ؤهماٍ الخـىحر وعالكتها بخلضيغ الظاث  -صعاؾت ميضاهيت على عيىت مً َلبت حامعت بكاع-
ؤ.عبض العؼيؼ خىان،حامعت ؤبي بىغ بللايض جلمؿان،الجؼاثغ

ملخو:
ّ
الُالب الجامعي الظي ّ
ّ
ٌٗض
الخٗغٖ ٝلى نىٕ الٗال٢ت اإلاىظىصة بحو نمِ الخ٨ٟحر وج٣ضًغ الظاث لضي
جدىاوٌ َظٍ الضعاؾت
البكغٍت ل٩ل اإلاجخمٗاث وؾبب اؾخمغاعىا وؤىم ماقغاث ّ
ّ
جُىعىا .ولهظا الٛغى ازخاعث الباخشت ُٖنت
ؤؾاؽ الثروة
ًة
ًة
ّ
بكاع،مىػٖحو جبٗا إلاخٛحراث صعاؾت مىيىٕ
للضعاؾت مخ٩ىنت منَ 200البا وَالبت ملخد٣حو بةخضي ظامٗاث الجؼاثغ مضًنت
ّ
البدض٦،ما اؾخسضمذ مُ٣اؽ الخ٨ٟحر ؤلاًجابي والؿلبي ٖلى َلبت الجامٗت جم بٖضاصو لهظا الٛغى ،ومُ٣اؽ ٧ىبغ ؾمُض
ّ
لُ٣اؽ مؿخىي ج٣ضًغ الظاث٦.ما نى٢كذ نخاثج ىظو الضعاؾت في يىء بَاعىا النٓغي والضعاؾاث الؿاب٣توجم ج٣ضًم بٌٗ
اإلا٣ترخاث ،والخُبُ٣اث التربىٍت ،وا٢تراح بٌٗ الخىنُاث طاث الٗال٢ت باإلاىيىٕ.
اليلماث اإلاـخاخيت:ؤنماٍ الخ٨ٟحر  -الخ٨ٟحر ؤلاًجابي  -الخ٨ٟحر الؿلبي  -الظاث  -مؿخىي ج٣ضًغ الظاث.
 /1جلضيم :
ًدٓى مىيىٕ ج٣ضًغ الظاث في الؿنحو ألازحرة باىخمام ٦بحر وَكاع٦ه في طل ٪نن ٠آزغ ال ً٣ل ٖنه ؤىمُت جخٗل ٤مباخشه
باإلاباصت ألاؾاؾُت والانٟٗاالث ؤلانؿانُت وفي م٣ضمتها الخ٨ٟحر بُ٣بُه الؿلبي والاًجابي وحكهض الٗال٢ت بحو اإلاخٛحرًن
اىخماما ٖلمُا ٦بحرا ومتزاًضا نٓغا العجباَهما الكضًض بالصخت النٟؿُت ٖنض الٟغص وندُجت لؿغٖت الخٛحراث والخدىالث
الٗلمُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت التي ٌِٗكها ؤلانؿاو في و٢خنا الخالي و٢ض قغٕ الباخشىو بخىظُه النٓغ بلى ُُٟ٦ت حٗاَي
ؤلانؿاو م٘ ىظو الخٛحراث ومىاظهخه للمؿخ٣بل وما ًدمله من ٞغم وجدضًاث وبضؤ م٘ طل ٪جض ٤ُ٢النٓغ في الخ٨ٟحر وىى ما
ٌؿعى البدض الخالي بلى ال٨كٖ ٠ن بٌٗ زباًاو في ٖال٢خه م٘ ج٣ضًغ الظاث في صعاؾت مدضصة ٖلى َلبت الجامٗت إلاضًنت
بكاع.
و٢ض اقخمل البدض الخالي ٖلى صعاؾت جُبُُ٣ت ىضٞذ بلى ّ
الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت ؤلاعجباَُت بحو ؤنماٍ الخ٨ٟحر وج٣ضًغ الظاث
في ْل بٌٗ اإلاخٛحراث اإلاخمشلت في الجنـ ،الخسهو الضعاؾُىالخدهُل ألا٧اصًمي .لضي ُٖنت من َلبت ظامٗت بكاع.
 /2مكيلت الضعاؾت:جدضصث مك٩لت الضعاؾت في جىيُذ الٗال٢ت بحو ؤنماٍ الخ٨ٟحر وج٣ضًغ الظاث ،ولدشخُو َبُٗت جل٪
ّ
الٗال٢ت جم نُاٚت الاق٩الُتألاؾاؾُت ٧الخالي:
ىل ىناٖ ٥ال٢ـت بعجباَُـت بحو نمِ الخ٨ٟحر وج٣ضًغ الظاث لضي َلبت ظامٗت بكـاع؟
ومن زال ٫ؤلاق٩الُت ألاؾاؾُت جٓهغ مجمىٖت من الدؿائالث التي جسضم اق٩الُت الضعاؾت والتي جخمشل في الخالي:
ؤ  /ىل ىناٖ ٥ال٢ـت بعجباَُت بحو الخ٨ٟحر الاًجابي وج٣ضًغ الظاث اإلاغج ٟ٘لضي الُلبت؟
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ب /ىل ىناٖ ٥ال٢ـت بعجباَُت بحو الخ٨ٟحر الؿلبي وج٣ضًغ الظاث اإلانس ٌٟلضي الُلبت؟
ط/ىل ىناٞ ٥غو ١في نمُي الخ٨ٟحر ؤلاًجابي والؿلبي لضي َلبت الجامٗت حٗؼي بلى مخٛحر الجنـ؟
ص/ىل ىناٞ ٥غو ١في نمُي الخ٨ٟحر ؤلاًجابي والؿلبي لضي َلبت الجامٗت حٗؼي بلى مخٛحر الخسهو الضعاا ي؟
ىـ /ىل ىناٞ ٥غو ١في نمُي الخ٨ٟحر ؤلاًجابي والؿلبي لضي َلبت الجامٗت حٗؼي بلى مخٛحر الخدهُل ألا٧اصًمي؟
 /3ؿغوى الضعاؾت:
ىناٖ ٥ال٢ت بعجباَُت بحو نمِ الخ٨ٟحر وج٣ضًـغ الظاث لضي َلبت ظامٗت بكاع؟
ؤ  /ىناٖ ٥ال٢ـت بعجباَُت بحو الخ٨ٟحر الاًجابي وج٣ضًـغ الظاث اإلاغج ٟ٘لضي الُلبت؟
ب  /ىناٖ ٥ال٢ـت بعجباَُت بحو الخ٨ٟحر الؿلبي وج٣ضًـغ الظاث اإلانس ٌٟلضي الُلبت؟
ط/ىناٞ ٥غو ١في نمُي الخ٨ٟحر ؤلاًجابي والؿلبي لضي َلبت الجامٗت حٗؼي بلى مخٛحر الجنـ؟
ص /ىناٞ ٥غو ١في نمُي الخ٨ٟحر ؤلاًجابي والؿلبي لضي َلبت الجامٗت حٗؼي بلى مخٛحر الخسهو الضعاا ي؟
ىـ  /ىناٞ ٥غو ١في نمُي الخ٨ٟحر ؤلاًجابي والؿلبي لضي َلبت الجامٗت حٗؼي بلى مخٛحر الخدهُل ألا٧اصًمي؟
 /4ؤَضاؾ الضعاؾت:تهض ٝالضعاؾت بلى ج٣ضًم بَاع نٓغي مٗم ٤خى ٫خاظت الٟغص لخُىٍغ مهاعاث الخ٨ٟحر ؤلاًجابي لضًه
وجُٟٗله في الخُاة لُهبذ ٢اصعا ٖلى الخىا ٤ٞالنٟس ي و الخ ٠ُ٨م٘ الخٛحراث الُاعثت في الخُاة.
٦ما تهض ٝالضعاؾت في قُغىا اإلاُضانُةلى الخٗغٖ ٝلى َبُٗت الخ٨ٟحر ؤلاًجابي والؿلبي لضي الُلبت في ٖال٢خه بخ٣ضًغ الظاث
وبٌٗ اإلاخٛحراث ٧الجنـ،الخدهُل الضعاا ي والخسهو الضعاا ي لخ٣ضًم بٌٗ اإلا٣ترخاث والخىنُاث الالػمت لخُىٍغ
الٟغص من مهاعة الخ٨ٟحر ؤلاًجابي لضًه.
 /5ؤَميت الضعاؾت٦:خب ال٨شحر خى ٫الخ٨ٟحر،بال ؤنه ٢لت من الباخشحو وبسانت في الجانب الٗغبي من اىخم بخىيُذ ماىُت
الخ٨ٟحر ؤلاًجابي والخ٨ٟحر الؿلبي ومؼاًا وجإزحر ٧ل مجهما ٖلى خُاة الٟغص ومٗغٞت الٗىامل اإلاازغة ٖلى ىظو ألانماٍ من
الخ٨ٟحر ؾىاء من خُض اإلااؾؿاث الاظخماُٖت ؤو اإلااؾؿاث التربىٍت اإلاسخلٟت.
بو الٗال٢ت ظض ٢ىٍت بحو ألا٩ٞاع ؤلاًجابُت و الش٣ت بالنٟـ ٦ما ىى الٗ٨ـ بالنؿبت لظوي ألا٩ٞاع الؿلبُت٩ٞ ،لما ٧انذ
شخهُت ؤلانؿاو بًجابُت وؤ٩ٞاعو وؤؾالُب ج٨ٟحرو بًجابُت ٧انذ ز٣خه ٢ىٍت بنٟؿه وب٣ضعاجه وؾماجه الشخهُت ،وٖ٨ـ
طل٩٨لما ٧انخإ٩ٞاع ؤلانؿاو وؤؾالُب ج٨ٟحرو ؾلبُت ٧لما ٧انذ ز٣خه بنٟؿه يُٟٗت ومهؼوػة ،خُض ٌٗض الخ٨ٟحر ؤلاًجابي
ىضً ٝجب ؤو حؿعى الُه ألاؾغة واإلااؾؿاث الاظخماُٖت وألاؾاجظة لخد٣ُ٣ه في ظمُ٘ اإلاغاخل الضعاؾُت وَٗخبر وؾُلت في
الى٢ذ نٟؿه لالعج٣اء بمؿخىي الٟغص واإلاجخم٘ وؤو ؤلاىخمام بخضعٍب الُالب ٖلى مهاعاث الخ٨ٟحر ؤلاًجابي الٟٗا٩ً ٫ىو له
مغصوص ٦بحر ٖلى مؿخىي مِٗكتهم في الخايغ واإلاؿخ٣بل.
لظا ٣ٞض ؤونذ بٌٗ اإلااجمغاث الٗلمُت الخابٗت إلاٗهض الُىنؿ٩ى باإلىخمام بدنمُت مهاعاث الخ٨ٟحر في الخضعَـ وفي اإلاناهج
التربىٍت اإلاسخلٟت ،و ندُجت لظل ٪انٗ٣ض اإلااجمغ الثالث للىػعاء واإلاؿئىلحن في الخعليم في الىًَ العغبي في بؼضاص ٖام
 )1985و٧او مىيىٕ اإلااجمغ خى ٫البيئت الخضعيؿيت في الجامعاث العغبيت ول٣ض ٢غعث بٌٗ الضو ٫الٗغبُت بٗض ىظا اإلااجمغ
(
جضعَـ الخ٨ٟحر بإنىاٖه اإلاسخلٟت في م٣غع زام في اإلاغخلت الشانىٍت وعبُه بمىايُ٘ الغٍايُاث والٗلىم ،خُض ؤو للمناهج
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الضعاؾُت بٗامت واإلاناهج الضعاؾُت الجامُٗت بسانت صوع ٦بحر ومهم في جنمُت وجُىٍغ الخ٨ٟحر ومهاعاجه اإلاسخلٟت بط ًخم ٖن
َغٍ٣ها حٗلُم وجضعٍب الُالب ٖلى الخنُٓم والدؿلؿل في ج٨ٟحرىم ومن زم ًم٨جهم جُبُ٣ها زال ٫جٟاٖلهم وانسغاَهم الٟٗلي
في اإلااؾؿاث ؤلاظخماُٖت والتربىٍت اإلاسخلٟت.
 /6مهُلخاث الضعاؾت:
 /1.6الخـىحر:الخ٨ٟحر بك٩ل ٖام ّ
ٌٗض من الٗملُاث الٗ٣لُت الظىنُت اإلاٗ٣ضة والغاُ٢ت والتي ٌؿخسضمها ؤلانؿاو في خُاجه
الٗامت وٍٓهغ طل ٪من زال ٫الخٟؿحر والخدلُل للٓىاىغ واإلاىا ،٠٢وٖن َغٍ ٤بلىعة وبٖاصة ومغاظٗت اإلاٗلىماث ومن ىنا
ًخىظه باجساط ال٣غاعؤو خل مك٨الث خُاجه.
ٖغٞه هىؾخا Costaبإنه اإلاٗالجت الٗ٣لُت للمضزالث الخؿُت بهض ٝحكُ٨ل ألا٩ٞاع من ؤظل بصعا ٥اإلاشحراث الخؿُت والخ٨م
ٖلحها.
 /2.6الخـىحر ؤلايجابي:الخ٨ٟحر الاًجابي ىى اؾخسضام الٗ٣لىاؾخسضام الٗملُاث الظىنُت في اإلاىا ٠٢التي جخُلب طل ٪بُغ١
منُُ٣ت وٖ٣النُت وؤنُلت ومن ناخُت الخٟؿحر وؤلاؾخنباٍ و ؤلاؾخضال٩ً ٫ىو بُغٍ٣ت ججزٕ بلى ألامىع الاًجابُت ؤي الخٟائلُت.
وٍ٣ى ٫ؾىىث صبليى ىى ٢ضعجنا الُٟغٍت للىنى ٫بلى نخاثج ؤًٞل ٖبر ؤ٩ٞاع بًجابُت.
/3.6الخـىحر الؿلبي:ىى ج٨ٟحر ًبدض وٍ٨ٟغ في الؿلبُاث التي خضزذ في اإلااض ي وٍ٣ل ٤وٍسا ٝمن اإلاؿخ٣بل وَِٗل الخايغ
بإخاؾِـ مدكاثمت واٖخ٣اصاث ؾلبُت ججٗل خُاجه ؾلؿلت من الخدضًاث واإلاكا٧ل.
الخ٨ٟحر الؿلبي ًجٗل الخُاة ؾلؿلت من اإلاخاٖب وألاخاؾِـ و الؿلى٧اث الؿلبُت ،مما ًاصي بلى النخاثج الؿلبُت مشل
ألامغاى النٟؿُت والًٗىٍت والكٗىع بالًُإ والىخضة والخى.ٝ
 /4.6جلضيغ الظاث:ىى الغئٍت الخانت ب٩ل ٞغص اججاو نٟؿه وؤخ٩امه خى ٫بم٩انُاجهٟ٦ ،اءاجه٢ ،ضعاجه ،وٍسخل ٠ج٣ضًغ
الظاث من ٞغص زغ خؿب زالر مؿخىٍاث مخٖ ٤ٟلحها هي ّبما ج٣ضًغ طاث بمؿخىي مغج ٟ٘ؤو مؿخىي مخىؾِ ؤو مؿخىي
منس.ٌٟ
 1964ؤو ج٣ضًغ الظاث ىى خ٨م شخص ي لُ٣مت الظاث خُض ً ٘٣بحو جهاًخحو بخضاىما مىظبت و ألازغي
حٗغٍ ٠واجلCattle
ؾالبت.
ّ
 /5.6مؿخىي جلضيغ الظاث:هي الضعظت التي ًدهل ٖلحها الُالب من زال ٫مُ٣اؽ ج٣ضًغ الظاجل٩ىبغ ؾمُض (Cooper
).Smith
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 3سكوت دبليو ( " ،)2003قوة التفكير اإليجابي في األعمال" ،الطبعة األوىل،الرياض :مكتبة العبيكاف ،ص.49
4إبراىيم الفقي (" ،)2004قوة التحكم في الذات"  ،الطبعة الثانية ،ج ّدة :مؤسسة اخلطوة الذكية ،ص.21

( "،)1995قياس تقدير الذات لطالب الجامعة ،مجلة التقويم والقياس النفسي والتربوي
5أحمد زلمد حسن صاحل
اإلسكندرية،سبتمرب ،ص.215
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 /7مىهجيت الضعاؾت وبحغاءاتها:

 /1.7مىهج الضعاؾت:اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنـي الخدليلي،خُض ّ
جم بؾخسضام اإلاٗالجاث ؤلاخهاثُت الىنُٟت
وؤلاؾخضاللُت في جدلُل النخاثج.
ّ
ّ
 /2.7عيىت الضعاؾت:جمشل مجخم٘ الضعاؾت من الُالب الجامُٗحو الظًن ًىانلىو حٗلُمهم بجامٗت بكاع ،خُض جم ازخُاع
ُٖنت لضعاؾت اإلاىيىٕ ج٩ىنذ منَ 200الب بُغٍ٣ت ؤلازخُاع الٗكىاجي البؿُِ ،وَٗغى الجضو ٫الخالي جىػَ٘ الُٗنت
وزهاثهها.
اإلاخؼحراث
الخسهو

الجيـ
اإلاؿخىي الخدهيلي

مؿخـىياث اإلاخـؼحراث

العـضص

اليؿبت اإلااويت

الهىضؾت اإلاعماعيت

80

%40

اللؼت الـغوؿيت
العلىم الخجاعيت

75
45

%37.5
%22.5

طهغ
ؤهثى

95
105

%47.5
%52.5

ؤهبر ؤو يؿاور 20/10

137

%68.5

ؤكل مً 20/10

63

%31.5

(حضوٌ يىضح نـاث عيىت الضعاؾت)
 /3.7ؤصواث الضعاؾت:
ؤ/حعغيـها :اؾخسضمذ الباخشت ؤصاجحو لجم٘ اإلاٗلىماث الخانت بالضعاؾت،و جمشلذ ألاصاة ألاولى في ازخباع جلضيغ
الظاث لىىبغ ؾميث (،)CooperSmithؤما ألاصاة الشانُت ٞهي جهمُم الؾخماعة جِ٣ـ ؤنماٍ الخ٨ٟحر بحو ؤلاًجابي
ّ
الجامُٗحو،جم الخإ٦ض من زباتها و نض٢ها بُغ ١مسخلٟت .وقملذ ىظو ؤلاؾخماعة ؤًًا
والؿلبي لضي الُلبت
الخهاثو الضًمىٚغاُٞت ٞغاص الضعاؾت خُض اخخىث البُاناث الشخهُت لضي ؤٞغاص الضعاؾت واإلاُلىبت
٦مخٛحراث للضعاؾت.
خُض ؤو ازخباع ج٣ضًغ الظاث هىبغ ؾميث (ًً )CooperSmithم ؤعبٗت ؤبٗاص ٞغُٖت وهي ج٣ضًغ الظاث
الٗام،ج٣ضًغ الظاث ؤلاظخماعي،ج٣ضًغ الظاث ألاؾغي و ج٣ضًغ الظاث اإلاضعا ي بياٞت بلى بٗض ال٨ظب  .وٍ٣ابل ٧ل
٣ٞغة من ٣ٞغاث ؤلازخباع بظابخاو (ًنُب ٤وال ًنُب) ٤و حُٗى صعظت واخضة ؤمام ٧ل بظابت جخىا ٤ٞم٘ بججاو
ج٣ضًغ الظاث.من زال ٫اؾخٗما ٫وع٢ت قٟاٞت لدؿهُل ٖملُت الخصخُذ والخٟغَ.ٜ
ؤما اؾخماعة ؤنماٍ الخ٨ٟحرٞ،كملذ ٖلى ٣ٞ 38غة ،و ً٣ابل ٧ل ٣ٞغة البضاثل الخالُت ( :جنُب٦ ٤شحرا،جنُب ،٤ال
جنُب ،٤ال جنُب ٤ؤبضا )،و٢ض جم بُٖاء صعظاث ل٩ل بزخُاع ّ
لخخم مٗالجتها بخهاثُا ٖلى الندى الخالي  :جنُب٦ ٤شحرا
 4صعظاث ،جنُب 3 ٤صعظاث،ال جنُب 2 ٤صعظخاو،ال جنُب ٤ؤبضا  1صعظت واخضة ،وىظا بالنؿبت ل٣ٟغاث الخ٨ٟحر
الاًجابي ؤما ل٣ٟغاث الخ٨ٟحر الؿلبي ّ
ٞخم بُٖاء الضعظاث ٧الخالي  :جنُب٦ ٤شحرا  1صعظت واخضة جنُب 2 ٤صعظخاو،
ال جنُب 3٤صعظاث،ال جنُب ٤ؤبضا 4صعظاث.
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ب /زباث ونضق الازخباعيً:
ملياؽ ؤهماٍ الخـىحر :الثباث : La Fidélité

الثباث بُغيلت بعاصة الازخباع (بغافي بحرؾىن )ّ :
جم جُبُ ٤مُ٣اؽ ؤنماٍ الخ٨ٟحر ٖلى ُٖنت اؾخُالُٖت بلٜ
ًة
ٖضصىاَ 40البا ٦سُىة ؤولى خُض ج٨غع جُبُ ٤اإلاُ٣اؽ نٟؿه للمغة الشانُت ٖلى نٟـ الُٗنت بٟاع ١ػمني إلاضة
ًة
ّّ
ً 15ىما وطل ٪بٛغى الخإ٦ض من زباث اإلاُ٣اؽ بُغٍ٣ت بٖاصة الازخباع (بغافي بحرؾىن )،خُض بلٛذ الندُجت
 ،0,01وهي ُ٢مت طاث قضة مغجٟٗت وظض مغيُت.
ٞ0,71هي صالت ٖنض مؿخىي صاللت
الثباث بُغيلت ؤلـا هغومبار(:)بٗض جُبُ ٤مٗاصلت ( )لخؿاب الشباث الخام باؾخماعة الخ٨ٟحر اإلا٩ىنت من٣ٞ 38غة ّ
جم
الخىنل بلى ّ
 0.83و هي ُ٢مت طاث قضة مغجٟٗت مما ّ
ؤو ُ٢مت ( )حؿاوي
ًبحو جناؾ٣ٞ ٤غاث ؤلاؾخماعة.
ّ
الشباث اإلادؿىبت بُغٍ٣ت ؾبحرماو -بغاوو
الثباث بُغيلت الخجؼثت الىهـيت ٧:انذ ُ٢مت مٗامل
( )SpearmanBrownحؿاوي 0.75بٗض ج٣ؿُم ٣ٞغاث ؤلاؾخماعة بلى نهٟحو ،قمل النه ٠ألاو ٫ال٣ٟغاث من 1
بلى ،19و النه ٠الشاني ال٣ٟغاث من 19بلى .38و حٗخبر ىظو الُ٣مت مغجٟٗت ّ
وظض مغيُت.
الُغيلت

كيمت ع

كيمت 

كيمت ع S.B

الليمت

0,71

0,83

0,75

(حضوٌ يبحن كيمتي زباث ملياؽ الخـىحر خؿب بغافي بحرؾىن والـا هغومبار)
حكحر بُاناث الجضو ٫بلى اعجٟإ ُ٢م الشباث بالُغ ١اإلاسخلٟت في طل( ٪بٖاصة ؤلازخباع،ؤلٟا٦غونبار والخجؼثت
النهُٟت).
ّ
:Laنضق اإلادىمحن  :جم ٖغى ٣ٞغاث اإلاُ٣اؽ ٖلى مجمىٖت من ألاؾاجظة الجامُٗحو
الهضق Validité
اإلاخسههحو في ٖلم النٟـ وطوي زبرة في الخدُ٨م ،و٢ض جغاوخذ نؿب اإلاىا٣ٞت ٖلى ٣ٞغاث اإلاُ٣اؽ بهظو
الُغٍ٣ت بحو ()%85- %75وهي نؿب م٣بىلت للهض ١إلاشل ىظا النىٕ من اإلا٣اًِـ.
ؤلاحؿاق الضازلي :جم ّ
الخد ٤٣من نض ١ؤلاؾخماعة ٖن َغٍ ٤ؤلاحؿا ١الضازلي ،و طل ٪بدؿاب مٗامالث
ؤلاعجباٍ بحو ٧ل ٣ٞغة واإلاجمىٕ ال٨لي لل٣ٟغاث اإلا٩ىنت لإلؾخماعة و ًٓهغ الجضو ٫الخالي جل ٪اإلاٗامالث.
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عكم الـلغة

معامل الاعجباٍ

الضاللت
ؤلاخهاثيت

عكم الـلغة

معامل الاعجباٍ

الضاللت
ؤلاخهاثيت

01

0.434

صاٌ عىض 0.01

20

0.545

صاٌ عىض 0.01

02

0.341

صاٌ عىض 0.01

21

0.311

صاٌ عىض 0.01

03

0.452

صاٌ عىض 0.01

22

0.467

صاٌ عىض 0.01

04

0.432

صاٌ عىض 0.01

23

0,626

صاٌ عىض 0.01

05

0.611

صاٌ عىض 0.01

24

0.333

صاٌ عىض 0.01

06

0.312

صاٌ عىض 0.01

25

0.522

صاٌ عىض 0.01

07

0.434

صاٌ عىض 0.01

26

0.583

صاٌ عىض 0.01

08

0.532

صاٌ عىض 0.01

27

0.399

صاٌ عىض 0.01

09

0.546

صاٌ عىض 0.01

28

0.435

صاٌ عىض 0.01

10

0.326

صاٌ عىض 0.01

29

0.442

صاٌ عىض 0.01

11

0.677

صاٌ عىض 0.01

30

0,677

صاٌ عىض 0.01

12

0.338

صاٌ عىض 0.01

31

0.634

صاٌ عىض 0.01

13

0.612

صاٌ عىض 0.01

32

0.398

صاٌ عىض 0.01

14

0.498

صاٌ عىض 0.01

33

0.422

صاٌ عىض 0.01

15

0.588

صاٌ عىض 0.01

34

0.483

صاٌ عىض 0.01

16

0.393

صاٌ عىض 0.01

35

0.581

صاٌ عىض 0.01

17

0.511

صاٌ عىض 0.01

36

0.593

صاٌ عىض 0.01

18

0581

صاٌ عىض 0.01

37

0.421

صاٌ عىض 0.01

19

0.631

صاٌ عىض 0.01

38

0,593

صاٌ عىض 0.01

(حضوٌ يبحن معامالث الاعجباٍ بحن ول ؿلغة واإلاجمىع الىلي الؾخماعة الخـىحر)
ًخطر من ىظا الجضو ٫ؤو ظمُ٘ مٗامالث ؤلاعجباٍ صالت ٖنض مؿخىي صاللت 0.01مما ٌكحر بلى نض٣ٞ ١غاث
ؤلاؾخماعة.
ازخباع جلضيغ الظاث هىبغ ؾميث:الثباث : La Fidélité
الثباث بُغيلت بعاصة الازخباع (بغافي بحرؾىن )ّ :
جم جُبُ ٤بزخباع ج٣ضًغ الظاث ل٩ىبغ ؾمُض و٧او طل ٪جؼامنا
م٘ جُبُ ٤اؾخماعة الخ٨ٟحر ٖلى نٟـ الُٗنت و بنٟـ الٟاع ١الؼمني إلٖاصة جُبُ٣ه ،وبنٟـ الٛغى للخإ٦ض من
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زباث اإلاُ٣اؽ بُغٍ٣ت بٖاصة ؤلازخباع (بغافي بحرؾىو ) ،خُض بلٛذ الندُجت 0,63صالت ٖنض مؿخىي صاللت،0,01
وهي ُ٢مت طاث قضة مغجٟٗت وظض مغيُت ًم٨ن من زاللها الخ٨م ؤو اإلاُ٣اؽ زابذ.
الثباث بُغيلت ؤلـا هغومبار (:)بٗض جُبُ ٤مٗاصلت ؤلٟا ٦غونبار  AlphaCronbachلخؿاب زباث ازخباع
ّ
الخىنل بلى النخاثج الخالُت:
ج٣ضًغ الظاث ٖلى مؿخىي ألابٗاص و ؤلازخباع ال٨لي،جم
ازخباع جلضيغ الظاث (هىبغ ؾميث)
البعض العام
البعض الاحخماعي
البعض ألاؾغر
البعض اإلاضعس ي
الازخباع الىلي

معامل الثباث ()
0.67
0.56
0.56
0.79
0.87

(حضوٌ يىضح معامالث الثباث الزخباع جلضيغ الظاث)
حكحر بُاناث الجضو ٫بلى اعجٟإ ُ٢مت ؤلٟا ٦غونبا )( ٙبالنؿبت لإلزخباع ال٨لي لخ٣ضًغ الظاث خُض بلٛذ ُ٢مخه
 0.67للبٗض الٗام و
 ،0.87في خحو ظاءث ُ٢م ألابٗاص الخانت باإلزخباع مغيُت جغاوخذ بحو 0.79للبٗض اإلاضعا ي و
 0.56ل٩ل من البٗض ؤلاظخماعي والبٗض ألاؾغي.
الثباث بُغيلت الخجؼثت الىهـيت :اؾخسضمذ الباخشت َغٍ٣ت الخجؼثت النهُٟت بخ٣ؿُم ٖضص ال٣ٟغاث ال٩لُت
لإلزخباع بلى ظؼثحو قمل الجؼء ألاو ٫ال٣ٟغاث الؼوظُت ،و الجؼء الشاني ال٣ٟغاث الٟغصًت (٦ ،)25/25ما جم
خؿاب الشباث بنٟـ الُغٍ٣ت لألبٗاص ألاعبٗت اإلا٩ىنت إلزخباع ج٣ضًغ الظاث )4/4( ،ل٩ل بٗض و٧انذ النخاثج ٧الخالي:
ازخباع جلضيغ الظاث (هىبغ ؾميث)

كيمت الثباث بعض الخصخيذ بمعاصلت لؿبحرمان  بغاون
Spearman-Brown

البعض العام

0.68

البعض الاحخماعي

0.54

البعض ألاؾغر

0.89

البعض اإلاضعس ي

0.41

ؤلازخباع الىلي

0.68

(حضوٌ يىضح كيم الثباث بعض جُبيم معاصلت الخصخيذ لؿبحرمان -بغاون ) Spearman- Brown
حكحر بُاناث الجضو ٫بلى ُ٢م مغيُت لنخاثج الشباث بٗض الخصخُذ بمٗاصلت ؾبحرماو  -بغواو ،زهىنا ُ٢مت
الشباث الخانت باإلزخباع ال٨لي.
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:Laاؾخسضمذ الباخشت َغ٢ا مسخلٟت لخؿاب نض ١ازخباع ج٣ضًغ الظاث ٧ىبغ
نضق ؤلاؾخماعة Validité
ؾمُض ،وؤؾٟغث النخاثج ٖلى ما ًلي:
نضق اإلادىمحن  :جم ج٣ضًم نمىطط مُ٣اؽ ٧ىبغ ؾمُض ٖلى بٌٗ ؤؾاجظة ٢ؿم ٖلم النٟـ بجامٗت جلمؿاو
ّ
طوي الخبرة في الخدُ٨مٞ ،بالغٚم من ٧ىو اإلاُ٣اؽ ٖالمي ومٗغو ٝبال انه وظب الخض ٤ُ٢ب٣ٟغاجه ظُضا ججنبا
ي ٚمىى ،ومداولت جُُٟ٨ه م٘ البِئت اإلاضعوؾت.
ؤلاحؿاق الضازلي ConsistanceInterne :ج٣خط ي ىظو الُغٍ٣ت اؾخسضام مٗامل اعجباٍ ٧ل ٣ٞغة من ٣ٞغاث
ؤلازخباع بالضعظت ال٩لُت لٛغى بؾدبٗاص ال٣ٟغاث التي ال جغجبِ بضاللت مٗنىٍت م٘ الضعظت ال٩لُت للبٗض الظي
جِ٣ؿه ال٣ٟغة خُشإْهغث النخاثج ّ
ؤو ٧ل ال٣ٟغاث بعجبُذ با بٗاص الٟغُٖت التي جنخمي بلحها ٖنض مؿخىي،0.01
مما ٌكحر بلى ججانـ ألابٗاص الٟغُٖت اإلا٩ىنت الزخباع ج٣ضًغ الظاث.
عكم الـلغة

معامل الاعجباٍ

الضاللت ؤلاخهاثيت

عكم الـلغة

معامل الاعجباٍ الضاللت ؤلاخهاثيت

1

0.37

صاٌ عىض 0.01

30

0.35

صاٌ عىض 0.01

3

0.35

صاٌ عىض 0.01

31

0.35

صاٌ عىض 0.01

4

0.32

صاٌ عىض 0.01

34

0.26

صاٌ عىض 0.01

7

0.24

صاٌ عىض 0.01

35

0.68

صاٌ عىض 0.01

10

0.30

صاٌ عىض 0.01

38

0.35

صاٌ عىض 0.01

12

0.68

صاٌ عىض 0.01

39

0.41

صاٌ عىض 0.01

13

0.31

صاٌ عىض 0.01

43

0.41

صاٌ عىض 0.01

15

0.50

صاٌ عىض 0.01

47

0.63

صاٌ عىض 0.01

18

0.40

صاٌ عىض 0.01

48

0.32

صاٌ عىض 0.01

19

0.35

صاٌ عىض 0.01

51

0.60

صاٌ عىض 0.01

24

0.33

صاٌ عىض 0.01

55

0.37

صاٌ عىض 0.01

25

0.26

صاٌ عىض 0.01

56

0.33

صاٌ عىض 0.01

27

0.35

صاٌ عىض 0.01

57

0.52

صاٌ عىض 0.01

(حضوٌ يىضح كيم معامل الاعجباٍ بحن ول ؿلغة و الضعحت اليليت للبعض العام)
ًخطر من الجضو ٫ؤو ظمُ٘ مٗامالث ؤلاعجباٍ التي جم الخهىٖ ٫لحها بدؿاب مٗامل ؤلاعجباَلبراُٞبرؾىو بحو
ًة
صعظت ّ
بخهاثُا ٖنض مؿخىي
٧ل ٣ٞغة و الضعظت ال٩لُت للبٗض الٗامإلزخباع ج٣ضًغ الظاث ل٩ىبغ ؾمُض ؤجها صالت
.0.01
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عكم الـلـغة

معامل الاعجباٍ

الضالت ؤلاخهاثيت

5

0.34

0.01
صالت عىض

8

0.34

0.01
صالت عىض

14

0.61

0.01
صالت عىض

21

0.49

0.01
صالت عىض

28

0.54

0.01
صالت عىض

40

0.59

0.01
صالت عىض

49

0.52

0.01
صالت عىض

52

0.52

0.01
صالت عىض

(حضوٌ يىضح كيم معامل الاعجباٍ بحن ول ؿلغة و الضعحت اليليت للبعض الاحخماعي)
ًخطر من الجضوّ ٫
ًة
بخهاثُا ٖنض
ؤو ؤلاعجباَاث بحو ٣ٞغاث البٗض ؤلاظخماُٖى الضعظت ال٩لُت لهظا البٗض صالت
 ،0.01مما ًا٦ض ّ
ؤو ٣ٞغاث البٗض ؤلاظخماعي جخمحز بةحؿا ١صازلي ظُض.
مؿخىي صالت
عكم الـلغة

معامل ؤلاعجباٍ

الضالت ؤلاخهاثيت

6

0.50

0.01
صالت عىض

9

0.38

0.01
صالت عىض

11

0.23

0.01
صالت عىض

16

0.59

0.01
صالت عىض

20

0.33

0.01
صالت عىض

22

0.64

0.01
صالت عىض

29

0.62

0.01
صالت عىض

44

0.64

0.01
صالت عىض

(حضوٌ عكم يىضح كيم معامل الاعجباٍ بحن ول ؿلغة و الضعحت اليليت للبعض ألاؾغر)
ًخطر من الجضوّ ٫
ًة
بخهاثُا ٖنض
ؤو ؤلاعجباَاث بحو ٣ٞغاث البٗض ألاؾغي و الضعظت ال٩لُت لهظا البٗض صالت
 ،0.01و ىظا ًبحو مضي بحؿا٣ٞ ١غاث البٗض ألاؾغي.
مؿخىي صاللت
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عكم الـلغة

معامل الاعجباٍ

الضالت ؤلاخهاثيت

2

0.44

صالت عىض 0.01

17

0.72

صالت عىض 0.01

23

0.63

صالت عىض 0.01

33

0.61

صالت عىض 0.01

37

0.26

صالت عىض 0.01

42

0.33

صالت عىض 0.01

46

0.47

صالت عىض 0.01

54

0.50

صالت عىض 0.01

(حضوٌ يىضح كيم معامل الاعجباٍ بحن ول ؿلغة و الضعحت اليليت للبعض اإلاضعس ي)
ًخطر من الجضو ٫الاحؿا ١الضازلي ل٣ٟغاث البٗض اإلاضعا ي من زال ٫صاللت الاعجباَاث بحو ٣ٞغاث ىظا البٗض م٘
الضعظت ال٩لُت للبٗض.
عكم الـلغة

معامل الاعجباٍ

الضالت ؤلاخهاثيت

عكم الـلغة

معامل الاعجباٍ

الضالت ؤلاخهاثيت

1

0.13

صاٌ عىض 0.01

30

0.53

صاٌ عىض 0.01

2

0.33

صاٌ عىض 0.01

31

0.48

صاٌ عىض 0.01

3

0.35

صاٌ عىض 0.01

32

/

/

4

0.27

صاٌ عىض 0.01

33

0.17

صاٌ عىض 0.01

5

0.37

صاٌ عىض 0.01

34

0.30

صاٌ عىض 0.01

6

0.55

صاٌ عىض 0.01

35

0.36

صاٌ عىض 0.01

7

0.27

صاٌ عىض 0.01

36

/

/

8

0.21

صاٌ عىض 0.01

37

0.21

صاٌ عىض 0.01

9

0.40

صاٌ عىض 0.01

38

0.61

صاٌ عىض 0.01

10

0.34

صاٌ عىض 0.01

39

0.38

صاٌ عىض 0.01

11

0.24

صاٌ عىض 0.01

40

0.28

صاٌ عىض 0.01

12

0.27

صاٌ عىض 0.01

41

/

/

13

0.55

صاٌ عىض 0.01

42

0.18

صاٌ عىض 0.01
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14

0.26

صاٌ عىض 0.01

43

0.33

صاٌ عىض 0.01

15

0.43

صاٌ عىض 0.01

44

0.25

صاٌ عىض 0.01

16

0.30

صاٌ عىض 0.01

45

/

/

17

0.28

صاٌ عىض 0.01

46

0.26

صاٌ عىض 0.01

18

0.36

صاٌ عىض 0.01

47

0.32

صاٌ عىض 0.01

19

0.33

صاٌ عىض 0.01

48

0.13

صاٌ عىض 0.01

20

0.37

صاٌ عىض 0.01

49

0.47

صاٌ عىض 0.01

21

0.31

صاٌ عىض 0.01

50

/

/

22

0.30

صاٌ عىض 0.01

51

0.28

صاٌ عىض 0.01

23

0.41

صاٌ عىض 0.01

52

0.36

صاٌ عىض 0.01

24

0.18

صاٌ عىض 0.01

53

/

/

25

0.25

صاٌ عىض 0.01

54

0.42

صاٌ عىض 0.01

26

/

/

55

0.27

صاٌ عىض 0.01

27

0.47

صاٌ عىض 0.01

56

0.13

صاٌ عىض 0.01

28

0.41

صاٌ عىض 0.01

57

0.48

صاٌ عىض 0.01

29

0.34

صاٌ عىض 0.01

58

/

/

(حضوٌ يىضح مضي اعجباٍ ّ
ول الـلغاث الخمؿحن الزخباع جلضيغ الظاث مع الضعحت اليليت لالزخباع الىلي)
.0.01
ًبحو الجضو ٫بعجباٍ ٣ٞغاث ازخباع ج٣ضًغ الظاث م٘ الضعظت ال٩لُت لالزخباع ٖنض مؿخىي صاللت
 /8بحغاءاث جُبيم ؤصاحي الضعاؾت ٢:امذ الباخشت بخُبُ ٤ؤصاحي الضعاؾت ألاؾاؾُت ،ازخباع ج٣ضًغ الظاث ل٩ىبغ
ؾمُض و بؾخماعة ؤنماٍ الخ٨ٟحر في نٟـ الى٢ذ وٖلى نٟـ الُٗنت التي جمشلذ في الُالب الجامُٗحو الظًن
 ،2012خُض ّ
٢ضع ٖضص ُٖنت الضعاؾت ألاؾاؾُت بـ200
ًىانلىو حٗلُمهم بجامٗت بكاعو جدضًضا بخاعٍش /05/14
ًة
جم جصخُذ و جٟغَ ٜالبُاناث و مٗالجتها بخهاثُا بىاؾُت بغنامج SPSSبنضاع ع٢م ّ ،15
َالبا ،خُض ّ
لُخم بٗض
طلٖ ٪غى و جٟؿحرالنخاثج.
 /9عغى وجـؿحر هخاثج ؿغيياث الضعاؾت:
عغى و جـؿحر هديجتؿغييت البدث :جىظض ٖال٢ت بعجباَُت بحو نمِ الخ٨ٟحر وج٣ضًغ الظاث لضي َلبت ظامٗت
بكاع.
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معامل الاعجباٍ

جلضيغ الظاث الىلي

صعحت الخغيت

كيمت ع الجضوليت

الضاللت اإلاعىىيت

ؤهماٍ الخـىحر

0.81

198

0.18

0.01

(حضوٌ يىضح الجضوٌ معامل الاعجباٍ بحن ؤهماٍ الخـىحر وجلضيغ الظاث)
ًخطر من الجضو ٫وظىص ٖال٢ت اعجباَُه صالت بخهاثُا بحو ؤنماٍ الخ٨ٟحر وج٣ضًغ الظاث لضي َلبت الجامٗت،
خُض ٧انذ ُ٢مت ع اإلادؿىبت حؿاوي
.0.01
 0.81و هي صالت بخهاثُا ٖنض مؿخىي صاللت
ؤ /جىحض عالكت اعجباَيت بحن الخـىحر الايجابي وجلضيغ الظاث اإلاغجـع لضي الُلبت.
معامل الاعجباٍ

جلضيغ الظاث اإلاغجـع

صعحت الخغيت

كيمت ع الجضوليت

الضاللت اإلاعىىيت

الخـىحر الايجابي

0.42

198

0.18

0.01

(حضوٌ يىضح يبحن معامل الاعجباٍ بحن الخـىحر الايجابي وجلضيغ الظاث اإلاغجـع)
ًخطر من الجضو ٫وظىص ٖال٢ت اعجباَُه صالت بخهاثُا بحو ؤنماٍ الخ٨ٟحر وج٣ضًغ الظاث لضي َلبت الجامٗت،
خُض ٧انذ ُ٢مت ع اإلادؿىبت حؿاوي
.0.01
 0.42و هي صالت بخهاثُا ٖنض مؿخىي صاللت
ب /جىحض عالكت اعجباَيت بحن الخـىحر الؿلبي وجلضيغ الظاث اإلاىسـٌ لضي الُلبت.
معامل الاعجباٍ

جلضيغ الظاث
اإلاىسـٌ

صعحت الخغيت

كيمت ع الجضوليت

الضاللت اإلاعىىيت

الخـىحر الؿلبي

0.49

198

0.18

0.01

(حضوٌ يىضح يبحن معامل الاعجباٍ بحن الخـىحر الؿلبي وجلضيغ الظاث اإلاىسـٌ)
ًخطر من الجضو ٫وظىص ٖال٢ت اعجباَُه صالت بخهاثُا بحو ؤنماٍ الخ٨ٟحر وج٣ضًغ الظاث لضي َلبت الجامٗت،
خُض ٧انذ ُ٢مت ع اإلادؿىبت حؿاوي
.0.01
 0.49و هي صالت بخهاثُا ٖنض مؿخىي صاللت
جم جدلُل الٟغيُاث الؿاب٣تبدؿاب مٗامل الاعجباٍ لبرافي  -بغؾىو  Bravais–Pearsonبحو ازخباع ج٣ضًغ الظاث
ال٨لي واؾخماعة ؤنماٍ الخ٨ٟحر.
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جَ /ىان ؿغوق في همُي الخـىحر الايجابي والؿلبي لضي َلبت الجامعت حعؼي بلى مخؼحر الجيـ.
همِ الخـىحر الايجابي

همِ الخـىحر الؿلبي

ث
اإلادؿىبت

همِ
الخـىحر
الجيـ

م

ع

م

ع

طهىع

61.02

04.46

41.61

04,10

1.79

بهار

59.89

04.39

41.45

03.77

0.27

ث الجضوليت

مؿخىي
الضاللت

1.96

ػحر صاٌ

1.96

ػحر صاٌ

(حضوٌ يبحن معامل الـغق بحن ؤهماٍ الخـىحر والجيـ)
جم اؾخسضام ازخباع (ث) ؾخىصنذ ( )Studentلضعاؾت الٟغو ١بحو الجنؿحو ٖلى مؿخىي ؤنماٍ الخ٨ٟحر وٍخطر
من الجضوٖ ٫ضم وظىص ٞغو ١في نمُي الخ٨ٟحر الاًجابي والؿلبي لضي َلبت الجامٗت حٗؼي بلى مخٛحر الجنـ.
صَ /ىان ؿغوق في همُي الخـىحر الايجابي والؿلبي لضي َلبت الجامعت حعؼي بلى مخؼحر الخدهيل ألاواصيمي.
همِ الخـىحر الايجابي

همِ الخـىحر

همِ الخـىحر الؿلبي

م

ع

م

ع

ث
اإلادؿىبت

ث الجضوليت

مؿخىي
الضاللت

الخدهيل
جدهيل بيجابي

60.34

04.39

41.42

03.92

0.59

1.96

ػحر صاٌ

جدهيل ؾلبي

60.81

04.74

42.00

03.97

0.80

1.96

ػحر صاٌ

(حضوٌ يىضح يبحن معامل الـغق بحن ؤهماٍ الخـىحر ووؿبت الخدهيل الضعاس ي)
جم اؾخسضامازخباع (ث) ؾخىصنذ ( )Studentلضعاؾت الٟغو ١في الخدهُل الضعاا ي ٖلى مؿخىي ؤنماٍ الخ٨ٟحر
وٍخطر من الجضوٖ ٫ضم وظىص ٞغو ١في نمُي الخ٨ٟحر الاًجابي والؿلبي لضي َلبت الجامٗت حٗؼي بلى مخٛحر
الخسهو الضعاا ي.
َـَ /ىان ؿغوق في همُي الخـىحر الايجابي والؿلبي لضي َلبت الجامعت حعؼي بلى مخؼحر الخسهو الضعاس ي.
مهضع الخبايً

مجمىع
اإلاغبعاث

صعحاث الخغيت

مخىؾِ
اإلاغبعاث

كيمت ؾ
اإلادؿىبت

بحن
اإلاجمىعاث

3.37

2

1.68

0.08
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صازل
اإلاجمىعاث

3939.644

197

19.998

_

_

ؤلاحمالي

3943.020

199

_

_

_

(حضوٌ يمثل هخاثج الخبايً لضي الُلبت الظيً لضيهم جـىحر ايجابي بازخالؾ الخسهو
الضعاس ي:الهىضؾتاإلاعماعيت،اللؼتالـغوؿيت،العلىم الاكخهاصيت)
مهضع الخبايً

مجمىع
اإلاغبعاث

صعحاث الخغيت

مخىؾِ
اإلاغبعاث

كيمت ؾ
اإلادؿىبت

بحن
اإلاجمىعاث

2.875

2

1.43

0.09

مؿخىي
الضاللت
)(P .value
0.91
ػحر صالت

صازل
اإلاجمىعاث

3066.945

197

15.56

_

_

ؤلاحمالي

3069.820

199

_

_

_

(حضوٌ يمثل هخاثج الخبايً لضي الُلبت الظيً لضيهم جـىحر ؾلبي بازخالؾ الخسهو الضعاس ي:الهىضؾت اإلاعماعيت،
اللؼت الـغوؿيت،العلىم الاكخهاصيت)
جم اؾخسضام ازخباع انىٞا )(Anovaلضعاؾت الٟغو ١بحو الخسههاث ٖلى مؿخىي ؤنماٍ الخ٨ٟحر وٍخطر من
الجضولحو ٖضم وظىص ٞغو ١في نمُي الخ٨ٟحر الاًجابي والؿلبي لضي َلبت الجامٗت حٗؼي بلى الخسهو الضعاا ي.
٦كٟذ ىظو الضعاؾت ٖن مضي ؤىمُت جضزل مخٛحر ؤنماٍ الخ٨ٟحر في جدضًض مؿخىي ج٣ضًغ الظاث ،وحٗمل
ّ
والـ ًغ في
اإلااقغاث الخانت بالخ٨ٟحر الاًجابي لضي َلبت الجامٗت بالخد٨م في ٖنانغ مٗغٞت الظاث وج٣ضًغىا
َغٍ ٤الغيا ٖن النٟـ وبالخالي جد ٤ُ٣النجاح.
ٞنخاثج الضعاؾت ؤؾٟغث ٖن جدٞ ٤٣غيُت البدض ال٣اثلت ؤو ىناٖ ٥ال٢ت اعجباَُت بحو نمِ الخ٨ٟحر وج٣ضًغ
الظاث لضي َلبت ظامٗت مضًنت بكاع.
وبالخالي ًم٨ن ال٣ى ٫ؤو نمِ الخ٨ٟحر ًازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى ج٣ضًغ الٟغص لظاجه في خُاجه بك٩ل ٖام وؤ٦ثر صلُل
ٖلى طل ٪ىى جد ٤٣الٟغيِخحو الٟغُٖخحو الخالُخحو:
ىناٖ ٥ال٢ت اعجباَُت بحو الخ٨ٟحر الؿلبي وج٣ضًغ الظاث اإلاغج ٟ٘لضي َلبت الجامٗت.
ىناٖ ٥ال٢ت اعجباَُت بحو الخ٨ٟحر الؿلبي وج٣ضًغ الظاث اإلانس ٌٟلضي َلبت الجامٗت.
٩ٞلما ٧او ج٨ٟحر الٟغص اًجابُا ٧او ج٣ضًغو لظاجه مغجٟٗا ،و٧لما ٧او ج٨ٟحر الٟغص ؾلبُا ٧او ج٣ضًغو لظاجه ؾلبي
وىظا ٌٗني الٗال٢ت َغصًت بحو اإلاخٛحرًن.
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خُض ؤنه لم جخد ٤٣الٟغيُاث الٟغُ٢ت التي جضعؽ الٟغ ١في نمُي الخ٨ٟحر الاًجابي والؿلبي لضي َلبت الجامٗت
حٗؼي بلى مخٛحر الجنـ ،ؤي ؤو ٦ال من ُٖنتي الظ٧ىع وؤلانار لم ًخٟاوجا في الاؾخجاباث ٖلى مُ٣اؽ الخ٨ٟحر.
٦ظل ٪لم جخد ٤٣الٟغيُت التي جضعؽ الٟغ ١بحو نمُي الخ٨ٟحر الاًجابي والؿلبي لضي َلبت الجامٗت حٗؼي بلى
مخٛحر الخدهُل الضعاا ي ،بالنؿبت للُلبت الظًن جٟى٢ىا في جدهُلهم الضعاا ي والُلبت الظًن لم ًخٟى٢ىا في
جدهُلهم الضعاا ي.
والٟغيُت التي جضعؽ الٟغ ١بحو نمُي الخ٨ٟحر الاًجابي والؿلبي لضي َلبت الجامٗت حٗؼي بلى مخٛحر الخسهو
الضعاا ي والتي جمشلذ في جسهو الهنضؾت اإلاٗماعٍت ،اللٛت الٟغنؿُت ،والٗلىم الا٢خهاصًت.
 /11ؤَميت الخـىحر الايجابي في خياة ؤلاوؿان:
ٌؿعى ؤلانؿاو ؤو ج٩ىو خُاجه وخُاة من خىله ملُئت بالؿٗاصة  ،والغٞاىُت  ،والنجاح اإلاخىانل في قتى مجاالث
ًة
الخُاة ،ولظلً ٪داو ٫ظاىضا ؤو ًجلب لنٟؿه ولٛحرو الخحر واإلاهالر اإلااصًت واإلاٗنىٍت  ،وؤو ًضٖ ٘ٞن نٟؿه
الًغ واإلاٟاؾض ،ومن ىنا نضع ٥ؤىمُت الخ٨ٟحر ؤلاًجابي ٞاإلنؿاو ٌؿخُُ٘ ؤو ً٣غع َغٍ٣ت ج٨ٟحرو ٞةطا ازخاع ؤو
ً٨ٟغ بةًجابُت ٌؿخُُ٘ ؤو ًؼٍل ال٨شحر من اإلاكاٖغ الٛحر مغٚىب بها والتي عبما حُٗ٣ه من جد ٤ُ٣ألاًٞل
ًة
ًة
لنٟؿه وٍغجبِ الاججاو الٗ٣لي ؤلاًجابي اعجباَا وزُ٣ا بالنجاح في ٧ل مجا ٫من مجاالث الخُاة.
ًة
ول٩ي ًد ٤٣الٟغص النجاح وَِٗل ؾُٗضا وٍدُا خُاة مخىاػنت ًجب ؤو ٌكمل الخُٛحر َغٍ٣ت ج٨ٟحرو  ،وؤؾلىب
خُاجه ونٓغجه ججاو نٟؿه ،والناؽ ،وألاقُاء ،واإلاىا ٠٢التي جدضر له ،والؿعي الضاثم بلى جُىٍغ ظمُ٘ ظىانب
خُاجه.
ًة
ٗٞلى الٟغص ؤو ٌٗلم ؤو ؤي حُٛحر في خُاجه ًدضر ؤوال في صازله ،في الُغٍ٣ت التي ً٨ٟغ بها ،والتي جدؿبب له زىعة
طىنُت ٦بحرة ٢ض ججٗل خُاجه اما في ؾٗاصة ؤو حٗاؾت.
الخـىحر ؤلايجابي يجلب الؿعاصة  :بو ألا٩ٞاع التي حكٛل الٗ٣ل ج٩ىو طاث ؤىمُت ؤ٦ثر من ؤي ش يء في الخُاة،
٩ٞىننا ال نؿخُُ٘ قغاء الؿٗاصة وال الٟىػ بها ،لظا ًجب ؤو نسخاعىا وطل ٪بإ٩ٞاعنا الاًجابُت.
يؿاعض الترهحز على الخل عىض مىاحهت الهعىباث  :الشخهُت الناجخت حٗغً ٝة
ظُضا ٢ىة ٢انىو التر٦حز ،و٠ُ٦
ؤنه ًلػي ؤي ش يء آزغ ل٩ي ٌؿخُُ٘ ؤلانؿاو ؤو ًغ٦ؼ اندباىه ٖلى ما ًغٍض ،لظلٞ ٪هى ًغ٦ؼ ٖلى الخل
والاخخماالث.
يضؿع الـغص ؤن يىىن احخماعي ويدب مؿاعضة آلازغيً  :الشخهُت الناجخت جخمخ٘ بإؾلىب بًجابي ًدترم
آلازغٍن وٍخٗامل مٗهم بخ٣بل جامٞ ،هى ًدب الناؽ وٍخمخ٘ بمؿاٖضتهم ٣ُٞىم بخ٣ضًم ًض الٗىو لهم ب٩اٞت
الُغ.١
ّ
يمىً الـغص ؤن يعيل باألمل والىـاح والهبر :الشخهُت الناجخت حٗغ ٝؤو ألامل ىى بضاًت الخ٣ضم والنمى.
1كيت كيناف ( " ،)2005تنظيم وتفعيل الذات"  ،الطبعة األوىل ،بًنوت :الدار العربية للعلوـ ،ص.51
2براياف تريسي ( " ،)1992علم نفس النجاح "  ،الطبعة األوىل ،الرياض :مكتبة جرير ،ص.230

 3وفاء زلمد مصطفى ( " ،)2003حقق أحالمك بقوة تفكيرك اإليجابي"  ،الطبعة األوىل بًنوت :دار ابن حزـ للطباعة ،ص.23
4ابراىيم الفقي (" ،)2004قوة التحكم في الذات"مرجع سبق ذكره ،ص.17
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يجعله وازم مً هـؿه يدب الخؼيحر وزىى اإلاساَغ في ؾبيل الىجاح  :الشخهُت الناجخت حٗغً ٝة
ظُضا ؤو
الخُٛحر ش يء وا٢عي ال ٌؿخُُ٘ ؤي بنؿاو ؤو ًخجنبه.
 /12بعٌ اإلالترخاث والخىنياث التربىيت لخدؿحن وجُىيغ جـىحر َلبت الجامعاث  :في يىء الاَاع النٓغي
للضعاؾت ونخاثجها ومخا٢كتها ن٣ترح بٌٗ الخىنياث:
ّ
 ظٗل الُالب مدببحو للمٗغٞت من زال ٫جنمُت خب الاؾخُالٕ لضحهم وطل ٪بُغح مك٨الث مٗانغة ومشحرةلالىخمام ،وجىظحههم لخٗلم ؤنماٍ ظضًضة من الخ٨ٟحر وجُىٍغ ز٣تهم ب٣ضعاتهم ٖلى الخدلُل والاؾخضال ٫وخل
اإلاك٨الث.
 جضعٍب الُلبت ٖلى الخٗامل م٘ ألاولىٍاث اإلاهمت في خُاتهم وٖضم الاىخمام با قُاء الشانىٍت. مؿاٖضة الُالب ٖلى اؾخ٨كا ٝآٞاث ال٨ٟغ و الخ٨ٟحر والخشبذ منه وَُُٗه طل٢ ٪ضعة ٖلى اؾخضعا ٥ألازُاء٢بل ؤو ً ٘٣بها،ختى ال جهبذ ٖاث٣ا ؤما ج٨ٟحرو الاًجابي الصخُذ.
 مؿاٖضة الُالب ٖلى ؤو ًنكض الخُٛحر و الخٗضًل في نٟؿه وطاجه بظاجه. حٗلُم الُالب ؤىمُت الخ٨ٟحر الغاقي الاًجابي البُٗض ٖن الؿظاظت والؿُدُت في جناو ٫اإلاىايُ٘. ؤو ٌٗخمض الُلبت ٖلى الخ٨ٟحر اإلانٓم واإلامنهج في الخٗامل م٘ اإلاك٨الث اإلادُُت واو ًخٗاملىا مٗها بكٗىع منال٣ضعة والش٣ت بالظاث.
 ٖلى الُالب ججنب الخ٨ٟحر الجامض واإلاخهلب واٖخماص الخ٨ٟحر الخإملي الظي ًاصي بلى الانٟخاح في الخ٨ٟحروالخٗاَي م٘ اإلاك٨الث بمغونت الباخض اإلا٨ٟغ اإلانُل ٤بُٗضا ٖن الدكنج والخُغ ٝوالخٗهب.

كاثمت اإلاغاحع:
 "،)2006الخـىحر ؤلايجابي والؿلبي لضي َلبت الجامعت" ،عؾالت ص٦خىعاو في ٖلم النٟـ التربىيٞ ،لؿُحو.
 /1ػٍاص بغ٧اث (
 "،)2008جُبيلاث عمليت في جىميت الخـىحر باؾخسضام عاصاث العلل"  ،الُبٗت ألاولى ،ألاعصو :صاع
 /2مدمض ب٨غ نىٞل (
اإلاِؿغة للنكغ والخىػَ٘ والُباٖت.
" ،)2003كىة الخـىحر ؤلايجابي في ألاعماٌ" ،الُبٗت ألاولى،الغٍاى :م٨خبت الٗبُ٩او.
 /3ؾ٩ىث صبلُى (
" ،)2004كىة الخدىم في الظاث"  ،الُبٗت الشانُتّ ،
ظضة :ماؾؿت الخُىة الظُ٦ت.
 /4ببغاىُم ال٣ٟي (
 "،)1995كياؽ جلضيغ الظاث لُالب الجامعت ،مجلت الخلىيم واللياؽ الىـس ي والتربىر"،
 /5ؤخمض مدمض خؿن نالر (
ٖضص ،6ظامٗت ؤلاؾ٨نضعٍت ،ؾبخمبر.
 " ،)2005جىظيم وجـعيل الظاث"  ،الُبٗت ألاولى ،بحروث :الضاع الٗغبُت للٗلىم.
ُ٦ /6ذ ُ٦ناو (
 " ،)1992علم هــ الىجاح "  ،الُبٗت ألاولى ،الغٍاى :م٨خبت ظغٍغ.
 /7بغاًاو جغَس ي (
 " ،)2003خلم ؤخالمً بلىة جـىحرن ؤلايجابي"  ،الُبٗت ألاولى بحروث :صاع ابن خؼم للُباٖت.
 /8وٞاء مدمض مهُٟى (
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مداؾبت اإلاؿاوليت الاحخماعيت لخلييم ألاصاء الاحخماعي للماؾؿت صعاؾت خالت ماؾؿت
آعؾيلىع ميخاٌ عىابت
ؤ.قييسغ عبض الىَاب/حامعت ؤم البىاقي ،ص.قبحرة بىعالم عماع/حامعت باجي مسخاع عىابت
ملخو:
ؤنبدذ اإلااؾؿاث تهخم بك٩ل متزاًض بمؿاولُتها الاظخماُٖت والبُئُت ٧اججاو ظضًض في ٖالم الا٢خهاص ،مداولخا
اإلاؿاىمت بسُىاث بؿُُت ندى جد ٤ُ٣جنمُـت مؿخضامـت من ظهت ،وجد ٤ُ٣الؿمٗـت الجُضة لخل ٤مىاعص ظضًضة للضزل من
ظهت ؤزغي ،و٢ض خاولنا في صعاؾدنا ىظو ُ٢اؽ مضي مؿاىمت ماؾؿت آعؾيلىع ميخاٌ عىابت لخد ٤ُ٣الخنمُت اإلاؿخضامت،
مؿخٗملحو مداؾبت اإلاؿاولُت الاظخماُٖت ٦إصاة لظل ،٪خُض جبحو ؤو اإلااؾؿت تهخم بالجىانب الاظخماُٖت والبُئُت لها.
اليلماث الضالت :الخنمُت اإلاؿخضامت،اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للماؾؿاث ،مداؾبت اإلاؿاولُت الاظخماُٖت ،البِئت.

ملضمت:
بما ؤو منٓماث ألاٖما ٫جخمخ٘ بسحراث اإلاجخم٘ يمن مسخل ٠مىاعصو الُبُُٗت واإلااصًت والبكغٍتٞ ،ال بض من اإلاؿاىمت
في خل مكا٧له يمن بم٩انُاتها و٢ضعاتها،وىظا ما ًًٗنا في مى ٘٢الاٖترا ٝباإلاؿاولُت البُئُت والاظخماُٖت للماؾؿاث ظنبا
بلى ظنب م٘ اإلاؿاولُت اإلاالُت صخابها ،وفي يىء طلٖ ٪لى اإلااؾؿاث ؤو حؿاىم في جد ٤ُ٣عٞاىُت اإلاجخم٘ ٖن َغٍ٤
جدؿحو الٓغو ٝالبُئُت والخض من آلازاع الؿلبُت التي ٌؿببها نكاَها للبِئت اإلادُُت ٖن َغٍ ٤ج٣لُو الخلىر وجد٤ُ٣
الخنمُت الا٢خهاصًت ٦،ما ؤو عٖاًت قاوو الٗاملحو وجد ٤ُ٣الغٞاىُت الاظخماُٖت لهم والاؾخ٣غاع النٟس ي ؾُسلٖ ٤نضىم
الش٣ت وخـ الانخماء للماؾؿت٦ ،ما تهخم صعاؾدنا ببُاو صوع اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت في ُ٢اؽ وجُُ٣م مؿخىي ألاصاء البُئي
والاظخماعي للماؾؿاث الهناُٖت لل٨كٖ ٠ن مضي وٞائها بمؿاولُاتها البُئُت والاظخماُٖت ،والتي جىظهها وجدٟؼىا ندى
جد ٤ُ٣اإلاؼٍض من الٗىاثض واإلانا ٘ٞلٛغى حُٗٓم ىامل الغبدُت الاظخماُٖت ،و٢ض َب٣ذ ىظو الضعاؾت ٖلى ماؾؿت آعؾُلىع
٦ 2013ؿنت ؤؾاؽ للضعاؾت،
مُخاٖ ٫نابت ) (ArcelorMittal Annabaنٓغا لخهاثهها التي جمحزىا ،بدُض اجسظث ؾنت
مداولحو ؤلاظابت ٖن الدؿائ ٫الخالي:
هيف يخم كياؽ وعغى عىانغ عىاثض وجياليف ألاصاء البيئي والاحخماعي للماؾؿت؟ وما جإزحرَما على هخاثجها اإلااليت؟
وبناءا ٖلى طل ٪جم ج٣ؿُم ىظو اإلا٣الت بلى اإلاداوع الخالُت:
 اإلاٟاىُم ألاؾاؾُت للمؿئىلُت الاظخماُٖت للماؾؿت. ج٣ضًم ماؾؿت آعؾُلىع مُخاٖ ٫نابت ).(ArcelorMittal Annaba.1 Olivier Beaumais,Économie de l’environnement, édition Bréal, Paris, 2001, p10
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 جدضًض ألانكُت طاث اإلاًمىو البُئي والاظخماعي. ُ٢اؽ وٖغى ألاصاء البُئي والاظخماعي للماؾؿت. الٗال٢ت بحو ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي والنخاثج اإلاالُت للماؾؿت. -1اإلاـاَيم ألاؾاؾيت للمؿئىليت الاحخماعيت للماؾؿت:
 1-1الخىميت اإلاؿخضامت:

بو ال٩ىاعر التي قهضىا الٗالمٞ ،نخذ جضعٍجُا اإلاجا ٫للٗمل ٖلى جد ٤ُ٣اإلاؼٍض من الؿالم والٗال٢اث بحو الا٢خهاص
والُبُٗت ،والظي ٌؿعى بلى الخى ٤ُٞبحو الخنمُت والخٟاّ ٖلى البِئت .نه من ٚحر اإلام٨ن الٗمل ٖلى و ٠٢النمى ،وبنما
للخإزحر في مًمىنه وجىظحهه ٖلى ندى مؿخضام ٞ .اؾخسضم مهُلر الاؾخضامت للخٗبحر ٖن َبُٗت الٗال٢ت بحو ٖلم الا٢خهاص
 Economyوٖلم الاً٩ىلىجي  ،Ecologyومٟهىم  Gro Harlem Brundtlandاإلا٣ضم للجنت ألامم اإلاخدضة للبِئـت والخنمُت في ٖام
 1987حٗخبر ٦إو ٫من اؾخسضم مهُلر الخنمُت اإلاؿخضامت بك٩ل عؾمي ،والتي ٖغٞتها ٖلى ؤجها "الخىميت التي جلبي اخخياحـاث
الخايغ صون اإلاؿاؽ بلضعة ألاحياٌ اإلالبلت على جلبيت اخخياحاتها"  .خُض جخُلب الخنمُت اإلاؿخضامت ًة
حٛحرا في مدخىي
ًة
واؾخسضاما للُا٢ت وؤ٦ثر ٖضالت في جإزحراجه ،وٍجب جد ٤ُ٣ىظو الخٛحراث في ظمُ٘ الضو٫
النمى بدُض ًهبذ ؤ٢ل ماصًت
٦جؼء من مجمىٖت ؤلاظغاءاث للمدآٞت ٖلى عؤؽ اإلاا ٫البُئي ولخدؿحو جىػَ٘ الضزل وجس ٌُٟصعظت الخؿاؾُت لألػماث
الا٢خهاصًت .
 2-1اإلاؿئىليت الاحخماعيت للماؾؿت:
ختى و٢خنا الغاىن لم ًخم حٗغٍ ٠مٟهىم اإلاؿئىلُت الاظخماُٖت للماؾؿت بك٩ل مدضص و٢اَ٘ ً٨دؿب بمىظبه ٢ىة بلؼام
٢انىنُت وَنُت ؤو صولُت ،جها ال حٗني بالًغوعة قغٍدت مُٗنت من اإلااؾؿاث الىَنُت والضولُت ،وال جؼا ٫ىظو اإلاؿئىلُت في
ظىىغىا ؤصبُت ومٗنىٍت ،ؤي بجها حؿخمض ٢ىتها و٢بىلها واندكاعىا من َبُٗتها الُىُٖت/الازخُاعٍت  ،ومن ىنا ل٣ض حٗضصث نىع
اإلاباصعاث والٟٗالُاث بدؿب َبُٗت الؿى ١ونُا ١نكاٍ اإلااؾؿت وؤق٩اله ،وما جخمخ٘ به ٧ل ماؾؿت من ٢ضعة مالُت
وبكغٍت  ،وىظو اإلاؿاولُت بُبُٗتها لِؿذ ظامضة ،بل لها الهٟت الضًنامُُ٨ت والىاُٗ٢ت والخُىع اإلاؿخمغ ٧ي جخىاءم بؿغٖت
و ٤ٞمهالخها وبدؿب اإلاخٛحراث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت والاً٩ىلىظُت  .ومن ؤىم الخٗغٍٟاث وؤ٦ثرىا قُىٖا
حٗغٍ ٠البن ٪الضولي وىى:

1حامد الريفي" ،اقتصاديات البيئة" ،دار التعليم اجلامعي ،االسكندرية ،مصر ،2015 ،ص ص.253-251

2عثماف زلمد غنيم "،التنمية المستديمة ،فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها"،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عماف،2007 ،ص .23

A.Séverin ASSE, Stratégie Nationale de Développement Durable, Publication de l’IEPF,

3

Québec Canada, 2007, P 3.

4دوناتو رومانو"،االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة"،ادلركز الوطين للسياسات الزراعية ،دمشق سوريا،2003 ،ص .63

.5 Matthieu Angotti. Entreprise ordinaires, entreprise solidaires ?.CRéDOC.Paris.2007.P 20

6جنم عبود جنم" ،المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحديثة" ،دار الوراؽ ،عماف ،األردف ،طبعة  ،2012 ،1ص ص.27-25

Marie-Françoise Guyonnaud. Du management environnemental au développement

7

.durable des entreprises.CAP 2D. France. 2004. P6
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"ً٣هض باإلاؿئىلُت الاظخماُٖت للماؾؿت الالتزام باإلاؿاىمت في الخنمُت الا٢خهاصًت اإلاؿخضامت ،وطل ٪من زال ٫الخٗاوو م٘
الٗاملحو وؤؾغىم واإلاجخم٘ اإلادلي واإلاجخم٘ ٩٦ل لخدؿحو مؿخىي مِٗكتهم ٖلى ندى مُٟض لنكاٍ الكغ٧اث وللخنمُت
الا٢خهاصًت" .
 3-1مداؾبت اإلاؿئىليت الاحخماعيت:
نؿخُُ٘ جدضًض مـهىم للمداؾبت الاحخماعيت بإجها "منهج لُ٣اؽ وجىنُل اإلاٗلىماث اإلاترجبت ٖلى ُ٢ام ؤلاصاعة بمؿئىلُاتها
الاظخماُٖت إلاسخل ٠الُىاث ٠اإلاؿخُٟضة صازل اإلاجخم٘ ،بك٩ل ًم٨ن من جُُ٣م ألاصاء الاظخماعي للمنٓمت" .
 4-1اللياؽ اإلاداؾبي لألصاء الاحخماعي :
وجخدضص جل ٪اإلاؿاولُت بإعبٗت ماقغاث جمشل ؤع٧او ىُ٩لُت ألاصاء الاظخماعي للماؾؿت وهي:
ً
ؤوال -ماقغ ألاصاء الاحخماعي للعاملحن باإلااؾؿت  :وَكمل ظمُ٘ ج٩الُ ٠ألاصاء بسال ٝألاظغ ألاؾاا ي الظي ج٣ضمه
اإلااؾؿت للٗاملحو لضحها ب ٌٛالنٓغ ٖن مىاٗ٢هم الخنُٓمُت ؤو نىٕ ؤو َبُٗت ؤٖمالهم ،وج٣ىم اإلااؾؿت بااللتزام ٖلى جىٞحر
٧اٞت الٗىامل الالػمت لخل ٤وحٗمُ ٤خالت الىالء والانخماء للٗاملحو ٧االىخمام بدالتهم الصخُت وجضعٍبهم وجدؿحو ويٗهم
الش٣افي والاىخمام بمؿخ٣بلهم ٖنض انتهاء ٞترة زضماتهم وما بلى طل.٪
ً
زاهيا -ماقغ ألاصاء الاحخماعي لخمايت البيئت :وَكمل ٧اٞت ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي اإلاًخى بها لخماًت ؤٞغاص اإلاجخم٘
اإلادُِ الظي حٗمل اإلااؾؿت صازل نُا٢ه الجٛغافي خُض جداو ٫ظاىضة عصٕ ألايغاع ٖن البِئت اإلادُُت واإلاخىلضة من
ؤنكُتها الهناُٖت ،وىظو حكمل ج٩الُ ٠خماًت جلىر الهىاء والبِئت البدغٍت واإلاؼعوٖاث وألاٖكاب الُبُُٗت وجلىر اإلاُاو
وما بلى طل. ٪
ٚالبا ما ج٩ىو ٖملُاث مجا ٫اإلاؿاىماث البُئُت بظباعٍت وطل ٪بةلؼام اإلااؾؿت الُ٣ام بها خُض ًدضص ال٣انىو مؿخىٍاث
ُ٢اؾُت للخلىر في خضوص ال٣ضعة الاؾدُٗابُت للبِئت ومن قإو ٖضم الالتزام بها ؤو ًاصي بلى ؤيغاع ٖلى مؿخىي اإلاىاعص البُئُت
واإلاجخم٘ .
ً
زالثا -ماقغ ألاصاء الاحخماعي للمجخمع :وٍخًمن ٧اٞت ج٩الُ ٠ألاصاء التي تهض ٝبلى بؾهاماث اإلااؾؿت في زضمت اإلاجخم٘
مكخملت بظلٖ ٪لى الخبرٖاث واإلاؿاىماث للماؾؿاث الخٗلُمُت والش٣اُٞت والغٍايُت والخحرًت زم ج٩الُ ٠ؤلاؾهاماث في
بغامج الخٗلُم والخضعٍب الاظخماعي ومكاعَ٘ الخىُٖت الاظخماُٖت وما بلى طل. ٪

1

Astrid Mullenbach , La responsabilité sociétale des entreprises, LE FLANCHEC, Sorbonne,
.Paris 2002, P05

2امساعيل زلمود عبد الرمحاف "،محاسبة التلوث البيئي" ،مكتبة الوفاء القانونية ،االسكندرية ،مصر ،طبعة  ،2014 ،1ص ص .308-304

3زلمد عباس بدوى " ،المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسئولية االجتماعية للمشروع
مصر،2000،ص.174-161

"،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،االسكندرية،

4حيدر زلمد علي بين عطا" ،مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعة" ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عماف األردف،2007 ،ص .34-33
5محدي ىاشم " ،جغرافيا البيئة ومشكالت التلوث الصناعي في المناطق الحضرية" ،إيرتاؾ للطباعة ،مصر،2005 ،ص.4-3

6امساعيل حيٍن التكرييت " ،محاسبة التكاليف المتقدمة"قضايا معاصرة" ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عماف األردف ،2008 ،ص .343-341
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ً
عابعا -ماقغ ألاصاء الاحخماعي لخُىيغ ؤلاهخاج :وحكمل ٧اٞت ج٩الُ ٠ألاصاء التي جنهب في زضمت اإلاؿتهل٨حو خُض جخًمن
ج٩الُ ٠الغ٢ابت ٖلى ظىصة ؤلانخاط وج٩الُ ٠البدض والخُىٍغ زم ج٩الُ ٠يماناث اإلاخابٗت ما بٗض البُ٘ وجضعٍب وجُىٍغ
الٗاملحو وٚحرىا من الخضماث التي جد ٤٣خالت الغيا ٖن اإلانا ٘ٞاإلاخإجُت من اإلانخجاث والخضماث اإلا٣ضمت بلى اإلاؿتهل٨حو .
 2جلضيم ماؾؿت آعؾيلىع ميخاٌ عىابت ):(ArcelorMittal Annaba
 -1-2الخعغيف بماؾؿت آعؾيلىع ميخاٌ عىابت :
ج٣ىم ماؾؿت ؤعؾُلىع مُخاٖ ٫نابت بةنخاط وحؿىٍ ٤الخضًض والهلب بإق٩اله اإلاخنىٖت و ٚغاىه اإلاسخلٟت ،خُض ٌكمل
الجانب ؤلانخاجي للمغ٦ب نناٖت الخدىٍل ألاولي من الٟىالط الجاعي والخازغ ،ؤما الجانب الخجاعي ُٞخمشل في بُ٘ اإلانخجاث
اإلاهنىٖت للمغ٦ب في الؿى ١الىَني وجهضًغ منخجاتها.
 2-2ؤَميت ميضان الضعاؾت ومضي مالثمخه لُبيعت البدث:
و ٘٢الازخُاع ٖلى ماؾؿت آعؾيلىع ميخاٌ عىابت لٗضة ؤؾباب مجها:
 جنخمي بلى ُ٢إ ٌُٗي جإزحر ٖملُاجه نخاثج مهمت ٖلى مىاعص اإلاجخم٘ الا٢خهاصًت ،الاظخماُٖت والبُئُت. جنخمي اإلااؾؿت بلى ُ٢إ الهناٖاث الشُ٣لت (الخضًض والهلب) والظي ٌٗخبر من الُ٣اٖاث الغثِؿُت لال٢خهاص الجؼاثغيوطاث جإزحر ىام ٖلى الٗضًض من الُ٣اٖاث الهناُٖت والؼعاُٖت لخنىٕ منخجاجه.
 ٌٗض ُ٢إ الخضًض والهلب في م٣ضمت الهناٖاث التي تهخم بها مٗٓم الضو ٫ؾىاء اإلاخ٣ضمت ؤو النامُت. ج٣ىم اإلااؾؿت بمجمىٖت من الٗملُاث البُئُت والاظخماُٖت جمـ اإلاجاالث ألاعبٗت للمؿاولُت البُئُت والاظخماُٖت خُضًخًمن الهُ٩ل الخنُٓمي ٞغٕ زام بالصخت والؿالمت والبِئت وفي ٖال٢ت م٘ ظمُ٘ الٟغوٕ في اإلااؾؿت.
 اإلاى ٘٢الجٛغافي للماؾؿت وىظا ما ًىضر جإزحر ٖملُاتها ٖلى اإلاىاعص الا٢خهاصًت والبُئُت باإلانُ٣ت اإلادُُت بها. 3-2الهييل الخىظيمي للماؾؿت:
ًخ٩ىو الهُ٩ل الخنُٓمي للماؾؿت من بصاعاث مسخلٟت ٧ل خؿب نكاَها وصوعىا في اإلااؾؿت ،والجضًض بالنؿبت لها ىى
بصاعة البِئت ،والتي ؤنبدذ تهخم باآلزاع البُئُت التي جسلٟها اإلااؾؿت من ظغاء ٖملُاتها اإلاسخلٟت ،و٦ظا جضعؽ بم٩انُت
مٗالجت جل ٪ألايغاع والخلى ٫اإلا٣ترخت لظل .٪ؤما ٖن ألا٢ؿام اإلاخٟغٖت والخابٗت إلاضًغٍت ؤلانخاط ووْاثٟها وماطا جنخج مىضخت
في الك٩ل ع٢م ( ،)1وؤما ٖن ألا٢ؿام ألازغي ٞخ٣ىم با ٖما ٫الاٖخُاصًت ل٩ل مجها في اإلااؾؿت.
 4-2عؾالت اإلااؾؿت:
جمحزث ماؾؿت صعاؾدنا بغؾالت ممحزة حٗبر ٖن مضي ٖؼمها ٖلى مىانلت مكىاعىا وهي:

1حارس كرمي العاين "،دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم األداء االجتماعي للمؤسسات الصناعية "،ادلؤمتر العلمي الرابع " الريادة واإلبداع :

اسرتاتيجيات األعماؿ يف مواجهة حتديات العودلة"،جامعة فيالدلفيا.2005-03-16/15،

2حيدر زلمد علي بين عطا" ،مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعة" ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عماف األردف،2007 ،ص .34-33

138

العضص  : 16ؿيـغر – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

"حُٛحر اإلاؿخ٣بل" "  "Transforming Tomorrowوُٞما ًلي قغخها " ندن نٗغ ٝؤو ويُٗدنا في ؾى ١الٟىالط جخًمن
مؿئىلُاث زانتٞ ،ندن نخٗهض بخدضًض مٗاًحر مٗتر ٝبها ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ،والتي جإزظ بٗحو الاٖخباع خاظاث ألاظُا٫
اإلاؿخ٣بلُت".
 5-2زلاؿت اإلااؾؿت:
جمخل ٪ماؾؿت آعؾيلىع ميخاٌ زمانُت (ُ٢ )08م ؤؾاؾُت حٗمل ٖلى نكغىا ٖبر ٧اٞت ٞغوٖها ،وىظو الُ٣م جمشل ؤصلت
ومغاظ٘ جضزل في ألانكُت الُىمُت ؤو في ؾلى٧اث ٧ل الٟاٖلحو في اإلااؾؿت ببخضاء من اإلاؿئىلحو الظًن ٌٗخبروو النىاة ،لظا
ًجب ٖلحهم ؤو ً٩ىنىا نمىطظا ًدخظي به .وجخمشل ىظو الُ٣م في:
ال٣ىة.الانٟخاح.الؿلُت.الش٣ت.الابخ٩اع .الخبرة.الخإزحر.-ال٣ابلُت لالقخٛا.٫
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الكيل عكم ( :)1الهييل الخىظيمي إلااؾؿت ؤعؾيلىع ميخاٌ عىابت.
اإلدارة العامة
إدارات مكملة

اإلدارة ادلالية

إدارة اإلنتاج

إدارة التموين

إدارة ادلوارد البشرية

إدارة الصيانة

إدارة الفرف العايل HFX02 ,01

إدارة درفلة حديد البناء LRB

إدارة اخلردة

إدارة التكويك COKERIE

إدارة درفلة األسالؾ وحديد البناء LFR

إدارة ادلصاحل العامة

إدارة الدرفلة على الساخن LAC

إدارة الفوالذ الكهربائية ACE

واخلدمات

إدارة الفوالذ األوكسجينية رقم ACO 01

إدارة حتضًن ادلواد األولية PMA

إدارة األمن والصحة

إدارة البيئة

إدارة الفوالذ األوكسجينية رقم ACO 02

إدارة اسرتجاع ادلعادف FERCID

إدارة درفلة األنابيب بدوف تلحيم TSS

إدارة الدرفلة على البارد LAF

اإلاهضع :بصاعة اإلاىاعص البكغٍت باإلااؾؿت.
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 -3جدضيض وعغى ألاوكُت طاث اإلاًمىن البيئي والاحخماعي :

حؿعى اإلااؾؿت إلصعاط الٗضًض من َغ ١الخنُٓم والدؿُحر وؤلانخاط الجضًضة إلنالخاث مؿخمغة ٖن َغٍ ٤مكغوٕ منذ
الكهاصاث ل٩ل وخضاث اإلااؾؿتٞ ،الجىصة،الصخت وألامن ،البِئت واإلاٗاًحر  ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001ما جغٍض
بصاعة اإلااؾؿت الىنى ٫بلُه وجُبُ٣ه.
وبٗض الاَالٕ ٖلى ؤنكُت اإلااؾؿت ؤم٨ن خهغ ٖملُاث اإلاؿاىمت البُئُت والاظخماُٖت اإلاغجبُت بها ُٞما ًلي:
 1- 3جدضيض وعغى عملياث مجاٌ اإلاؿاَماث البيئيت :
ًترجب ٖلى الٗملُاث التي ج٣ىم بها آعؾيلىع ميخاٌ عىابت آزاع بُئُت جازغ ٖلى نىُٖت البِئت ندُجت ما ًخهاٖض من ٚاػاث
ؤزناء الٗملُت ؤلانخاظُت و٦ظا الًٟالث الهلبت والؿاثلت بإنىاٖها ،وفي ؾبُل الخض من ىظو اإلاكا٧ل خاولذ اإلااؾؿت الُ٣ام
ببٌٗ الٗملُاث التي جغي من قإجها ؤو ج٣لل آلازاع البُئُت بدض ٦بحر وٍم٨ن خهغ الٗملُاث التي جضزل يمن ىظا اإلاجا ٫في
الىلاٍ الخالُت:


مكغوع هظام الخلليل مً الؼباع PMA

 ،2013ول٣ض ٢ؿمذ
 2011لخنخهي ألاٖما ٫في ؾنت
جم بنجاػ ىظا اإلاكغوٕ ٖلى زالر مغاخل وطل ٪منظ بضاًت الٗمل ٖلُه ؾنت
اإلاحزانُت الخانت به ٖبر الؿنىاث ٧الخالي:
حضوٌ عكم ( :)1يىضح جىػيع محزاهيت مكغوع جلليل الؼباع عبر ؾىىاث بهجاػٍ.
الؿىىاث

2011

2012

2013

اإلاجمىع

اإلاحزاهيت (مليىن صوالع)

3.3

1.1

7

11.4

اإلاهضع :م٨خب الضعاؾاث البُئُت للماؾؿت.
ؤي ؤو اإلاكغوٕ بإ٦مله جُلب  11.4مليىن صوالع إلنجاػو ،طل ٪بهض ٝج٣لُو ٦مُت انبٗار الٛباع الظي ًبل ٜخالُا350
ملؽم ³بلى الخض ال٣انىني الظي جُلبه الضولت والظي حٗمل اإلااؾؿت ٖلى بلىٚه وىى 50ملؽم ،³وفي خالخنا ىظو ؾنإزظ ُ٢مت
 595000000صط).
 2013للخؿاب (
 7000000صوالع لؿنت
 مدُت الخىليت البيىلىحيت cokerie
 ،2013خُض ٢ؿمذ اإلاحزانُت
 2011النتهاء ألاقٛا ٫ؾنت
بضؤ الٗمل ٖلى بنجاػ اإلادُت ٦ظلٖ ٪لى زالر مغاخل بضاًت من ؾنت
ٖلى الندى الخالي:
حضوٌ عكم ( :)2يىضح جىػيع محزاهيت مكغوع جىليت اإلاياٍ عبر ؾىىاث بهجاػٍ.
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الؿىىاث

2011

2012

2013

اإلاجمىع

اإلاحزاهيت (مليىن صوالع)

1.4

0.1

2.5

4

اإلاهضع :م٨خب الضعاؾاث البُئُت للماؾؿت.
وج٩ىو بظل ٪اإلاحزانُت ال٩لُت م٣ضعة ب 4مليىن صوالع للمكغوٕ ،لُبضؤ الٗمل م٘ بضاًت ؾنت  2014خُض ٌٗمل ٖلى اؾخ٣با٫
700مً ³ىمُا من اإلاُاو اإلاكبٗت بالنكاصع  Ammoniacوالظي ٌٗمل ٖلى جنُ٣تها من جل ٪اإلااصة ٢بل ؾ٨بها بىاص ؾِبىؽ،
 212500000صط).
٦ 2013إؾاؽ للخؿاب (
 2500000صوالع لؿنت
وخؿب صعاؾدنا ؾنإزظ ُ٢مت


هظام حؿيحر الـًالث الهلبت

٧ ًَ 80000ل ؾنت،
ىناٖ ٥ضة ؤنىإ من الًٟالث الهلبت التي ًنجغ ٖجها الٗضًض من ألازُاع ،والتي ج٣ضع ٦مُتها بدىالي
خُض ًخم الخٗامل مٗها ٖلى الندى الخالي:
 بٖاصة جهنُ٘ ما ً٣ضع ب %14مجها بضازل اإلاغ٦ب. بُ٘ ما ً٣ضع بنؿبت %65بلى زاعط اإلاغ٦ب. جسؼٍن الباقي اإلا٣ضع بدىالي %21صازل مؿاخاث مسههت للخسؼٍن بدُض ؤنه ً٣ؿم بلى ٢ؿمحو: %20.5 ج٩ىو ٚحر واعصة في الًٟالث اإلاًغة بالبِئت خؿب ال٣انىو الجؼاثغي وال جٟغى ٖلحها يغاثب.
 ؤما %0.5الباُ٢ت والتي ج٣ابل ٦مُت٧ ًَ 400ل ؾنت حٗخبر من الًٟالث اإلاًغة بالبِئت والتي جٟغى ٖلحها يغاثب والتي
 10500صج٧ ًَ/ل ؾنت ،وٍ٩ىو بظلٖ ٪لى اإلااؾؿت يغاثب بُ٣مت:
ج٣ضع بـ
يغاثب على الـًالث اإلاًغة بالبيئت= هميت الـًالث بالًُ× كيمت الًغيبت للًُ.
 10500صج.
×ًَ 400
يغاثب على الـًالث اإلاًغة بالبيئت=
 4200000صج ول ؾىت.
يغاثب على الـًالث اإلاًغة بالبيئت=
ولظل٣ٞ ٪ض لجإث اإلااؾؿت بلى نٓام ظضًض لدؿُحر الًٟالث الهلبت مداولت بظل ٪الخ٣لُل من ٦مُاتها ،والخض من
جإزحراتها الجانبُت ٖلى اإلااؾؿت واإلادُِ ؾىاء ٖن َغٍ:٤
 جنُٓم مناَ ٤زانت للخسؼٍن لخٟاصي ٧ل ؤنىإ ألايغاع والدؿمماث الناججت ٖن جضازل وازخالٍ اإلاىاص والًٟالث م٘بًٗها جدذ الٓغو ٝالتي حؿمذ بالخٟاٖالث الؿلبُت.
 مداولت ججمُٗها وجنُٓمها ٖنض مهاصعىا ٢بل جسؼٍجها. مداولت جشمُجها وبُٖائها ُ٢مت. جدؿِـ الٗما ٫بًغوعة جنُٓم وٞغػ الًٟالث ٧ل خؿب نىٖه.142
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جىليت واص ؾيبىؽ

ندُجت لأليغاع التي جسلٟها اإلااؾؿت بىاص ؾيبىؽ من ظغاء عمي ًٞالتها الٛحر مٗالجت بهٞ ،ةجها ج٣ىم بٗملُاث جنُٓ٠
 1716150صج.
 2013وهي ما ج٣اعب
 $20190لؿنت
وجنُ٣ت للىاصي ٧ل ؾنت وطل ٪بخسهُهها إلاحزانُت زانت به ٦ما ٢ضعث ب
بطا في ألازحر ًم٨ن ٖغى ٖنانغ ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي ججاو البِئت بازخهاع في الجضو ٫الخالي:
.2013
حضوٌ عكم ( :)3عىانغ جياليف ألاصاء الاحخماعي للماؾؿت ججاٍ البيئت لؿىت
البيان

الليمت (صج)

مكغوٕ نٓام الخ٣لُل من الٛباع MPC

595000000

مدُت الخنُ٣ت البُىلىظُت cokerie

212500000

الًغاثب والغؾىم ٖلى الًٟالث اإلاًغة بالبِئت

4200000

ج٩الُ ٠جنُٓ ٠وجنُ٣ت واص ؾِبىؽ

1716150

مجمىع جياليف ألاصاء الاحخماعي ججاٍ البيئت

 813416150صج

اإلاهضع :مً بعضاص الباخثحن خؿب اإلاعُياث.
Material preparation unit and chipboard. : MPC
 2-3جدضيض وعغى ألاصاء الاحخماعي للعاملحن باإلااؾؿت :
ًم٨ن جدضًض مسخل ٠الٗملُاث اإلاغجبُت بمجا ٫ألاصاء الاظخماعي للٗاملحو باإلااؾؿت ٖن َغٍٖ ٤غى ٖنانغ ج٩الُٟها
مباقغة وبازخهاع ٦ما ىى مبحو في الجضو ٫الخالي:
.2013
ظضو ٫ع٢م (ٖ :)4نانغ ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي للماؾؿت ججاو الٗاملحو لؿنت
البيان

الليمت (صج)

 -ج٩الُ ٠الخىاٞؼ والٗالواث زال ٝألاظغ ال٣اٖضي

1259742323.16

 -ج٩الُ ٠اإلانذ واإلا٩اٞئاث للٗاملحو

685660786.92

 -ج٩الُ ٠حٛظًت الٗاملحو

493128000

 -ج٩الُ ٠مالبـ الٗاملحو

6000000
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 -ج٩الُ ٠وؾاثل ن٣ل الٗاملحو

13300000

 -ج٩الُ ٠الٗالط بالضازل

4000000

 -ج٩الُ ٠الٗالط بالخاعط

9500000

 -ج٩الُ ٠بٗشاث الدج والٗمغة

720000

 -ج٩الُ ٠مكغوٕ  PPEالخام با من

100000000

 -ج٩الُ ٠مكغوٕ  BBSالخام بالؿالمت وألامن

120000000

 -ج٩الُ ٠الخ٩ىٍن للخد٨م الخانت باإلاكغوٖحو

20000000

مجمىع جياليف ألاصاء الاحخماعي ججاٍ العاملحن

 2712051110.08صج

اإلاهضع :مً بعضاص الباخثحن خؿب اإلاعُياث.
PPE : Personal protective equipment
BBS: Behavior based solution
 3-3جدضيض وعغى ألاصاء الاحخماعي للمجخمع :
لم حؿاىم اإلااؾؿت في خل اإلاكا٧ل الاظخماُٖت بُغٍ٣ت مباقغة من زال ٫جىُْٖ ٠مالت ػاثضة ،جىُْ ٠اإلاٗى٢حو
ؤواإلاؿاىمت في جىٞحر مغا٦ؼ لغٖاًت الُٟىلت واإلاؿنحو ،ول٨ن ؾاىمذ بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة من زال ٫جضُٖم ألانكُت اإلااصًت
لها ،وللماؾؿت الٗضًض من اإلاكاع٧اث والخبرٖاث الاظخماُٖت نظ٦غ مجها:
 صاع ؤلاوؿاهيت بعىابت :ماؾؿت بنؿانُت حٗمل ٖلى ج٩ىٍن النؿاء في ٞن الُبشٞ ،ن الخال٢ت وػعاٖت الخضاث.٤ اإلاكغوع ألازًغ (عىابت ،بىزًغة)ٌٗ :مل ٖلى ج٩ىٍن وجدؿِـ الكباب ٖلى بصاعة وحؿُحر الًٟالث اإلاجزلُت ،بنكاءماؾؿاث نٛحرة إلٖاصة الاؾخٗما ٫وظم٘ الًٟالث.
 مضعؾت الـغنت الثاهيت (ؾيضر عماع ،بغكىكت) :ج٩ىٍن الكباب في اللٛاث ،الغٍايُاث والٗلىم ،الخد٨م فيالخ٨نىلىظُاث الجضًضة.
٧ل اإلاكاعَ٘ الؿاب٣ت جمى٧ ٫ل ؾنت من َغ ٝاإلااؾؿت بُٛاء مالي و ٤ٞبغامج مؿب٣ت م٣ضمت من َغ ٝمؿئىلحها ٦ما ىى
مىضر في الجضو ٫الخالي:
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.2013
حضوٌ عكم ( :)5عىانغ جياليف ألاصاء الاحخماعي للماؾؿت ججاٍ اإلاجخمع لؿىت
البيان

الليمت (صج)

ج٩لٟت محزانُت صاع ؤلانؿانُت

4576400

ج٩لٟت اإلاكغوٕ ألازًغ ٖنابت

8580750

ج٩لٟت اإلاكغوٕ ألازًغ بىزًغة

4290375

ج٩لٟت مضعؾت الٟغنت الشانُت ؾُضي ٖماع

5148450

ج٩لٟت مضعؾت الٟغنت الشانُت بغ٢ى٢ت

4290375

مجمىع جياليف ألاصاء الاحخماعي ججاٍ اإلاجخمع

 26886350صج

اإلاهضع :مً بعضاص الباخثحن خؿب اإلاعُياث.
 4-3جدضيض ألاصاء الاحخماعي للعمالء وجُىيغ ؤلاهخاج :
جخمحز منخجاث اإلااؾؿت بالجىصةٞ ،هي جٟخسغ بدهىلها ٖلى قهاصة " International Standard Organisation "ISO 9001
منظ ؾنت 1999وججضًض الخهىٖ ٫لحها ٧ل زالر ؾنىاث من َغ ٝىُئت ؤلاقهاص" Agence Française de
 ،AFNOR"Normalisationخهىلها ٦ظلٖ ٪لى" API " American Petroleum Instituteألامغٍ٩ي اإلاخسهو في نناٖت ألانابِب
من َغ ٝاإلاٗهض ألامغٍ٩ي للبترو ٫منظ ؾنت ،1986وخاولذ في الؿنىاث ألازحرة الخىظه ندى بصماط ألابٗاص البُئُت
والاظخماُٖت في مىانٟاث اإلانخىط ،وفي ْل ىظا الهُا٢ ٙامذ اإلااؾؿت بةنكاء ؾُاؾت منضمجت تهض ٝبلى حٗمُم ؤنٓمت
 ISO 14000و ISO 9001بصاعة الجىصة والبِئت في ٧امل ؤوقُتها وهي حؿعى بظل ٪بلى ظٗل منخجاتها من الضعظت الغُٗٞت
لٗمالئها زانت مجهم ؾىناَغا Sonatrach ٥وؾىنالٛاػ . Sonelgaz
ٞ 2013هي مىضخت في الجضو ٫الخالي:
ؤما ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي ججاو الٗمالء وجُىٍغ اإلانخىط لؿنت
.2013
ظضو ٫ع٢م (ٖ :)6نانغ ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي للماؾؿت ججاو الٗمالء وجُىٍغ اإلانخىط لؿنت
البيان

الليمت (صج)

 -ج٩لٟت الخهىٖ ٫لى  ISO 9001وهي الغ٢ابت ٖلى ظىصة اإلانخىط

11333333

 -ج٩لٟت الخهىٖ ٫لى ٦ APIظل ٪الغ٢ابت ٖلى ظىصة اإلانخىط

12750000

مجمىع عىانغ جياليف ألاصاء الاحخماعي ججاٍ العمالء وجُىيغ اإلاىخىج

24083333

اإلاهضع :مً بعضاص الباخثحن خؿب اإلاعُياث.
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API : American Petroleum Institute

 -4كياؽ هـاءة ألاصاء الاحخماعي للماؾؿت :
ًة
بناءا ٖلى ما ج٣ضم ٣ٞض ويٗذ ؤصواث الُ٣اؽ بك٩ل مٗاصالث مدضصة للىنى ٫بلى اإلااقغاث اإلاٗنُت ،اإلاالخٔ ؤنه ال
ًم٨ن الجؼم في مضي نجاح ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي لخىلُض ألاعباح ،وال ًم٨ن مالخٓت الخٛحر والخُىع الخانل لألصاء
 2013م٘ ؾنخحو
الاظخماعي والبُئي للماؾؿت بال من زال ٫اإلا٣اعنت بحو ٖضة ؾنىاث ،ولظلٞ ٪ل٣ض اعجإًنا م٣اعنت ؾنت
 2012وطل ٪لخإُ٦ض النخاثج ومالخٓت الخٛحراث.
2011
ؾاب٣خحو ىما
 1-4كياؽ هـاءة ألاصاء الاحخماعي للماؾؿت ججاٍ العاملحنً :م٨ن اؾخسضام اإلاٗاصلت الخالُت :
ً
مخىؾِ ههيب العامل الىاخض ؾىىيا مً جيلـت ألاصاء الاحخماعي ججاٍ العاملحن =
395977.67
=)6849÷ 2712051110.08
(بظمالي ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي ججاو الٗاملحو÷بظمالي ٖضص ألاٞغاص الٗاملحو)=(
صج/عامل/ؾىت
 395977صج م٣ابل ٧ل ٖامل وهي تهض ٝبظل ٪بلى زل ٤خالت من الىالء
 2013ما ُ٢مت.67
ومنه ٞةو اإلااؾؿت ؤن٣ٟذ ؾنت
والانخماء لضي ألاٞغاص الٗاملحو ججاو اإلااؾؿت.
 2-4كياؽ هـاءة ألاصاء الاحخماعي للماؾؿت ججاٍ العمالءً :م٨ن اؾخسضام اإلاٗاصلت الخالُت
ً
مخىؾِ ههيب الًُ الىاخض مً اإلابيعاث ؾىىيا مً جيلـت ألاصاء الاحخماعي ججاٍ العمالء =
(بظمالي ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي ججاو الٗمالء ÷ بظمالي مبُٗاث الكغ٦ت بالُن)=
 38.13=)631572صجًَ/
÷ 24083333
(
 2013ما ُ٢مت  38.13صط ٖن ٧ل َن من اإلابُٗاث لخل ٤خالت من الش٣ت لضي الٗمالء
ومنه ٞةو اإلااؾؿت ؤن٣ٟذ ؾنت
والا٢خنإ لضحهم بضٖم اإلااؾؿت إلانخجاتها ويماو ظىصتها.
 3-4كياؽ هـاءة ألاصاء الاحخماعي للماؾؿت ججاٍ اإلاجخمعً :م٨ن اؾخسضام اإلاٗاصلت الخالُت
ً
مخىؾِ ههيب الـغص الىاخض ؾىىيا مً جيلـت ألاصاء الاحخماعي ججاٍ اإلاجخمع =
(بظمالي ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي ججاو اإلاجخم٘ ÷ بظمالي ٖضص ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلادُِ)=
 44.81=)600000صج/ؿغص
÷ 26886350
(
 2013ما ُ٢مخه 44.81صج ٖن الخ٩لٟت الاظخماُٖت ل٩ل ٞغص من ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلادُِ
ؤي ؤو اإلااؾؿت ج٩لٟذ ؾنت
باإلااؾؿت لخل ٤خالت من الخٗاوو والش٣ت وال٣ناٖت لضي اإلاجخم٘ ب٣ضعة اإلااؾؿت ومضي مؿاىمتها في الغٞاىُت الاظخماُٖت.
 4-4كياؽ هـاءة ألاصاء الاحخماعي للماؾؿت ججاٍ البيئتً :م٨ن اؾخسضام اإلاٗاصلت الخالُت
ً
مخىؾِ ههيب الـغص الىاخض ؾىىيا مً جيلـت ألاصاء الاحخماعي ججاٍ البيئت =
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(بظمالي ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي ججاو خماًت البِئت ÷ بظمالي ٖضص ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلادُِ)=
 1355صج/ؿغص
.69=)600000
÷ 813416150
(
 1355صج ٖن الخ٩لٟت البُئُت ل٩ل ٞغص من ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلادُِ باإلااؾؿت
 2013ج٩لٟذ.69
ما ٌٗني ؤو اإلااؾؿت ؾنت
لخل ٤خالت من الخٗاوو والش٣ت وال٣ناٖت لضي اإلاجخم٘ ب٣ضعة اإلااؾؿت ٖلى مىاظهت مؿئىلُاتها ٖما ًم٨ن ؤو ج٩ىو ٢ض
حؿببذ به من ؤيغاع للمجخم٘ وللبِئت.
 -5العالكت بحن جياليف ألاصاء الاحخماعي والىخاثج اإلااليت للماؾؿت:
بو ٞلؿٟت اإلاباصت اإلاداؾبُت اإلاخٗاعٖ ٝلحها جإزظ بمبضؤ م٣ابلت اإلاهاعٍ ٠باإلًغاصاث اإلاضٖمت ل٨ٟغة بًجابُت الٗال٢ت بحو
حجم ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي والنخاثج اإلاالُت للماؾؿاث الهناُٖت٧ ،ىو ؤو ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي حٗخبر ملؼمت وال
ًم٨ن الخسلي ٖجها ،بالنٓغ الؾخدالت اؾخمغاعٍت اإلااؾؿت للخٗاٌل م٘ البِئت اإلادُُت واإلاجخم٘ ٩٦ل من صوجهاٞ ،هي بظل٪
ًم٨ن اٖخباعىا ظؼء من الخ٩الُ ٠ؤلاظمالُت اإلاىلضة لإلًغاصاث.
2013
اؾدناصا إلاا ط٦غ ؤٖالو٣ٞ ،ض اؾخسلهذ مؿاىمت ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي في جىلُض نافي الغبذ الؿنىي لؿنت
و ٤ٞاإلاٗاصلت:
مؿاَمت ث ؤ ع في جىليض ألاعباح = (مج ث ؤ ع ÷ مج ث ؽ) نافي الغبذ الؿىىر
(مج ث ؤ ٕ = مجمىٕ ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي الؿنىي) (مج ث ؽ = مجمىٕ الخ٩الُ ٠الؿنىٍت)
لضًنا:
مجمىٕ ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي الؿنىي= ( ث ؤ ٕ للٗاملحو  +ث ؤ ٕ للبِئت  +ث ؤ ٕ للمجخم٘  +ث ؤ ٕ للٗمالء) =
11333333
+ 26886350
+ 813416150
+ 2712051110.08
 3560353610صج
مجمىع جياليف ألاصاء الاحخماعي الؿىىر=.08
وهظلً  :نافي الغبذ الؿنىي= ع٢م ألاٖما - ٫مجمىٕ الخ٩الُ ٠الؿنىٍت
لضًنا  :ع٢م ألاٖما٦ =٫مُت اإلابُٗاث (َن) × مخىؾِ الؿٗغ (صوالع)
 575993664صوالع
=912× 631572
ع٢م ألاٖما=٫
 48959461440صج
عكم ألاعماٌ
ولضًنا :مجمىٕ الخ٩الُ ٠الؿنىٍت= ٦مُت ؤلانخاط للؿنت × مخىؾِ ج٩لٟت ؤلانخاط للُن
 258400000صوالع
=400× 646000
مجمىٕ الخ٩الُ ٠الؿنىٍت=
 21964000000صج
مجمىع الخياليف الؿىىيت
ومنه نافي الغبذ الؿنىي= ع٢م ألاٖما - ٫مجمىٕ الخ٩الُ ٠الؿنىٍت
147

العضص  : 16ؿيـغر – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي
21964000000
– 48959461440
نافي الغبذ الؿنىي=
 26995461440صج
نافي الغبذ الؿىىر=
وبالخٗىٌٍ في اإلاٗاصلت ألاولى نجض:
مؿاَمت ث ؤ ع في جىليض ألاعباح = (مج ث ؤ ع ÷ مج ث ؽ) نافي الغبذ الؿىىر
 4375951037صج
.77=26995461440
)21964000000
÷3560353610.08
=(
26995461440
÷)%100
×4375951037.77
نؿبت مؿاىمت ث ؤ ٕ في جىلُض ألاعباح= (
وؿبت مؿاَمت ث ؤ ع في جىليض ألاعباح=% 16.20

 4375951037صج ،ؤي ٌٗاص ٫ما نؿبت16.20
ؤي ؤو ُ٢مت مؿاىمت ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي في جىلُض ألاعباح للماؾؿت هي.77
 %من ُ٢مت ألاعباح ،والجضو ٫الخالي ًبحو لنا مؿاىمت ٧ل ٞئت من ألاصاء الاظخماعي في جىلُض ألاعباح للماؾؿت ونؿبتها:
.)2013
حضوٌ عكم ( :)7يىضح كياؽ جياليف ألاصاء الاحخماعي لؿىت (
ؿئت ألاصاء الاحخماعي

ث ؤ ع الؿىىيت (صج)

خهت الىخضة (صج)

مؿاَمت ث ؤ ع في نافي الغبذ
(صج)

 %اإلاؿاَمت

عؿاَيت العاملحن

2712051110.08

 395977.67للٗامل

3333321397.08

% 12.30

خمايت البيئت

813416150

 1355.69للٟغص

999751607.72

% 3.68

خمايت اإلاجخمع

26886350

 44.81للٟغص

33045411.79

% 0.12

جُىيغ ؤلاهخاج

24083333

 38.13للُن

29600286.25

% 0.10

مجمىع الخياليف

3560353610.08

4375951037.77

% 16.20

اإلاهضع :مً بعضاص الباخثحن خؿب الىخاثج.
من زال ٫النخاثج اإلاخىنل بلحها ومن الجضاو ٫الؿاب٣ت نؿخُُ٘ اؾخسالم ألاق٩ا ٫الخالُت خؿب الخ٣ؿُماث الؿاب٣ت
للمؿئىلُت البُئُت والاظخماُٖت :
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قيل عكم ( :)2يبحن لىا جُىع خهت الـغص مً اإلاؿئىليت الاحخماعيت لخمايت البيئت.

حماية البيئة
1600
1400
1355.65

1200
1000
800

حصة الفرد (دج)

600
400
200

183.38

123.56

2

1

3

0

اإلاهضع :مً بعضاص الباخثحن خؿب الىخاثج.
من الك٩ل ًدبحو بإو خهت الٟغص من اإلاؿئىلُت الاظخماُٖت ججاو البِئت في اعجٟإ مؿخمغ وبمٗض ٫ظُض ،خُض ؤنخ٣ل
 ،2013ؤي ؤو اإلااؾؿت جىلي اىخمام ٦بحر بالبِئت واإلادُِ التي
1355.69صط ؾنت
 2011بلى
نهِب الٟغص من 123.56صط ؾنت
حٗمل به ،وهي حٗمل ٖلى ػٍاصة الاؾدشماع في ىظو الناخُت.
قيل عكم ( :)3يبحن لىا جُىع خهت الـغص مً اإلاؿئىليت الاحخماعيت لغؿاَيت العاملحن باإلااؾؿت.

رفاىية العاملين
450000
400000
396977.87

350000
300000
250000
200000

حصة الفرد (دج)

150000
131188.96

124499.41

100000
50000
0

2

3

اإلاهضع :مً بعضاص الباخثحن خؿب الىخاثج.
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من الك٩ل ًدبحو بإو خهت الٟغص من اإلاؿئىلُت الاظخماُٖت ججاو عٞاىُت الٗما ٫في اعجٟإ مؿخمغ ٦ظل ٪وطل ٪باالنخ٣ا٫
ًة
 ،2013ؤي ؤو اإلااؾؿت جىلي ؤًًا اىخمام ٦بحر بغٞاىُت
395977.67صط للٗامل ؾنت
 2011بلى
124499.41صط للٗامل ؾنت
من
ٖمالها.
قيل عكم ( :)4يبحن لىا جُىع خهت الـغص مً اإلاؿئىليت الاحخماعيت للمجخمع.

حماية المجتمع
52
50

50.84

48
48.27

46

حصة الفرد (دج)

44

44.81

42
40
3

1

2

اإلاهضع :مً بعضاص الباخثحن خؿب الىخاثج.
44.81صط للٟغص،
 2013بلى
من الك٩ل ًدبحو بإو خهت الٟغص من اإلاؿئىلُت الاظخماُٖت ججاو اإلاجخم٘ ٢ض انسًٟذ ؾنت
 2012وما الانسٟاى
 2011بلى
ول٨ن اإلااؾؿت في الخ٣ُ٣ت حٗمل ٖلى الاىخمام بهظو الناخُت وطل ٪ما ًىضخه الخُىع من
اإلاالخٔ بال من ظغاء بنسٟاى اإلابُٗاث.
قيل عكم ( :)5يبحن لىا جُىع خهت الًُ مً اإلاؿئىليت الاحخماعيت للمىخىج.

تطوير المنتوج
50
40
38.13
حصة الطن

30
22.62

24.16

2

1

20
10
0

3

اإلاهضع :مً بعضاص الباخثحن خؿب الىخاثج.
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من الك٩ل ًدبحو بإو خهت الُن من اإلاؿئىلُت الاظخماُٖت للمنخىط في اعجٟإ ولى بىجحرة ؤ٢ل ،ل٨ن اإلااؾؿت حٗمل ٖلى
اؾخمغاع ػٍاصتها وطلٖ ٪ن َغٍ ٤بغمجتها إلصماط مٗاًحر ظضًضة ٧اإلًؼو  ISO14001لخضٖم ُ٢مت منخجاتها وجدؿحو اؾمها لضي
ٖمالئها .
و٦ندُجت لالىخمام اإلاتزاًض للماؾؿت بمؿئىلُتها الاظخماُٖت ججاو ٧ل ألاَغا٣ٞ ٝض ٧او لها ألازغ ال٨بحر ٖلى ؤعباخها والتي هي
الهض ٝالغثِس ي من بنكائها ٦ما ًىضخه الك٩ل الخالي:
( 2013صج).
 2011بلى
قيل عكم ( :)6يبحن لىا الخُىع في كيمت ألاعباح للماؾؿت مً ؾىت

صافي الربح
3E+10
2.5E+10

26995461440
24316027690

2E+10
20617432125

1.5E+10
1E+10
5E+09
0

3

1

2

اإلاهضع :مً بعضاص الباخثحن خؿب الىخاثج.
ومما ؾبًٓ ٤هغ ظلُا بإو اىخمام اإلااؾؿت بمؿئىلُتها الاظخماُٖت ٢ض ٧او له ؤلاؾهام ال٨بحر في ػٍاصة ؤعباخها من ظهت،
بنالح وجدؿحو جنُٓمها ،بٖالم وج٩ىٍن الٗما ٫بُغٍ٣ت ؤ٦ثر ٗٞالُت ومغصوصًت ،حؿهُل الاجها ٫الضازلي ،ػٍاصة واعجٟإ
نؿبت مكاع٦ت ألاشخام وانضماظهم ،الخس ٠ُٟمن نٓام الخ٩ىٍناث ،الىنى ٫بلى الجىصة ال٩لُت ؤو الخامت وجدؿحو نىعة
اإلااؾؿت ما ظٗلها حؿعى وعاء جىؾُ٘ وػٍاصة اؾدشماعاتها.
زالنت :
بو من اإلاؼاًا ؤلاًجابُت لخهمُم النمىطط لنٓام ُ٢اؽ وج٣ؿُم اإلاؿاولُت الاظخماُٖت والبُئُت في اإلااؾؿاث ،ؤنه ًىضر
خ٣ُ٣ت ؤو ؤلانٟا ١في ىظا الجانب ًمشل ظانبا مهما من ظىانب الخدٟحز للٗاملحو ٖلى ألاصاء ألاًٞل٦ ،ما ؤنه ًىٞغ خاٞؼا
للمجخم٘ لخىظُه اىخماما ؤ٦بر وانضٞاٖا ؤ٦ثر باججاو جل ٪اإلااؾؿاث التي جهىو مؿاولُتها ججاو اإلاجخم٘ والبِئت.
ًالخٔ من جٟدو الجضاو ٫وألاق٩ا ٫ؤٖالو باو ىنا ٥ػٍاصة بذجم ج٩الُ ٠ألاصاء الاظخماعي للكغ٦ت ٖلى الغٚم من
انسٟاى حجم اإلابُٗاث زال ٫الؿنت ألازحرة مىيىٕ البدض ،بو ىظو الؼٍاصة ْهغث من زال ٫اعجٟإ خهت الىخضة ل٩ل
ٞئت من الٟئاث ،طلً ٪ضٖ ٫لى خغم ماؾؿت آعؾُلىع مُخاٖ ٫نابت لخل ٤ظى من الخناٚم والخىا ٤ٞبُجها وبحو الٗاملحو
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والبِئت اإلادُُت واإلاجخم٘ وبقبإ عٚباث اإلاؿتهل٨حو طوي الٗال٢ت ،وبالخالي ًنٗ٨ـ بك٩ل ؤو بأزغ ٖلى نخاثج ؤصائها اإلاالي،
وىظا ما ًالخٔ من اعجٟإ نؿبت اإلاؿاىمت في جد ٤ُ٣نافي الغبذ.
بو النخاثج التي جم الخىنل بلحها جا٦ض بك٩ل ظاػم يغوعة الخُ٣ض با صاء البُئي والاظخماعي للماؾؿاث الهناُٖت وال٨ك٠
ٖن ٖنانغ ج٩الُٟها يمن ٢ىاثمها اإلاالُت ،وطل ٪خغنا ٖلى الخٗاٌل م٘ ٧اٞت ألاَغا ٝاإلاٗنُت يمن بِئت نُ٣ت حؿاٖض ٖلى
حٗؼٍؼ مىٗ٢ها وصٖم نخاثجها اإلاالُت.
وم٘ طلٞ ٪ةو جدضًض مضي ٟ٦اءة اإلااؾؿت في ؤلاًٟاء بمؿاولُتها البُئُت والاظخماُٖت ال ً٣خهغ ٖلى حجم ونىٕ ؤلانٟا١
ٖلى ألانكُت الاظخماُٖت والبُئُت التي ؤقاع بلحها النمىطط .بو ظؼءا مهما في ىظا الجانب ًنبػي ٖضم بىماله وىى مضي الًغع
الظي جىلضو اإلااؾؿت للمجخم٘ والناظم ٖن ألانكُت التي جًغ البِئت واإلاجخم٘ ،والتي ٢ض ًهٗب ٖلى اإلااؾؿت الؿُُغة
ٖلحها ؤو ًهٗب الخد٨م في نخاثجها.
كاثمت اإلاغاحع :
.2014
 -1اؾماُٖل مدمىص ٖبض الغخماو "،مداؾبت الخلىر البيئي" ،م٨خبت الىٞاء ال٣انىنُت ،الاؾ٨نضعٍت ،مهغَ ،بٗت،1
.2008
 -2بؾماُٖل ًديى الخ٨غٍتي" ،مداؾبت الخياليف اإلاخلضمت"كًايا معانغة" ،صاع الخامض للنكغ والخىػَٖ٘ ،ماو ألاعصو،
 -3خاعؽ ٦غٍم الٗاني" ،صوع اإلاعلىماث اإلاداؾبيت في كياؽ وجلييم ألاصاء الاحخماعي للماؾؿاث الهىاعيت"،اإلااجمغ الٗلمي الغاب٘" الغٍاصة
.2005
وؤلابضإ :بؾتراجُجُاث ألاٖما ٫في مىاظهت جدضًاث الٗىإلات"،ظامٗت ُٞالصلُٟا-03-16/15،
.2015
 -4خامض الغٍٟي "،اكخهاصياث البيئت" ،صاع الخٗلُم الجامعي ،الاؾ٨نضعٍت ،مهغ،
.2005
 -5خمضي ىاقم" ،حؼغاؿيا البيئت ومكىالث الخلىر الهىاعي في اإلاىاَم الخًغيت" ،بًترا ٥للُباٖت ،مهغ،
.2007
 -6خُضع مدمض ٖلي بني ُٖا "،ملضمت في هظغيت اإلاداؾبت واإلاغاحعت" ،صاع الخامض للنكغ والخىػَٖ٘ ،ماو ألاعصو،
.2003
 -7صوناجى عومانى"،الاكخهاص البيئي والخىميت اإلاؿخضامت"،اإلاغ٦ؼ الىَني للؿُاؾاث الؼعاُٖت ،صمك ٤ؾىعٍا،
.2007
ٖ -8شماو مدمض ٚنُم "،الخىميت اإلاؿخضيمت ،ؿلؿـتها وؤؾاليب جسُيُها وؤصواث كياؾها"،صاع نٟاء للنكغ والخىػَٖ٘ ،ماو،
 -9مدمض ٖباؽ بضوي"،اإلاداؾبت عً الخإزحراث البيئيت واإلاؿئىليت الاحخماعيت للمكغوع" ،صاع الجامٗت الجضًضة للنكغ ،الاؾ٨نضعٍت،
.2000
مهغ،
.2012
 -10نجم ٖبىص نجم" ،اإلاؿاوليت البيئيت في مىظماث ألاعماٌ الخضيثت" ،صاع الىعاٖ ،١ماو ،ألاعصوَ ،بٗت،1
11-A.Séverin ASSE, Stratégie Nationale de Développement Durable, Publication de l’IEPF, Québec
Canada, 2007, P 3.
12- Astrid Mullenbach , La responsabilité sociétale des entreprises, LE FLANCHEC, Sorbonne,
Paris 2002.
13- Matthieu Angotti. Entreprise ordinaires, entreprise solidaires ?.CRéDOC.Paris.2007.
14- Marie-Françoise Guyonnaud. Du management environnemental au développement durable des
entreprises.CAP 2D. France. 2004.
15- Olivier Beaumais,Économie de l’environnement, édition Bréal, Paris, 2001.
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الظواء الىحىصر لضي َلبت حامعت بؼضاص في يىء بعٌ اإلاخؼحراث
ؤ.م.الضهخىعة عـغاء ابغاَيم زليل العبيضر/حامعت بؼضاص،العغاق

ملخو :
اؾتهضؿذ الضعاؾت مٗغٞت الظ٧اء الىظىصي لضي َلبت ظامٗت بٛضاص،وما بطا ٧او ًسخل ٠بازخال ٝالجنـ واإلاغخلت
َ )200البا وَالبت من َلبت الجامٗت ،وبٗض جُبُ ٤اإلاُ٣اؽ
الضعاؾُت والخسهو الضعاا ي ،ج٩ىنذ ُٖنت الضعاؾت من (
وجدلُل الاظاباث ٦كٟذ نخاثج الضعاؾت ؤو َلبت الجامٗت لضحهم ط٧اء وظىصي  ،ولم ج٨ن ىناٞ ٥غو ١طاث صاللت للجنـ
ًة
والخسهو الضعاا ي في الظ٧اء الىظىصي٦،ما وظضث الضعاؾت ٞغو٢ا في الظ٧اء الىظىصي جبٗا إلاخٛحر اإلاغخلت الضعاؾت و٧انذ
الٟغو ١لهالر َلبت اإلاغخلت الغابٗت .وفي يىء نخاثج الضعاؾت اونذ الباخشت بٗضص من الخىنُاث واإلا٣ترخاث.
اليلماث اإلاـخاخيت :الظ٧اء الىظىصيَ ،لبت ظامٗت بٛضاص.

ملضمت :
للظ٧اء صوع في خُاجنا الُىمُت في ٦شحر من مجاالث الخُاة اإلاخٗضصة ،واإلاخمشلت في الخٗلُم اإلاضعا ي ب٩ل مغاخله ،والخٗلُم
الجامعي ومماعؾاث بٌٗ اإلاهن واإلاىا ٠٢الاظخماُٖت اإلاسخلٟت،وَٗض مىيىٕ الظ٧اء من اإلاىيىٖاث الهامت التي ُبدشذ منظ
ال٣ضم،وحٗض نٓغٍت الظ٧اءاث اإلاخٗضصة عاثضة في ال٨كٖ ٠ن ال٣ضعاث الٗ٣لُت وُ٢اؾها لضي الٟغص من ظهت الُُٟ٨ت التي جٓهغ
بها،و٦ظل ٪ألاؾالُب التي جخم بها ٖملُاث الخٗلم وا٦دؿاب اإلاٗغٞتٞ،هي بمشابت منٓىع ظضًض ل٣ضعاث الٟغص اإلاخٗضصة
واإلاخنىٖت ،وحٗض نمىطظا مٗغُٞا حهض ٝبلى ُُٟ٦ت اؾخسضام ألاٞغاص لظ٧اءاتهم بُغٚ ١حر ج٣لُضًتٞ ،منظ نكإث نٓغٍاث الظ٧اء
٧انذ النٓغة الؿاثضة في مجاٖ ٫لم النٟـ ،ؤجها ج٣خهغ ٖلى ٖضص مدضوص من ال٣ضعاث الٗ٣لُت وجم بىما ٫ال٣ضعاث اإلاخٗل٣ت
با بٗاص ؤلانؿانُت والغوخُت والجؿمُت ( )1ولم ٌٗض ًنٓغ للظ٧اء بالنٓغة الخ٣لُضًت التي ٧انذ ؾاثضة منظ ٢ضًم الؼماو والتي
٧انذ حٗبر ٖ ِ٣ٞن ٢ضعة ؤلانؿاو ٖلى ا٦دؿاب اإلاٗغٞت الجضًضة والخٗامل م٘ اإلاىا ٠٢اإلاسخلٟت ٣ٞ ،ض ْهغث نٓغٍاث

( )1العيد ،وليد ( ":)2014نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر تقنين المقياس " ،رللة العلوـ االنسانية واالجتماعية  ،العدد (17ديسمرب)،اجلزائر،ص
.206
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خضًشت ازخلٟذ في مٗناىا ٖن اإلاٗنى ال٣ضًم مشل نٓغٍت الظ٧اءاث اإلاخٗضصة التي ويٗها الٗالم ىىاعص ظاعصنغ منظ الشمانِناث
()2
 ،وْلذ ؾاثضة ختى الٗهغ الخالي وصزلذ في ؤؾالُب جُىٍغ الخٗلُم  ،والاىخمام بشخهُت اإلاخٗلم.
بط ًغي حاعصهغ ؤو ؤلانؿاو ال ًمخل ٪نىٕ واخض من الظ٧اء وبنما لضًه مجمىٖت من الظ٧اءاث التي جىظض لضي ألاشخام
بنؿب مخٟاوجت ،وجدضر ٖن ؤبٗاص مخٗضصة في الظ٧اء وجغ٦ؼ ٖلى خل اإلاك٨الث وؤلانخاط اإلابضٕ ٖلى اٖخباع ؤو الظ٧اء ًم٨ن
ؤو ًخدى ٫بلى ق٩ل من ؤق٩ا ٫خل اإلاك٨الث ؤو ؤلانخاط وال ًغج٨ؼ ٖلى ٧ىو الظ٧اء وعاسي ؤو ىى جُىع بُئي )3(.و٢ض ؤ٦ض حاعصهغ
()4
ٖلى ؤو مٗغٞت اإلاخٗلم بظ٧اءاجه اإلاخٗضصة ججٗله ٖلى وعي بنىاحي ال٣ىة والًٗ ٠لضًه وما ًدخاط بلى جضُٖم.
ًظىب حاعصهغ بلى ؤو ألاؾىٍاء من الناؽ ٢اصعوو ٖلى ؤو ًُٟضوا وٍىْٟىا ظمُ٘ ط٧اءاتهم ،ول٨ن ألاٞغاص ًخماًؼوو ولضحهم
ًة
ًة
جىلُٟت ٞغٍضة من ط٧اءاث ٢ىٍت نؿبُا وط٧اءاث يُٟٗت نؿبُا ٌؿخسضمىجها لخل مك٨التهم ؤو لدكُ٨ل نىاجج ٖملهم ،ونىاحي
ال٣ىة النؿبُت ىظو ونىاحي الًٗ ٠حؿاٖض فى جٟؿحر الٟغو ١الٟغصًت  ،و ؤو ٧ل ٞغص ٌؿخُُ٘ الخٗبحر ٖن ٧ل ط٧اء من
ط٧اءاجه اإلاخٗضصة بإ٦ثر من وؾُلت .وٖغ ٝحاعصهغ الظ٧اء بإنه " ٢:ضعة نٟؿُت ٧امنت إلاٗالجت اإلاٗلىماث التي ًخم جنكُُها في
بِئت ز٣اُٞت لخل اإلاك٨الث ،ؤو زل ٤اإلانخجاث التي لها ُ٢مت في ز٣اٞت ما" و ٧انذ نٓغة حاعصهغ للظ٧اء ٖلى ؤنه ش يء ال ٌٗض
ول٨نه بم٩اناث ٖهبُت ًم٨ن جنكُُها،و ٖض حاعصهغ الظ٧اءاث ط٧اءاث منٟهلت ًم٨ن جنمُت ٧ل مجها ٖلى خض و٢ض ًخإزغ ط٧اء
باآلزغ٦ )1( .ما ؤجها مىظىصة لضي ألاٞغاص بضعظاث مخٟاوجت ،بدُض جمشل ن٣اٍ ال٣ىة ؤو الًٗ ٠لضحهم ،وٍغي حاعصهغ :ؤو
الظ٧اءاث اإلاخٗضصة هي اإلاهاعاث الٗ٣لُت ال٣ابلت للخنمُت والتي جىنل بلحها واإلاخمشلت في :الظ٧اء اللٛىي ،لظ٧اء اإلانُ٣ي الغٍاض ي،
الظ٧اء اإلا٩اني  ،الظ٧اء الجؿمي الخغ٧ي  ،الظ٧اء اإلاىؾُ٣ي  ،الظ٧اء الاظخماعي  ،الظ٧اء البحو شخص ي و الظ٧اء الُبُعي ،و٢ض
()2
٧ 1999ل من :الظ٧اء الُبُعي و الظ٧اء الىظىصي .
1997و الٗام
ؤيا ٝلها في الٗامحو
والظ٧اء الىظىصي ىى جل ٪ال٣ضعة التي ًمُل ٞحها الٟغص بلى جىظُه ؤؾئلت ؤؾاؾُت ظضا خى ٫الخُاة واإلاىث والىظىص مشل :من
()3
ندن ؟ من ؤًن اجِنا؟ وإلااطا ؤجِنا؟ وإلااطا نمىث؟

()2

عياد ،مىن خالد زلمود (  " : )2008أثر برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة على اكتساب المفاىيم التكنولوجية

()3

عفانة ،عزو واخلزندار ،نائلة(2004 ): ،مستويات الذكاء المتعدد لدى طلبة مرحلة التعليم األساسي بغزة وعالقتها بالتحصيل في الرياضيات

وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف السابع بغزة" ،رسالة ماجستًن ،كلية الرتبية من اجلامعة اإلسالمية -غزة-فلسطٌن .ص( )30
والميول نحوىا ،رللة اجلامعة اإلسالمية (2) (،.366 -323سلسلة الدراسات اإلنسانية.

( )4اخلالدي  ،محد بن خالد (  : ) 2005استخدام استراتيجيات الذكاء المتعدد في تدريس العلوم لدى معلمي العلوم بالمملكة العربية السعودية ،
دراسات يف ادلناىج وطرؽ التدريس  ،العدد  ، 108مصر  ،القاىرة.
( )1عفانة ،عزو واخلزندار ،نائلة: ( 2004 ) ،مرجع سابق مت ذكره.
( )2آرمسرتونج  ،ثوماس ( :)2006الذكاءات المتعددة في غرفة الصف  ،ط  ، 2ترمجة مدارس الظهراف األىلية  ،دار الكتاب الرتبوي  ،السعودية.

( )3الزعيب  ،أماؿ أمحد و الربيع  ،فيصل خليل و اجلراح ،عبد الناصر ذياب ( :)2015الذكاء الوجودي وعالقتو بمتغيري الجنس والمستوى الدراسي
دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلية التربية بجامعة اليرموك باألردن  ،رللة اجلامعة االسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية  ،اجمللد الثالث والعشروف ،

العدد الثالث ص( .)145 -129
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وىى لِـ ؾا٦نا وَٗمل ٖلى بُٖاء بياءة ظضًضة للخُاة جازغ ٖلى الخ٨ٟحر اإلاٗخاص لضي ألاٞغاص.

()4

و ىى الخاظت ججاو الٗم ٤في ألاؾئلت اإلاغجبُت بالىظىص الانؿاني مشل مٗنى الخُاة وإلااطا نمىث وإلااطا زل٣خا وإلااطا ندن ىنا
ٖلى ىظو ألاعى  ،وىى صعاؾت ٖلم الىظىص والخ٨ٟحر والخإمل في الىظىص وؤلاعجاػ في زل ٤ال٩ىو والاىخمام بً٣اًا الخُاة
والُ٣م واإلاباصي وؤبٗاص ال٩ىو ٚحر اإلاخناىُت .وَٗض الظ٧اء الىظىصي ؤخض الظ٧اءاث التي حٗمل ٖلى ػٍاصة وعي الانؿاو بنٟؿه
()5
وبالخُاة وَٗمل ٖلى جنمُت ٢ضعجه ٖلى الخجغٍض والاؾخنباٍ والدؿائ ٫اإلاؿخمغ مما ٌشخظ ٨ٞغ اإلاخٗلم وٖ٣له.
مكيلت الضعاؾت:
جخدضص مك٩لت الضعاؾت الخالُت في ؤلاظابت ٖن الدؿائالث آلاجُت:
ىل ًخمخ٘ َلبت الجامٗت بالظ٧اء الىظىصي؟.ىل جىظض ٞغو ١في الظ٧اء الىظىصي لضي الُلبت و ٤ٞمخٛحر الجنـ؟. ىل جىظض ٞغو ١في الظ٧اء الىظىصي لضي الُلبت و ٤ٞمخٛحر الخسهو الضعاا ي؟.ىل جىظض ٞغو ١في الظ٧اء الىظىصي لضي الُلبت و ٤ٞمخٛحر اإلاغخلت الضعاؾُت؟.ؤَميت الضعاؾت :
حؿخمض الضعاؾت ؤَميتها من الن٣اٍ آلاجُت:
ًة
ًة
ًة
 - 1جىٞغ ىظو الضعاؾت ؤصبا جغبىٍا ونٟؿُا في مجا ٫الظ٧اء الىظىصي.
 - 2حؿلُِ الًىء ٖلى ؤىمُت الخٗغٖ ٝلى الظ٧اء الىظىصي لضي َلبت الجامٗت إلاا له من ؤىمُت بالٛت في نجاح الٟغص في
خُاجه الٗلمُت والٗملُت نه ًغج٣ي بمؿخىي الُالب ال٨ٟغي.
 - 3ؤىمُت اإلاغخلت الٗمغٍت التي جخٗغى لها الضعاؾت وهي مغخلت الكباب وىم زغوة ألامت وؾالخها في عؾم مالمذ الخُىع
والخ٣ضم ٞحها.
ًة
 - 4ؤىمُت مخٛحر الظ٧اء الىظىصي والظي ٌٗض وظىصو ماقغا ٖلى وعي الٟغص بنٟؿه وبالخُاة والىظىص.
 - 5ؤىمُت بناء مُ٣اؽ الظ٧اء الىظىصي لضي الكباب ناب٘ من بُئخنا الٗغاُ٢ت ومالثم لش٣اٞخنا.
ٖ - 6ضم وظىص صعاؾت ؤو بدض  -في خضوص ٖلم الباخشت -جناولذ مخٛحر الظ٧اء الىظىصي لضي َلبت الجامٗت.
ؤَضاؾ الضعاؾت :
 - 1الخٗغٖ ٝلى الظ٧اء الىظىصي لضي ؤٞغاص الُٗنت ال٩لُت.
 - 2الخٗغٖ ٝلى الٟغو ١في الظ٧اء الىظىصي و ٤ٞمخٛحر الجنـ ( الظ٧ىع  -الانار ).
Roberts, M. (2010): Encounters with existential intelligence: Possibilities for today's

()4

educator. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5(7), 241-253.

( )5الزعيب  ،أماؿ أمحد و الربيع  ،فيصل خليل و اجلراح ،عبد الناصر ذياب ( :)2015مرجع سابق مت ذكره.
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 - 3الخٗغٖ ٝلى الٟغو ١في الظ٧اء الىظىصي و ٤ٞمخٛحر الخسهو الضعاا ي( ٖلمي -بنؿاني).
 - 4الخٗغٖ ٝلى الٟغو ١في الظ٧اء الىظىصي و ٤ٞمخٛحر اإلاغخلت الضعاؾُت( عاب٘ – ؤو.)٫
خضوص الضعاؾت :
ج٣خهغ الضعاؾت الخالُت ٖلى ُٖنت من َلبت ظامٗت بٛضاص من ٦ال الجنؿحو ومن الخسههحو ( الٗلمي والانؿاني ) من َلبت
.)2016
-2015
اإلاغخلت الاولى واإلاغخلت الغابٗت من َلبت الضعاؾاث ألاولُت الهباخُت للٗام الضعاا ي (
جدضيض اإلاهُلخاث :
الظواء الىحىصر:
اإلاُل بلى الخىٖ ٠٢نض ألاؾئلت التي جخٗل ٤بالخُاة واإلاىث والخ٣اث ٤ألاؾاؾُت ومن زم الخإمل ٞحها.

()1

ىى جل ٪ال٣ضعة التي ًمُل ٞحها الٟغص بلى جىظُه ؤؾئلت ؤؾاؾُت ظضا خى ٫الخُاة واإلاىث والىظىص مشل  :من ندن ؟ من ؤًن
()2
اجِنا؟ وإلااطا ؤجِنا؟ وإلااطا نمىث؟
 )2004ؤنه ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر بُغٍ٣ت ججغٍضًت ،ومٗالجت ؤؾئلت ٖمُ٣ت خى ٫الىظىص ؤلانؿاني مشل الخُاة ،
وٍغي حاعصهغ (
()3
واإلاىث  ،وما وعاء الُبُٗت.
الخعغيف الاحغاجي :الضعظت ال٩لُت التي ًدهل ٖلحها الُالب ٖنض بظابخه ٖلى ٣ٞغاث مُ٣اؽ الظ٧اء الىظىصي اإلاٗض في
الضعاؾت الخالُت.
الضعاؾاث ؾابلت/ؾيخم عغى بعٌ الضعاؾاث الؿابلت التي جىاولذ الظواء الىحىصر :
)2015اؾتهضٞذ الضعاؾت الخٗغٖ ٝلى مؿخىي الظ٧اء الىظىصي لضي َلبت ٧لُت التربُت،
 - 1صعاؾت (الؼػبي وحماعتها،
والخٗغٖ ٝلى الٟغو ١في الظ٧اء الىظىصي بازخال ٝالجنـ واإلاؿخىي الضعاا ي ؤو الخٟاٖل بُجهما ،ج٩ىنذ ُٖنت الضعاؾت من (
َ )267البا وَالبت ،و٢ض ؤْهغث نخاثج الضعاؾت ؤو مؿخىي الظ٧اء الىظىصي لضي الُلبت ٧او مخىؾُا ٦ما ؤْهغث النخاثج
وظىص ٞغو ١في الظ٧اء الىظىصي بحو الجنؿحو ولهالر الانار ٦ما بُنذ النخاثج وظىص ٞغو ١في مؿخىي الظ٧اء حٗؼي إلاخٛحر
()1
مؿخىي الُالب الضعاا ي.
 - 2صعاؾت ):(Shearer,2005ؤظغي قحريغ ٖضة صعاؾاث ج٩ىنذ ُٖنت بخضي الضعاؾاث من ( )44مٗلما و (َ )19البا وَب٤
ٖلحهم مُ٣اؽ الظ٧اء اإلاخٗضص واإلا٩ىو من زمانُت ط٧اءاث من يمجهن الظ٧اء الىظىصي ؤقاعث النخاثج بلى ؤو اإلاخىؾِ
( )1حسٌن ،زلمد ( :)2003قياس وتقييم قدرات الذكاء المتعدد،دار الفكر ،عماف ،األردف ص(.)16

( )2الزعيب  ،أماؿ أمحد و الربيع  ،فيصل خليل و اجلراح ،عبد الناصر ذياب ( :)2015مرجع سابق مت ذكره.
()3

عبد القادر ،فتحي عبد احلميد و أبو ىاشم  ،السيد زلمد ( : ) 2007البناء العاملي للذكاء فى ضوء تصنيف جاردنر وعالقتو بكل من فعالية

الذات وحل المشكالت والتحصيل الدراسى لدى طالب الجامعة -رللة كلية الرتبية بالزقازيق العدد  55يناير ص (.)242-171

( )1الزعيب  ،أماؿ أمحد و الربيع  ،فيصل خليل و اجلراح ،عبد الناصر ذياب ( :)2015مرجع سابق مت ذكره.
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 )73.20في خحو جغاوخذ ُ٢م اإلاخىؾُاث الخؿابُت
الخؿابي للظ٧اء الىظىصي ٧او ألاٖلى من بحو الظ٧اءاث ألازغي بط بل( ٜ
 )547مىػٖحو ٖلى زالر ٞئاث  :اإلاٗلمحو َ -لبت
لبُ٣ت الظ٧اءاث بحو ( ، )57-37وفي الضعاؾت الشانُت ج٩ىنذ ُٖنت الضعاؾت من (
 )43.20و٧او في
الجامٗت –َلبت اإلاغخلت الشانىٍت ،ؤقاعث النخاثج بلى ؤو اإلاخىؾِ الخؿابي للظ٧اء الىظىصي لضي الُٗنت بل( ٜ
 )56.63وظاء بٗضو َلبت الجامٗت
اإلاغجبت ٢بل ألازحرة بالنؿبت لبُ٣ت ؤنىإ الظ٧اءاث و٢ض بل ٜاإلاخىؾِ الخؿابي للمٗلمحو (
 )37.62في خحو جغاوخذ ُ٢م اإلاخىؾُاث
 )45.06ؤما َلبت اإلاغخلت الشانىٍت ظاء مخىؾُهم الخؿابي (
بمخىؾِ خؿابي بل( ٜ
()2
 )55.70وٍمؿخىي مخىؾِ.
-40.96
الخؿابُت لبُ٣ت الظ٧اءاث بحو (
)2012ؾٗذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى مؿخىٍاث الظ٧اءاث اإلاخٗضصة لضي ُٖنت من َلبت اإلاغخلت
 - 3صعاؾت (الؿالمت،
الشانىٍت٦،ما ؾٗذ للخٗغٖ ٝلى صاللت الٟغو ١بحو الُلبت اإلاخٟى٢حو والُلبت الٗاصًحو في مؿخىٍاث الظ٧اءاث اإلاخٗضصة ًٞال
ٖن الخٗغٖ ٝلى الٟغو ١في مؿخىٍاث الظ٧اءاث اإلاخٗضصة حٗؼي للنىٕ الاظخماعي ،و٢ض ؤْهغث النخاثج ؤو الُلبت اإلاخٟى٢حو
ًمخل٩ىو مؿخىٍاث ٖالُت في ٧ل ؤنىإ الظ٧اءاث اإلاخٗضصة واخخل الظ٧اء الىظىصي اإلاغجبت الخامؿت بِنما الُلبت الٗاصًحو
اخخل الظ٧اء الىظىصي لضحهم اإلاغجبت ٢بل ألازحرة٦ ،ما ؤقاعث النخاثج بلى ٖضم وظىص ٞغو ١في مؿخىٍاث الظ٧اءاث اإلاخٗضصة
()1
حٗؼي للنىٕ الاظخماعي.
بحغاءاث الضعاؾت :
مجخمع الضعاؾت وعيىتها :
َ )100البت بالُغٍ٣ت الُبُ٣ت الٗكىاثُت اإلادؿاوٍت
َ )100البا و (
َ )200البا وَالبت بىا( ٘٢
جم ازخُاع ُٖنت الضعاؾت البالٛت (
من مجخم٘ الضعاؾت واإلاخمشل بُلبت ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت وَلبت ٧لُت الهنضؾت.
زُىاث بىاء اإلالياؽ  -ملياؽ الظواء الىحىصر :
ًة
- 1جىحيه ؾااٌ مـخىح٢ :امذ الباخشت بخىظُه ؾاا ٫بلى ُٖنت من الُلبت بلٛذ (َ )30البا وَالبت وىى ماطا حٗني ل ٪الخُاة
 اإلاىث  -الخلىص  -ال٩ىو -الُبُٗت -الغوح ؟ - 2جدضيض ؿلغاث اإلالياؽ:بٗض الاَالٕ ٖلى ألاصبُاث النٓغٍت وبٌٗ م٣اًِـ الضعاؾاث الؿاب٣ت ٦ضعاؾت (الؼٚبي
 )2007وصعاؾت (.)Shearer,2005
 )2015وصعاؾت (ٖبض ال٣اصع وؤبى ىاقم ،
وظماٖخه،
٢ - 3امذ الباخشت بهُاٚت (٣ٞ )25غة بهىعتها ألاولُت اٖخماصا ٖلى ماط٦غ ؤٖالو واٖخماصا ٖلى حٗغب ٠الظ٧اء الىظىصي،
 )125وؤ٢ل
وجم جدضًض بضاثل الاظابت بـ (صاثما ٚ-البا-ؤخُانا-ناصعا-ؤبضا) جتراوح ؤوػانه بحو ( )1-5وبلٛذ ؤٖلى صعظت ٖلى اإلاُ٣اؽ (
صعظت ( )25بمخىؾِ ٞغض ي بل )75( ٜصعظت  ،و٧لما اعجٟٗذ الضعظت ٧لما ٧او الظ٧اء الىظىصي ؤٖلى لضي اإلاؿخجُب.

Shearer, B. (2005): Development and validation of a scale for existential thinking,

()2

Unpublished paper, presented at the annual meeting of the esearch.Association, Multiple
Intelligence SIG: Montreal.
()1

Al-Salameh, E. (2012): Multiple intelligences of the high primary stage students.
International Journal of Psychological Studies, 4(1), 196-204. DOI: 10.5539//ijps.v4n1p196
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 - 4الهض/١جم الخإ٦ض من نض ١اإلاُ٣اؽ ٖن َغٍ : ٤نض ١اإلاد٨محو وطل ٪بٗغيه ٖلى مجمىٖت من الخبراء اإلاسخهحو في
التربُت وٖلم النٟـ و٢ض َلب مجهم جدضًض مضي نالخُت ال٣ٟغاث لُ٣اؽ ما ويٗذ من ؤظله ؤو ببضاء ؤًت مالخٓاث جخٗل٤
ببضاثل ؤلاظابت ؤو بياٞت ٣ٞغاث ؤو خظ ٝؤو حٗضًل ما ًغونه مناؾبا و٢ض ؤبضي ظمُ٘ اإلاد٨محو مىا٣ٞتهم ٖلى ٣ٞغاث
اإلاُ٣اؽ.
)200
 - 5جدلُل ال٣ٟغاث/لخؿاب ال٣ىة الخمُحزًت ل٣ٟغاث مُ٣اؽ الظ٧اء الىظىصي َب ٤اإلاُ٣اؽ ٖلى ُٖنت مالٟت من (
ًة
َالبا وَالبت و٢ض اؾخٗمل ؤؾلىباو في جدلُل ال٣ٟغاث ىما  :اإلاجمىٖخاو اإلاخُغٞخاو و ٖال٢ت صعظت ال٣ٟغة باإلاجمىٕ ال٨لي.
 )200وبٗض جغجُبها من ؤٖلى صعظت
 - 6الُٗنخاو اإلاخُغٞخاو /وُٞه جم جدضًض الضعظت ال٩لُت ل٩ل اؾخماعة من الاؾخماعاث الـ (
بلى ؤصنى صعظت جم جدضًض نؿبت ( )%27من الضعظاث الٗلُا و ( )%27من الضعظاث الضنُا و٢ض بلٖ ٜضص ألاٞغاص في ٧ل مجمىٖت
ًة
 )108اؾخماعة ،وباؾخسضام الازخباع
من اإلاجمىٖخحو اإلاخُغٞخحو (ٞ )54غصا ؤي ؤو ٖضص الاؾخماعاث التي زًٗذ للخدلُل (
الخاجي لُٗنخحو مؿخ٣لخحو ) (T-testالزخباع صاللت الٟغو ١بحو اإلاجمىٖخحو في ٧ل ٧ل ٣ٞغة من ال٣ٟغاث جبحو ؤو ظمُ٘ ال٣ٟغاث
 )0.05و٦ما مىضر في الجضو:)1( ٫
ممحزة طاث صالت ٖنض مؿخىي صاللت (
الجضوٌ (: )1اللىة الخميحزيت لـلغاث ملياؽ الظواء الىحىصر باؾخعماٌ اؾلىب العييخحن اإلاخُغؿخحن
ث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اإلاجمىعت العليا
الخباًن
اإلاخىؾِ
1.78
3.30
0.21
4.87
0.39
4.60
0.72
4.31
0.70
4.07
0.79
4.50
0.69
4.56
1.07
3.93
0.51
4.69
1.04
4.14
0.66
4.48
0.60
4.47
0.22
4.81
0.31
4.75
0.7
4.32
0.86
4.35
1.09
4.27
2.32
3.55
0.65
4.59
0.31
4.75

اإلاجمىعت الضهيا
الخباًن
اإلاخىؾِ
1.00
2.20
0.95
4.11
0.96
3.79
1.31
3.19
6.96
2.63
2.44
3.07
1.83
3.43
1.64
2.89
1.22
4.06
1.12
3.12
1.68
3.39
1.34
3.17
1.51
3.91
1.17
4.07
1.56
3.37
1.17
2.99
1.98
3.13
1.17
2.05
1.54
4.07
1.17
4.07
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الليمت الخاثيت
اإلاؿخسغحت
6.85
3.57
7.18
8.15
9.86
8.23
7.37
6.54
4.97
7.19
7.35
9.64
7.69
5.83
6.23
8.81
6.73
7.75
3.61
5.83
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21
22
23
24
25

4.13
4.56
4.11
4.31
4.14

3.17
3.34
2.84
3.19
3.12

1.78
0.69
0.77
0.72
1.04

2
1.83
1.77
1.31
1.12

5.13
7.37
8.25
8.15
7.19

ٖ - 7ال٢ت صعظت ال٣ٟغة باإلادمىٕ ال٨لي لل٣ٟغاث/وجم ُٞه اؾخٗما ٫مٗامل اعجباٍ بحرؾىو الؾخسغاط الٗال٢ت الاعجباَُت
ًة
 )200اؾخماعة و٢ض ٧انذ ظمُ٘ مٗامالث الاعجباٍ صالت اخهاثُا
بحو صعظت ٧ل ٣ٞغة من ٣ٞغاث اإلاُ٣اؽ والضعظت ال٩لُت لـ (
والجضوً )2( ٫ىضر طل:٪
الجضوٌ (: )2يمثل معامل الاعجباٍ لعالكت الـلغة بالضعحت اليليت للملياؽ
ث

معامل الاعجباٍ

ث

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0.712
0.641
0.684
0.612
0.716
0.740
0.567
0.773
0.764
0.756
0.745
0.761
0.722

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

معامل
الاعجباٍ
0.747
0.824
0.743
0.815
0.810
0.631
0.806
0.746
0.822
0.672
0.823
0.667

 - 8زباث اإلاُ٣اؽ٢/امذ الباخشت بةًجاص زباث اإلاُ٣اؽ بُغٍ٣ت الازخباع -بٖاصة الازخباع،وطل ٪بخُبُ ٤اإلاُ٣اؽ ٖلى ُٖنت جم
ًة
ازخُاعىا ٖكىاثُا بلٛذ (َ )30البا وَالبت وبٗض مضة ؤؾبىٖحو جم جُبُ ٤اإلاُ٣اؽ ٖلى نٟـ ؤٞغاص الُٗنت،وجم خؿاب مٗامل
ًة
 )0.91وىى زباث ًم٨ن الغ٧ىو بلُه اٖخماصا ٖلى اإلاُٗاع اإلاُل ٤الظي
الاعجباٍ بحو صعظاث الُٗنت في الخُبُ٣حو ٞبلُ٢ ٜمخه (
ًة
ُٗٞ )0.50ض م٣بىال.
ٌكحر بلى جغبُ٘ مٗامل الاعجباٍ ٞةطا بل ٜجغبُٗه ؤ٦ثر من (
عغى هخاثج الضعاؾت ومىاككتها:
- 1الخعغؾ على الظواء الىحىصر لضي ؤؿغاص العيىت اليليت:
الجضوٌ (:)3الازخباع الخاجي لضاللت الـغوق بحن اإلاخىؾِ الخؿابي واإلاخىؾِ الـغض ي لُلبت الجامعت على ملياؽ
الظواء الىحىصر
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عضص ؤؿغاص العيىت

الىؾِ
الخؿابي

الاهدغاؾ
اإلاعياعر

الىؾِ
الـغض ي

الليمت
الخاثيت
اإلادؿىبت

الليمت
الخاثيت
الجضوليت

مؿخىي
الضاللت

200

108

32.019

75

14.56

1.960

0.05

ؤْهغث النخاثج في الجضو )3( ٫وظىص ٞغ ١بحو الىؾِ الٟغض ي والىؾِ الخؿابي لُلبت الجامٗت (الُٗنت ال٩لُت) ٖلى
مُ٣اؽ الظ٧اء الىظىصي وىظا الٟغ ١لهالر وؾِ الُٗنت،ؤي ؤو ُٖنت البدض ًخهٟىو بالظ٧اء الىظىصي .وجغي الباخشت ؤو
الُلبت لضحهم وعي بإنٟؿهم وبالخُاة وباإلاىث و الهض ٝالخ٣ُ٣ي من الىظىص ،وىظو الندُجت جخ ٤ٟم٘ ندُجت صعاؾت (الؼٖبي
.)2015
وظماٖتها ،
- 2الخعغؾ على الـغوق في الظواء الىحىصر وؿم مخؼحر الجيـ ( الظهىع-ؤلاهار).
الجضوٌ (: )4اإلاىاػهت في الظواء الىحىصر لعيىت الضعاؾت على وؿم مخؼحر الجيـ (طهىع  -بهار)
العضص

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاؾ
اإلاعياعر

الظ٧ىع

100

105.26

35.81

الانار

100

110.74

27.62

العيىت

الليمت الخاثيت
اإلادؿىبت

الليمت الخاثيت
الجضوليت

1.212

1.960

مؿخىي
الضاللت
0.05
ال جىظض
ٞغو٢اث

ًٓهغ الجضو ٫ؤٖالو ٖضم وظىص ٞغو ١في الظ٧اء الىظىصي بحو الظ٧ىع والانار،وجغي الباخشت ؤو طل٢ ٪ض ٌٗىص بلى ؤو الخبراث
والخجاعب التي ًمغ بها الُلبت هي واخضة ًٞال ٖن ؤو البِئت النٟؿُت والاظخماُٖت والضًنُت التي جغبىا ٞحها هي واخضة لظا
ٞةو انٗ٩اؽ طلٖ ٪لحهما واخضة ونٓغتهما وج٨ٟحرىما للىظىص والخُاة واإلاىث هي واخضة ؤًًا ،وىظو الندُجت ازخلٟذ م٘
 )2015والتي ؤْهغث وظىص ٞغو ١بحو الجنؿحو في الظ٧اء الىظىصي و٧او لهالر الانار.
ندُجت صعاؾت (الؼٖبي وظماٖتها،
- 3الخعغؾ على الظواء الىحىصر وؿم مخؼحر الخسهو الضعاس ي( علمي  -اوؿاوي).
الجضوٌ (: )5اإلاىاػهت في الظواء الىحىصر لعيىت الضعاؾت على وؿم مخؼحر الخسهو الضعاس ي (علمي-اوؿاوي)
اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاؾ
اإلاعياعر

العيىت

العضص

35.81023

َلبت
الضعاؾت
الٗلمُت

100

104.2600

27.62908

َلبت
الضعاؾت
الانؿانُت

100

109.7400

الليمت الخاثيت
اإلادؿىبت

ال جىظض
ٞغو٢اث
1.960

1.412
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الليمت الخاثيت
الجضوليت

مؿخىي الضاللت
0.05
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ًٓهغ الجضو ٫ؤٖالو ٖضم وظىص ٞغو ١في الظ٧اء الىظىصي بحو َلبت الخسهو الٗلمي وَلبت الخسهو الانؿاني في الظ٧اء
الىظىصي،وجغي الباخشت ؤو طل٢ ٪ض ٌٗىص بلى ؤو الُلبت وب ٌٛالنٓغ ٖن جسهههم الضعاا ي ٌِٗكىو مالمذ وْغوٝ
مدكابهت مكتر٦ت ججٗلهم ًنٓغوو وٍ٨ٟغوو في اإلاؿاثل الخُاجُت والىظىصًت بنٓغة واخضة.
- 4الخعغؾ على الظواء الىحىصر وؿم مخؼحر اإلاغخلت الضعاؾيت (عابع -ؤوٌ)
الجضوٌ ( :)6اإلاىاػهت في الظواء الىحىصر لعيىت الضعاؾت على وؿم مخؼحر اإلاغخلت الضعاؾيت (عابع -ؤوٌ)
العيىت

العضص

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاؾ
اإلاعياعر

َلبت اإلاغخلت
الغابٗت

100

118.40

29.87

َلبت اإلاغخلت
الاولى

100

95.02

29.92

الليمت الخاثيت
اإلادؿىبت

الليمت الخاثيت
الجضوليت

مؿخىي الضاللت
0.05
جىظض ٞغو١

1.960
5.49

ًٓهغ الجضو ٫ؤٖالو وظىص ٞغو ١في الظ٧اء الىظىصي بحو َلبت اإلاغخلت الغابٗت وَلبت اإلاغخلت ألاولى في الظ٧اء الىظىصي
والٟغ ١لهالر َلبت اإلاغخلت الغابٗت وجغي الباخشت ؤو طل٢ ٪ض ٌٗىص بلى ؤو َلبت اإلاغخلت الغابٗت نمذ لضحهم ال٣ضعة ٖلى
الخجغٍض وجىؾٗذ مضاع٦هم ونمى ٨ٞغىم بهىعة ؤ٦ثر ندُجت الخبراث التي مغوا بها مىاػنت بُلبت اإلاغخلت ألاولى،وىظو الندُجت
،)2015والتي ؤْهغث ؤو َلبت الٟئت الغابٗت ٧او مخىؾُهم ؤٖلى من مخىؾِ بُ٣ت
جخ ٤ٟم٘ ندُجت صعاؾت (الؼعبي وحماعتها،
الٟئاث في الظ٧اء الىظىصي والظي ًُه٣ل وٍنمى بالخبرة والخجغبت.

الخىنياث واإلالترخاث:
ٖلى ال٣اثمحو ٖلى الٗملُت التربىٍت بُٖاء ؤىمُت إلاىيىٕ الظ٧اءاث اإلاخٗضصة بهٟت ٖامت و الظ٧اء الىظىصي بهٟت زانتإلاا له من ؤىمُت في خُاة الُالب ،من زال ٫وي٘ البرامج والاؾتراجُجُاث الخٗلُمُت بما ٌؿمذ بةْهاع الٟغو ١الٟغصًت وبْهاع
الخنىٕ في بم٩انُاث و٢ضعاث الُلبت وبما ٌٗمل ٖلى حٗمُ ٤وػٍاصة وعي الُالب بنٟؿه وجىؾُ٘ مضاع٦ه والخ٨ٟحر بهىعة
مجغصة.
بظغاء صعاؾت جدناوٖ ٫ال٢ت الظ٧اء الىظىصي وٖال٢خه ببٌٗ اإلاخٛحراث النٟؿُت ٧اال٦خئاب والغيا بالخُاة والىخضةالنٟؿُت.
-بظغاء صعاؾت ممازلت للضعاؾت الخالُت ٖلى ُٖناث من َلبت الجامٗت من صوٖ ٫غبُت ؤزغي ومىاػنت النخاثج.
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كاثمت اإلاغاحع :

 ":)2014هظغيت الظواءاث اإلاخعضصة لجاعصهغ جلىحن اإلالياؽ" ،مجلت الٗلىم الانؿانُت والاظخماُٖت  ،الٗضص
 - 1الُٗض ،ولُض (
(17صٌؿمبر)،الجؼاثغ.
 ": )2008ؤزغ بغهامج بالىؾاثِ اإلاخعضصة في يىء هظغيت الظواءاث اإلاخعضصة على اهدؿاب
ُٖ - 2اص ،منى زالض مدمىص (
اإلاـاَيم الخىىىلىحيت وبلاء ؤزغ الخعلم لضي َالباث الهف الؿابع بؼؼة" ،عؾالت ماظؿخحر٧ ،لُت التربُت من الجامٗت
ؤلاؾالمُت ٚ-ؼةٞ-لؿُحو.
ٟٖ - 3انتٖ ،ؼو والخؼنضاع ،ناثلت( 2004 ): ،مؿخىياث الظواء اإلاخعضص لضي َلبت مغخلت الخعليم ألاؾاس ي بؼؼة وعالكتها
بالخدهيل في الغيايياث واإلايىٌ هدىَا ،مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت (2) (،.366 -323ؾلؿلت الضعاؾاث ؤلانؿانُت.
":) 2005اؾخسضام اؾتراجيجياث الظواء اإلاخعضص في جضعيـ العلىم لضي معلمي العلىم
 - 4الخالضي  ،خمض بن زالض (
باإلاملىت العغبيت الؿعىصيت"  ،صعاؾاث في اإلاناهج وَغ ١الخضعَـ  ،الٗضص ، 108مهغ  ،ال٣اىغة.
 :")2006الظواءاث اإلاخعضصة في ػغؿت الهف"  ، 2 ٍ ،جغظمت مضاعؽ الٓهغاو ألاىلُت  ،صاع
 - 5آعمؿترونج  ،زىماؽ (
ال٨خاب التربىي  ،الؿٗىصًت.
":)2015الظواء الىحىصر وعالكخه بمخؼحرر
 - 6الؼٖبي  ،ؤما ٫ؤخمض و الغبُ٘ ُٞ ،هل زلُل و الجغاحٖ ،بض النانغ طًاب (
الجيـ واإلاؿخىي الضعاس ي صعاؾت ميضاهيت على عيىت مً َلبت وليت التربيت بجامعت الحرمىن باألعصن" ،مجلت الجامٗت
ؤلاؾالمُت للضعاؾاث التربىٍت والنٟؿُت  -اإلاجلض الشالض والٗكغوو  ،الٗضص الشالض.
 :)2003كياؽ وجلييم كضعاث الظواء اإلاخعضص،صاع ال٨ٟغ ٖ،ماو،ألاعصو.
 - 7خؿحو ،مدمض (
":) 2007البىاء العاملى للظواء فى يىء جهييف حاعصهغ
ٖ- 8بض ال٣اصعٞ ،خخي ٖبض الخمُض و ؤبى ىاقم  ،الؿُض مدمض(
وعالكخه بيل مً ؿعاليت الظاث وخل اإلاكىالث والخدهيل الضعاس ى لضي َالب الجامعت" -مجلت ٧لُت التربُت بالؼ٢اػٍ٤
الٗضصً،55ناًغ.
9- Shearer, B. (2005): Development and validation of a scale for existential thinking,
Unpublished paper, presented at the annual meeting of the esearch.Association, Multiple
Intelligence SIG: Montreal.
10- Al-Salameh, E. (2012): Multiple intelligences of the high primary stage students.
International Journal of Psychological Studies, 4(1), 196-204. DOI: 10.5539//ijps.v4n1.
11- Roberts, M. (2010): Encounters with existential intelligence :Possibilities for today's
educator . International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 5(7).
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ملياؽ الظواء الىحىصر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

الـلغاث
ؤؿىغ في مهحر الياثىاث الخيت والبكغيت بعض اإلاىث
ؤحؿاٌ ما َى ؾغ الخياة
ؤؿىغ إلااطا زللىا هللا
ؤؿىغ في نهايت الىىن وؤبعاصٍ ػحر اإلاخىاَيت
ؤحؿاٌ إلااطا َظا الازخالؾ في ؤلىان وؤحىاؽ البكغ
ؤحؿاٌ ما َضؾ وحىصر في الخياة
ؤجامل في مىحىصاث الىىن
ؤههذ باَخمام لخضيث عحاٌ الضيً عً الىحىص
ؤبدث عً اإلاعجى في ول اإلاىحىصاث
ؤكط ي وكخا في الخإمل بإؾغاع الخياة
ؤكط ي وكخا في كغاءة الـلؿـاث الىحىصيت
ؤخب مكاَضة الُبيعت الخالبت والخإمل ؿيها
ؤقعغ بالغاخت وؤها ؤهدكف ؤؾغاع الىىن
حؿتهىيجي صعاؾت ألاصيان الؿماويت
ؤحؿاٌ لى لم هملً كيم عليا هيف ؾىعيل
ؤؿىغ في هظام عمل الىىن مً هجىم -هىاهب ومجغاث
ؤؿىغ في العضالت -الخلىص  -الخحر  -الكغ
ؤؿىغ في ؤنل الىىن
ؤجإمل في عجاثب زلم هللا مً َيىع وخيىاهاث
لضر ؿلؿـتي في الخؼلب على بصاعة خياحي واجساط كغاعاحي وجسُي
مكىالحي
ؤؿىغ في مهحر الغوح والجؿض بعض اإلاىث
ؤحؿاثل عً ؾبب وحىص ألاقغاع في الىحىص
ؤؿىغ ماطا بعض اإلاىث ( ؤيً ؾىىىن بعض اإلاىث)
ؤهـم الىكذ في مىاككت ؿلؿـت الىحىص والخلىص
ؤؿىغ هيف بضء زلم الىىن
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الـعاليت الظاجيت وعالكتها بالغيا الىظيـي لضي مضعس ي الُىع الابخضاجي
صعاؾت ميضاهيت بمضيىت اإلاضيت
ؤ .عضهان جىاث

ؤ .حماٌ بلبيار

َالب صهخىعاٍ،حامعت الجؼاثغ02

اإلاضعؾت العليا ألؾاجظة الخعليم الخىىىلىجي ،ؾىيىضة

ملخو :
َضؿذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت التي جغبِ الٟٗالُت الظاجُت بالغيا الىُْٟي لضي مضعا ي الخٗلُم الابخضاجي
بمضًنت اإلاضًت ،وىظا باؾخٗما ٫اإلانهج الىنٟي طي الُاب٘ الاعجباَي ،و٦ظا الخد ٤٣وال٨ك ٠بطا ٧انذ ىناٞ ٥ىاع ١بحو
 )164مضعؽ من
اإلاضعؾحو في ٧ل من الٟٗالُت الظاجُت والغيا الىُْٟي ،و٢ض جم طل ٪باؾخسضام ُٖنت ٖكىاثُت ٢ضع حجمها (
مضعا ي الخٗلُم الابخضاجي جم ازخُاعىم بالُغٍ٣ت الٗكىاثُت البؿُُت ،وبٗضىا جم جُبُ ٤مُ٣اؾحو ألاو ٫لُ٣اؽ الٟٗالُت
الظاجُت ،والشاني لُ٣اؽ الغيا الىُْٟي ،و٢ض جمذ مٗالجت مسغظاث ىظو اإلا٣اًِـ بإؾالُب بخهاثُت جمشلذ في مٗامل
الاعجباٍ بحرؾىو ،وازخباع الضاللت ؤلاخهاثُت ( )Ttestوىظا باالؾخٗانت ببرنامج ( )spssفي ننخخه ( ،)20و٢ض جىنلنا في ىظو
الضعاؾت بلى ؤىم النخاثج الخالُت:
 صعظت الٟاٖلُت الظاجُت لضي مضعا ي الُىع الابخضاجي مغجٟٗت. صعظت الغيا الىُْٟي لضي مضعا ي الُىع الابخضاجي مخىؾُت. جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مُ٣اؽ الٟاٖلُت الظاجُت للمٗلمحو بناءا ٖلى نىٕ الاججاو (اًجابي /ؾلبي) لهالر الاججاوالاًجابي.
 جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مُ٣اؽ الغيا الىُْٟي للمٗلمحو بناءا ٖلى نىٕ الاججاو (اًجابي /ؾلبي) لهالر الاججاوالاًجابي.
ملضمت:
ٌٗخبر الخٗلُم في الجؼاثغ ؤخض ألاولىٍاث ألاؾاؾُت في الؿُاؾت الخنمىٍت الكاملت التي اجبٗتها الضولت بٗض خهىلها ٖلى
1962م ،بط ال ق ٪ؤو ؤلانالخاث التي ٢امذ بها الجؼاثغ بلى الُىم في مجا ٫التربُت والخٗلُم ٖبر ىظو
الاؾخ٣ال ٫في 05ظىٍلُت
الؿنىاث زحر صلُل ٖلى طل.٪
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ٞاإلاضعؾت هي نىاة ل٩ل بنالح ،واإلاضعؽ اإلاسلو ٌؿخُُ٘ ؤو ٌؿمى بإمخه وًٍٗها في ن ٠ألامم الغاُ٢ت ،وٍبض ؤخؿن
الٗاصاث واإلاباصت الخلُ٣ت والضًنُت والاظخماُٖت والىَنُت والصخُت في نٟىؽ جالمُظو ،و٢ض نض ١بعؾمـ في ٢ىله" :ؤُٖني
بصاعة الخٗلُم ،وؤنا ؤحٗهض بلُ ٪ب٣لب الٗالم".
انُال٢ا من الضوع الٟاٖل الظي ًًُل٘ به اإلاٗلم في ؤي نٓام جغبىي ،وبًمانا بٟٗالُت الخإزحر الظي ًدضزه اإلاٗلم اإلااىل في
نىُٖت الخٗلُم ومؿخىاوٞ ،ةو الضوٖ ٫لى ازخالٞ ٝلؿٟتها وؤىضاٞها ونٓمها الاظخماُٖت والا٢خهاصًت جىلي مهنت الخٗلُم
والاعج٣اء باإلاٗلم ٧ل اىخماماىا وٖناًتها ،طل ٪ؤو جىاٞغ اإلاٗلم ال٠٨ء والاعج٣اء بمؿخىي مهنت الخٗلُم ؾىً ٝؼٍض من ٗٞالُت
النٓام التربىي ،وَؿاىم في جدضًض نىُٖت مؿخ٣بل ألاظُا.٫
ؤلاقياليت:
اإلاالخٔ ؤو اإلاٗلم لم ًدٓى في ْل ىظو ؤلانالخاث الغامُت بلى الغ ٘ٞمن مؿخىي اإلاغصوص التربىي ،بالٗناًت الالػمت به،
زانت من خُض الخ٩ىٍن ُٞما ًسو اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث ،ألامغ الظي ًجٗل اإلاضعؽ ٌِٗل نىٖا من الهغإ من اظل الخ٠ُ٨
م٘ مخُلباث اإلاهنت وبم٩اناجه و٢ضعاجه في ْل الٓغو ٝاإلادُُت.
وىظا ما ً٩ىو له انٗ٩اؽ ٦بحر ٖلى اإلاغصوص الخٗلُمي باٖخباع الاعجباٍ الىزُ ٤بحو ْغو ٝالٗمل والٟٗالُت الظاجُت و٦ظا
الغيا الىُْٟي للمٗلمحو ،ألامغ الظي من قانه ؤو ًازغ ٖلى اججاىاث اإلاٗلمحو ندى مهنت الخضعَـ وٖلى انجاػىم إلاخُلباث
اإلاهنت.
وبناءا ٖلى ما ؾب،٤ظاءث مك٩لت الضعاؾت الخالُت خى ٫الخٗغٖ ٝلى :الـعاليت الظاجيت وعالكتها بالغيا الىظيـي لضي
مضعس ي الُىع الابخضاجي.
ظاء ٧ل ىظا من اظل بُٖاء صٗٞت للجهىى باإلاؿخىي الخٗلُمي في الجؼاثغ وجدٗٞ ٤ُ٣الُت ا٦بر في مُضاو الخضعَـ ،من
ىظا اإلانُل ٤ولدؿلُِ الًىء ؤ٦ثر ٖلى ىظا اإلاىيىٕ نُٛذ ؤؾئلت الضعاؾت ٖلى الندى الخالي:
 ما صعظت الٟٗالُت الظاجُت لضي مضعا ي الُىع الابخضاجي ؟ ما صعظت الغيا الىُْٟي لضي مضعا ي الُىع الابخضاجي ؟ ىل ىناٞ ٥غو ١طاث صاللت بخهاثُت في مُ٣اؽ الٟاٖلُت الظاجُت للمٗلمحو بناءا ٖلى نىٕ الاججاو (اًجابي /ؾلبي) ؟ ىل ىناٞ ٥غو ١طاث صاللت بخهاثُت في مُ٣اؽ الغيا الىُْٟي بناءا ٖلى نىٕ الاججاو (اًجابي /ؾلبي) ؟.ؿغيياث الضعاؾت:
 صعظت الٟٗالُت الظاجُت لضي مضعا ي الُىع الابخضاجي مغجٟٗت. صعظت الغيا الىُْٟي لضي مضعا ي الُىع الابخضاجي منسًٟت. ىناٞ ٥غو ١طاث صاللت بخهاثُت في مُ٣اؽ الٟاٖلُت الظاجُت للمٗلمحو بناءا ٖلى نىٕ الاججاو (اًجابي /ؾلبي). 1زلمد عطية االبراشي (" ،)1993وزارة التربية والتعليم" ،دار الفكر العريب.
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 ىناٞ ٥غو ١طاث صاللت بخهاثُت في مُ٣اؽ الغيا الىُْٟي بناءا ٖلى نىٕ الاججاو (اًجابي /ؾلبي).-3ؤَميت الضعاؾت:
الضعاؾت الخالُت هي ٖباعة ٖن صعاؾت جدلُلُت بعجباَُت بحو الجانبحو الؿُ٩ىلىجي والاظخماعي اإلانهي للمضعؽ ،ولٗل
ؤىمُخه ج٨من في ٧ىنه حهض ٝبلى الىنى ٫بلى مٗغٞت مؿخىي ٧ل من الٟٗالُت الظاجُت لضي مضعا ي مغخلت الخٗلُم الابخضاجي
بمضًنت اإلاضًت من زال ٫جدلُل لبٌٗ الٗىامل اإلاؿاىمت في جد ٤ُ٣الغيا والتي جخمشل في ٖىامل زانت باإلاضعؽ وؤزغي
زانت بالٗمل وٖىامل جنُٓمُت جخٗل ٤بمدُِ الٗمل ومٗغٞت مضي اعجباَها بالٟٗالُت الظاجُت لضي مضعا ي اإلاغخلت
الابخضاثُت.
-4ؤَضاؾ الضعاؾت:
ًخمدىع ىض ٝالضعاؾت الغثِس ي في مداولت ال٨كٖ ٠ن وظىص ٖال٢ت بعجباَُت بحو الٟٗالُت الظاجُت والغيا الىُْٟي لضي
مضعا ي مغخلت الخٗلُم الابخضاجي ولخد٣ُ٣ه جم ججؼثخه بلى الخالي:
ال٨كٖ ٠ن صعظت الٟٗالُت الظاجُت لضي مضعا ي الُىع الابخضاجي بمضًنت اإلاضًت.ال٨كٖ ٠ن صعظت الغيا الىُْٟي لضي مضعا ي الُىع الابخضاجي بمضًنت اإلاضًت. ال٨كٖ ٠ن وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مُ٣اؽ الٟاٖلُت الظاجُت للمٗلمحو بناءا ٖلى نىٕ الاججاو (اًجابي/ؾلبي) ؟
ال٨كٖ ٠ن وظىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مُ٣اؽ الغيا الىُْٟي للمٗلمحو بناءا ٖلى نىٕ الاججاو(اًجابي /ؾلبي) ؟
-5جدضيض اإلاـاَيم:
 )3-5الـعاليت الظاجيت:
ٌٗغ ٝالٗض ٫الٟٗالُت الظاجُت بإجها " :ز٣ت الٟغص ال٩امنت في ٢ضعاجه زال ٫اإلاىا ٠٢الجضًضة ،ؤو اإلاىا ٠٢طاث اإلاُالب
ال٨شحرة وٚحر اإلاإلىٞت ،ؤو هي اٖخ٣اصاث الٟغص في ٢ىاو الشخهُت ،م٘ التر٦حز ٖلى الٟ٨اءة في جٟؿحر الؿلى ٥صوو اإلاهاصع ؤو
ألاؾباب ألازغي للخٟائ."٫
 )1-3-5بحغاثيا:
هي الضعظت التي ًخدهل ٖلحها اإلاٗلم ٖلى مُ٣اؽ ٗٞالُت الظاث للمٗلم لـ( ؾال ٪ُٟوؾال )٪ُٟبإبٗاصو الؿخت والتي جخمشل
في الخضعَـَ ،غٍ٣ت الخضعَـ م٘ مخُلباث الخالمُظ ،زل ٤الضاُٗٞت ٖنض الخالمُظ ،الخٟاّ ٖلى النٓام ،الخٗاوو م٘ الؼمالء
وألاولُاء وجدمل الخُٛحر.
 1العدؿ ،عادؿ ( " )2001تحليل المسار للعالقة بين مكونات القدرة على حل المشكالت وكل من فعالية الذات واالتجاه نحو المحاضرة " ،رللة
كلية الرتبية جامعة عٌن مشس ،اجلزء االوؿ العدد( ،)25ص .178-121
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الغيا الىظيـي:
 )1-4-5انُالخا:

وَٗغٞه الؼايض" :بإنه ٖباعة ٖن صعظت قٗىع الٟغص بمضي بقبإ الخاظاث التي ًغٚب ؤو ٌكبٗها من وُْٟخه زالُ٢ ٫امه
بإصاء ؤصواع وُُْٟت مُٗنت".
 )2-4-5بحغاثيا:
ىى قٗىع اإلاٗلم وعياو اججاو ٖمله و٣ٞا إلاا حٗ٨ؿه صعظخه ٖلى ؤصاة ُ٢اؽ الغيا الىُْٟي اإلاؿخسضمت في ىظو الضعاؾت
خُض حٗ٨ـ الضعظت الٗالُت من اإلاُ٣اؽ مؿخىي ٖالي من الغيا في خحو جمشل الضعظت اإلاخضنُت مؿخىي منس ٌٟمن الغيا
الىُْٟي للمٗلم.
- 1بحغاءاث الضعاؾت اإلايضاهيت :
 اإلاىهج اإلاؿخسضم في الضعاؾت:و٣ٞا لُبُٗت الضعاؾت الخالُت ،ومك٩لت الضعاؾت وحؿائالتها ،اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنـي في صعاؾخه خُض ؤو ىظا
اإلانهج ٌٗخمض ٖلى الضعاؾت ٦ما هي في الىا ،٘٢وحهخم بىنٟها ونٟا ص٣ُ٢ا ،وَٗبر حٗبحرا ُُٟ٦ا ؤو ٦مُاٞ ،الخٗبحر الُٟ٨ي ًه٠
لنا الٓاىغة وٍىضر زهاثهها ،ؤما الخٗبحر ال٨مي ُُُٗٞنا ونٟا ع٢مُا ًىضر م٣ضاع ىظو الٓاىغة ؤو حجمها وصعظاث
اعجباَها م٘ الٓىاىغ ألازغي ،وَٗخبر ىظا ألاؾلىب ألا٦ثر اؾخسضاما في الضعاؾاث ؤلانؿانُت.
الضعاؾت الاؾخُالعيت:
ل٣ض ؤظغٍذ الضعاؾت الاؾخُالُٖت ٖلى ُٖنت ٢هضًه من اإلاٗلمحو الخابٗحو إلاضاعؽ م٣اَٗاث ٖحو بىؾُ ٠بىالًت اإلاضًت،
بط بل ٜحجمها ( )40مضعؽ ومضعؾت مىػٖحو ٖلى ( )06مضاعؽ ابخضاثُت ،والجضو ٫ألاحي ًبحو جىػَ٘ ؤٞغاص الُٗنت و٣ٞا إلاخٛحراث
الجنـ والا٢ضمُت.
الجضوٌ عكم ( )01يىضح جىػيع ؤؿغاص العيىت الاؾخُالعيت وؿلا إلاخؼحراث الجيـ وألاكضميت:
زهاثو
العيىت
الجيـ
ألاكضميت في
الخضعيـ

1

الـئت

العضص

اليؿبت

الـئت

العضص

اليؿبت

الـئت

العضص

اليؿبت

اإلاجمىع

طهىع

26

65%

بهار

14

35%

/

/

/

%100

ؤكل
مً10
ؾىىاث

04

10%

ما بحن
 10و20
ؾىت

03

7.5%

ؤهثر مً
20ؾىت

33

%82.5
%100

الزايد ،عبد اهلل (" )2005بيئة العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي " ،جامعة االمًن نايف العربية للعلوـ االدارية ،رسالة ماجستًن غًن منشورة ،الرياض،

ص.55

 2عبيدات ذوقاف وعدس ،عبد الرمحن وعبد احلق كايد،
(السعودية).

(" ،)1990البحث العلمي مفهومو أدواتو أساليبو " ،دار اس امة للنشر والتوزيع ،الرياض،
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من زال ٫الجضو ٫ع٢م (ً )01دبحو لنا نؿبت الظ٧ىع ٧انذ ؤ٦بر من نؿبت ؤلانار في جمشُل ُٖنت الضعاؾت الاؾخُالُٖت خُض
٢ضعث نؿبت الظ٧ىع بـ ( )%65ؤي ( )26مضعؽ من بحو حجم الُٗنت ال٨لي واإلا٣ضع ب ( )40مضعؾا ،في خحو بلٖ ٜضص ؤلانار ()14
مٗلمت بنؿبت مئىٍت ٢ضعث بـ (٦ ،)%35ما جباًنذ ؤ٢ضمُتهم في الخضعَـ بحو :ؤ٢ل من 10ؾنىاث ( )04مضعؾحو بنؿبت مئىٍت
.)%82.5
 ، )%7.5ؤ٦ثر من20ؾنت ( )33مضعؾا بنؿبت مئىٍت (
( ، )%10ؤ٢ل من 20ؾنت ( )03مضعؾحو بنؿبت (
الضعاؾت ألاؾاؾيت:
مجخمع الضعاؾت:
ً٣هض بمجخم٘ الضعاؾت مجمىٕ الٗنانغ التي ٌؿعى الباخض بلى ؤو ٌٗمم ٖلحها النخاثج التي لها ٖال٢ت باإلاك٩لت مدل
2014م البالٜ
/2013
الضعاؾت ،وٍخدضص مجخم٘ الضعاؾت في مجمىٕ مضعا ي الخٗلُم الابخضاجي بمضًنت اإلاضًت للمىؾم الضعاا ي
ً ):38.27خىػٖىو ٖلى ()05
 )212بنار بنؿبت مئىٍت بلٛذ (
 ،):61.73و(
 )342ط٧ىع بنؿبت ٢ضعىا (
ٞ )554غص ،مجهم (
ٖضصىم (
م٣اَٗاث جغبىٍت.
 )2-2-3ؤؾلىب اإلاعايىت:
)164
َغٍ٣ت اإلاٗاًنت اإلاؿخسضمت في ىظو الضعاؾت هي من نىٕ اإلاٗاًنت الٗكىاثُت البؿُُت ،خُض ٧او ٖضص ؤٞغاص الُٗنت (
ٞغصا مسخاعة ٖكىاثُا ٖن َغٍ ٤ال٣غٖت ،بدُض ٦خبذ ؤؾماء الابخضاثُاث خؿب اإلا٣اَٗاث ،زم جمذ ٖملُت النخب و٧انذ
 ):29.60من مجخم٘ الضعاؾت ،وجم ازخُاع ؤٞغاص الُٗنت بالُغٍ٣ت الخالُت:
بنؿبت (
ل٣ض اٖخمض الباخض الخ٣ؿُم اإلاٗمى ٫به في مضًغٍت التربُت ،خُض وػٖذ اإلاضاعؽ الابخضاثُت ٖلى ( )05م٣اَٗاث جٟخِكُت،
وبالخالي ندهل ٖلى ( )05م٣اَٗاث جًم ٧ل م٣اَٗت ٖضص من اإلاضاعؽ الابخضاثُت ،وجم الازخُاع الٗكىاجي للمضاعؽ
الابخضاثُت ٖن َغٍ ٤ال٣غٖت م٘ مغاٖاة ٖضص اإلاضعؾحو في ٧ل مضعؾت ابخضاثُت مسخاعة ،للخهىٖ ٫لى ؤٞغاص الُٗنت اإلامشلت
للمجخم٘ ألانلي
الجضوٌ عكم ( )02يىضح جىػيع ؤؿغاص العيىت وؿلا إلاخؼحر الجيـ ألاكضميت:
زهاثو
العيىت
الجيـ
ألاكضميت في
الخضعيـ

الـئت

العضص

اليؿبت

الـئت

العضص

اليؿبت

الـئت

العضص

اليؿبت

اإلاجمىع

طهىع

101

%61,73

بهار

63

ؤكل
مً10
ؾىىاث

28

%17,07

ما بحن
 10و20
ؾىت

27

%38,2
7
%16,4
6

/

/

/

%100

ؤهثر مً
20ؾىت

109

%66,4
6

100%
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 -6ؤصواث حمع البياهاث :
 )1-4ملياؽ ؿعاليت الظاث للمعلم:

 )2007وٍُل٤
٢ام بىي٘ ىظا اإلاُ٣اؽ ٧ل من اًجر ؾيالـيً  Einer skaalvikوؾيضؾاٌ ؾيالـيً ( sidsel skaalvim
ٖلُه في نىعجه ألانلُت ( )Norwegian teacher self-Efficacy scale :Ntsesنؿبت بلى جُبُ٣ه و ٫مغة في الجروٍج ،وىى حهضٝ
 )113مضعؾت ابخضاثُت
 )2249مٗلم ومٗلمتٖ ،لى مؿخىي (
بلى ُ٢اؽ الٟٗالُت الظاجُت للمٗلم .وَبٖ ٤لى ُٖنت م٩ىنت من (
ومخىؾُت ،وطل ٪لضعاؾت الٗال٢ت بحو الٟٗالُت الظاجُت للمٗلمحو والغيا الىُْٟي لضحهم.و٢امذ الباخشت (ناصًت بىخىي،
 )2012بترظمخه ؤًًا وجُبُ٣ه في البِئت الجؼاثغٍت .
 )3-1-4ؤبغػ الخهاثو الؿيىىمتريت إلالياؽ الـعاليت الظاجيت للمعلمحن:
 )4-1-4زباث ونضق اإلالياؽ في الضعاؾت الخاليت:
 )1-4-1-4الثباث:
جم الخد ٤٣من زباث اإلاُ٣اؽ باؾخسضام َغٍ٣خحو ىماَ :غٍ٣ت ؤلٟا ( )αل٨غونبار ،وظاءث النخاثج ٦ما ًلي:
 زباث اإلالياؽ باؾخسضام معامل ؤلـا ( )αلىغوهبار:٦ما جم الخإ٦ض من زباث مُ٣اؽ الٟٗالُت الظاجُت للمٗلمحو ٖن َغٍ ٤خؿاب ُ٢مت مٗامل ؤلٟا ( )αل٨غونبار وطل٪
بالنؿبت للضعظت ال٩لُت للمُ٣اؽ و٦ظا بالنؿبت لألبٗاص الؿخت (الخضعَـ ،جَ ٠ُُ٨غٍ٣ت الخضعَـ و ٤ٞالخاظاث الٟغصًت
للخالمُظ ،اؾدشماع الضاُٗٞت للخٗلم ،الخٟاّ ٖلى النٓام ،الخٗاوو م٘ الؼمالء وألاولُاء ،الخ ٠ُُ٨م٘ الخٛحر) ٧ل بٗض ٖلى
خضا ،و٧انذ النخاثج ٦ما ًلي:
الجضوٌ عكم( :)03معامالث الثباث ؤلـا ( )αهغوهبار إلالياؽ الـعاليت الظاجيت للمعلمحن وؤبعاصٍ.
ألابعاص

معامل ؤلـا ( )αهغوهبار

الخضعَـ
جَ ٠ُُ٨غٍ٣ت الخضعَـ و ٤ٞالخاظاث الٟغصًت للخالمُظ
اؾدشماع الضاُٗٞت ٖنض الخالمُظ
الخٟاّ ٖلى النٓام
الخٗاوو م٘ الؼمالء وألاولُاء
الخ ٠ُ٨م٘ الخٛحر
الضعحت اليليت

0.43
0.43
0.56
0.57
0.66
0.72
0.87

ًخطر من زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )03ؤو ُ٢مت مٗامل ؤلٟا (٦ )αغونبار إلاُ٣اؽ الٟٗالُت الظاجُت للمٗلمحو ال٩لُت ٢ض بلٛذ:
 )0.43بالنؿبت للبٗضًن البٗض الخام
 ،)0.87في خحو انسًٟذ ىظو الضعظت بالنؿبت لألبٗاص الؿخت ،خُض ٢ضعث بـ( :
(
 )0.56بالنؿبت
بالخضعَـ و٦ظا بٗض جَ ٠ُُ٨غٍ٣ت الخضعَـ و ٤ٞالخاظاث الٟغصًت للخالمُظ وهي ؤ٢ل ُ٢مت٦ ،ما ٢ضعث بـ( :
،)0.57
للبٗض الخام باؾدشماع الضاُٗٞت ٖنض الخالمُظ ،ؤما البٗض الخام الخٟاّ ٖلى النٓام ٣ٞض بلٛذ ُ٢مت مٗامل زباجه (
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 )0.72وهي ؤٖلى
 ،)0.66ؤما بٗض الخ٣ٞ ٠ُُ٨ض ٢ضعث مٗامل زباجه بـ( :
ؤما ُ٢مت بٗض الخٗاوو م٘ الؼمالء وألاولُاء ٣ٞض ٢ضعث ب ـ( :
ُ٢مت م٣اعنت بباقي ألابٗاص.
وفي يىء ما ؾبً ٤م٨ننا ال٣ى ٫ؤو ُ٢م زباث اإلاُ٣اؽ وؤبٗاصو الؿخت مغجٟٗت ،مما ًضٖ ٫لى جمخ٘ اإلاُ٣اؽ بضعظت ٖالُت
من الاحؿا ،١باٖخباع ؤو الُ٣م التي جم الىنى ٫الحها جٟؿغ ؤ٦ثر من %80من الضعظت الخُ٣ُ٣ت لُٗنت الضعاؾت وهي نؿبت
مغجٟٗت مما ًضٖ ٫لى ؤو اإلاُ٣اؽ زابذ وصعظت زباجه م٣بىلت وىى ما ًم٨ننا من الاٖخماص ٖلى نخاثجه في ىظو الضعاؾت.
 )2-4-1-4نضق اإلالياؽ:
 الهضق الخميحزر إلالياؽ الـعاليت الظاجيت:ً٣هض بالهض ١الخمُحزي مضي جم٨ن مُ٣اؽ الٟٗالُت الظاجُت للمٗلمحو من الخمُحز بحو طوي الٟٗالُت الظاجُت الٗالُت
وطوي الٟٗالُت الظاجُت اإلانسًٟت ،خُض ٢ام الباخض بترجِب الضعظاث جناػلُا وطل ٪بدؿاب ( )%27من صعظاث الشلض ألاٖلى
و ( )%27من صعظاث الشلض ألاصنى (و٧او ٖضصىم بظماال (ٞ 22غصا) زم خؿاب ازخباع "ث" لُٗنخحو مؿخ٣لخحو ومن زم ازخباع
صاللت الٟغو ١بحو الٟئخحو.
الجضوٌ عكم ( :)04كيم ازخباعاث لعييخحن مؿخللخحن وصاللتها ؤلاخهاثيت بحن مغجـعي ومىسـط ي الضعحاث على ملياؽ
الاججاَاث الـاعليت الظاجيت للمعلمحن.
العيىت
N

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاؾ
اإلاعياعر S

الخُإ
اإلاعياعر

كيمت "ث"
»«t
اإلادؿىبت

صعحت
الخغيت
df

مؿخىي
الضاللت

الـئت العليا

11

85.27

1.73

0.52

9.95

10.99

**

لـئت الضهيا

11

61.36

7.77

2.34

اإلاجمىع

26

الخـؿحر

0.01
**صاٖ ٫نض = α
)0.01
 )9.95ظاءث صالت بخهاثُا ٖنض مؿخىي صاللت (
ًخطر من زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )04ؤو ُ٢مت ازخباع "ث" ٢ضعث بـ (
 ،)10.99في يىء ما ؾبً ٤م٨ننا ال٣ى ٫ؤو ىناٞ ٥غو ١طاث صاللت بخهاثُت بحو صعظاث الشلشحو ألاٖلى وألاصنى
وصعظت خغٍت (
في مُ٣اؽ الٟٗالُت الظاجُت للمٗلمحو ،بمٗنى ؤو اإلاُ٣اؽ اؾخُإ الخمُحز بحو مغجٟعي ومنسٟط ي الضعظاث ،ومنه اإلاُ٣اؽ
ناص ١وٍم٨ننا الاٖخماص ٖلى نخاثجه في الضعاؾت الخالُت.
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 )2-4ملياؽ الغيا الىظيـي:
 )1-2-4ونف ملياؽ الغيا الىظيـي:

اٖخمضنا في ىظو الضعاؾت ٖلى مُ٣اؽ الغيا الىُْٟي للض٦خىع ٖبض الغخماو نالر ألاػع ١الظي ٌكمل (ٖ )33باعة نُٛذ
في ظمل ج٣غٍغٍت بما ًدـ به اإلاؿخجُب ،نهٟها ؾالب والنه ٠ألازغ مىظب و٢ض وػٖذ الٗباعاث ٖلى ؤعبٗت ؤبٗاص والتي
من زاللها جم نُاٚت الٟغيُاث الجؼثُت اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا وجخمشل ىظو ألابٗاص في:
 -الغيا ٖن اإلاغجباث واإلاؼاًا اإلااصًت .

 -الغيا ٖن مضي جد ٤ُ٣اإلاهنت للظاث.

 -الغيا ٖن َبُٗت الٗمل وْغوٞه.

 -الغيا ٖن الٗال٢ت باإلاؿئىلحو.

 )4-2-4ؤبغػ الخهاثو الؿيىىمتريت إلالياؽ الغيا الىظيـي:
 )5-2-4زباث ونضق اإلالياؽ في الضعاؾت الخاليت:
 )1-5-2-4الثباث:
جم الخد ٤٣من زباث اإلاُ٣اؽ باؾخسضام َغٍ٣خحو ىماَ :غٍ٣ت ؤلٟا ( )αل٨غونبار ،وظاءث النخاثج ٦ما ًلي:
* -زباث اإلالياؽ باؾخسضام معامل ؤلـا ( )αلىغوهبار:
٦ما جم الخإ٦ض من زباث مُ٣اؽ الغيا الىُْٟي ٖن َغٍ ٤خؿاب ُ٢مت مٗامل ؤلٟا ( )αل٨غونبار وطل ٪بالنؿبت للضعظت
ال٩لُت للمُ٣اؽ و٦ظا بالنؿبت لألبٗاص ألاعبٗت (الغيا ٖن اإلاغجباث واإلاؼاًا اإلااصًت ،الغيا ٖن مضي جد ٤ُ٣اإلاهنت للظاث،
الغيا ٖن َبُٗت الٗمل وْغوٞه ،الغيا ٖن الٗال٢ت باإلاؿاولحو) ٧ل مدىع ٖلى خضا ،و٧انذ النخاثج ٦ما ًلي:
الجضوٌ عكم( :)05معامالث الثباث ؤلـا ( )αهغوهبار إلالياؽ الغيا الىظيـي وؤبعاصٍ ألاعبعت.
ألابعاص

معامل ؤلـا ( )αهغوهبار

الغيا ٖن اإلاغجباث واإلاؼاًا اإلااصًت
الغيا ٖم مضي جد ٤ُ٣اإلاهنت للظاث
الغيا ٖن َبُٗت الٗمل وْغوٞه
الغيا ٖن الٗال٢ت باإلاؿاولحو
الضعحت اليليت

0.69
0.76
0.79
0.43
0.89

 ،)0.89في
ًخطر من زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )05ؤو ُ٢مت مٗامل ؤلٟا (٦ )αغونبار إلاُ٣اؽ الغيا الىُْٟي ال٩لُت ٢ض بلٛذ( :
 )0.43بالنؿبت لبٗض الغيا ٖن الٗال٢ت باإلاؿاولحو وهي
خحو انسًٟذ ىظو الضعظت بالنؿبت لألبٗاص ألاعبٗت ،خُض ٢ضعث بـ( :
 )0.69بالنؿبت لبٗض الغيا ٖن اإلاغجباث واإلاؼاًا اإلااصًت  ،ؤما البٗض الخام الغيا ٖن جد ٤ُ٣اإلاهنت
ؤ٢ل ُ٢مت٦ ،ما ٢ضعث بـ( :
 )0.79وهي ؤٖلى
 ،)0.76ؤما ُ٢مت بٗض الغيا ٖن َبُٗت الٗمل وْغوٞه ٣ٞض ٢ضعث بـ( :
للظاث ٣ٞض بلٛذ ُ٢مت مٗامل زباجه (
ُ٢مت م٣اعنت بباقي ألابٗاص.
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 )2-5-2-4نضق اإلالياؽ:
 -الهضق الخميحزر للملياؽ:

ً٣هض بالهض ١الخمُحزي مضي جم٨ن مُ٣اؽ الغيا الىُْٟي من الخمُحز بحو طوي الغيا الىُْٟي الٗالي وطوي الغيا
الىُْٟي اإلانس ،ٌٟخُض ٢ام الباخض بترجِب الضعظاث جناػلُا وطل ٪بدؿاب ( )%27من صعظاث الشلض ألاٖلى و ( )%27من
صعظاث الشلض ألاصنى (و٧او ٖضصىم بظماال (ٞ )22غصا) زم خؿاب ازخباع "ث" لُٗنخحو مؿخ٣لخحو ومن زم ازخباع صاللت الٟغو١
بحو الٟئخحو.
الجضوٌ عكم ( :)06كيم ازخباع ث لعييخحن مؿخللخحن وصاللتها ؤلاخهاثيت بحن مغجـعي ومىسـط ي الضعحاث على ملياؽ
الغيا الىظيـي.
العيىت
N

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاؾ
اإلاعياعر S

الخُإ
اإلاعياعر

كيمت "ث"
اإلادؿىبت

صعحت الخغيت
df

مؿخىي
الضاللت

الـئت العليا

11

116.09

5.33

1.60

10.18

13.69

**

لـئت الضهيا

11

75.18

12.20

3.67

اإلاجمىع

22

الخـؿحر

0.01
**صاٖ ٫نض = α
)0.01
 )10.18ظاءث صالت بخهاثُا ٖنض مؿخىي صاللت (
ًخطر من زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )06ؤو ُ٢مت ازخباع "ث" ٢ضعث بـ (
 ،)13.69في يىء ما ؾبً ٤م٨ننا ال٣ى ٫ؤو ىناٞ ٥غو ١طاث صاللت بخهاثُت بحو صعظاث الشلشحو ألاٖلى وألاصنى
وصعظت خغٍت (
في مُ٣اؽ الغيا الىُْٟي ،بمٗنى ؤو اإلاُ٣اؽ اؾخُإ الخمُحز بحو مغجٟعي ومنسٟط ي الضعظاث ،ومنه اإلاُ٣اؽ ناص١
وٍم٨ننا الاٖخماص ٖلى نخاثجه في ىظو الضعاؾت.
 )5الخضوص الؼمىيت واإلاياهيت للضعاؾت:
2014م ،خُض اؾخٛغ ١جُبُ ٤اإلاُ٣اؽ ما ً٣اعبً 25ىما
قغٖنا في الضعاؾت في منخه ٠قهغ ؤٞغٍل بلى ٚاًت قهغ ماي
2014م) ،بؿبب بٗض اإلاضاعؽ الابخضاثُت ٖن بًٗها البٌٗ ،و٦ظا جؼامن جُبُ ٤صعاؾدنا م٘ جُبُ٤
(من 12اٞغٍل بلى 05ماي
ٖضص من الضعاؾاث في جل ٪اإلاضاعؽ ،وٖضم اؾترظإ بٌٗ اإلا٣اًِـ لٗضم جٟغ ٙاإلاٗلمحو وانكٛالهم بةجهاء البرنامج الؿنىي.
جم بظغاء الضعاؾت اإلاُضانُت ٖلى مؿخىي ( )05م٣اَٗاث جٟخِكُت ؤي خىالي ( )16مضعؾت ابخضاثُت مخىاظضة في مضًنت
اإلاضًت.
 )2عغى ومىاككت الىخاثج اإلاخعللت بالـغييت ألاولى:
جنو الٟغيُت ألاولى ٖلى :صعحت الـعاليت الظاجيت لضي مضعس ي الُىع الابخضاجي مغجـعت.
لإلظابت ٖلى ىظو الٟغيُت جم خؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاندغاٞاث اإلاُٗاعٍت في مُ٣اؽ الٟاٖلُت الظاجُت للمٗلمحو،
ومن زم الخد ٤٣من صاللت الٟغو ١بحو اإلاؿخىٍحو باؾخسضام ازخباع "ث".
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وٍٓهغ لنا الجضو ٫الخالي الضعظاث الخانت بمخىؾُاث الٟاٖلُت الظاجُت للمضعؾحو والاندغاٞاث اإلاُٗاعٍت وصاللت الٟغو١
بحو اإلاؿخىٍاث.
الجضوٌ عكم ( )07يبحن صعحت الـعاليت الظاجيت لضي مضعس ي الُىع الابخضاجي.
ازخباع "ث" لعيىت
واخضة

حجم
العيىت

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاؾ
اإلاعياعر

T
كيمت "ث"
اإلادؿىبت

صعحت
الخغيت

مؿخىي
الضاللت

اللغاع

الازخالؾ في مؿخىي
الـعاليت للمضعؾحن

164

72,2134

8,26833

18,917

163

0.000

صاٖ ٫نض
0.01

٧ ،)72.21او ؤ٦بر من اإلاخىؾِ الٟغض ي لألٞغاص
من زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )07نالخٔ ؤو اإلاخىؾِ الخؿابي للمضعؾحو بل( ٜ
(مخىؾِ اإلاجخم٘) والظي ٢ضع بـ (٦ ،)60ما نالخٔ من زال ٫الجضو ٫ؤو ُ٢مت "ث" ٧انذ صالت بخهاثُا ٖنض مؿخىي صاللت
 )α=0.01ومنه نؿخُُ٘ ال٣ى ٫بإو الٟغ ١لهالر مخىؾِ الُٗنت ؤي ؤو مضعا ي الُىع الابخضاجي لهم ٗٞالُت طاث مغجٟٗت
ؤلٟا (
بضلُل ؤو مخىؾُهم الخؿابي ٧او ؤٖلى من مخىؾُهم الٟغض ي.
بو ُٖنت بدشنا الخالي ًمخل٩ىو ٞاٖلُت طاث ٖالُت ،ولضحهم اٖخ٣اص بإجهم ًمخل٩ىو من ال٣ضعة التي جاىلهم للُ٣ام
بىاظباتهم اإلاهنُت ،و٦ظا ٢ضعتهم ٖلى جسُي الهٗاب والٗ٣باث التي جمنٗهم من الىنى ٫بلى ٚاًتهم التي جىاظههم ؤزناء الٗمل
من زال ٫بصعا٦هم لٟاٖلُتهم الظاجُت و٢ضعتهم وَمىخاتهم ٖلى الخسُُِ إلاؿخ٣بلهم واؾدشماعىم للٟغم اإلاخاخت لهم خُض
ؤقاعث البُاناث ؤو جىٗ٢اث اإلاٗلمحو خىٗٞ ٫الُتهم الظاجُت التربىٍت جدضص ظؼثُا َغٍ٣ت جنُٓم ألانكُت اإلاضعؾُت
والخُُ٣ماث ل٣ضعاث الخالمُظ.
خُض ؤو اإلاضعؾحو طوي الٟٗالُت الظاجُت اإلاغجٟٗت لهم ال٣ضعة ٖلى زل ٤ظىا ممخٗا في ٚغٞت الضعاؾت ٌكٗغ ُٞه الخالمُظ
باإلاخٗت والنكاٍ وال ًدؿلل بلحهم اإلالل وال ًمُل اإلاضعؽ بلى الدؿلِ في حٗامله م٘ الخالمُظ وٍداٖ ٔٞلى النٓام صازل اله٠
بُغٍ٣ت اًجابُت بُٗضة ٖن الخٗؿ ،٠وٍبظ ٫ظهضا لخىٞحر ٧ل ما ًلؼم لخم٨حو اإلاخٗلمحو من ٞهم ماصة الخٗلم٦ ،ما ً٩ىو مدبا
لٗمله م٣بال ٖلى مماعؾت مهنخه و٢اصعا ٖلى الُٗاء مسُُا ي ظهض ًبظله م٘ جالمُظو.
وٍم٨ن ال٣ى ٫باو ػٍاصة ٞاٖلُت الظاث لضي الٟغص ً٩ىو له ؤزغ ٦بحر ٖلى صخخه ؾىاء من الناخُت الجؿمُت ؤو الؿلىُ٦ت
بؿبب اعجٟإ ٞاٖلُت الظاث لضًه ،خُض ججٗل نٓغة الٟغص لظاجه وإلاؿخ٣بله بًجابُت مما ًاصي بلى النٓغ ىضاٞه بهىعة
 ،)1982بإنه ٧لما انسًٟذ مؿخىي ٞاٖلُت الظاث جؼصاص الاؾدشاعة الانٟٗالُت وهي
مغيُت ،ىظا ما ؤ٦ضو باهضوعا (،bandura
مهضع من مهاصع الٟاٖلُت٦ ،ما ؤو ألاٞغاص طووا الٟاٖلُت الظاجُت الٗلُا ًًٗىو ؤىضاٞا وٍلتزمىو بالىنى ٫بلحها ،ؤي ؤو
لضحهم َمىخاث ٖالُت وىظا ما ًاصي بضوعو بلى بصعا٦هم لٟاٖلُتهم الظاجُت ،ؤي بصعا٦هم إلاا ًمخل٩ىو من ٢ضعاث وبم٩انُاث
جمشل ألاؾاؽ الظي ًبنى ٖلُه َمىخهم وٍدضص ؤًًا صاُٗٞتهم للٗمل ٖلى جد ٤ُ٣جل ٪الُمىخاث وبصعا ٥ألاٞغاص لٟاٖلُتهم
الظاجُت.

Bandura, (A). (1997)." Self-efficacy. The exercise of control new York". W.H. Freeman and company.
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عٚم ازخال ٝمهاصع الٟٗالُت الظاجُت بال ؤجها لِؿذ زابخت صاثما ول٨جها مٗلىماث لها نلت وزُ٣ت بد٨م اإلاضعؽ ٖلى ٢ضعجه
ؾىاء ٧انذ مخهلت باالنجاػاث ألاصاثُت ؤو الخبراث البضًلت ؤو ؤلا٢نإ اللٟٓي الاظخماعي ؤو الخالت الٟؿُىلىظُت والنٟؿُت،
واو نٓغٍت الخٗلم الاظخماعي حؿلم باو ىنا ٥مُ٩انحزم ٖام في ؤلانؿاو ًم٨نه حُٛحر الؿلى ،٥وؤو الٟٗالُت الظاجُت هي ؤًٞل
منبئ بالؿلى ٥الشخص ي.
 )2009والتي جىنلذ بلى ؤو اإلاٗلمحو ًمخل٩ىو ٞاٖلُت طاجُت مغجٟٗت،
و٢ض اج٣ٟذ ندُجت ىظو الضعاؾت م٘ صعاؾت خؿىهت (
واو اإلاٗلماث ؤ٦ثر ٞاٖلُت من اإلاٗلمحو ،واو مٗلمي زغجي الٟغٕ الٗلمي في الشانىٍت الٗامت ىم ؤ٦ثر ٗٞالُت من اإلاٗلمحو
زغٍجي الٟغٕ ألاصبي وطل ٪بهىعة صالت بخهاثُا.
 )2010و٢ض جىنلذ الضعاؾت بلى ؤو مؿخىي الٟاٖلُت الظاجُت للمٗلمحو ٧او مغجٟٗا ،واو
و٦ظل ٪صعاؾت َضي الخاليلت (
اإلاٗلمحو ؤ٦ثر ٞاٖلُت في بٗض ؤلاصاعة الهُٟت وا٢لها في بٗض مكاع٦ت الُلبت في الٗملُت الخٗلُمُت٦ .ما جىنلذ الضعاؾت بلى
وظىص ٞغو ١في ج٣ضًغاث اإلاٗلمحو لٟاٖلُتهم الظاجُت حٗؼي إلاخٛحر اإلاغخلت الضعاؾُت ومخٛحري الجنىؾت والخبرة الخضعَؿُت
للمٗلم.
 )3عغى ومىاككت الىخاثج اإلاخعللت بالـغييت الثاهيت:
جنو الٟغيُت الشانُت ٖلى ؤو :صعحت الغيا الىظيـي لضي مضعس ي الُىع الابخضاجي مىسـًت.
للخد ٤٣من ىظو الٟغيُت ٢ام الباخض بدؿاب اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاندغاٞاث اإلاُٗاعٍت لضعظاث اإلاضعؾحو في
مُ٣اؽ الغيا الىُْٟي للمٗلمحو ،ومن زم الخد ٤٣من صاللت الٟغو ١بحو اإلاؿخىٍاث باؾخسضام ازخباع "ث".
وٍٓهغ لنا الجضو ٫الخالي الضعظاث الخانت بمخىؾُاث الغيا الىُْٟي والاندغا ٝاإلاُٗاعي وصاللت الٟغو ١بحو اإلاؿخىٍحو.
الجضوٌ عكم ( )08يبحن صعحت الغيا الىظيـي لضي مضعس ي الُىع الابخضاجي.
ازخباع "ث" لعيىت
واخضة

حجم
العيىت

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاؾ
اإلاعياعر

T
كيمت "ث"
اإلادؿىبت

صعحت
الخغيت

مؿخىي
الضاللت

اللغاع

الازخالؾ في صعحت
الغيا اإلاضعؾحن

164

98,25

13,72087

-0,7

163

0,485

ٚحر صا٫
ٖنض 0.05

 ،)98.25في خحو نجض ؤو اإلاخىؾِ
من زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )08نالخٔ ؤو اإلاخىؾِ الخؿابي ٞغاص ُٖنت الضعاؾت بل( ٜ
الٟغض ي لألٞغاص (مخىؾِ اإلاجخم٘) والظي ٢ضع بـ (٦ )99ما نالخٔ من زال ٫الجضو ٫ؤو ُ٢مت "ث" ٧انذ ٚحر صالت بخهاثُا،
وىظا مٗناو ؤو الٟغ٧ ١او مخ٣اعب بحو اإلاخىؾِ الخؿابي واإلاخىؾِ الٟغض ي ؤي ؤو صعظت الغيا الىُْٟي لضي اإلاضعؾحو
٧انذ مخىؾُت.
ول٣ض ؤزبدذ الضعاؾاث الؿاب٣ت التي ؤظغٍذ خى ٫مىيىٕ "الغيا الىُْٟي" ؤو الٗامل مهما ٧او مىٖ ٘٢مله ،ومهما ٧او نىٕ
الىُْٟت التي ًماعؾها ال ًم٨نه ؤو ًد ٤٣من زاللها نخاثج ظُضة ؤو مغصوصا طا نىُٖت ،ما لم ً٨ن عايُا ٖن مهنخه وم٣خنٗا
بها ،ولن ًخد ٤٣ىظا بال بطا جىٞغث مجمىٖت من الٗىامل واإلادٟؼاث.
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ىظو النخاثج جا٦ض بإو اإلاضعؾحو الظًن جم اؾخجىابهم من زال ٫مُ٣اؽ الضعاؾت ؤو صعظت عياىم ٧انذ مخىؾُت ٖن
الىُْٟت التي ًماعؾىجها ،وؤو حٗبحراتهم ٖن عياىم اإلاخىؾِ له ؤ٦ثر من صاللت ،وؤنه صوو ق ٪مغجبِ بمكاٖغ وْغوٝ
وٖىامل ٦شحرة مخضازلت طاث نلت بالىُْٟخه التي من قإجها ؤو جاصي انسٟاى مؿخىي الغيا الىُْٟي لضي ؤٚلبُت اإلاضعؾحو
 )1986ظملت من ألاؾباب التي جضٖى للنٟىع من اإلاهنت والٗؼوٖ ٝجها في الن٣اٍ الخالُت
اإلاؿخجىبحو و٢ض ؤوظؼ ظبراثُل بكاعة (
خؿب ألاىمُت :يٗ ٠الغاجب٢ ،لت ٞغم الترُ٢تُٚ ،اب الخىاٞؼ واإلا٩اٞأث ،جضني نٓغة اإلاجخم٘ للمهنت ،ز٣ل الٗبء
الخضعَس ي ،اػصخام ٖضص الخالمُظ بالٟهىٖ ،٫ضم ٢ضعة اإلاهنت ٖلى جلبُت الُمىخاث اإلاؿخ٣بلُت ،عجؼىا ٖن جد ٤ُ٣ؤؾباب
الغيا والاعجُاح النٟس ي ،ظمىص ألانٓمت ؤلاصاعٍت والٟنُتٖ ،ضم جُىع اإلاناهج وَغ ١الخضعَـ ،مدضوصًت ؤلام٩انُاث والىؾاثل
اإلاُٗنت في الخٗلُم... ،الخ.
ومنه ومن زال ٫النخاثج التي جىنلذ بلحها الضعاؾت الخالُت ُٞما ًسو صعظت الغيا الىُْٟي لضي اإلاضعؾحو "مخىؾُت"،
٣ٞض ٖبر اإلاضعؾىو اإلاؿخجىبىو ٖن عياىم اإلاخىؾِ إلاهنت الخضعَـ ،وخؿب بٌٗ اإلا٣ابالث التي ٢ام بها الباخض م٘
اإلاضعؾحو اجطر له ؤجهم ًغوو ؤو م٩انت مهنت الخضعَـ في مجخمٗنا الجؼاثغي لِؿذ ب٣ضع اإلا٩انت التي جدٓى بها في اإلاجخمٗاث
اإلاخُىعة ؤًن جهن ٠مهنت الخضعَـ ٖلى عؤؽ اإلاهن النبُلت والغاُ٢ت ،وٍخمخ٘ من ًماعؾها بالخ٣ضًغ والاخترام ،في خحو
ٌكٗغوو بإجها في مجخمٗنا مجغص وُْٟت ٖاصًت ،وَٗض الشخو الظي ًماعؾها ٛ٦حرو من اإلاىْٟحو في اإلاهن ألازغي ،م٘ ؤجها في
خ٣ُ٣ت ألامغ ال ج٣ل نبال ٖن ؤًت مهنت ؤزغي ،بط ؤجها ألاؾاؽ في ؤلاٖضاص ل٩ل ألاٖما ٫اإلاهنُت ألازغي وىظا ما ؤقاع بلُه
"قاهضلغ" " "Chandlerفي ٢ىله ؤو مهنت الخٗلُم "هي اإلاهنت ألام ،جها حؿب ٤ظمُ٘ اإلاهن ألازغي والػمت لها ،واإلامض ألاؾاا ي
لها ،والظي ًمضىا بال٣ىي البكغٍت اإلااىلت" .والخخىاء ُٖنت الضعاؾت الخالُت ٖلى ٖضص ٦بحر من اإلاضعؾحو ال ًدملىو ماىالث
ٖلُا ىظا ما ظٗل نؿبت الغيا لضحهم مخىؾُت ٖلى ٖ٨ـ خملت البا٧الىعٍا واإلااىالث الٗلُا لضحهم َمىح ؤ٦بر في الترُ٢ت
للخهىٖ ٫لى منانب ٖلُا ،باإلياٞت بلى قٗىع اإلاٗلمحو بإو وُْٟت الخضعَـ جد ٤٣نىٖا من ؤلاقبإ في الترقي الىُْٟي
زانت في خا ٫خهى ٫اإلاٗلم ٖلى ماىل ؤٖلى ٞةو ألانٓمت اإلاٗمى ٫بها ال جضٖم جغُ٢ت اإلاٗلم بالؿغٖت اإلاُلىبت ،و٦ظل٪
ٞغم ال٨ؿب اإلااصي مؿخ٣غة ،خُض الغاجب الظي ًدهل ٖلُه اإلاضعؾحو ًدناؾب م٘ الىي٘ الا٢خهاصي في اإلاجخم٘
الجؼاثغي وؤو ألاٖما ٫التي ً٩لٟىو بها جدناؾب م٘ َبُٗت الٗمل ،وخهى ٫اإلاضعؾحو ٖلى ٢ضع من الدشجُ٘ والخدٟحز ،ؤما
بالنؿبت لكُىٕ الغيا ٖن َبُٗت الٗمل والٗال٢ت باإلاؿاولحو ٞهي مخىؾُت نٓغا الو الُٗنت جدخىي ٖلى ط٧ىع وبنار،
وؤلانار جغي ؤو اإلاهنت جد ٤٣الظاث لضحهن الو َمىخهن ٢ض ً٩ىو مدضوصا ٖ٨ـ الظ٧ىع الظًن ًخُلٗىو صاثما للىنى٫
إلاغاجب ٖلُا وؤلانار بُبٗهن ًخمحزو ب٣لت الخظمغ وال٣ل ٤من جىظحهاث اإلاؿاولحو .وٖلى ؤؾاؽ ما ؾب ٤الخُغ ١له من زال٫
نٓغٍاث الغيا ٖن الٗمل والضاُٗٞت والانجاػ وآعاء اإلاسخهحو في مجا ٫الٗمل نغي ؤو الٗامل ؤو اإلاىْ ٠الظي ٌكٗغ انه
ًخ٣ضم وٍخُىع وٍغج٣ي ببُئ في اإلاهنت التي ًماعؾها ٢ض ً٣ٟض الغٚبت في الٗمل وجًٗ ٠صاُٗٞخه النجاػ ما ىى مُلىب منه.
وٍغي الباخض ؤو ىظا ًخُلب بٖاصة النٓغ في الاعج٣اء بمؿخىي الخٗلُم الو مهنت الخضعَـ من ؤنٗب اإلاهن وؤق٣ها ٖلى
ؤلاَال ،١لظلٞ ٪هي جخُلب من ألاشخام الظًن ًًُلٗىو بها ؤو ٌٗضوا ؤنٟؿهم لها بٖضاصا مخِنا ًم٨جهم من الخٛلب ٖلى
اإلاك٨الث التربىٍت اإلاسخلٟت ،والهٗىباث اإلاخنىٖت التي ًىاظهىجها ًىمُا وبك٩ل مؿخمغ م٘ جالمُظتهم ،بط ؤو الخٗامل م٘
ألاَٟا ٫لِـ با مغ الهحو ٗٞالم ألاَٟا ٫ال ٌؿخُُ٘ الغاقضوو ٞهمه بؿهىلت.
 1جربائيل بشارة ( "،)1986تكوين المعلم العربي والثورة العلمية التكنولوجية" ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات واالنشر والتوزيع ،طبعة .1
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1422ىـ) التي ؤؾٟغث نخاثجها ٖلى ؤو
1990م) ،وصعاؾت (العجزر،
اج٣ٟذ نخاثج ىظو الضعاؾت م٘ ٧ل من صعاؾت (البابُحن،
الغيا الىُْٟي ٞغاص الُٗنت اإلاضعوؾت ٧او مخىؾِ.
1996م) والتي ؤْهغث
2009م) ،صعاؾت (العباس ي بً ػعوق،
٦ما ازخلٟذ نخاثج ىظو الضعاؾت م٘ ٧ل من صعاؾت (خىيم،
نخاثجها ؤو الغيا الىُْٟي ٧او منسًٟا لضي ؤٞغاص الُٗنت التي ؤظغث ٖلحها الخُبُ.٤
1982م) ،وصعاؾت (ؾلُان
بِنما ازخلٟذ نخاثج ىظو الضعاؾت م٘ ٧ل من صعاؾت (ؾليمان الخًغر ومدمض ؾالمت،
1425ه) التي صلذ نخاثجها ٖلى اعجٟإ مؿخىي الغيا الىُْٟي لضي ؤٞغاص
1421ىـ) ،صعاؾت (عبض العؼيؼ عبض الجباع،
الثيان،
ُٖنتها.
 )6عغى ومىاككت الىخاثج اإلاخعللت بالـغييت الثالثت:
جنو الٟغيُت الشالشت ٖلى:وحىص ؿغوق طاث صاللت بخهاثيت في ملياؽ الـعاليت الظاجيت للمعلمحن بىاءا على هىع الاججاٍ
(بيجابي/ؾلبي)؟
وللخد ٤٣من ىظو الٟغيُت جم اؾخسغاط اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاندغاٞاث اإلاُٗاعٍت وخؿاب ُ٢مت "ث" ،للخٗغ ٝبلى
صاللت الٟغو ١بحو مخىؾُاث صعظاث الٟاٖلُت الظاجُت للمضعؾحو جبٗا لنىٕ الاججاو (اًجابي/ؾلبي) .والجضو ٫آلاحي ًىضر
طل.٪
حضوٌ ( )09يىضح صاللت الـغوق في ملياؽ الـاعليت الظاجيت خؿب هىع الاججاٍ (ايجابي/ؾلبي).
هىع الاججاٍ
بيج ابي
ؾلبي

Levene's
F
1,784

Sig.
0,184

T

صعحت
الخغيت

مؿخىي
الضاللت

162

0,008

13,15

0,056

حجم
العيىت

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاؾ
اإلاعياعر

151

72,7152

7,87348

2,7

13

66,3846

10,66567

2,092

اللغاع
صا٫
ٖنض
0.01

نالخٔ من الجضو ٫ع٢م ( )09ؤو ازخباع ليـحن للخجانـ ؤبغػ بإو اإلاجمىٖخحو مخجانؿخحو طل ٪و الُ٣مت اإلادؿىبت لـ ()ٝ
 )1.78هي ُ٢مت ٚحر صالت وبالخالي ٞال ًىظض جباًن بحو اإلاجمىٖخحو مما ٌؿخىظب اؾخسضام ازخباع"ث" بالنؿبت
والتي بلٛذ (
لُٗنخحو مؿخ٣لخحو مخجانؿخحو ،وبالنٓغ بلى الجضو ٫نالخٔ ٦ظل ٪ؤو اإلاخىؾِ الخؿابي للمضعؾحو طووا الاججاو ؤلاًجابي
 )66.38وىظا ٌٗني بإو ىنا٥
٧ )72.71او ؤٖلى من اإلاخىؾِ الخؿابي للمضعؾحو طووا الاججاو الؿلبي والظي بل( ٜ
والظي بل( ٜ
ٞغو٢ا بحو الُٗنخحو في مؿخىي الٟٗالُت الظاجُت وؤو ىظا الٟغ ١ىى لهالر الُٗنت ألاولى(الاججاو ؤلاًجابي) وىظا ما ؤ٦ضجه
.)α=0.01
 )162وهي ُ٢مت مىظبت وصالت بخهاثُا ٖنض مؿخىي الضاللت ؤلٟا (
ٖ )2.70نض صعظت الخغٍت (
ُ٢مت "ث" والتي بلٛذ (
وٍم٨ن ال٣ى ٫من زال ٫ما جم ٖغيه انه جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مُ٣اؽ الٟاٖلُت الظاجُت للمٗلمحو لهالر
 ،)α=0.01بدُض اإلاضعؾحو طوو الاججاو الاًجابي ؤ٦ثر ٞاٖلُت من اإلاضعؾحو طوو الاججاو
الاججاو الاًجابي ٖنض مؿخىي صاللت (
الؿلبي

177

العضص  : 16ؿيـغر – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

وفي ىظا الهضص جغي صال ٫الهضىىص ؤو الاججاو اإلانهي الاًجابي للٟغص ندى ٖمله ٌٗبر ٖن بصعا٦ه إلاا ً٣ضمه في الٗمل من بقبإ
لخاظاجه وجد ٤ُ٣وج٣ضًغ لظاجه بما ًغ ٘ٞبنخاظُخه وٟ٦اءجه في الٗمل .
ونؿخُُ٘ ال٣ى ٫بالغظىٕ بلى ما جم َغخه في الجانب النٓغي ؤو الاججاو الاًجابي ٌؿاٖض في جنُٓم الٗملُاث الضٞاُٖت
والانٟٗالُت وؤلاصعاُ٦ت واإلاٗغُٞت خى ٫النىاحي اإلاسخلٟت في اإلاجا ٫الظي ٌِٗل ُٞه اإلاضعؽ ،خُض ؤو الاججاىاث الاًجابُت
جِؿغ للمضعؾحو ال٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاعاث في اإلاىا ٠٢النٟؿُت اإلاخٗضصة في ش يء من الاحؿا ١والخىخُض صوو جغصص ؤو ج٨ٟحر
في ٧ل مى ٠٢وفي ٧ل مغة ج٨ٟحرا مؿخ٣ال.
وَكحر الاٖخ٣اص الاًجابي في الٟاٖلُت لضي اإلاضعؾحو بلى ٢ضعتهم ٖلى بخضار حُٛحر بًجابي في مؿاعىم الٗملي خُض ؤو مشل
ىاالء اإلاضعؾحو لضحهم ز٣ت ٦بحرة في ٢ضعاتهم ومهاعاتهم اإلاضعؾُت ،ولضحهم جغ٦حز قضًض في ال٣ؿم وَؿخسضمىو ؤنماٍ مسخلٟت
في الخٗامل م٘ الخالمُظ.
واٖخ٣اص اإلاضعؾحو في اعجٟإ الٟاٖلُت الظاجُت لضحهم ًازغ ٖلى ػٍاصة مؿخىي بنخاظُتهم وجٟانحهم٦ ،ما ًجٗلهم ًشابغوو في
انجاػ مهامهم صوو ٖناء ،وىاالء اإلاضعؾىو ًبظلىو من الجهض الظي ًجٗلهم ٌؿدشمغوو اإلاىا ٠٢التي من قاجها ػٍاصة
اٖخ٣اصىم في مؿخىي ٞاٖلُتهم الظاجُت ،بدُض ىاالء اإلاضعؾحو مغجٟعي الٟاٖلُت ًخسحروو ما ًجب ٗٞله ،وىى ما ًترجب ٖلُه
بظ٦ ٫شحر من الجهض النجاػ ألانكُت التي جترجب ٖلى طل ٪الازخُاع.
وٖلى يىء مما ؾبً ٤م٨ن ال٣ى ٫ؤو اإلاضعؾحو طوو الٟاٖلُت الظاجُت اإلاغجٟٗت لضحهم ٢ضعة ٖلى اإلاىانلت والاؾخمغاع في
اإلاىا ٠٢الخٗلُمُت اإلاسخلٟت ختى في مىا ٠٢الٟكل ،نٓغا الٖخ٣اصىم الؼاثض في ٢ضعاتهم الخٗلمُت وٚم الٓغو ٝالبُئُت
اإلادُُت ،وبطا اٖترى ىاالء اإلاضعؾحو طوو الٟاٖلُت الظاجُت اإلاغجٟٗت بٌٗ الهٗىباث في خل مكا٧لهم ٞةجهم ال ٌٗخبروو
طل ٪صلُال ٖلى اؾخدالت خلها ومىاظهتها ،بل ًغوو طل ٪مجغص جدضًا ًم٨ن الخٛلب ٖلُه وججاوػو ٖن َغٍ ٤الاؾخٛال ٫ألامشل
إلم٩اناتهم و٢ضعاتهم.
بو ىظو الخٟؿحراث الؿاب٣ت جننجم م٘ هظغيت باهضوعا ( )banduraللٟاٖلُت الظاجُت والتي مااصىا ؤو ألاٞغاص الظًن لضحهم
٢ضعة ٖلى ؤصاء الؿلى ٥بنجاح والخٗامل بٟاٖلُت م٘ الٗالم اإلادُِ ًد٣٣ىو النخاثج اإلاغظىة.
 )7عغى ومىاككت الىخاثج اإلاخعللت بالـغييت الغابعت:
جنو الٟغيُت الغابٗت ٖلى :وحىص ؿغوق طاث صاللت بخهاثيت في ملياؽ الغيا الىظيـي بىاءا على هىع الاججاٍ
(ايجابي/ؾلبي).
وللخد ٤٣من ىظو الٟغيُت جم اؾخسغاط اإلاخىؾُاث الخؿابُت والاندغاٞاث اإلاُٗاعٍت وخؿاب ُ٢مت "ث" ،للخٗغ ٝبلى صاللت
الٟغو ١بحو مخىؾُاث صعظاث الٟاٖلُت الظاجُت للمضعؾحو جبٗا لنىٕ الاججاو (اًجابي/ؾلبي) .والجضو ٫آلاحي ًىضر طل.٪
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حضوٌ ( )10يىضح صاللت الـغوق في ملياؽ الغيا الىظيـي خؿب هىع الاججاٍ (ايجابي/ؾلبي).
هىع
الاججاٍ
بيجابي
ؾلبي

Levene's
Sig.
F
0,865
0,029

حجم
العيىت

اإلاخىؾِ
الخؿابي

الاهدغاؾ
اإلاعياعر

t

صعحت
الخغيت

مؿخىي
الضاللت

اللغاع

151

99,0331

13,40319

2,532

162

0,012

13

89,1538

14,63925

2,35

13,78

0,034

صاٖ ٫نض
0.05

نالخٔ من الجضو ٫ع٢م ( )10ؤو ازخباع لُٟحو للخجانـ ؤبغػ ٦ظل ٪بإو اإلاجمىٖخحو مخجانؿخحو طل ٪و الُ٣مت اإلادؿىبت لـ
 )0.02هي ُ٢مت ٚحر صالت وبالخالي ٞال ًىظض جباًن بحو اإلاجمىٖخحو مما ٌؿخىظب اؾخسضام ازخباع "ث"
( )ٝوالتي بلٛذ (
بالنؿبت لُٗنخحو مؿخ٣لخحو مخجانؿخحو ،وبالنٓغ بلى الجضو ٫نالخٔ ٦ظل ٪ؤو اإلاخىؾِ الخؿابي للمضعؾحو طووا الاججاو
 )89.15وىظا ما ًجغنا
٧ )99.03او ؤٖلى من اإلاخىؾِ الخؿابي للمضعؾحو طووا الاججاو الؿلبي والظي بل( ٜ
ؤلاًجابي والظي بل( ٜ
بلى ال٣ى ٫بإو ىناٞ ٥غو٢ا بحو الُٗنخحو في صعظت الغيا الىُْٟي وؤو ىظا الٟغ ١ىى لهالر الُٗنت ألاولى (الاججاو ؤلاًجابي)
 )162وهي ُ٢مت مىظبت وصالت بخهاثُا ٖنض مؿخىي الضاللت
ٖ )2.53نض صعظت الخغٍت (
وىظا ما ؤ٦ضجه ُ٢مت "ث" والتي بلٛذ (
.)α=0.05
ؤلٟا (
وٍم٨ن ال٣ى ٫من زال ٫ما جم ٖغيه انه جىظض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مُ٣اؽ الغيا الىُْٟي لهالر الاججاو
 ،)α=0.01بدُض اإلاضعؾحو طوو الاججاو الاًجابي ؤ٦ثر عيا من اإلاضعؾحو طوو الاججاو الؿلبي.
الاًجابي ٖنض مؿخىي صاللت (
وٍغي الباخض ؤو ىظو الندُجت ظض منُُ٣ت بدُض ٧لما ػاص الاججاو الاًجابي ندى الىيُٗت ؤلاصماظُت٧ ،لما ػاصث نؿبت
الغيا الىُْٟي لضي اإلاضعؾحو ،وفي نٟـ الؿُاً ١غي الخغبي "بو ػٍاصة الغيا الىُْٟي لضي اإلاضعؾحو جازغ في جدضًض ٟ٦اءة
الخضماث التي حؿعى اإلااؾؿت الخٗلُمُت بلى جد٣ُ٣ها وحجم ؤلانخاط ونىُٖخه" .
بو الاججاىاث الاًجابُت جنٗ٨ـ في ؾلى ٥اإلاضعؾحو وفي ؤ٢ىالهم وجٟاٖلهم م٘ الخالمُظ والؼمالء في البِئت اإلاضعؾُت،
و٦ظل ٪جىضر وجبلىع لهم نىعة ٖن الٗال٢ت بُجهم وبحو ٖاإلاهم الاظخماعي ،و٦ظا جىظه اؾخجابتهم لألشخام وألاقُاء
واإلاىيىٖاث بُغٍ٣ت ج٩اص ج٩ىو مؿخ٣غة ،وطل ٪لضوع اإلاٗلم ألاؾاا ي في بناء اإلاجخم٘ وجإؾِـ ألاظُا ،٫لهظا ٞةو عياو ٖن
ٖمله من الجىانب اإلاهمت باٖخباع اخض الضٖاثم ألاؾاؾُت لٗملُت الخٗلُم_ الخٗلم ،بط جنٗ٨ـ الضعظت الٗالُت للغيا الىُْٟي
لضي اإلاضعؾحو في ؾلى٧اتهم مما ًازغ في حكُ٨ل اججاىاث الخالمُظ و٢ضعاتهم اإلاسخلٟت الى ظانب جدهُلهم الضعاا ي.

 1احلريب علي زلمود ( " ،)2003العوامل المؤثرة في الرضا المهني لدى أعضاء ىيئة التدريس بكليات المعلمين في المملكة العربية السعودية "،
رسالة ماجستًن غًن منشورة ،الرياض ،جامعة ادللك سعود ،كلية الرتبية ،قسم الرتبية.

2

زلمد سليم الزبوف ،سليم عودة والزيود ،زلمد صايل واخلوالدة تيسًن

( " ،)2007الرضا الوظيفي لدى معلمي المرحلة الثانوية في االردن وعالقتو

باالستمرار بالمهنة وعالقة ذلك ببعض المتغيرات (النوع ،المؤىل العلمي ،الخبرة العلمية )" ،جامعة عٌن مشس ،رللة كلية الرتبية ،العد د  ،31اجلزء
االوؿ ،ص ص104،141
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زالنت:

من زال ٫بظغاثنا لهظو الضعاؾت التي جناولذ "الـعاليت الظاجيت وعالكتها بالغيا الىظيـي لضي مضعس ي الُىع
الابخضاجي" ،وبالخدضًض في اإلاغخلت الابخضاثُت ٞةو النخاثج اإلاخدهل ٖلحها خى ٫صعظت الٟٗالُت الظاجُت لضي مضعا ي الُىع
الابخضاجي ٧انذ مغجٟٗت وىظا ؾببه ؤو ىاالء اإلاضعؾحو ًمخل٩ىو اٖخ٣اص بإجهم ًمخل٩ىو من ال٣ضعة التي جاىلهم لخسُي
الهٗاب والٗ٣باث الخُاجُت من زال ٫بصعا٦هم لٟاٖلُتهم الظاجُت م٣ضعتهم وَمىخاتهم ٖلى الخسُُِ إلاؿخ٣بلهم
واؾدشماعىم للٟغم اإلاخاخت لهم.
٦ما ؤننا إلاؿنا صعظت مخىؾُت بالنؿبت للغيا الىُْٟي لضي اإلاضعؾحو وىظا ؾببه الغثِس ي عبما ٌٗىص الى م٩انت مهنت
الخضعَـ.
٦ما جبحو من زال ٫ىظو الضعاؾت وظىص ٞغو ١بحو مخىؾُاث صعظاث اإلاضعؾحو في مُ٣اا ي الٟاٖلُت الظاجُت للمٗلمحو
ومُ٣اؽ الغيا الىُْٟي جبٗا لنىٕ الاججاو (اًجابي/ؾلبي) لهالر الاججاو الاًجابي ،خُض الاججاو الاًجابي للٟغص ندى ٖمله
ٌٗبر ٖن بصعا٦ه إلاا ً٣ضمه في الٗمل من بقبإ لخاظاجه وجد ٤ُ٣وج٣ضًغ لظاجه بما ًغ ٘ٞبنخاظُخه وٟ٦اءجه في الٗمل.
وفي ألازحر نغي ؤو النخاثج التي ٦كٟذ ٖجها الضعاؾت جب٣ى في الخضوص الؼمانُت واإلا٩انُت والبكغٍت للضعاؾت ،وفي خضوص ألاصواث
اإلاؿخسضمت في الُ٣اؽ ،و٦ظا الٓغو ٝالنٟؿُت والاظخماُٖت واإلااصًت التي ؤظغٍذ ٞحها ،وىظا ما ًٟخذ اإلاجا ٫ؤمام الٗضًض من
الضعاؾاث اإلاغجبُت باإلاىيىٕ .ولؿض الشٛغاث التي ْهغث في الضعاؾت الخالُت ،البض من بظغاء صعاؾاث ؤزغي جدناو ٫مخٛحراث
ؤزغي طاث نلت بمخٛحراث ىظو الضعاؾت ،والتي ًم٨ن ؤو ججُب ٖما عجؼث ٖنه الضعاؾت الخالُت.
كاثمت اإلاغاحع:
اإلاغاحع العغبيت:
" ،)1986جىىيً اإلاعلم العغبي والثىعة العلميت الخىىىلىحيت" ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واالنكغ
 )1ظبراثُل بكاعة (
والخىػََ٘ ،بٗت.1
" ،)2003العىامل اإلاازغة في الغيا اإلانهي لضي ؤعًاء َيئت الخضعيـ بيلياث اإلاعلمحن في اإلاملىت
 )2الخغبي ٖلي مدمىص (
العغبيت الؿعىصيت" ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر منكىعة ،الغٍاى ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص٧ ،لُت التربُت٢ ،ؿم التربُت.
 " )2005بيئت العمل وعالكتها بالغيا الىظيـي" ،ظامٗت الامحر ناً ٠الٗغبُت للٗلىم الاصاعٍت ،عؾالت
 )3الؼاًضٖ ،بض هللا (
ماظؿخحر ٚحر منكىعة ،الغٍاى ،م.55
" ،)1990البدث العلمي مـهىمه ؤصواجه ؤؾاليبه" ،صاع اؾامت
ٖ )4بُضاث طو٢او وٖضؽٖ ،بض الغخمن وٖبض الخ٧ ٤اًض( ،
للنكغ والخىػَ٘ ،الغٍاى( ،الؿٗىصًت).
 " )2001جدليل اإلاؿاع للعالكت بحن مىىهاث اللضعة على خل اإلاكىالث وول مً ؿعاليت الظاث والاججاٍ
 )5الٗضٖ ،٫اص( ٫
.178
هدى اإلادايغة" ،مجلت ٧لُت التربُت ظامٗت ٖحو قمـ ،الجؼء الاو ٫الٗضص( ،)25م-121
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" ،)2007الغيا الىظيـي لضي معلمي اإلاغخلت
 )6مدمض ؾلُم الؼبىو ،ؾلُم ٖىصة والؼٍىص ،مدمض ناًل والخىالضة جِؿحر (
الثاهىيت في الاعصن وعالكخه باالؾخمغاع باإلاهىت وعالكت طلً ببعٌ اإلاخؼحراث (الىىع ،اإلااَل العلمي ،الخبرة العلميت)"،
.141
،104
ظامٗت ٖحو قمـ ،مجلت ٧لُت التربُت ،الٗضص ،31الجؼء الاو ،٫م م
" ،)1993عوح التربيت والخعليم" ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
 )7مدمض ُُٖت الابغاش ي (
اإلاغاحع ألاحىبيت:
9Bandura,
(
(A). (1997). "Self-efficacy. The exercise of control new York". W.H. Freeman and company.
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مؿاع العضالت الاهخلاليت في ليبيا:صعاؾت في آلالياث و الخدضياث
ؤ.ػعصومي عالء الضيً/حامعت مىلىص معمغر جحزر وػو،الجؼاثغ

ملخو:
تهضؾ الضعاؾت بلى ؤلاخاَت بمؿاع الٗضالت الانخ٣الُت في لُبُا،وطل ٪من زال ٫الخُغ ١بلى الٗضالت ٦مٟهىم والخُىع
الخاعٍخي لهظا اإلاٟهىم من الخغب الٗاإلاُت الشانُت بلى آلاو ٦،ما جخُغ ١الضعاؾت لآللُاث التي جُب ٤لخد ٤ُ٣الٗضالت الانخ٣الُت
،لنخجه بلى حكغٍذ وا ٘٢الٗضالت الانخ٣الُت في لُبُا و طل ٪من زال ٫ؤلاقاعة بلى زهىنُت الخالت اللُبُت و ألاَغا ٝاإلاؿاىمت
و اإلاكاع٦ت ٞحها ٦،ما ج٣ىم الضعاؾت ٖلى جبُاو ؤىم آلالُاث التي اٖخمضث ٖلحها الؿلُت اللُبُت لخد ٤ُ٣الٗضالت الانخ٣الُت
وطل ٪منظ ؾ٣ىٍ نٓام ال٣ظافي ؾىاء من زال ٫لجنت الخ٣ُ٣ت و اإلاهالخت ؤو ٚحرىا من آلالُاث ،لنهل في ألازحر بو
زهىنُت الخالت اللُبُت ظٗلها جىاظه مجمىٖت ٦بحرة من الخدضًاث ؾاىمذ في مجملها في ظٗل مؿاع الٗضالت الانخ٣الُت
بُيء بو لم ن٣ل مخى.٠٢
اليلماث اإلاـخاخيت ٖ:ضالت انخ٣الُت ،لُبُا ،آلُاث الٗضالت الانخ٣الُت ،اإلاهالخت الىَنُت ،لجاو الخ٣ُ٣ت.
ملضمت :
ٌٗض مٟهىم الٗضالت الانخ٣الُت من الٗناوٍن التي جنضعط جدتها ٖضة بظغاءاث جخسظىا اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت في ْغوٝ
زغظذ ٞحها من مغخلت في جاعٍسها احؿمذ بمماعؾاث اؾدبضاصًت وانتها٧اث لخ٣ى ١ؤلانؿاو بما جدذ وَإة نٓام صً٨خاجىعي
ؤو نٓام ٞهل ٖنهغي ؤو خغب ؤىلُت بهض ٝجد ٤ُ٣الؿلم الاظخماعي اإلاٟخ٣ض ،ولُبُا بٗض الانخٟايت الكٗبُت التي ؤزظث
الُاب٘ اإلاؿلر ٖلى نٓام مٗمغ ال٣ظافي الظي صام خ٨مه ما ً٣اعب 42ؾنت ،و الخضزل ألاظنبي الظي ؾاىم في ؾ٣ىٍ النٓام
،وظضث نٟؿها في مًٗلت ٦بحرة هي ُُٟ٦ت حؿحر اإلاغخلت الانخ٣الُت و الىنى ٫بلى بناء صولت لُبُت ظضًضة صًم٣غاَُت ٠ُ٨ٞ،
جنجر الٗضالت الانخ٣الُت في الىنى ٫باللُبُحو بلى مهالخت وَنُت قاملت بحو ٧ل ألاَُا ٝالؿُاؾُت و الخجمٗاث ال٣بلُت ؟
ولإلظابت ٖن ىظو ؤلاق٩الُت ٢منا بخ٣ؿُم ىظو الضعاؾت بلى :
.I
.1
.2
.3
.II
.1
.2

بَاع مـاَيمي للعضالت الاهخلاليت.
مٟهىم الٗضالت الانخ٣الُت.
الخُىع الخاعٍخي للمٟهىم الٗضالت الانخ٣الُت.
آلُاث جُبُ ٤الٗضالت الانخ٣الُت.
مؿاع العضالت الاهخلاليت في ليبيا.
وا ٘٢الٗضالت الانخ٣الُت في لُبُا.
مكغوٕ ٢انىو الٗضالت الانخ٣الُت في لُبُا.
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 .3آلُاث الٗضالت الانخ٣الُت في لُبُا.
 .4جدضًاث نجاح الٗضالت الانخ٣الُت في لُبُا.
.I

بَاع مـاَيمي للعضالت الاهخلاليت.
 .1مـهىم العضالت الاهخلاليت:في البضاًت ًجب ؤلاقاعة ومن باب الخىيُذ ؤو الٗضالت الانخ٣الُت لِؿذ نٟؿها الٗضالت
الخ٣لُضًت ٞ،هي حٗخمض في ٞترة مُٗنت ٧االنخ٣ا ٫من خغب ؤىلُت مؿلر بلى اؾخ٣غاع و ؾلم ،ؤو الانخ٣ا ٫من خ٨م صً٨خاجىعي
بلى خ٨م الضًم٣غاَي ،وٚحرىا من الخاالث التي حٗغ ٝفي َُاتها مجمىٖت من الانتها٧اث الخُحرة.
مما ؾبٞ ٤ةو الٗضالت الانخ٣الُت هي ج ٠ُُ٨للٗضالت ٖلى الندى الظي ًالثم مجخمٗاث جسىى مغخلت من الخدى ٫ؤو مغخلت
انخ٣الُت وٖلى ؤٖ٣اب ٞترة من جٟص ي انتها٧اث خ٣ى ١ؤلانؿاو ؛ؾىاء خضزذ ىظو الخدىالث ٞجإة ؤو ٖلى مضي ٖ٣ىص َىٍلت
،وبٗباعة ؤزغي ًغبِ مٟهىم الٗضالت الانخ٣الُت بحو مٟهىمحو ىما الٗضالت و الانخ٣ا، ٫بدُض ٌٗني :جد ٤ُ٣الٗضالت ؤزناء
اإلاغخلت الانخ٣الُت التي جمغ بها صولت من الضو.٫
 .2الخُىع الخاعيخي للمـهىم العضالت الاهخلاليت ً:م٨ن خهغ وجلخُو الخُىع الخاعٍخي لهظا اإلاٟهىم في زالر مغاخل
ؤؾاؾُت هي :

 اإلاغخلت ألاولى :بٗض الخغب الٗاإلاُت الشانُت ،ججؿضث في مدا٦ماث نىعمبرط* ،اعج٨ؼث الٗضالت الانخ٣الُت ىنا ٖلى الخجغٍم
واإلادا٦ماث الضولُت اإلاترجبت ٖلحها ،وجمشلذ ؤىم مُ٩انحزماث ٖملها في اجٟاُ٢ت ؤلاباصة الجماُٖت التي جم ب٢غاعىا ،في ىظو اإلاغخلت
نب الاىخمام الضولي ٖلى انتها٧اث خ٣ى ١ؤلانؿاو.
 اإلاغخلت الثاهيت :ظاءث بٗض اجهُاع ؤلاجداص الؿىُٞتي ،وفي ىظو اإلاغخلت اؾخسضمذ آلُاث ظضًضة مشل لجاو الخ٣ُ٣ت و
الخٗىًٍاث ،ؤي بنه في ىظو اإلاغخلت ناعث الٗضالت الانخ٣الُت بمشابت خىاع وَني بحو الجناة والطخاًا ٦،ما ٧او للمىظت
الشالشت للضًم٣غاَُت في ؤوازغ الشمانِناث وؤواثل الدؿُٗنُاث صوع في حٛحر مٟهىم الٗضالت الانخ٣الُت ،خُض ؤنبذ ىظا اإلاٟهىم
واؾ٘ و ً٣ىم ٖلى بٖاصة جُُ٣م قامل للىنى ٫بمجخم٘ ما في اإلاغخلت الانخ٣الُت بلى مى ٘٢آزغ حٗض الضًم٣غاَُت ؤخض ؤىضاٞه
ألاؾاؾُت.
 اإلاغخلت الثالثت :جإحي ىظو اإلاغخلت بٗض بنكاء اإلاد٨مت الجناثُت الضولُت ،خُذ ؤنبدذ ىظو اإلاد٨مت ظؼء من ٖملُت
الدؿىٍت الؿلمُت ،وفي ىظو اإلاغخلت ًخم اللجىء بلى ال٣انىو الضولي ؤلانؿاني وال٣انىو الضولي لخ٣ى ١ؤلانؿاو ،باإلياٞت بلى

 1مجعة أمحد عتيقة " ،مفهوم العدالة االنتقالية كمدخل للتحول الديمقراطي في ليبيا" ،مأخوذ من :
www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/13428

* محاكمات نورمبرج :ىي  13زلاكمة ُعقدت دلقاضاة قادة أدلانيا ألعماذلم العدوانية أثناء احلرب العادلية الثانية (1945 -1939ـ) ،أجريت احملاكمات
من عاـ  1945إىل 1949يف نورمربج ،وىي تعترب أوىل زلاكمات جرائم حرب جيريها ادلنتصروف يف العصر احلديث ،ولقد نظمتها الواليات ادلتحدة ،واالحتاد
السوفيييت ساب ًقا وبريطانيا وفرنسا.

 2كوبل كوىن " ،معضالت العدالة االنتقالية في التحول من دول شمولية الى دول ديمقراطية "،ترمجة :ضفاؼ شربا  ،بًنوت :الشبكة العربية لالُناث
و النشر ، 2014،ص .38
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الٗىصة إلؾخلهام نمىطط مدا٦ماث نىعمبرط ،الؾُما م٘ صزى ٫مُشا ١عوما الخام باإلاد٨مت الجناثُت الضولُت خحز الخنُٟظ في
، 2004وب٢غاع وظىص اإلاد٨مت ٦ألُت صاثمت إلاداؾبت مغج٨بي الانتها٧اث الخُحرة لخ٣ى ١ؤلانؿاو.
 .3آلياث جُبيم العضالت الاهخلاليت :حكحر الخُبُ٣اث الٟٗلُت ؤنه ًخىظب لخد ٤ُ٣الٗضالت الانخ٣الُت جىٞغ مجمىٖت من
ألاىضا ٝمشل :و ٠٢انتها٧اث خ٣ى ١ؤلانؿاو ،الخد ٤ُ٣في الجغاثم و جدضًض اإلاؿئىلحو ٖن الانتها٧اث ومٗا٢بتهم و حٗىٌٍ
الطخاًا ؛من٘ و٢ىٕ انتها٧اث مؿخ٣بلُت ،ولخد ٤ُ٣ىظو ألاىضاً ٝجب جىٞغ آلُاث مجها:
 لجان الخليلت :وهي ىُئاث ٚحر ً٢اثُت ججغي جد٣ُ٣اث بكإو الانتها٧اث التي وٗ٢ذ في اإلااض ي ال٣غٍب ،وبنضاع ج٣اعٍغ
وجىنُاث بكإو ؾبل مٗالجت الانتها٧اث ،وحٗىٌٍ الطخاًا ،وج٣ضًم م٣ترخاث إلان٘ ج٨غع الانتها٧اث مؿخ٣بال.
 الخعىيٌ ؤو حبر الًغع :وىظو آلالُت جضٖمها الضولت وحؿاىم في حٗىٌٍ ألايغاع اإلااصًت واإلاٗنىٍت اإلاترجبت ٖن انتها٧اث
اإلااض ي ،وج٣ىم ٖاصة بخىػَ٘ زلُِ من الخٗىًٍاث اإلااصًت والغمؼٍت ٖلى الطخاًا ،و٢ض حكمل ىظو الخٗىًٍاث اإلاالُت
والاٖخظاعاث الغؾمُت.
ؤلانالح اإلااؾس ي :وحؿتهض ٝبنالح اإلااؾؿاث التي لٗبذ صوعا في ىظو الانتها٧اث مشل :الُ٣إ ألامني واإلااؾؿاث
والٟاؾضًن ،وٚالبا ما حكمل ىظو
الٗؿ٨غٍت و الً٣اثُت ، ..ىظا بلى ظانب جُهحر ىظو ألاظهؼة من اإلاؿئىلحو ٚحر ألاٟ٦اء
ِ
الجهىص حٗضًالث حكغَُٗت وؤخُانا صؾخىعٍت.
٦ما ؤو الىا ٘٢ؤزبذ وظىص آلُاث ؤزغي مشل :جسلُض الظ٦غي بة٢امت اإلاخاخ ٠والنهب الخظ٧اعٍت التي جد ٟٔالظ٦غي الٗامت
للطخاًا ،وجغ ٘ٞمؿخىي الىعي ألازالقي بكإو ظغاثم اإلااض ي ،من ناخُت ؤزغي ال حٗمل آلُاث ومناهج الٗضالت الانخ٣الُت
بهىعة منٟهلت ٖن بًٗها البٌٗ بنما حٗمل و ٤ٞعئٍت ج٩املُت ُٞما بُجها و٢ض ج٩ىو م٨ملت لبًٗها البٌٗ ؛ٞمشال ٢ض
ٌٗخبر البٌٗ ؤو ٢ى ٫الخ٣ُ٣ت صوو حٗىًٍاث زُىة بال مٗنى ٦،ما بو منذ حٗىًٍاث ماصًت صوو ٖملُاث م٨ملت ل٣ى٫
الخ٣ُ٣ت واإلا٩اقٟت ؾُ٩ىو بنٓغ الطخاًا مداولت لكغاء نمتهم ٦،ما بو ج٩امل ٖملُت الخٗىٌٍ م٘ اإلادا٦ماث ًم٨ن ؤو
جىٞغ ظبرا لأليغاع ؤ٦ثر قمىال مما جىٞغو ٧ل ٖلى انٟغاص ،و٢ض جدخاط الخٗىًٍاث من ظانب آزغ بلي صٖمها بىاؾُت
ؤلانالخاث اإلااؾؿُت إلٖالو الالتزام الغؾمي بمغاظٗت الهُا٧ل التي ؾانضث ؤو اعج٨بذ انتها٧اث خ٣ى ١ؤلانؿاو.م٘ ألازظ في
ًة
الخؿباو بو النهب الخظ٧اعٍت ٚالبا ما تهض ٝبلي الخٗىٌٍ الغمؼي والجبر اإلاٗنىي لأليغاع.
 .IIمؿاع العضالت الاهخلاليت في ليبيا:
 .1واكع العضالت الاهخلاليت في ليبيا :م٣اعنت ببُ٣ت الضو ٫الٗغبُت التي ٖغٞذ انخٟاياث قٗبُت ٞةو لُبُا حك٩ل الاؾخصناء
٧ىجها جدىلذ بلى ٖمل مؿلر و بلى خغب ؤىلُت ٦،ما قهضث ٦ظل ٪جضزال ٖؿ٨غٍا زاعظُا من ٢بل ٢ىاث خل ٠قما٫
 1نفس ادلرجع ص .41

 2ىناء وحيد الغايش "،العدالة االنتقالية قراءة مفاىيمية ومعرفية" ،مأخوذ من :
http://gihr-ar.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1492:2013-01-02-09-4557&catid=58:2010-06-25-17-25-56&Itemid=80
 3توفيق ادلديين "،تونس و المراوحة في تحقيق العدالة" ،مأخوذ من :
http://www.wahdaislamyia.org/issues/144/tmadini.htm
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ألاَلس ي بُٛاء من ٢غاعاث مجلـ ألامن الضولي الخاب٘ لألمم اإلاخدضة ،ىظا الىا ٘٢الاؾخصناجي نٗب ٖملُت بنكاء منٓىمت
للٗضالت الانخ٣الُت ،وطل ٪لٗضة ؤؾباب مجها :
ٖ ضم ا٢خهاع انتها٧اث خ٣ى ١ؤلانؿاو ٖلى ٞترة خ٨م النٓام الؿاب ٤اإلامخضة بلى ٖ 42اما ،وبنما ؤيُ ٠بلحها ٖضًض من
الانتها٧اث التي ًغقى مٗٓمها بلى ظغاثم الخغب وظغاثم يض ؤلانؿانُت ،قهضتها الخغب ألاىلُت وجىعٍ ٞحها ٧اٞت ؤَغاٞها.
 حٗضص ألاَغا ٝاإلاخىعَت في ىظو الانتها٧اث وجبض ٫ؤنماٍ الٗال٢ت بُجها من الخدال ٠بلى اإلاىاظهت ،وجضازل ىظو الٗال٢اث
م٘ جُىع اإلاكهض الؿُاا ي في لُبُا بٗض ال٣ظافي ،ػٍاصة بلى طل ٪ؤو بٌٗ ىظو ألاَغا ٝهي صو ٫ؤظنبُت طاث جإزحر ٖلى مؿاع
الٗملُت الؿُاؾُت الضازلُت.
 اؾخمغاع مك٩لت اإلالِكُاث والجماٖاث اإلاؿلخت بل وجٟا٢مها مما ًغبِ بحو حُٗ٣ضاث ظهىص نؼٕ الؿالح من ناخُت وبحو
ظهىص جد ٤ُ٣الٗضالت واإلاداؾبت من ظهت ؤزغي وٍنص ئ ٖال٢ت قغَُت بُجهما هي في ؤٚلب ألاخُاو جمُل بلى الاٞخئاث ٖلى
خ٣ى ١الطخاًا.
ً نضمج م٘ طل٧ ٪له خ٣ُ٣ت ٞكل الخ٩ىماث اإلاخٗا٢بت بٗض ال٣ظافي في بخ٩ام ؾُُغتها ٖلى ألاويإ ألامنُت ،بياٞت بلى
جىعٍ ماؾؿاث جابٗت لها في ٖضًض من الانتها٧اث ،بما في طل ٪اؾخمغاع الاٖخ٣االث والاخخجاػ ٚحر ال٣انىني والخٗظًب وال٣خل
زاعط ال٣انىو مما ًجٗل الش٣ت في ؾالمت ؤي بظغاءاث للؿلُت الخنُٟظًت الخالُت مىي٘ ق ٪مبرع.
 .2مكغوع كاهىن العضالت الاهخلاليت في ليبيا ً:خإل ٠اإلاكغوٕ من  39ماصة مىػٖت ٖلى ؾخت ٞهى ٫هي ؛ؤخ٩ام ٖامت ،ىُئت
ج٣ص ي الخ٣اث ٤واإلاهالخت ٞ،دو اإلااؾؿاث ،الخٗىًٍاث ،الخد ٤ُ٣واإلادا٦مت ،ؤخ٩ام زخامُت ،ؤىم ما جًمنه ال٣انىو
ًم٨ن بًجاػو في الن٣اٍ الخالُت:
 حؿغي ؤخ٩ام ال٣انىو ٖلى الٟترة من  1ؾبخمبر  1969وختى جهاًت الٟترة الانخ٣الُت (لم ًنو في ال٣انىو ٖلى حٗغٍ ٠الٟترة
الانخ٣الُت ؤو جدضًض جاعٍش لجهاًتها).
ً دضص اإلاكغوٕ ؤىضاٞه في ن٣اٍ ؤىمها :الخٟاّ عي الؿلم ألاىلي ،عصٕ انتها٧اث خ٣ى ١ؤلانؿاو ،جدضًض مؿاولُاث
ؤظهؼة الضولت ٖن انتها٧اث خ٣ى ١ؤلانؿاو ،جىزُ ٤الى٢اج٘ مىيىٕ الٗضالت الانخ٣الُت ،حٗىٌٍ الطخاًا واإلاخًغعٍن ٞ،دو
اإلااؾؿاث.
ً نص ئ مكغوٕ ال٣انىو ىُئت ج٣ص ي الخ٣اث ٤واإلاهالخت وهي جابٗت للبرإلااو ،وجسخو بخ٣ص ي الخ٣اث ٤خى ٫انتها٧اث
خ٣ى ١ؤلانؿاو في الٟترة التي خضصىا ال٣انىو ،والخدٞ ٤ُ٣حها والخىنُت بسهىم ما ًلؼم اجساطو بػاءىا بما في طل ٪ؤلاخالت
بلى الً٣اء للنٓغ ٞحها.
ً لؼم ال٣انىو الهُئت بخ٣ضًم ج٣غٍغ قامل ًخًمن جٟانُل ما خ٣٣ذ ُٞه من و٢اج٘ وما جىنلذ بلُه من نخاثج بما في طل٪
جدضًض اإلاؿاولُت ٖن جل ٪الى٢اج٘ ،و٦ظا جٟانُل ما بظلخه من ظهىص لخد ٤ُ٣اإلاهالخت بحو ؤَغا ٝالجزاٖاث ،وؤزحر
جىنُاتها بما ًلؼم اجساطو من بظغاءاث بػاء ما حٗغيذ له من و٢اج٘.
٢ غع ال٣انىو ؤو حٗ٣ض الهُئت ظلؿاث ٖلنُت إلاباقغة جد٣ُ٣اتها بال في خا٢ ٫غعث ظٗل بًٗها ؾغٍت لضواعي ألامن ؤو
آلاصاب الٗامت ،وؤُٖى ال٣انىو للهُئت ؤولىٍت الخد ٤ُ٣في الى٢اج٘ ٖلى الً٣اء ٞ،ال ًجىػ ؤو ًنٓغ الً٣اء في مناػٖاث
 1يوسف زلمد جمعة الصواين "،ليبيا :الثورة و تحديات بناء الدولة" ،بًنوت :مركز دراسات الوحدة العربية ، 2013،ص .194
 2وحيد الفرشيشي وآخروف "،دليل العدالة اإلنتقالية في ليبيا "،تونس :ادلعهد العريب حلقوؽ االنساف ، 2015،ص .17
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مٗغويت ٖلحها ختى جٟغ ٙمن جد٣ُ٣اتها بسهىنها ٦،ما ؤنه بو ٖغيذ ٖلحها مناػٖاث ًنٓغ الً٣اء ٞحها وظب و ٠٢نٓغ
الً٣اء لها.
 بسهىم ٞدو اإلااؾؿاث ًنو اإلاكغوٕ ٖلى بنكاء ىُئت مسخهت به ،وَكمل الٟدو اإلااؾؿاث ألامنُت والً٣اثُت
والٗؿ٨غٍت واإلاالُت (و٧ل ؤظهؼة وُ٦اناث الضولت التي ًهضع بخدضًضىا ٢غاع من مجلـ الىػعاء).
 منذ ال٣انىو ىُئت ٞدو اإلااؾؿاث نالخُت بخالت ما جنٓغ ُٞه من و٢اج٘ بلى الخإصًب ؤو النُابت الٗامت ؤو مجلـ
الىػعاء الجساط ما ًلؼم بسهىنها.
 بسهىم الخٗىًٍاث ًنو اإلاكغوٕ ٖلى اؾخدضار ننضو ١حٗىٌٍ الطخاًا وجغ ٥للماجمغ الىَني الٗام جدضًض ؾبل
جمىٍله ُٞما جدضص الثدت جنُٟظًت ًهضعىا مجلـ الىػعاء م٣ضاع الخٗىًٍاث وَغ ١صٗٞها.
بسهىم الخد ٤ُ٣واإلادا٦مت ً٣هغ مكغوٕ ال٣انىو النٓغ في الً٣اًا طاث الهلت ٖلى اإلادا٦م الجناثُت اإلاضنُت ،وٍلػي
بظل ٪ازخهام اإلادا٦م الٗؿ٨غٍت بنٓغ الجغاثم التي ًتهم بها ٖؿ٨غٍىو ؤو اعج٨بذ ٚغاى ؾُاؾُت ؤو ٖؿ٨غٍت.
 .3آلياث العضالت الاهخلاليت في ليبيا.
نٓغا للٓغو ٝالخانت التي جخمحز بها لُبُا  ،ؾىاءا حٗل ٤طل ٪بترُ٦بت اإلاجخمُٗت او الهُ٩لت ؤلاصاعٍت و اإلااؾؿاجُت ،ؤو
بالخُىعاث و ألاخضار الخاعٍسُت ٞ،ةو الٗضالت الانخ٣الُت في لُبُا مبنُت و مغج٨ؼة ٖلى ٖضة آلُاث ،من زاللها ًداو ٫ال٣اثمىو
ٖلحها الىنى ٫بلى ىض ٝمدضص ىى جد ٤ُ٣اإلاهالخت الىَنُت وبناء صولت الضًم٣غاَُت و اإلااؾؿاث ،ومن بحو ؤبغػ آلالُاث
اإلاٗخمض ٖلحها لخد ٤ُ٣الٗضالت الانخ٣الُت في لُبُا نظ٦غ:
 آلاليت ألاولى لجىت الخليلت و اإلاهالخت :هي لجنت ٚحر ً٢اثُت حٗمل ٖلى ج٣ص ي الخ٣اثٖ ٤لى ٖ٣ب الجزإ اإلاؿلر ٦،ما
ج٣ىم بٗض الخ٣ص ي بخضوٍن الخ٣اث ٤وج٣ضًم ج٣غٍغ ًخًمن جدضًض اإلاؿاولُاث و الخىنُاث ،و٧انذ ؤو ٫لجنت لخ٣ص ي
الخ٣اث ٤في لُبُا صولُت ٝ،في ٞ 25براًغ  2011ؤنضع مجلـ خ٣ى ١ؤلانؿاو الخاب٘ لألمم اإلاخدضة ٢غاعا بدكُ٨ل لجنت صولُت
مؿخ٣لت لخ٣ص ي الخ٣اثٖ ٤ن ؤخىا ٫خ٣ى ١ؤلانؿاو في لُبُا ،وفي  15ماعؽ  2011جم حكُ٨ل اللجنت من زالزت ؤًٖاء ىم
ؤؾماء زًغ (ألازدن) وفيليب كيرش (كىدا) وصسيف بسيىوي (مصس) ،وجىلى بسيىوي زئاست اللجىت ختى أكخىبس ، 2011خُض
جىالىا ٦حرف زلٟا له ،وقد جم ج٩لُ ٠اللجنت بمىظب ٢غاع اإلاجلـ ع٢م  S-15/1بالخد ٤ُ٣في ٧اٞت مؼاٖم ازترا ١ال٣انىو
الضولي لخ٣ى ١ؤلانؿاو في لُبُا ؛وجىزُ ٤و٢اج٘ ىظو الانتها٧اث والجغاثم وْغوٞها وبو ؤم٨ن جدضًض اإلاؿئىلحو ٖجها والخ٣ضم
بم٣ترخاث بهٟت زانت ٖن بظغاءاث اإلاداؾبت ،وفي  2ماعؽ ٢ 2012ضمذ اللجنت ج٣غٍغ في خىالي  214نٟدت ٖغيذ ُٞه
نخاثج جد٣ُ٣ها في الانتها٧اث ،ويضير الخقسيس إلى وجىد ثالث أطساف مخىزطت في الانتها٧اث وهي ؛ قىاث الىظام واملىالين له
،الثىاز (املختسدون) ،قىاث الىاجى ،ويسخعسض الخقسيس هره الانتها٧اث على أنها :الاؾخسضام املفسط للقىة القخل خازج إطاز
القاهىن (مع جحقيق خاص بتقخل معتس القرافي بعد ال٣بٌ ٖلُه) ،الاٖخ٣ا ٫العضىائي وإلاخفاء القسسر ،الخعريب وإساءة
املعاملت ،اؾتهضا ٝاملجختعاث املدهيت (مع جسكيز خاص بتديىت جاوزجت)....
 1تامر موايف "،االفالت من العقاب :عن العدالة االنتقالية الغائبة في "تونس ،مصر ،ليبيا ،اليمن" ،القاىرة :شبكة العربية دلعلومات حقوؽ اإلنساف
، 2013،ص .18
 2تامر موايف ،ادلرجع السابق ،ص .21
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لخدك٩ل ُٞما بٗض لجنت ج٣ص ي خ٣اث ٤لُبُت حٗمل ٖلى اؾخ٣باَ ٫لباث الطخاًا و ٖاثالتهم ٦،ما ج٣ىم بالخد ٤ُ٣في الً٣اًا
اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلانؿاو بما في طل ٪ال٣خل و الخٗظًب و النجن و الازخٟاء ٦،ما ج٣ىم ىظو اللجنت بخ٣ضًغ الخٗىًٍاث
اإلاناؾبت للطخاًا و ٖاثالتهم ،و٢ض ٖحو البىِٖص ي خؿحو* عثِؿا لهظو اللجنت ،ل٨ن ؤ٦بر جدضي ًىاظه ٖمل ىخه اللجنت ىى
ٖملها صوو بَاع ٢انىني ًدمحها و ًًمن قٟاُٞتها.
 آلاليت الثاهيت الخعىيٌ ؤو الخعىيًاث :بط حٗخبر ىظو آلالُت من ؤىم آلالُاث لض ٘ٞعجلت الٗضالت الانخ٣الُت ٞ،خٗىٌٍ
ؤيغاع اإلااض ي ىى مدٟؼ للمهالخت وٍ٩ىو ىظا الخٗىٌٍ بكُ٣ه اإلااصي و اإلاٗنىي ،وٍم٨ن جد ٤ُ٣ىظو آلالُت من زالٖ ٫ضة
1978
بظغاءاث مجها خل الجزاٖاث خى ٫اإلامخل٩اث و اإلالُ٨اث ،و زانت بةنالح الًغع الظي زلٟه ٢انىو ال٣ظافي ع٢م 4لؿنت
اإلاٗغو" ٝب٣انىو اإلالُ٨ت"،الظي من زالله جم مهاصعة ال٨شحر من اإلالُ٨اث و ألاعاض ي ،وطل ٪بخٗىٌٍ الضولت صخاب ىظو
اإلالُ٨اث و ألاعاض ي ؾىاء ٧او بةعظإ اإلامخل٩اث او حٗىًٍها ،ىظا صوو بٟٚا ٫حٗىٌٍ اإلاخًغعٍن من ألاخضار التي ٖغٞتها
الانخٟايت اللُبُت من ىضم وجسغٍب للممخل٩اث و ختى بناباث من زال ٫الخٟ٨ل الُبي ،و من بحو اإلاباصعاث التي ججؿضث في
ؤعى الىا ٘٢في ىظا الكإو اؾخ٣با ٫اإلاؿدكُٟاث ألاعصنُت ٢غابت 27ؤل ٠مغٌٍ لُبي ٖلى ن٣ٟت الضولت.
 آلاليت الثالثت اإلاؿاءلت :ىظو آلالُت من ؤٖ٣ض آلالُاث و ؤ٦ثرىا خؿاؾُت في لُبُا ،بط ًخىاظض ؤ٦ثر من 200مؿاو٦ ٫بحر
، 2014بدأث أولى املحاكتاث في 2012
 2013و
من نٓام ال٣ظافي في النجىو و مشل ٢غابت 38مجهم للمؿاثلت و اإلادا٦مت مابحو
بمدا٦مت "بىشيد دوزدة" والرر كان يضغل مىصب زئيس جهاش ألامن الخازجي في عهد العقيد معتس القرافي ،ولقد صهدث
املحاكتاث بصفت عامت قدزا كبير من الايُغاب وسط حضكيك عالمي في قدزة الىظام القضائي في لُبُا ٖلى بظغاء
مدا٦ماث جخىاٞغ لها يماناث الٗضالت ندُجت مكا٧ل ٖضة لجهاػ الٗضالت اللُبي طاجه ،و٦ظا ندُجت ايُغاب ألاخىا ٫ألامنُت
وجؼاًض الًٛىٍ الضازلُت من ؤ٦ثر من َغ، ٝلخإحي بٗض طل ٪مدا٦مت نجل ال٣ظافي ؾُ ٠ؤلاؾالم الظي جم اٖخ٣اله ٢غب
مضًنت ؤوباعي في  19نىٞمبر ، 2011وْل منظ طل ٪في ؤخض سجىو مضًنت الؼنخاو ،في انخٓاع مدا٦مخه بةتهاماث مجها الخىعٍ في
٢خل اإلاخٓاىغٍن يض نٓام والضو ،وهى اإلادا٦مت التي جإظلذ ٖ٣ب ال٣بٌ ٖلى ٖبض هللا الؿنىا ي اٖخ٣اصا بإو الخد٣ُ٣اث
م٘ ألازحر ٢ض ج٨ك ٠خ٣اث ٤ظضًضة بسهىنها ،ليتثل ؾُ ٠ؤلاؾالم ال٣ظافي ؤمام مد٨مت لُبُت في الؼنخاو و ٫مغة في 2
ماي  2013إلادا٦مخه بتهم جخٗل ٤بدؿغٍب مٗلىماث اٖخبرث ماؾت با من اللُبي من زال ٫مدامُت ؤؾترالُت انخضبتها اإلاد٨مت
الجناثُت الضولُت ،بياٞت بلى مدا٦مت ٖبض هللا الؿنىا ي البال ٜمن الٗمغ ٖ 62اما ،عثِـ ظهاػ اإلاسابغاث الٗؿ٨غٍت وىى
الجهاػ الظي ونٟخه اإلاد٨مت الجناثُت الضولُت بإنه "من أكثر ألاجهصة القتعيت هفىذا وفعاليت في هظام القرافي" ،وإلى جاهب
كىهه مالحقا من قبل الحكىمت الليبيت الحاليت فالسىىس ي أيضا مالحق من قبل املحكتت الجىائيت الدوليت التي جتهته بازجكاب
جسائم ضد إلاوسانُت في مضًنت بنٛاػي اللُبُت ٦،ما جالخ٣ه الخ٩ىمت الٟغنؿُت ندُجت خ٨م ؤخض مدا٦م باعَـ ٖلُه ُٚابُا
بٗض ؤو ؤصانخه بالخىعٍ في الاٖخضاء ٖلى عخلت لكغ٦ت َحراو ٞغنؿُت ٞى ١النُجغ و ٘٢في ؾبخمبر ،1989ولكن أهم الجسائم التي
يسجبط بها اسم السىىس ي هى عتليت الخصفيت الجسديت لخىالي  1200سجحو بنجن ؤبى ؾلُم بزغ اخخجاظاث للنجناء
بؿبب ؾىء اإلاٗاملت اإلاؿخمغة لهم وطل ٪في ٖام ،1996و ٖبض هللا الؿنىا ي مدخجؼ بنجن الهًبت بُغابلـ بضوو اتهاماث
* البوعيشي حسٌن :من مواليد  ، 1935مستشار قانوين شغل عدة مناصب عليا يف القضاء يف عهد القذايف .
 1نفس ادلرجع .
 2تامر موايف ،ادلرجع السابق ص .32
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عؾمُت بلُه ٦ما لم ًخذ له جىُ٦ل مدامي ٖنه ،إضافت بلى ما سبق جتلك السلطاث الليبيت ما يصيد عن 40طلب اٖخ٣ا٫
مقدمت لدي إلاهنربىو ،لكن هىا يطسح سؤاو كبير هفسه في ظل الانتها٧اث الكثيرة التي عسفتها ليبيا هل كل اللُبُحو عسضت
للتسالت و املحاكتت.
 آلاليت الغابعت ؤلانالح اإلااؾؿاحي  :ال ًم٨ن الخضًض ٖن ٖضالت انخ٣الُت صوو وظىص قٟاُٞت ،و الكٟاُٞت ٢ىمها
وصٖامتها ماؾؿاث ٢انىنُت ٢ىٍت وقغُٖت ،ولظلٞ ٪من بحو آلالُاث طاث ألاىمُت و الًغوعة ال٣هىي ىى بنالح ماؾؿاحي
قامل في لُبُا ،و بو لم ً٨ن ٦لي في البضاًت ٞالبض له ؤو ًغج٨ؼ ٖلى ألا٢ل ٖلى مجاالث عثِؿُت هي:
 اللُاع ألامجي ٞ:نٓغا للخؿاؾُت و زهىنُت الخالت اللُبُت ٞةو بنالح الُ٣إ ألامني و اإلااؾؿاث ألامنُت ٌٗخبر من
ؤىم ع٧اثؼ ؤلانالح اإلااؾؿاحي ٞحها ،وطل ٪لًماو مداؾبت ومدا٦مت ٖاصلت للجناة ٞ،اإلااؾؿاث ألامنُت هي التي جًمن
ؾالمت اإلاى٢ىٞحو و صخت ألاصلت و البراىحو ٦،ما حٗخبر الخامي لل٣انىو و اإلاغا٢ب ٖلى جُبُ ٤ال٣ىانحو ٦،ما جًمن الٗمل في
ظى بُٗض ٖن اإلاهالر و َمـ الخ٣اث ٤وٖضم ج٨غاع الانتها٧اث و ختى الخهُٟاث ،ومن بحو ؤلاظغاءاث والخضبحر التي اجسظتها
الخ٩ىمت اللُبُت إلنالح الُ٣إ ألامني خملت يض اإلالِكُاث ٚحر اإلانًىٍت جدذ لىاء ألاظهؼة ألامنُت ٦،ما ٢امذ الخ٩ىمت
اللُبُت بخُٛحر الُ٣اصاث للملِكُاث اإلاؿلخت اإلانًىٍت جدذ لىاء ألاظهؼة ألامنُت ،في مؿعى مجها للؿُُغة ٖلى ىظو اإلالِص ياث
،وبزًاٖها للؿُُغة الخ٩ىمُت ٚ،حر ؤنه ال ٌٗخ٣ض ؤو ىظا ؤلاظغاء ؾِنجر نٓغا الخخٟاّ ىظو اإلالِكُاث بىالئهم لل٣اصة
ألانلُحو ،بياٞت لخنُٓم خملت واؾٗت لجم٘ ألاؾلخت ٚحر اإلاغزهت وجل ٪التي جهبذ ؤزناء الانخٟايت من مساػو الؿالح
اللُبي ،وزههذ ٖضصا ٦بحرا من الجىاثؼ الُ٣مت لخدٟحز الكباب ٖلى حؿلُم ؾالخه  ،بال ؤو نجاح ىظو ؤلاظغاءاث ٧او
مدضوصا ٦ظل.٪
 اللُاع اللًاجي :يعخبر إلاصالح القضائي الضسيان ألاساس ي للعدالت الانخ٣الُت ،كىهه كفيل لضتان العدو ،وفي باصعة
هي ألاولى من نىٖها ندى بنالح الً٣اء اللُبي بٗضُٟٞ 17غي ٢ضم مكغوٕ ٢انىو ًخإل ٠من ٖكغ مىاص بلى اإلااجمغ الىَني
الٗام ٦،باصعة ندى بنالح الً٣اء و ىظا اإلاكغوٕ ًنو مشال في ماصجه ألاولى ٖلى ؤو ىظا ال٣انىو حهض ٝبلى بٖاصة حكُ٨ل
الً٣اء ،ؤما في ماصجه الشانُت ُٞنو ٖلى بٖاصة حُٗحو الً٣اة وؤًٖاء النُابت ب٣غاع من اإلااجمغ الىَني الٗام وفي طل ٪بقاعة
نغٍدت بلى بٖاصة ٞدو ملٟاث ؤًٖاء الؿل ٪الً٣اجي الخالُحو و ٤ٞالكغوٍ واإلاٗاًحر التي ظاء بها مكغوٕ ال٣انىو ٞ،من
جشبذ بالنؿبت له ىظو الًىابِ واإلاٗاًحر ًخم بٖاصة حُِٗنه بضعظخه وؤ٢ضمُخه الؿاب٣ت ب٣غاع من اإلااجمغ ،ؤما ؤولئ ٪الظًن لم
جغص ؤؾمائىم في ال٣غاع ُٗٞخبروو بدؿب اإلااصة الشالشت مدالحو بلى الخ٣اٖض بضوو خاظت بلى ؤي بظغاء آزغ ،وحؿىي مٗاقاتهم
الخ٣اٖضًت و٢ ٤ٞانىو اإلاد٨مت الٗلُا ؤو ٢انىو نٓام الً٣اء خؿب صعظتهم في الؿل ٪الً٣اجي ،و٢ض ؤُٖى اإلاكغوٕ (اإلااصة
 )4من ؤخُل للخ٣اٖض بم٩انُت الخ٣ضم بُلب بٖاصة حُِٗنه في زضمت مضنُت و ٤ٞقغوٍ مدضصة ،ومن زال ٫ىظو ال٣ىانحو و
اإلاىاص نهل بلى بٖاصة بناء و ىُ٩لت الجهاػ الً٣اجي و ل٨ن ما ًُغح نٟؿه ىى ماهي اإلاٗاًحر التي من زاللها ًم٨ن ٖؼ ٫و حٗحو
الً٣اة و ماهي الًماناث الُٟ٨لت ٖضم الٗؼ ٫الؿُاا ي للً٣اة.
 اللُاع الدكغيعي و الضؾخىعر :ىظا الُ٣إ ٌٗخبر ألا٦ثر حُٗ٣ضا ٞمنظ البضاًت ٖغ ٝؤلاٖالو الضؾخىعي الانخ٣الي في
 1ابراىيم شرقية "،اعادة اعمار ليبيا :تحقيق االستقرار من خالل المصالحة الوطنية "،الدوحة :مركز بروكنجز  ، 2013،ص .20

http://www.bernama.com/arabic/v2/news_details.php?news_cat=fea&id=38159

 3عبد احلفيظ كندير" ،أي إصالح للقضاء في ليبيا" ،مأخوذ من http://www.alwatan-libya.net/more :
 4ابراىيم شرقية ،ادلرجع السابق  ،ص .22
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لُبُا الٗضًض من الخٗضًالث ،التي جىضر ٞلؿٟت جىػَ٘ الؿلُاث و الخىظه ندى بناء النٓام الؿُاا ي الانخ٣الي ،خُض منذ
ؤلاٖالو الضؾخىعي ازخهاناث واؾٗت للمجلـ الىَني الانخ٣الي ٖلى اٖخباع ٧ىنه ؾلُت ؾُاصًت وحكغَُٗت ؛خُض ٌٗض
الؿلُت الٗلُا في الضولت وٍباقغ ؤٖما ٫الؿُاصة ،بما في طل ٪الدكغَ٘ ووي٘ الؿُاؾت الٗامت للضولت ٦،ما ؤ٦ض ٖلى ؤنه
اإلامشل الكغعي الىخُض للكٗب اللُبي ،و٢ض انخ٣لذ ىظو الؿلُاث ُٞما بٗض للماجمغ الىَني م٘ اؾخمغاع الخضازل بحو
الىْاث ٠الدكغَُٗت و الخنُٟظًت ،و٧او ؤىمها حُٗحو عئؾاء الهُئاث الٗلُا وازخُاع "الهُئت ؤلخإؾِؿُت" لهُاٚت مكغوٕ
الضؾخىع ،وبنضاع ال٣ىانحو الالػمت للخغوط من اإلاغخلت الانخ٣الُت ،و٢ض قهض ؤلاٖالو الضؾخىعي ؾبٗت حٗضًالث ،اعجبُذ
٧لها بةٖاصة جىػَ٘ الؿلُت الؿُاؾُت ما بحو اإلااجمغ الىَني الٗام والهُئت الخإؾِؿُت واإلاٟىيُت الٗلُا لالنخساباث ،بال ؤو
حٗضًالث ُٟٞغي وماعؽ ق٩لذ طعوة الجض ٫الضؾخىعي ؛خُض ويٗذ ؤؾاؽ مغخلت انخ٣الُت زالشت ؤحؿمذ بالخىؾُ٘ في
نالخُاث الهُئت الخإؾِؿُت وبٖاصة ىُ٩لت ؾلُاث الضولت ،ج٩ىو بضاًتها بظغاء بنخساباث حكغَُٗت مب٨غة لخ٩ىٍن "مجلـ
النىاب" زم بنخساب عثِـ للضولت ،ل٨نه جغ ٥إلاجلـ النىاب خؿم َغٍ٣ت انخساب عثِـ الضولت اإلاا٢ذ زالً 45٫ة
ًىما من
انٗ٣اصو ،بدُض ال جخجاوػ الٟترة الانخ٣الُتً 18ة
قهغا ٦دض ؤ٢ص ى من انٗ٣اص الهُئت الخإؾِؿُت ،وال ًجىػ جمضًضىا ؾىي
 ، 2014ما ظٗل من ىظا الُ٣إ واظهت ل٩ل
باؾخٟخاء قٗبي ،ل٨ن ىظا الخٗضًل جم ببُاله ب٣غاع من اإلاد٨مت في 6نىٞمبر
 2014ؾاىمذ في نكىب ؤػمت صؾخىعٍت ظضًضة بؿبب انٗ٣اصو في
الخالٞاث الؿُاؾُت ٦،ما ؤو انخساباث مجلـ النىاب
"َبر، "١وىى ما جغجب ٖلُه بُالو الانخساباث الدكغَُٗت إلاجلـ النىاب ،وؾاىم في اخخضام ألاػمت الؿُاؾُت وجناػٕ
الكغُٖت بحو اإلااجمغ الىَني ومجلـ النىاب وؾغٕ بالضزى ٫في ؤػمت قضًضة ،وبك٩ل ٖام ٞالُ٣إ الدكغَعي في لُبُا وظض
نٟؿه ؤمام مؿاعٍن لألػمت الؿُاؾُت ً،خمشل ألاو ٫؛في انضالٕ نغإ مؿلر بحو اإلاُالبحو باإلَاخت بالىي٘ الضؾخىعي ال٣اثم
،و اإلاُالبحو باؾخمغاع اإلاؿاع الانخ٣الي ،وىظا الخباًن ٌٗ٨ـ ٖم ٤ألاػمت الغاىنت ؤما اإلاؿاع الشاني ؛ًٓهغ من زال ٫الان٣ؿام
الؿُاا ي ووظىص زناثُت في ماؾؿاث الضولت ،ما ًجٗل اإلااؾؿت الضؾخىعٍت و الدكغَُٗت في لُبُا ؤمام ٦م ىاثل من اإلاكا٧ل
و اإلاًٗالث الهٗبت الخل صازلُا ،و٦ظا زاعظُا من زال ٫مباصعاث اإلاٛاعبُت و الضولُت وزانت مباصعاث الجؼاثغ.
 .4جدضياث هجاح العضالت الاهخلاليت في ليبيا:
ًىظض في لُبُا ما بٗض ال٣ظافي ٦م ىاثل من الترا٦ماث ؾىاء اإلاخٗل٣ت بٟترة ما ٢بل الانخٟايت ؤو ما بٗضىا ،وهي حك٩ل في
مجملها ٖ٣باث جىاظه مؿاع الٗضالت الانخ٣الُت بياٞت بلى ٖملُت الخدى ٫الضًم٣غاَي و اإلاهالخت الىَنُت ،ومن بحو ىظو
الخدضًاث و الٗ٣باث نظ٦غ:
 جدضر هيـيت الخعامل مع اإلااض ي ٨ٞ:ما ىى مٗغو ٝومنجل في ٦خب الخاعٍش ٞ،ةو لُبُا ٦نذ َىا ٫ما ً٣اعبٖ 42ام
جدذ خ٨م الؼُٖم مٗمغ ال٣ظافي ،وزالٞ ٫ترة خ٨مه جمحزث لُبُا ٖن ٚحرىا من صو ٫الٗالم بنٓامها الؿُاا ي و بالخهىم
في ماؾؿاتها الؿُاؾُت و٢ىانُجها الضازلُت ،وما ؾبٌٗ ٤خبر من بحو ألاؾباب التي ؤصث بلى الانخٟايت و ؾ٣ىٍ النٓام
اإلاشخو في شخو ال٣ظافي ،و الانخٟايت اللُبُت ؤًًا لم جسلىا من الخهىنُت ٣ٞض ٧انذ ٖلى ٖ٨ـ مشُالتها في اإلانُ٣ت
مؿلخت ال ؾلمُت ،و٢ض ؤصث بلى ال٣م٘ و ال٣خل و النجن ، ...ولٗل ؤ٦بر الخدضًاث التي جٖ ٠٣اث٣ا ؤمام نجاح مؿاع الٗضالت

 1خًن عمر" ،السياقات الدستورية لالزمة السياسية في ليبيا" ،مأخوذ من :
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/12/2014121612524270512.htm
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الانخ٣الُت في لُبُا ىى الٟهل في مؿإلت " سجن ؤبىؾلُم "* ،التي حٗخبر خؿب ؤعاء الٗضًض من اإلاسخهحو و الباخشحو من ؤبغػ
اإلاؿاثل و الً٣اًا الكاث٨ت و الٗال٣ت في لُبُا ٨ٞ،ما وعص في مجلت "ىُىمن عاًدـ ووحل" او ٖضص ال٣خلى في ىظا النجن ٢ض
٢ 1270خُل ،وىنال ٪مُالبت ٦بحرة في الخد ٤ُ٣بما خضر في ىظا النجن لغ ٘ٞاللبـ و الٛمىى و حٗىٌٍ ٖاثالث
ٞا١
الطخاًا وٚل ٤ىظا اإلال، ٠و لٗل ًُ٢ت سجن ابىؾلُم ما هي بال مشا ٫بؿُِ ٖن الانتها٧اث الٗل٣ت في ماض ي لُبُا الخضًشت.
 جدضر يغوعة ؤلاهـاقٌٗ:خبر الخىاع اإلامنهج الهاص ٝاإلابني ٖلى خـ الىعي الجماعي و ؤلاصعا ٥ال٨لي ٖلى يغوعة الخىخض
و الاجٟا ١بحو الٟغ٢اء في لُبُا ،زانت وؤو ىظو ألازحرة طاث َاب٘ ٢بلي مخجظع عسخه نٓام ال٣ظافي ،وجد٨مه نٟاث ال٣بُلت
اإلاٗغوٞت ٧الٗهبُت و اإلاناٞؿت ؤلا٢لُمُت و الهغاٖاث و الٗضاواث الخاعٍسُت وٚحرىا من الهٟاث و اإلامحزاث ؤلاًجابُت و
الؿلبُت اإلالخه٣ت با نٓمت ال٣بلُت ،بط ٌٗخبر الخٟغ ١ؤ٦بر الٗ٣باث و الخدضًاث ٗٞلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ و في ىظا
٢ 2012امذ مهغاجه بمٗاعيت ٢غاع اإلااجمغ
،* 1920ماػا٢ ٫اثما بلى الُىم ٟٞي
الهضص ما خضر بحو مهغاجه وابن الىلُض في
الىَني بدؿلُم مُلىبحو للٗضالت ،و٢امذ بمدانغة ابن الىلُض إلاضةً 25ىما انتهذ بؿ٣ىٍ اإلاضًنت و ؾ٣ىٍ ماال ً٣ل ٖن
٢ 100خُل ٞ،ال ًم٨ن الخضًض ٖن ٖضالت انخ٣الُت بضوو جىخُض الجهىص و اؾخٗضاص الجمُ٘ و بجٟا ١ال٣باثل ٖلى ججاوػ ٖ٣بت
الخلٟاث و الش٣ت في الٗضالت لدؿىٍت اإلاسلٟاث و جضوٍن اإلاسالٟاث ومٗا٢بت من اطنب و حٗىٌٍ ٧ل من لضًه خ.٤
 جدضر الجماعاث طاث الخىحه الضيجي :بط حٗخبر ًُ٢ت ؤٞغاص وؤجبإ الخُاعاث الضًنُت و ؤلاؾالم الؿُاا ي في لُبُا من
ؤ٦ثر الً٣اًا حُٗ٣ضا وطل ٪لخجم٘ ال٨شحر من الٗىامل الخاعٍسُت التي نظ٦غ مجها :ما حٗغيذ له ألاخؼاب ؤلاؾالمُت و الخُاع
ؤلاؾالمي في و٢ذ الُٗ٣ض من مخابٗاث ومالخ٣اث و سجن و ٢م٘ ما ظٗلهم في خالت ٞغاع صاثم و ٖمل ؾغي ٚحر مٗلن ،وما
ٌٗغ ٝفي ٖلم النٟـ بال٨بذ ،ما ظٗل ؾ٣ىٍ نٓام ال٣ظافي جمهُضا لهم لالنخ٣ام من ؤٞغاص النٓام الؿاب ٤ومداولت ٖلى
الؿُُغة ٖلى ػمام ألامىع في لُبُا زانت وؤو ؤلاؾالم الؿُاا ي ٢ض ؾُُغ ٖلى الخُاة الؿُاؾُت في ٧ل من جىنـ و مهغ في
جل ٪الٟترة ،ل٨ن الخدضي الخ٣ُ٣ي ىنا ؤو الجماٖاث طاث الخىظه الضًني في لُبُا هي ظماٖاث مؿلخت لها اجها٦ ٫بحر
بالجماٖاث اإلاؿلخت اإلاهنٟت ٖلى ؤجها بعىابُت.
 جدضر مسلـاث الىظام الؿابم ؤلاصاعيت  :وىظا ٌٗخبر ؤ٦بر جدضي ومٗى ١بصاعي في لُبُا الجضًضة ٨ٞ،ما ؤقغنا ؾاب٣ا
اإلاضة الؼمنُت الُىٍلت التي اؾخمغ ٞحها خ٨م ال٣ظافي ظٗل الانخ٣ا ٫نٗب ظضا وؤنٗب ما في ىظا الانخ٣اُُٟ٦ ٫ت الخٗامل م٘
 2013ال٣اض ي
اإلاىْٟحو ؤلاصاعٍحو وزانت مجهم الٗاملحو في الُ٣إ الٗام في ٖهض ال٣ظافي ،وزانت بٗض ٢غاع اإلااجمغ الٗام في
بٟهل ٧ل من له ٖال٢ت بالنٓام الؿاب ٤ولم ًلخد ٤بالشىعة من منهبه ،او ٦ما ىى مٗغو ٝفي ؤصبُاث الٗلىم ال٣انىنُت و
الؿُاؾُت بالٗؼ ٫الؿُاا ي ،وىظا ما ًجٗل الضاعؽ و اإلاخدب٘ ً ٠ُ٦م٨ننا الخضًض ٖن ٖضالت انخ٣الُت في ْل جهُٟت بصاعٍت
بإَغ ٢انىنُت و زلُٟاث شخهُت و ؾُاؾُت ،وما َغٍ٣ت جهنُ ٠ؤلاصاعٍحو الؿاب٣حو مىالحو ؤو ٚحر مىالحو ٞ،ال ًم٨ن ؾحر
عجلت الٗضالت الانخ٣الُت في ظى ٚحر مؿخ٣غ ال ؾُاؾُا و ال بصاعٍا و ٖضم اجٟاٖ ١لى ق٩ل اإلانٓىمت ؤلاصاعٍت التي ؾدؿحر ؤو
ٖلى ألا٢ل ؾدؿاىم في ؾحر منٓىمت الٗضالت الانخ٣الُت للىنى ٫بلى ؤىضاٞها بهٟت ٖاصًت و بنمِ منخٓم.
* سجن أبوسليم :وقعت فيو إحدى أكرب اجملازر اجلماعية يف عهد القذايف ،حيث راح ضحيتها حنو  1200معتقل معظمهم من سجناء الرأي ،ووقعت
اجملزرة عندما دامهت قوات خاصة يف  1996السجن الواقع يف ضواحي العاصمة طرابلس ،وأطلقت النار على السجناء بدعوى متردىم داخل السجن الذي
يعد األكثر حتصينا وحراسة يف ليبيا.
* أحداث مصراتو وبن الوليد  :1920اذ حتمل مصراتو بن الوليد مسؤولية مقتل رمضاف السوحيلي الذي كاف ضد االنتداب االيطايل.
 1علي زلمد الصاليب ،العدالة و المصالحة الوطنية :ضرورة دينية و انسانية ،القاىرة :دار ابن خلدوف ، 2012،ص.23
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 جدضر هؼع الؿالح :ل٣ض ؾاىمذ الانخٟايت اللُبُت في ظٗل الؿالح في لُبُا مندكغا ب٨ثرة ،الص يء الظي زل ٤ما ٌٗغٝ
باإلاُلِكُاث اإلاؿلخت و ىظا صوو بٟٚا ٫ؤو ىنال٢ ٪باثل مؿلخت ؤنال في لُبُا ،ما ًجٗل من اإلاؿخدُل الخضًض ٖن ٢انىو و
ال ٖضالت انخ٣الُت في ْغو ٝمكابهت لٓغو ٝالتي حٗغٞها لُبُا من اندكاع لؿالح و اإلاُلِكُاث بال اطا جم الؿُُغة ٖلى
اإلاُلِكُاث و نؼٕ الؿالح وصمج اإلا٣اجلحو في اإلاجخم٘ ٦مضنحو وبو لم ً٨ن ىظا ٞخجنُضىم ٦إٞغاص في الجِل النٓامي
ٞ،الٗضالت الانخ٣الُت ال ج٩ىو في صولت حُٛب ٞحها الؿُاصة و ٢انىجها ًسغط من عنام البناص، ١و في الىي٘ الظي حِٗكه لُبُا
الُىم ُٞم٨ن لنا ال٣ى ٫ؤننا نخدضر ٖن صولخحو ألاولى هي لُبُا اإلااؾؿاث الؿُاؾُت و الشانُت هي لُبُا اإلاُلِكُاث اإلاؿلخت
،ألاولى جًمن ؾحر الٗمل الضًم٣غاَي وجًمن ؾحر الٗضالت الانخ٣الُت و الشانُت بو اؾخمغث ؾنخدضر ٖن ؤ٢الُم مؿلخت ؤو
صً٨خاجىعٍت ٖؿ٨غٍت و بالخالي بظهاى للٗمل الضًم٣غاَي و ٞكل صوالحي و ٖضالت انخ٣الُت وعُ٢ت.
زاجمت :
ظٗلذ زهىنُت الخالت اللُبُت من الخُبُ ٤الٗملي للٗضالت الانخ٣الُت ٞحها حٗغ ٝالٗضًض من الهٗىباث ،و جىاظه
جدضًاث مُضانُت ٦شحرة ٦ما ؤقغنا بلُه في الضعاؾت ،ما ؤصزل لُبُا في مإػ ١ؤمني وؾُاا ي و ختى ؾُاصي ٞمن ًد٨م لُبُا
الُىم ًب٣ى ؾاال مدحرا ىل هي ىُئت صؾخىعٍت ام ظِل بُ٣اصة ٖؿ٨غٍت مشل خٟتر ام مُلِكُاث مؿلخت بازخال ٝوالءاتها ؟
ٞاالؾخ٣غاع الٛاثب في لُبُا ًجٗل من الٗضالت الانخ٣الُت وبو جىٞغث ٢ىاٖضىا و آلُاتها نٗبت الخُبُ ٤واو َب٣ذ ًم٨ن
الدك ٪ُ٨في قٟاُٞتها ،لظل ٪البض من بٖاصة جغجِب ألاوعا ١صازل البِذ اللُبي وطل ٪انُال٢ا من الضازل والخاعط في مداولت
لجبر ال٨ؿغ وجصخُذ الخُإ ،واإلاؿاىمت ال٩لُت من ظمُ٘ الٟئاث اإلاجخمُٗت صازل لُبُا في بناء مجخم٘ مخٗاٌل ًخ٣بل ألازغ
ل٩ي ًم٨ن جُبُ ٤آلالُاث ال٣انىنُت للٗضالت الانخ٣الُت التي حُٗي مسغظاث صًم٣غاَُت حؿاىم في بناء صولت خضًشت ال ج٨غع
ٞحها ؤزُاء اإلااض ي.

كاثمت اإلاغاحع :
٧ .1ىىن ٧ىبل " ،معًالث العضالت ؤلاهخلاليت في الخدىٌ مً صوٌ قمىليت الى صوٌ صيملغاَيت" ،جغظمت :يٟا ٝقغبا ،
.2014
بحروث :الكب٨ت الٗغبُت لألبدار و النكغ ،
 .2مىافي جامغ "،ؤلاؿالث مً العلاب :عً العضالت ؤلاهخلاليت الؼاثبت في "جىوـ ،مهغ ،ليبيا ،اليمً" ،ال٣اىغة :قب٨ت
.2013
الٗغبُت إلاٗلىماث خ٣ى ١ؤلانؿاو ،
.2015
 .3الٟغقِص ي وخُض وآزغوو "،صليل العضالت ؤلاهخلاليت في ليبيا" ،جىنـ :اإلاٗهض الٗغبي لخ٣ى ١الانؿاو ،
.2013
 .4قغُ٢ت ببغاىُم "،بعاصة بعماع ليبيا :جدليم ؤلاؾخلغاع مً زالٌ اإلاهالخت الىَىيت "،الضوخت :مغ٦ؼ بغو٦نجؼ ،
.2013
 .5الهىاني ًىؾ ٠مدمض ظمٗت "،ليبيا :الثىعة و جدضياث بىاء الضولت "،بحروث :مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،

 1زىًن حامدي "،ثالث سنوات على الثورة الليبية :التحديات والمأالت" ،الدوحة :ادلركز العريب لألُناث ودراسة السياسات ،العدد ، 7مارس 2014
،ص.91
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.2012
 .6الهالبي ٖلي مدمض "،العضالت و اإلاهالخت الىَىيت :يغوعة صيييت و بوؿاهيت" ،ال٣اىغة :صاع ابن زلضوو ،
 .7خامضي ػىحر "،زالر ؾىىاث على الثىعة الليبيت :الخدضياث واإلاإالث" ،الضوخت :اإلاغ٦ؼ الٗغبي لألبدار وصعاؾت
.2014
الؿُاؾاث ،الٗضص، 7ماعؽ
 .8جى ٤ُٞاإلاضًني "،جىوـ و اإلاغاوخت في جدليم العضالت" ،مإزىط من :
http://www.wahdaislamyia.org/issues/144/tmadini.htm
 .9زحر ٖمغ" ،الؿياكاث الضؾخىعيت لالػمت الؿياؾيت في ليبيا" ،مإزىط من :
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/12/2014121612524270512.htm
 .10ظمٗت اخمض ٖخُ٣ت" ،مـهىم العضالت الاهخلاليت همضزل للخدىٌ الضيملغاَي في ليبيا" ،مإزىط من :
www.libyaalmostakbal.net/news/clicked/13428
 .11ىناء وخُض الٛاٌل "،العضالت الاهخلاليت كغاءة مـاَيميت ومعغؿيت" ،مإزىط من :
http://gihr-ar.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1492:2013-01-02-0945-57&catid=58:2010-06-25-17-25-56&Itemid=80

193

العضص  : 16ؿيـغر – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

194

2016 –  ؿيـغر: 16 العضص

مغهؼ حيل البدث العلمي

Le sens du travail chez les enseignantes et les enseignants du secondaire
Dr. Ammar Khlifi/Institut supérieur de l’éducation et de la formation continue de Tunis
Résumé
L’objectif de cette étude consiste en l’exploration du sens du travail enseignant tel qu’il est
perçu par les enseignantes et les enseignants du secondaire dans le contexte tunisien. Pour ce
faire, nous avons collecté les réponses de 468 enseignants au questionnaire adapté d’Estelle
Morin (2006). Les résultats indiquent que les représentations des enjeux renvoient
particulièrement à la sécurité personnelle (salaire), à l’éthique, à l’efficacité personnelle et aux
conditions de réussite. Toutefois, des différences ont été observées entre les répondants des deux
groupes. Elles révèlent que les femmes sont les plus sensibles à la sécurité et à l’éthique.
Mots-clés : travail ; sens du travail.
1. Introduction
Les mutations perpétuelles qui touchent tous les domaines ont contribué à des transformations
importantes dans tous les secteurs et donné lieu à de nouvelles réflexions sur les enjeux et le
sens du travail. Celui-ci constitue un élément crucial dans la vie humaine. Il favorise à la fois, la
survie, le développement de la personne, l’actualisation de soi, l’insertion et la valorisation
sociale. Le travail ayant du sens est également source de sentiment d’accomplissement,
d’efficacité personnelle et de bien-être psychologique. Le sens du travail revêt une importance
cruciale étant donné son effet sur la motivation, l’engagement organisationnel et la performance
des employés. Les enquêtes menées dans différents milieux professionnels montrent que le sens
du travail est étroitement lié au bien-être psychologique et à l’engagement affectif des employés
(Morin 2001). L’OMS (2001) établit un lien entre les conditions du travail et la santé mentale.
En effet, de nombreuses études (Karasek et Theorell, 1990; Kasl, 1992; Dejours, 1993; Davezies,
1999) se sont penchées sur l’étude des facteurs de souffrance et de stress au travail. D’autres
enquêtes effectuées dans le cadre du comité européen (CSEE, 2011) ont confirmé le lien entre le
sens donné au travail et la qualité de la vie des salariés (Morin, 2006, p.36).
L’étude du sens donné à un travail devient de plus en plus pertinente dans un monde influencé
par les troubles provenant des mutations technologiques, des crises économiques et la volonté
d’atteindre le maximum de productivité dans les entreprises. Selon Hirigoyen (2001), le travail
joue un rôle crucial dans le processus de la structuration de l’identité de l’individu. Toutefois,
l’engagement et la qualité de vie sont régis en grandes parties par le sens donné au travail
(Ketchum et Trist, 1992; Morin, 2001).
Notre intérêt pour le milieu scolaire repose sur la réalité complexe du travail enseignant (Altet,
1994, 2000, 2002; Tardif et Lessard, 1999; Gohier, 2009 ; Vinatier, 2009) et le manque de
travaux effectués sur le sujet chez des enseignants exerçant dans les lycées secondaires en
Tunisie.
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Pour ce faire, nous faisons l’hypothèse selon laquelle, le sens du travail diffère en fonction du
sexe des enseignants des lycées. La mise en forme précise des objets, concepts et hypothèse,
permet de délimiter les objectifs de cette recherche qui consistent en fait à :
1. déterminer les caractéristiques du travail qui sont associées à un travail qui a du sens.
2. déterminer les caractéristiques du travail qui a du sens et qui sont présentes dans le travail
actuel de l’enseignant.
2. Contexte théorique
Les circonstances vécues dans les entreprises et plus particulièrement dans un marché de travail
extrêmement capitaliste sont marquées par le souci de la productivité, de réduction du coût au
minimum dans toutes ses dimensions, notamment celui lié au facteur temps, etc. Les
répercussions sur la santé mentale et l’absentéisme dans le milieu du travail constituent les
principaux éléments qui sont à l’origine de l’ampleur prise de la notion de sens du travail.
La théorie de l'autodétermination (TAD) de Gagné et Decci, (2005) propose un modèle
motivationnel du bien-être psychologique des travailleurs. Plusieurs chercheurs (Siegrist, 1990,
1996; Bourcier et Palobart, 1997) ont donné lieu à l’émergence d’une théorie portant sur la
reconnaissance au travail qui repose sur les stratégies de gestion des personnes dans la quelle,
ils montrent que la qualité des relations interpersonnelles entre le supérieur et les subordonnés
est d’importance majeure dans le travail. La reconnaissance au travail consiste selon Siegrist
(1996) en l'estime et en le soutien de la part du supérieur et des collègues de travail, mais
également au salaire et aux possibilités de promotion et de sécurité dans l’emploi.
2.1. La notion du travail
Le concept actuel du travail est le produit de réélaborations théoriques successives aboutissant à
une pluralité de significations: le travail comme source de revenus, facteur de production,
l’essence même de l’individu ou encore comme système de distribution des revenus, des droits
et des protections (Méda et Davoine, 2008. p 19). Dans la perspective de Marx (1979), le travail
est l’activité humaine positive «qui crée de la richesse » (Méda et Davoine, (2008, p. 18).
D’après Brief et Nord (1990), le travail est conçu comme une activité orientée vers un but et
qui exige un effort pour la réaliser (Firth, 1948; Fryer et Payne, 1984; Shepherdson, 1984).
Toutefois, le travail s’est transformé en emploi et a permis aux employés certains droits (Méda et
Davoine, 2008. p 19). Dans une perspective sociologique, le travail est un dénominateur
commun et condition de toute vie humaine en société dont les caractéristiques renvoient à
l’utilité et à la lutte contre la nature, (Friedmann (1970). D'après les travaux de Fryer et Payne
(1984), le travail désigne une activité utile et orientée par un but dépassant les sentiments de
plaisir engendré par sa réalisation. Le travail souligne Firth (1948) ne doit pas se limiter à des
exigences d’aspects techniques et économiques, il doit également renvoyer aux liens humains et
sociaux. Dans le cadre d’une vision particulière de l’homme et du monde, on assiste à
l’émergence d’une morale du travail favorisant le bon accomplissement des autres devoirs liés à
la responsabilité individuelle au moyen de l’exercice de son rôle dans la société puisque « la
collectivité est un principe supérieur à l’individu, dont elle est la finalité » (Méda et Davoine,
2008, p. 17).
1.1.

Le concept du sens de travail

En préambule, il faut déceler le terme « sens » provenant du latin « sensus ». Le Petit Robert fixe
quatre thèmes issus de la définition du sens, à savoir les impressions, le jugement, les
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significations et la direction (Morin, 2006). Le sens désigne aussi la faculté d’exprimer des
impressions, de connaître, de juger les situations. En psychologie, le sens concerne
essentiellement l’expérience de cohérence, de cohésion, d’équilibre, voire de plénitude. Ce
concept est aussi associé à la raison d’être et de vivre (Morin, 2006, p. 9). Yalom (1980)
distingue entre les termes « sens » et « signification ». Celle-ci renvoie à l'importance ou la
conséquence et « aux valeurs qui sous-tendent le sens de même que les résultats auxquels
l'individu aspire » (Morin, 2006, p. 9).
Au sein de la sociologie compréhensive (Weber 1922), le « sens » consiste en un sens « idéaltypisé » fondé sur la finalité de l’action de l’acteur qui constitue un outil fondamental de la
méthode sociologique de Weber orientée vers l’appréhension des phénomènes sociaux (Morin,
2001). Weber désigne par le sens visé le facteur qui oriente l’activité de l’individu pour atteindre
un but en précisant que « nous appellerons « fin » la représentation d’un résultat qui devient la
cause d’une action » (Weber, 1904, p. 135).
Par ailleurs, le sens du travail peut être « défini comme étant la signification que le sujet donne
au travail, la valeur qu’il lui attribue ou les représentations qu’il en a » (Morse et Weiss (1955).
Ces deux chercheurs déduisaient que le sens du travail n’est pas lié uniquement à ses fonctions
économiques mais il est source de sentiments d'appartenance à une société, d’occupation et
d’avoir un but dans la vie (Morin, 2006, p. 11). En se basant sur l’importance majeure des
raisons de l’action, Schütz (1998; 2007) approfondit les deux approches de Weber et Anscombe
en affirmant que les structures subjectives de la conscience de la réalité sociale sont enchâssées
dans l’attribution du sens par un sujet à sa propre action ou à celle d’autrui (Blin 1995, p. 1314). Schütz étudie le sens de l’action en explorant l’intersubjectivité et développe un modèle
théorique favorisant une meilleure compréhension de la construction du sens de l’action en
tenant compte des rapports entre "motifs parce que" et "motifs en vue de". Celui-ci désigne « la
fin en vue de laquelle l’action a été entreprise » (Schütz, 1998, p. 56) quant aux" motifs parce
que", ils renvoient directement aux expériences antérieures de l’acteur.
Toutefois, l’étude des phénomènes liés au sens au sein des organisations favorise la
compréhension des dynamiques organisationnelles qui influencent le sens donné aux situations
vécues par les acteurs. C’est dans le cadre de la théorie de la dynamique du processus de
construction du sens (sensemaking) que l’individu réduise la réalité complexe pour pouvoir
l’appréhender et agir dans le monde (Vidaillet, 2003). Ce processus est constitué de cinq étapes
dynamiques et interactionnistes qui consistent en la prise de connaissance, la triangulation des
informations, l’affiliation, la délibération et enfin la consolidation (Weick (1985).
Dans la perspective de Isaksen (2000), le sens du travail renvoie particulièrement aux sentiments
de satisfaction qui découlent de la perception de cohérence entre l’employé et le travail qu’il
effectue (Morin, 2008, p. 7).
1.1. Études antérieures
Dans le cadre du courant « gender studie », Simon (1997) parvient à conclure que 75% des
femmes considèrent que leur travail constitue le facteur qui leur gaspille du temps et de
l’énergie pour leur vie hors travail. Toutefois, il semble que les hommes mariés dont l’épouse est
au foyer ont un plus grand succès professionnel que les hommes mariés dont l’épouse occupe un
emploi (Schneer et Reitman, 2002). Cette étude établi un lien étroit entre la situation familiale
des travailleurs et le degré de satisfaction envers leur travail. En ce sens, le travail et la relation
vie privée -vie professionnelle seront en mesure d’influencer le sens accordé au travail par les
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acteurs. Au sein de l’analyse qui tient compte de l’individu dans la société ou l’organisation, le
sens au travail est à l’origine de l’épanouissement des individus au travail. (MOW International
Research Team, 1987).
En effet, les avantages financiers issus du travail constituent la valeur la plus reconnue du
travail (Harpaz, 1986). Un travail qui a du sens est celui qui permet à l’individu d’atteindre ses
objectifs par l’intermédiaire de certains mécanismes de motivation (Deci, 1975 Locke et al.
1988; Yearta et al, 1995). Ces chercheurs justifient ce comportement observé chez les acteurs par
la satisfaction de leurs émotions et désirs.
Dans cette même lignée d’idées, Simon (1997) parvient à établir un lien entre l’identité de rôle
perçue par les acteurs de leur emploi et de leur santé mentale. Il s’est dégagé aussi que la sécurité
financière constitue l’élément de base de l’identité de rôle au travail. En plus, l’atteinte
d’objectifs, la prise de responsabilité, la contribution à un travail d’ampleur ou l’estime de soi
sont aussi pris en compte. Ces éléments « sont perçus comme une source de sens existentielle et
donnent aux individus une orientation et un but » (Simon, 1997, p. 68). Toutefois, il est évident
que le sens du travail est singulier même si ses éléments ont une stabilité relative (Simon, 1997 ;
Regnault, 2004 ; Herrbach, 2005). Les bases de l’explication de la manière d’envisager le
travail et d’y donner sens semblent résider dans le rôle des émotions, l’identité des individus et
leurs expériences professionnelles antérieures (Marchington et al. 1994).
Dans un projet de recherche, Morin (2006) a exploré les liens entre le sens du travail, la santé
mentale et l’engagement organisationnel visant l’identification des liens entre les facteurs du
sens du travail et la santé mentale au travail et l’engagement organisationnel. Les résultats ont
montré que les caractéristiques du travail suivantes sont positivement corrélées entre elles :
l’utilité du travail, la rectitude morale du travail, les occasions d’apprentissage et de
développement, l’autonomie, la reconnaissance et la qualité des relations. Il ressort de cette
recherche aussi que le sens du travail influence positivement le bien-être psychologique mais
négativement la détresse psychologique et enfin qu’il influence positivement l’engagement
affectif dans l’organisation.
2.3. Méthode de recherche
2.3.1. Échantillon
Nous avons pour objectif initial d’interroger 468 enseignants Tunisiens dont 235 sont des
femmes. La constitution de l'échantillon a été faite selon la méthode du choix raisonné qui nous
semble la plus appropriée dans le contexte de la présente étude parce qu’elle « repose
fondamentalement sur le jugement » et favorise le respect des critères dont nous avons fixés
Royer et Zarlowski (2003, p. 191). Deux méthodes inter- reliées ont été effectuées: au moyen
des grappes, nous avons obtenu les sous-groupes suivant les critères de groupes. Dans chaque
sous-groupe, nous avons appliqué la méthode de quotas pour obtenir enfin le nombre de
participants.
Afin d’éviter d’éventuelles répercussions, nous avons tenu compte d’un taux raisonnable de rejet
ou de refus (50%).

198

2016 –  ؿيـغر: 16 العضص

مغهؼ حيل البدث العلمي
Tableau 1

Caractéristiques de l’échantillon

Sexe
2.3.2.

Groupes

Effectifs

Pourcentages

Hommes
Femmes

233
235

49.8
50.2

Instrumentation

Nous avons utilisé le questionnaire du sens du travail de Morin, Archambault et Giroux, (2001)
qui permet d’évaluer les facteurs du sens du travail. Ce questionnaire est constitué de 2 échelles
de 30 énoncés dans chacune. Les facteurs du sens du travail sont conçus dans six catégories:
l’éthique du travail, l’utilité du travail, l’efficacité personnelle, les conditions de réussite, le
plaisir au travail et enfin la sécurité personnelle. Ce questionnaire a été validé sur le plan
théorique et par des expérimentations dans le contexte éducatif tunisien. Toutefois, les mesures
nécessaires d’anonymat et de confidentialité sont tenues en compte.
2.3.3. Mesures
Nous avons exploré dans un premier temps, d’une manière détaillée, les deux échelles de Morin
(2001) : échelle de « l’importance » des caractéristiques pour qu’un travail ait sens et échelle de
la « présence » de ces mêmes caractéristiques dans le travail. Et dans un deuxième temps, nous
avons exprimé ces caractéristiques en six facteurs : « éthique », « utilité », « efficacité »,
« conditions de réussite », « plaisir au travail » et « sécurité personnelle ». À l’instar de Morin
(2001), nous nous référons aux écarts entre les moyennes obtenues aux deux échelles
(importance/présence). Le calcul de ces écarts permet d’établir un profil général du sens du
travail. Les différences entres les deux groupes sont vérifiées par le test t de Student.
3. Résultats
3.1. Importance des caractéristiques du travail ayant du sens (Sens idéal)
Tableau 2 :
Moyennes des réponses à l’échelle « importance » selon le sexe
Caractéristiques du travail

Hommes

femmes

Écart

1. Qui correspond à vos intérêts et à vos compétences
2. Qui vous permet d’apprendre ou de vous perfectionner
3. Qui vous permet d’exercer votre jugement pour résoudre des
problèmes
4. Qui se fait dans un milieu qui respecte les personnes.
5. Qui respecte les valeurs humaines
6. Qui vous permet d’envisager l’avenir avec confiance.
7. Qui est fait de manière efficace
8. Qui vous permet de prendre des initiatives pour améliorer vos
résultats
9. Qui est utile à la société
10. Qui vous permet d’avoir des contacts intéressants avec

4,54
4,54

4,67
4,72

0,66
0,19

4,73

5,06

0,34

4,91
4,92
4,45
4,69

5,19
5,16
4,93
5,04

0.29
0,25
0,48
0,36

4,60

4,94

0,34

4,52
4,48

4,92
4,81

0,39
0,34
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d’autres
11. Qui vous permet d’avoir de l’influence dans votre milieu
12. Qui respecte votre vie privée
13. Que vous êtes libre d’organiser de la manière qui vous
semble la plus efficace
14. Que vous avez du plaisir à faire
15. Qui se fait dans un esprit d’équipe
16. Qui se fait dans un environnement sain et sécuritaire
17. Où l’on reconnaît vos compétences
18. Dont la charge est ajustée à vos capacités
19. Où l’on reconnaît vos résultats
20. Dont les objectifs sont clairs
21. Qui sert à quelque chose
22. Qui vous donne l’occasion de rendre service aux autres
23. Qui vous donne un salaire qui permet de subvenir à vos
besoins
24. Qui vous permet d’atteindre les objectifs que vous vous êtes
fixés
25. Qui est utile aux autres
26. Où vous pouvez compter sur l’aide de vos collègues lorsque
vous avez des difficultés
27. Dont vous êtes responsable
28. Qui vous permet de vous épanouir
29. Où vous pouvez compter sur le soutien de votre supérieur
30. Qui mène à des résultats que vous valorisez

4,60
4,51

4,77
4,76

0,16
0,25

4,64

4,68

0,05

4,54
4,43
4,74
5,10
4,89
4,97
4,82
5,09
4,71

4,70
4,67
4,76
5,16
4,99
5,05
4,89
5,12
4,95

0,15
0,24
0,01
0,06
0,1
0,08
0,06
0,03
0,23

5,28

5,31

0,03

4,74

4,95

0,2

5,20

5,01

-0,19

4,69

4,68

0,09

4,94
4,93
4,80
5,11

4,78
4,92
4,83
5,17

-0,15
-0,01
0,03
0,05

Dans ce tableau, nous pouvons repérer les caractéristiques qui sont estimées très
importantes voire extrêmement importantes pour qu’un travail ait sens au point de vue des
enseignantes et des enseignants. Ces résultats montrent que parmi les trente caractéristiques, il y
a dix qui sont estimées par les enseignantes comme étant « extrêmement importantes » pour
qu’un travail ait sens, tandis que chez les enseignants, il y a seulement cinq qui semblent
appréciées de la même manière. Les deux groupes s’entendent lorsqu’ils insistent sur un salaire
suffisant (respectivement 5.28 et 5.31), sur la reconnaissance des compétences (5.10 et 5.16) sur
le fait de servir à quelque chose (5.09 et 5.12), sur son utilité aux autres (5.20, et 5.01)) et enfin
sur la valorisation des résultats (5.11, 5.17). Le travail qui a du sens, ajoutent les femmes, doit
permettre l’exercice du jugement, respecter les personnes et les valeurs humaines, s’effectuer de
manière efficace et favoriser l’ingratitude. En effet, selon les deux groupes, les autres
caractéristiques sont estimées « très importantes ». Nous constatons aussi que les écarts entre les
moyennes sont massivement positifs en faveur des femmes excepté les énoncés 25, 27 et 28 qui
ont des valeurs négatives. Afin de clarifier le sens de ces données, nous avons calculé les
moyennes des scores obtenus aux six facteurs du sens du travail dans le tableau suivant.
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Tableau 3 : Moyennes et écart-type aux facteurs « importance » selon le sexe
Groupe
Femmes(233
)
Homme(235)

Éthique

Utilité

Efficacité

Conditions

Plaisir

Sécurité

Moyenne
Écart-type
Moyenne
Écart-type

5.17
0.59
4.91
0.69

4.99
0.51
4.88
0.52

4.88
0.50
4.51
0.49

5.00
0.39
4.92
0.38

4.08
0.46
4.00
0.43

4.91
0.57
4.72
0.51

T

- 4.42

-2.46

-8.07

-2.42

-2.13

-.3.72

P

.00001

.01

.00000

.01

.03

.0002

Les résultats dans le tableau 3 montrent que les moyennes obtenues par les femmes sont plus
élevées que celles chez les hommes. Ils révèlent qu’aux yeux des enseignants, il n’y a aucun
facteur qui est estimé « extrêmement important » pour que le travail ait sens. Tandis que pour
les enseignantes, il y en a deux facteurs (éthique: 5.17; σ = 0.59; conditions: 5.00 ; σ = 0.39).
D’un autre côté, les deux groupes n’accordent pas la même importance aux facteurs du sens du
travail puisqu’ils les répartissent différemment. Nous remarquons que les moyennes chez les
femmes sont les plus élevées et ce au niveau de tous les facteurs. Les femmes insistent sur
l’éthique (5.17) quant aux hommes, ils apprécient les conditions de réussite (4.92). En général,
pour que le travail ait sens, il est extrêmement important qu’il soit effectué dans le cadre des
règles éthiques et dans des conditions de réussite selon les enseignantes. Il est très important aux
yeux des enseignants qu’il soit utile, qu’il leur procure un sentiment de sécurité personnelle,
qu’ils aient du plaisir à le faire et enfin qu’il leur permette d’être efficaces.
L’examen des résultats à l’échelle « importance » par l’intermédiaire du test t de Student révèle
que les différences au niveau des moyennes globales entre les femmes et les hommes sont
significatives (t(366) =70,7; p < .000). Toutefois, elles le sont aussi au niveau de chaque
facteur : « éthique » (p<.000), «efficacité (p< 0.00001), « sécurité » (p< .0002), « utilité » (.01),
« conditions » (p< .01), et le facteur « plaisir » (p< .03).
3.2.Présence des caractéristiques du travail (sens perçu)
La deuxième application de l’échelle vise à évaluer l’existence des caractéristiques du travail
qui a du sens dans le travail actuel des répondants exerçant l’enseignement des lycéens. Le
questionnaire Q2 est constitué des mêmes caractéristiques du Q1 et qui sont présentées
également dans le même ordre.
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Tableau 4

Moyennes des réponses à l’échelle « présence » du sens du travail selon le sexe
Caractéristiques
1. Qui correspond à vos intérêts et à vos compétences
2. Qui vous permet d’apprendre ou de vous perfectionner
3. Qui vous permet d’exercer votre jugement pour résoudre des
problèmes
4. Qui se fait dans un milieu qui respecte les personnes
5. Qui respecte les valeurs humaines
6. Qui vous permet d’envisager l’avenir avec confiance
7. Qui est fait de manière efficace
8. Qui vous permet de prendre des initiatives pour améliorer vos
résultats
9. Qui est utile à la société
10. Qui vous permet d’avoir des contacts intéressants avec
d’autres
11. Qui vous permet d’avoir de l’influence dans votre milieu
12. Qui respecte votre vie privée
13. Que vous êtes libre d’organiser de la manière qui vous
semble la plus efficace
14. Que vous avez du plaisir à faire
15. Qui se fait dans un esprit d’équipe
16. Qui se fait dans un environnement sain et sécuritaire
17. Où l’on reconnaît vos compétences
18. Dont la charge est ajustée à vos capacités
19. Où l’on reconnaît vos résultats
20. Dont les objectifs sont clairs
21. Qui sert à quelque chose
22. Qui vous donne l’occasion de rendre service aux autres.
23. Qui vous donne un salaire qui permet de subvenir à vos
besoins
24. Qui vous permet d’atteindre les objectifs que vous vous êtes
fixés
25. Qui est utile aux autres
26. Où vous pouvez compter sur l’aide de vos collègues lorsque
vous avez des difficultés
27. Dont vous êtes responsable
28. Qui vous permet de vous épanouir
29. Où vous pouvez compter sur le soutien de votre supérieur
30. Qui mène à des résultats que vous valorisez

Hommes
4,02
3,10
4,06

femmes Écarts
4,50
-0,04
2,97
-0,13
4,02
-0,04

4,84
4,77
3,43
4,38
4,32

4,62
4,79
3,48
4,19
4,32

-0,22
0,02
0,05
-0,19
0

4,77
4,51

4,72
4,61

-0,05
0,1

4,26
4,40
4,32

4,33
4,49
4,27

0,07
0,09
-0,05

3,88
4,08
4,01
3,71
3,74
3,14
4,22
4,31
4,24
2,93

4,06
3,88
4,02
3,82
3,96
3,34
4,22
4,01
4,24
2,86

0,18
-0,2
0,01
0,11
0,22
0,2
0
-0,3
0
-0,07

4,20

4,12

-0,08

4,19
3,71

4,19
3,95

0
0,24

3,86
3,88
4,25
4,85

3,93
3,89
4,42
4,91

0,07
0,01
0,17
0,06

Les résultats dans le tableau 4 montrent que les réponses des enseignants et des enseignantes,
dans leur majorité, sont concordantes. Les écarts entre les moyennes chez les deux groupes sont
majoritairement remarquables. Les caractéristiques du travail qui a du sens qui sont présentes
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dans le travail enseignant et qui ont les moyennes les plus élevées, renvoient particulièrement à
la valorisation des résultats (respectivement: 4,85; 4.91), au respect des personnes (4,84; 4.62))
et des valeurs humaines (PRES5:4,77; 4,79), à son utilité à la société (PRES9: 4,77; 4,72) et
enfin à la favorisation de contacts avec d’autres (PRES10: 4,51; 4,61). Ces résultats montrent
que les deux groupes refusent qu’ils fassent un travail qui leur permet de s’épanouir, dont ils
sont responsables, dont la charge est ajustée à leurs capacités où dans lequel ils peuvent compter
sur l’aide de leurs collègues lorsqu’ ils ont des difficultés, où l’on reconnaît leurs compétences,
qui leur permet d’envisager l’avenir avec confiance ou où l’on reconnaît leurs résultats. Les
deux groupes refusent également qu’ils fassent un travail qui leur donne un salaire qui permet de
subvenir à leurs besoins (2,93et 2,86). Contrairement aux hommes, les femmes acceptent avoir
du plaisir à faire leur travail d’enseignement (PRES14:3,88; 4,06). 50% des écarts sont positifs
en faveur des enseignantes alors que ceux pour les enseignants ne dépassent pas 36.6%. Les
autres écarts sont nuls.
Tableau 5
Moyennes et écart-types aux facteurs de la « présence » du sens du travail selon le sexe
Groupes
Femmes(233)

Homme(235)

Éthique

Utilité

Efficacité Conditions

Plaisir

Sécurité

Moyenne
Écarttype

4.71
0.71

4.29
0.67

4.00
0.52

4.11
0.47

4.14
0.46

3.69
0.58

Moyenne
Écarttype
T

4.80
0.65

4.38
0.57

4.08
0.45

4.01
0.46

4.10
0.47

3.61
0.47

1.48

1.65

1.75

-2.15

-0.9

-.1.37

P

.13

.09

.08

.03

.35

.16

À la lecture de ces résultats, nous constatons que les enseignants et les enseignantes sont un peu
en accord pour accepter qu’ils fassent un travail qui se fait dans les règles de l’éthique
(respectivement 4.80; σ = 0.65 et 4.71; σ = 0.710), qui est utile (respectivement 4.38 et 4.29),
qui leur permet d’être efficace (4.08 et 4.00), qui se fait dans des conditions de réussite (4.01 et
4.11) ou qui leur procure un sentiment de sécurité personnelle (4.10 et 4.14). En effet, les écarts
entre les moyennes (hommes/femmes) montrent que les trois premiers sont positifs alors que les
derniers sont négatifs. Les hommes apprécient plus que les femmes les facteurs « éthique »,
« utilité » et « efficacité », tandis que ces dernières montrent plus d’importance aux facteurs
« conditions », « plaisir » et « sécurité ».
Nous remarquons que les deux groupes d’enseignants se concertent en refusant fermement la
présence des six facteurs dans leur travail actuel. Les moyennes montrent que les différences
entre les femmes et les hommes ne sont significatives qu’au niveau du facteur « condition » de la
réussite au travail (t(466) = -2.15 ; p<.03).
Afin d’approfondir cette analyse, nous avons procédé à la vérification du degré de cohérence
qu’aperçoivent les enseignants dans leur travail. Et à l’instar de Morin (2001), nous avons
calculé l’écart entre les facteurs tels qu’ils seraient souhaités et tels qu’ils sont perçus par les
enseignants dans leur travail.
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Tableau 6

Écarts entre les moyennes « importance » et « présence » selon le sexe
Caractéristiques
1. Qui correspond à vos intérêts et à vos compétences
2. Qui vous permet d’apprendre ou de vous perfectionner
3. Qui vous permet d’exercer votre jugement pour résoudre des problèmes
4. Qui se fait dans un milieu qui respecte les personnes
5. Qui respecte les valeurs humaines
6. Qui vous permet d’envisager l’avenir avec confiance
7. Qui est fait de manière efficace
8. Qui vous permet de prendre des initiatives pour améliorer vos résultats
9. Qui est utile à la société
10. Qui vous permet d’avoir des contacts intéressants avec d’autres
11. Qui vous permet d’avoir de l’influence dans votre milieu
12. Qui respecte votre vie privée
13. Que vous êtes libre d’organiser de la manière qui vous semble la plus
efficace
14. Que vous avez du plaisir à faire
15. Qui se fait dans un esprit d’équipe
16. Qui se fait dans un environnement sain et sécuritaire
17. Où l’on reconnaît vos compétences
18. Dont la charge est ajustée à vos capacités
19. Où l’on reconnaît vos résultats
20. Dont les objectifs sont clairs
21. Qui sert à quelque chose
22. Qui vous donne l’occasion de rendre service aux autres
23. Qui vous donne un salaire qui permet de subvenir à vos besoins
24. Qui vous permet d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés
25. Qui est utile aux autres
26. Où vous pouvez compter sur l’aide de vos collègues lorsque vous avez
des difficultés
27. Dont vous êtes responsable
28. Qui vous permet de vous épanouir
29. Où vous pouvez compter sur le soutien de votre supérieur
30. Qui mène à des résultats que vous valorisez

hommes
-0,52
-1,44
-0,67
-0,07
-0,15
-1,02
-0,31
-0,28
0,25
0,03
-0,34
-0,11

Femmes
-0,17
-1,75
-1,04
-0,57
-0,37
-1,45
-0,85
-0,62
-0,2
-0,2
-0,44
-0,27

-0,32

-0,41

-0,66
-0,35
-0,73
-1,39
-1,15
-1,83
-0,6
-0,78
-0,47
-2,35
-0,54
-1,01

-0,64
-0,79
-0,74
-1,34
-1,03
-1,71
-0,67
-1,11
-0,71
-2,45
-0,83
-0,82

-0,98

-0,73

-1,08
-1,05
-0,55
-0,26

-0,85
-1,03
-0,41
-0,26

Les écarts sont massivement négatifs sauf au niveau de la caractéristique 9 qui a trait à l’utilité
du travail pour la société (0,25) et la possibilité de favoriser des contacts intéressants avec
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d’autres (0,03). D’après Morin (2001), ces écarts positifs révèlent que ces deux caractéristiques
sont relativement présentes dans le travail actuel des enseignants. Nous remarquons que les
écarts les plus importants chez les deux groupes concernent, plus particulièrement, les énoncés
23, 19, 2, 17, 6, 18 et 28. Nous les présenterons chez les enseignants et les enseignantes
respectivement. nous pouvons constater que les deux groupes de répondants refusent que leur
travail leur donne un salaire suffisant (23: -2,35 et -2,45), favorise la reconnaissance (19: -1,83
et-1,71), l’apprentissage ou la perfection (2: -1,44 et-1,75), la gratitude (17: -1,39 et-1,34), la
sécurité (6: -1,02 et 1,45), l’ajustement de la charge à leurs capacités (18: -1,15 et-1,03) ou
l’épanouissement (28: -1,05 et-1,03). Ce qui frappe dans ces résultats, consiste en la
concertation des deux groupes sur le fait que leur travail ne sert pas à quelque chose (21:
respectivement -1,11 et -0,78), ou qu’il leur permet d’exercer leur jugement pour résoudre des
problèmes (3: -0,67-1,04). De même, il semble qu’ils ne s’en sentent pas responsables.
Tableau 4
Écarts entre facteurs sur les échelles« importance » et « présence » selon le sexe
Groupe

Femmes
(233)
Homme
(235)

Moyenne
Écart-type
Moyenne
ÉcartType

Éthique

Utilité

-0.46
0.90

-0.71
0.86

-0.88
0.66

-0.49
0.80

-0.43
0.66

-0.11
1.01

Efficacité Conditions

Plaisir

Sécurité

-0.89
0.66

0.05
0.65

-1.22
0.83

-0.90
0.61

0.10
0.65

-1.11
0.76

Au niveau des écarts entre les moyennes des facteurs aux deux échelles, nous remarquons que
les plus élevés se situent au niveau du facteur « sécurité » (-1.22 et -1.11). Les écarts positifs
permettent déduire, avec Morin (2001), que les femmes et les hommes sont d’accord que leur
travail est source de plaisir. Les écarts entre les deux groupes sont massivement négatifs et se
distinguent nettement au niveau des facteurs éthiques (respectivement -0.46 et -0.11), utilité (0.71 et -0.49), efficacité (-0.88 et -0.43). Les écarts chez des femmes varient entre -1.22
(sécurité) et 0.05 (plaisir) et chez les hommes, respectivement, entre -1.12 et 0.10.
Afin de vérifier si ces différences sont significatives ou non, nous avons effectué un test t. Sa
valeur révèle que les différences sont très significatives entre les deux groupes d’enseignants
(t(366) =33.13 ; p< .000).
4. Discussion
Les résultats de la présente étude, corroborant avec les travaux antérieurs (Morin, 2001; Postic,
1982; Gilly, 1987) et confirment l’hypothèse opérationnelle qui postule qu’il y a un rapport
entre le sexe et le sens du travail (Simon (1997). Cette étude montre également que les femmes
comme les hommes sentent du « plaisir » à enseigner tandis que les autres facteurs ne sont pas
présents dans leur travail. Il semble que les femmes sont particulièrement les plus préoccupées
par « l’éthique » au travail, contrairement aux hommes qui, privilégient les conditions du travail.
Cette sensibilité à l’éthique exprimée par les femmes va dans le même sens des études qui
« indiquent également une sensibilité éthique plus développée chez les femmes que chez les
hommes » (Langrois et Lapointe, 2013). L’appréciation du facteur « efficacité » renvoie à
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l’autonomie et à la reconnaissance dans le travail (Siegrist, 1996) qui constituent deux éléments
motivationnels et un besoin psychologique de l’individu (Gagné et Deci, 2005 ; Locke et al.
1988; Yearta et al, 1995) et rejoint le besoin de compétence (Deci et al, 2001 ; Lamonde et
Bélanger, 1986). Toutefois, l’expression d’insatisfaction et de « non sens » peut renvoyer à la
souffrance et aux sentiments d’épuisement professionnel dans un métier « à risque élevé et qui
peut avoir des conséquences négatives d'ordre affectif, cognitif, physique et comportemental sur
les individus (Schaufeli et Buunk, 2002). Le facteur crucial du sens du travail consiste en le
salaire (Harpaz, 1986) qui n’est pas présent dans leur travail actuel aux yeux des répondants des
deux groupes.
En effet, le travail constitue une activité permettant aux individus d’exercer leurs talents et
d’actualiser leur potentiel afin d’atteindre le degré d’accomplissement et d’efficacité personnelle
(Morin, 2008, p. 2) selon le modèle sociotechnique (Emery (1976, 1964) et Trist, 1978, 1981).
D’après Bandura (1986), les croyances d’un individu à l’égard de ses capacités à accomplir,
avec succès, une tâche sont considérées comme étant des régulateurs des comportements. En ce
qui concerne la présence du facteur « conditions de réussite », la surcharge et à la pénibilité du
travail semble renvoyer aux sentiments d’épuisement professionnel (Rascle, 2001), de fardeaux
et des contraintes alourdissant le travail enseignant (Tardif et Lessard, 2006) et peuvent entraver
le plaisir au travail. La surcharge au travail est reprochée plus particulièrement par les femmes.
Ce résultat est conforté par le résultat d’une enquête effectué par « OMS » et qui a montré que la
charge « étant plus lourde de 50% chez les femmes que chez les hommes ».
Les écarts négatifs entre les résultats aux deux échelles témoignent des sentiments du « nonsens » au travail et qui peut être expliqué par les répercussions de la phase transitoire posrévolution dans laquelle, on assiste à une remise en question du système éducatif, du rendement
de l’école et à des mouvements de revendications sociales dans le secteur de l’enseignement.
5. Conclusions
La présente étude a permis d’identifier les facteurs qui sont à l’origine du sens du travail
enseignant. Les réponses des enseignants à l’échelle « importance » du questionnaire de Gohier
(2006) montrent que pour qu’un travail ait sens, il faut qu’il soit effectué dans les règles de
l’éthique, qu’il soit utile, qu’il procure les conditions de réussite et enfin qu’il permette d’être
efficace. En effet, le salaire constitue la caractéristique la plus appréciée pour qu’un travail ait
sens. Les réponses des enseignants à l’échelle « présence » révèlent, à la base de leurs écarts
négatifs, que les caractéristiques du travail qui a du sens, ne sont pas présentes dans leur travail.
Les résultats révèlent que les différences en fonction du sexe sont très significatives. Cette étude
a permis de repérer une perte massive du sens du travail chez les enseignants et identifié les
caractéristiques et les facteurs qui en sont à l’origine. Il s’agit peut-être d’un signe d’alerte pour
prévenir au bien-être de ces enseignants et à leur motivation dans l’exercice de leur métier et
peut renvoyer également aux effets du contexte « post-révolution » d’une Tunisie.
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The human resources management and development of the corporate culture
Case of activity: Company Menara Préfa
A Summary of a Field Research in the Sociology of Corporate
LAMDABAR Marouan/Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco.
Abstract :
This paper represents a summary of an academic research in the sociology of corporate 1. The
research was carried out in partial fulfillment of the requirements of a Master degree in “The
Sociology of corporate and development”, in the department of sociology, Cadi Ayyad
University, Marrakech, Morocco.
It should be noted that the research is under the supervision of Prof Dr. El quortobiAbdelah, the
coordinator of the department of sociology, and it is submitted by the student: LAMDABAR
Marouan. The research is also on the process to be developed as a Ph.D. thesis in sociology,
under the supervision of Prof Dr. ALOUIZ Mohamed in the doctoral center of the Faculty of arts
and Humanities, research structure Communication, corporate and Culture of development 2.
Keywords :Sociology of corporate, Human resources management, Culture of corporate,
Formation, Motivation, Communication, Culture system.

1. Introduction
The study tried question the reality of the Moroccan corporate in comparison with a range of
theoretical frameworks in the sociology of organizations, corporate and the management of
human resources, through a field study of one of the enterprises located in Marrakech. Ménara
Préfa Foundation for building industry and primary materials3. Most studies, which have been
completed academically, depended on either economic, technical, legal approaches while
sociological studies, or those, which belong to the field of social sciences, are quasi-absent. From
this stems the importance of this the study, which tried to crystallize a sociological, thought
through socio-cultural dimensions and factors in relation. On the one hand, to the management of
human resources and on the other, to the attempt to set up a basis for a Moroccan sociology of
corporate together with a range of studies which have been completed in the same master and
doctoral program.
The following are the most important points, which will be addressed in this summary:
 The problematic of the study.
 Hypotheses.
 The most important concepts of the study
1

2
3

- Philippe Bernoux : La sociologie des entreprises, Editions du Seuil, 2Ed, 1999.

- Denis Segrestin : Sociologie de l’entreprise, Arrmand Colin/Masson, Paris, 2Ed, 1996.

- http://www.flm.ucam.ac.ma/
- http://rh.groupe-menara.com/

209

2016 –  ؿيـغر: 16 العضص

مغهؼ حيل البدث العلمي

 The research sample.
 Providing research results.
 Recommendations and procedural proposals.
2. Identifying the problematic:
Contemporary enterprise faces a major challenge manifested in the complexity and the unrest in
the possibility to survive and continue under variables characterized with persistent dynamic,
which has resulted in a high intensity of competition on the domestic and international level.
Therefore, the only way to make these enterprises coexist with the new circumstances is to
perform the necessary changes its structural ingredients, its working mechanisms and the modes
of managing its human resources so that it would be able to win challenge of persistence and
competition.
With the rise of the Japanese model1 throughout the word and the sweep of the Chinese good
over world market in addition to the inability of the management theories to provide scientific
analysis and explanation to the discrepancies of the corporate. The concept of a “culture of
entrepreneurship” witnessed a big success in the field of entrepreneurial management, starting
from the eighties, since it has a decisive role in achieving the efficiency and the effectiveness of
actors’ organizational behavior.
The enterprise receives the human resources loaded with a range of values, beliefs, trends, habits
and a culture which has been formed among the workers, in their surroundings, during certain
periods (social upbringing), and they join the enterprise to find special behaviors, trends and
codes shared by its members in all its organizational levels.
If the influence on the socio-cultural side, in the first place, is the task of the administration of
human resources, which makes the subject more connected with the managerial of human
resources is responsible for building and reinforcing the prevailing culture and then the kind of
behaviors and attitudes.
If sociologists see in the culture of corporate a certain signification, referring to the outcome of
social confrontations, which constitute, the culture of the institution does not exist outside its
individuals and it cannot pre-exist them since it is formed through interaction among them2.
Accordingly, considering the enterprise as a field of social interaction and action which exacted
to formal and legal regulations and rules we wonder to what extent the strategy of human
resources’ administration in the corporate of “Menara Préfa” play as essential part in the
rationalization of the human resources through adopting a quality culture towards its human
resources on the level of employing, qualifying, motivating, evaluating and communicating to
the sense of belonging among the different actors within the enterprise to the extent that they
become identified with the institution. This is the major question of the study and in order to get
an answer during the research process in its theoretical and practical frameworks. There are
certain sub-questions which impose themselves to from the scope of analysis and lead to an
intentional preview necessary for the collection of adequate field data to answer the question,
and accordingly. It will be possible to know the role of the strategy adopted by the administration
1
2

- William OUCHI : Théorie Z, Faire face au défi japonais, Ed. Interditions, 1997.

- Denys Cuche : La notion de culture dans les sciences sociales, Editions la Découverte,
Paris, 2004.
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of human resources for creating an entrepreneurial culture fostering sense of belonging among
the actors from the following sub-elements:
 What are the strategic goal of Ménara Préfa concerning the human resources and the creation
of a quality culture among its employees?
 What are the different mechanisms adopted by administration of human resources to create a
quality culture encouraging sense of belonging among the different actors?
 What are the possible effects that this culture may cause in the behavior and attitude of the
actors inside the enterprise of Ménara Préfa?
3. Hypotheses:
Concerning the subject of exploratory study carried out in Ménara Préfa, and in the light of the
available literature on the administration of human resources and the culture of entrepreneurship,
in addition to the preliminary data, which we have reached through the exploratory study, we can
introduce the hypotheses as follow.
3.1. Main hypothesis:
The reference frame, adopted by the administration of human resources reflects the efficiency,
which is seen in the employees’ adoption of a quality culture in the enterprise, of its managerial
and organizational pattern of its human resources, is a major step in the creation of a corporate
culture encouraging sense of belonging among the different actors in the enterprise.
3.2. Procedural hypotheses:
 The employing strategy, that is to say the selection of actors by the administration of human
resources according to criteria of objectivity and efficiency, is a major step in the creation of a
culture encouraging sense of belonging among the actors in the enterprise.
 The adoption of an effective social adaptation strategy in forming the actors who are
integrated by the administration of human resources is a major step in forming corporate culture
encouraging sense of belonging among the actors in the company.
 The adoption of a clear equitable strategy of evaluation and motivation of the task results at
the level of individuals by the administration of human resources is a major step in forming a
corporate culture encouraging sense of belonging among the actors in the company.
 The adoption of multiple mechanisms and channels of communication, which are not limited
to only official communication, but extends to unofficial one, is a corporate culture encouraging
sense of belonging among the actors in the company.
We will try introducing the research results starting from the four axes representing the research
hypotheses to facilitate the verification of the hypotheses at the level of managing human
resources and corporate culture.

4. concepts of the study:

- Culture of corporate/ organization1

1

- The concept of organizational culture was first noted as early as the Hawthorne studies at the
Western Electric Company– E. Mayo…- which described work group culture. It was not until the
early 1980s, however, that the topic came into its own. Several books on organizational culture
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Culture as a concept has had a long and checkered history. It has been used by the layman as a
word to indicate sophistication, as when we say that someone is very “cultured.” It has been used
by anthropologists to refer to the customs and rituals that societies develop over the course of
their history. In the last several decades it has been used by some organizational researchers and
managers to refer to the climate and practices that organizations develop around their handling of
people, or to the espoused values and credo of an organization.
In this context, managers speak of developing the “right kind of culture,” a “culture of quality”
or a “culture of customer service,” suggesting that culture has to do with certain values that
managers are trying to inculcate in their organizations. Also implied in this usage is the
assumption that there are better or worse cultures and stronger or weaker cultures, and that the
“right” kind of culture will influence how effective the organization is. In the managerial
literature there is often the implication that having a culture is necessary for effective
performance, and that the stronger the culture, the more effective the organization.
Researchers have supported some of these views by reporting findings that cultural “strength” or
certain kinds of cultures correlate with economic performance. Consultants have touted surveys”
and have claimed that they can improve organizational performance by helping organizations
create certain kinds of cultures, but these claims are based on very different definitions of culture
than what I will be arguing for here. As we will see, many of these usages of the word culture
display not only a superficial and incorrect view of culture, but also a dangerous tendency to
evaluate particular cultures in an absolute way and to suggest that there actually are “right”
cultures for organizations. As we will also see, whether or not a culture is “good” or “bad,”
“functionally effective” or not, depends not on the culture alone, but on the relationship of the
culture to the environment in which it exists.
Perhaps the most intriguing aspect of culture as a concept is that it points us to phenomena that
are below the surface, that are powerful in their impact but invisible and to a considerable degree
unconscious. In that sense, culture is to a group what personality or character is to an individual.
We can see the behavior that results, but often we cannot see the forces underneath that cause
certain kinds of behavior. Yet, just as our personality and character guide and constrain our
behavior, so does culture guide and constrain the behavior of members of a group through the
shared norms that are held in that group.
To complicate matters further, one can view personality and character as the accumulation of
cultural learning that an individual has experienced in the family, the peer group, the school, the
community, and the occupation. In this sense, culture is within us as individuals and yet
constantly evolving as we join and create new groups that eventually create new cultures.
Culture as a concept is thus an abstraction but its behavioral and attitudinal consequences are
very concrete indeed.
If an abstract concept is to be useful to our thinking, it should be observable and also increase
our understanding of a set of events that are otherwise mysterious or not well understood. From
this point of view, I will argue that we must avoid the superficial models of culture and build on
the deeper, more complex anthropological models. Culture as a concept will be most useful if it

were published, including Terrence Deal and Allan Kennedy’s Corporate Cultures (1984), W.
Ouchi’s Theory Z (1981), and T. Peters and R. Waterman’s In Search of Excellence (1982).
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helps us to better understand the hidden and complex aspects of life in groups, organizations, and
occupations, and we cannot obtain this understanding if we use superficial definitions1.
The culture of an organization is all the beliefs, feelings, behaviors, and symbols that are
characteristic of an organization. More specifically, organizational culture is defined as shared
philosophies, ideologies, beliefs, feelings, assumptions, expectations, attitudes, norms, and
values. While there is considerable variation in the definitions of organizational culture, it
appears that most contain the following characteristics: Observed behavioral regularities.
When organization members interact, they use common language, terminology, and rituals and
ceremonies related to deference and demeanor.
Norms. Standards of behavior evolve in work groups that are considered acceptable or typical
for a group of people. The impact of work-group behavior, sanctioned by group norms, results
in standards and yardsticks.
Dominant values. An organization espouses and expects its members to share major values.
Typical examples in schools are high performance levels of faculty and students, low absence
and dropout rates of students, and high efficiency.
Philosophy. Policies guide an organization’s beliefs about how employees and clients are to be
treated. For example, most school districts have statements of philosophy or mission statements.
Rules. Guidelines exist for getting along in the organization, or the “ropes” that a newcomer
must learn in order to become an accepted member.
Climate. This is an overall atmosphere that is conveyed in an organization by the physical layout
and the way in which members interact with clients or other outsiders. None of these
characteristics can by itself represent the essence of organizational culture. However, the
characteristics taken collectively reflect and give meaning to the concept of organizational
culture. Steinhoff and Owens (1989) have developed four distinctive culture phenotypes that
demonstrate how these characteristics can be mixed to create highly diverse organizational
cultures likely to be found in public schools2.
Organizational culture is the set of shared beliefs, values, and norms that influence the way
members think, feel, and behave. Culture is created by means of terminal and instrumental
values, heroes, rites and rituals, and communication networks. The primary methods of
sustaining organizational culture is through the socialization process by which individuals learn
the values, expected behaviors, and social knowledge necessary to assume their roles in the
organization. Sometimes an organization determines that its culture needs to be changed. The
change cycle includes the following components: external enabling conditions, internal
permitting conditions, precipitating pressures, triggering events, cultural visioning, culture
1

- Edgar h. Schein : Organizational culture and leadership, JOSSY-BASS, Wiley Imprint,
Third edition, 2004,pp: 7-9.
2

- Fred C. Lunenburg. Understanding organizational culture : A key leadership Asset.

NATIONAL FORUM OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND

SUPERVISION JOURNAL. Sam Houston State University. Volume 29. Number 4. 2011.
PP: 2-3.
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change strategy, culture change action plans, implementation of interventions, and reformulation
of culture1.
- Human resources management
Human resources management: HRM refers to the policies, practices and systems which affect
the behaviour, attitudes and performance of workers. The major management practices of human
resources are about job analysis and planning, programming, recruitment, selection, training and
development, remuneration policy, performance management and, finally, internal
communication .From the entirety of managerial duties, HRM deals with the practices and
policies required to attend to matters related to personnel issues. Very similar to Noe, Dessler
includes here, among others, the recruitment, training, evaluation, remuneration, and the
provision of an ethical and just environment. According to Werther “the purpose of HRM is to
improve the productive contribution of people to the organization”. According to Gomez-Mejia
et al “a human resource strategy refers to a firm’s deliberate use of human resources to help it
gain or maintain an edge against its competitors in the marketplace. It is the grand plan or
general approach an organization adopts to ensure that it effectively uses its people to
accomplish its mission”. According to Dessler , Administrative Science draws upon knowledge
from anthropology and also the study of societies, which contributes to the knowledge on human
beings and their activities; also from sociology which studies people in relation to other people.
Administrative Science is specifically addressed by two branches of sociology: political
sociology and sociology of organizations2. there is a Link between Sociology of Labour and
Human Resource Management.
We are born into organizations We are trained by organizations And most of us spend Our entire
life working for organizations.
The theories of M. Weber had a significant contribution to human resource management, which
can be summarized in the following:
• The economic behaviour of people in the organization is rational.
• People's rational economic behaviour in the organization enables the marginal efficiency of the
activity.
• The rational economic behaviour is achieved by the existence of a strict hierarchy in the
organization.
• Human resource management has its basic principles. The bureaucratic-sociological model of
Weber is often regarded as a theory that presents the management of human resources in the
organization in an idealized form .Many are those who have considered the organization a form
of domination. The most renowned sociologists who studied the phenomenon were M. Weber
1
2

- Ibid, p: 11.
- Nikova Donka, Aspridis George and Koffas Stefanos. Sociology of Labour and Human

Resource Management: An Interdisciplinary Approach. Academic Journal of

Interdisciplinary Studies. Decembre 2015, Vol 4N.3S1, p : 71.
https://www.researchgate.net/publication/287205012_Sociology_of_Labour_and_Human_Resour
ce_Management_An_Interdisciplinary_Approach
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and R. Michels. The former defined three types of social domination which could be transformed
into legitimate forms of authority : charismatic, traditional and rational domination. He
considered that those in control will subdue the people and as a result bureaucracy would turn
into an iron cage. The latter developed the theory of the “Iron Law of Oligarchy”, according to
which organizations end up being dominated by small groups . Luhmann defined the theory of
self-referential social systems, which is not a closed system, but has internalized the aspects of
the environment that allow it to maintain its character. At the same time it is different from an
open system because it has no direct contact with its social environment. He also defined the
concept of the process which ensures conflict control and the weakening of the participants in a
conflict by transforming their motives.
Parsons established the AGIL schema which delineated an internal and an external dimension in
relation to the environment, but also the internally and externally motivated relationships of
inflow and outflow in the internal environment. The structural elements of AGIL refer to the
“Adaptation” (A), “Goal attainment” (G), “Integration” (I) and “Latent pattern maintenance” (L)
.Modern organizations are far more flexible and adjust easily to the requirements of each time.
Dahrendorf promoted the division of social conflicts in two dimensions. The first referred to
the extent of social units and the second to the class relationship within these units. For example,
we can see that within groups of an enterprise there is conflict between older and newer
members, between the Board of Directors and the members of the enterprise, while there are also
conflicts between enterprises. Quite often it has been observed that colleagues are on bad terms,
they cannot cooperate and are constantly arguing. Research has established that workers, as a
reaction, reduced their performance and at the same time moved their workspace in order to
distance themselves from the person and conflict situations
When Durkheim refers to the division of labour he considers it in regard to performance for the
satisfaction of an organization’s need, in order to increase its efficiency.
According to Parsons, the workers’ capacity for performance is the means of the action system,
which is based on the personalities of the workers. The skills of the workers are not inherent, but
are shaped by the social milieu and the cultural models prevalent during each period; they are
also cultivated through the educational process. For example, the evaluation system of state
employees in Greece ought to take into consideration the particularities of the Greek public
administration, the peculiar state-employee culture, as well as the rapid socioeconomic
developments that have converted the body of state employees exceptionally inflexible to major
administrative changes. The performance evaluation of the human resources is part of the
organizational culture and ought to be understood by all the workers. Its goal should be the
development of the human resources instead of their dismissal, in order for the staff to be willing
to participate in such a process.
Homans defined five propositions of behaviourist learning theory, which are linked to theories
of worker motivation. More specifically, he referred to the success proposition, the stimulus
proposition, the value proposition, the units of reward proposition and, finally, to the unfortunate
coincidences. The outcome is that when a person’s energy is not rewarded as expected, then he
becomes angry and within this context the outcome of aggressive behaviour may offer him some
reward. If the worker is not rewarded he will get angry and, indeed, his anger will be
proportionate to his past reward.
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Marx as certained that in the modern industrial society alienated labour has the role of forced
labour; i.e. labour does not serve any need and causes economic alienation from both the product
and the production process, as well as alienation from the species being and other workers.
Societies and working conditions transform and as a result changes in the way human resources
are managed emerge. Dessler’s example of the “generation Y” is characteristic; i.e. young
workers that adopt different values towards work in relation to their parents. Older workers focus
more on work rather than family when they have to take career decisions. Younger workers tend
to focus more on family or find a balance between family and work. Fortune magazine wrote that
“generation Y” workers bring challenges and opportunities, while they might become “the most
highmaintenance workforce in the history of the world”. Many enterprises teach their directors to
provide feedback and recognition to young workers. However, the latter, being accustomed to
the use of computers and electronic messaging, will also be the most highly productive.
From a sociological standpoint, the theory of F.Taylor contributed to human resource
management the following main points: the implementation of a system for the effective use of
the physical capabilities of the human body, the introduction of the principle "order - control",
the study of the interaction between the two factors of the labour process "man - machine" with
subsequent recommendations, the application of the "engineering approach" in human resource
management.
The theory of F.Taylor on human resource management has its social importance. At the macro
level the increase of productivity of labour is seen as a social aim which leads to the reduction of
poverty. At the mezzo level it offers procedures for the adaptation of human resources to the
production system and new values and relationships between employees and employers. At the
micro level it introduces a new image of the worker as a personality who is not isolated but
works jointly in a group and participates in the development of the organization. His professional
progress and qualifications are prerequisites for rising in the hierarchy of the organization.
Additionally, the concept of organizational structure is a product of Taylorism.
Looking at Mayo’s theory from a sociological perspective, one may summarize its main
contributions to human resource management as follows:
• Affirming values of the industrial society.
• Development of the idea of the human being as a social individual and not only an economic
individual, who needs both the technical knowledge and the social skills required at a new
workplace, organization or profession.
• The thesis of a new type of manager who also needs social skills.
• The analysis of the relationship "individual – group".
• The thesis of the informal structure, informal relationships, the informal leader of the
organization, etc. U.S.A. enterprises reward the individual’s effect on company results and
remuneration is determined according to market dynamics. In Europe, enterprises focus on and
reward the capabilities and responsibilities of each role.
The human relations model of Elton Mayo is a theory of human resource management in the
organization which is often considered "sociological romanticism
The modern ideas (concepts) on the management of human resources are a result of the changes
that have occurred in the organization. They have aspects of great sociological importance. Large
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contemporary organizations are difficult to manage and are therefore less efficient. The strict
hierarchization becomes an obstacle to their development. Therefore, it is required to
decentralize and form organizations with fewer but highly qualified staff, and modern
technologies and technical means. The basic needs of such organizations would include i) the
scientific selection, preparation and verification of the skills and abilities of each member of the
organization, ii) forming a common idea of the objectives and perspectives of the organization in
all organizational members, iii) developing and implementing effective material and social
incentives such as remuneration, recognition of merit, promotion prospects at work, professional
education, parenting in professionalism, etc.
According to Armstrong (1993), some of the fundamental principles of human resource
management in modern organizations are:
• Human resources are the most important asset and their effective management is the key to
success.
• This success becomes possible only if the company's workforce policy and procedures are
connected and contribute the most to the achievement of corporate goals and strategic plans.
• The corporate culture, values, climate and the management's behaviour have a major influence
on the effort to achieve improvement and perfection.
• All members of the organization should participate and work with the consciousness of a
common goal. The primary objectives of human resource management in modern organizations
that stand out in sociological literature are the development of professionally qualified personnel
who correspond to the needs of the organization and also the creation of optimal conditions for
the most complete and expedient use, renewal and development of professionally qualified staf
.This basic objective of human resource management breaks down into a system of
derivative targets which are related to the management of : i) the recruitment process of human
resources needed by the organization, ii) motivation, iii), the quality of performance, iv) the
remuneration of work, v) the education, training and development of human resources, vi)
working conditions, and vii) relationships . Viewed from a sociological perspective, the wellknown, in our days, Japanese model is prominent among modern concepts and models on the
management of human resources. According to Pachev , the main characteristic of this model is
to ensure the connection between the results of the production activity and the long-term goals of
the organization. The employees should not be forced to work but should be provided with the
appropriate conditions for labour activity. These conditions include the relationship between
education and employment in the company, wages, social insurance, rise in the hierarchy, and
participation of the personnel in the ownership, management and profits of the organization .
Over the past years and especially after the suicides at France Telecom, a dialogue began on the
relationship of sociology and the formation of opinion regarding the individual and his self in the
workplace environment .
Technology changes the nature of work. In older factories, machine operators manually
controlled machines which transformed pieces of metal into mechanical parts. In our days, the
workers tap commands into machines controlled by computers and manufacture precision parts
for water pumps and other similar products. That is why human resources managers recently
declared “critical thinking/problem solving” and “information technology applications” as the
two skills which will most likely be the most important over the next five years .
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L.L. Bean, an American clothing and outdoor activity equipment chain store, offers competitive
remuneration and a full benefits package, such as cash performance bonuses, health and
insurance coverage, and pension plans. When the online sales of the company exceeded the
telephone ones, the company closed four call-centres, but made sure that its 220 employees
worked from home. Instead of creating jobs overseas, it has maintained the job positions near the
town where L.L. Bean started the company 100 years ago. Like many other employers today, the
company is utilizing effective human resource management practices in order to maintain an
edge against its competitors .
In Greece, the lack of balance between personal and professional life is quite pronounced as
Greeks, at least comparatively, work longer hours. Greek enterprises display a delayed response
to the required changes. Many workers consider that they are in a position to understand and
achieve the balance between personal and professional life. The lack of balance affects the
worker’s mental state, both in the family environment and workplace .
The Japanese model of human resource management maintains that the organizations should fist
invest in their human resources and then in the creation of capital and technologies. In the
Japanese consciousness, the economic organization is both a productive institution and a social
institution and is the guarantor of the workers’ and their families’ existence. Labour activity is
paramount in their life. The Japanese model of human resource management in organizations is
an attempt to combine traditions with modern scientific achievements and social practice. It is
based on the concept of the indissoluble connection between the coalition of the organizational
members and the success of the organization and is one of the reasons for the interest in this
model and its importance to sociology1.
In Morocco and the Arab states, academic studies related to sociology and human resources
management is still very low, if not non-existent.

5. Research sample:
Determining the research sample is a necessary methodological step which sociological research
adopts as knowing all the elements of society. The subject of the study remains a difficult task,
which imposes the adoption of a selected sample from the study population. So that we can get
information and data through representing the whole by the part, and because the study
population, the corporate of Ménara Préfa, is big and reaches: 434 actors distributed according to
the socio-professional categories as indicated in the following table:
The table (1): conveys the distribution of the workers of the corporate, MénaraPréfa, according
to the socio-professional categories of 2011 (May)
Category
Supreme spammers
Spammers
Workers
Permanent workers
Temporary workers
Total
1

Number
03
17
71
243
100
434

Percentage
0,69%
3,92%
16,36%
55,99%
23,04%
100%

- Nikova Donka, Aspridis George and Koffas Stefanos, op.cit, pp : 71-74.
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Source: Department of Human Resources, MénaraPréfa.
After getting the actual number of the actors during the period of the empirical study, which
reached 334 actors belonging officially to the contracting and divided into 32 females and 302
males, distributed according to the professional categories as indicated in the chart, we tried to
aske a sample with a big and holistic representation, and we distributed more than 150
questionnaire forms, and we recovered 140 of them, 10 of which were excluded, so that, the total
number becomes 130 questionnaires by 38,92%, which means that we worked on a sample
imposed by the field of the corporate and determined by the behaviors of the actors and the kind
of culture which still find dealing with questionnaires and field researches as unfamiliar. In
addition, we made of the documents and records of the corporate, related to the management of
human resources data and the technique of interviewing and participation by observation.

6. Presenting the research finding:
Concerning the strategy of employing inside the corporate, it is generally objective in all its
procedures, which has been confirmed by the recorded percentage; however, getting high
positions or positions of decision remains confined to the family members of the enterprise’s
owner, which stresses the family character in the enterprise and prevails among the rest of the
actors sense of difference and differentiation. Also, it is worth –mentioning that most scientific
measures followed in employing the human resources in the enterprise depends on the Weberian
theory (competition, experience…). Generally, the culture of employing swings between
depending on objective considerations and on the scientific competence in regular jobs.
Nevertheless, appointing in decision positions relies on considerations of kinship and
consanguinity, which has negative consequences on the prevailing culture among the actors
within the enterprise.
As for the strategy of formation within the enterprise, it remains limited if compared to the
possibilities of the entrepreneurship both in terms of the formation that precedes the access to the
job “the formation of the post” or in terms of the formation during the professional career. This
is due to the prevailing traditional conception, among the officials, which sees that the formation
cannot include the whole actors because of its high cost. Therefore, we cannot speak of
formation in its sociological sense, a formation that takes into consideration the individuals and
provides a chance to develop their potentials and capabilities to create sense of belonging within
the enterprise. More than this, speaking of the formation as a mechanism to keep up with
administration of human resources.
Concerning the strategy of motivation and evaluation, according to the material and moral levels.
Motivation does not reach the actors’ approval. Relying on materiel motivation, though weak,
restores the production of the bureaucratic system, which is centered on the pyramid of seniority
hierarchy and not on the performance of functional and economic role. Parallel to this, the
absence of moral motivation lead to a negative psychological feeling among the enterprise’s
actors. Therefore, motivation with its both components, materiel and moral, is weak, which
makes the job of human resources limited and weak and does not encourage the actors to belong
to the enterprise. As for the system of evaluation, we have concluded that this system does not
meet the aspirations of the actors as most respondents spoke of a lack of clarity in the standards
which is characterized sometimes with objectivity and in others addition, many respondents
confirmed the injustice on such evaluation which depends on traditional mechanisms such as
seniority. The practice of the performance assessment by the administration of human resources
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does represent a fair evaluation of the actors’ efforts, which reflects negatively on the prevailing
culture inside the enterprise along with its sense of belonging.
As for the strategy of communication, most respondents approved of it, but this satisfaction does
not include the official level, the official communicative channels, which are characterized by its
diversity and stringency fostering a clarity in information and orders.
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Hydrological budget for the eastern drainage basins in the West Bank:
Dr. Jaber Mahmoud Al-Hallaq/Hebron University - Palestine
Abstract:
This study is concerned with analysis of all the surrounding land the course of the valley in dry
areas supplied with water through runoff or groundwater, and is separated from other lands
higher ground represents the highest point where the water divide between the basin and another
area, and based budget study Hydrological as follows: First: the basin area of the most important
spatial characteristics often used in hydrological models, used in a lot of important metrics such
as the expense of intensity discharge, Second: the length of the basin along the straight line that
draws between the farthest point on the perimeter of the basin and downstream distance.
There are several ways to measure the length of the basin, Third: hip circumference, and display
the basin, also are relying on formal factors of the basin, including: the shape coefficient, rate of
rotation, and the percentage of elongation, as are all of degree Ruggedness and gradient of the
most important terrain characteristics in the study area, which will be studied carefully, and
taking into account the importance of the largest for field study.
Hydrological budget for the eastern drainage basins in the West Bank:
1- Calculation of water falling on the size of the basins study area:
The estimate is made of water falling on the size of the basin depending on the largest amount of
rain recorded during a single day, by the following equation:
Water falling on the size of the basin (m 3) = the basin area ×The largest amount of rain fell in
one day
This method assumes the water falling on account the basin rainstorm that covers all parts of the
basin. (Saleh, Mohammed 1999)
2 - Determination of the volume of water losses:
It takes water losses during the runoff three main forms, a waste to seep through the slowdown,
and losses by evaporation time, so must the discretion of each of these forms to calculate the
total water losses during runoff.
Aerial photo number (1): describes the eastern side of the West Bank aerial photo
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A - waste to seep through the slowdown time: - the first leak of water that occurs with the
onset of rain and will continue until the soil saturated with water and start the water running on
the ground, one of the important factors on which depends the breeding surface runoff speed, and
are estimated loss values through time slowdown through the following equation:
Waste to seep through deceleration time (m 3) = the basin area × Deceleration time × 0.8.
(Khadr, Mahmoud, 1997)
B - final waste spill: - means the final amount of the spill seeps into the original rock, which is
located below the surface Almufttat which covers the slopes of aspects of the docks and seabed
and the water has lost the final to leak amounts calculated by the following equation:
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Final loss to leak (of) = basin area × the discharge basin period × 0.16
C - losses by evaporation - is under water during its neighbors to evaporation, which leads to
the loss of part of it, and spoke evaporation processes for each of the surface of the water, soil,
both are affected by evaporation process in both cases, a number of factors, foremost among
which the amount of solar radiation and the speed of air movement and the presence of
vegetation cover - etc. (Abid, Abdul, 1985)
This is the amount of water lost its account evaporation of the basin depending on the overall
average for the evaporation of the meteorological station in the region, it is worth mentioning
that, whenever the total water losses of the three forms, the lower the degree of seriousness of the
flood basin.
3 - Clear flow calculation: - (hydrological budget)
It is obtained hydrological drainage basins budget by subtracting the total wastage of water from
the total amount of water falling on the basin. (Fayed, Yusuf, 1972)
The relationship between the dimensions of space and water drainage basins.
Table (1) the relationship between the dimensions of space and water drainage basins in the
study area, and it could identify:
Lack of correlation between basin area and all of the length, width, and the ocean where
amounted to link the values of 0.03, +0.04, +0.06, respectively, due to the abnormality many
basins from the base where there are a group of small space basins while increasing in length,
view, and surroundings . (Assaf Karen, Others, 1986)
Show that there is a strong positive correlation between the length of basin and presented a
relationship, and its surroundings, where amounted to link the value of + 0.7 + 0.9, this means
that the greater the length of basin, the more currently, and its surroundings.
Show a strong positive correlation between viewing basin and its surroundings relationship as
the value of the link + 0.7.
Table (1) connectivity relations between the drainage basins and space dimensions in the study
area.
Ocean (km)

Width /km

Height /
km

Area / km
2

The characteristics of
the drainage basins

0.06+

0.04

0.03+

1

Area (km 2)

0.96+

0.76+

1

0.78

1

Length (km)
Width
Ocean (km)

1

223

2016 –  ؿيـغر: 16 العضص

مغهؼ حيل البدث العلمي

The relationship between the morphological characteristics of the drainage basins of water.
A table showing (2) connectivity relations between the formal properties of water drainage
basins in the study area, and it could identify:
There is an inverse correlation between the elongation rate and the rate of rotation relationship,
which amounted to link the value of -0.4, while came the relationship between the elongation
rate and coefficient figure is a positive weak, and came relationship proportional between
elongation rate and / lon reaching values of 0.2, 0.5, respectively.
Show that there is a strong positive correlation between the rotation rate and the coefficient of
form, reaching the link value of 0.7 relationship, this means that the higher the values of the
rotation rate increased form factor values, while came an inverse relationship between the
rotation rate and / lon reaching correlation value - 0.3.
Analysis showed that the relationship between the shape coefficient and rate / lon
counterproductive strong, reaching the link - the value of 0.7, which means that the greater the
shape factor values, the less the value of average height / width. (Sharaf, Abdul, 1990)
Table (2) connectivity relations between the formal characteristics of the drainage basins in the
study area.

Average Length/
Width

Form
factor

Rotation
Rate

Elongation
Rate

0.52+

0.21+

0.42-

1

0.33-

0.77+

1

0.71-

1

Morphological
characteristics of
the drainage
basins
Elongation Rate
Rotation Rate
Form factor
Average Length/
Width

1

The relationship between the topographic characteristics of the drainage basins of water.
Table shows (3) the relationship between the topographic characteristics of the aqueous
drainage basins in the study area and him have been identified:
There is an inverse correlation between each of the terrain relative rate of relationship where
amounted to link the value of - 0.5, while there is a lack correlation between relative rate and the
value of Ruggedness, and figure Giomitri, integration hpsomitri reaching correlation value (0.02, 0.02, -0.05)
Lack of correlation between the relative value of the rugged terrain, and hpsomitry integration,
and the figure reached Giomitri where the link value, respectively (-0.04, - 0.01, -0.07).
Came a strong positive correlation between the value of Ruggedness and figure Giomitri,
reaching correlation value (0.94) This means that the greater the degree of bumpiness it grew
figure Giomitri, while were non-existent relationship between the degree of bumpiness and
integration hpsomitry, as the value of the correlation (- 0.01) This means that whenever the
greater Ruggedness Say hpsomitry integration.
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It came correlation between hpsomitry integration and figure Giomitri weak counterproductive,
as the value of the correlation (- 0.15) This means that whenever it grew hpsomitry integration,
Giomitri figure.
table (3) connectivity relations between the topographic characteristics of the drainage basins
study area.
No.
Giomitry

-0.07

hpsomitry Value
Relative Terrain Topographic
integration Ruggedness terrain Rate
characteristics
of
the
drainage
basins

0.02+

0.07-

0.02-

0.50-

0.16+
0.04-

0.94+

1

0.06-

Terrain Rate

Relative
terrain

Value
Ruggedness

1

0.15-

1

1

hpsomitry
integration

1

No. Giomitry

Map No. 1: Distribution contouring show on all the West Bank
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By: researcher. 2015
The relationship between morphometric characteristics of water drainage networks.
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Table shows (4) The relationship between morphometric characteristics of the networks of water
drainage in the study area, and it can be identified as follows: (A) there is a strong positive correlation between the number of sewage and the lengths of the
sewer, where amounted to link the value of 0.95 and then the increase in the number of sewage
offset by an increase in waterways lengths, while came relationship counterproductive between
the numbers of sewage and rates branching reaching correlation value (- 0.4), while It came a
strong positive relationship between the number of valleys and repeat the sewage reaching the
link value (0.59), indicating the affected repeat the sewage increase the number of waterways
rate, so that the greater the number of waterways repeat the sewer rate increased, resulting in
increased incidence of the flow of Scilly It also notes a sudden lack of relationship between the
numbers of valleys and all of the intensity, and the survival of sewage, reaching values of
correlation (-0.05, -0.06)
(B) shows that there is an inverse relationship between the sewer lengths and all of branching
rate, and intensity discharge reaching link values, respectively (-0.34, -0.18) This means that an
increase of waterways lengths reduced branching and density of the disposal rates, because the
increase waterways lengths lead to increased losses from evaporation and leakage and thus the
lack of sudden flooding.
(C) the analysis pointed out that the relationship between the branching rate and the rate of
survival of sewage a direct correlation, reaching the value of the link (0.28) as it is to increase
the survival rate of branching sewer rate increase because it gives an opportunity to increase
losses from evaporation and leakage in the valleys in the study area.
There is also an inverse correlation between the rate of forking relationship and all of a repeat
of sewage and drainage density reaching link values, respectively (- 0.27, - 0.34).
D. It turns out that there is a strong inverse relationship between the rate of recurrence of sewage
and sewage reaching the survival of the link value (-0.72).
Table (4) Net runoff water drainage basin study area: Statement

Clear flow
(1000 m 3)

Wastage (1000 m 3)

Each
Wastage

5771
5775
13337
13230
25472
19540
18885

8126
8160
18743
30402
35913
27490
2646,4

Final leakage

267,48
266,11
843
3368
1294.8
1061
1250

Leakage
during
slowdown
period

Evaporatio
n

10,94
16,23
42,92
307,92
128,92
167
178,57

7878
7878
17858
26727
34491
26262
25036
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Falling water
volume On
basin (1000
m 3)
Basin
2385
2385
5406
17172
10441
7950
4579

Shobash
Al-Bqia'a
Al-Maleh
Al-Bathan
Al-Oja
Al-Nwia'ama
Al-Qeltt
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17974
14698
23751
16819
76100
6148
2804
10681
13783
7191
291959
17174

25235
20740
33556
23603
107370
8692
3970
15080
19030
8993
397749
23397

1174
731
1064
1116
3843,97
275,86
114,82
511
1645,77
3038,29
21865
1286
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75
50,98
1,2
77,61
227,50
12,67
4,76
38,91
51,95
2,96
1496,84
88,05

23986
19959
32390
22410
103299
8404
3851
14531
17333
5952
398245
23426

7261
6042
9805
6784
31270
2544
1166
4399
2547
1802
129638
7625,8

Makalek
Al-Nar
Al-Amer
A'arijeh
khebrah
Samara
Al-Mashash
Fasail
Jazal
Dura
Al-Jomla
Al-Mutawaset
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