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َيئت الخدغيغ :

الخعغيف باإلاجلت:
ً
صوعيا
مجلت علميت صوليت مدىمت جهضع
عً مغهؼ حيل البدث العلمي حعجى
بالضعاؾاث ؤلاوؿاهيت والاحخماعيت ،باقغاؾ
َيئت جدغرع مكيلت مً أؾاجظة وباخثحن
وَيئت علميت جخألف مً هسبت مً الباخثحن
وَيئت جدىيم جدكيل صوعيا في ول عضص.

عةيـ اللجىت العلميت :أ.ص.علي نباغ (حامعت كؿىُيىت ،2الجؼاةغ).

اَخماماث اإلاجلت و أبعاصَا:
مجلت ظيل

الٗلٓم

اللجىت العلميت:

ؤلاوؿاهيت

ْالاظخماٖيت عباعة عً مجلت مخعضصة
الخسههاث ،حؿتهضؾ وكغ اإلالاالث طاث
الليمت العلميت العاليت في مسخلف مجاالث
العلىم ؤلاوؿاهيت والاحخماعيت .حعغى
اإلاجلت حميع ملاالتها للعمىم عبر مىكعها
وهظا مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي ،مع ئياؿتها
لـهاعؽ أػلب مدغواث البدث الجامعيت،
بهضؾ اإلاؿاَمت في ئزغاء مىيىعاث البدث
العلمي.

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

أعًاء لجىت الخدىيم الاؾدكاعيت لهظا العضص :

مجاالث اليكغ باإلاجلت:
جيكغ اإلاجلت ألابدار في اإلاجاالث الخاٌيت :
علم الىــ وعلىم التربيت وألاعَىؿىهيا،
علم الاحخماع ،الـلؿـت

أ.ص عانم شخاصة علي(الجامعت ؤلاؾالميت العاإلايت،مالحزيا).
ص.صبيل ؿاجذ (حامعت  8مار ،1945كاإلات،الجؼاةغ).
أ.م.ص ؿليذ مًخي أخمض الؿامغاتي (حامعت اإلاضيىت العاإلايت،مالحزيا).
ص.ؾامية ابغيعم (حامعت العغبي بً مهيضر،أم البىاقي،الجؼاةغ).
أ.م.ص الؿيض مدمض ؾالم ؾالم العىض ي (حامعت اإلاضيىت العاإلايت،مالحزيا).
ص.عيىان قاؿى(حامعت الكهيض ّ
خمه لخًغ،الىاصر،الجؼاةغ).

الخاعيش ،علم

اإلاىخباث والخىزيم ،علىم ؤلاعالم والاجهاٌ،

أ.ص .العيض حلىلي (حامعت كانضر مغباح وعكلت،الجؼاةغ).
ص.مذ مض بىؿاجذ (حامعت عماع زليجي،ألاػىاٍ،الجؼاةغ).
ص.عبضالؿالم بىَالٌ (حامعت ابً َـيل،اللىيُغة،اإلاؼغب).
ص.أؾماء ؾالم علي عغيبي (الجامعت ألاؾمغيت،ليبيا).

علم آلازاع.

ص.ؾعيض علي (حامعت وؼاوهضيغر،اليامحرون).

جيكغ مجلت حيل العلىم ؤلاوؿاهيت

ص.اليؿع خؿً أخمض (حامعت َغابلـ،ليبيا).

والاحخماعيت البدىر العلميت ألانيلت
للباخثحن في َظٍ الخسههاث واؿت مً
صازل الجامعاث الجؼاةغيت ومً زاعج

ص.ئبغاَيم ئؾماعيل عبضٍ مدمض (حامعت اإلالً ؾعىص،اإلاملىت العغبيت الؿعىصيت).
ص.بىهبكت حمعيت (حامعت خؿيبت بً بىعلي الكلف،الجؼاةغ).

الخضكيم اللؼىر :

الجؼاةغ مىخىبت باللؼت العغبيت أو الـغوؿيت
أو ؤلاهجلحزيت.

أ.م.ص.نالح واْم َاصر العبيضر (حامعت بؼضاص،العغاق).
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جلبل المحلت ألابدار واإلالاالث التي جلتزم اإلاىيىعيت واإلاىهجيت ،وجخىاؿغ
ؿيها ألانالت العلميت والضكت والجضيت وجدترم كىاعض اليكغ الخاليت :

أن يىىن البدث اإلالضم يمً اإلاىيىعاث التي حعجى اإلاجلت بيكغَا.
أال يىىن البدث كض وكغ أو كضم لليكغ ألر مجلت  ،أو مإجمغ في الىكذ هـؿه  ،ويخدمل الباخث وامل
اإلاـؤوليت في خاٌ اهدكاؾ بأن مؿاَمخه ميكىعة أو معغويت لليكغ.
أن جدخىر الهـدت ألاولى مً البدث على:
 عىىان البدث.َّ
العلميت ،والجامعت التي ييخمي ئليها.
 اؾم الباخث وصعحخه البريض ؤلالىترووي للباخث.َّ
 ملخو للضعاؾت في خضوص  150ولمت وبحجم زِ .12 اليلماث اإلاـخاخيت بعض اإلالخو.أن جىىن البدىر اإلالضمت باخضي اللؼاث الخاليت :العغبيت ،الـغوؿيت وؤلاهجلحزيت
أن ال َد
يؼيض عضص نـداث البدث على ( )20نـدت بما في طلً ألاقياٌ والغؾىماث واإلاغاحع والجضاوٌ
واإلاالخم.
ُث
َد
البدث ً
َّ
أن يىىن
ؤلامالةيت.
ألازُاء اللؼىيت والىدىيت و
زاليا ِمم َدً
ِم
وأحجامها على الىدى آلاحي:
أن 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 الغةيؿيت والـغعيت للـلغاث بحجم  16هلُت مثلها مثل الىو الغةيس ي لىً مع جطخيمالخِ.
أن جىخب الخىاش ي بكيل هٓامي خؿب قغوٍ بغهامج  Microsoft Wordفي جهايت ول نـدت.
أن يغؿم ناخب البدث حعغيـا مسخهغا بىـؿه ووكاَه العلمي والثمافي.
عىض ئعؾاٌ الباخث إلاكاعهخه عبر البريض الالىترووي ،ؾيؿخلبل مباقغة عؾالت ئقعاع بظلً .
جسًع ول ألابدار اإلالضمت للمجلت لللغاءة والخدىيم مً كبل لجىت مسخهت ويللى البدث اللبىٌ النهاتي
بعض أن يجغر الباخث الخعضيالث التي يُلبها اإلادىمىن.
ال جلتزم اإلاجلت بيكغ ول ما يغؾل ئليها .

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

الهـدت
 الاٞخخاخيت

9

 الخٛيحر الخىٓيمي ٦مضزل إلخضار بصاعة الجٓصة الكاملت باإلااؾؿاث ؤ.ؾاعة لياؽ ،ؤ .مغيم قغقي/ظامٗت
باجي مسخاعٖ ،ىابت ،الجؼاثغ.

11

 اإلاىهجيت :بق٩اليت اإلاهُلخاث ْ اإلاٟاَيم ؤ.ص .جماع يٓؾ/٠ظامٗت الجؼاثغ.3

31

ً
ؾمٗيا صٖٓ.ي٣ب ٞخيدت/ظامٗت مٗؿ٨غ ،الجؼاثغ.
َ غاث ٤الخٓانل لضٔ اإلاٗا٢حن

41

 آلازاع الىٟؿيت لؤلمغاى اإلاؼمىت في خياة اإلاؿىحن الباخض بغ٧اث خمؼة/ظامٗت مدمض بٓييا ٝاإلاؿيلت،
الجؼاثغ.

53

 اإلاغؤة ْ الٗمل في اإلاجخم٘ الجؼاثغر ص هاصيت بٓييا ٝبً ػٖمٓف ْ الباخض ػَاع ظما/٫ظامٗت ْع٢لت،
الجؼاثغ.

69

 هٓغيت الٗ٣ل ٖىض ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض صعاؾت ميضاهيت في يٓء بٌٗ اإلاخٛحراث يٓب ػَغةَ ،البت
ص٦خٓعاٍ/ظامٗت جلمؿان.

81

 السهاثو الىٟؿيت ْالاظخماٖيت لؤلخضار الجاهدحن ْاؾتراجيجياث بٖاصة جإَيلِم في الجؼاثغ ؤ.ؾاميت
قيىاع/ظامٗت باجىت ،1الجؼاثغ.

97

 ا٫قباب الجامعي َْاظـ البُالت  -صعاؾت ميضاهيت ب٩ليت الٗلٓم الاوؿاهيت ْالاظخماٖيت ،ظامٗت ظيجل-
 ؤ.بٖٓمٓقت وٗيم/ظامٗت مدمض الهضي ٤بً يخي -ظيجل ،الجؼاثغ.

117

 بؾِاماث مٟٓغ قغي ٠في ٖلم الىٟـ الاظخماعي الخجغيبي :ججغبت "ؤزغ الخغ٦ت الظاجيت"في جٓ٩يً اإلاٗايحر
همٓصظا ص .بٓٓٞلت بٓزميـ/ظامٗت باجي مسخاع ٖىابت ،الجؼاثغ.
ّ
ّ
ّ
 اؾتراجيجيت م٣ترخت لخىميت مِا اث ّ
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت الٗغبيت لضٔ الُلبت اإلاالحزيحن ،ظا٧اعيجا ٦يخا،
ع
َالب ص٦خٓعاٍ/ظامٗت الؿلُان ػيً الٗابضيً ،مالحزيا ،ص.مدمض ػيض بؾماٖيل/ظامٗت الؿلُان ػيً
الٗابضيً ،مالحزيا.

139
147

 صْع ألازهاجي الىٟسخي الاظخماعي في جدؿحن ظٓصة الٗمليت الاجهاليت في اإلاىٓماث ،ؤ.بُٖٓيِ ظال٫
الضيً/ظامٗت ؾ٨ي٨ضة ،الجؼاثغ.

159

 مماعؾت الٗمل الخُٓعي ْٖال٢خّ بالكٗٓع بمٗجى الخياة لضٔ َلبت الجامٗاث في مدآٞاث ُ٢إ ٚؼة،
ص.ػَحر ٖبض الخميض الىٓاجخت/ظامٗت ال٣ضؽ اإلا٠جٓخت ،عٞذٞ ،لؿُحن ْص .بؾماٖل نالر الٟغا/ظامٗت

173
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ال٣ضؽ اإلاٟخٓخت ،زان يٓوـٞ ،لؿُحن.
 صْع مىاهج التربيت اإلاضهيت بمغخلت الخٗليم الابخضاجي في التربيت ٖلى اإلآاَىتؤ.ص.مٗخٓ ١ظماْ ٫ؤ .بً ظضْ ٖبض
الغخمان/ظامٗت الجؼاثغ.2

191

 ؤلاصمان ٖلى ألاهترهذ ْ صْعٍ في بغْػ بٌٗ اإلال٦الث الاظخماٖيت ؤٖ.ضيلت ٚالمي/ظامٗت الخاط لسًغ،
باجىت ،الجؼاثغ.

209

َ مـ ج٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجها ٫للِٓيت الَٓىيت  -صعاؾت خالت اإلاجخمٗاث الٗغبيت  -عيُاب ٖؼ
الضيً/باخض ص٦خٓعاٍ ،ظامٗت ٢ؿىُيىت.01

221

 جٓ٩يً اإلآعص اللكغر ٦إخض قغٍْ التر٢يت الؿياخيت  -خالت الجؼاثغ  -حجام الٗغبي باخض ص٦خٓعاٍ/ظامٗت
إلاحن صباٚحن ؾُيٓ٧ ْ 2٠زغ بٓبغيمت/باخشت ص٦خٓعاٍ ظامٗت الكل.٠

233

 جدضيض السهاثو الؿيٓ٩متريت الؾخليان مدخٓٔ الٗمل ) (JCQلغْباع ٦غػاٖ ٥لى ٖيىت مً ؤؾاجظة
الخٗليم الابخضاجي بٓاليت ؤم البٓاقي ْؤ.خيٓاوي ٦غيمت/ظامٗت الٗغبي بً مِيضر ؤم البٓاقي ،الجؼاثغ.

253

ملاالث باللؼاث ألاحىبيت
Comportements des ménages vis-à-vis de la problématique de l‟environnement
urbain -Etude de cas de la commune d‟Oran et la Commune de Perpignan (Enquête
sur terrain 2011)- Boudia Leila. M.Assistante/Université Abou Bekr
Belkaid,Tlemcen, Algérie.



275

Les limites dans l‟échange et risque de dissociabilité socio-familiale -Etude clinique
chez un enfant épileptique- Zitouni Mohamed zoheir :Doctorant/Université de
Tlemcen Algérie.



291

« Comment les enseignantes et les enseignants du secondaire se représentent les
enjeux éthiques de leur profession »Khlifi Ammar, Institut Supérieur de
l‟Education et de la Formation continue de Tunis.



301
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ؤلاؿخخاخيت
الخمض هلل عب العاإلاحن ،والهالة والؿالم على أقغؾ اإلاغؾلحن ،ؾيضها مدمض وعلى آله
وصخبه والخابعحن:
يؿعضها أن هًع بحن أياصيىم أعؼاءها َّ
اللغاء الىغام العضص العكغيً مً مجلت "حيل
العلىم ؤلاوؿاهيت والاحخماعيت" التي يهضعَا مغهؼ حيل البدث العلمي ،ؾاةلحن هللا
ً
حعالى أن يىـع بما ؿيه مً بدىر علميت حاءث مخىىعت بحن جسههاث اإلاجلت اإلاخعضصة،
ً
وأن جـخذ َظٍ البدىر آؿاكا للمعغؿت والبدث العلمي ،هما َى َضؾ َظٍ اإلاجلت ،التي
ما وان لها أن جهل ئلى ما بلؼذ لىال حهىص زلت مً ألاؾاجظة ألاؿايل ،الظيً أزغوا اإلاجلت
بأبداثهم ،واإلادىمحن الظيً ؾهغوا على مغاحعتها وجلييمها ،ؿلهم حميعا مً اإلاجلت
وَيئت جدغيغَا ؿاةم جلضيغَا ،وعٓيم امخىاجها ،وناصق وعضَا باطن هللا باالؾخمغاع
والخُىيغ ،ما بلي جىانلهم وصام حعاوجهم.
وما جىؿيلىا ئال باهلل عليه جىولىا وئليه هىيب.
عةيـ الخدغيغ  /أ .حماٌ بلبيار

9

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

جسلي أؾغة جدغيغ اإلاجلت مؿإوليتها عً أر اهتهان لخلىق اإلالىيت الـىغيت
ال حعبر آلاعاء الىاعصة في َظا العضص بالًغوعة عً عأر ئصاعة اإلاغهؼ
حميع الخلىق مدـىْت لمعهؼ حيل البدث العلمي © 2016
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الخؼيحر الخىٓيمي همضزل إلخضار ئصاعة الجىصة الكاملت باإلاإؾؿاث
أ.مغيم قغقي/حامعت باجي مسخاع ،عىابت ،الجؼاةغ

أ.ؾاعة لياؽ/حامعت باجي مسخاع ،عىابت ،الجؼاةغ

ملخو :
تهضَ ٝظٍ الٓع٢ت بلى الخٗغٖ ٝلى ْاخض مً اإلاضازل اإلابرمجت للخٛيحر في ماؾؿاث ألاٖما ، ٫ؤيً ؤنبدذ اإلااؾؿاث
جيكِ في بيئت ؤٖما ٫ؤ٦ثر جىاٞؿيت ْ اهٟخاخا ظٗلتها ؤ٦ثر حٗ٣يضا ْ ؤقض ايُغابا،إلاا حكِضٍ مً حٛيحر مدؿاعٕ ْ ضسم في
٧اٞت ؤبٗاصَا ْ ظٓاهبها ْ ٖلى ظمي٘ ؤنٗضتها  ،مما يخُلب ألازظ بإخضر ألاؾاليب ؤلاصاعيت ٦ىديجت خخميت لًغْعة الخ٨ي٠
ْ بخضار الخٛحر ْ الخدؿحن اإلاؿخمغ  ْ ،لٗل مً ؤَم َظٍ اإلاضازل هجض مضزل بصاعة الجٓصة الكاملت الظر رٖض مضزال
ؤؾاؾيا إلآاظِت الخدضياث التي ٞغيتها اإلاخٛحراث الضْليت  ،خيض ظٗلذ مجها مدٓع اإلاغخلت ألاؾاؾيت في الخٛيحر الخىٓيمي ،
٦ما يٗخبر مً الاججاَاث الخضيشت في بصاعة اإلااؾؿت الاهخاظيت ْ السضميت حؿعى الٗضيض مً اإلااؾؿاث الهتهاظِا ْ ال يخإحى
طل ٪بال مً زال ٫بخضار حٛيحراث ظظعيت ْ قاملت بها ْ في مجاالث مخٗضصة،ؤبغػَا الخٛيحر الش٣افي ْ الِي٨لي ْ الخ٨ىٓلٓجي.
اليلماث اإلاـخاخيت :الخٛيحر الخىٓيمي،الخٛيحر الش٣افي،الخٛيحر الِي٨لي،الخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي،بصاعة الجٓصة الكاملت.
ملضمت :
اهخهى الؼمً الظر ٧اهذ حٗمل ٞيّ ماؾؿاث ألاٖما ٫في اؾخ٣غاع٧ ْ،ان الخيبا باإلاؿخ٣بل ٞيّ مم٨ىا ْ ؾِال لٓي٘
زُِ ْ مٓاػهاث ٢غيبت مً الٓاِْ ْ،٘٢غ ػمً البيئت اإلاخٛحرة ْ اإلاكٓبت بالًبابيت ْ ال٨شحر مً الخدضياث بخدٓ ٫ألاؾٓا١
ْجخُٓع الخ٣ىياث ْ مًاٖٟت اإلاىاٞؿٓن ْ،ؤضخذ الؿمت اإلاكتر٦ت للماؾؿاث اإلاٗانغة هي يغْعة الخُٓيغ ْ الخٛيحر
إلآا٦بت الخٛيحراث اإلاسخلٟت  ،خيض ؤنبذ الخٛيحر مً اإلاخُلباث ؤلاصاعيت اإلالخت للماؾؿاث  ْ ،ليـ ال٣هض مً ٖمليت
الخٛيحر َىا ما يدضر جل٣اثيا مً َٟغاث ٞجاثيت جإحي هديجت ْغْ ٝمٗيىت ا٢خهاصيت ؤْ اظخماٖيت ؤْ ٚحرَا  ْ،بهما طل٪
الٗمل اإلاسُِ لّ ؾلٟا ٖلى ؤؾـ ٖلميت يخماشخى مً الام٩اهياث اإلاخاخت ْ في خضْص ألاَضا ٝالٗامت للماؾؿاث ْ،بظل ٪ال
يٓ٩ن الخٛيحر اإلاُلٓب مجغص ج٣ليض ؤْ َضٞا في خض طاجّ ْ ل ً٨يب٣ى ْؾيلت للٓنٓ ٫بلى ألاًٞل،مما جخُلب ألازظ باإلاٟاَيم
الخضيشت إلاؿايغة ألاْيإ ْ جماقيا م٘ الخٛحراث ْ جُبيَ ٤ظٍ ألاهٓمت بٟلؿٟتها إلخضار الخ٨ي،٠خيض حٗض بصاعة الجٓصة
الكاملت هٓام حٛيحر جٓؾعي ٞهي ال حٗجى بخٛيحر اإلااؾؿت َغي٣ت ٖملِا  ،ِ٣ٞبل جخُلب ٖمليت جُبيَ ٤ظا اإلاىهج بظغاء
حٛيحراث ٦بحرة في ؤوكُت اإلاىٓمت ْ ٖملياتها ْ،ل٣ض القى َظا اإلآِٟم ٢بٓال ْاؾ٘ الىُا٦ ١ما اػصاص ْعي اإلااؾؿاث في
الؿىٓاث ألازحرة بًغْعة جُبيَ ٤ظا اإلآِٟم  ،بط حؿعى الٗضيض مً اإلااؾؿاث ْ اإلاىٓماث الٗاإلايت لترؾيش مباصئها ْ مٟاَيم
الجٓصة في ٖملياتها الخهييٗيت ْ السضميت ٢هض مجابهت الخدضياث اإلاغجبُت بكضة الخىاٞـ ْ الخ٨ي ٠م٘ الخٛحراث التي
جدضر ؾٓاءا ٖلى اإلاؿخٓٔ اإلادلي ؤْ ؤلا٢ليمي ؤْ الضْلي ْ،ألظل الخهٖٓ ٫لى حٛيحراث ٗٞليت ْظب خهٓ ٫الخٛيحر في
مجاالث ٖضيضة باإلااؾؿت ْ مً ؤَم مجاالث الخٛيحر في ْل بصاعة الجٓصة الكاملت اإلاجاالث الشالر التي جمشل مدٓع الخٛيحر في
َظا اإلاجا ٫مجها الخٛيحر الش٣افي ْ الِي٨لي ْ الخ٨ىٓلٓجيٟٞ،ي ْا ٘٢الخا ٫بصاعة الجٓصة الكاملت حٗجي الخٛيحر في ز٣اٞت
اإلاىٓمتًٞ،غْعة اٖخماصَا ٖلى ز٣اٞت جغ٦ؼ ٖلى ٢اٖضة مخيىت ْ الٗمل ٖلى جُٓيغ َظٍ الش٣اٞت ْ٣ٞا للٓغْٞ ، ٝغٚم احؿام
َظٍ ألازحرة بالشباث الٓاَغر  ،بال ؤجها جخإزغ بالخٛيحر الخانل ْ.يِٓغ طل ٪مً حٛيحر ألاٞغاص لب٘ى ألا٩ٞاع ْ الؿلٓ٦ياث
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التي يدملٓجها َٓاٞ ٫ترة جٓاظضَم صازل اإلااؾؿت  ،يٗمل زاللِا الخٛيحر الش٣افي ٗ٦مليت صازليت تهض ٝمً زاللِا اإلااؾؿت
للخ٨ي ٠م٘ ٖملياث الخٛيحر الضازليت مً ؤظل الاهضماط ْ الساعظيت مً ؤظل الخ٨يٓ٧ ْ،٠ؾيلت مً ْؾاثل جد٣ي ٤ؤَضاٝ
اإلااؾؿت يٗض الِي ٫٪الخىٓيمي آلاليت التي يخم مً زاللِا ج٣ؿيم وكاَاث اإلااؾؿت ْ جٓ٩يً الٓخضاث ؤلاصاعيت ْ جيؿيِ٣ا ْ
يدضص مً زاللّ مضٔ هُا ١ؤلاقغا ْ ٝجٟٓيٌ الهالخياث ،البض مً حٛحرٍ بلى َي٩ل يدىاؾب ْ الىمِ الجضيض اإلاخب٘ في
ؤلاصاعة  ْ ،ال٦دؿاب اإلااؾؿت مِام ظضيضة،ؤؾاليب ظضيضة،بصاعة ظضيضة  ،ز٣اٞت ظضيضة َ ْ ،غ ١ظضيضة لل٣يام بالٗمل
البض مً ال٣يام بٗمليت الخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي بةصزا ٫ج٨ىٓلٓظيا ظضيضة في الاهخاط ؤْ هٓام ظضيض  ْ،يمً َظا الؿيا ١ههل
بلى ببغاػ مٗالم مجاالث الخٛيحر الخىٓيمي في ْل بصاعة الجٓصة الكاملت.
.1ماَيت الخؼيحر الخىٓيمي:
يخجلى الخٛيحر الخىٓيمي في الٗضيض مً الهٓع ٦خٛحر ألاْيإ الا٢خهاصيت ْ الاظخماٖيت ْ الش٣اٞيت ْ ٚحرَا ْ،باٖخباع
مىٓمت ألاٖماٖ ٫ىهغا مِما في الخياة الا٢خهاصيت ْ هٓاما مٟخٓخا يٗيل الخٛيحرٞ،هي جىمٓ ْ جخُٓع ْ جخٟاٖل م٘ ٞغم ْ
جدضياث بيئتها التي جيكِ بها،خيض يٗخبر الخٛيحر الخىٓيمي مً بحن اإلاٟاَيم التي هالذ اَخمام الباخشحن ْ الضاعؾحن في ظمي٘
اإلاجاالثٞ،ةهىا هجض ال٨شحر مً ال٨خاب ٢ض ؾاَمٓا بك٩ل ٦بحر في هدض خيصياث َظا اإلآِٟم.
.1.1مـهىم الخؼيحر الخىٓيمي:
ٖغ ّٞػهغياء الضوعر بإهّ":اهخ٣ا ٫مً ْي٘ بلى ْي٘ آزغ،الِض ٝمىّ ؤن يٓ٩ن بلى ألاًٞل ْ ألا٦ثر اهخاظا ْ ؤصاء  ،بديضيدخاط َظا الخٛيحر بلى ٓ٢ة ص ٘ٞحؿِل ٧اٞت مغاخلّ اإلاخخابٗت ْ جم٨ىّ مً الٓنٓ ٫بلى ؤَضا." ّٞ
مً زالَ ٫ظا الخٗغي ٠وؿخيخج ؤن الخٛيحر الخىٓيمي َٓ ٖباعة ًٖ ٖمليت اهخ٣ا ٫مً ْي٘ بلى ْي٘ آزغ ؤًٞل ْ ؤ٦ثر
بهخاظا ْ ؤصاء  ْ،ال يخد ٤٣طل ٪بال مً زال ٫مجمٖٓت مً الجِٓص ْ ال.ٔٓ٣
٦ما ٖغ ّٞزًحر واْم خمىص الـغيجاث بإهّ ":الخٛيحر الخىٓيمي بمٗجى بٖاصة الِىضؾت ْ َٓ بمشابت بٖاصة جهميمإلاجاالث الٗمل ٧اٞت في اإلاىٓمت ْ َظا يخُلب هٓغة قمٓليت ْ جدضيض لؤلَضا ْ ٝجٓٞحر الضٖم مً ٢بل ؤلاصاعاث ْ بخؿاؽ
بالخاظت الٟٗليت للمىٓمت بةٖاصة جٓ٩يً هٟؿِا" .
مً زالَ ٫ظا حٗغي ٠وؿخيخج ؤن الخٛيحر الخىٓيمي ؤْ بٖاصة الِىضؾت َٓ بمشابت بٖاصة جهميم إلاجاالث الٗمل اإلآظٓصة في
اإلاىٓمت بىٓغة قاملت  ،ل٩ي يىجر يجب ؤن يٓ٩ن َىا ٥صٖم مً ٢بل ؤلاصاعة مً ؤظل بهجاخّ.
ٝرخحن هجض ماحض عبض الخم مؿاعضة ٖغ ٝالخٛيحر الخىٓيمي ٖلى ؤهّ ٖ ":باعة ًٖ حٛيحر مٓظّ ْ م٣هٓص ْ َاصْْٝإ يؿعى لخد٣ي ٤الخ٨ي ٠البيئي (الضازلي ْالساعجي) بما يًمً الاهخ٣ا ٫بلى خالت جىٓيميت ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى خل اإلاك٨الث
".
مً زال ٫مِٟٓم وؿخيخج ؤن الخٛيحر الخىٓيمي ٫يـ بٗمليت ٖٟٓيت بل َٓ ظِض مٓظّ ْ م٣هٓص ْ يٓ٩ن لّ َض ٝيؿعى
إلخضار الخ٨ي ٠م٘ اإلاؿخجضاث.
 - 1ػ٦غيا الضْعر ْ آزغْن"،وْاةف و عملياث مىٓماث ألاعماٌ " ،صاع الياػْعر لليكغ ْ الخٓػيٖ٘،مان،ألاعصن،2010،م .22
 - 2زًحر ٧اْم خمٓص الٟغيجاث ْ آزغْن"،الؿلىن الخىٓيمي مـاَيم معانغة"،بزغاء لليكغ ْ الخٓػيٖ٘،مان،ألاعصن،1،2009ٍ،م .340
 - 3ماظض ٖبض الخ ٤مؿاٖضة"،ئصاعة اإلاىٓماث (مىٓىع هلي)"،صاع المؾحرة ٖ ،مان ،ألاعصن ، 2013 ، 1 ٍ ،م .341
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ْ يٗغ ّٞمهُـى عكىر ٖلى ؤهّ ":الاهخ٣ا ٫مً خالت بلى خالت ؤزغٔ مٛايغة ْ ٖاصة ما يٟترى ؤن يٓ٩ن الخٛيحر إلاا َٓؤخؿً مً الٓيٗيت الؿاب٣ت  َٓ ْ ،زُٓة مً زُٓاث الخٛيحر ْ حهض ٝبلى بهجاػ اإلاِام ٖلى َغي ٤اجبإ اؾتراجيجيت
الاهخ٣ا ٫مً الجؼجي بلى ال٨لي  ْ ،ألاَضا ٝالتي جإؾؿذ مً ؤظلِا اإلاىٓمت بمىهجيت اخؿً ْ ٗٞاليت ؤًٞل لٛغى بقبإ
الخاظاث اإلااصيت ْ اإلاٗىٓيت لؤلٞغاص الظيً ييكُٓن صازل اإلااؾؿت " .
مً زالَ ٫ظا الخٗغي ٠وؿخيخج ؤن مهُـى عكىر اج ٤ٟم٘ ػهغيا الضوعر  ،خيض اهّ ٖغ ٝالخٛيحر الخىٓيمي ٖلى ؤهّ
ٖمليت الاهخ٣ا ٫مً مغخلت بلى مغخلت ؤًٞل مسالٟت جماما للمغخلت ألاْلى ،جٓ٩ن ًٖ َغي ٤الاهخ٣ا ٫الجؼجي ْ،طل ٪بٛغى
اقبإ خاظاث ألاٞغاص الٗاملحن في اإلااؾؿت.
٦ظل ٪يٗغ ّٞالخٛيحر الخىٓيمي بإهّ":حٛيحر ملمٓؽ في الىمِ الؿلٓ٧ي للٗاملحن ْ،بخضار حٛيحر ظظعر في الؿلٓ٥الخىٓيمي ليخٓا ٤ٞم٘ مخُلباث مىار ْ بيئت الخىٓيم الضازليت ْ الساعظيت " .
مً زالَ ٫ظا الخٗغي ٠يم ً٨ال ٫ٓ٣ؤهّ ال يم٨ىىا ال ٫ٓ٣ؤن الخٛيحر خضر ٗٞال ،بال بطا ال خٓىا ْظٓص حٛيحراث في الجاهب
الؿلٓ٧ي لل٘املحن  ْ،الظر بضْعٍ ياصر بلى خضْر حٛيحر في الجاهب الخىٓيمي للماؾؿت،ألن الِض ٝألاؾاسخي للخٛيحر َٓ
اإلآاثمت بحن اإلاىار الخىٓيمي الؿاثض في اإلااؾؿت ْ بيئت الٗمل الضازليت ْ الساعظيت.
ٞيما ط٦غ  sinneBالخٛيحر بإهّ  " :الاؾخجابت للخٛيحر هديجت لٓي٘ اؾتراجيجيت جش٣ي٠يت َاصٞت للخٛيحر اإلاٗخ٣ضاث ْ ال٣يمْ الِي٩ل الخىٓيمي ْ ظٗلِا ؤ٦ثر مالثمت للخُٓع الخ٨ىٓلٓجي الخضيض ْ جدضياث الؿٓ." ١
ْ مً زالَ ٫ظا الخٛيحر وؿخيخج ؤن  sinneBخضص ؤَم مجاالث الخٛيحر الخىٓيميْ،التي ٧اهذ مدٓع صعاؾدىا َظٍ  ْ ،هي ٖلى
الخٓا: ٫الخٛيحر الش٣افي  ،الخٛيحر الِي٨لي،الخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي،خيض ؤن الخٛيحر يٓ٩ن ًٖ َغيْ ٤ي٘ زُت جخًمً َظٍ
اإلاجاالث .
ْ يٗغ ّٞؾعيض عُيىر الخٛيحر بإهّ ٖ " :مليت حكمل ؾلٓ٦ياث ألاٞغاص ْ َيا٧ل الخىٓيم ْ هٓم ألاصاء ْ ج٣ييمِا ْالخ٨ىٓلٓظيا  ْ ،طل ٪بٛغى الخٟاٖل ْ الخ٨ي ٠م٘ البيئت اإلاديُت " .
مً زالَ ٫ظا الخٗغي ٠وؿدىج ؤن ؾٗيض ُٖيٓر خضص هٟـ مجاالث الخٛيحر الخىٓيمي التي خضصَا  sinneBبال ؤهّ ؤياٝ
هٓم اإلاٗلٓماث لِظٍ اإلاجاالث،خيض ؤن الِض ٝمً ْعائها َٓ الخإ٢لم م٘ ألاْيإ الساعظيت.
ْ مً زال ٫ما جم اؾخٗغايّ ٞةن الخٛيحر الخىٓيمي ْاَغة مهاخبت للخدٓ ٫الا٢خهاصر الظر ؤظبر اإلااؾؿاث ٖلى
البدض ًٖ ؤؾاليب خضيشت مً ؤظل الخٟاّ ٖلى الب٣اء ْ جد٣ي ٤الخٓاػن ْ الخ٨ي ٠في الىٓام الجضيض ٖ ْ،ليّ ٞةن َضٝ
الخٛيحر الخىٓيمي بخضار حٗضيل في ؾلٓ ٥ألاٞغاص َْيا٧ل اإلااؾؿاث ْ ألاصْاث الخ٨ىٓلٓظيت الخضيشت اإلاؿخسضمت َٓ ه٣لِا
مً ْيِٗا الخالي بلى الٓي٘ اإلاغٓٚب ٞيّ ًٖ َغي ٤الخسُيِ الِاص ْ ٝاإلاؿخمغ.
 - 1مهُٟى ٖكٓر  "،أؾـ علم الىــ الخىٓيمي"،اإلااؾؿت الَٓىيت لل٨خاب،الجؼاثغ ،1992،م .203
 -2مإمٓن ؤخمض ؾليم ص٢اؾمت  "،الخؼيحر الخىٓيمي صعاؾت ميضاهيت الججاَاث اإلاضيغيً في ؤلاصاعاث الخىىميت في مداؿٓت ئعبض  -ألاعصن -
هدى صواؿع و ؾماث ومعىكاث و مخُلباث هجاح حهىص الخؼيحر الخىٓيمي "،مجلت ؤلاصاعر  ،الٗضص ، 88ماعؽ ، 2002م .82
 -3بال ٫زل ٠الؿ٩اعهّ ،الخُىيغ الخىٓيمي و ؤلاصاعر" ،صاع اإلاؿحرة ٖ ،مان  ،ألاعصن ،2009 ،م م . 51_50
 - 4مدمض يٓؾ ٠الىمغان الُٗياث  "،ئصاعة الخؼيحر و الخدضياث العهغيت للمضيغ،عؤيت معانغة إلاضيغ اللغن الىاخض و العكغيً " ،صاع
الخامض لليكغ ْ الخٓػي٘ ٖ ،مان،ألاعصن ، 2006،م . 94
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.2-1مجاالث الخؼيحر الخىٓيمي:
يالخٔ بهٟت ٖامت ؤن مجاالث الخٛيحر الخىٓيمي مدؿٗت ْ مخىٖٓت ب٣ضع احؿإ ْ جىٕٓ ؤَضا ٝالخٛيحر الخىٓيمي ٚحر ؤن
الظر يدضص مجا ٫الخٛيحر الخىٓيمي َٓ الٓغْ ٝالضازليت ْ الساعظيت ل٩ل مىٓمت ْ بهٟت ٖامت ٞةن ؤ٦ثر مجاالث الخٛيحر
في اإلاىٓمت هي :
 هٓام ألاٞغاص ْ ؾلٓ٧اتهم  :مشل الخٛيحر في اججاَاث ألاٞغاص ْ بصعا٧اتهم ْ هٓم الاجهاالث ْ الخٓاٞؼ.
 هٓام َي٩ل اإلاىٓمت ْ َغ ١الٗمل  :مشل الخٛيحر َي٩ل اإلاىٓمت مً الىٓام اإلاي٩اهي٩ي بلى الىٓام الخيٓر ْ جلؿيِ
بظغاءاث الٗمل ْ الخٓؾ٘ في بغهامج ؤلازغاء الْٓيٟي.
 حٛيحر في مسغظاث اإلاىٓمت :مشل الخٗضيالث في مؿخٓٔ ظٓصة اإلاىخج ْ ؤهٓاّٖ.
 الىٓام الخ٨ىٓلٓجي:مشل بصزا ٫آالث ظضيضة ْ بصزا ٫هٓم ال٨ترْهيت ظضيضة ْ اؾخسضام مٗضاث.
 الىٓم ؤلاصاعيت:مشل هٓم طصيضة في مجاالث الخسُيِ ْ الخىٓيم ْ الخٓظيّ ْ الغ٢ابت.
 الىٓام الدؿٓي٣ي:مشل بظغاء حٗضيالث في ؾياؾت البي٘ ْ في الخٛلي ْ ٠الخٗبئت ْ في مىاٞظ الخٓػي٘ .
خيض ؤهّ يخم بخضار الخٛيحر الخىٓيمي في اإلااؾؿت ًٖ َغي ٤مجمٖٓت مً اإلاجاالث ْ،التي ؾىداْ ٫التر٦حز زالَ ٫ظٍ
الٓع٢ت البدشيت ٖلى ٧ل مً الخٛحر الش٣افي ْ الخٛيحر الِي٨لي ْ الخٛيحر الخ٨ىٓلٓظيا:
.1_2_1الخؼيحر في الثلاؿت :
خيض حٗغ ٝالش٣اٞت الخىٓيميت ٖلى ؤجها ":مؼيج مً ال٣يم ْ الاٖخ٣اصاث ْ الاٞتراياث ْ الخٓٗ٢اث التي يكتر ٥بها ؤٞغاص
اإلاىٓمت ْ يؿخسضمٓجها في جٓظيّ ؽلِٓ٦م ْ خل مكا٧لِم ْ،بالخالي ٞاإلاىٓمت جلجإ بلى بصزا ٫الخٛيحراث بك٩ل مؿخمغ مً
ؤظل جد٣ي ٤ؤَضاِٞا بك٩ل ؤًٞل ٞ ،ش٣اٞت اإلاىٓمت جخمحز بالضيىام٨يت ْ الخٛيحر ْ َظا ما يجٗل مخسظر ال٣غاع يإزظْن في
خؿباجهم ال٣يم الخىٓيميت ْ ألاهٓمت الؿاثضة صازل اإلاىٓمت ٖىض ْي٘ زياعاثَمالاؾتراجيجيت للخٛيحر.
ْ ٖليّ ٞالخٛيحر الش٣افي َٖٓ":مليت صازليت تهض ٝمً زاللِا اإلاىٓمت للخ٨ي ٠م٘ ٖملياث الخٛيحر الضازليت مً ؤظل
الاهضماط ْ،الساعظيت مً ؤظل الخ٨يٞ ٠ىُ٣ت البضايت في الخٛيحر هي جدضيض ظٓاهب الؿلٓ ْ ٥صِٗٞا ْ حٗؼيؼَا صازل ؤعظاء
اإلاىٓمة،بىاءا ٖلى حصسيو ص٢ي ٤للٓي٘ الخالي لئلَاع الش٣افي".
يدبحن لىا ؤن الخٛيحر الش٣افي حهض ٝبلى بخضار حٗضيل في ؾلٓ٦ياث ؤٞغاص الخىٓيم في بيئت قٟاٞت مضٖمت آللياث
الخىاٞـ،م٘ زل ٤طَىياث ظضيضة إلصاعة اإلاىٓمت جامً بًغْعة الخٛيحر ْ باإلاباصت التي يغيضْن جغؾيسِا صازل اإلاىٓمت .
.2-2-1الخؼيحر في الهييل:
حٗخبر الِيا٧ل الخىٓيميت مً ؤ٦ثر اإلاجاالث الخىٓيميت ٖغيت للخٛيحر  ،خيض ؤن مٗٓم الخٛيحراث التي جدضر باإلاىٓمت
ٚالبا ما يدبِٗا حٛيحراث بالِيا٧ل الخىٓيميت ْ الٗال٢اث الاوؿاهيت  ْ،يدضر الخٛيحر في الِي٩ل الخىٓيميت بما يد ٤٣اإلاغْهت

 - 1مدمض الهحرفي"،الؿلىن الاصاعر العالكاث ؤلاوؿاهيت "،صاع الٓٞاء لضهيا اليكغ ْ الخٓػي٘  ،الاؾ٨ىضعيت ، 2007 ، 1ٍ ،م . 218
 - 2هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب،٤م . 218
 - 3ػ٦غياء الضْعر ْ آزغْن"،وْاةف و عملياث مىٓماث ألاعماٌ "،مغظ٘ ؾاب،٤م م . 45_44
ٖ - 4لي ٖبض هللا"،الخدىالث و زلاؿت اإلاإؾؿت"،اإلالخ٣ى الضْلي ألاْ ٫خٓ ٫الا٢خهاص الجؼاثغر في ألالٟيت الشالشت٧،ليت الٗلٓم
الا٢خهاصيت،ظامٗت البليضة  ،الجؼاتع ،يٓمي  21_20مار  ، 2006م . 286
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للخىٓيم ال٣اثم ْ مالثمخّ م٘ الخٛيحراث الجضيضة ٖ ْ،اصة يإحي الخٛيحر في الِي٩ل الخىٓيمي ألر مىٓمت َبيٗيت في الغؾالت ،
ؤْ اليكاٍ ظؼثيا ؤم ٧ليا ٧ان ،ؤْ في ألاَضا ٝؤْ في الخ٨ىٓلٓظيا ؤْ جٓؾي٘ حجم الٗملياث للخ٨ي ٠م٘ اإلاخٛحراث اإلاديُتْ،
٧اؾخجابت لظل ٪جلجإ اإلاىٓمت بلى بوكاء ؤْ بلٛاء مهالر ْ ؤ٢ؿام ؤْ حٛيحر في َي٩ل الؿلُت ؤْ حٛيحر في ازخهاناث مؿىضة
للٓخضاث الخىٓيميت ؤْ حٛيحر في اإلاؿمياث الْٓيٟيت ؤْ البُا٢اث الٟىيت للمِام ؤْ ج٣ليو ؤْ ػياصة ٖضص اإلاىانب ؤْ زٍُٓ
الاهخاط ْ،يغٔ ٦شحر مً الٗلماء ْ الباخشحن ْ اإلاماعؾحن ْ مضيغر اإلااؾؿاث الىاجخت ؤن اإلااؾؿاث التي جدخٓر ٖلى َي٩ل
جىٓيمي ال مغ٦ؼر مغن يم٨جها الخ٨ي ْ ٠الاؾخجابت الؿغيٗت .
.3-2-1الخؼيحر في الخىىىلىحيا:
الخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي َٓ اؾخدضار َغٖ ١لميت ْ ؤؾاليب ٖمل ؤصاثيت ؤًٞل  ،لخدؿحن الاهخاط ؤْ اؾخدضار الخجِحزاث
الٟىيت ْ آلاالث ْ ؤصْاث الٗمل التي حؿخسضم في ٖملياث بهخاظيت  ،بما يؿِم في ع ٘ٞظٓصة اإلاىخج ْ ػياصة ٦ميخّ٦،ما جدغم
اإلاىٓماث اليٓم ٖلى الخُٓيغ الخ٨ىٓلٓجي لخجىب جلٓر البيئت ْ اإلادآٞت ٖلى اإلاديِ الٗام ْ يمان ؾالمت الٗامل ْ
اإلاؿتهل.٪
.2ماَيت ئصاعة الجىصة الكاملت:
بن اإلاىاٞؿت في ألاْؾاٍ ْ ال٨ياهاث اإلااؾؿيت جخُلب ظِضا بصاعيا مخمحزا ْ ؤؾلٓبا حؿيحرا ْ جىٓيميا ٗٞاال  ،ألن ؤْيإ
البيئت الخىٓيميت الخاليت ؤٞغػث نٓعة ْاضخت ًٖ حجم الخدضياث التي جٓاظّ َظٍ اإلااؾؿاث اإلاٗانغة ِٓٞ ،غث الخاظت
اإلالخت لالَخمام بٗىهغ الجٓصة ٞ ،هي ٖمليت ال جخد ٤٣بال في ْل ؤؾلٓب بصاعر مخمحز ْ مىهج حؿيحر ٗٞا ، ٫يم ً٨اإلااؾؿت
مً الخ٨ي ْ ٠الخإ٢لم م٘ اإلاخٛحراث ْ مجابهت الخدضياث  ،لظا يغٔ ال٨شحر مً الٗلماء بإن مىهج بصاعة الجٓصة الكاملت يٗض مً
ألاؾاليب الخضيشت ألا٦ثر ٗٞاليت في ؤلاصاعة ْ الدؿيحر .
.1-2مـهىم ئصاعة الجىصة الكاملت :
بن بصاعة الجٓصة الكاملت هي الٟلؿٟت ؤلاصاعيت الخضيشت  ،جإزظ ق٩ل هٓام بصاعر قامل ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ بخضار حٛيحراث
ظظعيت ْ بيجابيت ٖلى ٧ل شخيء صازل اإلااؾؿت  ْ،ؤضخذ بظل ٪زياعا ال بضيل لّ ْؾِ البيئت الخىاٞؿيت التي ال جشلذ ٖلى
خا ْ ، ٫ال جتر ٥مجاال للجمٓص ْ الب٣اء في الٓي٘ هٟؿَّ ْ،ظٍ اإلاغخلت هي مغخلت اجساط الجٓصة بٗضا اؾتراجيجيا ْ بُٖائها
اَخماما زانا مً َغ ٝؤلاصاعة الٗليا ٦مٟخاح لخد٣ي ٤اإلاحزة الخىاٞؿيت .

 - 1ؤْؾغيغ مىٓع ْ ؾٗيض مىهٓع ٞااص"،الخُىيغ الخىٓيمي و ئصاعة الخؼيحر في اإلاىٓماث الخىىميت (اإلاخُلباث و اإلاعىكاث)"ْ،عقت بدض في
اإلااجمغ الٗلمي الضْلي خٓ ٫ألاصاء اإلاخمحز للمىٓماث ْ الخٓ٩ماث٧،ليت الخ ْ ١ٓ٣الٗلٓم الا٢خهاصيت  ،ظامٖت ْع٢لت ،يٓمي  09- 08ماعؽ
،2005م . 272
2-

Jan Brilman , les meilleures pratiques du management , édition organisation , 3eme édition ,2001 , p376 .
 jan Brilman , Ibidem , p376ـ 3

 -4الٗمغر ٞىُاػر"،جلييم جُبيم هٓام ئصاعة الجىصة الكاملت بمىانـاث ؤلايؼو باإلاىٓمت الجؼاةغيت مً زالٌ اججاَاث الُبلت
ؤلاقغاؿيت"،ؤَغْخت م٣ضمت لىيل قِاصة الض٦خٓعاٍ في ٖلم الىٟـ الٗمل ْ الخىٓيم ،ظامٗت مىخٓعر٢،ؿىُيىت،الجؼاثغ ، 2011،م .188
 -5نبريىت خضيضان"،اججاَاث العماٌ هدى جُبيم ئصاعة الجىصة الكاملت،صعاؾت ميضاهيت باإلاُاخً الىبري لعىيىاث"،ؤَغْخت م٣ضمت
لىيل قِاصة الض٦خٓعاٍ في جىميت ْ حؿيحر اإلآاعص اللكغيت،ظامٗت باجي مسخاع ٖ ،ىابت  ،الجؼاثغ ، 2014 ،م . 101
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 ٦ما يٗغِٞا مضخذ أبى الىهغ ٖلى ؤجها ٞ " :لؿٟت بصاعيت خضيشت ٞغيذ هٟؿِا زال٣ٖ ٫ض الدؿٗيىاث بديض ؤنبدذؤؾلٓب خياة للمىٓماث الا٢خهاصيت زانت الهىاٖيت ْ مىهج اإلاىاٞؿت ْ الب٣اء في ألاؾٓا. " ١
مً زالَ ٫ظا الخٗغي ٠يم ً٨ال ٫ٓ٣ؤن بصاعة الجٓصة الكاملت هي ٖباعة ًٖ ٞلؿٟت ْمىهج ظضيض َغؤث ٖلى اإلاىٓماث
الا٢خهاصيت ْ الهىاٖيت مجها في ٞترة الدؿٗيىاث.
 ٦ما ٖغِٞا عبض الـخاح مدمىص ؾليمانٖ":باعة ًٖ َغي٣ت إلصاعة اإلاىٓمت جغ٦ؼ ٖلى الجٓصة ْهي مبييت ٖلى مكاع٦تالجمي٘ لخد٣ي ٤الىجاح مً زال ٫بعياء الٗميل بما يٗٓص بالىٖ ٟ٘لى الجمي٘ ْ اإلاجخم٘ " .
يٗغِٞا خؿً خؿحن البيالور ٖلى ؤن":الجٓصة الكاملت حكحر بلى ز٣اٞت ظضيضة في الخٗامل م٘ اإلااؾؿاث الاهخاظيت لخُبي٤مٗايحر مؿخمغة  ،ليـ  ِ٣ٞلًمان الجٓصة بل ؤيًا ْ َظا َٓ ألاَم  ،ظٓصة الٗلميت التي يخم مً زاللِا اإلاىخج " .
ْ يمً هٟـ الؿياٞ ١هي ٞلؿٟت بصاعيت خضيشت طاث َاب٘ قامل ْ ٖام إلاسخل ٠ظٓاهب الخىٓيمٞ،خد٣ي ٤الجٓصة
مؿاْليت ظمي٘ ؤًٖاء اإلاىٓمت مً ٢مت الِغم ختى ٢اٖضجّ م٘ ظٓصة ألاهٓمت  ،الش٣اٞت الخىٓيميت  ،الِي٩ل
الخىٓيمي،ؤؾاليب ْ بظغاءاث الٗمل.
. 2-2زهاةو ئصاعة الجىصة الكاملت :
جخمشل زهاثو بصاعة الجٓصة الكاملت ٦مضزل للخٛيحر الكامل صازل اإلاىٓمت ٞيما يلي:
 ألازظ في الخؿبان في بَاع بصاعة الجٓصة الكاملت ظمي٘ خاظاث ْجُلٗاث الؼباثً. ٧ل ْْيٟت جٓظّ عؾاثلِا السانت اإلااصيت ْاللكغيت هدٓ الخدؿحن اإلاؿخمغ ْطل ٪بخٓظيّ مٓاعصَا هدٓ الخدؿحن ْالخُٓيغْالٓ٢ايت مً اإلاكا٧ل بضال مً اللجٓء بلى الخصخيذ.
ز٣ا ٝاإلااؾؿت خيض ؤن ٧ل ؤٞغاص اإلااؾؿت في ٧ل اإلاؿخٓياث يجب ؤن يضمجٓا الجٓصة في ٖملِم.
 الجٓصة جىضمج في ة بصاعة الجٓصة الكاملت هي بصاعة حكاع٦يت حٗخمض ٖلى مٓاَب ؤلاصاعة ْالٗاملحن ؤيًا للخدؿحن اإلاؿخمغ ألصاء اإلااؾؿت.. 3-2مباصب ئصاعة الجىصة الكاملت :
جخمشل مباصب ئصاعة الجىصة الكاملت ٞيما يلي:
 يمىً للجىصة أن جضاع:ؤر يم ً٨الخسُيِ لِا مً زالْ ٫ي٘ الؿياؾاث ْزُِ ْٓ٢اٖض لِا ٦ما يم ً٨جىٓيمِا مًزال ٫لجان ْاظخماٖاث ْمؿاْلياثْ،جخٓػٕ ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٓياث٦،ما يم ً٨جٓظيّ ألاشسام ْاإلاغجبُحن بها مً زال٫
ْظٓص ال٣ياصة ْظماٖاث الٗملْ،الاجهاْ ٫الخذ ٞحز ْؤيًا مخابٗت الجٓصة ْالغ٢ابت ٖلحها مً زال ٫ظِٓص اإلا٣اعبت ْالخدليالث
ؤلاخهاثيت للخبايً بحن ألاصاء الٟٗلي ْاإلاٗايحر.
 - 1مضخذ ؤبٓ الىهغ"،أؾاليب ئصاعة الجىصة الكاملت"،صاع الٟجغ  ،ال٣اَغة  ، 2008 ،1 ٍ ،م . 65
ٖ - 2بض الٟخاح مدمٓص ؾليمان"،الضليل العلمي لخُبيم ئصاعة الجىصة الكاملت " ،بيترا ٥للُباٖت ْ اليكغ  ،مهغ  ، 2001 ، 1ٍ ،م . 8
 jan Brilman , Ibidem , P 233 .ـ

ٖ - 4بض الخ ٤ؾاثخي،مدمض زشحرر "،مداولت لضعاؾت ئصاعة الجىصة الكاملت في اإلاإؾؿاث ؤلاؾدكـاةيت الجؼاةغيت"،الٗضص ، 33
،2007م9
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 العميل َى مدىع الجىصة َْ :ظا يٗجي ؤن ٖلى اإلاضيغيً ؤن يدضصْا مٓانٟاث الؿل٘ ْالسضماث مً ْظِت هٓغ الٗميلْليـ مً ْظِت هٓغ اإلاىٓمت ْ ،بىاء ٖلى طل ٪يخم جدضيض اإلاٗايحر ْمٗضالث ألاصاء ْاإلآانٟاث التي حكب٘ اخخياظاث الٗمالء.
 اإلاعايحر واإلاعضالث واإلاىانـاث هي لب الجىصة  :يم ً٨جغظمت اخخياظاث ْعٚباث الٗمالء في ق٩ل مٓانٟاث للؿل٘ ؤْالسضمت  ،ؤْ مٗايحر جدضص ما َٓ ؾليم ْمٗضالث لؤلصاء اللكغر ْ الٗملياث َْىا ٥ؤهٓمت ٖاليت حؿاٖض ٖلى صا ٥مشل ؤلايؼْ
ْحؿاٖض في الخىٓيم.
 الاؾخمغاعيت:هٓام الجٓصة الكاملت يٓي٘ ل٩ي يب٣ى  َْٓ ،ليـ هٓام يُب ٤مغة ْاخضة،بل َٓ هٓام يٓمي صاثم ل٩ي يؿخمغْٖلى ٧اٞت الٗما ٫الالتزام بّ.
 ألاؿغاص َم الؿبب في جدليم الجىصة  :اإلاٗايحر جٓضر ال٘ملياث ٣ٞض يلتزم بها ؤْ ال يلتزم بها ألاٞغاص بال ؤهّ يم ً٨صِٗٞم بلىالاهًباٍ ْالالتزام مً زال ٫الخضعيب ْ الخٓاٞؼ ْ ،مىذ الهالخياث ْجٓ٩يً ظماٖاث الٗمل ْالاجها.٫
 اللياؽ أصاة َامت للجىصة:يخم ٢ياؽ ؤصاء الٗملياث بمضٔ ؾغٖتها ْج٩لٟتها ْالالتزام بمٓانٟاتها زم ب٘ص طل ٪يخم م٣اعهتما جم جىٟيظٍ باإلاٗايحر ْيخم جدليل الٟغْْ ١الخبايً اخهاثيا لخدضيض مضٔ الالتزام باإلاٗايحر.
 الالتزام بمبضأ الخدؿحن اإلاؿخمغ  :حٗخمض الجٓصة الكاملت ٖلى الخدؿحن اإلاؿخمغ الظر يخًمً جدضيض الٗمليت ْ٢ياؾِاْمٗغٞت اإلاكا٧ل في الٗملياث ْؤؾبابها ْبصزا ٫الخدؿيىاثْ،الخٗضيالث في اإلاٗايحر زم ٢ياؽ ألاصاء بٗض الخٗضيالث زم الخىٟيظ
ْالاجها ٫بالٗمالء ل٣ياؽ عياَم ْبالٗاملحن لخضعيبهم ٖلى الخٗضيالث الجضيضة.
.3الخؼيحر الخىٓيمي همضزل إلخضار الجىصة الكاملت :
بن لجٓء اإلاىٓماث بلى جبجي ٞلؿٟت بصاعة الجٓصة الكاملت هخج ًٖ ْظٓص ٖضة  ٔٓ٢صاٗٞت زاعظيت ْ صازليت،ؤزغث بك٩ل
٦بحر ٖلى بؾتراجيجياتهاَ ْ،ظا ما ظٗلِا جخسظ الخٛيحر الخىٓيمي ٦مضزل إلخضار َظٍ الٟلؿٟت٣ٞ،امذ بةظغاء ٖضة حٛحراث
ظظعيت ْ قاملت في مسخل ٠اإلاجاالث،ؾىداْ ٫في َظا الٗىهغ الخُغ ١بلى زالزت ظٓاهب ؤؾاؾيت مؿِا الخٛحر ْ هي الخٛيحر
الش٣افي  ،الخٛيحر الِي٨لي ْ ؤزحرا ْ ليـ آزغا الخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي.
.1-3اإلاإؾؿت بىنـها هٓاما مـخىخا في ْل مديِ مخؼحر:
ل٣ض ؤصث الخدٓالث ال٨برٔ التي ٖغِٞا مديِ اإلااؾؿت ْ،حؿاعٕ الخُٓعاث التي ال يؼا ٫يخمحز بها ختى اليٓم  ،بلى ه٣ل
اإلااؾؿت مً طل ٪اإلآِٟم الًيٖ ٤لى ؤجها هٓام مٛل ، ٤ال جازغ ْ ال جخإزغ بالبيئت اإلاديُت بها ،بلى مِٟٓم ؤْؾ٘ ْ ؤقمل ،
زانت م٘ ِْٓع ؤَم مضاعؽ ال٨ٟغ الخىٓيمي ؤال ْ هي مضعؾت الىٓم،خيض ؤنبذ يىٓغ للماؾؿت ٖلى ؤجها هٓام مٟخٓح
جخٟاٖل باؾخمغاع م٘ اإلااؾؿاث ألازغٔ في اإلاجخم٘ ،مً ؤظل جإمحن مضزالتها مً جل ٪اإلااؾؿاث ْ جؼْيضَا بمسغظاتها ٦ ،ما
ؤجها جخإزغ بٗٓامل بيئيت ؤزغٔ ٖضيضة مً ا٢خهاصيت ْز٣اٞيت ْ ٚحرَا.
ٞاإلااؾؿت هٓام اظخماعي وؿبي ْ بَاع جيؿي٣ي ٖ٣الوي بحن ؤوكُت مجمٖٓت مً ألاٞغاص جغبُِم ٖال٢اث مترابُت ْ
مخضازلت يخجِٓن هدٓ جد٣ي ٤ؤَضا ٝمكتر٦ت ْ جيخٓم ٖال٢اتهم بهي٩ليت مدضصة في ْخضاث بصاعيت ْْيٟيت طاث زٍُٓ
 ؤخمض ماٍ ع  " ،جُىيغ اإلاىٓماث" ،الضاع الجامٗيت  ،الاؾ٨ىضعيت  ، 2001 ،م م . 582 _ 581 ؾٓهيا الب٨غر "،ئصاعة الجىصة الكاملت " ،الضاع الجامٗيت  ،الاؾ٨ىضعيت  ، 2000 ،م 2 12 - 3خؿحن خغيم " ،ئصاعة اإلاىٓماث " ،صاع خامض لليكغ ْ الخٓػي٘  ،ألاعصن  ، 2003 ، 1ٍ ،م . 37
1
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مدضصة الؿلُت ْ اإلاؿاْليت  ،حٗمل زاللِا اإلااؾؿت ٖلى جلبيت الخاظاث الاوؿاهيت بُغي٣ت مىٓمت طاث وؿ ٤مٗحن
يٓظِِا.
ْ ٢ض ؤ٦ض َظٍ ال٨ٟغة بٓ٣لّ ":بن اإلااؾؿت ال جٖ ٠٣ىض خضْص مجمٖٓت مً الكغ٧اء ْ اإلاؿاَمحن ْ ْؾاثل الاهخاط ،ِ٣ٞ
ٞهي ظؼء مً هٓام قامل ْ هي ٞيّ هٓام ٞغعي ْ بالخالي ال يمٖ ً٨ؼلِا ًٖ اإلاديِ الش٣افي ْ الا٢خهاصر ْ الجٛغافي ْ
الؿياسخي اإلآظٓصة ٞيّ ٞ ،اإلااؾؿت ج٣يم ٖال٢اث مخٗضصة م٘ ٧ل ٖىانغ َظا اإلاديِ ْ بهظا ٞهي جازغ في اإلاديِ ْ جخإزغ هي
في خض طاتها " .
ٞم٘ ِْٓع هٓغيت الىٓم ؤنبدذ اإلااؾؿت هٓاما ٞغٖيا حٗمل يمً قب٨ت مترابُت مً الىٓم الش٣اٞيت ْ الاظخماٖيت ْ
الا٢خهاصيت ْ اإلآاعص الُبيٗيت ْ اللكغيت ْ ٚحرَا،مجها ما لّ نلت مباقغة باإلااؾؿت مً خيض جد٣ي ٤ؤَضاِٞا ْ ،ؤزغٔ لِا
جإزحر ٚحر مباقغ ٖلى َظٍ المئؾؿت .
 .2-3بيئت اإلاىٓماث ؤلاصاعيت و خخميت الخؼيحر:
بن الخٛيحر ؤمغ يغْعر ْ خخمي ٦ما ؤهّ ٖمليت مؿخمغة ْ مخجضصة ًٞ ،مً هُا ١بيئت اإلااؾؿت ؤلاصاعيت اإلاٗ٣ضة في ٖالم
ؾغي٘ الخٛيحر في ٧اٞت اإلاجالث ْ،بظماال يم ً٨ط٦غ ؤَم الجٓاهب التي جا٦ض ٖلى خخميت الخٛيحر ْ جبجي ؤؾاليب الخىميت
ؤلاصاعيت في ْل الخدٓالث الخانلت في البيئت ٦ما يلي:
 الاهٟجاع ال٨مي ْ الىٓعي في اإلاٗلٓماث ْ اإلاٗغٞت.
 الخٛيحراث اإلاؿخمغة في ؾٓ ١ال ٔٓ٣الٗاملت،ؾٓاء مً هاخيت الٗضص ؤْ التر٦يب الىٓعي للٟ٨اءاث ْ،طل ٪هٓغا للخٛحراث
اإلاؿخمغة في َي٩ل ْ هٓم الخٗليم ْ الخىميت ْ الخضعيب.
 ػياصة الترابِ ْ الخضازل بحن مكغْٖاث ألاٖما ٫هٓغا للترابِ بحن الضْ،٫ما يضٖ ٫لى طل ٪ما هغاٍ اليٓم مً جُٓع مكاعي٘
ألاٖما ٫اإلاخٗضصة الجيؿياث  ْ ،مكاعي٘ ألاٖما ٫الضْليت.
 الاَخمام اإلاتزايض بالىٓاحي الصسهيت ْ الاظخماٖيت ٞ ،ؿلٓ٦ياث ألاٞغاص ١ص حٗغيذ لخٛحراث ؾغيٗت الججاَاتهم ْ
مضع٧اتهم ْ صْاِٗٞم ْ شسهياتهم ٦ىديجت خخميت لخٛحراث الٓغْ ٝاإلاديُت.
٦ما ؤن َىا ٥مجمٖٓت مً الخؼحراث البيئيت العاإلايت مجها:
 اهخ٣ا ٫اإلاجخم٘ مً مالمدّ الهىاٖيت بلى مجخم٘ ؤزغ حهخم باإلاٗلٓماث ْ السضماث.
 الاهخ٣ا ٫مً الا٢خهاص اإلادلي بلى الا٢خهاص الٓ٩وي الٗالمي اهدهاع اإلآظّ الاقترا٦يت ؤما اإلاض الغؤؾمالي.
 اجهياع ؾياسخي لبٌٗ الضِْْٓ ْ ٫ع صْ ٫ظضيضة ْ خضْص ظضيضة لضْ٢ ٫ضيمت.
 ؾياصة ؤؾلٓب خياة ٖاإلايت م٘ بغْػ هؼاٖاث ٓ٢ميت.
 جدغيغ الخجاعة الٗاإلايت ْ ِْٓع ج٨خالث ا٢خهاصيت بحن الضْ.٫
 - 1مدمض ؤ٦غم الٗضلٓوي  "،العمل اإلاإؾس ي " ،صاع ابً خؼم  ،لبىان ، 2002 ،م . 14
- Med nuiga ," la conduite du changement par la qualité dans un contexte socioculturel essai de modélisation
systémique et application " , thése de doctorat en gêné industrielle ,paris , 2003 , p 19 .
2

 -3نالح الضيً مدمض ٖبض الباقي "،الؿلىن الـعاٌ في اإلاىٓماث" ،صاع الجامٗت الجضيضة لليكغ  ،الاؾ٨ىضعيت  ، 2002 ،م
 - 4ؤخمض ماَغ  " ،ؤلاصاعة  ،اإلاباصب و اإلاهاعاث " ،الضاع الجامٗيت  ،الاؾ٨ىضعيت  ، 2008، 3 ٍ،م . 633
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.1-2-3العىامل الضازليت :
بن الخضيض ًٖ الً ٍٓٛاإلاماعؾت ٖلى ؤلاصاعة مً ٦غ ٝالبيئت الخيُت ال ي٣خهغ ٖلى الٗٓامل الساعظيت  ْ ، ِ٣ٞبهما
يكمل ٦ظل ٪الٗٓامل البيئيت الضازليتَ،ظٍ ألازحرة لِا جإزحر ٦بحر ٖلى هجاح ْ اؾخمغاعيت الخىٓيماث ؤلاصاعيت ٞ ،ليـ بٓؾ٘
ؤر بصاعة ؤن جً٘ اؾتراجيجيت ْ ازخياع البضاثل اإلاىاؾبت لِا .
ْ َىا ج٨مً ؤَميت َظا الخدليل الظر يؿاَم في ج٣ييم ال٣ضعاث ْ الام٩اهاث اللكغيت ْ اإلاٗىٓيت ْ الخىٓيميت اإلاخاخت
لئلصاعة ْ ،بٓاؾُتها يخم جدضيض ه٣اٍ الٓ٣ة ْ حٗؼيؼَا لالؾخٟاصة مجها ْ البدض ًٖ َغْ ْ ١ؾاثل جضعيمِا مؿخ٣بال ،بما
يؿاٖض في الً٣اء ٖلى اإلاٗٓ٢اث البيئيت ْ اهتهاػ الٟغم اإلآظٓصة ٞحها٦،ما يدضص ه٣اٍ الًٗ ٠ختى يم ً٨الخٛلب ٖلحها ْ
اخخٓائها ببٌٗ ه٣اٍ الٓ٣ة الخاليت لئلصاعة٦،ما يا٦ض َظا الخدليل ٖلى يغْعة الترابِ بحن الخدليل الضازلي ْ الخدليل
الساعجي ٞالٟاثضة مًٖضمت في خالت ال٨ك ًٖ ٠الٟغم ْ اإلاساَغ للبيئت الساعظيت صْن الٖٓ ٝٓ٢لى الى٣اٍ التي جمشل ٓ٢ة
للمىٓمت ؤْ يٟٗا لِاٞ ،ةطا ٧ان الِض ٝمً جدليل البيئت الضازليت يخمشل في الٖٓ ٝٓ٢لى ه٣اٍ الٓ٣ة ْ الًٗٞ ،٠ةن طل٪
يمشل الُغي٣ت التي جغقض الهتهاػ الٟغنت ْ ججىب اإلاساَغ ْ جذ ظيمِاٞ ،ل٩ل بصاعة هٓاحي ٓ٢تها التي جسخل ٠ه٣اٍ
يِٟٗا٦،ما ؤجها جسخل ٠مً بصاعة ألزغٔ ْ،بيئت ٖمل بلى بيئت ؤزغٔ ِٞ،ظا الخدليل يجب ؤن يىهب ٖلى الٗٓامل التي جمشل
ال٣ضعاث ْ الام٩اهاث اإلاخاخت،ؾٓاءا ٧اهذ َظٍ ال٣ضعاث ماصيت ٧اإلايكأث ْ الِيا٧ل ؤلاصاعيت ؤْ اللكغيت مجها ْ الخىٓيميت
ْالخىٟيظيت ْ ،طل ٪مً خيض مضٔ ٟ٦إة البىاء الخُبي٣ي ْ مضٔ جٓاٞغ الٟ٨اءاث ؤلاصاعيت اإلاُلٓبت بال٨م ْ الىٕٓ اإلاىاؾب ،بلى
ظاهب الٗٓامل اإلاٗىٓيت التي جمشل مضٔ ٓ٢ة الٗال٢اث بحن ألاٞغاص ْ جماؾ ٪ظماٖاث الٗمل ؤلاصاعيت ْ الهٓعة اإلاغسست لضٔ
الجمِٓع خٓ ٫جل ٪ؤلاصاعة .
ٞمً الٗٓامل الضازليت اإلادخمت ٦ظل ٪لخبجي الخىميت ؤلاصاعيت مً زال ٫الخٛيحر هجض ؤؾاؾيحن َما  :الغٚبت في ج٩امل
ؤلاصاعة ِْٓ ْ ،ع ماقغاث ؤْ بٓاصع ِْٓع اإلاكا٧ل الضازليت ٣ٞ ،ض حٗترر ؤلاصاعة ٞتراث ْخضاتها ْ ؤ٢ؿامِا ًٖ بًِٗا
البٌٗ  ،خيض ياصر ج٣سخيم الٗمل ْ الخسهيو الجضيض بلى ابخٗاص ؤلاصاعاث ًٖ بًِٗا البٌٗ ْ اؾخ٣اللِا بىٟؿِا مما
ياصر بلى ٣ٞضان محزة الخ٩امل ْ الخيؿيَ ، ٤ىا جيكإ الغٚبت في جٓخيض ؤ٢ؿام ؤلاصاعة ْ الخيؿيٞ ٤يما بيجها٦،ما جؼصاص الغٚبت
في اإلاؼيض مً الخ٩امل َْ ،ىا جِٓغ مٗاهاة ؤلاصاعة مً مكا٧ل صازليت خاصة مما يؿخلؼم الخضزل مً زالْ ٫ؾاثل ْ ؤصْاث
الخىميت ؤلاصاعيت إلاٗالجت َظٍ اإلااقغاث التي جٓحي بدضْر مكا٧ل بصاعيت ْ جىٓيميت  ْ،لٗل بصاعة الجٓصة الكاملت ْاخضة مً
ؤوؿب ْؾاثل ْ ؤصْاث الخىميت ؤلاصاعيت ٓ٧جها تهض ٝبلى الخ٩امل ْ الخيؿي ٤بيم ٧اٞت ْخضاث ْ ؤ٢ـام الخىٓيماث مً زال٫
جبجي الِي٩ل الخىٓيمي اإلاخ٩امل .
ْ ٖمٓما يم ً٨خهغ ْ بظما ٫الٗىانغ البيئيت الضازليت في ٧ل مً التزام ؤلاصاعة الٗليا  ،جبجي ز٣اٞت جىٓيميت ظضيضة
ْتهيئت اإلاىار اإلاالثم ٢بل جُبي ٤ألاؾاليب الخضيشت بما يًم بٖاصة جهميم ْ بىاء الِيا٧ل ؤلاصاعيت ْ جدؿحن الاجهاالث ،صٖم

ٖ - 1بض الٗؼيؼ نالر بً ظبخٓع  "،ؤلاصاعة الاؾتراجيجيت  ،ئصاعة حضيضة في عالم مخؼحر " ،صاع اإلاؿحرة لليكغ ْ الخٓػي٘ ْ الُباٖت ٖ ،ضن 3 ٍ،
 ، 2007 ،م . 184
 - 2مٓسخى اللٓػر " ،الخىميت ؤلاصاعيت "  ،صاع ْاثل لليكغ ٖ ،مان  ،ألاعصن ، 2000،م.253
ٖ -3بض الٗؼيؼ نالر بً ظبخٓع " ،ؤلاصاعة الاؾتراجيجيت  ،ئصاعة حضيضة في عالم مخؼحر " ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ  ،م . 185
 - 4ؤخمض ماَغ "،ؤلاصاعة  ،اإلاباصب و اإلاهاعاث  ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ  ،م . 67
 5ـ ٖبض الٗؼيؼ نالر بً ظبخٓع  "،ؤلاصاعة الاؾتراجيجيت  ،ئصاعة حضيضة في عالم مخؼحر "،مغظ٘ ؾب ٤ط٥عٍ  ،م . 192
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ْ الجهٓى ب٣ضعاث الٟ٨اءاث اللكغيت مً زال ٫جىميت ْ جضعيب ٢ضعاتهم بما يخٓا ْ ٤ٞمخُلباث َظٍ ألاؾاليب ،م٘ اجبإ
ؤهٓمت مٟ٨إة ْ جدٟحز ماصيت ْ مٗىٓيت.
ٛٞالبا ما يٗغ ٝهُا ١ؤلاصاعة ْ خضْص جُبيِ٣ا ٖلى ؤنٓ ٫ؤلاصاعة ْ  ٔٓ٢الٗمل بها ٦ما ؤن ٖملِا يخمشل في بصاعة ؤٖمالِا ْ
جيؿحر ؤمٓعَا بُغي٣ت ؤ٦ثر مً الاَخمام بما يضْع خٓلِا  ،بمٗجى ؤن ؤلاصاعة جغ٦ؼ في ٖملِا ٖلى ألامٓع الضازليت ؤ٦ثر مً ألامٓع
الساعظيت ْ َظا ما جا٦ضٍ اإلاماعؾاث ؤلاصاعيت  ْ ،يٓ٣م َظا الاٞتراى ٖلى يٓء مٟاَيم الٗاإلايت الخ٣ليضيت ،بال ؤن ٨ٞغة
الٗاإلايت بضؤث جإزظ ؤبٗاصا ظضيضة ٞإنبدذ الخضْص الؿياؾيت بحن الضْ ٫ليـ لِا ؤَميت.
.2-2-3العىامل الخاعحيت:
بن َض ٝؤلاصاعة اليٓم ؤنبذ ليـ الخهٖٓ ٫لى اإلاٗلٓماث ٞيما يجغر صازل ؤلاصاعة ْ بهما الخاظت الغثيؿيت هي الخهٓ٫
ٖلى بياهاث ٖما يدضر خٓلِا ْ زاعظِا٦،ما ؤن ؤلاصاعة في اإلاجخمٗاث الخضيشت ْظضث لخخٟاٖل ْ جخٓا ٤ٞمِٗا لخد٣ي ٤هخاثج
اإلاغٓٚبت ْ ٖليّ ٞالٗٓامل الساعظيت لِا جإزحر في الخٟاّ ٖلى صيمٓمت ْ اؾخمغاع ال٨ياهاث الىاقُت في البيئاث اإلاسخلٟت ْ
مجها:
َ لباث الؼباثً .
 الخٛيحر الؿغي٘ في الخ٨ىٓلٓظيا الؿغيٗت.
 الخٛحراث الؿياؾيت ْ ال٣اهٓهيت.
 الخٛحراث في ال٣يم الاظخماٖيت ال٣اثمت ْ التي ؤصث بلى جدٓ ٫همِ الخياة مً مغج٨ؼ ٖلى الجزٖت الٟغصيت بلى مغج٨ؼ ٖلى
الجزٖت الجماٖيت.
 الٟغم ْ التهضيضاث الىاججت مً الخيبا خٓ ٫مؿخ٣بل اإلااؾؿت.
خيض ؤن مداْلت ظٗل الٗالم ٧لّ ؾْٓ ١احصة ْ مداْلت الخض مً جضزل الجِاث الغؾميت في اليكاٍ الا٢خهاصر ْ ،
بغْػ ْاَغة الكغ٧اث اإلاخٗضصة الجيؿياث ْ جدغيغ عؤؽ اإلاا ْ ٫الخجاعة الضْليت ْ بػالت الخٓاظؼ ْ ال٣يٓص  ،ؾٓاء ٧اهذ ماصيت
٧الخضْص ؤْ مٗىٓيت مً زال ٫نياٚت ٓ٢اهحن حؿِل ٖمليت جباص ٫الؿل٘ ْ البًاج٘ ْ حـمذ بمغْعَا ْ خغ٦تها ْ اوؿيابها ب٩ل
ؾِٓلت ٞ ،ةن َظا الا٢خهاص الٓ٩وي ي٨ؿب الىٓام الٗالمي اؾخ٣الال طاجيا ٦،ما ييكإ ًٖ َظا الا٢خهاص الٓ٩وي مك٩لت ؤزغٔ
جخمشل في نٗٓبت الخد٨م ٞيّ.
٦ما خٓيذ الخٛحراث الخ٨ىٓلٓظيت باالَخمام الكضيض مً ٢بل صْ ٫الٗالم  ،بط حِٗضث َظٍ الضْ ٫بدىٟيظ زُِ جىمٓيت
مخُٓعة هي في ؤقض الخاظت ل٩ل مخُلباث الخىميت ْ مجها الخىميت الخ٨ىٓلٓظيت ْ،مداْلت الاؾدشماع ًٖ َغي ٤اؾخحراصَا ْ ،
بالخبٗيت ياصر طل ٪بلى يغْعة جٓٞحر الٓ٩اصع الَٓىيت لدكٛيلِا٦،ما ؤن الؿغٖت في الابضإ ْ الازتراٖاث ظٗل مؿإلت الخىميت
ؤلاصاعيت مؿإلت خشميت لخٓاظّ َظا الخٛيحر الؿغي٘ في الخ٨ىٓلٓظيا ْ ٧ ١ٓٞل طلٞ ٪ةن اؾخحراص الخ٨ىٓلٓظيا ٢ض يك٩ل ٖبئا
ٖلى اؾخ٣ال ٫ؤلاصاعة الٗامت اإلاؿخٓعصة لِا ٦ ،ما هلٟذ الاهدباٍ بلى ؤن الخٛحراث الٗلميت ْ الخ٨ىٓلٓظيت الخاليت ْ اإلاؿخ٣بليت
ؾخاطر بلى حٛيحر مٗايحر الذ٢ييم الخىٓيمي بلى مٗايحر ٖاإلايت ْ،ما مٗايحر ْ اقتراَاث ؤلايؼْ بال صليال ٖلى َظٍ الخ٣ي٣ت ْ
 1ـ ػيض مىحر ٖبٓر " ،ؤلاصاعة و اججاَاتها اإلاعانغة ،وْاةف اإلاضيغ" ،ميكٓعاث صاع صظلت  ،ألاعصن ، 2007 ،م .21
- Jan Brilman," les meilleures pratiques du management, édition organisation , 4eme édition2003 .p 422 .

 مدمض نٟٓث ٢ابل  "،الضوٌ اٌهاميت و العىإلات " ،الضاع الجامٗيت،الاؾ٨ىضعيت  ، 2003 ،م .21 -هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م 4 . 33
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حؿاب ٤اإلاىٓماث اليٓم في الخُبي ْ ٤الؿعي اإلاًجي للخهٖٓ ٫لى قِاصاث اإلاُاب٣ت للمٗايحر ؤْ اإلا٣اييـ الٗاإلايت التي
خضصتها مىٓٓمت ؤلايؼْ بال جإ٦يض ميضاوي لظل.٪
.3-3الخؼيحر الخىٓيمي في ْل ئصاعة الجىصة الكاملت:
يإحي الخٛيحر الخىٓيمي ٗ٦مليت مهاخبت لخُبي ٤بصاعة الجٓصة الكاملت باإلااؾؿت  ْ ،لخُبي ٤بصاعة الجٓصة الكاملت
بهٟت قمٓليت ٢ ،ض يمـ الخٛيحر مسخل ٠ظٓاهب اإلااؾؿت ْ َظا جبٗا للخاظت بلى الخٛيحر في طل ٪الجاهب  ْ ،ألظل
الخهٖٓ ٫لى حٛيحراث خ٣ي٣يت ْظب خهٓ ٫الخٛيحر في َظٍ ألابٗاص الشالر ْ هي ٧اآلحي:
.1-3-3الخؼيحر الثلافي:
: 1-1-3-3مـهىم زلاؿت الخىٓيميت:
ي ٫ٓ٣مدـىّ أخمض حىصة ؤن ز٣اٞت اإلااؾؿت "مجمٖٓت مً اإلاٗخ٣ضاث الٗمي٣ت جخٗل ٤ب٨يٟيت جىٓيم الٗمل ْ مماعؾتالؿلُت ْ ،مٟ٨إة الٗاملين ْ مغا٢بت ؤصائهم ْ اهًباَِم في الٗمل ْصعظت الغؾميت اإلاُلٓبت " ْ ٖليّ ٞةن الش٣اٞت
الخىٓيميت حٗجي مجمٖٓت مً ال٣يم ْ اإلاٗخ٣ضاث ْ ألاهماٍ اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿت  ،بط ل٩ل ماؾؿت ز٣اٞتها السانت بها.
:2-1-3- 3أقياٌ الثلاؿت اإلاىٓمت:
ْ يم ً٨الخٗبحر ًٖ ز٣اٞت اإلااؾؿت بإق٩اٖ ٫ضيضة ؤَمِا:
َ .1غيلت الخعامل اليىميت :مىاصاة ألاٞغاص باؾم الٗاثلت،للـ عبُت الٗى ٤ؤزىاء الٗمل...بلخ.
 .2كىاعض العملٖ :ضم مٛاصعة م٩ان الٗمل ٢بل الغثيـ مشال.
 .3كيم العمل  :مشال الخميحز في ٧ل شخيء يخم ٦ما َٓ الخا ٫في قغ٦ت مغؾيضؽ ٖلى ؾليل اإلاشا. ٫
. 3-1-3-3الجىاهب التي اإلاخعللت بالثلاؿت و الجىصة:
ْمً بحن الجٓاهب التي ييبػي ؤن حكمل ٖلحها ز٣اٞت اإلااؾؿت اإلاخٗل٣ت بالجٓصة ؤَمِا :
 التر٦حز ٖلى الٗميل.
 اخترام آلازغيً ْ الهض ١في الخٗامل مِٗم.
 السُإ في ٞغنت الخُٓع.
 الخغم ٖلى الخٟاوي في الٗمل ْ ٖلى ؤصاثّ الصخيذ مً اإلاغة ألاْلى.
 الخدلي بغْح الخمحز في ٧ل شخيء يخم ال٣يام بّ.
 الخدلي ؤيًا بغْح الٟغي ْ ٤الخٗاْن.

 - 1ؤخمض بً ٖيكاْر " ،ئصاعة الجىصة الكاملت ( ألاؾـ الىٓغيت و الخُبيليت و الخىٓيميت في اإلاإؾؿاث الؿلعيت و الخضميت )" ،صاع خامض
ٖ ،مان ،الاعصن  ، 2013 ، 1ٍ ،م . 50
 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م 2 . 50 -هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 3 . 51
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. 4-1-3-3الخؼيحر الثلافي همضزل إلصاعة الجىصة الكاملت :
حكمل ألابٗاص الخًاعيت في اإلاىٓمت ال٣يم اإلاٗايحر الؿلٓ٦يت ْ الخىٓيم ٚحر الغؾمي ْ بقبإ الخاظاث الصخ نيت ْ
صعظاث الخدٟحز ْ مٓا ٠٢ألاٞغاص ْ ظماٖاث الٗمل  ْ ،الٗال٢اث بحن ألاٞغاص ْ بحن الجماٖاث الٗمل ْ ،الخٟاٖل ؤلاوؿاوي
بحن ألاٞغاص ْ بحن الجماٖاث  ،خيض ؤن ٖمليت الخضزل مً ؤظل بخضار الخٛيحر حكمل ظمي٘ َظٍ اإلاٗايحر .
ْ يم ً٨بخضار الخٛيحر مً زال ٫ج٣ضيم خؼمت مج٩املت مً الاَاعاث ال٣يميت  ،تهض ٝبلى جُٓيغ اإلاىٓماث ْ جىميتها ْ
حؿخمض مً اإلاٟاَيم ْ ألا٩ٞاع ؤلاصاعيت ْ الخىٓيميت  ْ ،التي ؤنبدذ جمشل اججاَاث ٖاإلايت ْ التي جمشل ٞيمايلي :
 بن الٟغص يميل بلى الاؾخ٣ال ٫في ٖملّ ْ الخغيت في ؤصاثّ.
 يجب ان يٓ٩ن للٟغص ٞغم الازخياع في الٗمل ْ في الغاخاث اإلاخاخت لّ .
 يخجّ الٟغص بلى بقبإ خاظاجّ الؿاميت ْ التي جدَ ٤٣مٓخاجّ الصسهيت ْ بطا ما جهاصمذ خاظاث الٟغص الصسهيت م٘
خاظاث اإلاىٓمت ٣ٞض يخجّ البٌٗ بلى بُٖاء ألاْلٓيت إلقبإ خاظاتهم الصسهيت.
 يجب ٖلى اإلاىٓمت ؤن جىٓم ؤٖمالِا ختى جهبذ ألاصْاع ْ الٓاظباث طاث مٛؼٔ ْ مدٟؼة ْ بظل ٪تهيإ للٗاملحن بها مؼايا
باإلياٞت بلى الخٓاٞؼ اإلااصيت ْ ألاظٓع الٗاصلت.
 يخًاءٞ ٫اع ١ال ْ ٔٓ٣الؿلُت بحن اإلاؿخٓياث الخىٓيميت ْ ؤن الخٛيحر مؿخمغ في َظا الاججاٍ  ،م٘ بجاخت ٞغم الازخياع
في الٗمل ْ جٓاٞغ ٞغم الغاخت ٞؿٓ ٝحٗخمص ال٣ياصة ؤمثر ٖلى الخإزحر مجها ٖلى الٓ٣ة ْ الؿلُت .
ْ ْ٣ٞا لىمٓطط ما٦جزر الظر يخٗل ( ٤بالخىٟيظ الاؾتراجيجي ْ يٓ٣م ٖلى 7عىامل هي  :الاؾتراجيجيت،الِي٩ل،ألاهٓمت،همِ
ؤلاصاعة،ازخياع ألاٞغاص  ،اإلاِاعاث ْ ،التي جضْع ٧لِا خٓ ٫اإلادٓع ؤْ ال٣لب َْٓ الٗامل الؿابٕ ْ اإلاخمشل بال٣يم اإلاكتر٦ت ؤْ
الش٣اٞت اإلاىٓميت) ،بهّ ٖىضما جهبذ الجٓصة هي ال٣يمت اإلاكتر٦ت اإلاغ٦ؼيت في اإلاىٓمت ٞةن ٧ل شخيء ؾيدبِٗا  :ألاهٓمت ،
الاؾتراجيجيت  ،الِي٩ل  ،همِ ؤلاصاعة،اإلاِاعاث،ازخياع ألاٞغاص ْ ،مً َىا البض مً بىاء ز٣اٞت مىٓميّ جدىاؾب م٘ بصاعة ا٫ظٓصة
الكاملت ْ ٞلؿٟتها لخضٖيم الخُبي ٤لِا ْ.بن الٓ٣اٖض ْ اإلاشل ْ ال٣يم اإلاىاؾبت لِظٍ الش٣اٞت البض ؤن حؿخمض ْ ججؿض اإلآِٟم
الكمٓلي للجٓصة ْمباصت الجٓصة ْ،هي ؤَمِا:
 حصسيو ْ جلبيت عٚباث ْ جٓٗ٢اث الٗميل.
 جدضيض الٗميل ْ اإلآعص الضازلي ل٩ل ٖامل ؤْ ٖمليت.
 جدمل اإلاؿاْليت ًٖ الٗمل.
 بهجاػ الٗمل بهٓعة صخيدت مً اإلاغة ألاْلى.
 الٓالء للمىٓمت.
 الكٗٓع بالٟسغ بالٗمل.
 الجٓصة مؿاْليت الجمي٘.
 اإلاٗيب الهٟغر.
 حصجي٘ ؤلابضإ ْ الابخ٩اع.
 مدمض الهحرفي  "،ئصاعة الخؼيحر " ،صاع ال٨ٟغ الجامعي  ،الاؾ٨ىضعيت  ، 2008 ،م . 49 -2عٖض ٖبض هللا الُاجي ْ ٖيسخى ٢ضاصة " ،ئصاعة الجىصة الكاملت " ،صاع الياػْعر ٖ ،مان  ، 2008 ،م م . 134- 133
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 الٗمل بغْح الٟغي.٤
 الخدؿحن اإلاؿخمغ .
مما ؾب ٤وؿخُي٘ ؤن ه ٫ٓ٣ؤن جُبي ٤مِٟٓم بصاعة الجٓصة الكاملت يؿخضعي بظغاء حٛيحر ظظعر في ز٣اٞت ْ في َغي٣ت
الٗمل صازل اإلااؾؿت ْ طل ٪يخُلب بالخدضيض بىاء ز٣اٞت جىٓيميت جٓ٩ن الجٓصة مغج٨ؼاتها ْ ٞلؿٟت ج٨ٟحرَا ْ ٧ل َظا
يؿدىض بلى الخٗليم ْ الخضعيب الصخيذ ْ الٟٗا ٫اإلاخٗل ٤بالجٓصة .
خيض جٟغػ البيئت الش٣اٞيت ؾٓاء اإلادليت ؤْ الساعظيت في ٖالم جخٟاٖل ْ جخضازل ز٣اٞخّ ْ جؼخٞ ٠يّ الش٣اٞت الٛغبيت ٖلى
ز٣اٞاث ؤزغٔ  ْ ،جٟغػ َظٍ البيئت الش٣اٞيت حٛيحراث في ٢يم ْ اججاَاث ْ ؾلٓ٦ياث الىاؽ ٦مغئْؾحن ْ عئؾاء ْ ٖمالء ْ
مٓعصيً  ..بلخ  ْ.يازغ الخٛيحر في ؾلٓ٦ياث الغئؾاء ْ اإلاغءْؾحن ٖلى ٝاٖليت ألاصاء الخىٓيمي .
●مً زال ٫ما جم ٖغيّ ؾاب٣ا ؾىداْ ٫الخٗ٣يب ْمىا٢كت اإلاُٗياث التي جم ظمِٗا خٖٓ ٫ىهغ الخٛيحر الش٣افي مً ؤظل
بخضار بصاعة الجٓصة الكاملت :
 - 1خؿب ْظِذ هٓغها ٞةن ؤْٖ ٫ىهغ يؿاٖض ٖلى بخضار الخٛيحر الش٣افي َٓ ؾِغ اإلاىٓماث ٖلى حٛيحر البيئت الش٣اٞيت
الؿاثضة  ،خيض جٓ٣م بٌٗ اإلااؾؿاث بخدضيض هٕٓ اللباؽ ْ لٓهّ ٞ ،ىجض ؤن ماؾؿت هجمت لالجهاالث حؿِغ ٖلى للـ
ٖمالِا َا٢م ؤؾٓص م٘ عبُت ٖى ٤بغج٣اليت ْ َظا عاظ٘ للٓن الكغيدت .
٦ - 2ما هجض ؤن بٌٗ ألازغ مً اإلااؾؿاث يٓ٣م بخٛيحر اللٛت التي يمخلِ٨ا ألاٞغاص مً رالٚ ٫غؽ مهُلخاث ظضيضة جخالءم
م٘ الش٣اٞت الجضيضة مً ؤمشلتها مبضؤ % 0زُإ  ،الخميحز  ،الجٓصة  ،ال لخٓاصر الٗمل ْمً بحن َظٍ اإلااؾؿاث ماؾؿت
ٞغجيا. ٫
 - 3مً ظِت جٓ٣م بٌٗ اإلااؾؿاث بخٛيحر ؾلٓ٧اث ألاٞغاص الساَئت ٖ ْ ،لى ؾليل اإلاشا ٫مشال ال٣يام بٗضث بظغاءاث في
مجا ٫ألامً ْ الٓ٢ايت ْمً هماطط َظٍ اإلااؾؿت هجض ماؾؿت ٞغجيا ٫التي خْ ٤٣عاء اهتهاط َظا اإلابضؤ  %0خاصر ٖمل َيلت
ٖام ٧امل  ،خيض ٚغؾذ في ٖمالِا ٢يم ظضيضة َ ًٖ ،غي ٤بٖضاصَا لبرامج جٓ٩يً في مجا ٫ألامً ْ الٓ٢ايت  ْ ،جٓٞحر ٧ل
الٓؾاثل الالػمت لظل. ٪
.2-3-3الخؼيحر الهيهلي :
. 1-2-3-3مـهىم الهييل الخىٓيمي :
يٗغ ٝالِي٩ل الخىٓيمي ٖمٓما ٖلى ؤهّ " ؤلاَاع الظر يدضص التر٦يب الضازلي للماؾؿت  ِٓٞ ،يٓضر ؤلاصاعاث ْ ألا٢ؿام
التي جٓ٣م بإصاء ألاوكُت ْ ألاٖما ٫اإلاُلٓبت بٛيت جد٣ي ٤ؤَضا ٝاإلااؾؿت ٦ ،ما يٓضر هٖٓيت الٗال٢اث بحن ألا١ؾام ْ
حؿلؿل الؿلُاث ْ قب٩اث الاجها ٫بيجها " .
 هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م 134ـ ؤخمض بً ٖيكاْر "،ئصاعة الجىصة الكاملت ( ألاؾـ الىٓغيت و الخُبيليت و الخىٓيميت في اإلاإؾؿاث الؿلعيت الخضميت ) " مغظ٘
ؾاب ، ٤م . 51
 - 3ؤخمض الؿيض مهُٟى  "،ئصاعة الؿلىن الخىٓيمي ( عؤيت معانغة لؿلىن الىاؽ في العمل ) " ،صاع ال٨خاب  ،ال٣اَغة  ، 2005 ،م م
. 461 - 460
 - 4ؤخمض بً ٖيكاْر  "،ئصاعة الجىصة الكاملت ( ألاؾـ الىٓغيت و الخُبيليت و الخىٓيميت في اإلاإؾؿاث الؿلعيت و الخضميت ) "  ،مغظ٘
ؾاب ، ٤م .51
1

و2
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ْ بالخالي ٞةن الِي٩ل الخىٓيمي َٓ ألاصاة الغثيؿيت لخد٣ي ٤ؤَضا ٝاإلااؾؿت ٦ ،ما جخٓلض ٖىّ ٖضصث ٢غاعاث جىٓيميت
خاؾمت ؤَمِا  :جدضيض الٓخضاث الخىٓيميت ْ هُا ١ؤٖمالِا  ،هٖٓيت الٗال٢اث بيجها  ،جٟٓيٌ الهالخياث ْ ٢ىٓاث الاجها٫
التي جغبُِا .
. 2-2-3-3أَميت الهييل الخىٓيمي:
يؿاٖض الِي٩ل اإلاىٓمي في مايلي :
 .1جسهيو ألاٞغاص ْ اإلآاعص ألازغٔ ل٩ل مِمت مً اإلاِام .
 .2جٓييذ اإلاؿاْلياث ألاٞغاص ْ ٦يٟيت اؾخسضامِم لِا مً زالْ ٫ن ٠الْٓيٟت ْ السغاثِ الخىٓيميت ْ زٍُٓ الؿلُت .
 .3حٗغي ٠الٗاملحن بما مخٓ ٘٢مجهم ًٖ َغيٓ٢ ٤اٖض  ،بظغاءاث الدكٛيل  ،مٗايحر ألاصاء .
 .4جدضيض بظغاءاث ظم٘ ْ ج٣ييم اإلاٗلٓماث التي حؿاٖض اإلاضعاء في اجساط ال٣غاعاث ْخل اإلاكا٧ل .
.3-2-3-3حىاهب جهميم الهييل وؿم زبراء الجىصة :
ْ يجم٘ زبراء الجٓصة ٖلى ؤن الِي٩ل الخىٓيمي اإلاخٗضص اإلاؿخٓياث الخىٓيميت ال يم٨ىّ ؤن يدىاؾب م٘ اإلااؾؿاث التي
جُمذ بلى جُبي ٤مِٟٓم بصاعة الجٓصة الكاملت  ،خيض ؤهّ يمخاػ ٖلى الٗمٓم بالهٟاث ْ اإلامحزاث الخاليت :
 بٗض ٢مت الِغم الخىٓيمي ًٖ ٢اٖضجّ بؿلب َٓ ٫زٍُٓ الاجهاَ ْ ، ٫ظا ما يًٖٗ ٠ىهغ الاجها ٫بحن ؤلاصاعة
الٗليا ْ باقي ؤلاصاعاث ال ؾيما ؤلاصاعة الضهيا .
 مغ٦ؼيت الؿلُت ْ مدضْصيت بقغا ٥باقي ؤلاصاعاث في اجساط ال٣غاعاث  ،مما مً قإهّ ؤن ي٣خل عْح الخٗاْن ْ ؤلابضإ صازل
اإلااؾؿت .
٧ ْ ل َظٍ الٗٓامل مً قإجها ؤن جًٖٗ ٠ىهغ الخيؿي ٤بحن مسخل ٠الْٓاث. ٠
٦ما يخ ٤ٟالسبراء ٖلى ؤن الِي٩ل الخىٓيمي الظر يدىاؾب م٘ جُبي ٤مِٟٓم بصاعة الجٓصة الكاملت يجب ان يخه ٠ب٣هغ
زٍُٓ الاجها ٫الغؤؾيت ْ ؾِٓلت الاجها ٫ألا٣ٞيت ْ ،مً زم الخض ٤ٞالؿغي٘ للمٗلٓماث ْ البياهاث بحن ؤظؼاء ال٨يان
الخىٓيمي  ،مما يد ٤٣الخيؿي ْ ٤الخٗاْن ْ حٗؼيؼ الٗمل الجماعي ْ الؿغٖت في ٖملياث اجساط ال٣غاع .
ٞالخٛيحر الِي٨لي يٓ٩ن ٦ظل ٪في ق٩ل بٖاصة ج٣ييم الٓخضاث ؤلاصاعيت  ْ ،بخضار بصاعاث ظضيضة  ،ؤْ ظم٘ ؤلاصاعاث م٘
بصاعاث ؤزغٔ .
ْ الخٛيحر في الِي٩ل الخىٓيمي للمىٓمت ٣ٞض يإحي ٦ىديجت لخٛيحر الغؾالت ؤْ اليكاٍ ؤْ ألاَضا ٝؤْ الخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي ؤْ
زهاثو الٗمالت  ،ؤْ حجم ٖملياث اإلاىٓمت ؤْ ؾٗيا لخ ٟٔالخ٩الي ٠ؤْ إلآاظِت مخٛحراث جىاٞؿيت ؾٓ٢يت ؤْ ٞىيت ؤْ
حكغيٗيت ؤْ ز٣اٞيت ؤْ اظخماٖيت ٨َ ْ ،ظا يخٗحن مشال بوكاء ؤْ بلٛاء ْخضاث جىٓيميت ؤْ حٛيحر في زٍُٓ الاجها ٫ؤْ اللجان
 ،ؤْ ٝرَي٩ل الؿلُت  ،ؤْ حٛيحر في ازخهاناث الٓخضاث الخىٓيميت ؤْ في اإلاؿمياث الْٓيٟيت .
 - 1عٖض ٖبض هللا الُاجي ْ ٖيسخى ٢ضاصة  " ،ئصاعة الجىصة الكاملت "  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م م . 52 _ 51
 - 2ؤخمض بً ٖيكاْر "،ئصاعة الجىصة الكاملت (ألاؾـ الىٓغيت و الخُبيليت و الخىٓيميت في اإلاإؾؿاث الؿلعيت و الخضميت )"،مغظ٘
ؾاب، ٤م م . 52_ 51
 - 3هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م . 50
ٖ - 4مغ ْنٟي ٖ٣يلي  "،ؤلاصاعة اإلاعانغة ( الخسُيِ  ،الخىٓيم  ،الغكابت ) "،صاع ػَغان لليكغ ْ الخٓػي٘  ، 2007 ،م . 372
_ ؤخمض الؿيض مهُٟى  " ،ئصاعة الؿلىن الخىٓيمي ( عؤيت معانغة لؿلىن الىاؽ في العمل ) "  ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م م 5 477-476
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.4.1. 3صوع الخؼيحر الهيىلي في ئخضار ئصاعة الجىصة الكاملت :
يخجؿض صْع الِي٩ل في جٓٞحر ْؾاثل جم ً٨اإلاضعاء مً جيؿي ٤الْٓاث ْ ٠ألاوكُت ْ ألا٢ؿام اإلاسخلٟت مً ؤظل اؾخٛال٫
٧ام٢ ٫ضعاتها ْ مِاعاتها ْ جٓظحهِا هدٓ جد٣ي ٤ألاَضا٨َ ْ ، ٝظا في ْل بصاعة الجٓصة الكاملت البض مً بٖاصة جهميم َي٩ل
اإلاىٓمت بما يخالءم م٘ مِٟٓم ْ ٞلؿٟت بصاعة الجٓصة الكاملت ْ جد٣ي ٤ؤ٢صخى ٞاٖليت في جُبيِ٣ا  ْ ،بٓظّ ٖام جًٟل
الِيا٧ل الخىٓيميت التي جخه ٠باآلحي
 المي ٫بلى الِي٩ل اإلاؿُذ الظر يُٗي ٢ضع ؤ٦بر مً الاؾخ٣الليت .
 اإلايل بلى الالمغ٦ؼيت .
 اإلايل بلى الِي٩ل الًٗٓر ؤْ الِي٩ل ٞغي ٤ؤلاهخاط .
 يمان الخ٩امل بألياث اإلاىاؾبت .
●مً زال ٫ما جم ٖغيّ ؾاب٣ا ؾىداْ ٫الخٗ٣يب ْمىا٢كت اإلاُٗياث التي جم ظمِٗا خٖٓ ٫ىهغ الخٛيحر الّي٨لي مً ؤظل
بخضار بصاعة الجٓصة الكاملت :
 - 1ؤْٖ ٫ىهغ يؿاٖض ٖلى بخضار بصاعة الجٓصة الكاملت َٓ حٛيحر عؾالت اإلاىٓمت  ْ ،التي يجب بٖاصة نياٚت عؾالت
جخًمً مباصت ْ مٗايحر بصاعة الجٓصة الكاملت ٖ ْ ،لى ؾليل اإلاشا َٓ ٫ال٣يام بدبجي مٗياع الجٓصة ٞ ،مٗياع الجٓصة ال ي٣ترن
بجٓصة اإلاىخج  ِ٣ٞبل يجب ؤن يكمل ظٓصة السضمت ؤيًا .
ٖ -2لى اإلاىٓمت ؤن جٓ٣م بةٖاصة ج٣ييم الٓخضاث التي جملِ٨ا ْ التي يخٓ٩ن مجها الِي٩ل الخىٓيمي  ْ ،بٖاصة بىاء ؤْ جهميم
َي٩ل يخماشخى م٘ الٓي٘ التي جغٚب الٓنٓ ٫لّ ٖ ْ ،لى ؾليل اإلاشا ٫جٓ٣م بةوكاء بصاعة ظضرصة زانت بالجٓصة لم جً٨
مٓظٓصة ؾاب٣ا في َي٩لِا الخىٓيمي  ْ ،الِض ٝمً ْعاء طل َٓ ٪الخٛيحر مً ؤظل جبجي مِٟٓم بصاعة الجٓصة الكاملت ،
ٞاإلاىٓماث ال حؿخُي٘ الخبجي َظا اإلآِٟم ما لم ج ً٨جمل ٪بصاعة زانت بالجٓصة .
 - 3بن الخٛيحر في الِي٩ل الخىٓيمي ؤمغ يغْعر  ،يجب ا٢٫يام بّ مً ؤظل بخضار الخٛيحر ْ جبجي مِٟٓم بصاعة الجٓصة الكاملت
 ،خيض ؤن الِي٩ل الخىٓيمي يجب ؤن يٓ٩ن مغن ْ َظا ال يخد ٤٣بال مً زال ٫جٓييذ زٍُٓ الؿلُت التي حؿمذ باهخ٣ا٫
اإلاٗلٓماث ْ اوؿيابها بلى ٧اٞت اإلاؿخٓياث ؤلاصاعيت ب٩ل ؾِٓلت .
 - 4جٓييذ زٍُٓ الؿلُت مً زال ٫بٖاصة جٓػي٘ اإلاِام ْْي٘ ٧ل ٞغص في م٩اهّ .
 - 5جٓييذ بظغاءاث اإلاخبٗت في الٗمل بالُغي٣ت التي حؿمذ للٗاملحن الٗمل بإؾلٓب مٓخض ْ مخىاؾ. ٤
 - 6يغْعة ازخياع الِي٩ل اإلاىاؾب الظر يد ٤٣عؾالت اإلاىٓمت التي ؤنبذ جبجي مِٟٓم بصاعة الجٓصة الكاملت .
 - 3-3-3الخؼيحر الذهىىلىجي :
.1-3-3-3مـهىم الخؼيحر الخىىىلىجي:
حٗض الخ٨ىٓلٓظيا مً اإلآاص الغثيؿيت إلاسخل ٠اإلاىٓماث ْ التي حؿخلؼم يغْعاث جدضيثها ْ حٛيحرَا بٛيت جد٣ي ٤ؤَضاِٞا
الاؾتراجيجيت ْ حٗؼيؼ محزتها الخىاٞؿيت.

 عٖض ٖبض هللا الُاجيٖ ،يسخى ٢ضاصة "،ئصاعة الجىصة الكاملت "،مغظ٘ ؾاب ،٤م . 132ٚ -2ؿان ٢اؾم صاْص " ،جدضيض اإلاحزة الخىىىلىحيت في اإلاىٓماث الهىاعيت ( همىطج عملي للياؽ الابضاع الخلجي )" ْ ،ع٢ت م٣ضمت في
اإلااجمغ
1
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ْ ٢ض ٧اهذ الضعاؾاث في مجا ٫الخ٨ىٓلٓظيا ٖلى مؿخٓيحن  :مؿخٓٔ اإلااؾؿت ٩٦ل  ْ ،مؿخٓٔ الٓخضة في الخىٓيم ٢ ْ ،ض
٧ان لؼاما حٛيحر ؾلٓ ٥ألاٞغاص ْ الجماٖاث لخدىاؾب م٘ الخ٨ىٓلٓظيت اإلاؿخسضمت .
َٓ تهيئت مٗغٞت ؤْ َغ ١ؤْ ججِحزاث ٞىيت ظضيضة حؿخسضم في ٖملياث بهخاظيت ،مما يؿِم في جدؿحن ظٓصة ؤلاهخاط ؤْ
الدؿٓي ٤ؤْ ٦الَما ؤْ ز ٌٟالخ٩لٟت .
ٞاإلا٣هٓص بالخ٨ىٓلٓظيا ظمي٘ ألاصْاث الٟىيت للٗمل ْ ؤصْاث خل اإلاك٨الث ْ جخمشل مجاالث الخٛيحر اإلاغجبُت
بالخ٨ىٓلٓظيا في حٛيحر الجٓاهب الخ٨ىٓلٓظيت للٗمل ْ بظغاءاث ْ َغ ١الٗمل التي جدبِٗا اإلاىٓمت .
ٞالخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي يخُلب اؾذٖما ٫الُغ ١الخضيشت لخدٓيل اإلآاص بلى مىخجاث ؤْ لخدؿحن السضماث  ،خيض ؤن
الخ٨ىٓلٓظيا حٗجي اؾخسضام الٓؾاثل الخضيشت مً َاج ٠ه٣ا ْ ،٫الخاؾباث ْ الكب٩اث الؿل٨يت ْ الالؾل٨يت ْ اإلا٨ىاث
الجضيضة ْ طل ٪مً ؤظل ال٣يام ب٩اٞت اليكاَاث الٟىيت ْ ؤلاصاعيت في اإلااؾؿت .
.2-3-3-3عمليت الخؼيحر الخىىىلىجي همضزل لئلصاعة الجىصة الكاملت:
الخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي ياصر بلى ا٦دؿاب اإلاىٓمت مِام ظضيضة  ،ؤؾاليب ظضيضة  ،بصاعة ظضيضة  ،ز٣اٞت ظضيضة َ ْ ،غ١
ظضيض لل٣يام بالٗمل  ،جخُلب ٖمليت الخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي جسُيِ الخٛيحراث في ألاَضا ْ ٝالاؾتراجيجياث اإلاخٗل٣ت بها ْ ،
الخسُيِ َٓ الٗمليت الخىٓيميت الخيٓيت التي مً زاللِا يم ً٨الخيبا بخُٓعاث ظضيضة  ْ ،ب٢امت عئيت جىٓيميت ْ عؾالت ْ
ؤَضا ٝظضيضة مىاؾبت ل ٔٓ٣الخٛيحر  ْ ،مً زال ٫السُت حؿخُي٘ اإلااؾؿت جُٓيغ اؾتراججياث ْ ؾياؾاث لخىٟيظ
ألاَضا ، ٝبن الخسُيِ ٫لخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي يخُلب ج٣ييما للمساَغ ْ الايجابياث اإلآظٓصة التي جٓاظِِا اإلااؾؿت ْ ،
التر٦حز ٖلى اإلاساَغ التي ٢ض جٓاظِِا اإلااؾؿت بطا جإزغث في بخضار الخٛيحر الالػم في اإلاجا ٫الخ٨ىٓلٓجي ْ َظا يؿاٖض في
الخسُي ٪الاؾتراجيجي اإلايكٓص .
جٓ٣م اإلاىٓمت بالخٛحيع الخ٨ىٓلٓجي إلآاظِت ألاْيإ الجضيضة ْ ا٢خىاء الخ٨ىٓلٓظياث التي حٗٓص ٖلحها بالٟاثضة ٦ ،خسٟيٌ
الخ٩الي ٠جدؿحن الجٓصة ْ الالتزام ؤًٞل بمٓاٖيض حؿليم الاهخاط  ْ ،يخمشل الخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي في اصزاْ ٫ؾاثل اهخاط
خضيشت ؤْ حٛيحر َغ ْ ١زٍُٓ الاهخاط ٦ ،ما ؤهّ يخٗضٔ ْْيٞت الاهخاط خيض ؤن اإلاىٓماث خاليا جٓ٣م بخُٓيغ َغْ ْ ١ؾاثل
الاجها ٫با٢خىاء ْؾاثل ْ ج٣ىياث اجها ٫ظضيضة ْ ،ؤبٗض مً طل ، ٪جٓنل الخ٣ضم الخ٨ىٓلٓجي بلى جُٓيغ َغ ١اإلاٗامالث مجها
َ :غي٣ت جدٓيل ألامٓا ْ ٫الض ٘ٞبٓؾاثل ال٨ترْهيت  ْ ،ؤيًا ال٣يام باله٣ٟاث الخجاعيت ٖبر فب٨ت الاهترهذ  -الخجاعة
الال٨ترْهيت َ ، -ظٍ الكب٨ت التي جسضم ظمي٘ اإلاجاالث مشل ج٣ضيم بغامج الخضعيب ْ الخٗليم ٦ ،ما يٟغى الخ٣ضم
الٗلمي الغاب٘ خٓ ٫الغياصة ْ الابضإ  ،اؾتراجيجياث ألاٖما ٫في مٓاظِت جدضياث الٗٓإلات  ،ظامٗت ٞيالصلٟيا  ،ألاعصن  ،يٓمي  16 - 15ماعؽ
 ، 2015م . 02
 - 1بٓٞاؽ الكغي "، ٠ئصاعة الجىصة الكاملت و الخؼيحر في اإلاإؾؿت الاكخهاصيت  ،صعاؾت ميضاهيت لعحنة مً اإلاإؾؿاث الاكخهاصيت بالكغق
الجؼاةغر "  ،ؤَغْخت م٣ضمت لىيل قِاصة الض٦خٓعاٍ في ٖلٓم الدؿيحر  ،ظامٗت باجي مسخاع ٖ ،ىابت  ،الجؼاثغ  ، 2013 ،م . 126
 -2ؤخمض الؿيض مهُٟى " ،ئصاعة الؿلىن الخىٓيمي (عؤيت معانغة لؿلىن الىاؽ في العمل )" مغظ٘ ؾاب ، ٤م 127
 - 3خؿً مدمض ؤخمض مدمض اإلاسخاع "،ئصاعة الخؼيحر الخىٓيمي (اإلاهاصع و الاؾتراجيجياث)" ،الكغ٦ت الٗغبيت اإلاخدضة للدؿٓي ْ ٤الخٓعيضاث،
ال٣اَغة ، 2014 ، 3ٍ ،م . 69
 -4زًحر مهباح بؾماٖيل الُيُي"،ئصاعة الخؼيحر (الخدضياث و الاؾتراجيجياث اإلاضعاء اإلاعانغيً )" ،صاع خامض ٖ ،مان  ، 2011، 1ٍ ،م
. 60
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الخ٨ىٓلٓجي زانت ج٨ىٓلٓظيا اإلاٗلٓماث يغْعة حٛيحر ألاصْاث ْ ألاؾاليب اإلاؿخسضمت في اإلااؾؿت ٢ ْ ،ض جٓ٩ن َظٍ
الخٛيحراث بؿيُت ال جخٗضٔ الاؾخٗاهت بالخاؾباث آلاليت في ؤصاء بًٗا ألاٖما ٫ؤْ جٓ٩ن حٛيحراث ؤؾاؾيت حكمل اإلااؾؿت
٩٦ل.
جازغ زٓعة اإلاٗلٓماث بك٩ل ٦بحر ٖلى ؤؾاليب ؤلاصاعة ْ ج٣ضيم السضماث بياٞت بلى ٖملياث البي٘ ْ الكغاء ْ جخهاٖض َظٍ
الخإزحراث يٓم بٗض يٓم ْ بك٩ل ؾغي٘ ظضا ألن ج٣ىيت المٖلٓماث ؤنبدذ ظؼءا مً الاججاٍ الِاص ٝبلى اهجاػ اإلاِام اإلاخضاْلت
بٟاٖليت ؤ٦بر  ْ ،بىاء ٖلى طل ٪يىصر اإلاضيغيً ْ ال٣اصة الٗمل ٖلى اؾخسضام ْ اج٣ان ج٣ىيت اإلاٗلٓماث للخىاٞـ مً ؤظل
الب٣اء ْ اجبإ ؾياؾت الاهٟخاح خيا٧ ٫ل جُٓع ج٨ىٓلٓجي .
●مً زال ٫ما جم ٖغيّ ؾاب٣ا ؾىداْ ٫الخٗ٣يب ْمىا٢كت اإلاُٗياث التي جم ظمِٗا خٖٓ ٫ىهغ الخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي مً
ؤظل بخضار بصاعة الجٓصة الكاملت :
 - 1جدذ َياث ما جم بصعاظّ في َظا الٗىهغ هجض ؤن بصاعة الجٓصة الكاملت الٓظّ ألازغ للخ٣ضم الخ٨ىٓلٓجي ْ ِْغث
مؿاَمت بصاعة الجٓصة الكاملت في بخضار الخ٨ي ٠الخ٨ىٓلٓجي صازل اإلااؾؿاث ْ مخُلباث بيئتها الخاليت.
 - 2جىُل ٤بصاعة الجٓصة الكاملت مً مِٟٓم الخ٩امل ْ الكمٓليت ب٣هض ز ٌٟالخباٖض بحن ْخضاث ْ مضيغياث اإلااؾؿاث
اهُال٢ا مً ع ٌٞالخباٖض بحن ال٣مت ْ ال٣اٖضة في الِيا٧ل الخىٓيميت ْ ٞغى الِيا٧ل ألا٣ٞيت الخ٩امليتَ ْ ،ظا صليل ٖلى
جدؿحن الاجهاالث بحن ؤًٖاء الخىٓيم ْ الخيؿي ٤بحن الٓخضاث مما جخُلب جدضيض ْؾاثل الاجها ٫بمبضؤ ؤ٢ل ج٩لٟت ْ
ؤ٢ل ظِض في ايهاَ ٫ظٍ اإلاٗلٓماث ْ اوؿيابها صازل الخىٓيم.
ٞ - 3غى ٦ظل ٪مبضؤ  %0زُإ في الٗمل ؾٓاء ؾل ٪الاهخاط ؤْ ؾل ٪الٗملياث ؤلاصاعيت ٦ظل ٪ج٣ضيم ألاٖما ٫في ؤْ٢اتها
اإلادضصة ْ الخُاب ٤باإلاٗايحر الٗاإلايت اصزا ٫الخ٨ىٓلٓظيا للخا ١بهظٍ الخدضياث ْ جد٣يِ٣ا ٖلى ؤعى ْا ٘٢اإلااؾؿاث.
٦ - 4ظل ٪مبضؤ %0خٓاصر اؾخضعى آلياث ج٨ىٓلٓظيت للخٟاّ ٖلى اإلآعص اللكغر ْ اإلااصر للدصسيو ْ الٗالط.
ٖ - 5لى ٧اٞت بصاعة الجٓصة الكاملت ٛ٦حرَا مً ؤؾاليب الخىميت ؤلاصاعيت في جُٓع صاثم ْ في ال٩اٞت الشاهيت الٗلم ْ الش٣اهت في
عَان صاثم ْ ٖليّ البض الٗمل ٖلى الخ٨يي ٠الخ٨ىٓلٓجي ْ ٤ٞاإلاؿخجضاث الٗهغيت.
زاجمت :
بن جُبي ٤بصاعة الجٓصة الكاملت ٟ٦لؿٟت خضيشت جإزظ ق٩ل مىهج ؤْ هٓام بصاعر قامل ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ بخضار
حٛيحراث ايجابيت ظظعيت ل٩ل ظٓاهب اإلااؾؿت بديض حكمل َظٍ الخٛيحراث ؤزظ ال٣غاع بالخُبي ٤بضءا بتهيئت اإلاىار اإلاىاؾب
بخٛيحر ال٨ٟغ ْ الؿلٓ ٥في خلت ز٣اٞت جىٓيميت جخٓا ْ ٤ٞمخُلباث َظا اإلاىهج  ْ ،بٖاصة جهميم البىاء الخىٓيمي ْ مجغاث
الخُٓع الخ٨ىٓلٓجي ْ زل ١الخ٨ي ٠الخ٣جي ٢ ،بل ْي٘ َظا اإلاىهج مٓي٘ الخُبي ٤الٟٗلي ،ل ً٨ما البض ْيّٗ في الخؿبان
ؤن الخٛيحر يدضر في مجا ٫ألاٖما ْ ٫ال ييخٓغ ؤخض بالغٚم مً ميٓ ٫اإلاىٓماث إلا٣اْمت الٓغْ ٝالجضيضة ْ ٚحر الاٖخياصيت ،
ْ ؤن الازٟا ١في الاؾخجابت لّ يم ً٨عبُّ مباقغة باإلزٟا ١الظر مىيذ بّ مٗٓم مىٓماث ألاٖما ْ،٫لم حؿخُ٘ ؤر مىٓمت
ؤن جخجىب ؤزغ الخٛيحر ْ م٣اْمخّ َ ْ ،ىا جخمِٓغ مٗي٣اث جُبي ٤بصاعة الجٓصة الكاملت ْ يبرػ صْع بصاعة الخٛيحر بإجها ليؿذ
ٚايت في خض طاتها ْ بهما يغْعة لخ٨ي ٠م٘ مديُِا ْ طلَ ًٖ ٪غي ٤اٚخىام الٟغم اإلاالثمت ْ جغفيض اؾخٛال ٫ه٣اٍ الٓ٣ة ْ
ايجاص الخلٓ ٫اإلاىاؾبت بةصاعة ٖ٣الهيت للخٛيحر.
 -1مدمض يٓؾ ٠الىمغان الُٗياث"،ئصاعة الخؼيحر و الخدضياث العهغيت للمضيغ،عؤيت معانغة إلاضيغ اللغن الىاخض و العكغون "،مغظ٘
ؾاب،١م. 94
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اإلاىهجيت:ئقياليت اإلاهُلخاث و اإلاـاَيم
أ.ص .جماع يىؾف/حامعت الجؼاةغ3

ملخو:
بيىما جخٓظّ البدٓر الاظخماٖيت ْ الاوؿاهيت في الجامٗاث اإلاخ٣ضمت بسُٓاث ٦بحرة ْ ص٢ي٣ت ْ ،جيخهج ؤصْاث مىهجيت ص٢ي٣ت
ً
ْمؿخدضزت ،حؿخ٣غ البدٓر ظامٗاجىا ٖىض مؿخٓٔ البدض ًٖ مٗلم  repèreمجهجي يٓ٩ن ٢اصعا ٖلى جٟؿحر الٓٓاَغ
الاظخماٖيت ْ الاوؿاهيت ٖىضهاٞ ،األمغ يخٗل ٤بٗلم اإلاىهجيت ْ ما يضْع في ٞلِ٨ا مً ج٣ىياث ْ ؤصْاث ْ ؤهٓإ ٞ ..اإلق٩اليت في
ٖهغها َظا ،ليؿذ في اإلاٗلٓماث في ضسامتها ما لم حكِضٍ اللكغيت َٓا ٫جاعيسحها ،ل ً٨ؤلاق٩اليت في جهيي ْ ٠جغجيب
ً
ْجدليل ْ عبِ جلل ٪اإلاٗلٓماث ٞيما بيجها مىهجيا لخٓ٩ن ْؾيلت لخٟؿحر الٓٓاَغ الاظخماٖيت ْ ؤلانؾاهيت بهٟت ٖامت.
خان الٓ٢ذ لجم٘ مجِٓصاث الٗاملحن في اإلاجا ٫الٗلمي ْ ٖلى ْظّ الخدضيض الٗلٓم الاظخماٖيت ْ الاوؿاهيت ٖىضها ،للخٗاْن
في الاظتهاص ْ بيجاص ؤخؿً الُغ ١اإلاىهجيت إلا٣اعبت ْٓاَغها الاظخماٖيت ْ الاوؿاهيت ،زانت بطا ٖلمىا ؤن ما وؿخٓعصٍ مً جل٪
الخ٣ىياث اٖ٫لميت ْ اإلاىاهج  ..لم حؿخُ٘ جٟؿحر بٌٗ ْٓاَغها الاظخماٖيت لؿلب ازخال ٝاإلاجاالث اإلاىخجت ٞحها.
َظا اإلا٣ا ٫ال يخٗضٔ مداْلت جدضيض الاهُال٢ت في ما ؾب ٤ط٦غٍ ِٓٞ ،يٟخذ الباب للخ٨ٟحر الٗمي ٤في البٗض الٗلمي لبدٓزىا
الٗلميت.
اليلماث اإلاـخاخيت:اإلاىاهج،اإلا٣اعباث،ؤهٓإ الضعاؾاث،ج٣ىياث البدض.
ملضمت:
مً بحن الهٗٓباث التي يٓاظِِا باخشٓها ٖىض جُبي ٤اإلاىهجيت في ؤٖمالِم الٗلميت،هي جًاعب اإلاٟاَيم السانت ببٌٗ
اإلاهُلخاث اإلاىهجيت اإلاؿخٗملت مً َغ ٝبٌٗ اإلاسخهحن في َظا اإلايضان،ؤْ جل ٪التي جدخٓحها بٌٗ ال٨خب اإلاىهجيت
اإلاخٓٞغة لضحهمٝ ،بطا ٧ان الازخال ٝشخيء "ٖاصر" في بٌٗ اإلاجاالث اإلاٗغٞيت مشل الٗلٓم ؤلاوؿاهيت ْ الاظخماٖيت بد٨م الُاب٘
الخٟاٖلي بحن اإلاٟاَيم ْ جُٓع الٓٓاَغٞ ،ةهّ يٓ٩ن ٚحر م٣بٓ ٫بطا ْنل َظا الازخال ،ٝخض الخىا.ٌ٢
مً الهٗب جدضيض مٗاوي اإلاٟاَيم السانت بميضان مىهجيت البدض الٗلمي ْ ،طل ٪الزخال ٝاإلاضاعؽ ال٨ٟغيت ْ السلٟياث
التي جىُل ٤مجها لخٟؿحر ْ م٣اعبت الٓٓاَغ ْ خغ٦يتها ،لَ ً٨ظا بق٩ا ٫مً هٕٓ آزغ ال ييبػي ٖلى الباخض اإلابخضؤ ؤن ي٠٣
ٖىضٍ ؤ٦ثر مً اللؼْم ٖىض بهجاػٍ لبدٓزّ ،ألهّ ٢ض يهغ ًٖ ّٞما َٓ ؤَم ؤر التر٦حز ٖلى جدضيض ْ جدليل بق٩اليت بدشّٞ ،ال
هُلب مً الٟغص الظر يغيض حٗلم الؿيا٢ت ؤن يٓ٩ن ٖلى صعايت مٟهلت إلاي٩اه٨يت الؿياعة ،بط َظا ألامغ يٗجي اإلاسخهحن في
اإلايضان.
الباخض اإلابخضؤ بداظت بلى مىهجيت ٖمليت حؿاٖضٍ في ِٞم ،زم الخضعيب ٖلى ألاصْاث اإلاىهجيت ألاؾاؾيت التي جىحر لّ الُغي٣ت
ً
ً
ُ
ً
في ال٨يٟيت التي حٗالج بها البدٓر الٗلميتٞ ،مً ٚحر اإلاٗ ٫ٓ٣مشال ؤن هٓظّ باخشا مبخضؤ في جدًحرٍ إلاظ٦غة اإلااؾتر ؤْ
اإلااظؿخحر،في ؤن ييكٛل بالٟغ ١بحن اإلاك٩لت ْ ؤلاق٩اليت؟ ،ؤْ ؤن ٖليّ ؤن يدضص الٟغ ١بحن اإلا٣اعبت ْ هٕٓ الضعاؾت؟ ْال هُلب
ً
مىّ ؤيًا،ؤن يُغح ؤلاق٩اليت ٖلى ق٩ل ؾاا ٫ظَٓغرٚ ْ،حرَا مً ألامٓع التي َٓ في ٚجى ٖجها ٖلى ألا٢ل ،في طل ٪اإلاؿخٓٔ،
ً
ً
٦ما ال ييبػي جٓظحهّ بلى جبجي ٨ٞغة ؤْ ؤؾلٓب ؤْ َغي٣ت ؤْ هٓغة مىهجيت َٓ ٚحر م٣خى٘ بها مىُ٣ياِٞ ،ظا ٢ض يإزغ ؤْال في
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جىاْلّ إلق٩اليخّ ْ الُغي٣ت التي يخم بها الخدليل ،زم ٖلى مضٔ اعجباَّ باإلآيٕٓ الظر َٓ في نضص صعاؾخّٞ ،البض ؤن يٓ٩ن
بيىّ ْ بحن مٓيّٖٓ ٖال٢ت جبجي ْ حصسيو ْ،بال ٞةن الاٚتراب يهبذ َٓ اإلاؿيُغ ٖلى جل ٪الٗال٢ت ْ مىّ بٞغاف البدض ْ
ابخٗاصٍ ًٖ اإلآيٖٓيت.
اإلاىهجيت حعلم و جضعيب:
ً
٢ض ي٢ ٫ٓ٣اثال بٗض ما ؾبٖ ٤غيّ٦ ْ ،ي ٠للباخض اإلابخضؤ ؤن يخٗلم ْ يخضعب ٖلى اإلاىهجيت؟ جل٣ي اإلاٗاع ٝاإلاىهجيت شخيء ْ
ال٣يام ببدض ٖلمي شخيء ْ ،لٓ ؤن الشاوي يغجبِ ؤقض الاعجباٍ باألْ ْ ٫يدضصٍ ،مٗجى طل ٪ؤهّ مً اإلاٟغْى ؤن يخل٣ى الُالب
اإلاٗاع ٝالسانت باإلاىهجيت في بَاع مؿاعٍ الخٓ٩يجي ٢بل ؤن يسٓى ٚماع البدض ،في َظٍ اإلاغح لت بالظاث ،يخم الى٣اف خٓ٫
ألاؾـ اإلاٗغٞيت لٗلم اإلاىهجيت ْ مسخل ٠الخضابحر التي جخد٨م في البدٓر الٗلميت مً بق٩اليت ْ ٞغْى ْ مىاهج ْ جدليل
٦مي ْ ٦يٟي ٦ ..ما ييبػي في َظٍ اإلاغخلت ال٣يام بمسخل ٠الخمغيىاث الٗمليت في جُبي ٤اإلاىهجيت ٖلى ؤمشلت في الخسهو،
ٞالٖب ٦غة ال٣ضم ال يم٨ىّ لٗب مباعاة عؾميت بك٩ل م٣بٓ ٫صْن ؤر ٖمليت جضعيليت حؿبِ٣اٖ ْ ،لى طلٞ ٪ةن اإلا٣غعاث
ُ
البيضآٚظيت التي جدخٓر ٖلى اإلآاص اإلاىهجيت ،حٗض مً بحن ؤَم اإلآاص التي يجب الاَخمام بها٦ ،ما ييبػي ؤن حسسغ لِا السبرة
ُ
ُ
ال٩اٞيت مً ؤؾاجظة ْ زبراء مً طْر الخجاعب اٖ٫لميت الُٓيلت في اإلايضان ْ ،ؤن جىٓم الخهو السانت باإلاىهجيت ْ جضاع
بُغي٣ت ٚحر جل ٪التي جضاع بها اإلآاص ألازغٔ *٣ٞ ،ض ِٖضها في ظامٗخىا  -ب٩ل ؤؾ - ٠ؾ ٍٓ٣بٌٗ ألاؾاجظة في الخمي٘ لِظٍ
اإلااصة ًٖ َغي ٤بظباع الُالب (ْختى ٖلى مؿخٓٔ ٖالي مً الخٓ٩يً) ٖلى ج٣ضيم بدض ٝر بٌٗ السُٓاث اإلاىهجيت
٧اإلق٩اليت ْ الٟغْى ْ حٗغي ٠اإلاهُلخاث ،..ؤْ بدض خٓ ٫مىهج مً اإلاىاهج ؤْ ج٣ىيت مً الخ٣ىياث ْ بٗض مغْع ٖمليت
ؤلال٣اء التي جضْم ما بحن 40ْ 35ص٢ي٣ت،يٟخذ ألاؾخاط الى٣اف للُلبت إلاضة 20ص٢ي٣ت صْن ؤن يب٣ى لّ الٓ٢ذ (ألاؾخاط) لكغح
مسخل ٠مُٗياث البدض ْ الخ٣ىياث اإلاىهجيت ْ ألازُاء التي ْٞ ٘٢حها الُالبَ ،ظٍ الُغي٣ت ال جٟيض في شخيء بال في ػياصة
ً
جحهان الُالب في ٖالم اإلاىهجيت ْ البدٓر الٗلميت،بل ْ ٢ض يؼيضٍ هٟٓعا مً ٧ل ٖمليت الخ٨ٟحر في ال٣يام ببدض ٖلمي بن لم
ً
ي ً٨مجبرا ٖلى طل.٪
أؿياع للمىاككت:
ً
ال ييبغي اٖخباع ما ج٣ضم،ؤخ٩اما ٖلى ما يٓ٣م بّ بٌٗ الؼمالء مً ألاؾاجظة ْ اإلاسخهحن في اإلاىهجيت لُالبهم مً مجِٓصاث في
جل٣يجهم ؤؾـ الخ٨ٟحر الٗلمي ْ الخىٓيم اإلاجهجي الؿليمحنٞ،يٓظض في ظامٗاجىا،مً َم في مؿخٓٔ ٖالي في مجا ٫اإلاىهجيت ْ ما
ُ
يضْع في ٞلِ٨ا مً مٗاع،ٝل ً٨ألامغ يخٗل ٤بالخىٓيم البيضآٚجي لِظٍ اإلآاصٟٞ ،ي ال٨شحر مً ألاخيان جبرمج ماصة اإلاىهجيت في
ُ
ؤْ٢اث يٓ٩ن مغصْصَا لضٔ الُلبت يٗيٖ ْ ،٠ىض الخاظت بلحها ال جبرمج ،زم إلااطا هتر ٥اإلآاص اإلاىهجيت خبيؿت اإلا٣غعاث
البيضآٚظيت؟ ؤلؿىا في مجا ٫الخ٨ٟحر الٗلمي ْ َغح آلاعاء ْ مًا٢كتها؟ ؤليـ مً مِامىا هدً ألاؾاجظة ٖ٣ض ظلؿاث ٖلميت
في مسخل ٠مٗاعٞىا اإلاخسههت ْ مىا٢كت بق٩اليتها؟ ؤليـ مً ْاظبىا الخٓظّ بلى ما يؿاٖض َالبىا ْ باخشيىا في ِٞم ألاؾـ
ً
الٗلميت الؿليمت لل٣يام ببدٓر ٖلميت مٟيضة؟ ل٣ض نضَ ١جرر جيلمان ٖىضما ٢ا " ٫لٓ لم ج ً٨ظؼءا مً الخل ٞإهذ ظؼء
مً اإلاك٩لت ".
الؿاا ٫الظر ؤعيض ؤن ؤَغخّ في َظٍ اإلاداْلتَ َٓ ،ل ييبػي جل٣حن َالبىا ٦ي ٠ي٨ٟغْن ؤْ ٞيما ييبػي ؤن ي٨ٟغْن ٞيّ؟ َل
ييبػي ج٣ضيم اإلاٗاع ْ ٝاإلاٗلٓماث السام لُالبىا في الٓ٢ذ الظر ؤنبدذ ٞيّ مياصيً ؤزغٔ ؤ٦ثر ّ
ٗٞاليت مىا في َظا اإلايضان
* َبٗا َظٍ اإلاالخٓت زانت ب٩ل ماصة ْ َبيٗتها ْ،باٖخباع ؤن البدض الٗلمي َٓ ؤؾاؽ ٧ل جٓ٩يً ظامعيٞ ،ةهىا وٗخ٣ض ؤن ماصة اإلاىهجيت
جدخاط بلى بٌٗ الكغٍْ الخىٓيميت السانت ؤ٦ثر مً ٚحرَا.
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ً
ْالم٢هٓص َىا قب٨ت ألاهترهيذ؟ ؤم حٗليمِم الُغي٣ت الؿليمت في الخ٨ٟحر الٗلمي ْ الىٓغ بلى الٓٓاَغ ْ م٣اعبتها؟ َبٗا ؤيً
ؤن الجٓاب ْاضر ال يدخاط بلى جدليل ْاؾ٘ ،بل يدخاط الخظ٦حر بّ.
ّ
ً
ً
٢ا ٫صاوص بً صعويل خلـ " ..مجغص ج٨ضيـ اإلاٗلٓماث ليـ بدشا ْ ،الٓن ٠صْن جدليل ليـ بدشا٣ٞ1 "..ض ؤهخج ٖهغ
الخ٨ىٓلٓظيا ْؾاثل ظض ّ
ٗٞالت في ظم٘ اإلاٗلٓماث مً ؤلاهترهيذ بلى الخٓاؾيب طاث الظا٦غة الطسمت ،ل ً٨ما ال يؿخُي٘
الخاؾٓب ال٣يام بّ َٓ ،الخدليل ْ الابخ٩اع ٞيّ مشلما يٓ٣م بّ الٗ٣ل ؤلاوؿاوي ًٖ َغي ٤الخ٨ٟحرٖ ْ ،لى َظا ٞةن الخدليل ْ
عبِ ألاؾباب ْ مؿلباث خضْر الٓٓاَغ ليؿذ ٢اعةٖ -لى ألا٢ل في الٓٓاَغ ؤلاوؿاهيت ْ الاظخماٖيت  -ال في الؼمان ْ ال في
اإلا٩ان ْ ال ختى في ؤؾباب خضْثها.
ؤما اإلا٣هٓص بالخ٨ٟحر الٗلمي َىاَ ِٓٞ ،غي٣ت بصعا ْ ٥جغجيب ْ عبِ الٗ٣ل اللكغر إلاسخل ٠ألا٩ٞاع التي وٗتريّ بالخٓاؽ ؤْ
بالخ٦٠حر الاؾخيخاجي اإلاىُ٣ي ْ،ؤال يخ٣بل ٨ٞغة ؤن الٓٓاَغ جدضر بك٩ل جل٣اجي ؤْ َبيعي ٦ما ٧ان يٗخ٣ض في ما ؾب ،٤بل
ل٩ل ْاَغة ؾلب  -ؤْ ؤؾباب ِٖٓ٢ْ -ا ْ ،للٓنٓ ٫بلى طلٞ ٪ةن الٗ٣ل اللكغر يدخاط بلى الخضعيب ٖلى بٌٗ اإلاٗاعٝ
الٗلميت في بَاع مً الخسهو٦ ،ما ييبػي ٖلى الباخض جُٓيغ ٢ضعجّ ٖلى الخدليل الى٣ضر لُبيٗت ما يخل٣اٍ .2
ْ الؿاا ٫اإلاكغْٕ َىا٦ :ي ٠يم ً٨ؤن هدبجى جل ٪الٓاظباث ختى ههل بلى بهخاط باخشحن ظضعيً بالخٟ٨ل بً٣ايا اإلاجخم٘
ْالخًاعة؟ ال ؤعيض ؤن ؤٓ٢م بٗمليت مسر قامل ل٩ل الٓاظباث التي ييبػي مغاٖاتها لظل ِ٣ٞ ،٪ؾٓ ٝؤخاْ - ٫مً ْظِت
هٓغ ؤؾخاط  -ؤن ؤهداػ بلى الاظغاءاث الٗلميت – ٦بضايت – ٖلى ألا٢ل يم ً٨ال٣يام بها ٖلى مؿخٓٔ الٓخضة الخٗلميت ؤر ماصة
ً
اإلاىهجيت٦ ْ ،ي ٠يم ً٨ؤْال ْ ٢بل ٧ل شخيء حٗليم َالبىا مسخل ٠اإلاٟاَيم التي حؿاٖضَم في م٣اعبت ؤلاق٩الياث التي جُغخِا
الٓٓاَغ اإلاسخلٟت؟.
مـاَيم مسخلـت لىْاةف علميت مسخلـت:
ُ
مٟاَيم ٦شحرة ْ مهُلخاث مخٗضصة ْ حٗاعي ٠مخىٖٓت ،جل ٪اإلاؿخٗملت في بَاع البدض الٗلمي ْ ٖلى ْظّ الخدضيض الً٣ايا
1
اإلاىهجيت التي جخٗل ٤بَّ،ظا الخىٕٓ" ..يجٗل مً الهٗب بيجاص عئيت ٖامت ٖلى اإلاجاالث ْ اإلاىهج التي حُٛحها َظٍ اإلاياصيً"
ً
٦ما ؤنبدذ َظٍ ال٨ثرة ْ الخٗضص ؤيًاَ ،اظـ لضٔ َالبىا ْ باخشيىا ،خيض ؤنبدٓا ال يغ٦ؼْن في بدٓثهم بال ٖلى ما حٗل٤
بخٟانيل البىاء اإلاجهجي ْ ما يضْع في ٞلِ٨ا مً جىٓيمَ ْ ،ظا شخيء مبرع بط ٖلمىا ؤن اإلاىا٢كاث الٗلميت للمظ٦غاث
ْألاَغْخاث ،جغ٦ؼ ٖلى الى٣اثو اإلاىهجيت ؤ٦ثر مً جغ٦حزَا ٖلى الُغ ١التي اؾخٗملِا الباخض للٓنٓ ٫بلى الىخاثجَ ْ ،ىا ال
ه٣هض بإر خا ٫مً ألاخٓا،٫ؤن الخىٓيم اإلاجهجي شخيء زاهٓر م٣اعهت باإلآيٕٓ ؤْ الٗ٨ـٞ،الٛايت مً َظٍ اإلاداْلت َٓ
الخإ٦يض ٖلى اإلاباصت اإلاىهجيت في البدٓر الٗلميت ،ؤر:
 المههجيت هي ؤلاَاع الٓخيض الٟانل بحن البدض الٗلمي ْ ألاهٓإ ألازغٔ مً ال٨خاباث. الخىٓيم اإلاجهجي في بَاعٍ ال٩امل َٓ ،الظر يجٗل هخاثج ؤر بدض ؤ٢غب بلى اإلاىُ ٤مً الخسميىاث ْ الخداليل ألازغٔ. ؤلازغاط اإلاجهجي ألر بدض ٖلمي َٓ ،اإلاغآة الٗا٦ؿت إلاؿخٓٔ ْ ٢ضعة الباخض ٖلٔالخٗامل م٘ ؤلاق٩الياث ْ الً٣ايا الٗلميت. البدض الٗلمي ليـ ٖمل ٖكٓاجي يُغح ٞيّ الباخض ؤ٩ٞاعٍ ٦ما قاء ،بل ٖمل مىٓم مبجي ٖلى ؤؾـ مىُ٣يت يساَب ٖلىبزغَا الٗ٣ل بما يِٟم.

ّ
 1صاْص بً صعْيل خلـ ،صليل الباخث في جىٓيم و جىييذ البدث العلمي في اٌعلىم الؿلىهيتwww.softwarelabs.com ،
Pierre saugaut, Introduction à la pensée scientifique moderne, Paris : Université pierre et marie curie, 2008, P 05.
Op cit, P24.
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ل٢ ً٨بل ٧ل طلٖ ،٪لى ما هخدضر ٖىضما وؿخٗمل مهُلر اإلاىهجيت؟ يدخٓر َظا اإلاهُلر ٖلى ال٨شحر مً اإلاٗاوي ججٗلّ ال
ً
ً
يٗجى قيئا ْاضخا لضٔ ال٨شحر مً باخشيىا ْ ،طل ٪لخضازل مٗاهيّ ٞيما بيجها ،ختى ؤنبدذ اإلاىاهج ْ ج٣ىياث البدض الٗلمي
ْ ؤصْاث الخدليل ْ اإلا٣اعباث ْ ؤهٓإ الضعاؾت ْ اإلاىهجيت حٗجي شخيء ْاخض ،بيىما مً اإلاٟغْى ؤجها حٗجي ؤقياء مخضازلت ل٨جها
مسخلٟت ،ألن ْْيٟت ٧ل مجها في البدض الٗلمي ،جغجبِ بمِمت ص٢ي٣ت ْ مٗيىت مً ؤْ ٫ؤلاظغاءاث ال٣بلٓ -مبدشيت ؤر ٖمليت
الخ٨ٟحر في اإلآيٕٓ بلى آزغ البدض بٗض ٖغى الىخاثج.
ل٣ض ْظضها ؤن اإلاك٩ل ال ُيُغح بال في ال٨خب الٗغبيت ؤْ اإلاٗغبت(،زانت بحن اإلاكاع٢ت ْ اإلاٛاعبت) ْ إلاا ٧ان ا٫قغ ١ؤ٦ثر ٚؼاعة في
بهخاط ال٨خب اإلاىهجيت السانت بمياصيً الٗلٓم ؤلاوؿاهيت ْ الاظخماٖيت ألؾباب ال هغيض السٓى ٞحها َىاٞ ،ةن الاٖخماص ٖلحها
ً
يُغح ؤ٦ثر مً بق٩ا ٫لضيىا ،خيض اٖخماصها ٖلى اإلاضاعؽ الٛغبيت في اإلاىهجيت يبضْ ْاضخا في ال٨شحر مً ٦خاباجىا٢ ْ،ض وكإ
بق٩ا ٫في يبِ مِٟٓم ٧ل مً اإلاهُلخاث ألاؾاؾيت لٗلم اإلاىهجيت ْ التي ؤقغها بلى بًِٗا ٞيما ؾب.٤
ٞما الٗمل؟ َل هداْ ٫الاظتهاص ٢ضع ؤلام٩ان في يبِ بٌٗ اإلاهُلخاث السانت باإلاىهجيت ْ التي حؿاٖضها في ِٞم ما هدً
بهضص ال٣يام بّ ٖىض ٢يامىا بالبدض الٗلمي ،م٘ مجاػٞت الٓ ٕٓ٢في السِؤ ،ؤْ هتر ٥ألامٓع ٖلى خالِا م٘ الٗلم ؤجها ؾتزيض مً
جضَٓع الُاب٘ الٗلمي لبدٓزىا ْ ججٗلِا بٗيضة ًٖ الٓا ٘٢اإلاضعْؽ ٞخهاب بالخمي٘ ْ الخٟاَت؟.
ً
َبٗا ما ُ
ؾيٗغى ٢ابل للى٣اف ْ َظا َٓ الِض ،ٝبكغٍ ؤن جٓ٩ن َىا ٥بضاثل ٖلميت ٢ابلت لًبِ ألامٓع الٗمليت لُالبىا
ْباخشيىا ْ ،ال ه٣هض َىا اإلاىا٢كاث ؤلابؿخمٓلٓظيت التي لِا مجا ٫آزغ للمىا٢كت.
 أصواث البدث : Outils de rechercheي ٫ٓ٣ؿىلتر "بطا ؤعصث ؤن جخدضر معي ّ
ٞدضص مهُلخاج"٪مً َظا اإلابضؤْ ،ظب ٖليىا جدضيض ما هدً بهضص الخضيض ٖىّ
ٖىضما هخ٩لم ًٖ" ؤصْاث البدض "ْ ،إلااطا ؤنبذ مٗىاَا يك٩ل َاظـ باليؿبت لِٟم مباصت الخىٓيم اإلاجهجي ٖىضها؟.
ي٣هض باألصْاث في ؤبؿِ مٗاهحها "مهىٖٓاث بؿيُت يىجؼَا ؤلاوؿان بيضٍ ْيخد٨م ٞحهاْ،يسسغَا لخد٣يْْ ٤اث ٠مدضصة
" ْ،هي ليؿذ بٗيضة ًٖ َظا الخٗغي ٠في ميضان البدض الٗلمي ،بط ٢ض يم ً٨اٖخباعَا مجمٖٓت ْؾاثل ٨ٞغيت جسميييت
ؤهخجِا ؤلاوؿان الؾخٗمالِا في البدض الٗلمي ٢هض الٓنٓ ٫بلى خ٣اثٖ ٤لميت مٓيٖٓيت ص٢ي٣تٖ ْ ،لى َظا ألاؾاؽ ٞمً
بحن ؤَم زهاثهِا:
 هي هخاط جُٓعاث ٨ٞغيت ْ ججغيليت هابٗت مً مجاالث مٗغٞيت مسخلٟت.ُ
 مؿخ٣لت ًٖ ؤلاَاع ال٨ٟغر الظر حؿخٗمل ٞيّ. مٓيٖٓيت لسًِٖٓا لبٌٗ اإلا٤اييـ ؤلامبري٣يت ْ الخدليليت.ْ بط خاْلىا جهٓع ؤصْاث البدض،يم ً٨حكبحهِا ٖىض اإلاي٩اهي٩ي الظر يصسو ُٖب الؿياعة زم يدضص ألاصْاث اإلاىاؾبت
إلنالح طل ٪الُٗبٖ ْ،ليّ ٞةن ل٩ل ُٖب ْؾاثلّ السانت٢ ْ ،ض يدخاط اإلاي٩اهي٩ي بلى جضازل ٖضة ْؾاثل في بنالح بٌٗ
الاُٖاب،هٟـ الصخيء باليؿبت للباخض الظر يغيض بيجاص جٟؿحر إلق٩اليت ما ِٓٞ ،يبدض ًٖ ؤنلر ألاصْاث الٗلميت التي
جىاؾب َبيٗت جل ٪ؤلاق٩اليت.
ً
ماطا هِٟم مما ؾب ،٤ؤْال ؤن ألاصْاث مؿخ٣لت ًٖ الُٗب في خض طاجّ ،ؤر ؤن الٗال٢ت بحن ألاصْاث ْ الُٗبٖ ،ال٢ت
اٖخباَيت ،بمٗجى جخدضص ألاصْاث ٍْ ٤ٞبيٗت الُٗبٞ ،ةط ٧اهذ لضيىا بق٩اليت جبدض في جىامي ْاَغة الٗىْٖ ٠ال٢خّ ببرامج
الغؾٓم اإلاخدغ٦تٞ ،ةن ألاصْاث التي يم ً٨ؤن جىاؾب َظٍ ؤلاق٩اليت هي بما اؾخُالٕ الغؤر (ألاصاة ؤ) ؤْ جدليل مًمٓن
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ً
ً
(ألاصاة ب) ْ ،يم ً٨في بٌٗ ألاخيان الاٖخماص ٖلى الٓؾيلخحن مٗا ،زاهيا ؤن ؤلاق٩اليت (الُٗب في مشالىا الؿاب )٤هي التي
ً
ً
جدضص ألاصاة ْ ليـ مً اإلاىُ٣ي ؤن يٓ٩ن الٗ٨ـ ،زالشا ؤ٦ثر ألاصْاث اؾخٗماال في جدليل ؤلاق٩الياث السانت بالٓٓاَغ
الاظخماٖيت بهٟت ٖامت،جضْع خٓ ٫اؾخُالٕ الغؤر ،جدليل اإلاًمٓن ،اإلاالخٓت ،اإلا٣ابلت ،الخدليل ؤلاخهاجي ،الذخليل
الؿيميٓلٓجي ْ،بٌٗ بغامج ؤلاٖالم آلالي التي ؤنبذ ُيٗخمض ٖلحها في بٌٗ ؤلاق٩الياث.
ْ ٖلى َظا ،هدً هغٔ ؤهّ مً ألاًٞل جىٓيم بدٓزىا ْ ٤ٞاإلآِٟم الؿاب ٤لؤلصْاث الخدليل ْ ،ؤن وٗغيِا ٖلى طل ٪ألاؾاؽ،
في ؤلاَاع اإلاجهجي بك٩ل مؿخ٣ل ْ بٗىايت ٦بحرة في مداْ ٫جٟؿحر ارجياعَا باليؿبت لئلق٩اليت اإلاغاص جدليلِا٦ ْ ،ظل ٪البرَىت
ٖلى ؤن جل ٪ألاصْاث ؤنلر مً ٚحرَا في جدليل جل ٪ؤلاق٩اليت.
 مىاهج البدث:Méthodes de recherche :ال يم ً٨الخضيض ًٖ اإلاىاهج في بًٗت ؤؾُغ مً َظٍ اإلاداْلت ْ ،طل ٪لُبيٗت ألابٗاص الخاعيسيت ْ الٟلؿٟيت ْ ال٨ٟغيت التي
ؤهخجتها ْ ،لٖ ً٨لى ألا٢ل ؾٓ ٝهداَْ ٫غح ما يمحزَا ًٖ باقي اإلاٟاَيم اإلاىهجيت ألازغٔ لى ٫ٓ٣ؤجها ٖمليت ٨ٞغيت مىٓمت
حٗخمض ٖلى َاثٟت مً الٓ٣اٖض ْالٓ٣اهحن التي جد٨م ؾحر البدضْ ،جض ٘ٞالباخض بلى الخ٣يض ْالاؾترقاص بها ْ طل٢ ٪هض
ً
الٓنٓ ٫بلى هخاثج ص٢ي٣ت ْ م٣بٓ٫ة مىُ٣يا.
ظاء في ٢امٓؽ الخٗغيٟاث  Les définitionsؤن اإلاىهج في البدض الٗلمي َٓ ،مجمٖٓت مً ؤلاظغاءاث الًغْعيت للخهٖٓ ٫لى
ُ
اإلاٗاعٖ( ٝلميت)َ ًٖ ،غيْ ٤ؾاثل جدمي الباخض مً الظاجيت٦ 1ما حٗغ ٝماصلحن كغاؿيدـ  Grawitz madeleineاإلاىهج ٢اثلت
ؤهّ مجمٖٓت مً الٗملياث ا٨ٞ٫غيت التي حؿمذ ألر مجا ٫بدض مً الٓنٓ ٫بلى الخ٣ي٣ت ْ البرَىت ٖلحها  ْ ،2ختى بن جماصيىا
في َغح الخٗاعي ٠إلاهُلر اإلاىهجٞ ،هي ال جسغط ًٖ ٓ٧جها اإلاىُ ٤الظر يد٨م البدض ْ يٓظِّ بلى اإلابخػى ٖبر ؾلؿت مً
الُغ ْ ١ألاصْاث ْ الخ٣ىياث التي ييبػي ٖلى الٗ٣ل ؤن يدبِٗا ليو ٫بلى الخ٣ي٣ت،زم بٗض طل ٪يًا ٝبليّ ما جم حٛظيخّ مً
الٓاْ ٘٢الٓ٣اهحن ْاإلاُٗياث الساعظيت (مٗلٓماث).
بطن مً زال ٫ما ؾب ،٤يخطر لىا ؤن مهُلر اإلاىهج ال يٗجي ألاصْاث اإلاىهجيت ْ ال يٗجي ج٣ىياث البدض الٗلميٞ ،ل٩ل
مهُلر صالالجّ السانت٢ ْ،ض هجض َظا الخغم في الخٟغ٢ت بحن اإلاىهج ْ ألاصْاث ؤْ بحن اإلاىهج ْ الخ٣ىياث ٖىض الٗضيض مً
اإلاسخهحن في اإلاىهجيتٗٞ ،لى ؾليل اإلاشا ٫يغٔ كىهاٌ  GOUNELLEؤن الخ٣ىياث هي ؤصْاث ْيٗذ جدذ جهغ ٝالضعاؾت ْ
مىٓمت مً َغ ٝاإلاىهج اإلاٗخمض بهض ٝالٓنٓ ٫بلى خل ؤْ مٓيٕٓ بدضٞ ،هي مدضْصة الٗضص في ؾٗحها لجم٘ اإلاٗلٓماث ،1بل
َىا ٥مً ي٣غ بهظا الخضازل ٚحر الٗلمي بحن اإلآِٟمحن ،بط يغٔ ابغاَيمت لى  Ibrahima Loؤن البدض في الٗلٓم
الاظخماٖيت،يٗخمض ٖلى بظغاءاث مدضصة يُلٖ ٤لحها اؾم "الخ٣ىياث" ،ازخياع ج٣ىيت مجها يدضصٍ الِض ٝمً الضعاؾت ،الظر
يغجبِ بضْعٍ باإلاىهجَ ،ظا الترابِ يجٗل في ال٨شحر مً ألاخيان ،جضازل اإلآِٟمحن الظر ييبػي ع.2 ّٗٞ
ً
مً ظِت ؤزغٔ لٓ جمٗىا ظيضا في الُاب٘ الٗملي ل٩ل مً اإلاىاهج ْ ألاصْاث ،هجض ؤن الٗال٢ت بيجهما اٖخباَيت ؤر ليؿذ ٖال٢ت
ً
بلؼاميت بالًغْعة ،بط ٢ض يؿخٗحن اإلاىهج الخاعيذي مشال بإصاة جدليل اإلاًمٓن ٦ما ٢ض يؿخٗحن بإصاة الاؾخُالٕ ْ طل ٪خؿب
مٓيٕٓ الضعاؾت ْ ؤَضا.ّٞ

Le dico des définitions, http://lesdefinitions.fr/methode-scientifique.
Grawitz, madelaine, Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris : Dalloz, 2001, P35.
1 Gounelle, M, La vie internationale, Dalloz, Paris, 1995, P. 89
2 Ibrahima Lo, Méthodologie de la recherche en sciences sociales.
http://foad.refer.org/IMG/pdf/METDOLOGIE_DE_LA_RECHERCHE.pdf
1
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ً
ؤما ًٖ ؤ٦ثر اإلاىاهج اؾخٗماال في بدٓر الاظخماٖيت بهٟت ٖامتٞ ،هي :اإلاىهج الخاعيذي ،اإلاىهج اإلا٣اعن ،اإلاىهج اإلاؿخي،صعاؾت
الخالت ،مىهج جدليل الٗاملي ،جدليل الىٓم.
جلىياث البدث :Les techniques de rechercheيخضازل َظا اإلاهُلر م٘ مهُلر ألاصْاث ليك٩ل شخيء ْاخضٟٞ ،ي بٌٗ ال٨خب هجضَا جدذ اؾم ألاصْاث  ْ outilsفي
بًِٗا آلازغ ج٣ىياث  ْ Techniquesهي جاصر هٟـ اإلاٗجى ،ؤر مجمل الٓؾاثل التي يؿخٗحن بها الباخض في جدليلّ للٓنٓ٫
بلى ؤظٓبت مٓيٖٓيت ًٖ بٌٗ حؿائالجّ ْ مىّ بق٩اليت البدضٗٞ ،لى ؾليل اإلاشا٢ ٫ض يؿخٗحن الباخض بإصاة جدليل
ُ
اإلاًمٓن  -التي حٗض ج٣ىيت مً ج٣ىياث البدض  -في بَاع اإلاىهج اإلاؿخي٢ ْ ،ض يؿخٗحن باخض آزغ بإصاة اؾخُالٕ الغؤر في
صعاؾت م٣اعهت حٗخمض ٖلى اإلاىهج اإلا٣اعن ْ َ٨ظا ْ لي ٪خؿب َبيٗت ٧ل مٓيٕٓ ْ بق٩اليخّ.
ٝج٣ىياث البدض هي ْؾاثل  -في ؤٚلب ألاخيان طاث َاب٘ بمبري٣ي  -جمشل مغاخل بظغاثيت مدضْصة جغجبِ بٗىانغ ٖمليت
ّ
م٨يٟت لخد٣يَ ٤ض ٝمدضص ،بيىما اإلاىهج َٓ جهٓع يغبِ بحن مجمٖٓت مً الٗملياث الخ٣ىيت .3
ً
ْ بط ؤعصها حٗضاص ؤ٦ثر الخ٣ىياث اؾخٗماال في البدٓر الاظخماٖيتٞ ،ةهىا هجمِٗا في :اإلاالخٓت ،اإلا٣ابلت ،الاؾخليان ،جدليل
اإلاًمٓن٦ ،ما يم ً٨ؤن هجض َىا ٥ج٣ىياث ؤزغٔ ٧الضعاؾاث ؤلاخهاثيت ؤْ الاؾخٗاهت ببٌٗ بغامج ؤلاٖالم آلالي ٖلى قا٧لت
 EXCELأو  ْ Le sphinx SPSSهي ج٣ىياث هابٗت مً مجاالث مٗغٞيت ٦شحرة مسخلٟت ْ مخىٖٓت الٟلؿٟت ،الخاعيشٖ ،لم
الؿياؾتٖ ،لم الاظخمإ ،ألاهثرْبٓلٓظياٖ ،لم الا٢خهاصٖ ،لم ؤلاخهاء ،الغيايياث..،
اإلالاعبت :L’approcheي ٫ٓ٣عمغ أهخىؾ " ال جٓظض َىاَ ٥غي٣ت ْخيضة ْ ْاخضة إلا٣اعبت الٓا ٘٢ؤْ ِٞمّ ،ختى باليؿبت للٗمل الٗلمي" ٖ ْ،1لى
طلٞ ٪ةن اإلا٣اعباث ٦شحرة ْ مخىٖٓت حؾب اإلاجاالث اإلاٗغٞيت التي ؤهخجتها ؤْ حؿخٗملِا.
مهُلر آزغ في ٖلم اإلاىهجيت ْ جىٓيم البدٓر الٗلميت ،الظر لّ صاللت ؤزغٔ ال جسغط ًٖ بَاع ما يدخاظّ الباخض في بهجاػ
ً
بدشّ َٓ ْ ،ؤيًا يسخل ًٖ ٠مهُلر اإلاىهج ْ ألاصْاث ْ الخ٣ىياث ..ؤال ْ َٓ اإلا٣اعبت.
ِْغث ٨ٞغة "اإلا٣اعبت"٦ىديجت للخُٓع الِاثل الظر قِضٍ البدض الٗلمي في ج٣ىياجّ ْ مىاهجّ ْ ؤصْاجّ ،الخُٓع الظر ؾاص
لٟترة َٓيلت مً جاعيش الٗلٓم ْ الخ٨ٟحر ٞيّٞ ،اه٣ؿمذ جل ٪الجِٓص بلى عْاٞض ٦شحرة ْ مخٗضصة مجها اإلاضعؾت الْٓيٟيت ْ
اإلاضعؾت ؤلامبري٣يت ْ اإلاضعؾت الى٣ضيت ْ اإلاضعؾت البجيْيت  ْ ..التي ٧اهذ مً بحن ؤَغْخاتها بيجاص ؤصْاث ؤ٦ثر مهضا٢يت مً
ُ
الخإْيالث الٟلؿٟيت الاؾخيخاظيت التي ٧اهذ جٟؿغ ٖلى بزغَا الٓٓاَغ اإلاسخلٟت.
اإلا٣اعبت هي الُغي٣ت التي يسخاعَا الباخض للخ٣غب مً مٓيّٖٓ ،بمٗجى آزغ هي جهٓع ؤخؿً الاؾتراجيجياث (اإلاىهجيت) التي
مً قإهّا ؤن حُٗي للبدض هخاثج طاث مهضا٢يت ٖاليت إلق٩اليخّٞ ،اإلا٣اعباث هي مؼيج مما ؤهخجخّ هٓغياث ٖلم الاظخمإ ْ
ٖلم الىٟـ الاظخماعي ْ الا٢خهاص ٞ ْ ،..يما بٗض جم جهضيغَا بلى ٖلم الاظخمإ ؤلاٖالمي ْ هٓغياث الاجها ْ ٫صعاؾاث
الجمِٓع  ْ ،..التي في مجملِا حٗخمض ٖلى مداْ٫ة جدضيض َبيٗت جٟاٖل مٓ٩هاث اإلاجخم٘ ْ جدضيضٍ ،ل ً٨مك٩لت َظٍ ال٨ثرة
َٓ في جدضيض جهيي ٠ص٢ي ٤إلاسخل ٠اإلا٣اعباثٞ ،ل٣ض ْظضها جهييٟاث ٦شحرة ختى ج٩اص بًِٗا جخضازل م٘ البٌٗ آلازغ،
Op cit.
Omar aktouf, Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations, Montréal : Les Presses de
l'Université du Québec, 1987, P18.
3
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ْٖليّ ٞةن ما هُغخّ في َظٍ اإلاداْلت مً ؤهٓإ اإلا٣اعباث ،ما هي بال اظتهاص هاب٘ مً ٖمليت مسخيت ٦بحرة إلاسخل ٠البدٓر
ُ
ً
التي ؤهجؼث ٖىضها ْ التي  -م٘ ألاؾ - ٠بصعاط م٣اعبت ْاضخت ٞحها ،لم ي ً٨مً اَخماماث باخشيىا م٘ ؤجها ماقغ َام ظضا ٖلى
مهضا٢يت هخاثج البدض ْ مىّ البدض بغمخّ٢ ْ ،ض الخٓىا ؤن ؤ٦ثر اإلا٣اعباث مالثمت في صعاؾت الٓٓاَغ ؤلاٖالميت الاجهاليت،
جضْع خٓ:٫
أ  -اإلالاعبت الخاعيسيت ْ :هي اإلا٣اعبت التي جإزظَا ؤلاق٩الياث التي جدخاط الٗٓصة بلى اإلااضخي ْ البدض ٞيما يم ً٨ؤن يؿاَم
في ِٞم ْ جدليل بق٩الياث الخايغٟٞ ،ي صعاؾدىا لخُٓع ٞىٓن ال٨خابت الصخٟيت ٖلى ؾليل اإلاشا ،٫وؿخٗحن في جهٓعها
لئلظغاءاث اإلاىهجيت لِظا اإلآيٕٓ ،باإلا٣اعبت الخاعيسيت التي جسل ٤لضيىا جغ٦حز ٖلى ألابٗاص الخاعيسيت ٦مغظٗيت َبيٗيت لضعاؾت
بق٩اليت طل ٪اإلآيٕٓ ًٖ ْ ،ؤَميت َظٍ الٗٓصة ي ٫ٓ٣مدمض باب٨غ الٗٓى " ال ق ٪ان الؿيا ١الخاعيذي الظر جضعؽ مً
ً
زاللّ هٓغياث الاجهاٚ ٫البا يغْعر الؾديٗاب اإلاٗغٞت في ؾياِ٢ا الخُٓعر "  .1اإلا٣اعبت الخاعيسيت هي نيٛت جسميييت
ْبظغاثيت طاث َاب٘ جاعيذي ،يدضصَا الباخض ٦ةَاع مجهجي يدبّٗ في مسخل ٠مدُاث جدليلّٟٞ ،ي مشالىا الؿاب٣ت ه٫ٓ٣
صعاؾت جاعيسيت ألَم اإلادُاث الخاعيسيت ل ًٟال٨خابت الصخٟيتٞ ،هي بهظا اإلآِٟم ليـ اإلاىهج الخاعيذي ْ ال ج٣ىياث جاعيسيت،
بل هي ٧ل طلٖ ٪لى قا٧لت نبٛت جالػم البدض في َبيٗخّ الخاعيسيت.
ب  -اإلالاعبت اإلالاعهت :حٗخمض َظٍ اإلا٣اعبت ٖلى اإلا٣اعهت ٦خهٓع ٖام إلظغاءاث الضعاؾت ْ الخدليلَ ْ ،ظا اإلاهُلر يٗجي الىٓغ
في ؤَم ما ي٣اعب ؤْ يباٖض بحن ْاَغجحن ؤْ ؤ٦ثر ،ؤْ بحن ٖىهغيً ؤْ ؤ٦ثر في ْاَغة مً الٓٓاَغ ْ ،لٗل ؤعؾُٓ لم ي ً٨زاَئ
ٖىضما ٢ا ٫ال جدليل بضْن م٣اعهتٞ ،هي جالػمىا في ج٨ٟحرها ْ في هٓغها بلى ألاقياء لخدضيض مِٓٗ٢ا ْ مِٟٓمِا ْ م٩اهتها.
ٟٞي صعاؾت خَٓ ٫غي٣ت جىاْ ٫الصخاٞت اإلا٨خٓبت اإلاٟغوؿت ْ اإلاٗغبت ألَم ؤخضار الًَٓ الٗغبيَ ،ظا اإلآيٕٓ يٓحي
باإلا٣اعهتٖ ْ ،لى َظا ألاؾاؽ جهبذ اإلا٣اعبت اإلا٣اعهت هي الهبٛت التي ؾٓ ٝيخدلى بها الخدليل.
ج  -اإلالاعبت البييىيت :ختى ْ لٓ ٧اهذ َظٍ اإلا٣اعبت خضيشت هٖٓا ما ٖلى ألا٢ل في بدٓر ؤلاٖالم ْ الاجهاٞ ،٫ةجها ؤزبدذ
ؤَميتها في الٗضيض مً بق٩الياث َظا اٖ٫لم ْ ،هي حٗجي جهٓع البجى التي جخد٨م في ْاَغة مً الٓٓاَغ مدل الخدليل،
َا
ْمداْلت بظاص جٟؿحر مىُ٣ي في جٟاٖل جل ٪البجى في اهخاط الٗال٢اث التي جخد٨م في َبيٗت الخٟاٖل بحن .
ْ ل٣ض ؤزبدذ الخُٓعاث الخانلت في ميضان بدٓر ؤلاٖالم ْ الاجها ،٫ؤن صعاؾت اإلادخٓٔ ٖ ْ -لى ْط ٌ السهٓم اللٛت -مً
ُ
بحن ؤَم الضعاؾاث التي جدضص َبيٗت الٗىانغ الاجهاليت ألازغٖٔ ْ ،لى َظا حٗض اإلا٣اعبت البييٓيت مً بحن الاظغاءاث اإلاىهجيت
التي ال بض مً الاٖخماص ٖلحها في جٟؿحر بٌٗ ؤلاق٩الياث السانت بهظا الٗلمٖ ْ ،ليّ ٞىدً بداظت بلى اإلا٣اعبت البييٓيت ٦ةَاع
ثنٓعر ألَم الاججاَاث التي ؾٓ ٝيإزظَا الخدليل.
ص  -اإلالاعبت ؤلامبريليت :ال يم ً٨الاؾخٛىاء ًٖ اإلا٣اعبت ؤلامبري٣يت في بدٓر الاظخماٖيت بهٟت ٖامت ْ بدٓر ؤلاٖالم
ْالاجها ٫بهٟت زانت بال ما هظع،لؿلب بؿيِ َٓ ؤن ؤٚلب الٗىانغ الٗمليت الاجها( ،٫اإلاًمٓن ،الجمِٓع ،الخإسيع)
جدخاط بلى ٢اٖضة مٓيٖٓيت (مً قا٧لت ج٨ميم الٓٓاَغ ْ اٖخماص ٖلى ٓ٢اهحن الغيايياث ْ ٖلم ؤلاخهاء ْ ما ؤهخجخّ الٗلٓم
اإلاؿخ٣بل ْ الٓؾيلت التي ٢ض جدخاط بلى اإلا٣اعبت ؤلامبري٣يت في البٌٗ
الض٢ي٣ت في َظا اإلاجا )٫بل ْ ختى الٗىانغ ألازغٔ مشل
ِ
مً بق٩اليتها.

 1مدمض باب٨غ الٗٓى ،مغاحعاث مىهجيت على مبدث الىٓغيت الاجهاليت.
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بمٗجى بسخيٍ ،اإلا٣اعبت ؤلامبري٣يت ،هي جل ٪الضعاؾاث التي حٗخمض ٖلى ألابٗاص الخ٨ميميت ْ ؤلاخهاثيت ْ الغياييت في مداْلت
ً
ِٞم الٓٓاَغ ْ ٦يٟيت خضْثهاٛٞ ،البا ما ُي٣ا ٫لِا الضعاؾاث اإلايضاهيت،ألجها حٗخمض ٖلى ْؾاثل يدخ ٪مً زاللِا الباخض
بمخٛحراث ْاٗ٢يت ٢ابلت للضعاؾت ْ الخ٨ميم ْ ال٣ياؽَ ْ،ظا ما ٢ض يجٗل البدض يخجّ بلى الخدليل ال٨مي ْ مىّ بلى جٟؿحر
ً
جل ٪ألابٗاص ٦يٟيا.
َـ  -اإلالاعبت الىْيـيت :ال٣اٖضة ألاؾاؾيت للْٓيٟيت ،هي " ل٩ل ٖىهغ في ؤر ز٣اٞت ْْيٟت ْ ،ل٩ل ْْيٟت ٖىهغ "ٞ ،اإلا٣اعبت
الْٓيٟيت حٗجي الىٓغة بلى اإلآيٕٓ ٖلى ؤهّ مجمٖٓت مً الٗىانغ لِا ْْاث ٠مدضصة في بَاع وؿ ٤مٗحنٖ ْ ،ليّ ٗٞلى
ً
الباخض البدض ٞيما يم ً٨ؤن يك٩ل السلل الْٓيٟي صازل اليؿ ْ ،٤البدض ؤيًا ٞيما يم ً٨ؤن يٗيض لظل ٪اليؿ٤
ْْيٟخّ الخٓاػهيت.
ٞلٓؾاثل ؤلاٖالم ْْاث ٠ج٣ابلِا ٖىانغٗٞ ،لى الباخض الظر يؿخٗحن باإلا٣اعبت الْٓيٟيت ،ؤن يىٓغ بلى جل ٪الٓؾاثل مً
خيض الْٓيٟيت ؤْ الْٓاث ٠التي جإصيبها في وؿ ٤الٓاَغة الاجهاليتٞ ،ةن ْظض زلل في ٖىهغ مً الٗىانغ ،ييبػي ٖليّ
البدض ٞيما يم ً٨ؤن يٗيض لظل ٪الٗىهغ ْْيٟخّ ألانليت.
و  -اإلالاعبت الىلضيت :حٗخمض َظٍ اإلا٣اعبت ٖلى ما ؤهخجخّ اإلاضعؾت الى٤صيت مً عئٔ ْ م٣اعباث اإلاجخم٘ٞ ،هي تهخم بٗال٢ت
ً
ً
ؤلاهخاط باإلاك٨الث الاظخماٖيت٢ ْ ،ض جبيذ صعاؾاث الش٣اٞت الى٣ضيت مىٓٓعا قامال في صعاؾت ال٨برٔ ،خيض تهخم بالىٓام
الاظخماعي ٩٦ل ْ جغ٦ؼ ٖلى اؾخسضام الهٟٓة لئلٖالم.
بمٗجى آزغ ،حٗخجي اإلا٣اعبت الى٣ضيت بالبدض في الؿيا٢اث اإلاسخلٟت (الاظخماٖيت،الش٣اٞيت،الا٢خهاصيت )..التي يدضر في بَاعَا
الٟٗل الاجهالي (الخٗغى إلاًامحن ْؾاثل ؤلاٖالم ٖلى ؾليل اإلاشاٞ،)٫ةطا ٦ىا بهضص صعاؾت ٦يٟيت حٗغى ألاَٟا ٫إلاًامحن
الخلٟؼيٓن ْ،ؤعصها البدض ٞحها مً مىٓٓع الى٣ضرِٞ ،ظا يٗجي البدض في مسخل ٠ألاْؾاٍ (الاظخماعي ،الٗاثلي ،اإلاضعسخي)،
الظر يخٗغى في بَاعَا الُٟل بلى جل ٪اإلاًامحن.
هدً هضعر ؤن ما ؾبٖ ٤غيّ يدخاط بلى حٗم ٤ؤ٦ثر ْ مىا٢كت ظاصة ْ في الخ٣ي٣ت َظا َٓ اإلا٣هٓص ْ،ل ً٨ألانل في َغح
اإلا٣اعباث َٓ ،ؤن باخشيىا ال يٗيىٓن ؤَميت ٧اٞيت لِظا الٗىهغ اإلاجهجي الِامِٞ ،م ؤَملٓا جدضيض اإلا٣اعباث في جىاْلِم إلاسخل٠
ؤلاق٩الياث التي ٚالبا ال جخطر الهٓعة اإلاىهجيت الٗامت التي يغؾمٓجها لخدليلِم.
هىع أو أهىاع الضعاؾت:ال يؼيض جدضيض هٕٓ الضعاؾت بال مهضا٢يت للخدليل ْ مىّ بلى الىخاثجٞ،هي بظغاء مجهجي ظضيغ بالخىاْ ْ ٫الاَخمامٞ ،ىٕٓ
الضعاؾت َٓ الُاب٘ الٗام الظر ؾٓ ٝجإزظٍ الضعاؾت ٦ماقغ في جدضيض انلِا ْ اهخماءَا ،ؤر هي حٗغي Identité ٠ؤ٢ل مً
ُ
اإلاىهج ْ ؤ٦ثر مً الخ٣ىيت ْ اإلا٣اعبت ،جدضص في بضايت البدض ختى جغؾم لل٣اعت زغيُت الُغي ٤التي ييبػي اجباِٖا للٓنٓ ٫بلى
ما ْنل بليّ الباخض مً هخاثج.
ً
ْ َىا ؤيًا هغيض ؤن يٓ٩ن ما ؾُٓ ٝيٗغى في َظا الجؼء مً اإلاداْلت ،مدل ه٣اف ظضر ْ ٖمي٦ ،٤ما هغيض َا َىا ٖغى
ً
ً
ؤ٦ثر ؤهٓإ الضعاؾاث اؾخٗماال ْ اهدكاعا في بدٓر ؤلاٖالم ْ الاجهاَ ْ ،٫ظا يٗجي ؤن َىا ٥ؤهٓإ ؤزغٔ في مجاالث مٗغٞيت
ؤزغٔ يم ً٨الاؾخٗاهت بها في جدليل الْٔاَغ ؤلاٖالميت الاجهاليت ْ ،طل ٪خؿب اظتهاص الباخض ْ ٖم ٤هٓغجّ اإلاىهجيت.
أ  -الضعاؾاث الخدليليت :يٓ٩ن َظا الىٕٓ في الضعاؾاث التي جدىاْٖ ٫ىانغ الٗلميت الاجهاليت الشالر ْ هي
اإلاغؾل،الغؾالت،الٓؾيلت،خيض يٓاظّ الباخض مجمٖٓت ٦بحرة مً مٓ٩هاث ْ مخٛحراث الٓاَغة ٖليّ ؤن يهِٟا ْ ،اإلا٣هٓص
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َىا الخٗغٖ ٝلى الٗىانغ اإلآ٩هت لِا ْالٗال٢اث الؿاثضة صازلِا ،ؤر ازخباع ٖال٢اث الخإزحر ْالخإزغ بحن جل ٪اإلاخٛحراث
ً
ْاإلآ٩هاث ْ ،ال ي٨خٟي الباخض في َظا الىٕٓ مً الضعاؾاث باؾخ٨كا ٝالٓاَغة ؤْ جهٓيغَا ،بل يظَب ؤيًا بلى صعاؾت
الٗٓامل التي ؤْط صتها ٖلى الك٩ل الظر هي ٖليّ .ؤما بطا خاْلىا جلؿيِ الِٟم لِظا الىٕٓ مً الضعاؾاث ،ه ٫ٓ٣ؤجها طل ٪الىٕٓ
الظر حهخم بخدليل الغؾاثل ْ اإلاًامحن ْ السُب ٧ ْ ..ل ؤهٓإ اإلادخٓياث الاجهاليت.
ٞةط ٦ىا في نضص صعاؾت مًمٓن ظغيضة ما ؤْ ٦خاب ما ،ؤْ صعاؾت ماؾؿت بٖالميت ما ،ؤْ ؤلاطاٖت ؤْ الخلٟؼيٓن ؤْ ألاهترهيذ،
َىا ه ٫ٓ٣ؤن هٕٓ الضعاؾت َٓ جدليليت ،ؤر صعاؾت جدليليت إلاًمٓن الجغيضة الٟالهيت ،ؤْ صعاؾت جدليليت إلااؾؿت ما.
ً
ب  -الضعاؾاث الاؾخُالعيتَ :ظا الىٕٓ ؤ٦ثر ألاهٓإ اٖخماصا مً َغ ٝباخشيىا ْ ،هي في ٖمٓمِا طل ٪الىٕٓ مً الضعاؾاث
التي يٗخمض ٞيّ الباخض ٖلى ؤصْاث حؿاٖضٍ ٖلى اإلاسر الض٢ي ٤للمُٗياث الٓاَغة ْالخٗبحر ًٖ الىخاثج بُغ ١زانت،
يؿخٗحن ٞحها الباخض بُغ ١ال٣ياؽ ال٨مي التي جخُلب حسجيل اإلاُٗياث ْٖضَا في اإلاغخلت ألاْلى زم اٖخماص الُغ١
ؤلاخهاثيت في جبٓيبها ْجدليلِا الؾخسغاط اإلااقغاث التي جدخٓحها ٦مغخلت الخ٣ت.
ٟٞي الضعاؾاث التي جغيض مٗغٞت آعاء ؤْ اججاَاث ؤْ ؾلٓ٧اث ألاٞغاص بػاء مًمٓن مً اإلاًامحن ؤلاٖالميت ،ؤْ ً٢يت مجخمٗيت
ؤْ ٚحرَا،..ه ٫ٓ٣ؤن َظٍ الضعاؾت مً هٕٓ الاؾخُالٖيت ،ألجها جداْ ٫اؾخسغاط ْ ج٨ميم الغئٔ ْ مٓا ٠٢ألاٞغاص بػاء جل٪
اإلاًامين.
ُ
ج-الضعاؾاث الخاعيسيت٧:ل ْاَغة جدخاط الٗٓصة بلى اإلااضخي لضعاؾت ؤنلِا ؤْ ؾلب ْظٓصَا ؤْ ختى مجغص ْنِٟا ،حٗض مً
الضعاؾاث الخاعيسيتٖ ْ ،لى الٗ٨ـ ما يم ً٨اٖخ٣اصٍ ٞةن َظا الىٕٓ مً الضعاؾاث مً ألاَميت التي ججٗل بٌٗ الٓٓاَغ
ً
نٗبت الخٟؿحر بضْن الٗٓصة بها بلى الماضخي ْ ،لظلٞ ٪هي مِمت ظضا في ؤلاظابت ًٖ بٌٗ الدؿائالث الخاليت.
ْ مً ألامشلت ًٖ الضعاؾاث الخاعيسيت:
جاعيش صخاٞت الغؤر في الًَٓ الٗغبي.في جاعيش ج٣ىياث ؤلاٖالم ْالاجها.٫جُٓع ج٣ىياث ؤلازغاط الصخٟي ٖبر الؼمً.ص  -الضعاؾاث الؿيميىلىحيت:ختى ْ بن ٧ان ٖلم الـيميٓلٓظيا خضيض الِٓٓع باإلا٣اعهت باإلاجاالث اإلاٗغٞيت ألازغٔ ،بال ؤن
م٩اهخّ ٞحها جغسسذ بلى صعظت ؤهىا ال يم ً٨الخٛاضخي ٖىّ في صعاؾت بٌٗ ؤلاق٩الياث ؤلاٖالميت الاجهاليت َٓ ْ،حهخم
بةق٩الياث ص٢ي٣ت ْ في مؿخٓياث مسخلٟت مً ٖىانغ الٗمليت الاجهاليت .الؿيميٓلٓظيا هي ٖلم الضالالث اللٓٛيت ْ ٚحر
اللٓٛيت،بمٗجى آزغ ج٨ٟي ٪الغمٓػ الىهيت ْ البهغيت إلادخٓٔ مٗحنٖ ْ ،لى َظا ألاؾاؽ ٞهي جٓ٣م ٖلى الخ٨ٟي ْ ٪التر٦يب
للضْا ٫اللٓٛيت الىهيت ؤْ البهغيت ل٨ك ٠اإلاٗجى ؤْ اإلاٗاوي ْاؾخسغاط صاللتها ْمً زمتٞ ،الِض ٝمً صعاؾت اإلادخٓٔ
ً
ً
ؾيميٓلٓظيا ْجُبي٤يا َٓ ،البدض ًٖ اإلاٗجى ْالضاللت ْ اؾخسالم البييت اإلآلضة للمدخٓٔ مىُ٣يا ْصالليا.
ٗٞىض صعاؾت الٓمًاث ؤلاقِاعيت ٖلى ؾليل اإلاشا ،٫ه ٫ٓ٣ؤن هٕٓ َظٍ الضعاؾت َٓ صعاؾت ؾيميٓلٓظيت ْ ،في خ٣ي٣ت ألامغ
هدً ال هضعر إلااطا ال يدٓى َظا الىٕٓ مً اإلاٗغٞت باالَخمام الالػم ًٖصها؟ .
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:زالنت
شحر٨ًايا الًبِ اإلاجهجي الظر ييخٓغٍ ال٢ اف ْ ٖلى مهغٖيّ في٣خذ باب الىٞ  بال، مً َظٍ اإلاداْلتًٝ الِض٨لم ي
اَيم السانت بهظاٟ هديجت ؾٓء يبِ اإلاهُلخاث ْ اإلا، اإلاجهجي ٖىض َالبىا ْ باخشيىا٥م الاعجبا٢اٟ بٗضما ج،ْبةلخاح
ليهبذ للمهُلر،كتها٢ٓم بٗغى عئيخّ السانت بلى َالبّ صْن ؤصوى ظِض في مىا٣ ي،شحر مىا٨ مما ظٗل ال،اإلايضان الخؿاؽ
ْ  بن َظا الٓي٘ ال يؼيض بال جضَٓع للبدٓر الٗلميت اإلاىجؼة ٖىضها،اَيم بدؿب ٖضص ألاؾاجظةٟالٓاخض الٗضيض مً اإلا
.٤اهيت الخُبي٩هِا اإلآيٖٓيت ْ يبٗضَا ًٖ بم٣يى

:كاةمت اإلاغاحع
http://omerhago.blogspot.com/2012/07/blog-، مغاحعاث مىهجيت على مبدث الىٓغيت الاجهاليت، مدمض،غ الٗٓى٦ باب- 1
post_30.html
ّ
www.softwarelabs.com ، صليل الباخث في جىٓيم و جىييذ البدث العلمي في العلىم الؿلىهيت، صاْص، بً صعْيل خلـ- 2
3 - Aktouf, omar. Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des
organisations, Montréal : Les Presses de l'Université du Québec, 1987, P18.
4 - Grawitz, madelaine, Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris : Dalloz, 2001, P35.
Gounelle, M, La vie internationale, Dalloz, Paris, 1995, P. 89
5 - Ibrahima Lo, Méthodologie de la recherche en sciences
http://foad.refer.org/IMG/pdf/METDOLOGIE_DE_LA_RECHERCHE.pdf

sociales.

6 - Saugaut Pierre, Introduction à la pensée scientifique moderne, Paris : Université pierre et
marie curie, 2008, P 05.
7 - Le dico des définitions, http://lesdefinitions.fr/methode-scientifique.
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ً
ؾمعيا
َغاةم الخىانل لضي اإلاعاكحن
ص.عىيمب ؿخيدت /حامعت معؿىغ،الجؼاةغ

ملخو:
للصسو الٗاصر لٛت مىُٓ٢ت يؿخُي٘ مً زاللِا الخٓانل م٘ آلازغيًْ،ا٦دؿاب اإلاٗاعْ ٝالخٗلمْ.للمٗا ١ؾمٗيا ً
ؤيًا
َغاث ٤ؤزغٔ للخٓانل م٘ الٛحر ْ،ا٦دؿاب اإلاٗاع ٝجخمشل في:لٛت ؤلاقاعة التي ّ
حٗض ؤ٦ثر اؾخسضاما ،لٛت الكٟاٍ ،الخ٨ىٓلٓجيا
اإلاٗيىت ،هجاء ألاناب٘ ْالخٓانل ال٨لي الظر يؿخُي٘ مً زاللّ اإلاٗا ١ؾمٗيا اؾخسضام ٧ل الُغاث ٤الؿاب٣ت ختى يخمً٨
مً الِٟم ْؤلاِٞام.
اليلماث اإلاـخاخيت :لٛت ؤلاقاعة -لٛت الكٟاٍ -الخ٨ىٓلٓظيا اإلاٗيىت -هجاء ألاناب٘ -الخٓانل ال٨لي.
 -1لؼت ؤلاقاعة:
أوال :مـهىمها وٍبيعتها :
مٗغْ ًٖ ٝاللٛت ؤلاوؿاهيت ؤجها هٓام مً الٗالماث الهٓجيت اإلاىُٓ٢تْ ،هي جم ً٨ألاٞغاص مً الخٓانل ٞيما بيجهم بٗض ؤن
يخم الانُالح ٖلحهاْ .هي بهظا اإلآِٟم لٛت َبيٗيتَْ ،ىا ٥في اإلا٣ابل لٛاث ٚحر َبيٗيت ،ؤْ بمٗجى ؤصر لٛاث انُىاٖيت،
ؤر ؤن ؤلاوؿان َٓ الظر ؾعى بلى انُىاِٖا بضا ٘ٞالخاظتْ .لِظا حٗغ ٝاللٛاث الانُىاٖيت ٖلى ؤجها "لٛاث ٚحر َبيٗيت
(مسترٖت) وكإث بضا ٘ٞالخاظتْٚ ،غيِا الخٓانل" ْ .اللٛاث الانُىاٖيت ٦شحرة مجها :لؼت ؤلاؾبرهخى* ،لؼت بغار** ،لٛت
الهم الب٨م...بلخ.
ْ حٗخبر لٛت ؤلاقاعة مً يمً ؤؾاليب الخٓام ٫اليضْر اإلاؿخسضمت مً ٢بل الهم ،بط هي هٓام مً الغمٓػ اليضْيت
السانت جمشل بٌٗ ال٩لماث ْ اإلاٟاَيم ْ ألا٩ٞاع اإلاٗيىت.
٦ما حٗض لٛت ؤلاقاعة لٛت َبيٗيت للهم ،إلاا جدٓيّ مً ٓ٢اٖض نغٞيت ْ هدٓيت ْمعجميت ْ صالليت ،لَ ً٨ظٍ الٓ٣اٖض
مؿخ٣لت ًٖ ٓ٢اٖض اللٛت ؤْ اللٛاث المهُٓ٢ت ختى في البيئت اإلادليت للُٟل ألانم ،بط جخهل لٛت ؤلاقاعة بإبٗاص هٟؿيت ٓ٢يت
لضٔ ألانم إلاا جمحزث بّ مً ٢ضعتها ٖلى الخٗبحر بؿِٓلت ًٖ خاظاث ألانم ْ جٓ٩يً اإلاٟاَيم لضيّ ،بل ل٣ض ؤنبذ لضٔ
 -1نالر بلٗيض"،صعوؽ في اللؿاهياث الخُبيليت  ،صاع َٓمت ،الجؼاثغ،2000 ،2ٍ ،م .215
*  -لؼت ؤلاؾبرجى :لٛت صْليت ْ،هي ٚحر َبيٗيت ؤوكإَا اللؿاوي ػامنهىؾ ٧ ، Zamenhofان ؤخض ٖلماء جاعيش اللٛاث في ظامٗت ْاعؾٓ ْ .في
ٖام  1889نضعث ؤْ ٫صخيٟت بهظٍ اللٛت في مضيىت هٓمبرصط ألاإلااهيت٢ ْ ،ض اؾخمض ػامنهىؾ خغْ ْ ٝؤنٓاث َظٍ اللٛت مً مجمٖٓت
اللٛاث الجغماهيت ْ الالجيييت ال٣ضيمت.
** -لؼت بغار ،ؾميذ وؿبت بلى لىيـ بغايل ) (Brailleالظر ازترٕ الى٣اٍ الباعػة اإلالمٓؾت التي حؿاٖض اإلاٟٞٓ٨حن ٖلى ال٣غاءة ْ ال٨خابت
ؾىت .1829
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اإلابضٖحن مً الهم ال٣ضعة ٖلى ببضإ ٢هاثض قٗغيت ْ مُٖٓ٣اث ؤصبيت ْ جغظمت الكٗغ الكٟٓر بلى َظٍ اللٛت التي حٗخمض
ً
ؤؾاؾا ٖلى ؤلاي٣إ الخغ٧ي للجؿض.
ْحٗغ ٝلؼت الهم البىم ٖلى ؤجها ":لٛت زانت بظْر الٗاَاث ال٨الميت ْؤمغاى اللٛتْٞ ،حها يلخجإ بلى جْٓي ٠ؤلاقاعاث
ال٨الميتْ ،ألايضر ْمسخل ٠ؤلاقاعاث حٗٓيًا ًٖ اللٛت الٗاصيت" .
ْبما ؤن ٞئت الهم الب٨م ال حؿخُي٘ الخدضر باللٛت الٗاصيت التي يخ٩لمِا ؤٞغاص اإلاجخم٘ٞ ،ةجها جلجإ بلى اؾخسضام لٛت زانت
بها حٗغ ٝبـ " لؼت ؤلاقاعاث".
ْالُغي٣ت التي يدبِٗا ألانم ألاب٨م في ال٨الم ،هي الخٗبحر بٓاؾُت الخغ٧اثْ ،مشلّ في طل ٪مشل الصسو الظر يجض هٟؿّ
مًُغا للخٟاَم م٘ ألاظاهبٞ ،ال يمل ٪مً خيلت ؾٓٔ ؤلاقاعة ْالخغ٦ت ْالخلميذ.
ْٛ٦حرَا مً اللٛاث. ،حٗخبر لؼت ؤلاقاعة" ؤؾلٓب جٓانلي يٗخمض في ؤؾاؾّ ٖلى اؾخسضام بقاعاث ماصيت يؿخُي٘ الهم
جميحزَا ؤْ الخٗغٖ ٝلحها" .
ْل٣ض قِضث اللٛت ؤلاقاعيت جدؿيىاث هٖٓيتٖ ،ىضما بضؤث ألابدار التربٓيت جيكغ ٞحهاْ ،زهٓنا إلاا ؤصزلذ الُغي٣ت
الكِٟيتْ ،حٗليم ال٨الم صْن الاؾخٗاهت بُغي٣ت ؤلاقاعة ؤْ ألابجضيت اليضْيت ،خيض ع٦ؼ ٞحها الاَخمام ٖلى حٗليم اللٛت
ْال٨الم ًٖ َغي٢ ٤غاءة الكٟاٍ٧ْ ،اهذ َظٍ الُغي٣ت ليؿذ ٚايت في طاتها ،بل ؤصاة للخٟاَم ْالاجها.٫
ٞلٛت ؤلاقاعاث ليؿذ مٓخضة في ظمي٘ بلضان الٗالم ،بل جسخل ٠مً بلض آلزغَْ ،ظا ما إلاؿىاٍ في ٦خاب " علم اللؿاهياث
الخضيثت" ،خيض ٖغى ناخبّ نٓعا بياهيت للٛت ؤلاقاعاث ألامغي٨يت ْؤلاهجلحزيت ْالؿٓيضيت .
ْي ٫ٓ٣عبض اللاصع عبض الجليل بسهٓم لٛت ؤلاقاعاث ؤجها ":لٛت ؾيمياثيت ْليؽ ؤصبيت ٦ما جِٓغ في الىهٓم،
ْالترا٦يب ْ ،هي لٛت ٢اثمت ٖلى هٓام بحن ال٣يمت جخجاطب ؤَغا ّٞصعظاث الِٟم ،ؤْ ؤلاصعا ٥لِظٍ الىٓم( مجمٖٓت الٓ٣اٖض
التر٦يليت ْاهؼياخِا ) بحن اإلايصخئ ْاإلاخل٣ي".
ْمً الجضيغ بالظ٦غ ؤن ؤلاقاعاث التي يؿخٗملِا اإلاٗا ١ؾمٗيا جى٣ؿم بلى كؿمحن َما:
أ -ئقاعاث ونـيتْ :هي بقاعاث يضْيت جل٣اثيت جهضع ًٖ اإلاٗا ١ؾمٗيا ،مً ؤظل ْن٨ٞ ٠غة مٗيىت يٓص الخٗبحر ٖجها ،مشل
ع ٘ٞاليضيً ليٗبر ًٖ الُٓ ٫ؤْ ٞخذ الظعاٖحن للضاللت ٖلى ال٨ثرة.
ب -ئقاعاث ػحر ونـيتْ :هي بقاعاث زانت ،جٓ٩ن بمشابت لٛت مخضاْلت بحن اإلاٗا٢حن ؾمٗيا ،مشل ؤلاقاعة بلى ؤٖلى ْجضٖ ٫لى
شخيء خؿً.
٦- 1ماٖ ٫بض الخميض ػيخٓن" ،الخضعيـ لظور الاخخياحاث الخانت"ٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة ، 2003 ،1ٍ ،م.260
 -2نالر بلٗيض" ،صعوؽ في اللؿاهياث الخُبيليت" ،م .218
 -3خىٟي بً ٖيسخى" ،مدايغاث في علم الىــ اللؼىر" ،ص.م.ط ،الجؼاثغ ،1993 ،4ٍ ،م .265
ٞ -4يٓليذ ٞااص ببغاَيم ْآزغ"،بدىر وصعاؾاث في ؾيًولىحيت ؤلاعاكت " ،م٨خبت ػَغاء الكغ ،١ال٣اَغة ،2001 ،1ٍ ،م .177
-5نالر بلٗيض" ،صعوؽ في اللؿاهياث الخُبيليت" ،م .219-218

ٖ -6بض ال٣اصع ٖبض الجليل" ،علم اللؿاهياث الخضيثت" ،صاع الهٟاءٖ ،مان ،صٍ ،2001 ،م .80-78
ٖ -7بض ال٣اصع ٖبض الجليل"،علم اللؿاهياث الخضيثت"،م .76
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٦ما ج٣ؿم اإلاهُلخاث اإلاخضاْلت في لٛت ؤلاقاعاث بلى زالر ؿئاث هي:
- 1ئقاعاث أيلىهيت )ْ :(Signes iconiquesهي ؤلاقاعاث التي حكتر ٥م٘ مغظِٗا في جٓا٣ٞاث ْحكابهاث ٦بحرة عثيؿيت ،جسو
ً
اإلاٗالم الساعظيت مشال ''شجغة'' ،خيض يشحر ا٫ؾاٖض بلى ظظٕ الصجغة ،بيىما حكحر ألاناب٘ بلى ألاٚهان.
- 2ئقاعاث هىاةيت مجاػيت )ْ :(Signes métonymiquesهي بقاعاث جىس ٌٟوؿبت اعجباَِا الساعجي باإلاغظ٘ م٣اعهت باإلقاعاث
ألايٓ٣هيت ،خيض ي٣هغ ٖلى ٖالمت ؤْ ظؼء ْاخض خاٖ ٫لى مجمٕٓ اإلاغظ٘٢ْ ،ض جٓ٩ن َظٍ الٗالمت مدؿٓؾت ،مضا:٫
"اإلالىص"الظر يكحر بلى الؿياعة ،ؤْ مجغص ،مشا :٫الغاثجت باليؿبت للٓعص.
- 3ؤلاقاعاث الخجغيضيت ) :(Signes abstraitsال حكتر ٥م٘ مغظِٗا بإيت ٖال٢ت ْاَغة.
زاهيا :زهاةهها و ممحزاتها:
أ .الخهاةو:
مشلما َٓ مٗلٓم ٞةن ل٩ل لٛت مً لٛاث الٗالم زهاثو جمحزَا ؾٓاء في الىدٓ ؤْ الهغ ٝؤْ ألانٓاث...الخٞ .لٛت ؤلاقاعة
هي ألازغٔ لِا زهاثو ْ ؾماث ّ
جمحزَا يم ً٨جلسيهِا ٧اآلحي:
 ألانىاث:ْ ي٣هض باألنٓاث في لٛت ؤلاقاعة اإلآا ْ ٘٢اإلادضصاث ْ اإلااقغاث ْ الٟغاٚاث التي جدضثها ألاًٖاء اإلاخدغ٦ت ْ،ألانٓاث في
ً
لٛت ؤلاقاعة ؤنٓاث ْْيٟيت (ٓٞهٓلٓظيت)٦ ،ما جخمشل ألانٓاث ؤيًا في جهجئت ألاناب٘ ،التي ّ
حٗض همُا مً ؤهماٍ ؤلاقاعة.
 الخهغيف:ٞلٛت ؤلاقاعة يم ً٨ؤن جٓ٩ن لٛت مخهغٞت ؤْ لٛت لهٟيت ،باإلياٞت بلى ؾمتي الاقخ٣ا ْ ١الخهغ.ٝ
 التزامً و الخعاكب:ٞاإلقاعة جىُل ٤مً اإلآ ٘٢بك٩ل مٗحنْ ،جخدغ ٥بُغي٣ت مٗيىتْ ،ثؾحر في اججاٍ مدضص.
 الاعخباَيت:ْ ي٣هض بها ؤن الٗال٢ت بحن ألانٓاث ؤلاقاعيت ْصالالتها ٖال٢اث اٖخباَيت ٚحر مىُ٣يتٞ ،لٛت ؤلاقاعة لٛت بهغيت ْ مٗٓم
٧لماتها ٧لماث مدؿٓؾت.
 الليىص:َىا ٥هٖٓان مً ال٣يٓص ٖلى ؤق٩ا ٫ؤلاقاعة:
 كيىص ؿحزياةيت :جخٗل ٤بةهخاط ؤلاقاعة ْ اؽجيٗابها ،بط جىدهغ ؤلاقاعاث في مىاَ ٤مدضصة٧ ،الغؤؽ ْ الٓظّ ْ اليضيً
ْالهضع.
ٖ - 1بض ال٨غيم مدمض قُىاْر  "،جُىع لؼت الُـل" ،صاع نٟاءٖ،مان ،1992،1ٍ،م .112
ٞ - 2اَمت ماطن" :لؼت ؤلاقاعاث وَبيعت هٓغيت الظًَ لضي ألاَـاٌ الهم " ،ؤَغْخت ص٦خٓعاٍ في ٖلم الىٟـ ،ظامٗت ؾيضر مدمض بً
ٖبض هللا ٞ ،اؽ ،2009 -2008 ،م .67
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 كيىص لؼىيت :جخٗل ٤بك٩ل ؤلاقاعة.
 الخُابم الغمؼر:جخُاب ٤ؤلاقاعة م٘ اإلاكاع بليّ جُاب٣ا عمؼيا ،بؿلب اٖخماص لٛت ؤلاقاعة ٖلى ال٩لماث اإلادؿٓؾت اإلاكاَضة ٦ما ؾب ٤الظ٦غ.
ٞاإلاخل٣ي ألانم يٗذمض في ِٞم الغؾالت ؤلاقاعيت ٖلى حٗابحر الٓظّ ْ خغ٧اث الٗيىحن ؤ٦ثر مً اٖخماصٍ ٖلى بقاعاث اليضيً ؤْ
ٚحرَا ،ألهّ َظٍ الخٗابحر ْ الخغ٧اث ؤص ١مً ٚحرَا في الٓن.٠
 خيىيت ؤلاقاعة:لٛت ؤلاقاعة لٛت صيىامي٨يت ٞحها ال٨شحر مً الخيٓيتَ ،ظا ما ّ
يمحز مٗاهحهاٞ ،ال ج٣خهغ ؤلاقاعة ٖلى خغ٦ت اليضيً في ؤصائها ،بل
يؿخسضم الٟغص حٗبحر ْظِّ ْلٛت ظؿضٍْ ،،هي ظؼء مِم في لٛت ؤلاقاعةٞ ،خٗبحر الٓظّ ْخغ٦ت الجؿم بةي٣إ زام وؿخُي٘
م٣اعهتها بخٛحر ْوٛمت الهٓث ؤزىاء ال٨الم باللٛت اإلاىُٓ٢ت للضاللت ٖلى مٗاوي ال٨المٗٞ ،ىضما هخدضر باللٛت اإلاىُٓ٢ت
وؿخسضم باإلياٞت للٛت حٗبحر الٓظّ ْخغ٦ت الغؤؽ ْألا٦خاْ ٝاليضيً ،لخإ٦يض اإلاٗاوي ْظظب اهدباٍ اإلاؿخ٣بل  ،بلٛت ؤلاقاعة
وؿخسضم خغ٧اث الغؤؽ للخٗبحر ًٖ الىٟي ْؤلازباثْ ،وؿخٗمل حٗبحر الٓظّ ْالٗيىحن للضاللت ٖلى مكاٖغ الٟغح ْالخؼن
ْالًٛب ْالسْٓ ٝالاهضَاف ْالدؿائْ ٫اإلاغى ْالخٗب ْالخيٓيت ْاليكاٍ ْالغؤٞت ْالك٣ٟت ْالخ٨بحر ْالسسغيت
ْالاخخ٣اع...الخْ .خغ٦ت ألا٦خا ٝؾٓاء لؤلمام ؤْ للسل ٠جؼيض في جٓييذ مٗجى ؤلاقاعةْ ،مً َىا وؿخيخج ؤن اللٛت ؤلاقاعيت
جٓ٣م ٖلى جْٓي ٠ؤًٖاء مسخلٟت مً الجؿم إلبال ٙاإلاٗاوي ْجغا٦يب الجمل.
 لؼت ػحر ملِعيت:حٗض لٛت ؤلاقاعة مً بحن اللٛاث ٚحر اإلاُٗ٣يت مشل الخغ٧اث ْبيماءاث الٓظّ ؤْ حٗبحراث الٓظّ ؤزىاء الخضيض ،ؤْ لٛت
الٗيٓن ،لٛت الخغ٦ت -لٛت الكم ،لٛت الاجها...٫الخ َْ ،ظا ٖ٨ـ اللٛت اإلاُٗ٣يت ٞهي ٖباعة ًٖ ٧لماث ؤْ ظمل ؤْ ٖباعاث
طاث مضلْٓ ٫مٗجى مخٗاعٖ ٝليّ مً ٢ب ٫ؤٞغاص الجماٖتْ ،هي قضيضة الثراء ْال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ْالِٟم م٣اعهت م٘ اللٛت ٚحر
اإلاُٗ٣يت (لٛت ؤلاقاعة).
 ػحر مىخضة:جخٗضص لٛاث ؤلاقاعة صازل اللٛت الٓاخضةٞ ،لٛت ؤلاقاعة في الٗالم الٗغبي مشال جسخل ٠مً صْلت بلى ؤزغٔ بالغٚم مً
ً ً
مداْالث جٓخيضَاٞ ،لٛت ؤلاقاعة ألامغي٨يت جسخل ٠ازخالٞا ِّبيىا ًٖ لٛت ؤلاقاعة البريُاهيت٦ْ ،الَما جسخل ًٖ ٠لٛت ؤلاقاعة
ألاؾتراليت ْألاإلااهيتْ ،عبما جسخل ٠لٛاث ؤلاقاعة ازخالٞاث مٗيىت صازل الضْلت الٓاخضة الىاَ٣ت بلٛت ْاخضة .
َظٍ ؤَم السهاثو التي جسخو بها لٛت ؤلاقاعةْ ،باإلياٞت بلى ٌطٍ السهاثو َىا ٥مجمٖٓت مً اإلامحزاث التي جمحز
َظٍ اللٛت.

 - 1ببغاَيم ال٣غيٓحي"،ؤلاعاكت الؿمعيت" ،صاع ياٞا الٗلميتٖ ،مان ،2006 ،م .166
 - 2ؤمحن مدمض ؤخمض ٢اؾم" ،اللؼت والخىانل لضي الُـل" ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعيت لل٨خاب ،ال٣اَغة ،2001 ،م.29
ٖ - 3بض الٗؼيؼ بً ببغاَيم الٗهيلي "،علم اللؼت الىـس ي" ،ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗٓص ؤلاؾالميت،اإلامل٨ت الٗغبية االؿٗٓصيت2001،1 ٍ،
م .372
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ب .اإلامحزاث:
جخمحز لٛت ؤلاقاعة ببٌٗ اإلامحزاث التي ججٗلِا جسخلٚ ًٖ ٠حرَا مً اللٛاث هظ٦غ مجها :
 .1لٛت ؤلاقاعة لٛت بقاعيت ْ خغ٦يت ْ مغثيت ْ مً زاللِا يم ً٨الخٗبحر ًٖ الىٟـ بخدغي ٪اليضيً ْ الجؿم ْ الغؤؽ
ْحٗبيعاث الٓظّ ْ ،خغ٧اث الٟم ْ الٗيىحن.
 ْ .2بما ؤجها لٛت مغثيت ٞةجها جِٟم بالىٓغ.
 .3جغج٨ؼ ٖلى ق٩ل مسخل ٠ألق٩ا ٫اللٛاث ألازغٔ التي جضعؽ بُغي٣ت ج٣ليضيت ،ؤر ؤجها جضع ْ ٥جيخج مً زال٢ ٫ىٓاث بهغيت
ْ خغ٦يت إلاٗالجت اإلاٗلٓماث ال مً زالْ ٫ؾيلت ؾمٗيت ْ قِٟيت.
 .4جغج٨ؼ ٖلى زمؿت مْاَغ هي :الخغ٦ت ،الخدضيض اإلا٩اوي ،ق٩ل اليض ،جدضيض الاججاٍ ،الخغ٧اث ٚحر اليضْيت مشل هٓغة
الٗيىحن ،خغ٧اث الجؿم ْ ال٨خٟحن ،الٟم ْ الٓظَّ ْ .ظٍ اإلآاَغ جدضر في آن ْاخض ٖلى ٖ٨ـ اللٛت اإلاىُٓ٢ت التي جبضؤ
بةزغاط ألانٓاث التي جخٓ٩ن مجها اإلاٟغصاث اللٓٛيت.
زالثا :كىاعض بىاء لؼت ؤلاقاعة:
بن للٛت الٗغبيت ٓ٢اٖضَا ْ ٓ٢اهيجها التي جًبُِا ْ ،للٛت ؤلاقاعة ؤيًا ٓ٢اٖض ْ ٓ٢اهحن جدهغَا َظٍ الٓ٣اٖض نٓجيت
ً
ْهدٓيت ْ نغٞيت ال جسخل٦ ٠شحرا ًٖ الٓ٣اهحن اإلاعجميت ْالضالليت  ْ .يم ً٨خهغ ٓ٢اٖض بىاء لٛت ؤلاقاعة ٞيما يلي:
 .1ألانىاث:
ً
ْ ٢ض ؾب ٤الخضيض ًٖ ٓ٧ن ألانٓاث في لٛت ؤلاقاعة ليؿذ ؤنٓاجا مؿمٖٓتْ ،بهما هي مٓا ْ ٘٢مدضصاث ْ ماقغاث
ْٞغاٚاث جدضثها ألاًٖاء اإلاخدغ٦ت ٦ما َٓ الخا ٫في جهجئت ألاناب٘ ٦ىمِ مً ؤهماٍ ؤلاقاعة.
 .2الهغؾ:
ً
يؿخٗمل اإلاٗا ١ؾمٗيا بقاعاث جمشل ٧لماث جغمؼ بلى مٗان مٗيىتَ ْ ،ظٍ ؤلاقاعاث ٢ض جدٓر مٓعٞيما ْاخضا للضاللت ٖلى
ً
ً
مٗجى ْاخض٢ ْ ،ض جدٓر مٓعٞيمحن ؤْ ؤ٦ثر ،ؾٓاء ؤ٧ان اإلآعٞيم خغا ؤْ م٣يضا.
 .3الىدى:
جدخل اإلاٗاوي ْ الْٓاث ٠الىدٓيت اإلاغجبت ألاْلى في ألابييت الىدٓيت في لٛت ؤلاقاعةٚ ،حر ؤن لٛت ؤلاقاعة ال حؿخٗمل ألاصْاث
الْٓيٟيت بال للًغْعة ْ ،طل ٪خحن ال يِٟم اإلاٗجى بضْجها.
٦ما ؤن الخلميظ اإلاٗا ١ؾمٗيا ال يدترم ٓ٢اٖض بىاء الجملت الٗغبيت ،بط هجض َظا ألازحر ي٣ضم ْيازغ ْ يدظ ْ ٝيؼيض في
ٖىانغ الجملت٦ ،إن يإحي بجمل ي٣غؤَا ْ ي٨خبها ٖلى َظا الىدٓ:
ٖ- 1مغ الضعاظت ٖلى زغط.
 - 1زالض ٖٓى خؿحن البالح"،الايُغاباث الىـؿيت لضي طور ؤلاعاكت الؿمعيت (في يىء الخىانل)"،صاع الجامٗت
الجضصة،ؤلاؾ٨ىضعيت،صٍ،2009،م .92
ٖ - 2بض الٗؼيؼ بً ببغاَيم الٗهيلي "،علم اللؼت الىـس ي" ،م .386
 - 3اإلاغظ٘ هٟؿّ ،م .387
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- 2طَب َٟل اإلاضعؾت.
ٟٞي الجملت ألاْلى ْ ٘٢زلِ في جغجيب ال٩لماث صازل الجملت ،التي ٧ان ييبػي ؤن جٓ٩ن ٖلى الك٩ل آلاحي :زغط ٖمغ ٖلى
الض اظت ،خيض ّ
٢ضم الٟاٖل ٖلى الٟٗل الظر ظاء في آزغ الجملت٢ ْ ،ضم الاؾم اإلاجغْع ٖلى خغ ٝالجغ .ؤما في الجملت
ع
الشاهيتٞ ،يالخٔ بإن الخلميظ خظ ٝخغ ٝالجغ (بلى) مً الجملت.
ً
ْ في مٓاي٘ ؤزغٔ هجض الخلميظ اإلاٗا ١ؾمٗيا يْٓ ٠اإلاًا ٝبليّ ٢بل اإلاًا ْ ٝجبضؤ الجملت ٖىضٍ صاثما باالؾم اإلاؿىض
بليّ ؤْ الٟاٖل ٢بل الٟٗل اإلاؿىض٦ ،ما يكحر ألانم بلى الصخيء اإلاٗضْص بهيٛت اإلاٟغص زم يدبّٗ بالٗضصٞ ،ي ٫ٓ٣مشال" :ؾياعة
زمؿىن" بضال مً "زمؿىن ؾياعة" ،ؤما نياٚت الجم٘ ٞخٓ٩ن بخ٨غاع الخغ٦ت ؤْ مًاٖٟت ق٩ل اليض .
ْ لِظٍ ألاؾباب ي ٫ٓ٣البٌٗ ًٖ لٛت ؤلاقاعة ،اجها لٛت ٖاظؼة ٖلى ؤن جهبذ آلت َبٗت لل٨ٟغ ،ل٣ٟغ مٟغصاتها ْ يِٟٗا في
الترا٦يب الىدٓيت٢ ْ ،هٓعَا في ألاؾاليب البالٚيت .
 .4البالػت:
ّ
ً
بال ؤن الخلميظ ألانم ال يم ً٨ؤن ّ
يٓ٩ن ظمال
ؤما ٖلى اإلاؿخٓٔ البالغيٞ ،اإلا٘لٓم ؤن اللٛت حٗغ ٝببالٚتها ْ ،ظمالِا الٟجي،
ّ
طاث بالٚت ،طل ٪ألهّ ال يِٟم مً ال٨الم بال ال٩لماث ؤْ اإلاٟغصاث اإلادؿٓؾت ْ ،ال يِٟم ال٩لماث اإلاجغصة.
بط يجب ٖلى مٗلم الهم ٖلى اإلاؿخٓٔ البالغي الالتزام بما يلي:
ؤن يٓ٣م بخٗليم الخالميظ يٗا ٝالؿم٘ ؤْ الهم مٟغصاث الدكليّ ْالتي يٟخ٣غ بلحها ؤٚلب الهم مشاٖ ٫لى طل( ٪ظمل-ها٢ت -ؾٟيىت الصخغاء)ٞ ،الصخيء اإلاكتر ٥بحن ؾٟيىت الصخغاء ْالؿٟيىت َٓ الؿٟغ ْٓ٢ة الخدمل.
ً
ٖضم اللجٓء بلى الخٗابحر البالٚيتْ ،الاؾخٗاعاث ْالدكبحهاث الًمىيت في اللٛت اإلا٣ضمت للهم ْظٗلِا ؤ٦ثر ْيٓخا.ٖضم حٗليم الهم مباقغة ال٩لماث ٚحر اإلاباقغة مشل (الخبر ؤْ الظَب ألابيٌ) ألن ٧ل طل ٪يخم جغظمخّ في طَىّ بك٩لمسخلٖ ٠ما وٗغ ّٞمشاٖ ٫لى طل( ٪مؿ ِ٣عؤؾّ) يترظمِا ألانم بةقاعة ٖانمت +بقاعة عؤؽ.
 .5الضاللت:
ختى جاصر الجملت صاللت ما ،ال بض ؤن جدؿم بالترجيب اإلاىُ٣ي لل٩لماث اإلآ٩هت لِا ،طل ٪ؤن الجملت التي يلِٟٓا الُٟل ؤْ
ً
يك٩لِا جٓ٩ن طاث ٞاثضة ْ مٗبرة ًٖ خاظاجّ ٖبر الخٓانل الاظخماعي ،بطا ٧اهذ ظملت ْاضخت خيض يلٗب بىاء الجملت صْعا
بال ٜألاَميت في ِٞمِا .
ٞال٨الم ليـ مجغص عن ٠ال٩لماث بًِٗا بلى بٌٗ ْ ،ل ً٨طل ٪ي٨مً في الٗال٢اث بحن ْخضاث التر٦يب في ؤزىاء التر٦يب
ً
ْالخإلي ٠بحن مٗاهحها في وؿ ٤الٗال٢اث ،ي ٫ٓ٣الجغحاوي ْ ":اٖلم ؤه ٪بطا عظٗذ بلى هٟؿٖ ٪لمذ ٖلما ال يٗتريّ،ؤن ال
هٓم في ال٨الم ْ ،ال جغجيب ّ
ختى يٗل ٤بًِٗا ببٌٗ ْ ،يبجى بًِٗا ٖلى بٌٗ ْ ،ججَ٘ ٫ظٍ بؿلب جل. "٪
ٖ - 1بض الٗؼيؼ بً ببغاَيم الٗهيلي" ،علم اللؼت الىـس ي" ،م .390 -388
 - 2خىٟي بً ٖيسخى "،مدايغاث في علم الىــ اللؼىر" ،م .265
 - 3يىٓغ :بُغؽ خا ٔٞبُغؽ "،جىييف اإلاىاهج للُلبت طور الاخخياحاث الخانت " ،صاع اإلاؿحرةٖ،مان2010،1،ٍ،م .227 -226
 - 4هليل ٖبض الِاصر ْ آزغْن" ،جُىع اللؼت عىض ألاَـاٌ" ،ألاَليت لليكغٖ،مان،2007،1ٍ،م .148
ٖ - 5بض ال٣اَغ الجغظاوي "،صالةل ؤلاعجاػ" ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحرْث ،ص ٍ ،ص ث ،م .44
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ْ ٖليّ ،يم ً٨ال ٫ٓ٣بإن ٖىانغ التر٦يب يجب ؤن جٓ٩ن مغجبت ْ ٤ٞالك٩ل الصخيذ ،الظر مً قإهّ ؤن يٟصر ًٖ ٨ٞغة
مٗيىت ؤْ مٗجى ما ،طل ٪ؤن ؤر لٛت َضِٞا ألاؾمى َٓ ؤلايها ْ ٫ؤلابال.ٙ
ْ يم ً٨ج٣ؿيم ٓ٢اٖض بىاء لٛت ؤلاقاعة بلى كؿمحن ازىحن َما:
ألاوٌ٢ :اثمت اإلاٟغصاث ،يخٗلمِا الٟغص مً زال ٫بج٣ان خغ٧اث مدضصة.الثاوي :الجمل ْ ال٩لماث اإلاغ٦بت ْ ،مجها : .1الًماةغ:
هدٓ :ؤها -ؤهذَ -َٓ -ظا ..خيض يكاع بلى يمحر الصسو بالؿبابت ْ ،الؿيا َٓ ١الظر يضٖ ٫لى الخظ٦حر ؤْ الخإهيض ْ ،يكاع
للٛاثب بةقاعجحن ْ يكاع بلى اإلال٨يت ب٩ل اليض مًمٓمت ألاناب٘.
 .2الجملت الاؾميت:
خيض جسخل ٠الجملت الاؾميت ًٖ اللٛت اإلاىُٓ٢ت في ؤن السبر يإحي صاثما بهٓعة اإلاٟغص مشل :ؤها ؤنمَ ،م ؤنم ،هي ؤنمْ ،
يٗغ ٝالخظ٦حر ْ الخإهيض مً الؿيا.١
 .3الجملت الـعليت:
حؿخسضم لٛت ؤلاقاعة الٟٗل في نٓعجّ اإلاجغصة ًٖ الؼمً ْ ،جضٖ ٫لى ػمىّ ب٣غيىت لٓٛيتٞ ،الضاللت ٖلى اإلااضخي جخم بٟٗل
م٣ترن باإلااضخي ؤخؿً ،ؤْ اإلاًاعٕ يغجبِ باآلن...
 .4الجملت اإلاىـيت:
في لٛت ؤلاقاعة يخم الىٟي بةقاعاث يضْيت ؤْ ظؿضيتٞ ،اإليماء بالغؤؽ يضٖ ٫لى اإلآا٣ٞتّ ْ ،
َؼ الغؤؽ ظاهبا يضٖ ٫لى الغ.ٌٞ
 .5الاؾخـهام:
ْ َٓ يًم هٖٓحن :ألاَْ :٫لب شخيء لم ي ً٨مٗغْٞا ْ اإلا٣هٓص َىا الخٗيحن مشلَ :ل جغيض ِٓ٢ة ؤم قار؟ ْ َىا يٓ٩ن
الجٓاب بخٗيحن الصخيء .ؤما بطا ٧ان الخإ٦يض مً شخيء ٞيٓ٩ن بىٗم ؤْ ال.
 .6العضص:
جسخل ٠لٛت ؤلاقاعة في ٖمليت الجم٘ٞ ،يكاع بلى ال٩لمت اإلاٟغصة ْ الهٟت ٞي٣ا٧ :٫لب ٦شحر ،ؤر ٦الب...
زامؿا :الخمايؼ و الدكابه بحن اللؼت اإلاىُىكت و لؼت ؤلاقاعة
يم ً٨خهغ بٌٗ هلاٍ حكابه و ازخالؾ ول مً اللؼت اإلاىُىكت و لؼت ؤلاقاعة ٞيما يلي:

ٖ - 1هام همغ يٓؾ"،٠ؤلاعاكت الؿمعيت -صليل عملي علمي لآلباء و اإلاغبحن ،ملضمت في ؤلاعاكت الؿمعيت و ايُغاباث الخىانل "،صاع
اإلاؿحرةٖ،مان ،2007،1ٍ،م .109 -107
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 -1الخمايؼ (الازخالؾ):
أ-الىيـيت:
ال جخٓاٞغ في اللٛاث اإلاىُٓ٢ت ،خيض ال جٓظض ٖال٢ت ظَٓغيت بحن مجمٖٓت ألانٓاث ْ بحن اللرءالظر حكحر بليّ ألانٓاث،
ً
ٞمشال ٧لمت "كُاع" التي جخٓ٩ن مً ؤعبٗت ؤنٓاث  ِ٣ٞجضٖ ٫لى شخيء َٓيل ظضا .ؤما لٛت ؤلاقاعة ٞخخمحز بالغمؼيت اإلاُاب٣ت،
ؤر ؤن ؤلاقاعاث حكابّ ألاقياء التي حكحر بلحها.
ب  -البىاء اإلاتزامً و اإلاخعاكب:

بىاء اللٛت اإلاىُٓ٢ت بىاء مخٗا٢ب بط جدضص ٓ٢اٖض للترجيب الؿليم للٟٓهيماث صازل اإلا٣اَ٘ ْ اإلا٣اَ٘ صازل ال٩لماث
خحز م٩اوي ؤ٦ثر مىّ في ّ
ْال٩لماث صازل الجمل .ؤما بىاء لٛت ؤلاقاعة  ِٓٞمتزامً ْ ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ الخىٓيم في ّ
الخحز الؼماوي.
حـ-ئهخاج اللؼت:
اللٛت اإلاىُٓ٢ت حؿخسضم ٢ىاة الخىٟـ ،ؤما لٛت ؤلاقاعة ٞهي مؿخ٣لت ٖجها.
ْ يم ً٨بظما ٫بٌٗ الازخالٞاث ؤيًا بحن لٛت ؤلاقاعة ْ اللٛت اإلاىُٓ٢ت في الجضْ ٫آلاحي :
الجىاهب

اللؼت اإلاىُىكت

لؼت ؤلاقاعة

- 1ألاصاة اإلاؿخسضمت

الِٓاء ،الخىجغة ،اللؿان

اليض ،الجؿم...

- 2الىخاثج

٧لماث ْ ؤنٓاث

بقاعاث ْ خغ٧اث

- 3اإلاؿخ٣بل

ألاطن

الٗحن

- 4الٓخضة

٧لماث مخىٖٓت

بقاعاث مخىٖٓت

- 5يابِ اللٛت

ٓ٢اٖض اللٛت اإلاىُٓ٢ت

ٓ٢اٖض اللٛت ؤلاقاعيت

- 6الِٟم ْ ؤلايها٫

يِٟم الصسو اإلا٣ابل اإلاغاص

يِٟم الصسو اإلا٣ابل ال٨الم

 -2الدكابه:
َىا ٥بٌٗ الى٣اٍ التي جدكابّ ٞحها لٛت ؤلاقاعاث م٘ اللٛت اإلاىُٓ٢ت مجها:
أ -زىاةيت حكىيل ألاهماٍَ :ىا ٥زالزت ٖىانغ للٛت ؤلاقاعة:
أ .حك٨يل ألايضر.
ب .م٩ان الىُ.٤
 - 1هاػ ٥ببغاَيم ٖبض الٟخاح" ،مكىالث اللؼت و الخساَب في يىء علم اللؼت الىـس ي" ،صاع ٢باء ،ال٣اَغة ،ص ٍ ،2002 ،م .31-29
ٖ - 2هام همغ يٓؾ "،٠ؤلاعاكت الؿمعيت" ،م .106
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ج .الخغ٦ت.
ً
ب -الىدى :جخمخ٘ لٛت ؤلاقاعة بٓ٣اٖض هدٓيت مؿخ٣اة مً الظًَ جماما ٧اللٛت اإلاىُٓ٢ت.
حـ-الهغؾ :جخمخ٘ لٛت ؤلاقاعة بىٓام نغفي ٦ظل٦ – ٪ما ؾب ٤الظ٦غ٦ -ما َٓ الخا ٫في اللٛت اإلاىُٓ٢ت.
ص-بىاء العباعة:
لٛت ؤلاقاعة مشلِا مشل اللٛت اإلاىُٓ٢ت ،هي ألازغٔ لِا ٓ٢اٖض جد٨م الٗال٢ت بحن ؤلاقاعاث اإلاؿخ٣لت في ظملت.
 -2لؼت الكـاٍ:
ْهي ٖباعة ًٖ مٗغٞت ال٨الم مً زال ٫مالخٓت ألانم ،خغ٧اث الكٟاٍ ْالْ ٪ٟاللؿان للمخ٩لمٞ ،هي جخُلب ال٣ضعة ٖلى
عئيت خغ٦ت الكٟاٍ ْاللؿان ْال ٥٠بؿغٖت ٖلى ؤن يؿخ٨مل الٟغص ما لم يؿخُ٘ عئيخّ مً خغ٧اث َظٍ ألاًٖاءْ ،طل ٪مً
زال ٫مالخٓت حٗبحراث الٓظّ ْؤلاقاعاث اإلاهاخبت لِا َْ ،بيٗت اإلآْ ٠٢الؿيا ١اللٓٛرٞ ،هي بطن حٗخمض ٖلى مِاعة
الخسمحن ْالِٟم الجيض للٛت.
ْلٛت الكٟاٍ َظٍَ ،ىا ٥مً يغاَا بُيئت جإزظ ْ١جا َٓيال في الخٗلمٞ ،اإلاٗلم ٢ض يدخاط" بلى نبر زالٞ ٫ترة الخٗليم
البُيئت ٖىضما يخدخم ٖلى الُٟل ؤن يترظم في هٟـ الٓ٢ذ خغ٧اث الكٟاٍ بلى مٗجى ما ي٣اْٖ . "٫لى الغٚم مً طلِٞ ،٪ىا٥
مً يغٔ بإن َظٍ الُغي٣ت (لؼت الكـاٍ) ،حٗض هاجخت بلى خض ما ٦ما حٗخمض ٖلى اإلآاظِت ْعئيت ألانم للمخ٩لمْ ،بال ٞال
ٞاثضة مجها.
ْيم ً٨جميحز زالر َغاةم حؿخسضم آلان في الخضعيب ٖلى ٢غاءة الكٟاٍْ ،هي:
َ -1غي٣ت يٓ٩ن التر٦حز ٞحها ٖلى ؤظؼاء ال٩لمت ْيُلٖ ٤لحها َغي٣ت الهٓجياث .في يٓء َظٍ الُغي٣ت يخٗلم الُٟل هُ٤
الخغْ ٝالؿا٦ىت ْالخغْ ٝاإلاخدغ٦ت  ،زم يخٗلم هَُ ٤ظٍ الخغْ ٝم٘ بٌٗ الخغْ ٝالؿا٦ىت َْ٨ظا.
 -2بٗ٨ـ الُغي٣ت الؿاب٣تٞ ،ةن الُغي٣ت الشاهيت ل٣غاءة الكٟاٍ ال جً٘ التر٦حز ٖلى ال٩لمت ؤْ ٖلى الجملتْ ،بهما تهخم
بالٓخضة ال٩ليت٢ ،ض جٓ٩ن َظٍ الٓخضة ٢هت ٢هحرة ختى ْبن ٧ان الُٟل ال يِٟم مجها ؾٓٔ ظؼء نٛحرا .ِ٣ٞ
 -3جٓ٣م الُغي٣ت الشالشت ٖلى ببغاػ ألانٓاث اإلاغثيت ؤْال ،زم بٗض طل ٪ألانٓاث اإلاضٚمت.
 -3الخىىىلىحيا اإلاعيىت:
مشل اؾخسضام ؤظِؼة الاجها ٫الخليٟؼيٓوي للهم ًٖ َغي ٤بياٞت آلت ٧اجبت ملؿُت ْقاقت نٛحرة للخليٟٓن اإلاغؾل
ْاإلاؿخ٣بل ،خيض يؿخ٣بل ألانم الخضيض الخليٟٓنر ٖلى الكاقت بضال مً الؿماٖت ٦ ،ما يجيب بال٨خابت ٖلى آلالت ال٩اجبت
ٞخِٓغ ٖلى الُغ ٝآلازغ ٖلى قاقخّ٦ْ ،ظل ٪في مجا ٫الخليٟؼيٓن ٣ٞض ؤم ً٨بياٞت ظِاػ يدٓ ٫الهٓث بلى بقاعاث
 - 1هاػ ٥ببغاَيم ٖبض الٟخاح" ،مكىالث اللؼت والخساَب في يىء علم اللؼت الىـس ي" ،صاع ٢باء ،ال٣اَغة،صٍ،2002،م.31-30
 -2ؾِحر ٧امل ؤخمض "،ؾيىىلىحيت ألاَـاٌ طور الاخخياحاث الخانت" ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعيت لل٨خاب ،ال٣اَغة،2002،2ٍ،م .226
ٓٞ -3ػيت مدمض بضعان" ،الُـل العاحؼ " ،جغظمت ًٖ  :ؤص .ر .م .ؾخحرن ْ آزغ ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي،ال٣اٍ عة،صٍ،1997 ،م .103
 -4هاي ٠زغما "،أيىاء على الضعاؾاث اللؼىيت اإلاعانغة"ٖ،الم اإلاٗغٞت ،الٓ٩يذ،صٍ،1978،م .20
ٖ -5بض الغخمً الؿيض ؾليمان" ،ؾيىىلىحيت طور الخاحاث الخانت"،م٨خبت ػَلغاء الكغ ،١ال٣اَغة ،2001،1ٍ،ط. 124 /4
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بل٨ترْهياْ،جِٓغ ٖلى ع ً٦مً الكاقت ٞيؿخُي٘ ألانم ِٞم ْمخابٗت ما ي٣ضم ٖلى الكاقت ٧الصسو ا٫ؾليم٢ْ ،ض جُٓع
الخلٟؼيٓن ؤ٦ثر خيض ؤم ً٨بياٞت ظِاػ نٛحر ) (Decoderبلى الخلٟؼيٓن يدٓ ٫الخضيض الضاثغ ٞيّ بلى ٧لماث م٨خٓبت جِٓغ
في الجؼء الؿٟلي مً قاقت الخلٟؼيٓنٞ ،يخم ً٨ألانم مً ٢غاءتها ْمخابٗت ؤخضار البرهامج ،بل ؤنبدذ َظٍ الُٗ٣ت
جٓي٘ صازل ٧ل ؤظِؼة الخلٟؼيٓن اإلاىخجت خضيشاْ ،حٗضصث َظٍ ألاظِؼة ٞمجها ما يدٓ ٫الهٓث الهاصع بلى مشحراث إلاؿيت ،ؤْ
بلى بقاعاث ،ؤْ بلى طبظباث جهضع في عاخت اليض للُٟل اإلاٗا ١ؾمٗيا.
ْحؿخسضم َظٍ ألاظِؼة ٖلى مٗاْهت الُٟل ٖلى حٗلم ال٨الم مؿخٗيىحن في طل ٪بالب٣ايا الؿمٗيت ،طل ٪ؤن ؤر َٟل ؤنم ،
مِما ٧اهذ صعظت بٖا٢خّ الؿمٗيت ،لضيّ ب٣ايا ؾمٗيت ْبن ازخلٟذ الضعظت مً ؤنم ألزغ.
 -4هجاء ألانابع:
مما يُٗي حًٗيضا ْ مؿاهضة للخٓانل اليضْر لضٔ الُٟل اإلاٗا ١ؾمٗيا ،ما يٗغ ٝبُغي٣ت هجاء ألاناب٘ ،خيض يٓ٩ن
هجاء ألاناب٘ مٟيضا ٖىضما ال جٓظض بقاعة زانت ل٩لمت معيهت ،ؤْ ٖىضما يٓ٩ن الصسو الظر يُٗي ؤلاقاعاث يجِل بقاعة
مٗيىت.
٦ما ؤن َظٍ الُغي٣ت جٓ٣م ٖلى ؤؾاؽ عؾم ؤق٩ا ٫الخغْ ٝالهجاثيت بٓاؾُت ؤناب٘ اليضْ ،يٓ٩ن ل٩ل خغ ٝق٩لّ
السام بّْ ،مً الخغْ ٝجخٓ٩ن ال٩لماثْ ،يخُلب حٗلمِا ٦ثرة اإلاماعؾت ْالخضعيب ٖلحهاْ .يخٖٓ ٠٢لى ؾغٖت جدغي٪
ألانابْ٘ ،مً ؤَم مؼاياَا ،ؤجها جغجبِ باللٛت اإلا٨خٓبت.
 -5الخىانل الىلي :
ْي٣هض بالخٓانل ال٨لي اؾخسضام ٧ل َغاث ٤الخٓانل اإلام٨ىتْ ،التي جديذ ل٩ل َٟل ؤنم الٟغنت ال٩املت لخىميت مِاعة
اللٛتْ ،اؾخسضامِا بك٩ل حٗبحرر ؤًٞلْ ،هي حكمل ٧ل َغاث ٤الخٓانل مً بقاعاث ،لٛت الكٟاٍ ،هجاء ألاناب٘،
بيماءاث...الخَْ .ظٍ الُغي٣ت مً ؤًٞل َغاث ٤الخٓانل  ،خيض جديذ لؤلنم اؾخسضام الُغي٣ت اإلاىاؾبت ْ ٤ٞاإلآ٠٢
هٟؿّْ ،بم٩اهاجّ.
ْ ٢ض ؤِْغ اإلاٗآ٢ن ؾمٗيا الظيً يؿخسضمٓن َغي٣ت الخٓانل ال٩ليت ،صعظاث مغجٟٗت في الخٓانل ًٖ ؤْلئ ٪الظيً
رؾخسضمٓن َغاث ٤الخٓانل ألازغٔ.
بىاء ٖلى ما ؾبٖ ٤غيّ خٓ ٫ؤَم الُغاث ٤اإلاؿخسضمت في ٖمليت الخٓانل لضٔ ٞئت اإلاٗا٢حن ؾمٗيا،يدبحن ؤن َىا ٥جىٕٓ
ْزغاء في َظٍ الُغاث،٤بال ؤن اإلاٗا ١ؾمٗيا يداْ ٫اؾخسضام ظمي٘ َظٍ الُغاث ،٤التي حٗغَ ٝغي٣ت الخٓانل ال٨لي بٛيت
بيها ٫اإلاٗجى بك٩ل صخيذ.
كاةمت اإلاغاحع:
.2000
 نالر بلٗيض"،صعوؽ في اللؿاهياث الخُبيليت" ،صاع َٓمت ،الجؼاثغ،2ٍ ،2003
٦- 2ماٖ ٫بض الخميض ػيخٓن" ،الخضعيـ لظور الاخخياحاث الخانت"ٖ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة. ،1ٍ ،
 -1ؾِحر ٧امل ؤخمض"،ؾيىىلىحيت ألاَـاٌ طور الاخخياحاث الخانت" ،م . 228-227
 -2مهُٟي ِٞمي" ،أمغاى الىالم" ،صاع مهغ للُباٖت ،مهغ ،1ٍ ،ص.ث ،م .132
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 -3مهُٟي ِٞمي "،أمغاى الىالم" ،صاع مهغ للُباٖت ،مهغ ،1ٍ ،ص.ث.
4
.1993
 -خىٟي بً ٖيسخى "،مدايغاث في علم الىــ اللؼىر" ،ص.م.ط ،الجؼاثغ،4ٍ ،

.2001
ٞ -5يٓليذ ٞااص ببغاَيم ْآزغ"،بدىر وصعاؾاث في ؾيىىلىحيت ؤلاعاكت" ،م٨خبت ػَغاء الكغ ،١ال٣اَغة،1ٍ ،
.2001
ٖ -7بض ال٣اصع ٖبض الجليل" ،علم اللؿاهياث الخضيثت " ،صاع الهٟاءٖ ،مان ،صٍ،
.1992
ٖ - 9بض ال٨غيم مدمض قُىاْر "،جُىع لؼت الُـل" ،صاع نٟاءٖ،مان،1ٍ،
ٞ -10اَمت ماطن"،لؼت ؤلاقاعاث وَبيعت هٓغيت الظًَ لضي ألاَـاٌ الهم" ،ؤَغْخت ص٦خٓعاٍ في ٖلم الىٟـ ،ظامٗت
.2009
-2008
ؾيضر مدمض بً ٖبض هللا ٞ ،اؽ،
2006
 -11ببغاَيم ال٣غيٓحي" ،ؤلاعاكت الؿمعيت" ،صاع راٞا الٗلميتٖ ،مان. ،
2001
 -12ؤمحن مدمض ؤخمض ٢اؾم" ،اللؼت والخىانل لضي الُـل" ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعيت لل٨خاب ،ال٣اَغة. ،
ٖ -13بض الٗؼيؼ بً ببغاَيم الٗهيليٖ ،لم اللٛت الىٟسخي.
-14زالض ٖٓى خؿحن البالح" ،الايُغاباث الىـؿيت لضي طور ؤلاعاكت الؿمعيت (في يىء الخىانل)"،صاع الجامٗت
2009
الجضيضة ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،صٍ. ،
.2010
 - 19بُغؽ خا ٔٞبُغؽ" ،جىييف اإلاىاهج للُلبت طور الاخخياحاث الخانت" ،صاع اإلاؿحرةٖ،مان،1ٍ،
2007
 - 20هليل ٖبض الِاصر ْ آزغْن "،جُىع اللؼت عىض ألاَـاٌ" ،ألاَليت لليكغٖ ،مان. ،1ٍ ،
ٖ - 21بض ال٣اَغ الجغظاوي" ،صالةل ؤلاعجاػ" ،صاع ال٨خب الٗلميت ،بحرْث ،ص ٍ ،ص ث.
ٖ - 22هام همغ يٓؾ"،٠ؤلاعاكت الؿمعيت -صليل عملي علمي لآلباء و اإلاغبحن ،ملضمت في ؤلاعاكت الؿمعيت و ايُغاباث
.2007
الخىانل"،صاع اإلاؿحرةٖ،مان،1ٍ،
.2002
 -23هاػ ٥ببغاَيم ٖبض الٟخاح" ،مكىالث اللؼت و الخساَب في يىء علم اللؽة الىـس ي" ،صاع ٢باء ،ال٣اَغة ،ص ٍ،
.2002
 -26ؾِحر ٧امل ؤخمض" ،ؾيىىلىحيت ألاَـاٌ طور الاخخياحاث الخانت" ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعيت لل٨خاب ،ال٣اَغة،2ٍ ،
ٓٞ -27ػيت مدمض بضعان" ،الُـل العاحؼ"  ،جغظمت ًٖ  :ؤص .ر .م .ؾخحرن ْ آزغ  ،،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة ،ص ٍ.1997،
.1978
 -28هاي ٠زغما "،أيىاء على الضعاؾاث اللؼىيت اإلاعانغة"ٖ ،الم اإلاٗغٞت ،الٓ٩يذ ،صٍ،
 ، 2001ط.4
ٖ -29بض الغخمً الؿيض ؾليمان" ،ؾيىىلىحيت طور الخاحاث الخانت" ،م٨خبت ػَغاء الكغ ،١ال٣اَغة،1ٍ،
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آلازاع الىـؿيت لؤلمغاى اإلاؼمىت في خياة اإلاؿىحن
الباخث بغواث خمؼة/حامعت مدمض بىيياؾ اإلاؿيلت،الجؼاةغ

ملخو :
ؤنبدذ اإلاغخلت ألازحرة مً خياة ؤلاوؿان جمشل مدٓع اَخمام الضعاؾاث الؿيٓ٩لٓظيت في الؿىٓاث ألازحرةْ ،هديجت للخ٣ضم
الُبي الِاثل ْجدؿً ألاخٓا ٫الاظخماٖيت للمجخم٘ ٣ٞض اهسٖ ٌٟضص الٓٞياثْ ,بالخالي اعجٟٗذ وؿبت اإلاؿىحن باإلا٣اعهت لٗضص
ً
ً
الؿ٩انْ ،ؤنبدذ الكيسٓزت مغخلت ٖمغيت بسهاثهِا ْمخٟغصة بمكا٧لِا ،جدكٗب بها مٗاهاة اإلاؿىحن بضهيا ْؤؾغيا
ً
ْاظخماٖيا ْجخضوى ٢ضعاتهم ألاؾاؾيت في الٗمل ْم٣اْمت ألامغاى ْٖ .لى اإلاؿخٓٔ الجؿضر يدضر َبٍٓ في وكاٍ الجؿم
ً
ْيٖٗ ٠ام ْازخال ٫في بٌٗ الْٓاث ٠الٗ٣ليت ،لظا هجض الٗضيض مً اإلاجخمٗاث حٗض ٦باع الؿً ٖبئا ٖلحها ل٦ ً٨باع
ً ً
ً
الؿً الظيً يٗيكٓن خياة صخيت ظيضة مً اإلام ً٨ؤن يٓ٩هٓا مٓعصا بكغيا مِما ليـ صازل ؤؾغَم ٞدؿب بل بةم٩اجهم
ْلٓط ؾٓ ١الٗمل ْبُٖاء ججاعبهم في مسخل ٠اإلاجاالث الٗلميت ْاإلاِىيتٞ .ال٘صيض مً الضْ ٫اإلاخ٣ضمت ال حٗتر ٝبدض مٗحن
ً
بٓن ّٟخضا للُٗاء ْؤلابضإ ْاإلاكاع٦ت في بىاء اإلاجخم٘ مما ؤصٔ ب٩ل اإلاجخمٗاث الى البدض ًٖ الخٓا ٤ٞالىٟسخي ْالصخت
الىٟؿيت للمؿً مً زال ٫الضاعؾاث الىٟؿيت َْظا صْما إلاؿاٖضة اإلاؿً في الخٛلب ٖلى آلازاع الىٟؿيت لؤلمغاى التي
جهيبّ في َظٍ اإلاغخلت .
اليلماث اإلاـخاخيت :الكيسٓزت  ،ألامغاى اإلاؼمىت ،الصخت الىٟؿيت.
ملضمت :
ً
ً
ً
الكيسٓزت مغخلت ٖمغيت بسهاثهِا ْمخٟغصة بمكا٧لِا ،جدكٗب بها مٗاهاة اإلاؿىحن بضهيا ْؤؾغيا ْاظخماٖيا ْجخضوى ٢ضعاتهم
ألاؾاؾيت في الٗمل ْم٣اْمت ألامغاى ْٖ.لى اإلاؿخٓٔ الجؿضر يدضر َبٍٓ في وكاٍ الجؿم ْيٖٗ ٠ام ْازخال ٫في
ً
بٌٗ الْٓاث ٠الٗ٣ليت ،لظا هجض الٗضيض مً اإلاجخمٗاث حٗض ٦باع الؿً ٖبئا ٖلحها ل٦ ً٨باع الؿً الظيً يٗيكٓن خياة
ً ً
ً
صخيت ظيضة مً اإلام ً٨ؤن يٓ٩هٓا مٓعصا بكغيا مِما ليـ صازل ؤؾغَم ٞدؿب بل بةم٩اجهم ْلٓط ؾٓ ١الٗمل ْٕبُٖاء
ً
ججاعبهم في مسخل ٠اإلاجاالث الٗلميت ْاإلاِىيت ٞ.الٗضيض مً الضْ ٫اإلاخ٣ضمت ال حٗتر ٝبدض مٗحن بٓن ّٟخضا للُٗاء ْؤلابضإ
ً
ْاإلاكاع٦ت في بىاء اإلاجخم٘٦ْ ،باع الؿً ظؼء ؤؾاسخي مً اإلاجخم٘ ِٞم بطا ٧اهٓا ٢ض جغٓ٧ا الخياة الٗمليت ٞةن َظا ال يٗض صليال
ً
ٖلى عجؼَمٞ ،ا٫زبرة ْالخ٨مت اللخان يدهلٓن ٖلحهما زال ٫الٗمل الُٓيل ججٗالن إلاكٓعتهم ز٣ال يٗخض بّ.
ْمً ٧ل ما ؾب ٤هُغح ؤلاقياليت الخاليت:
ما َٓ مِٟٓم الكيسٓزت ْما هي الخٛحراث التي جدضر في َضٍ اإلاغخلت ٖلى ؤلاوؿان؟ْما هي ؤَم الىٓغياث اإلاٟؿغة لِظٍ اإلاغخلت مً خياة ؤلاوؿان؟ْ-ما هي اإلاك٨الث التي جِٓغ في َظٍ اإلاغخلت؟
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ْما هي ألامغاى اإلاؼمىت التي جهيب ؤلاوؿان في َظٍ اإلاغخلت مً ٖمغٍ ْآلازاع التي جترِ٦ا ٖلى اإلاؿً؟ - 1حعغيف الكيسىزت:
٢ؿم الٗلماء مغاخل الٗمغ في خياة ؤلاوؿان ئلى أعبع مغاخل هي  :ؾً الُٟٓلت زم الكباب زم الِٓ٨لت زم الكيسٓزت ْ ٧اهذ
الٗغب جُلٖ ٤لى مً ْنل بلى مغخلت الكيسٓزت ؤؾماء ٖضة ٞخ :٫ٓ٣قيش َْٓ مً اؾدباهذ ٞيّ الؿً ِْْغ ٖليّ الكيب
ْ,بًِٗم يُلِ٣ا ٖلى مً ظاْػ السمؿحن ْ٢ض ج ٫ٓ٣الِغم َْٓ ؤ٢صخى ال٨بر ْج٦ ٫ٓ٣ظلِ٦ ٪ل ْظمي٘ َظٍ ألالٟاّ جضٖ ٫لى
٦بر الؿً
ْ يؿخسضم الباخشٓن ٝرمجا ٫صعاؾت اإلاؿىحن ؤخياها مِٟٓم الكيسٓزت ْ ؤخياها ؤزغٔ مِٟٓم الخ٣ضم في الٗمغ ٖلى ؤجهما
متراصٞان ْ يكحران بلى هٟـ اإلاٗجى ٦ْ ،الَما ٢ض اؾخسضم بإق٩ا ٫مسخلٟت ٞمِٟٓم الخ٣ضم في الٗمغ َٓ ؤخض اإلاٟاَيم
اإلاغاْٚت بلى صعظت ظٗلذ مً ٚحر اإلاؿخُإ لٗضص ٦بحر مً الباخشحن جىاْلّ ججغيليا ٦ ،ما حٗضصث اإلا٣اييـ اإلاؿخسضمت في
جدضيض
مغخلت الكيسىزت هظهغ منها:
-1-1العمغ البيىلىجي  ْ :يؿخسضم في جدضيض بضايت الكيسٓزت الًٗٓيت  َْٓ ،م٣ياؽ ْنٟي يٓ٣م ٖلى ؤؾاؽ اإلاُٗياث
البيٓلٓظيت ل٩ل مغخلت مشل مٗض ٫ألايٌ ْمٗض ٫وكاٍ الٛضص الهماءٓ٢ْ ،ة ص ٘ٞالضم ْ الخٛحراث الٗهليت  ....الخ.
 -2-1العمغ الاحخماعي َٓ ْ :مغجبِ باألصْاع الاظخماٖيتْٖ ،ال٢ت الٟغص باآلزغيً ْمضٔ جٓا ّ٣ٞالاظخماعي.
-3-1العمغ الؿيىىلىجي  ْ :يؿخسضم َظا اإلا٣ياؽ في جدضيض الكيسٓزت الىٟؿيت  َْٓ ،م٣ياؽ ْنٟي يٓ٣م ٖلى ظملت
السهاثو الىٟؿيت ْ الخػيعاث في ؾلٓ ٥الٟغص ْمكاٖغٍ ْ ؤ٩ٞاعٍ ...الخ.
 4-1العمغ الؼمجي  :يغٔ بغوملي ؤن مغخلت الكيسٓزت جى٣ؿم بلى ؤعبٗت مؿخٓياث:
اإلاؿخىي ألاوٌ ٞ :ترة ما ٢بل الخ٣اٖض ْ جمخض مً  55بلى  65ؾىت.
اإلاؿخىي الثاوي ٞ :ترة الخ٣اٖض  65ؾىت ٞإ٦ثر  ،خيض الاهٟها ًٖ ٫الضْع اإلانهي ْقاْن اإلاجخم٘ ْ يهاخبها حٛحراث ٖضيضة في
الىٓاحي الٗ٣ليت ْ البيٓلٓظيت ْ الىٟؿيت ْ الاظخماٖيت.
اإلاؿخىي الثالث ٞ:ترة الخ٣ضم في الٗمغْ ،التي جمخض مً  70ؾىت ٞإ٦ثر ،خيض الاٖخماص ٖلى آلازغيً ْ الًٗ ٠الجؿمي ْ
الٗ٣لي.
اإلاؿخىي الغابع ٞ:ترة الكيسٓزت ْ العجؼ الخام ْ المعى ،الٓٞاة ْ التي جمخض ختى 110ؾىت

-2هباع الؿً و شخهيتهم

ٖ1بض هللا بً هانغ الؿضخان،2008 ،الكيسىزت و هيـيت حعامل ؤلاؾالم مع مخؼحراتها ،،ؾلؿلت صٖٓة الخ،٤الٗضص ، 255م .22
ٖ2بض اللُي ٠مدمض زليٟت  ،ب.ث،صعاؾاث في ؾيىىلىحيت اإلاؿىحن ،صاع ٚغيب للُباٖت ْ اليكغ ْ الخٓػي٘  ،ال٣اَغ،م.14
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1-2هباع الؿً:
ال٨باع في الؿً َم ألاشسام طٓ٧عا ؤْ بهازا الظيً ججاْػ مغاخل الىمٓ ْ الخُٓع ْ البىاء ْ الىطج في ٓ٢اَم البضهيت ْ
الٟؿيٓلٓظيت ْْنلٓا بلى مغاخل الخْٓ ٠٢الاؾخ٣غاع ْ بضاياث الًٗ ْ ٠ال٣ٟضان ْالاهدضاع في بٌٗ ْْاث ٠جل٪
ألاًٖاء ْ ألاظِؼة ؤْ اإلآ٩هاث
ٞاإلاؿىحن َم الظيً جخجّ ٓ٢اَم ْ خيٓيتهم بلى الاهسٟاى م٘ اػصياص حٗغيِم لئلنابت باألمغاى التي يتزايض مّٗ الكٗٓع
بالخاظت ْ الٗىايت ْ الغٖايت الاظخماٖيت ْ الىٟؿيت ْ الُبيت.
2-2شخهيت اإلاؿً:
ٖىضما هخ٪لم ًٖ الصسهيت وٗجي الهٟاث ْاإلآ٩هاث الجؿميت ْالٗ٣ليت ْالٓظضاهيت ْالاظخماٖيت في ؾيا ١مً الخٗامل
ْالكمٓ٩ٞ ٫ل مً َظٍ الجٓاهب للصسهيت يخإزغ باآلزغ مّٗ ْٕ ،بطا ٧اهذ الٟغْ ١الٟغصيت ٢اثمت ْؤزبتها ٖلم الىٟـ الخضيض
ً
ْٖلم الٓ ا عزت في اإلاغاخل اإلاب٨غة مً الىمٓ ٦مغخلت الُٟٓلت ْاإلاغاَ٣ت مشال ،بال ؤن الٟغْ ١الٟغصيت جٓ٩ن ؤْؾ٘ ْ ؤْضر في
مٓ٩هاث الصسهيت في اإلاغخلت اإلاخإزغة مً صْعة الخياة في ٦باع الؿً.
 -3الخؼحراث التي جدضر في الكيسىزت
-1-3الخؼحراث البيىلىحيت و الـحزيىلىحيت
جمشل الكيسٓزت ْاَغة بيٓلٓظيت َبيٗيت هاججت ًٖ جإزحراث مغْع الؼمً ْ الخ٣ضم في الٗمغ ٖلى ظؿم ؤلاوؿان ،
ٞالكيسٓزت هي هديجت مباقغة للترا٦م الخضعيجي للساليا اإلاخٗبت ٖلى مغْع الؿىحن .
٦ما ؤجها ٖباعة ًٖ همِ قاج٘ مً الايمدال ٫الجؿمي في البىاء ْ الْٓيٟت يدضر بخ٣ضم الؿً لضٔ
٧ل ٧اثً حي بٗض ا٦خما ٫الىطج َ ْ ،ظٍ الخٛحراث الايمدالليت اإلاؿايغة لخ٣ضم الؿً حٗترٔ ٧ل ألاظِؼة الٟؿيٓلٓظيت ْ
الًٗٓيت ْ الخغ٦يت ْ الضْعيت ْ الًِميت ْ البٓليت ْ الخىاؾليت ْ الٛضيت ْ الٗهليت ْال٨ٟغيت.
يغج٨ؼ حٗغي ٠الكيسٓزت مً الىاخيت البيٓلٓظيت ٖلى ظاهبحن ؤؾاؾحن َما :
ألاوٌ يخعلم بالبىاء :ْ يليغ بلى ػياصة الخٟاٖالث الاظخماٖيت الِضامت بالجؿم ًٖ الخٟاٖالث ال٨يمياثيت البىاءة مما يترجب ٖليّ ه٣و مؿخمغ
في م٣ضعة الجؿم ٖلى م٣اْمت اإلاازغاث ا الساعظيت
 والثاوي يخعلم بالىْيـت :خيض ياصر َظا الى٣و اإلاؿخمغ في م٣ضعة الجؿم ٖلى م٣اْمت اإلاازغاث الساعظيت بلى ه٣و في اإلا٣ضعة الْٓيٟيت لِظٍ
ٖ1لي ظاؾم ٖل٨ت الؼبيضر ، 2009 ،ؾيىىلىحيا الىبر والكيسىزت مغاخل ما بعض الىمى في خياة ؤلاوؿان ،بزغاء لليكغ ْالخٓػي٘
.
ألاعصن،م35
 2مؿاعر خؿً الغاْر  ، 2009 ،ؾيىىلىحيت الكيسىزت ،صاع اليآ٢ث للُباٖت ْ اليكغ ٖ ،مان،م.3
 3ظٟٗغ خؿان ،2003 ،الكيسىزت ،ؾً ألامل والكباب الضاةم ،صاع البداع ،بحرْث لبىان،م.7
 4مدمض ٢ىاْر َضٔ ،1987 ،ؾيىىلىحيت اإلاؿىحن  ،مغ٦ؼ الخىميت اللكغيت ْاإلاٗلٓماث  ،مهغ .52،
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ألاًٖاء َ ْ ،ظا ؤْضر ما يٓ٩ن في هٖٓحن مً ؤًٖاء الجؿم طل ٪الظر ليـ ٖىضٍ اإلا٣ضعة ٖلى حٗٓيٌ ه٣و الساليا ْ
الشاوي طل ٪الظر يخمحز بإهّ يخد٨م في ؤًٖاء ؤزغٔ بالجؿم ْ ،ؤر مً الىٖٓحن ؤْ ٦الَما ياصر في الجهايت بلى ايمدال٫
ْْيٟت الًٗٓ ْ الجؿم َْٓ ما يؿمى ٖلى مؿخٓٔ الجؿم ٧لّ ٖىض خضْزّ بالكيسٓزت.
ْ ٞيما يلي ٖغى للخٛحراث البضهيت التي جدضر في ٧ل ألاظِؼة الٗامت للجؿم :
أ-الجهاػ الخس ي:
عبما جٓ٩ن الخٛحراث في ألاًٖاء الخؿيت ؤ٦ثر زُٓعة لضٔ ٦باع الؿً ٞمً زال ٫ألاخاؾيـ حؿخلم اإلاٗلٓماث ْ ج٣ضم
الاؾخج اباث التي جد٨م جٟاٖالجىا م٘ آلازغيً ْ م٘ البيئت ٞ ،الى٣هان في البهغ ْالؿم٘ ْ اللمـ ؤْ في ألالم ؤْ في ؤلاخؿاؽ
ْ الخظْ ١ؤْ في الكم ْ الخٓاػن يازغ في هٖٓيت َظٍ الخٟاٖالث ٖ ْ ،مٓما ٞةن ال٣ٟضان الخسخي يٓ٩ن جضعيجيا ْ خحن جهل
َظٍ الخٛحراث بلى مؿخٓٔ يٗٓ ١الْٓاثٞ ٠ةن اإلاؿاٖضاث ْ الخٗضيالث في البيئت ج٣ضم مباقغة ْ ؤ٦ثر ال٣ٟضان قيٖٓا ما
يٗاهيّ ٦باع الؿً في صعظت خضة البهغ ْ الؿم٘ .
ب-البهغ:
بن الخٛحراث في البهغ جٓ٩ن بهٓعة ؤْليت ٖلى ؤق٩ا ٫مً الًٗ ٠في ص٢ت الغئيا ْ بصعا ٥الًٓء ْحٗضيل الهٓعة ؤر التر٦حز
بضعظت قضيضة ٢غب الهٓعة َ ْ ،ظٍ الخٛحراث جخإزغ بالخباصالث في جغ٦يب الٗحن ْ ٣ٞضان اإلاغْهت في ًٖالتها  ْ ،جخًمً
الخٛحراث ألازغٔ اإلاغجبُت بالٗمغ ؤيًا ٣ٞضان الًٗالث الٓظِيت إلاُاَيتها ْ مغْهتها خٓ ٫الٗحن ْ ال٣ٟضان في الصخٓم خٓ٫
٦غة الٗحن ْييخج ًٖ َظٍ الخٛحراث ؾ ٍٓ٣في ْظ ًٟالٗحن مما رئزغ في مِٓغ الٓظّ .
ج-الؿمع:
الق ٪ؤن ٣ٞضان الصسو لل٣ضعة التي يٗخمض ٖلحها في الخٗايل م٘ آلازغيً بياٞت بلى ما ٢ض يهاخب ؤلاٞا٢ت الؿمٗيت
الىاججت مً اٖخالٖ ٫ام في الصخت البضهيت ْ جىا٢و الخيٓيت ْ اليكاٍ ( اٞخ٣اص ؤلاخؿاؽ باألمان ٖ ،ضم الاؾخمخإ بمىاهج
الخياة اٖ٫اصيت التي ٧اهذ مخاخت لِم مً ٢بل ال٣ٟض الؿمعي نٗٓباث الخٟاٖل م٘ آلازغيً )  ْ ،الاؾخجاباث الخاليت
للمخٛحراث اإلاهاخبت ؤْ اإلاغجبُت ب٣ٟض الؿم٘ الىاجج ًٖ الخ٣ضم في الٗمغ عبما يهبذ الخٗامل مِٗا
ْ صعاؾتها اؾدىاصا بلى ما يٗغ ٝبىٓغياث عص الٟٗل لؤلػمت
ص -الخظوق و الكم:
جد٨م ؤخاؾيـ الخظْ ْ ١الكم بٓاؾُت بغاٖم جظْ٢يت ٖلى اللؿان ْ في الٟم ْ بٓاؾُت زاليا مدؿلماث قميت مٓظٓصة
صازل ألاه ٠مً ألاٖلى ْال يٓظض صليل يِٓغ ممحزاث هي َظٍ ألاخاؾيـ مغجبُا بالٗمغ ْ،ؤن مٗٓم الخٛحراث في الخظْْ ١
الكم يٓ٩ن للىاؽ زبرة بها ؤؾاسخي ٞغصر بلى صعظت ٦بحرة ْ ٚالبا ما جٓ٩ن ٖاصاث همِ الخياة مشل الخضزحن في الؿلب في
يَٗ ٠ظٍ ألاخاؾيـ.

ٖ 1لي ظاؾم ٖل٨ت الؼبيضر ،هٟـ اإلاغظ٘،م. 158

 2مدمض الؿٗيض ؤبٓ خالْة ،2005،الاهخئاب لضي ألاَـاٌ و اإلاغاَلحن،مضعؽ الصخت الىٟؿيت ْٖلم الىٟـ ألاَٟاٚ ٫حر الٗاصيحن ٧،ليت
التربيت بضمجهٓع،ظامٗت ؤلاؾ٨ىضعيت،م.06
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َـ .اللمـ:
بن اإلادؿلماث البضهيت اإلاؿئٓلت ًٖ ٖضم ؤلاخؿاؽ ؤللمسخي (ألالم ْ الً ْ ِٛالخغاعة ْ البرْصة ْالٗال٢اث اإلا٩اهيت ) جٓ٩ن
ظؼء مً الجلض ْ ٦ظل ٪مً الجِاػ الًٗٓر الضازلي مً الجؿم  ْ .بيىما ي٨بر الجؿم ٞةن يٗ ٠في الخؿاؾيت للخغاعة ْ
البرْصة ْ ألالم يترا٦م ْ،لِظا ٞةن بعاصة الخغاعة البيئيت جٓ٩ن مِمت في بؾىاص صعظت الخغاعة اإلاالثمت ْ مغيدت للجؿم ٖىض ٦باع
الؿً.
و.الجهاػ العهبي:
ٟٞي ٦باع الؿً يخضَٓع الضما ْ ٙالجِاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼر بهٓعة ؾغيٗت ْ بطا ؤزغث َظٍ الخٛحراث ٖلى الضما ٙجإزحرا جضعيجيا
ٞةن َظٍ الخالت حؿمى باهدال ٫ؤْ جضَٓع الكيسٓزت بطا خضزذ َظٍ الخٛحراث بهٓعة ٞجاثيت ْ ٧اهذ هٖٓيت ؤْ مدليت ٞةهىا
هٓ٩ن ؤمام خالت جهلب قغايحن ال٣كغة الضماٚيت ْ اوؿضاصَا ْٖلى طل ٪يم ً٨جهيي ٠ظملت ألاٖغاى الضماٚيت في
الكيسٓزت بلى ٞئخحن َما :
 ايُغاباث ما كبل الكيسىزت ْ :يدىاْ ٫ألاشسام مً ؾً54الى 60ؾىت ْ مً ؤ٦ثر ألامغاى قيٖٓا في َظٍ اإلاغخلتمغى الؼَايمغ ل٣ض ْنَ ٠ظا اإلاغى ألْ ٫مغة ٖالم ألاٖهاب ألاإلااوي Aloisب الؼَمحر  1907م ؤر مىظ ٖ 100اما ْ يدضر في
ؾً ما بحن ٖ 60ْ 40اما ْ يؿحر بؿغٖت ؤػيض مً مغى آزغ
 ايُغاباث الكيسىزت  :مً ايُغاباث الكيسٓزت ْ Maladie de Pickل٣ض ْن ّٟألْ ٫مغة ٖالم ٞحزياء مً حكيىىؾلٓٞا٦يا ؾىت  َٓ 1892أعهىلض بيً ْ يىدل ؤْ يخ ٪٨ٟالجِاػ الٗهبي اإلاغ٦ؼر خيض جدضر بناباث في الٟو الجبهي
ْ الهضغي َْٓ ٖباعة ًٖ يمٓع في الضما ٙخيض يخدٓ ٫مً  1300مل ٜبلى ؤ٢ل مً  1000مل ْ ٜيٗاوي اإلاغيٌ
مً اليؿيان ْ ٖضم ال٣ضعة ًٖ الخ٨ٟحر ْ يٗاوي مً العجؼ في ال٨الم ٦ما يبضْ اإلاغيٌ ٚبيا ْ ٚحر مِىضم في مِٓغٍ
ْ يٟخ٣غ بلى الٓعي ؤْ ِٞم خالخّ ْ يبضؤ َظا الايُغاب بةيجاص نٗٓبت ٝرالتر٦حز ْ يبضْ ٖلى اإلاغيٌ الؿغخان
ْ قغْص الظًَ ْ ٖضم الغاخت ٦ما يٗاوي مً َظاءاث الاتهام ْ الايُِاص ْ يميل اإلاغيٌ بلى لٓم آلازغيً ْ ،جدضر الٓٞاة
بٗض 04بلى 07ؾىٓاث .
-4اختياحاث اإلاؿىحن الىـؿيت والاحخماعيت:
ْيم ً٨ؤن وؿخٗغى خاحاث اإلاؿىحن ٞيما يلي:
.1خاظاث اإلاؿىٓن بلى ؤن يِٟمٓا ؤهٟؿِم ْييبػي ؤن يضع ٥اإلاؿىٓن ٧ل ما يخهل بٗمليت الىطج في الٗمغ ختى يم٨جهم ؤن
يضعٓ٧ا مٗجى الخٛحراث التي جازغ في ٢ضعتهم الٗ٣ليت ْالجؿميت ْبىاء شسهيتهم ْبالخالي جىٗ٨ـ ٖلى خالتهم الىٟؿيت ْم٩اهتهم
ً
الاظخماٖيت ألامغ الظر يٗخبر يغْعيا ختى يخ٣بلٓا َظٍ الخٛحراث ْآلازاع ْيٗترٓٞا بها ْبظل ٪يخد ٤٣لِم ؤ٢صخى ج٨ي٠
اظخماعي مم. ً٨
 . 2يدخاط اإلا٣بلٓن ٖلى ؾً الخ٣اٖض بلى الخٗغٖ ٝلى ٞغم الٗمل ْالخُٕٓ بٗض الخ٣اٖض ٦.ما يدخاظٓن بلى الخٗغٖ ٝلى َغ١
اإلادآٞت ٖلى الصخت الجيضة ْٕبجبإ ؤؾاليب مٗيكيت جالءم الخ٣ضم في الؿً َْغ ١ججىب ألامغاى عى اإلاؼمىت ْالٓ٢ايت
مجها ٦ما يدخاظٓن بلى جإمحن اإلآاعص اإلااليت الالػمت ًٖ َغي ٤جىٓيم نغ ٝاإلاٗاقاث ْاإلاؿاٖضاث الخٓ٩ميت ْالغٖايت الُبيت.
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 . 3يدخاط المؾىٓن بلى جٓٞحر ٖال٢اث اظخماٖيت ؾٓاء في صازل ألاؾغة ؤْ زاعظِا يؿخضعي طل ٪جٖٓيت اإلاجخم٘ بإمغاى
الكيسٓزت ْمك٨الث اإلاؿىحن ْ ،ؤن ال٨ٟغة الؿاثضة ٖىض بٌٗ ألاشسام ؤن ٦باع الؿً ٞئت ٚحر مىخجت ليؿذ لضحها ؤر
٢ضعاث يم ً٨جىميتها ؤْ يم٨جها ؤلاؾِام بإر ظِض٨َْ ،ظا يسسغ ا٫هاؽ مً ٢ضعتهم ٖلى مكاع٦تهم في الخىميت ألامغ الظر ياصر
بهم بلى الٛغؽ في ؤهٟؿِم ؤلاخؿاؽ بالى٣و ْؤلاخباٍ ْال٣ل ٤التي ييخج ٖجها ٧ل ايُغاباث الصسهيت ْألام ا عى الىٟؿيت
ْالجؿماهيت .
ْجخمشل جل ٪الخاظاث الىٟؿيت في الاخخياظاث التي يدخاظِا الٟغص ليٗيل في ؤمان م٘ هٟؿّ ْم٘ آلازغيً مخدغ ا ع مً ٧ل
الً ٍٓٛالىٟؿيتْ ،مً ؤَم َظٍ الخاظاث الكٗٓع باألمً ْالخاظت بلى الخ٣ضيغْ،الخاظت بلى الكٗٓع بالُْٗ ٠اإلادبت ؤر
بقبإ الجاهب الٓظضاوي للٟغص  ِٓٞ ،مدخاط صاثم بلى ؤن يدب ْ ،ؤن يٗتر ٝبّ ْيدـ ؤهّ طْ ه ٟ٘للجماٖت ْؤهىا في خاظت
بليّ بما ياصر بلى بخؿاؾّ ب٨ياهّ ْما يخٗغى لّ اإلاؿىٓن مً حٛيحر في ٦شحر مً الْٓاث ٠الٗ٣ليت يجٗلِم ٖغيت للسٓٝ
ْال٣لٞ ٤األمغاى اإلاؼمىت التي يٗاهٓن مجها ْٕبخالتهم بلى الخ٣اٖض ْاٞخ٣اص بٌٗ ألانض٢اء ْٖضم جد٣ي ٤الخ٨ي ٠الصسصخي
ْالاظخماعي ٖلى ْظّ ؾليم بياٞت بلى ؤن اإلاؿً ٦ثيعا ما ي٣ٟض قغي ٪الخياة َْٓ ما يجٗلّ يكٗغ بالٗؼلت ْاٞخ٣اص الؿىض ؤْ
اإلاٗحن ْ ،الخ٣ضم في الؿً جهاخبّ صيىامياث هٟؿيت جخه ٠بى٣و الٟ٨اءة الْٓيٟيت.
ْما يهاخبها مً هٓ٩م َْياط ْٖملياث صٞاٖيت ْ ،جغجبِ الاخخياظاث الىٟؿيت للمؿً بمك٨الث ٖضم الخ٨ي ٠م٘ ْيّٗ
الجضيض ْجخٌح آلازاع الىٟؿيت ْألازال٢يت في ْل ػياصة ْ٢ذ الٟغا ٙفي مغخلت اإلاٗاقت .
 -5هٓغياث صعاؾاث الكيسىزت:
جسخل ٠هٓغياث الكيسٓزت بازخال ٝاإلاىٓٓع الظر هىٓغ بلحها مً زاللّ ٞ ،الكيسٓزت ٖمليت مخٗضصة ْمدكاب٨ت الجٓاهب ْ
ألابٗاص ْ ٞحها جخم مجمٖٓت مً الخٛحراث البيٓلٓجي ْ الاظخماٖيت ْ الؿيٓ٩لٓظيت ْبالخالي ِْغث مجمٖٓت مً الىٓغياث التي
جل٣ي الًٓء ْ جٟؿغ َظٍ الخٛحراث ْ اإلآاَغ :
 -1-5هٓغيت الاوسخاب :
جٓ٣م َظٍ الىٓغيت ٖلى اٞتراى ؤؾاؾّ ؤن ألاٞغاص خحن يهلٓن لؿً الكيسٓزت ِٞم جضعيجيا يبضئْن في ج٣ليو ألاوكُت
التي ا٦دؿبَٓا خحن ٧اهٓا في مىخه ٠الٗمغ  ْ ،ج٦ ٫ٓ٣مىج التي حٗخبر ماؾؿت َظٍ الىٓغيت " جبضؤ مٓاَغ الاوسخاب
باإلاالخٓت اإلآيٖٓيت طل ٪ؤن اإلاؿً يكٗغ ؤهّ بضؤ ي٣ٟض اعجباَّ بإْظّ الخياة اإلاديُت بّ بطا ما ٢اعن هٟؿّ خحن ٧ان ؤنٛغ
في الؿً ْ ؤ٦ثر ايجابيت ْ ؤ٦ثر خغ٦ت ٖلى اٖخباع ؤهّ شسو ٚحر مغٓٚب ٞيّ ْ لظل ٪يٗخبر الخ٣اٖض مِٓغا لالوسخاب
اإلاخباصٞ ، ٫الٟغص يىٗؼ ًٖ ٫اإلاجخم٘ في الٓ٢ذ الظر يبضؤ ٞيّ اإلاجخم٘ الاوسخاب مً خياة الٟغص ٢ ْ ،ض ييسخب اإلاؿً جماما
مً اإلاجخم٘ ْ يب٣ى وؿليا مٛل٣ا ًٖ آلازغيً ْ ٢ض يغاَ ٤ٞظا الاوسخاب الخام اإلاؿً مً البضايت ْيِٓغ طل ٪في ػياصة
الاوكٛا ٫بىٟؿّ ْ خحن ج٨خمل ٖملياث الكيسٓزت ٞةن الخٓاػن الظر ٧ان يٓظض في مىخه ٠الٗمغ بحن الٟغص ْ مجخمّٗ
يظَب ليدل مدلّ جٓاػن يخمحز ببٗض اإلاؿاٞت ْ حٛيحر ؤهماٍ الٗال٢اث ْ جٓ٣م هٓغيت الاوسخاب ٖلى زالزت ؤبٗاص ؤؾاؾيت هي :
 .1ؤن مٗض ٫الخٟاٖل ْ ؤبٗاص ؾٓ ٝي٣ل بخ٣ضم ؤلاوؿان في ٖمغٍ.
ْ 1ظضر مدمض بغ٧اث ، 2010 ،صمج اإلاليمحن في صوع ؤلايىاء واإلاإؾؿاث الاحخماعيت باإلاجخمع الخضزل اإلانهي مع اإلاؿىحن لضمجهم باإلاجخمع
هىمىطج جُبيلي ،صعاؾت هٟؿيت  ،ؤؾخاط السضمت الاظخماٖيت ،ظامٗت ؤم ال٣غٔ ،م.09-07
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 .2ؤن الخٛحر ال٨مي ْ ال٨يٟي في الخٟاٖل يهاخبّ حٛحر في اصعا ٥حجم الخياة .
. 3ؤن الخٛحر ال٨يٟي للخٟاٖل يهاخبّ ه٣و في نٟت الخياة الاظخماٖيت خيض ييخ٣ل اإلاؿً مً الاَخمام باآلزغيً بلى
الاؾخٛغا ١في طاجّ ْ مً الاوكٛا ٫بلى الغاخت.
ل٣ض ه٣ضث ٌطٍ الىٓغيت خحن ؤقاع البٌٗ بلى ؤن هٓغيت الاوسخاب ال جىُبٖ ٤لى ٧ل ألاٞغاص ٞالظيً يٗملٓن ؤٖما ٫ال
جخهل باآلصاب ؤْ ال ًٟؤْ ؤًٖاء الؿل ٪الجامعي ؤْ عظا ٫الظيً ال جىُبٖ ٤لحهم هٓغيت الاوسخاب ْ لظلٖ ٪ضلذ ٦مىهج
مً هٓغيتها ْ ؤقاعث بلى الغيا ًٖ الخياة ٢ض يغجبِ بيجابيا باألوكُت لضٔ بٌٗ اإلاؿىحن ْ باالوسخاب لضٔ بٌٗ آلازغ ،
ٞالصسو اليكِ الظر يٓظّ اَخماماجّ للٗالم الساعجي ؾٓ ٝيٓ٩ن ؾٗيضا بطا ما اؾخمغ ٖلى طل ٪زال ٫مغخلت الخ٣اٖض
ؤما آلازغيً ؤصخاب الىٓغة الؿلبيت ْ الظيً يٗخبرْن البيذ مغ٦ؼَم الغثيسخي ٞةجهم ؾٓ ٝيغخبٓن باالوسخاب مً
اإلاجخم٘.
-3-5هٓغيت اليكاٍ و الـعاليت :
جغٔ َظٍ الىٓغيت ؤن ٦باع الؿً ال يخسلٓن ًٖ ؤصْاعَم بؿِٓلت التي ٧اهٓا يماعؾٓجها في مىخه ٠الٗمغ  ْ ،بطا ما ايُغْا
لظلٞ ٪ؿٓ ٝيؿدبضلٓجها بإصْاع ْ ؤوكُت ظضيضة مىاؾبت ل٣ض ا عيتهم بديض جٓٞغ لِم الكٗٓع بالغيا ًٖ الظاث ْ
الذْا ٤ٞالاظخماعي ٢ ْ ،بلذ َظٍ الىٓغيت بهٓعة ْاؾٗت ْ ٧اهذ طاث ؤَميت زانت باليؿبت للمخسههحن باليكاٍ ْ يمً٨
ؤن حٗؼٔ قٗبيت َظٍ الىٓغيت بهٓعة زانت بلى الُغي٣ت التي جِٓغ ٞحها  ْ ،حؿدىض َظٍ الىٓغيت ٖلى ؤؾاؽ ؤن اإلاؿخٓياث
الٗاليت لليكاٍ جغجبِ باصعا ْ ٥عيا هٟسخي ٖالي ٕهض ٦باع الؿً ٖ ْ،لى الغٚم مً ِْٓع هخاثج صعاؾاث ميضاهيت جايض َظٍ
الىٓغيت بال ؤجهاه٣ضث ٓ٧جها بؿيُت ال جخًمً قغخا ٧اٞيا للغيا ًٖ الخياة في ألاٖماع اإلاخ٣ضمت  ْ ،مً مدضْصيتها ؤجها ال
جإزظ بىٓغ الاٖخباع الٟغْ ١الٟغصيت ْ الصسهيت في مؿخٓٔ اليكاٍ ٖبر مؿاع الخياة ٦ما ؤِْغث صعاؾاث ؤزغٔ ؤن
اليكاٍ الظر يٓ٩ن لّ مٗجى مً الىاخيت الصسهيت يغجبِ بالغيا ًٖ الخياة في خحن ؤن اليكاٍ اإلاىٓم ْ اإلابجي بىاء ٖاليا ال
يغجبِ بالغيا ًٖ الخياة .
-4-5الىٓغيت الؿيىىلىحيت (الصخهيت) :
تهض ٝهٓغياث الصسهيت بلى جٟؿحر ؤهماٍ الخ٨ي ٠في الؿىٓاث ألازحرة مً الخياة ٖلى ؤؾاؽ الؿلٓ ْ ٥يغٔ
هيىحاعجحنَٓ،ا ٫الخياة التي يجغر حٗميمِا مً زال ٫مهُلر الصسهيت ْ َٓ ؤخض ؤُ٢اب َظا اإلاظَب ؤن َظا اإلاهُلر
ٚحر يغْعر ْ يغٔ ؤن الخجم٘ َٓ ظؼء مً البيئت التي يم ً٨الخ٨ي ٠مِٗا ْ الخإزحر ٖلحها الاؾخجابت لِا ْ ل ً٨ليـ بالًغْعة
الخٟاٖل مِٗا  ،بيىما يا٦ض َجرر ٖلى ؤَميت مهُلر طاحي بمٗجى ٖملياث الصسهيت اإلاسخلٟت ْ ٖلى َظا الىدٓ ٞهي جمشل
ٖملياث "لؤلها" طاث الخاعيش
الخُٓعر ْ مؿاع ْاضر زام بها ْ ٓ٢ة ايجابيت يم ً٨ؤن جازغ ٖلى عص الٟٗل باليؿبت لؤلخضار الساعظيت
ْ ازخياع الاؾخجابت لِم.

 1مدمض هليل ٖبض الخميض  ،2000 ،العالكاث ألاؾغيت للمؿىحن و جىاؿلهم الىـس ي ،صاع الٟىيت للُباٖت اليكغ ؤلاؾ٨ىضعيت،م.53
ٖلي ظاؾم ٖل٨ت الؼبيضر  ،مغظ٘ ؾاب،٤م2 .211
 3عيص بضع يخي مغسخى  ، 2007 ،اإلاؿىىن في عالم مخؼحر  ،ملضمت في علم الكيسىزت ،صاع الٓٞاء ،ؤلاؾ٨ىضعيت مهغ،م.198
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 5-5هٓغيت ألاػمت :
ْ جا٦ض َظٍ الىٓغيت ؤَميت الضْع اإلانهي باليؿبت للٟغص صازل اإلاجخم٘ ٣ٞ ،يام الصسو اإلاؿً بٗمل مايٗض في ٚايت ألاَميت
بالؿبت لّ خيض ي٨ؿبّ الضْع اإلانهي َٓيخّ ْ يم٪هّ مً ْي٘ هٟؿّ في ٖال٢اث م٘ آلازغيً ْ يؿاٖضٍ ٖلى الخٓا ٤ٞالىٟسخي
الاظخماعي  ْ.يغٔ ؤههاع َظٍ الىٓغيت ؤن الخ٣اٖض يمشل ؤػمت باليؿبت للمؿىحن زانت لضٔ َاالء ألاشسام الظيً يُٗٓن
للٗمل ؤَميت ٦بحرة ْ يٗخبرْهّ ٢يمت في خياتهم ٢ ْ.ض ٢ؿم الباخشٓن ب ػاء َظٍ الىٓغيت بلى ٞغي٣حن:
الـغيم ألاوٌْ :يغٔ ممشلٍٓ ؤن ٣ٞضان الٟغص لٗملّ ْ حٛحر ؤصْاعٍ بٗض بخالخّ للخ٣اٖض يازغ في هٓغجّ لىٟؿّ  ْ،في ٖال٢اجّ م٘
ؤؾغجّ ْ اإلاجخم٘ الظر يٗيل ٞيّ .
الـغيم الثاوي ْ:يىٓغ ؤصخابّ بلى ؤلاخالت بلى الخ٣اٖض ٖلى ؤهّ ليـ الٗامل الٓخيض ْ ألاَم في عيا اإلاؿً ًٖ هٟؿّ ْ ًٖ
خياجّٞ ،خإزحر الخ٣اٖض بخٖٓ ٠٢لى ٖضة ٖٓامل مجها اإلاؿخٓٔ الا٢خهاصر ْالاظخماعيْ ،ؤَميت الٗمل باليؿبت للٟغص ْ الخالت
الصخيت...الخ.
 6مكىالث الكيسىزت:
 -1-6اإلالهالث الصخيت :مما القٞ ٪يّ ؤن ؤم ا عى اإلاؿىحن ج٨ثر ًٖ مسخل ٠الم ا عخل الٗمغيت ألازغٔ لئلوؿان ْ طل٪
هديجت ٢لت اإلاىاٖت الجؿميت ْ يٗ ٠الجؿم ْ ألاوسجت ْ ٖضم اؾخُاٖتها م٣اْمت ألامغاى التي ٢ض جٓ٩ن مٓظٓصة في ظؿم
ؤلاوؿان في مغخلت الكباب ْْؾِ الٗمغ ْ ،ل ً٨بطا ٧اهذ اإلاىاٖت لضيّ ٓ٢يت حؿخُي٘ م٣اْمتها،خيض ؤن َظٍ اإلاك٨الث
مغجبُت بالًٗ ٠الهخي الٗام ْالًٗ ٠الجؿمي ْيٗ ٠الخٓاؽ ٧الؿم٘ ْالبهغ ْيٗ ٠الٓ٣ة الًٗليت ْاهدىاء الِٓغ
ْظٟا ٝالجلض ْؤلامؿاْ ٥جهلب الكغايحن ْالخٗغى بضعظت ؤ٦بر لئلنابت باإلاغى ْٖضم م٣اْمت الجؿم.
 -2-6اإلاكىالث الىـؿيت والعاَـيت:
ال ق ٪ؤن ٦شحر مً اإلاؿىحن يٗاهٓن مً ْخضتهم ْجغ ٥ألابىاء لِم الوكٛالِم بإهٟؿِم ْٖاثالتهم خيض ؤن الايُغاباث
الٓظضاهيت حكي٘ بحن اإلاؿىحن ْ جؼصاص مٗضالث خضْثها ٧لما ج٣ضم في الٗمغ ٞاألم ا عى العهابيت ْ الظَاهيت مً ؤَم ؤمغاى
الكيسٓزت في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ.
ومً أمثلت اإلاكىالث الىـؿيت :
 1مكيلت ؾً اللعىص  َْٓ :ما يٗغٖ ٝاصة باؾم ؾً اليإؽ ْيٓ٩ن مصخٓبا بايُغاب هٟسخي ؤْ ٖ٣لي ٢ض يٓ٩ن ملخْٓاؤْ ٚحر ملخّٓ ْ٢ض يٓ٩ن في ق٩ل الترَل ْالؿمىت ْؤلامؿاْ ٥الظبْٓ ٫الٗهليت ْالهضإ ْالا٦خئاب الىٟسخي ْألاع.١
 2ملولت الخلاعض َْٓ :ما يكٗغ الٟغص بال٣لٖ ٤لى اإلاؿخ٣بل ْالخايغ ْالسْٓ ٝالاجهياع الٗهبي ْزانت بطا ٞغيذ ٖليًّ
ً
خياجّ الجضيضة بٗض الخ٣اٖض ؤؾلٓبا ظضيضا مً الؿلٓ ٥لم يإل ّٟمً ٢بل ْال يجض في هٟؿّ اإلاغْهت ال٩اٞيت لؿغٖت الخٓا٤ٞ

ٖ 1بض اللُي ٠زليٟت،اإلاغظ٘ الؿاب،٤م.37
 2ظٓلخان حجاػر ْ ُٖا ٝؤبٓ ٚالي ، 2009 ،مكىالث اإلاؿىحن(الكيسىزت )وعالكتها بالهالبت الىـؿيت ،صعاؾت ميضاهيت ٖلى ٕيىت مً
اإلاؿىحن
الٟلؿُيييحن في مدآٞاث ٚؼة" مجلت ظامٗت الىجاح لؤلبدار ( الٗلٓم ؤلاوؿاهيت ) مجلض  ، 24م. 118
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مّْٗ ،زانت بطا لم يتهيإ لِظا الخٛيحر ْٕبطا قٗغ ؤْ ؤقٗغٍ الىاؽ ؤهّ ٢ض ؤنبذ ال ٞاثضة مىّ بٗض ؤن ٧ان يًٓ ؤهّ ملء
الؿم٘ ْالبهغ.
 3طَان الكيسىزت ْٞ :يّ يهبذ الكيش ؤ٢ل اؾخجابت ْؤ٦ثر جغ ٥ا ػ خٓ ٫طاجّ ْ يميل بلى الظ٦غياث ْج٨غاع خ٩ايت السبراثالؿاب٣تْ ،جًٗ ٠طا٦غجّ ْي٣ل اَخمامّ ْميٓلّ ْج٣ل قِيخّ للُٗام ْالىٓمْ ،ؤيًا جًَٗ ٠ا٢خّ ْخيٓيخّ ْ يكٗغ ب٣لت
٢يمخّ في الخياةَْ ،ظا ياصر بلى الا٦خئاب ْالتهيج ْؾغٖت الاؾدشاعة ْالٗىاص ْالىٓ٩م بلى خالت الاٖخماص ٖلى الٛحر ْ بَما٫
الىٓاٞت ْاإلاللـ ْاإلآِغ ْبازخهاع يبضر الكيش نٓعة ٧اعي٩اجحريت لصسهيخّ الؿاب٣ت .
الكٗٓع الظاحي بٗضم ال٣يمت ْٖضم الجضْٔ في الخياة ْ :الكٗٓع بإن آلازغيً ال ي٣بلٓهّ ْال يغٚبٓن في ْظٓصٍ ْما يهاخب
طل ٪مً جهٗيض ْجٓجغ ٣ٞض يٗيل البٌٗ ْ٦إجهم ييخٓغْن الجهايت اإلادخٓمت.
 4الكعىع بالعؼلت والىخضة الىــيت َ :ىا ٥خاظاث اهٟٗاليت ٖامت جمحز ٦باع الؿً مجها الخؼن ْألاسخى الىاجج ًٖ الٓخضةمً ٣ٞض خب آلازغيًْ ،الكٗٓع بالظهب الىاجج ًٖ الٓخضة مً الخٓاصر اإلااييت.
 -3-6اإلاكىالث الاكخهاصيت :
هي اهسٟاى صزل اإلاؿً ْ طل ٪هديجت بخالخّ بلى الخ٣اٖض ٖىض بلٓ ّٚالؿً الىٓاميت ْ َظا ياصر بلى ٖضم جلبيخّ الٗضيض مً
الخاظاث ألاؾاؾيت للمؿً
 -7أَميت الخضزل اإلانهي في مجاٌ ععايت اإلاؿىحن :
 مً اإلاؿئىٌ عً ععايت اإلاؿىحن ؟بن مغخلت الكيسٓزت ال وٗجي بها مغخلت العجؼ ْ الخضَٓع بل ه٣هض بها ؤن ٧ل مغخلت مً مغاخل الٗمغ  ،بل ْ ٧ل ٞئت مً
ٞئاث الىاؽ بداظت بلى هٕٓ ؤْ آزغ مً ؤهٓإ الغٖايت ْ ؤهّ ال يم ً٨جغ ٥ؤيت مجمٖٓت مً الىاؽ بٛحر يمان الغٖايت اإلاىاؾبت
لِم ٞاإلوؿان ا عٕ ْ مغعى في هٟـ الٓ٢ذ مِما ٧اهذ م٩اهخّ الاظخماٖيت ْ مِما ٧اهذ اإلاغخلت الٗمغيت التي بلِٛا ٢ ْ ،بل ؤن
هخُغ ١بلى ؤهٓإ الغٖايت التي ييبػي ؤن ه٣ضمِا لل٨باع ْ اإلاؿىحن ٞةهىا وٗغط بلى مً يٓ٣م بغٖايت اإلاؿىحن :
 1-7مؿإوليت ألابىاء :
البض لؤلبىاء ؤن يؿاَمٓا في عٖايت آلاباء ْ ألامِاث الظيً ج٣ضم بّ الؿً ْ ليـ مً يك ٪في ؤَميت الغٖايت الىٟؿيت ْ
الخٗاَ ٠الظر يجب ؤن يٓٞغٍ ألابىاء ْ البىاث ل٨باع الؿً  ،ألن اإلاؿً ال يدـ بالؿٗاصة ْ الُمإهيىت ْ الضٝء الىٟسخي بال
بطا ؤخـ بإن ؤبىاءٍ ْ بىاجّ باعْن بّ ْ مخٗلٓ٣ن بصسهّ ْخغيهٓن ٖلى عاخخّ ْ مِخمٓن بهالخّ .
 2-7مؿإوليت الضولت :
ٗٞلى الضْلت ؤن جإزظ في ٖاجِ٣ا عٖايت الكيٓر ْ ؤن جً٘ الىٓم ْ اللٓاثذ اإلاىٓمت لخل ٪الغٖايت ْ ،ؤال ج٣خهغ في طلٖ ٪لى ما
جٟٗلّ مً عٖايت ماصيت لِم بل ٖلحها ؤن جمض مٓلتها الغٖٓيت للكيٓر بلى ظمي٘ اإلاىاحي التي جازغ مً ٢غيب ؤْ مً بٗيض في
شسهيت الكيش ْ ؾٗاصجّ  ْ ،يجب ؤن جٓ٩ن جل ٪الغٖايت جٓ٣م ٖلى ؤؾـ ؾليمت ختى جًمً لىٟؿِا الىجاح .

 1ميساثيل يٓؾ، 2000 ،٠ععايت الكيسىزت  ،صاع ٚغيب ،ال٣اَغة،م.12
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 3-7صوع اإلاإؾؿاث الخانت:
بن اإلااؾؿاث السانت جلٗب صْعا مِما ْ ؤؾاؾيا في مٓاظِت الخدضر الظر يل٣اٍ ٦باع الؿً مً ؤًٖائها ٞ ،هي حٗمل
ظاَضة ؤن حؿخٖٓب ٧ل الغٚباث ْ اإلاِاعاث ْ اإلاٗاع ْ ٝالسبراث اإلاُلٓبت إلاٗاْهت الصسو اإلاخ٣ضم في الؿً ليٗيل بلى آزغ
ٖمغٍ ْ ،يخُلب طل ٪البدض ًٖ بقبإ خاظاث المؾىحن ْ جٓٞحر الغٖايت الصخيت ْ السضماث ؤلاؾ٩اهيت ْ الترْيديت ْ
ؤلاعقاصيت ْ اإلاؿاٖضاث اإلااليت  ْ،جٓ٣م َظٍ اإلااؾؿاث بهظا الضْع مً زال: ٫
 ألاوكُت الترْيديت التي ج٣ضم للمؿىحن ْالِٓاياث اإلاسخلٟت. ٞغم ال٨ؿب ْ طل ٪باإلقغاٖ ٝلى بٌٗ البرامج إلٖاصة الخ٨ي ٠ج٣ضيم بغامج مىاؾبتللمؿىحن خيض يجضْن الٟغنت إلبغاػ مٓاَبهم ؤْ ا٦دكا ٝاؾخٗضاصاتهم٦ ،ما يجضْن اإلاىاؾباث التي يؿخٟيضْن ٞحها مً
قتى ؤهٓإ السضماث ( الغخالث ْ ألاؾٟاع...الخ ).
صعاؾت ْ جدؿحن الٓغْ ٝالبيئيت التي جديِ باإلاؿىحن ْ بٌٗ اإلاك٨الث الىٟؿيت ْ الصخيت ْ ٖالط ألامغاى اإلاسخلٟت مًَغ ٝؤَباء ْ مسخهٓن هٟؿاهيٓن ْ اظخماٖيٓن  ...الخ .
ِٞظٍ اإلااؾؿاث التي جخمحز ببٌٗ الجٓاهب ؤلايجابيت ال جسلٓ مً بٌٗ الٗيٓب هظ٦غ مجها:
ؤجها جميل بلى الخْ ْ ٘٢ٓ٣الاوٗؼاليت بٗيضا ًٖ السبراث الٗاإلايت في مجا ٫عٖايت الكيسٓزت.
ْبٌٗ َظٍ اإلااؾؿاث جبضؤ بباٖض بوؿاوي ْ ل٨جها جىدضع بلى مؿخٓٔ الاؾخٛال ْ ٫الجغر ْعاء الغبذ .
 -8أقياٌ الغعايت اإلالضمت للمؿىحن:
 1-8الغعايت الصخيت:
ال يمشل ٦باع الؿً في الٗالم ٞئت ْاخضة مً خيض ال٣ضعة ٖلى الٗمل ؤْ الخاظت بلى الغٖايت الصخيت بل يم ً٨ج٣ؿيمِم بلى
زالر ٞئاث هي:
الـئت ألاولىَ :م ال٨باع في الؿً الظيً يخجاْػْن الؿخحن مً الٗمغ ْ ل٨جهم ؤصخاء
ْ ال يدخاظٓن بلى مؿاٖضة لل٣يام بإصْاعَم الاٖخياصيت ْ ٢اصعْن ٖلى الخٟاٖل ْ الخٗايل م٘ بيئاتهم ألاؾغيت ْالاظخماٖيت.
الـئت الثاهيتَ ْ :م ٦باع الؿً الظيً يخجاْػن الؿخحن مً الٗمغ ْ يعيقٓن في بيٓتهم ْ يدخاظٓن بلى مؿاٖضة في ؤمٓعَم
الصسهيت ْ الصخيت.
الـئت الثالثت  ْ :جًم ال٨باع الؿً الظيً يخجاْػن الؿخحن مً الٗمغ ْ ل٨جهم يدخاظٓن بلى عٖايت صخيت مؿخمغة ْ ٖلى
مضاع الؿاٖت خيض ؤجهم ٚحر ٢اصعيً ٖلى ال٣يام بإر شخيء ْ يدخاظٓن
بلى م٩ان صاثم ج٣ضم لِم ٞيّ الغٖايت الضاثمت َاإلاا بٓ٣ا ٖلى ٢يض الخياة ٞاإلاؿىحن الظيً يىضعظٓن يمً الغٖايت الصخيت َم
مً الٟئخحن الشاهيت ْ الشالشت .

َ 1ضٔ ٢ىاْر ،مغظ٘ ؾاب،٤م.179
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-2-8الغعايت الىـؿيت:
تهض ٝالغٖايت الىٟؿيت بلى جد٣ي ٤ألامً الىٟسخي ْ الاهٟٗا ْ ٫الخٓا ٤ٞالظاحي للمؿىحن ْ بقبإ الخاظاث ْ جد٣يٖ ٤ؼة
الىٟـ للمؿً ْ،قٗٓعٍ بالخب ْ بإهّ مُلٓب ْ ؤن ؤَلّ بداظت بليّ ْ ب٢ىاّٖ بإن ما جب٣ى لّ مً ٣ٖ ٔٓ٢ليت ْ ظؿميت
جٟ٨ي
إلؾٗاصٍ في الخضْص الجضيضة التي يٟغيِا ؾىّ ْ.ؾٓ ٝهدىاْ ٫الغٖايت الىٟؿيت للمؿىحن مً الىٓاحي آلاجيت :
الخاظت بلى بعقاص ا٦٫باع:حهض ٝبلى مؿاٖضة اإلاؿىحن لجٗل مغخلت الكيسٓزت زحر ؾىٓاث الٗمغ ْطلَ ًٖ ٪غي ٤مؿاٖضة
الكيٓر ٖلى جد٣ي ٤ؤًٞل مؿخٓٔ مً الخٓا ْ ٤ٞالصخت الىٟؿيت .
جإزحر البيئت ٖلى جٓا ّ٣ٞالىٟسخي:جدخاط الكيسٓزت الىٟؿيت بلى ٦شحر مً الجِٓص لسل ٤بيئت ؾيٓ٩لٓظيت مىخ٣اة ظيضا
لدؿاَم في الخٓا ٤ٞالىٟسخيٟٞ ،ي ؤ٦ثر ألاخٓا ٫حٗمل البيئت ٖلى بِْاع اؾخجاباث ٖاَٟيت ٖىيٟت ْ طل ٪بؿلب اعجٟإ صعظت
الخغمان الخسخي الىاجج ًٖ ؤؾباب ًٖٓيت لضحهم  ،لظا مً الًغْعر ِٞم ٖال٢ت اإلاؿً بالٗىانغ البيئيت خٓلّ
 -9جدليم الخىاؿم الظاحي للمؿىحن :
بن ٦بر الؿً ٖمليت مؿخمعة جخُلب جٓا٣ٞا مؿخم ا ع للخٛحر ْ جٓٗ٢ا ؤبٗض  ْ ،يكحر الخٓا ٤ٞل٨بر الؿً بلى عصْص الٟٗل
لخٟاٖل الخٛحراث البيٓلٓظيت ْ الاظخماٖيت ْ الىٟؿيت التي حك٩ل ظؼءا مً الخ٣ضم في الٗمغ.
ؤن مؿخٓٔ الخٓا ٤ٞلضٔ اإلاؿً يخدضص جبٗا ألصواع زالزت هي :
أوال صوع الخىحه الـغصر ْ :الظر يخًمً الخٛحراث الٗمغيت في الخاظاث ْ ألاَضا ْ ٝاإلايٓ ْ ٫الاججاَاث ْ في ج٣ضيغ
الؿٗاصة ْ مهاصع ال٣لٞ ، ٤هي جخٛحر م٘ ج٣ضم في الٗمغ
زاهيا صوع هـاءة ألاصاء و اللضعاث :
ْالتي جخًمً الخٛحراث الٗمغيت في ؤلاصعا ْ ٥الؿم٘ ْ البهغ ْ في الٓ٣ة ْ اإلاِاعاث الخغ٦يت ْ خضْص اإلاغى ٦ ،ما جخًمً
الخٛحراث في الظ٧اء ْ الخٗلم ْ الظا٦غة ٞاالخخٟاّ بالخٓا ٤ٞم٘ البيئت الاظخماٖيت يٗخمض ٖلى ؤلاصعا ْ ٥الاجها ْ ٫جمشل
الْٓاث ٠الخؿيت خل٣ت ؤؾاؾيت في ؾلؿت ألاخضار التي جاصر بلى الاجها ْ ، ٫زالشا صْع البيئت الاظخماٖيت ْ الش٣اٞيت خيض
جخدضص آ٫ياث الخٓا ٤ٞاإلاخاخت للٟغص ليد ٤٣بعياء خاظاجّ ْ ؤَضا ّٞبالبيئت الاظخماٖيت ْ الش٣اٞيت التي يٗيل ٞحها.
يدٓى اإلاؿىحن بالغٖايت في اإلاجخمٗاث اإلاسخلٟت ؾٓاء ٧اهذ عٖايت ج٣ليضيت ؤْ مؿخدضزت ٞ ...ةطا ٧ان اإلاضزل الخ٣ليضر لغٖايت
ً
اإلاؿىحن ٢اثما ٖلى مؿاٖضة ؤلاوؿان ألزيّ ؤلاوؿان ،في ٖٟٓيت بالٛت إلاا يمخل ّ٨ؤلاوؿان مً زحر يٓػّٖ ٖلى آلازغيً ٞ ،ةن
الغٖايت الاظخماٖيت للمؿىحن في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ؤنبدذ ٢اثمت ٖلى ؤؾـ مِىيت ْظِٓص للخضزل اإلانهي مً ظاهب
اإلاماعؾحن في الخسههاث ْاإلاًِ اإلاسخلٟت الٗاملت في اإلاجخم٘ ْ ،حٗخبر مِىت السضمت الاظخماٖيت مً اإلاًِ الغثيؿيت في مجا٫

ٖ 1لي ظاؾم ٖل٨ت الؼبيضر،مغظ٘ ؾاب،٤م.357
َ 2ضٔ ٢اهٓر،مغظ٘ ؾاب، ٤م.179
ٖ 3بض الخميض مدمض قاطلي ، 2001 ،الخىاؿم الىـس ي للمؿىحن ،اإلا٨خبت الجامٗيت ؤلاؾ٨ىضعيت،م.54
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عٖايت اإلاؿىحن  ..خيض جخمحز بمماعؾتها اإلايضاهيت التي جضٖمذ ٖبر جاعيسِا بىماطط للخضزل اإلانهيْ ،يم ً٨لىا حٗغي ٠الخضزل
اإلانهي في السضمت الاظخماٖيت ٖلٔالىدٓ الخالي :
 1الخضزل اإلانهي يك٩ل مجمٖٓت مً ألاوكُت ْالٗملياث الخسُيُيت ْالخىٟيظيت.
 2يكتر ٥في َظٍ ألاوكُت ٧ل مً ألازهاجي الاظخماعي ْالٓخضة التي يخٗامل مِٗا في مٓ ٠٢اإلاماعؾت ْالخضزل اإلانهي.
 3للخضزل اإلانهي مغاخل ْٖملياث مخخاليت ْمخٟاٖلت ْمدؿ٣ت م٘ ب٘يِا ْنٓال لخد٣ي ٤ؤَضا ٝمدضصة.
ً
 -10ألامغاى ألاهثر اهدكاعا في مغخلت الكيسىزت:
مما ؾل ٠ط٦غٍ مً ٢بل ًٖ يٗ ٠البييت السلٓيت ْالبيٓلٓظيت ْازخالٖ ٫مل ْْاث ٠ألاظِؼة الٟؿيٓلٓظيت لئلوؿان ٖىض
ال٨بر في الؿًٞ ،ةهّ بظل ٪مٗغى لئلنابت باألمغاى بك٩ل ٦بحرْ ،ظؿضٍ يًٗ ًٖ ٠اإلا٣اْمتَ ،ظا م٘ الخإزحراث البيئيت
الساعظيت ٖلى الجؿضْ ،يمَ ً٨ىا ؤن وٗض ٖضة ؤمغاى مٗغْٞت لضٔ الكيٓر يهابٓن بها ؤَمِا:
 1-10ألامغاى اإلاؼمىت َ :ظا الىٕٓ مً ألامغاى يهاب بها ؤلاوؿان ٖاصة ٖىض ال٨بر ْجمخاػ بالضيمٓمت ْجدضر جإزحراث ياعة
ٚحر ٢ابلت للكٟاء ْمهاخبت ألٖغاى مٗ٣ضة ٧االيُغاباث آلاالم ْالخٗب ْ٣ٞضان الكِيت ْيٗ ٠البهغ  ...بلخ ْمً ؤَمِا:
 2-10أمغاى الللب وألاوعيت الضمىيت َ :ظا الىٕٓ مً اإلاغى ياصر بلى % 91مً ؤؾباب الٓٞياث في الٟئت الٗمغيت 11ؾىت
ٞإ٦ثرْ ،حؿاٖضَا في طل ٪بٌٗ ألامغاى اإلاهاخبت لِا ٦خًيي ٤الكغايحن ،مً زال ٫جغؾباث الضَٓن ْالٓ٩لؿترْ ٫اإلابُىت
ٖلى الجضاع الٖٓاجي٢ْ ،ض يؼيض مً زُٓعتها بطا ناخبّ اعجٟإ في الً ِٛالضمٓر ْمغى الؿ٨غر ْالؿمىت ْزلت الخغ٦ت
ْالجلٓؽ ْالخضزحن ْالاؾخٗضاص الٓعاسي للؿ٨خت ال٣لبيت٢ْ ،ض جىٗ٨ـ بلى حٛيحر في ًٖلت ال٣لب ْ٢ضعتها ٖلى ضخ الضم بلى
ؤظِؼة الجؿم اإلاسخلٟت زانت اإلاشْ ،ؤَم ؤٖغاى الىٓبت ال٣لبيت ٢ض جٓ٩ن ماقغا لِا هي ؤلم في الغ٢بت ْالظعإ ْالهضع
ْ٢هٓع الخىٟـ ْيْٗ ٠صْاع ْحكىج في الؿا٢حن ْما بلى طل.٪
 3-10اعجـاع يؼِ الضم:مٗٓم الخاالث اإلاهاب بها اعجٟإ ي ِٛالضم ٚحر مٗغْٞتْ ،لَ ً٨ىآٖ ٥امل حؿاٖض ٖلى
ؤلانابت بهظا اإلاغى مشل الٗمغ ْالجيـ ْالًَٓٛاث الىٟؿيت ْالاؾخٗضاص الٓعاسي ْالٗغْ ١الٛظاء الظر يدخٓر ٖلى وؿبت
ٖاليت مً اإلالر ْ٦ظل ٪الؿمىتْ ،يم ً٨ؤن ياصر ي ِٛالضم بلى ؤيغاع في ال٣لب ْفي مسخل ٠ؤًٖاء الجؿم٦ ،ما ؤهّ يمً٨
ؤلا٢ال ٫مً اعجٟإ الً ِٛبةجبإ همِ خياة مٗحن ْ هٓام ٚظاجي مٗحن ْ ؤلا٢ال ٫مً اإلالر ْالضَٓن ْال٨دْٓ ٫الخضزحن
ْػياصة الخماعيً الغياييت
 2002ؤن وؿبت % 30مً اإلاؿىحن في الجؼاثغ يٗاهٓن مً اعجٟإ
ْيكحر اإلاسر الَٓجي خٓ ٫صخت ألاؾغة في الجؼاثغ ؾىت
ي ِٛالضم ْجغجَ ٟ٘ظٍ اليؿبت في الخًغ مجها ٖلى الغي ٠ب %31م٣ابل%25
 4-10مغى ألاوعيت الضمىيت والضماػيت  :مً ؤَم ما يهاب بّ اإلا٘عى لِظا اإلاغى َٓ ،خهٓ ٫ؾ٨خت صماٚيت ؤْ بنابت
الكغايحن الضماٚيت بًغع،هديجت اهُ٣إ التزْيض الضمٓر للضما ٙبؿلب جًي ٤الكغايحن ْج٣لهِا ،ما جلخ ٤يغعا بالضماٙ
ؤْ مٓث بٌٗ زاليا الضما ،ٙؤْ زلال ْْيٟيا لبٌٗ مىاَ ٤الجؿم التي جٓ٩ن جابٗت للمىُ٣ت اإلاخًغعة في الضماْ ،ٙألامغاى
اإلاهاخبت لِظا اإلاغى هي الًٗ ،٠ؤلاٚماء ،ؤْ الضْاع ْالايُغاباث في ال٨الم ْفي الصسهيتَْ ،ظٍ الخاالث حٗخبر الؿلب
ْ 1ظضر بغ٧اث  ،مغظ٘ ؾاب،٤م.07
ٖ2لي ظاؾم ٖل٨ت الؼبيضر،مغظ٘ ؾاب،٤م.37
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الشالض الظر يٓ٣ص بلى الٓٞاة لضٔ الؿىحنْ ،مً ؤمغاى ألاْٖيت الضمٓيت اإلاديُيت مجها جهلب الكغايحن الٗهيضر ،التهاب
الٓعيض ؤلخجلُي الؿُخي ،التهاب اْ٫عيض ؤلخجلُي الٗمي.٤
 4-10الؿغَان:يٗض َظا اإلاغى ؤْ الٓعم السبيض بخضٔ ألامغاى التي اهدكغث ب٨ثرة في الؿىٓاث ألازحرةْ،حٗض الؿلب الشاوي
للٓٞاة لضٔ ٦باع الؿًْ ،جخٗضص ؤهٓإ الؿغَاهاث لضٔ اإلاؿىحن ْل ً٨ألا٦ثر قيٖٓا
هي ؾغَاهاث الغثت اإلاىدكغة ٖىض الغظا ٫بؿلب الخضريً ؤْ الؿمٓم البيئيت ْالِٓاثيتْ ،ؾغَان الشضر لضٔ اليؿاء،
ْؾغَان الٓ٣لٓن ْاإلاؿخ٣يم ْاإلاٗضة ْالبى٨غياؽ ْالبرْؾخاجت ْؾغَان الجلض.
ْٚالبا ما يٓ٩ن ؤؾباب َظٍ الؿغَان مسخلٟت مً شسو آلزغ ،ل٨جها حل جغٖ ٥لى ؤجها جٟاٖل إلآاص ٚغيبت في الجؿم جإزغ
ٖلى الساليا بالجغح ؤْ جضمحرَا ،ما يجٗل ج٩ازغَا بك٩ل ٓٞيٓر ْٚحر مىخٓم ،مما يك٩ل بظل ٪ؤْعام زبيشت٢ْ ،ض يإحي َظا
هديجت همِ الٛظاء ؤْ الخٗغى ألقٗت الكمـ ،الجلٓؽ ال٨شحر،الؿمىت ْٚحرَا ْ َظٍ ألاؾباب جسخل ٠مً ؾغَان
آلزغْ،يٗخبر الدصسيو اإلاب٨غ للؿغَان ْاإلاٗالجت اإلاب٨غة للؿغَان هي ؤهج٘ ْؾيلت لئل٢ال ٫مً َظا اإلاغى ْالكٟاء ،ؤما
ًٖ َغ ١الٗالط ٞهي مخٗضصة ْؤٚلبها في َغي ٤البدض ْؤقِغَا ْؤهجِٗا هي ْؤلاقٗإ الظعر ْال٨يماْر ،ؤْ الخضزل بالٗمليت
الجغاخيت.
5-10أمغاى الاوؿضاص الغةىر :ال٨بر في الٗمغ ْجغاظ٘ ْْاث ٠الغثت لضٔ ال٨باع ْالخٗغى بلى الؿغَاهاث البيئيت ْالخضزحن
ْال٣ابليت الٓعازيت ،هي ؤَم ألاؾباب التي جاصر بلى هٓباث الالتهاباث الىٟؿيت الخاصة ٧التهاب ال٣هباث اإلاؼمً ْالاهخٟار
الغثٓرْ ،جلي ٠الغثت ْالغبٓ ال٣هبي الظر ياصر بلى ؤمغاى الغثت ْالاوؿضاصاث اإلاؼمىتْ ،يٗض الٗالط الخىٟسخي ْالضْاجي
ْالخماعيً الغياىيت ْجماعيً الخىٟـْ ،جٓٞحر البيئت اإلاالثمت ْ ُ٘٢الخضزحن ؤَم َغ ١الٗالط لِظٍ ألامغاى .
 6-10مغى الؿىغر:مً ؤَم الخٛحراث التي جدضر ٖىض الكيسٓزت هي ازخال ٫اؾخجابت البى٨غياؽ إلٞغاػ ألاوؿٓلحن ٖىض
ػياصة وؿبت الؿ٨غ في الضم٦ْ ،ظل ٪الازخال ٫الخمشيل الٛظاجي الؿ٨غر ْا٫طر يٗخمض ٖلى ألاوؿٓلحن ٖىض ػياصة وؿبت الؿ٨غ
في الضم٦ْ ،ظل ٪الازخال ٫الخمشيل الٛظاجي للؿ٨غر ْ ،الظر يٗخمض ٖلى ألاوؿٓلحن ؤيًاْ ،يٗض ؤؾلٓب الخياة ْالخٛظيت
ْالؿمىت ْبٌٗ الٗٓامل البيئيت ْالاؾخٗضاص الٓعاسي ؤَم ؤؾباب َظا اإلاغى ،ؤما ؤٖغايّ ٞخخمشل:
في الكِيت اإلاتزايضة ،جبٓ ٫متزايض٣ٞ ،ضان الٓػن ،بٖياء ْحٗبُٖ ،ل ػاثض ْقٟاء بُيء للجغْحْ ،يخم ال٨كٖ ٠ىّ ًٖ
َغيٞ ٠دو الٗحن ْالخداليل الُبيت ؤْ صزٓال للمؿدكٟي ْيم ً٨ؤن ياصر ؤيًا بلى ؤٖغاى ؤزغٔ٧ ،التهاباث الٗيٓن
ْ٣ٞضان البهغ ْالتهاباث ال٨لىْ ،بلخا ١يغع باألٖهاب ْزُغ ٖلى الكغايحن ال٣لبيت الضماٚيت ،ؤما َغي٣ت ٖالظّ هي بجبإ
هٕٓ مٗحن مً ألاٚظيت ،ججىب ألاَٗمت الؿ٨غيت  ،بجبإ جماعيً عياييت مٗيىت بياٞت بلى بجبإ بٌٗ ألاصْيت ْٖالط في بٌٗ
الخاالث.
 411خالت اهدالليت التهابيت ألعبُت ْ ٖٓام ظِاػ الِي٩ل الًِمي ،ما يدضر جمؼ١
 7-10التهاب اإلاـانل:هي جخًمً ؤ٦ثر مً
الغباٍ الخامي للمٟهلْ ،جٟا٢م التهاب ٖٓمت اإلاٟهل ْالخل ٠الخضعيجي لّ ْؤؾبابها ْعازيت ؤْ البضاهت ،الجغْحْ ...جِٓغ
ؤٖغايِا في جىا٢و في الٗمل الْٓيٟي َْ٣ُ٣ت اإلاٟانل ٖىض الخغ٦ت ما يخُلب الخٗامل م٘ َظا الالتهاب َٓ ه٣و الٓػن
ْبظغاء جماعيً طاث يْ ، ِٛحٗغيٌ اإلاٟهل اإلاهاب للخغاعة ْمؿ٨ىاث آلاالم ْمًاصاث الالتهاباث َْ ،ىال ٪ؤيًا التهاب

ٖ 1لي ظاؾم ٖل٨ت الؼبيضر ،مغظ٘ ؾاب ، ٤م.277
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اإلاٟانل الغْماجحزر َْٓ ،التهاب مؼمً يٗاوي مىّ اإلاغيٌ بىٓباث خاصة ْاخمغاع ؤْ جٓعم ْاهخٟار يؿخلؼم في بٌٗ ألاخيان
ٖمليت ظغاخيت.
 -11واكع اإلاؿىحن في العالم:
َىالٖ ٪ضة ماقغاث لخدليل مضٔ حكيش مجمٖٓت ؾ٩اهيت مٗيىتْ ،الغاثج في الاؾخٗما ٫هي وؿبت جمشيل الٗمغالشالض 60ؾىت
ٞما  (١ٓٞفي اإلاجمٕٓ الٗام للؿ٩ان٦ ،ظل ٪يم٢ ً٨ياؽ حكيش ؾ٩ان مجمٖٓت ؾ٩ان ما بالؿً اإلاخٓؾِ للؿ٩ان َْٓ
مئقغ لّ ؤَميت ٦بحرة إلاٗغٞت خغ٦ت الؿ٩ان ْجٓػيِٗم ْجغ٦يبتهم ْجٓٗ٢اتهم.
4- 2جُىع وؿب اإلاؿىحن:
 600مليٓن وؿمت٦ ،ما ج٣ضع وؿبت همٓ َظٍ
ي٣ضع ٖضص مؿىحن الٗالم 60ؾىت ٞما  ،١ٓٞفي بضايت ال٣غن %34بدٓالي
الكغيدت الٗمغيت في الؿ٩ان ب % 2في الؿىت ْهي ؤ٦ثر مً وؿبت الىمٓ الُبيعي في الؿ٩ان ٩٦ل ،جٓػي٘ وؿب اإلاؿىحن
في السغيُت الضيمٓٚغاٞيت هي ٚحر مخٓاػهت ٞيؿب اإلاؿىحن جغج ٟ٘في الضْ ٫اإلاخ٣ضمت ًٖ الضْ ٫الىاميت ْ َظا جاب٘ لسانيت
الخدٓ ٫الضيمٓٚغافي التي ؾب٣ذ الضْ ٫اإلاخ٣ضمت ٞحها الضْ ٫اإلاخسلٟت التي اؾخٟاصث مً َظا الخ٣ضم ،لخلخد ٤بغ٦ب الخدٓ٫
2050
الضيمٓٚغافي ،بال ؤن بخهاثياث جُٓع وؿبت اإلاؿىحن ؤْ جٓٗ٢اث جُٓع وؿبهم ،حكمل ٧ل ؾ٩ان الٗالم ختى ؾىت
 -12واكع اإلاؿىحن في الجؼاةغ:
مً زال ٫ما ج٣ضم بّ الباخشٓن حياللي ناعر  ،و عياف وَىاٍ خؿب الخ٣غيغ الظر ٢ام بّ ٧ل مً CENEAP et PNUDفي
ْfamiliale La transition démographie et s tructuref 2006صعاؾاث صيمٓٚغاٞيا آزغر بييذ مغْع الجؼاثغ ٖبر مغاخل
الخدٓ ٫الضيمٓٚغافيٞ ٤ْٞ ،تراث جاعيسيت زانت بٗض الاؾخ٣ال ٫بلى يٓمىا َظا ،مً زالٖٓ ٫امل ْماقغاث حٛحرَا مشل
السهٓبت ْالٓٞياث الٗامت ْالٓٞياث ألاَٟا ٫الغي٘ ْجغ٦يبت ألاؾغة الجؼاثغيت ْمٗضالث الىمٓ ْ ...مٓاَغ جىمٓيت اظخماٖيت
مشل صعظت الخدًغ ْالخمضعؽ ْ البرامج الصخيت ْؤلا٢باٖ ٫لى الخمغيٌ ْ اؾتهال ٥الٓ٢ايت الصخيت ْ جُٓع الِيا٧ل
الصخيت ْ جدؿً الٓغْ ٝاإلاٗيكيت...بلخ
ْ مً زاللِا يكحر اإلاسخهحن في اإلاجا ٫بلى الخٓٗ٢اث اإلاغخليت ْاإلاؿخ٣بليت للخالت الضيمٓٚغاٞيت في الجؼاثغْ ،مً ؤَم َظٍ
الخٓٗ٢اث باليؿبت للمغخلت آلاجيت ،هي جىامي ؤٖضاص اإلاؿىحن في الؿ٩ان ؤْ قيسٓزت الؿ٩ان ْ ،التي يٓلى لِا اَخماما بالٛا في
آلاْهت ألازحرة ،ليـ  ِ٣ٞألجها ْاَغة ٖاإلايت جمـ ٧ل اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهيت ٖىض ا٦خما ٫الضْعة الضيمٓٚغاٞيت مشلما ؤقغها
بلى طل ٪ؾاب٣ا ْبهما ٦ظلٖ ٪لى جضاٖياث َظا الخُٓع ٖلى الا٢خهاص ْٖلى البرامج الصخيت اإلاؿخ٣بليت ٦ْ ،ظلٖ ٪لى َظٍ
الكغيدت الٗمغيت بالظاث ْالخٛحراث التي جُغؤ ٖلحها اظخماٖيا ْؤزال٢يا ْيَٗ ٠ظٍ الكغيدت ْاؾخلؼامِا ٖىايت زانت
ْاَخماما زانا
-13جىػيع اإلاؿىحن في الجؼاةغ :
مً زال ٫جٓػي٘ وؿب الخمشيل الجيسخي للمؿىحن في الجؼاثغ ْ ٤ٞاإلاىاَ ٤الجٛغاٞيت ْالٓالياث التي يُ٣ىٓن ٞحها ،يم٨ىىا
مالخٓت ْاَغة ظضيغة باالَخمام،هي ؤن َىالْ ٪الياث حؿخُ٣ب اإلاؿىحن الغظا ٫ؤ٦ثر مً اليؿاء َْٓ ،ما يٓ٩ن ٖ٨ـ

1
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ا٢٫اٖضة الُبيٗيت الٗاإلايت في الخٓػي٘ بحن الجيؿحنٓ٧ ،ن اليؿاء ؤ٦ثر اخخماال للب٣اء ٖلى ٢يض الخياة ْؤجهً ؤْٞغ خٓا في
الٗيل مً الغظل ،في خحن ؤن َىال ٪بٌٗ اإلاىاَ ٤حؿخُ٣ب اإلاؿىاث ؤ٦ثر مً اإلاؿىحن ْل ً٨ليؿذ بيؿب خاصة ،باؾخصىاء
جحزر ْػْ التي ج ١ٟٓوؿبت ألاهٓزت ٖىض المؾىحنْ % 97جب٣ى الٗٓانم ؤْ اإلاضن ال٨برٔ في الٓاَغ هي ألا٦ثر اؾخُ٣ابا
للمؿىاث مشل بجايت جلمؿان ٢ؿىُيىت َْغان ْمؿخٛاهم ْالجؼاثغ بٟاع ١ػياصة% 2بلى % 3ال٣اٖضة الاؾخصىاثيت التي يِٓغَا
الخٓػي٘ هي اعجٟإ وؿب الظٓ٧عة بك٩ل ٦بحر في اإلاىاَ ٤الصخغاْيت ْالتي جؼيض ًٖ % 92في ٧ل مً ؤصعاع  ،ألآٚاٍ،
جمجراؾذ ،ظلٟتْ ،بيؿب ؤ٦بر في ٧ل مً جىضْ ٝبيؿبت ْ%92بلحزر بـ % 11في خحن حسجل وؿبت طٓ٧عة بٟاع % 2١في ٧ل مً
ٚغصايت وٗامت ،الٓاصر،حؿمؿيلذْ ،ع٢لت ،مؿيلتْ ،اإلاالخٔ ؤن وؿبت الظٓ٧ع جغج٧ ٟ٘لما ػصها في الٗمغ م٘ اؾخصىاء ْالياث
ؤ٢صخى الجىٓب ؤيً جب٣ى وؿبت الظٓ٧عة مغجٟٗت مشل ؤصعاع ،جمجراؾذ ،جىضْ ٝفي مسخل ٠قغاثذ اإلاؿىحن ،اإلاؿىحن الكباب ؤْ
ال ٫ِٓ٨ؤْ اإلاؿىحن العجؼة
يمىً أن جغحع َظٍ الٓاَغة ئلى عضة أؾباب منها:
ؤن اليؿاء الصخغاْياث ؤ٢ل م٣اْمت مً الغظل الصخغاْرْ ،جغج ٟ٘وؿب اإلآث لضٔ اليؿاءفي َظٍ اإلاىاَ ،٤ؤْ الٗ٨ـ ؤن الغظا ٫ؤ٦ثر م٣اْمت في الب٣اء ٖلى الخياة.
٦ما يم ً٨بعظإ طل ٪لًٗ ٠الدسجيل لضٔ اليؿاء في مهالر الخالت اإلاضهيت ،زانت في اإلاجخمٗاث الضازليت اإلادآٞتالتي جٓ٩ن ٖىضَا ٖاصة وؿب الدسجيل مىسًٟت ،ؤْ بلى مدآٞت اإلاغؤة ؤْ ببٗاصَا مً الخياة اإلاضهيت مً َغ ٝالغظل في جل٪
اإلاجخمٗاث الغيٟيت.
٦ما يم ً٨ؤن يغظ٘ طل ٪بلى ؤن الغظا ٫يًٟلٓن الٗٓصة بلى ٢غاَم ؤْ بلضاجهم بٗض الهجغ.زاجمت:
حٗخبر الكيسٓزت اإلادُت ألازحرة في عخلت ؤلاوؿان الاعج٣اثيت ْ الىماثيتْ ،لِظا ٞالبٌٗ يغاَا مغخلت ؤلاقغاٖ ٝلى الجهايت،
ْالبٌٗ آلازغ يغٔ ٞحها جبلٓع الخ٨مت ْٖم ٤الخجغبت ْالخمغؽ ْالخى٨ت بالخياة ،ؤما البٌٗ آلازغ يضعِ٦ا مً الجاهب
الؿلبي بهٟتها مغخلت الخأ٧ل ْالاهدال ٫الًٗٓر.
كاةمت اإلاغاحع:
،) 2003الكيسىزت ؾً ألامل والكباب الضاةم ،صاع البداع ،بحرْث لبىان.
 - 1ظٟٗغ خؿان(،
 ،)2007اإلاؿىىن في عالم مخؼحر  ،ملضمت في علم الكيسىزت ،صاع الٓٞاء ،ؤلاؾ٨ىضعيت مهغ .
ٖ - 2يض بضع رحي مغسخى(،
) 2000ععايت الكيسىزت  ،صاع ٚغيب ،ال٣اَغة.
 - 3ميساثيل يٓؾ( ، ٠
، )1987ؾيىىلىحيت اإلاؿىحن  ،مغ٦ؼ الخىميت اللكغيت ْاإلاٗلٓماث  ،مهغ .
 - 4مدمض ٢ىاْر َضٔ ( ،
 ، 2010صمج اإلاليمحن في صوع ؤلايىاء واإلاإؾؿاث الاحخماعيت باإلاجخمع الخضزل اإلانهي مع اإلاؿىحن
ْ - 5ظضر مدمض بغ٧اث،
لضمجهم باإلاجخمع هىمىطج جُبيلي ،صعاؾت هٟؿيت  ،ؤؾخاط السضمت الاظخماٖيت ،ظامٗت ؤم ال٣غٔ.
 ) 2009ؾيىىلىحيت الكيسىزت ،صاع اليآ٢ث للُباٖت ْ اليكغ ٖ ،مان.
 - 6مؿاعر خؿً الغاْر (
 1بٓٚالي خاجي  :مياهت اإلاؿً صازل ألاؾغة الجؼاةغيت،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة في ٖلم الاظخمإ الٗاثلت ْالؿ٩ان ظامٗت الجؼاثغ،2011
٧ليت الٗلٓم الاظخمإ ،م.56-51
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 - 7مدمض الؿٗيض ؤبٓ خالْ  ،2005 ،الاهخئاب لضي ألاَـاٌ و اإلاغاَلحن،مضعؽ الصخت الىٟؿيت ْٖلم الىٟـ ألاَٟاٚ ٫حر
الٗاصيحن ٧،ليت التربيت بضمجهٓع،ظامٗت ؤلاؾ٨ىضعيت.
 ) 2001الخىاؿم الىـس ي للمؿىحن ،اإلا٨خبت الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت.
ٖ - 8بض الخميض مدمض قاطلي(
 ،2000الٗال٢اث ألاؾغيت للمؿىحن ْ جٓاِ٣ٞم الىٟسخي ،صاع الٟىيت للُباٖت اليكغ ؤلاؾ٨ىضعيت.
 - 9مدمض هليل ٖبض الخميض ،
ٖ - 10بض اللُي ٠مدمض زليٟت  ،ب.ث ،صعاؾاث في ؾيىىلىحيت اإلاؿىحن ،صاع ٚغيب للُباٖت ْ اليكغ ْ الخٓػي٘ ،
ال٣اَغة.
ٖ - 11لي ظاؾم ٖل٨ت الؼبيضر ، 2009 ،ؾيىىلىحيا الىبر والكيسىر ة  ،مغاخل ما بعض الىمى في خياة الاوؿان ،بزغاء
لليكغ ْالخٓػي٘ ألاعصن.
 ،) 2009مكىالث اإلاؿىحن(الكيسىزت )وعالكتها بالهالبت الىـؿيت ،صعاؾت
 - 12ظٓلخان حجاػر ْ ُٖا ٝؤبٓ ٚالي(،
ميضاهيت ٖلى ٖيىت مً اإلاؿىحن الٟلؿُيييحن في مدآٞاث ٚؼة" مجلت ظامٗت الىجاح لؤلبدار ( الٗلٓم ؤلاوؿاهيت ) مجلض.24
،2008الكيسىزت و هيـيت حعامل ؤلاؾالم مع مخؼحراتها ،ؾلؿلت صٖٓة الخ،٤الٗضص.255
ٖ - 13بض هللا بً هانغ الؿضخان،
2002
-1830
ٖ - 14ياف َْٓاٍ عؾالت ص٦خٓعة صْلت  ،الخىميت والخدىالث الصخيت الضيمىػغاؿيت في الجؼاةغ زالٌ ؿترة
.2002
ٖلم الاظخمإ  ،ظامٗت الجؼاتع ؾىت
 - 15بٓٚالي خاجي :مياهت اإلاؿً صازل ألاؾغة الجؼاةغيت،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة في ٖلم الاظخمإ الٗاثلت ْالؿ٩ان
 ،2011م٧ 56-51ليت الٗلٓم الاظخمإ.
ظامٗت الجؼاثغ
اإلاغاحع باللؼت ألاحىبيت--16Jacques DUPAQUIER, Le vieillissement de la population dans le monde, Bulletin du Rayonnement CNRS, N° 42,
Paris, Octobre 2006.
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اإلاغأة و العمل في اإلاجخمع الجؼاةغر
ص هاصيت بىيياؾ بً ػعمىف/حامعت وعكلت،الجؼاةغ

الباخث ػَاع حماٌ/حامعت وعكلت،الجؼاةغ

ملخو :
حٗخبر اإلاغؤة ع ً٦ؤؾاسخي مً ألاع٧ان التي رؾدىض ٖلحها الىٓام الاظخماعيٞ ،هي جماعؽ ؤصْاعا ً بظخماٖيت ْْْيٟيت مخٗضصة
ً
ألابٗاص ْألاَضا ،ٝخيض ؤهّ لم يب ٤الاججاٍ الخ٣ليضر للمغؤة ؾاثضا بإجها ٧اثً بيٓلٓجي جىدهغ ْْيٟتها في الؼْاط ْؤلاهجاب
مىّ.
ْالغٖايت ألاؾغيت ،ألن َظٍ الىٓغة ٢ض خضصث م٩اهت اإلاغؤة ْصْعَا ْمغ٦ؼَا الٟٗا ٫في اإلاجخم٘ ْجدغعث ا
ٞاإلاغؤة اليٓم بخخلذ مغا٦ؼ ٖضيضة مغمٓ٢ت صازل اإلاجخم٘ ْألاؾغة ،خيض ؤنبدذ عاثضة في ؤ٦ثر مً مٓ ٘٢مً مٓا ٘٢الخياة،
٣ٞض بؾخُاٖذ ؤن جخدضٔ ٧ل الهٗاب ْالٗ٣باث التي حٗمل ٖلى بيٗاَ ٝا٢اتها ْٟ٦اءاتها في الٗمل ْ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان،
ً
ْٖلى اإلاؿاْاة ْاخترام ال٣اٖضة اليؿٓيت ،لظا مً الٓاظب ؤن نجٓ٢ ٠٢ليال إلصعاْ ٥اٖ ٘٢مل اإلاغؤة في اإلاجخم٘ التي حٗمل ٞيّ
في الجؼاثغ .
ؾىدىاْ ٫في َظٍ الضعاؾت مايلي :جُٓع ٖمل اإلاغؤة في الجؼاثغ،صْاٖ ٘ٞمل اإلاغؤة  ،الاججاَاث اإلاسخلٟت لٗمل اإلاغؤة ،ؤزاع ٖمل
اإلاغؤة.
اليلماث المؿخاخيت ٖ :مل اإلاغؤة  ،اإلاجخم٘ الجؼاثغر.

ملضمت:
ٖغ ٝاإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي جدٓالث ْحٛحراث ؾغيٗت ْٖضيضة مىظ ؤْازغ ال٣غن اإلااضخي بلى يٓمىا َظا مؿذ ظل اإلاجخمٗاث
الخضيشت في الٗالم بإؾغٍ في ظمي٘ ؤْظّ الخياة الاظخماٖيت ْالا٢خهاصيت ْالش٣اٞيت ْالؿياؾيت....الخ.
ْمً بحن مٓاَغ َظا الخُٓع بجاخت الٟغم لخٗلم اإلاغؤة ْْنٓلِا أل٢صخى اإلاؿخٓياث الخٗليميت ْالظر يضِٗٞا بلى اإلاكاع٦ت في
جىميت اإلاجخم٘ ْبػصَاعٍ ْمؿاَمتها في الٗضيض مً الْٓاث ٠بلى ظاهب الْٓاث ٠الخ٣ليضيت التي جاصحهاٗٞ ،مل اإلاغؤة ؤنبذ
اليٓم يغْعة خخميت بؿلب حٗ٣ض ْجٟا٢م مكا٧ل ا٫خياة الٗاثليت ِٓٞ ،يٗخبر طا ؤَميت ٦بحرة باليؿبت لِا ْألؾغتها ْ٦ظا الجِت
التي حٗمل ٞحها ِٓٞ ،ال يٗض مك٩ل ٞدؿبْ ،بهما ي٨مً في مضٔ ؤلاعَاْ ١الخٗب الظر حٗاهيّ ألام الٗاملت مً ظغاء جدملِا
إلاؿاْلياتها ٦مْٟٓت ملؼمت باخترام صْامِا الْٓيٟيٗٞ ،ليّ ٞإن بػصْاظيت ؤصْاعَا ٢ض يازغ في ٢ضعاتها ٖلى جٓٞحر ظٓ ؤؾغر
متزن ْمؿخ٣غ ،مٟاصٍ ٖال٢اث بجهاليت ؤؾغيت مخماؾ٨تِٞ ،ظا الٓي٘ بالُب٘ ؾيىٗ٨ـ ٖلى ٖال٢تها بإبىائها ْ٦ظا ٖال٢تها
بؼْظِا ْبؼمالئها في الٗمل٢ْ ،ض يازغ ختى ٖلى ٖال٢ت ألابىاء بًِٗم البٌٗ ،لظل ٪ؾخجض اإلاغؤة هٟؿِا في ٦شحر مً ألاخيان
ؤمام مُالب مخٗاعيت مما يجٗلِا في خحرة مً ؤمغَا ْؾيسل ٤لِا نغإ هٟسخي صاثم ؾيازغ ٖلى صختها الجؿميت ْالٗ٣ليت
ْيًٗ ٠ؤصاءَا لجمي٘ َظٍ ألاصْاع.
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مً اإلامحزاث الٗامت لخُٓع اإلاجخم٘ الجؼاثغر مىظ الاؾخ٣ال ٫خضْر حٛحراث في ٧اٞت الجٓاهب للخياة مجها الخٛحراث الاظخمإيت
التي مؿذ ألاؾغة زانت جل ٪اإلاخٗل٣ت بسغْط اإلاغؤة الجؼاثغيت بلى ؾٓ ١الٗملْ ،يِٓغ طل ٪في مجاالث ٦شحرة مشل الخٗليم،
الُب ،الصخاٞت ،ؤلاصاعة ْالهىاٖت...الخ.
٦ما ؤن زغْط اإلاغؤة الجؼاثغيت بلى الٗمل بضْعٍ هخج ٖىّ حٛحراث في الخياة الاظخماٖيت ْالسانت بيؿبت ألام ال٘املت ْؤَم
الخٛحراث َٓ بػصْاظيت مؿاْلياتها اإلاِىيت ْالتربٓيت ْبهظا ؤنبدذ ألام الٗاملت جٓ٣م بْٓيٟت مؼصْظتٞ ،هي حٗمل زاعط
البيذ ْفي الٓ٢ذ هٟؿّ جٓ٣م بتربيت ْعٖايت الهٛاعْ ،مً َىا ٧ان الضْع اإلاؼصْط لؤلم يمشل ؤخض اإلآ٩هاث ألاؾاؾيت في
الهغإ بحن ألاصْاع لضٔ اإلاغؤة الٗاملت خيض جمخض ؤزاع َظا الهغإ لضٔ ألام الٗاملت بلى ظمي٘ ألاَغا ٝالضازلت في ُ٢إ
الضْع ،بديض يدخل ألاَٟا ٫م٩اهت َامت بحن َظٍ ألاصْاع.
أوال :جُىع عمل اإلاغأة في الجؼاةغ:
أ /عمل اإلاغأة كبل الاخخالٌ:
بن اإلاغؤة الجؼاثغيت ٦باقي وؿاء الٗالم جخإزغ باألْيإ المظخمٗيت ْالخٛحراث التي جدضر صازل اإلاجخم٘ ،هٓغا لؤلْيإ
الخاعيسيت التي مغ بها اإلاجخم٘ الجؼاثغر ٞاال٢خهاص الجؼاثغر ببان الخ٨م الٗشماوي ٧ان يخمحز بىٓام ا٢خهاصر عيٟي ٖاثلي
ْلِظا ٧ان ٖمل اإلاغؤة في اإلاجخم٘ الجؼاثغر الخ٣ليضر م٨مال للٗمل الؼعاعي َْظا الٗمل اإلاخمشل في جغبيت ألابىاء ْالاَخمام
بكاْن اإلاجز ٫باإلياٞت ألقٛا ٫اليؿيج ْعٖايت اإلآاشخي ْٚحرَا مً مِام ؤزغٔ ٦هىاٖت ْالٟساع...الخ.
بن ج٣ؿيم ألاصْاع بحن الغظل ْاإلاغؤة زل ٤جٓاػن صازل اإلاجخم٘ الجؼاثغر ْبهظا جمخٗذ اإلاغؤة الجؼاثغيت بم٩اهت الث٣ت جخمخ٘
باالخترام ْجدٓى بٗىايت ْعٖايت مسخلٟت إلاغ٦ؼ ؤؾاسخي في ألاؾغة جهلر بهالخِا ْجٟؿض بٟؿاصَا ٩ٞاهذ حكاع ٥الغظل في
م٩اٞدت الخياة الغيٟيت ْطل ٪إلاؿاَمتها في ٧ل ؤٖمالّ الكا٢ت ٧الخغر ْالؼعاٖت ْالخهاص...الخ.
ب  /عمل اإلاغأة أزىاء الاخخالٌ:
بضزٓ ٫اإلاؿخٗمغ بلى ؤعيىا خُم الا٢خهاص الٗاثلي الج ػاثغيت ٣ٞام بمهاصعة ظمي٘ ألاعاضخي الجؼاثغيت ْهؼِٖا مً ؤصخابها
بالٓ٣ة ٞإنبدذ مٗٓم للٗاثالث صْن ؤعاضخي ْاإلاإْر بط بمجيء الاؾخٗماع بضؤث مغخلت ظضيضة في مجا ٫الٗمل خيض حٛحر
الىٓام الا٢خهاصر الغيٟي للٗاثلت الجؼاثغيتٞ ،ايُغ الجؼاثغيحن للٗمل ٖىض اإلاؿخٗمغ بإظٓع ػَيضة لخٓٞحر ل٣مت الٗيل لِم
ْألبىائهم ْؤنبذ الٟالح الجؼاثغر ٖبضا بٗضما ٧ان ؾيئا ألعيّ.
ْيٗض ٢يام الشٓعة اإلاجيضة اهٓم مٗٓم الكباب له ٟٝٓظبهت الخدغيغ الَٓجي جاع٦حن ْعائهم ػْظاث ْؤَٟا ٫بضْن ٖاثل ٞلم
يب٣ى بٓؾ٘ اإلاغؤة الجؼاثغيت بن ج ٠٣م٨خٓٞت ألايضر ْألاَٟا ٫يمٓجٓن طْٖا ٞسغظذ جبدض ًٖ الٗمل لؿض خاظاث ؤَٟالِا
ٞبضزٓ ٫اإلاغؤة الجؼاثغيت لؿٓ ١الٗمل ؤزىاء زٓعة الخدغيغ ال٨برٔ لم ي ً٨اإلآِٟم الظر َٓ ٖليّ اليٓم ل ً٨ال٣ٟغ ْالجٕٓ
ؤعٚم اإلاغؤة ٖلى جغ ٥بيتها ْعٚم جل ٪الٓغْ ٝال٣اؾيت التي ٖاقتها اإلاغؤة ببان الاخخال ٫مً ٣ٞغ ْحكغص ْٚياب ٖاثل البيذ بال
ؤجها اؾخُاٖذ ؤن جداٖ ٔٞلى بيتها مً الؼْا٩ٞ ،٫اهذ مهضع الٓ٣ة ْال٣يمت ْؤصاة الًبِ الاظخماعي التي جماعؾّ ٖلى
ؤَٟالِا خٟاْا ٖلى َٓيتهم ْز٣اٞتهم ْ٦غامتهم باإلياٞت بلى ؤجها ؤنبدذ مهضعا ا٢خهاصيا يلبي خاظاث ؤؾغتها الًغْعيت
1عػي٣ت ٖليلي ،جىلي اإلاغأة للىْاةف ؤلاقغاؿيت و ثأزحرَا على مياهتها و أصواعَا صازل ألاؾغة ،عؾالت ماظؿخحر٧ ،ليت آلاصاب ْ الٗلٓم
الاظخماٖيت ،البليضة ،2008 ،م . 17
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ْ٦ظل ٪لم يمىِٗا مً اإلاكاع٥ة في الشٓعة الخدغيغيت بلى ظاهب الغظل ظظْع اإلاىايلت ْاإلاجاَضة ٦دؿيبت بً بٓ ٖلي ْظميلت
بٓخحرةْْ ،عيضٍ مضاصْٚ..حرًَٞ ،مجهً ألازذ ْبالم ْالؼْظت ٗٞملذ ٦جامٗت ألاصْيت ْالظازغ ْممغيت َْاَياث ْٚاؾالث
ْزياَاث ْممغياث ْم٣اجالث ْمؿئٓالث اجها.٫
ج /عمل اإلاغأة الجؼاةغيت بعض الاؾخلالٌ:
زغط اإلاجخم٘ الجؼاثغر مً الشٓعة الخدغيغيت مدُم ٖلى ظمي٘ مؿخٓياجّ ؤبىيخّ اإلاجخمٗيت ْالاظخماٖيت ْالا٢خهاصيت
ْالؿياؾت ْمً اظل ؤن يؿترظ٘ م٩اهخّ ْيٗذ الضْ ٫مجمٖٓت مً البرامج ْاإلاسُُاث الخىمٓيت لغ ٘ٞاإلاؿخٓٔ الا٢خهاصر
للمجخم٘ ٞخدذ ؤبٓاب الخٗليم ؤمام ظمي٘ ٞئاث اإلاجخم٘ ْ٧اٞت َب٣اجّ صْن ؤصوى جمحز بحن َظٍ الٟئاث ال مً خيض الجيـ
ْالاهخماء ْال الُب٣ت التي ييخمٓن بلحها ماصام الجؼاثغر ٞلّ الخ ٤في الخٗليم اإلاجاوي ْالضزٓ ٫اإلاضعسخي ْالجامٗاث التي جديذ
 1966بلٛذ وؿبت
لِم ٞحها بٗض الالخدا ١بؿٓ ١الٗمل بال اهّ ب٣يذ مكاع٦ت اإلاغؤة يٗيٟت في َظا اإلاجاٟٞ ٫ي بخهاثياث
اليض الٗاملت الؿىٓيت.%1.8
٦ما اعجبِ زغْط اإلاغؤة الجؼاثغيت إلايضان الٗمل بالٗضيض مً الٗٓامل التي ٧ان لِا ؤزغ في جدضيض مجاٖ ٫ملِا ْمً ؤبغػ
الٗٓامل هجض البيئت الجٛغاٞيت ٖامل الؿً ،الٓيٗيت ألاؾغيت ْاإلاؿخٓٔ الش٣ا.ٝر
1977م بط هجض وؿبت ؤلاهار آلاحي
بط ٞحها يسو ٖامل البيئت الجٛغاٞيت ْجإزحرٍ في جٓػي٘ اليض الٗاملت اليؿٓيت بخهاثيت ؾىت
 %34.5عظا ٫مً زال٫
 %36.7مً الظٓ٧ع ؤما في الغيٞ ٠يؿبت الٗامالث %1.1م٣ابل
حٗمل باإلاىاَ ٤الخًغيت %5.9م٣ابل
َظٍ اليؿلخحن ٢لت اليض الٗاملت اليؿٓيت باإلا٣اعهت م٘ اليض الٗاملت الظ٦غيت ْمىّ ألازحرة هي مخ٣اعبت في ظمي٘ اإلاىاَ٨ٖ ٤ـ
ؤلاهار التي جخٟاْث مً مىُ٣ت بلى ؤزغٔ بال في اإلاىاَ ٤الخًغيت التي اؾخٟاصث مً اإلاكاعي٘ الا٢خهاصيت التي ؤهجؼتها
الخٓ٩مت الجؼاثغيت في ظمي٘ اإلاجاالث الهىاٖيت ْالخٗليميت.
1985م مً
٦ظل ٪يلٗب الؿً صْعا بالٛا في جدضيض مكاع٦ت اإلاغؤة في زٓعة الٗمل في ؤر بىاء اظخماعي بط حكحر بخهاثياث ؾىت
ؤن ؤٖلى وؿبت إلاكاع٦ت اليؿاء في الٗمل زاعط البيذ ٧اهذ في ٞئت الؿًْٞ 29-25ئت ،24-20ألن اليؿاء في َظٍ الٟئت الٗمغيت
يٖ ً٨اػباث ؤْ خضيشاث ػْاط ،مما يـمذ لًِ بمؼاْلت الٗمل ْجإحي بٗض َاجحن الٟئخحن الٟئت الٗمغيتْ 39-35ْ 34-30في َظٍ
اإلاغخلت يٗملً اليؿاء لؿلبحن بما لغ ٘ٞم٩اهتهً في اإلاجخم٘ ؤْ إلاؿاٖضة الؼْط.
بن اإلاغؤة الجؼاثغيت في ْ٢خىا الخالي جسخل ًٖ ٠اإلاغؤة الجؼاثغيت بٗض الاؾخ٣ال ٫خيض هجضَا الخد٣ذ بالخٗليم ْبمؿخٓياث
 %49.49م٣ابل
مغجٟٗت ْباجذ مكاع٦تها في ال ٔٓ٣الٗاملت ؤمغ البض مىّ بط هجض وؿبت اليؿاء ؤْ ؤلاهار في الجؼاثغ خٓالي
2003مٞ ،ل٣ض اعج ٟ٘اإلاؿخٓٔ الخٗليمي للمغؤة الجؼاثغيت اعجٟاٖا ملخْٓا
 %50.51باليؿبت للظٓ٧ع َْظا خؿب بخهاثياث
م٣اعهت بما ٧ان ٖليّ ٚضاة الاؾخ٣ال ٫خيض بلٛذ وؿبت جمضعؽ ؤلاهار في ؾً  15-6ؾىت خٓالي %90.9م٣ابل %94.5لضٔ
2002م.
الظٓ٧ع خؿب بخهاثياث
2001م مما يٓي٘
ؤما الٟئت الٗمغيت 19-16ؾىت ٞىجضَا ٖىض ؤلاهار %39م٣ابلٖ %34.8ىض الظٓ٧ع خؿب بخهاثياث
1966م ْؤنبدذ
 %85.4ؾىت
1966م بلى يٓمىا َظا ٞاألميت ٢ضعث خٓالي
الاهسٟاى اإلاؿخمغ لؤلميت في ْؾِ ؤلاهار مىظ ؾىت
-2000
 %56.58خيض بخهاثياث
2002م٢ْ ،ض بلٛذ وؿبت خهٓ ٫ؤلاهار ٖلى الكِاصاث الجامٗيت الٗليا خٓالي
 %35في ؾىت
بخهاثياث ْػاعة الٗمل ْ الدكٛيل ْالخًامً الاظخماعي  ،الجؼاثغ 2001 ،
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2001م مما يؿاٖض اإلاغؤة ٖلى صزٓ ٫ؾٓ ١الٗمل بال ؤهّ عٚم َظا اإلاؿخٓٔ الخٗليمي الٗالي الظر جدهلذ ٕليّ ؤلاهار بال ؤن
ٖمل اليؿاء يمشل ؾٓٔ
 %7.5في الغيْ .٠بهىا هجض ؤٖلى
 %15.8في اإلاضن ْ
 %18.4مً مجمٕٓ الؿ٩ان الٟاٖلحنْ .جدىٕٓ وؿبت
وؿبت لٗمل اإلاغؤة جخمغ٦ؼ في ُ٢إ السضماث ْؤلاصاعةٟٞ ،ي َظٍ ألازحرة وؿبت الٗامالث بها ْنلذ %48ؤما السضماث ٞبلٛذ
 %30.9مىٟظاث ،ؤما
 %47.3مخد٨ماث في الؿلُت ْ
٢ْ %61ض اه٣ؿمذ وـبت ٖمل اليؿاء في ؤلاصاعة بلىْ %22.5ماَغاث ْ
ٞيما يسو ُ٢إ.
زاهيا :صواؿع عمل اإلاغأة:
بن ْاَغة زغْط اإلاغؤة للٗمل لم جِٓغ ٖكٓاثيا بل ٧ان هديجت ٖٓامل ٖضيضة ْمخضازلت صٗٞذ اإلاغؤة صٗٞا ٓ٢يا بلى الكٛل،
ألن زغْط اإلاغؤة بلى الٗمل زاعط اإلاجز ٫ل٣اء ؤظغة مضلٓلّ الؿياسخي ْالاظخماعي ْالا٢خهاصر ْهي ٧لِا ٖٓامل مدكاب٨ت بًِٗا
ببٌٗ ْل٣ض ع٦ؼها َىا ٖلى الٗٓامل ألاؾاؾيت التي جض ٘ٞاإلاغؤة للسغْط بلى ميضان الٗمل الساعجي ْجخمشل ؤؾاؾا ٞيما يلي:
أ  /الضاؿع الاكخهاصر:
ْ٢ض بييذ الضعاؾاث في َظا اإلاجا ٫ؤن ؤَم صْا ٘ٞزغْط اإلاغؤة للٗمل َٓ الخاظت الا٢خهاصيتٞ ،سغْط اإلاغؤة للٗمل يغْعة
اؾخلؼمذ الخاظاث اإلاتزايضة للمجخم٘ الهىاعي الخضيض بط ؤن ؤٖباء اإلاٗيكت ْٚالئها مً ظِت ْالخُل٘ بلى اإلاؿخٓٔ ؤًٞل
للخياة ،ص ٘ٞباإلاغؤة بلى السغْط ًٖ بَاعَا الخ٣ليضر ْاإلامازل في صْع اإلاىجبت ْاإلاغبيت ْالغاٖيت لكاْن ؤؾغتهاٟٞ ،ي صعاؾت ٢ام
بها (َيحر  ًٖ )Heyerصْا ٘ٞزغْط اإلاغؤة بلى ميضان الٗمل اإلانهي ِْغ ؤن اليؿاء مً الُب٣ت الضهيا يٗملً مً ؤظل اإلااصة".
 3800ؾيضة يٗملً في
1956م ؤظغٔ اؾخٟخاء في الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت يؿمى اؾخٟخاء (بيضظٓن ٖ )Bidjounلى
ْفي ٖام
الاجداصاث ٞخبحن مً زال ٫طل ٪ؤن ¾ اإلاجمٖٓت يٗملً ؤؾاؾا مً ؤظل بٖالت ألاؾغةَْ ،ىا ٥صعاؾت ؤزغٔ ؤظغتها جمايغ
ػَغر خؿٓن خٓ ٫جإزحر اإلاغؤة الٗاملت ٖلى الخماؾ ٪ألاؾغر ْجٓنلذ بلى ؤن الغٚبت في ػياصة صزل ألاؾغة بخدؿحن اإلاؿخٓٔ
اإلاٗيصخي ٧ان الـبب الغثيسخي الظر ص ٘ٞؤٚلبيت الؿيضاث اإلاؼاْلت ٖمل مإظٓع زاعط اإلاجز ،٫زانت اللٓاحي ييخمحن بلى َب٣اث
الضزل اإلاىسْ ٌٟاإلاخٓؾِ بيؿبت ج.% 88١ٟٓ
ب /الضاؿع الظاحي :
جإ٦يض الظاث ْاإلا٩اهت الاظخماٖيت ْ٦ظل ٪خب الِٓٓعْ ،جد٣ي ٤اإلاىٟٗت الصسهيت هي صْا ٘ٞؤزغٔ لسغْط اإلاغؤة للٗمل خيض
جبحن في صعاؾت لـغصيىاهض ػويج  F.Zweigبن اإلاغؤة جسغط للٗمل جدذ بلخاح الً ِٛالاهٟٗالي لكٗٓعَا بالٓخضة ؤ٦ثر مً
زغْظِا بلى الٗمل جدذ ي ِٛالخاظت الا٢خهاصيتْ ،طل ٪لخإ٦يض ْببغاػ شسهيتها ٟ٦غص في مجخم٘ لّ خْْ ١ٓ٣اظباث
باٖخباع ؤن َظا الٗمل الساعجي ْسخيلت ال٦دؿابها م٩اهت َامت في اإلاجخم٘ ٖامت ْألاؾغة زانتِٞ ،ىا ٥مً الؿيضاث يؼاْلً
ٖملًِ ختى بٗض الؼْاط ال لخاظت ألاؾغة بليّ ْال لخلجتها لظل ،٪بل الٗمل طاجّ ْالسغْط مً ظضعان البيذ ْفي َظا الهضص
جغٔ الباخشت خلىمت قغيف "بن الٗمل ْؾيلت لخدؿحن الٓيٗيت اإلااصيت للمغؤة ْفي الٓ٢ذ هٟؿّ ْؾيلت للسغْط مً البيذ
ْؤلاهٟا ١بمٗجى ؤهّ يٓؾ٘ اإلاجا ٫الاظخماعي خيض يسغظِا بلى م٩ان خًاعر ظضيض".

مدمض ٖلي الباع ،عمل اإلاغأة في اإلاحزان ،بضْن صاع اليكغ ،1981 ،م 215
مدمض ٖلي الباع  :اإلاغظ٘ هٟؿّ  ،م2 216
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٦ما بييذ ؤيًا صعاؾت (ولحر  )Klidjerؤن َىاٖ ٥ضصا ٦بحر مً ألامِاث يٗملً مً ؤظل لظة الٗمل ْما يد ّ٣٣مً بقبإ
هٟسخي ؤ٦ثر مً ؤْلئ ٪الظيً يٗملً ألؾباب ا٢خهاصيت.
ج) الضاؿع الؿياس ي:
ؤيًا َىا ٥صا ٘ٞآزغ ْعاء ٖمل اإلاغؤة ال ي٣ل ؤَميت ًٖ الضْا ٘ٞالؿاب٣ت الظ٦غ بديض ظاءث الضؾاجحر ْالٓ٣اهحن التي جىو
ٖلى اإلاؿاْاة بحن اإلاغؤة ْالغظل في الخْ ١ٓ٣الٓاظباث ْاوٗ٣ضث ماجمغاث في م٨ؿيْ ٓ٩ال٣اَغة ْصْ ٫ؤزغٔ إلاٗالجت ؤْيإ
اإلاغؤة في ألاؾغة ْاإلاجخم٘ زانت اإلاجا ٫الؿياسخي ْالٓنٓ ٫بلى الؿلُت ْ٢ض َاظمذ ماعر عيان ٨ٞغة الخبٗيت الا٢خهاصيت
لليؿاء َْالبذ بد ٤اإلاغؤة في الٗمل ٞاليؿاء في هٓغَا يجب ؤن ي٣خدمً ٧ل الْٓاث ٠الهىاٖيت ْالؿياؾيت مً اظل ال
جب٣ى في م٩اهت ْيٗيت َْامكيت الن بسغْظِا للٗمل يم٨جها ؤن حكاع ٥في ال٣غاع الؿياسخي للضْلت.
ص) الضاؿع الخعليمي:
هجض ؤن ألاؾغة ٢ض ؤْلذ اَخمام ٦بحرا ْظِٓصا مٗخبرة باليؿبت للخٗليم اإلاغؤة ْجٓ٩يجها خيض ؤنبذ حٗليمِا خخميت ال مٟغ مجها
لسغاظِا مً باعة ألاميت ْلِظا ٧ان اهدكاع الخٗليم ٖلى هُاْ ١اؾ٘ ازغ مباقغ في ٢لب اإلاٗايحر التي ٧اهذ ؾاثضة مً
٢بلٞ،اهضٗٞذ اإلاغؤة بلى اإلاكاع٦ت في مسخل ٠اإلاياصيً ظىبا بلى ظىب للغظل َْ٨ظا يجضع ؤلاقاعة بلى ال ٫ٓ٣ؤن ٖمل اإلاغؤة
يغجبِ بخٗليمِا بهظا الهضص ج ٫ٓ٣الباخشت ؾيمىن بىؿىاع "اهّ بالخٗليم اؾخُاٖذ اإلاغؤة ؤن جد ٤٣الىجاح في الالخدا١
بالٗمل زاعط البيذ خيض يؿمذ لِا ؤن جا٦ض بوؿاهيتها ْبدهٓلِا ٖلى قِاصاث حٗليميت ٞخدذ لِا ؤبٓاب اإلاًِ ألاؾاؾيت.
و) الضاؿع الاحخماعي:
باليؿبت للضا ٘ٞالاظخماعي َٓ آلازغ مً بحن الضْا ٘ٞألاؾاؾيت التي ظٗلذ اإلاغؤة جسغط بلى ميضان الٗمل الساعجيٞ ،مىّ
يؿمذ لِا باإلاكاع٦ت في اثزاط ال٣غاعاث ألاؾغيت ْببضاء آعاءَا اإلاسخلٟت ْمً زم ٞغى ْظٓصَا في اإلاجخم٘ مما يؿمذ لِا ؤن
يٓ٩ن لضحها ؾلُت ٦ما ان الكٗٓع باإلاؿاْليت لضٔ اإلاغؤة الٗاملت ْٞغى طاتها اظخماٖيا يِٓغ ظليا في مكترياث البيذ ْطل٪
ختى جمشلذ صْعَا في الخياة ألاؾغيت طل ٪مؿاَمت في ْٖحها ْالىمٓ الش٣افي لضحها ْاعجٟإ مؿخٓاَا الٗلمي ْاجساط ال٣غاعاث
ْجدؿً ْغْ ٝالخياة الاظخماٖيت لؤلؾغة.
زالثا  :ؾماث اإلاغأة الؿيىىلىحيت على يىء صواؿع العمل:
م٘ الاٖترا ٝبد٣ي٣ت مٟاصَا ،ؤن اإلاغؤة صزلذ ميضان الٗمل هديجت الخٛيحر الخ٨ىٓلٓجي ْألايضيٓلٓجي الظر َغؤ ٖلى
َال
اإلاجخمٗاث ،بال ؤن َىا ٥صْا ٘ٞؤزغٔ -صازليت ْزاعظيت -لٗملِاٞ ،اإلاغؤة صزلذ َظا اإلايضان بضْا ٘ٞب٢خهاصيت -بظخماٖيت
ً
بأن مٗاْ ،ال يم٨ىىا ج٣ضيم صاٖ ٘ٞلى آزغ بؿلب جغ٦يبت اإلاجخم٘ الظر حٗيل ٞيّ اإلاغؤة ْْغْ ،ّٞلظا يم ً٨جلسيو
ْهٟؿيت ٍن
صْا ٘ٞالٗمل ٖىضَا بما يلي:
ً
 - 1اخترام الظاث التي ٚالبا ما حؿعى لخد٣يَ ٤مٓخاث اإلاغؤة الٗاملت.
 - 2يغْعة الخهٖٓ ٫لى م٩اهت بظخماٖيت مً زال ٫الٗمل اإلابظْ.٫

 1مدمض ٖلى الباع  :اإلاغظ٘ الؿاب، ٤م . 217
بيمان ؤخمض ْهٓؽ :خ ١ٓ٣اإلاغآة ْمؿاْاتها ال٩املت في ٧اٞت اإلاجاالث)2 .

73

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

 -3الكٗٓع باإلاؿاْليت ْالٟسغ باإلاِىتْ ،ج٣ضيم شخيء مٟيض.
ً
ً
 -4ؤلاخؿاؽ بال٣يمت الاظخماٖيت التي جخد ٤٣مً زالٓ٧ ٫ن الٗاملت ٖىهغا ٞاٖال في اإلاجذم٘ .
ْيغٔ ٖلماء الىٟـ ْالاظخمإ بإن ؤَم الٗىانغ اإلاغجبُت بالخاظاث الىٟؿيت الاظخماٖيت صازل اإلااؾؿت ؤلاهخاظيت هي(:
ػمالء الٗمل ،الغْح اإلاٗىٓيت التي جسلِ٣ا خالت الٗمل بك٩ل ٖام).
مً َىا ه ٫ٓ٣بٓظٓص ٖال٢ت جىاؾليت بحن الغْح اإلاٗىٓيت ْالٗمل ،خيض ؤن اعجٟإ َظٍ الغْح جؼيض مضة الب٣اء في الٗمل
ْمؿخٓياجّ اإلاسخلٟتْ ،ؤن ؤَم الٗٓامل مً خيض قضة جإزحرَا في الغْح اإلاٗىٓيت َٓ ،الكٗٓع باألمً في الٗمل ،الخٗٓيٌ،
ٞغم الترقي ،الٟٓاثض اإلااليت ٧الخإمحن٦ ،ما جبحن ؤن َىاٖ ٥ال٢ت بحن مؿخٓٔ ؤلاهخاط ْالغْح اإلاٗىٓيت٩ٞ ،لما بعجٟٗذ الغْح
اإلا٘هٓيت ،بعج ٟ٘مؿخٓٔ ؤلاهخاطْ ،الٗ٨ـ صخيذَْ ،ظا ما يازغ ٖلى الالتزام الٟٗلي بالخٓاظض الضاثمْٖ ،ضم الخٛيب ًٖ
َال
الٗمل بال لٓغْ٢ ٝاَغة.
ً
٦ما ؤن الغْح اإلاٗىٓيت ال جغجبِ ٖىض الٗامالث صاثما بىٖٓيت ْم٩ان الٗملْ ،الٓغْ ٝاإلااصيت في َظا اإلا٩انْ ،بهما جغجبِ بلى
خض ما بالٗال٢ت الُيبت ْؤلايجابيت م٘ الغئؾاء ْالؼمالءْ ،الش٣ت اإلاخباصلت بيجهم.
مً َىا هجض ؤن الٓغْ ٝالجيضة إلا٩ان الٗمل٢ ،ض جضٖم الغْح اإلاٗىٓيت ْالتي ؾخاصر لؼياصة ؤلاهخاطْ ،ل٨جها في خض طاتها ال
جسلَ ٤ظٍ الغْحْ ،بهما جل ٪الٗال٢اث ؤلايجابيت بحن الٗاملت ْعثيؿِا ْػمالتَاْ،الضا ٘ٞالضازلي ؤلايجابي لل٣يام بهظا الٗمل.
ْٞيما يخٗل ٤بضْا ٘ٞاإلاغؤة الٗاملت ٖلى الهٗيض الاظخماعي ْبعجباَّ في جدؿحن مؿخٓٔ ؤلاهخاط ؤ٦ثر مً بعجباَّ بالكغٍْ
اإلااصيتٞ ،ةن َظا اإلآ ٠٢الاظخماعي َْظا اإلاىٓٓع ،لّ ٖال٢ت َيبت ألازغ في هٟـ الٗاملت ْاعجٟإ مؿخٓٔ ؤصاءَا لٗملِا مً
خيض الش٣ت اإلاخباصلت ْالخغيت في الٗمل ،مً َىا هغٔ ؤن الضْا ٘ٞالخ٣ي٣يت للٗمل ،هي صْا ٘ٞبظخماٖيت ؤ٦ثر مجها ماصيت.
عابعا  :الاججاَاث اإلاسخلـت لعمل اإلاغأة:
انُضم زغْط اإلاغؤة للٗمل إلاجمٖٓت مً آعاء بٌٗ الِ٣ٟاء ْ اإلاجتهضيً مً اإلاؿلمحن ْٚحر اإلاؿلمحن ،بال ؤهّ لم يخم
الاجٟاٖ ١لى عؤر ْاخض ؾٓاء في البلض الٓاخض ؤْ بحن الضْ ٫الٗغبيت ،لِظا بغػث زالر بججاَاث هدٓ ٖمل اإلاغؤة هي:
أ :الاججاٍ اإلاإيض لعمل اإلاغأة:
بن الاججاٍ اإلاايض لٗمل اإلاغؤة يُل ٤الٗىان لِا ْ يدغعَا مً ال٣يٓص الاظخماٖيت التي جٟغيِا الٗاصاث ْالخ٣اليضْ ،يغٔ ؤن
الٗمل خ ٤مً خ ١ٓ٣اإلاغؤة ْ ،بّ حؿخُي٘ اإلاغؤة ؤن جد ٤٣اؾخ٣اللِا الا٢خهاصر ْ ،جغ ٘ٞم٩اهتها صازل ألاؾغة ْ اإلاجخم٘،
ْحٗض الخغ٧اث اليؿٓيت ْ بٌٗ اإلا٨ٟغيً ْ ال٨خاب مً هاصْا بًغْعة جدغيغ اإلاغؤة مً ٢يٓص اإلاجخم٘ ْ بُٖائها مؿاْاة
الٗاملت م٘ الغظل في الٗمل ْ الخ٨ٟحر ْ ؤلاهخاط.
ْ ؤزظث الضٖٓاث بلى جدغيغ اإلاغؤة جتزايض في مُل٘ ال٣غن الٗكغيً ،ما٦ضة ٖلى ؤن جدغيغ اإلاغؤة يٗخمض ٖلى مداْع ٖضيضة،
ْليـ ٖ ِ٣ٞلى حٗليم اإلاغؤة ،خيض ؤِْغ في َظا اإلآيٕٓ٦ ،خاباث ٢اؾم ؤمحن خيض ي ":٫ٓ٣ال جهًت إلاجخم٘ وؿائٍ ٢اٖضاث
مدخجباث ْ ٧ان يضٖٓ لخدغيغ اإلاغؤة ْ الخهضر لِيمىت اإلاسخلٟحن ما بحن ج٣ليضيحن ْ عظٗيحن ال يغْن في اإلاغؤة بال اللظة.

٢1اؾم ؤمحن ،جدغيغ اإلاغأة ،مٓ ٘٢لليكغ ،الجؼاثغ ،1990 ،2ٍ ،م . 13
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٦ما ٖملذ َضٔ الكٗغاْر التي ٧ان صؤبها في الىًا ٫مً ؤظل جدغيغ اإلاغؤة ْع ٘ٞقإجها ،جدضيض ؾً ػْاط البيذ ْ مؿاْاة
الجيؿحن في الخٗلم ْ الْٓاث ٠الخٓ٩ميت لظْاث الٟ٨اءة ْ الازخهام ٦ما ٧ان جلر في ؤن جإزظ اإلاغؤة خِ٢ٓ٣ا الؿياؾيت
خيض ٧ان جٓظحهِا ْ ظِاصَا يكمالن وؿاء الٗغْبت ْ ٧ل ؤعى  ْ ،يغٔ ؤصخاب َظا الاججاٍ ؤن جسل ٠اإلاجخم٘ الٗغبي،يٗٓص
لٓ٩ن اإلاغؤة ًٖٓاٚ،حر ٗٞا ْ ٫مىخج في َظا اإلاجخم٘ ْ َاالء يُالبٓن بٟخذ ألابٓاب ؤمام اإلاغؤة في الخٗليم ْ الخضعيب ْ الٗمل
بمسخل ٠ؤهٓاّٖ.
ب :الاججاٍ اإلاعاعى لعمل اإلاغأة:
خيض يغٔ ؤصخاب َظا الاججاٍ ؤن اإلا٩ان الُبيعي للمغؤة َٓ اإلاجز ْ ٫ج٨مً ْْيٟتها في جغبيت ألاظيا ٫الظر َيإ هللا لِا ْ ،ال
اٖخب اإلاغؤة ٧اثً يٗي ٠يجب خمايخّ ْ ،ؤن صْعَا يخمشل في ؤلاهجاب ْ
يجٓػ ؤن يكٛلِا في ؤصاء َظٍ الغؾالت قٛل آزغ ْ ،ع
ألامٓمت ْ زضمت الؼْطِٞ ،م بهظا يضٖٓن بلى الخ٣ؿيم الخ٣ليضر للٗمل بحن الجيؿحنْ ،مً ؤصخاب َظا الاججاٍ الغاٌٞ
لٗمل اإلاغؤة زاعط اإلاجز ،٫الكيش اإلاـتي عبض العؼيؼ بً باػ :الظر يغٔ في الازخالٍ بحن الجيؿحن مٟؿضة للمجخم٘ ْ يخٗاعى
م٘ ج٣اليضها ؤلاؾالميت ٓ٢لّ " :ؤن جؼْ ٫اإلاغؤة للٗمل بلى ظاهب الغظل في ميضان الغظا،٫اإلااصر بلى الازخالٍ ؾٓاء ٧ان طل٪
ٖلى ظِت الخهغيذ بذجت ؤن طل ٪مً م٣خًياث الخًاعة ؤمغ زُحر ظضا ْ ،زمغاث ٖٓا٢بّ ْ زيمت "  ْ ،اؾدبض ٫بأياث مً
ال٣غان ال٨غرم في ٓ٢لّ حٗالى " :و كغن في بيىجىً و الجبرحً جبرج الجاَليت ألاولى"ْ،بٓ٣لّ حٗالى " :الغحاٌ كىامىن على
اليؿاء "  ْ ،جخمشل َظٍ الٓ٣امت في اإلاؿاْليت اإلاؿىضة بليّ م٘ ْظٓب الاجٟاٖ ١لى ألاؾغة ْ خمايتها ْ جد٣ي٧ ٤ل مهالخِا ْ
ٚحر طلَ ،٪ظٍ الٟخٓٔ ال٢ذ مٓا٣ٞت بٌٗ ال٘إلااء ْ يخدضر الض٦خٓع مدمض علي الباع بمهُلر ظضيض َٓ الجيـ الشالض
الظر اٖخبرٍ ،هديجت مً هخاثج زغْط اإلاغؤة للٗمل،خيض ٢ا ٫ؤن َىا ٥ؤن َىا ٥حٛحراث ٞحزيٓلٓظيت جُغؤ ٖلى اإلاغؤة الٗاملت
ج٣ٟضَا ؤهٓزتها ْ ،طل ٪باههغاِٞا ًٖ ْْيٟتها ألاؾاؾيت ْ هي ْْيٟت ألامٓمت.
٦ما ل٣ي ٖمل اإلاغؤة،زاعط اإلاجز ٫اإلاٗاعيت مً عظا ْ ٫وؿاء ٚحر اإلاؿلمحن ْ هَٓٓا إلاؿاْت الازخـالٍ ْ مٟاؾضٍ ْ اإلاخاٖب التي
جل٣اَا ألاؾغة ْ اإلاجخم٘ مً ٖمل اإلاغؤة ْ في َظا الكإن ج ٫ٓ٣ئيضيضايلحن ":ؤن ؾلب ألاػماث الٗاثليت في ؤمغي٩ا ْ ؾغ ٦ثرة
الجغاثم في اإلاجخم٘ َٓ ؤن الؼْظت جغ٦ذ بيتها لخًاٖ ٠صزل ألاؾغةٞ ،ؼاص الضزل ْ اهس ٌٟمؿخٓٔ ألازال ١زم ٢الذ ؤن
الخجاعب ؤزبدذ ؤن ٖٓصة بلى اإلاجز َٓ ٫الُغي٣ت الٓظحهت إله٣اط الجيل الجضيض مً الخضَٓع الظر يؿحر ٞيّ".
ْ خؿب ؤصخاب َظا الاججاٍ ؤن ٖمل اإلاغؤة َضم البيٓث ْ ػاص مً اهدال ٫ألازال ٪ْٞ ،١الغْابِ الٗاثليت ْ ؤل٣ى باألَٟا٫
بلى ػاْيت الاهدغا ،ٝي ٫ٓ٣ؾامىيل ؾمايلـ ؤلاهجلحزر " :ؤن الىٓام الظر ي٣خطخي بدكٛيل اإلاغؤة في اإلاٗامل وكإ ٖىّ مً
الثرْة بالبالصٞ ،ةن هديجخّ ٧اهذ َاصمت لبىاء الخياة اإلاجزليت ،ألهّ َاظم َي٩ل اإلاجز ْ ٫مؼ ١الغْابِ الاظخماٖيتٞ ،ةهّ يؿلب
الؼْظت مً ػْظِا ْ ألاْالص مً ؤ٢اعبهم .

ْ1صاص ؾ٩ا٦يجي ،جماَغ جٓٞي ،٤وؿاء قهحراث مً الكغق و الؼغب ،ماؾؿت ٞغاه٩لحن للُباٖت ْ اليكغ ،ال٣اَغة ،هيٓيٓع ،1959 ،٥م86
2هٓع الضيً جابليذ،اإلاغأة بحن العمل زاعج البيذ و الخيكئت الاحخماعيت لؤلبىاء ،ص٦خٓعا صْلت في ٖلم الاظخمإ ،مِٗض ٖلم الاظخمإ،

الجؼاثغ ،2008-2007 ،م.85
3مدمض ٖلي الباع ،عمل اإلاغأة في اإلاحزان ،بضْن صاع اليكغ ،1981 ،م .215
4ؾٓعة اليؿاء ،آلايت .34
ٖ5بض الٗؼيؼ ٖبض هللا بً باػ ،زُغ مكاعهت اإلاغأة للغحل في ميضان عمله ،بضْن ؾىت ،ب ٍ ،م .13
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ج:الاججاٍ الؿامذ لعمل اإلاغأة بكغوٍ:
ي٣غ ؤصخاب َظا الاججاٍ بٗمل اإلاغؤة ل ً٨بكغٍْ مٗيىت،مؿخضلحن بإن َظٍ اإلاغْهت حؿخٖٓب الاؾخصىاءاث التي ٢ض جهىِٗا
ْغْ ٝالٟغص ؤْ جٟغيِا مهلخت الجماٖت ٞيجٓػ للمغؤة اهُال٢ا مً ْغ ٝزام ؤْ ثلبيت مهلخت ٖامت ؤن جسغط إلاماعؾت
بٌٗ الْٓاث ٠التي جم٨جها ؤْ جم ً٨اإلاجخم٘ مً الخٛلب ٖلى َظٍ الُٓاعت .
بن الًغْعة ال٣هٓٔ ٦مٓث الؼْط ؤْ ٚياب الٗاثل ججحز للمغؤة الٗمل٦،ما ؤن خاظت اإلاجخم٘ لٗمل اإلاغؤة ٦خُبيب اليؿاء ْ
جمغيًًِ ْ ،حٗلحن البىاث ْ هدٓ طل ٪مً ٧ل ما يش م اإلاغؤةٞ ،األْلى ؤن جخٗامل التي ي٣ضعَا ْال يهبذ ٢اٖضة زابخت ْ،بطا
ؤظحز ٖمل اإلاغؤة  ِ٣ٞبٗضة قغٍْ هظ٦غ مجها:
 ؤن جلتزم بإزال ١ؤلاؾالم بطا زغظذ مً بيتها في الؼر ْ اإلاصخي ْ ال٨الم.
 ؤن يٓ٩ن ٖملِا ٖلى خؿاب ْاظباث ؤزغٔ ،ال يجٓػ بَمالِآ٧ ،اظبها هدٓ ػْظِا ْ ؤْالصٍ ا ْ َٓ ْاظبها ألاْْٖ ٫ملِا
ألاؾاسخي.
 ؤن يٓ٩ن الٗمل في طاجّ مكغْٖا ْ ،ال حكٓبّ قاثبتٞ ،ال يجٓػ إلاؿلمت ؤن حٗمل في ملهى ؤْ مغ٢و ؤْ ؾ٨غجحرة زانت
لغظل ي٣خطخي ٖملِا السلٓة بها متى قاء.
ْمما ْعص في الؿىت صليال ٖلى ظٓاػ زغْط اإلاغؤة للٗمل يغْعة ،ما ٢الّ ظابغ ابً ٖبض هللا عضخي هللا ٖىّ٢ :اَ ٫ل٣ذ
زالتيٞ،إعاصث ؤن ججض هسلِا(ؤر ج ُ٘٣زمغَا) ٞؼظغَا عظل ؤن جسغطٞ ،إجذ الىبي نلى هللا ٖليّ ْ ؾلم ٣ٞا":٫بلى ٞجضر
هسلٞ ٪اهٖ ٪سخى ؤن جهضقي ،ؤْ جٟٗلحن مٗغْٞا"
يكحر َظا الخضيض بلى ؤن زغْط اإلاغؤة للٗمل مكغٍْ ْ ليـ يغْعة ،ي ٫ٓ٣ؤلامام الىٓعر َظا الخضيض صليل لسغْط
اإلاٗخضة الباثً للخاظت ل ً٨زغْط اإلاغؤة للٗمل يكترٍ ٞيّ ؤن جسغط في ٧امل خكمتها ْ حجابها جخجىب الازخالٍ بالغظاْ ٫
جلخٗض ًٖ مٓا ٘٢الٟخىت ْ الكغ ْ الٟؿاص.
ماؾؿخّ التي جىمي بلحها ْمً ؤَم َاجّ الٗغا٢يل
ا
ْاظّ اهسغاٍ اإلاغؤة في ؾٓ ١الٗمل ٖغا٢يل ؤٖا٢ذ ْماػالذ حٗيٖ ٤ملِا في
ْاإلاٗٓ٢اث التي ؾيخدضر ٖجها،الخ٣ؿيم الجيسخي للٗمل ال٣ياصة اليؿاثيت ْٖغا٢يلِا ْ٦ظا الهغإ الخىٓيمي ْز٣اٞت اإلااؾؿت
ْ٦ظا ؾيخدضر ًٖ مك٩ل يٓاظّ اإلاغؤة الٗاملت ْالظر يٗبر مً الُابَٓاث ؤال َْٓ الخدغف الجيسخي.
زامؿا  :أزاع عمٌ اإلاغأة ونغاع أصواعَا:بن زغْط اإلاغؤة للٗمل ْا٦دؿابها لضْع الٗاملت  ،م٘ اخخٟاِْا في طاث الٓ٢ذ بإصْاعَا الُبيٗيت ٦ؼْظت ْعبذ بيذ ْما لضيّ
مً مؿاْلياث ٖضيضة ْمخىٖٓت ظٗلِا ٖغيت ؤ٦ثر مً ٚحرَا لٗملياث الخًاعب بحن مسخل ٠اإلاخُلباث ْؤ٦ثر مٗايكت مً

َ1جرر ٚغام ،اإلاغأة العغبيت و العمل ،ه٣ال ًٖ مغ٦ؼ الضعاؾاث الٓخضة الٗغبيت ،اإلاغؤة ْصْعَا في خغ٦ت الٓخضة الٗغبيت ،بدٓر ْمىا٢كاث
الىضْة ال٨ٟغيت ،1ٍ ،بحرْث ،1982،م .270
2خؿً ٖلي ،مهُٟى خمضان ،مياهت اإلاغأة في الاؾالم ،صعاؾت في ٖلم اظخمإ الٗاثلت ،قغ٦ت الكِاب ،الجؼاثغ ،بضْن ؾىت ،م .165

صخيذ مؿلم ،هخاب الُالق :باب حىاػ زغوج اإلاعخضة الباةً ،الجؼء الشاوي ،م 1121

3

زالض بً ٖبض الغخمان الٗ ،٪شخهيت اإلاغأة اإلاؿلمت في يىء الغكان و الؿىت ،صاع اإلاٗاع ،2ٍ ،ٝبحرْث ،1990 ،م .414 -413
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الهغاٖاث بحن ؤصْاعَا (٢ضيمِا ْخضيثها) ٧الؼْط ْألابىاء (في ما يخٗل ٤باألؾغة) ْالؼمالء ْالغئؾاء (صازل الٗمل) ؤْ الٗمل
بك٩ل ٖام ْجخجلى َظٍ آلازاع ٖلى ما يلي:
 آلازاع على العالكت الؼوحيت :مً ألاؾئلت التي جترصص ؤخياها َل يؼصاص خضْر حٛيحر في الٗال٢ت الؼْظيت ٖلى ألاؾغة التيثٖمل ٞحها الؼْظت ْمً بحن ألاؾغ التي ال حٗمل ٞيّ الؼْظت زاعط البيذ ؟ بٗباعة ؤزغٔ َل يؼصاص السالْ ٝالصجاع بحن
الؼْظحن ٖىضما جٓ٩ن الؼْظت ٖاملت م٣اعهت بدالت الؼْظت ٚحر الٗاملت ٟٞي بخضٔ الضعاؾاث "لٓ٩يغػ" ِْغ ؤن ؤصخاب
ألاٖما ٫في ؤمغي٩ا ال يغٚبٓن في حكٛيل ألامِاث بؿلب الهغاٖاث التي حٗاوي مجها ألامِاث الٗامالث في ماؾؿاتهم بالٟٗل
ؤظابٓا بإجها جضْع خٓ ٫مدٓعيً:
_ مكا٧ل عٖايت ألاَٟا ٫الهٛاع.
مك٨الث الخ٨ي ٠م٘ الؼْط
ْ٢ض ط٦غ ؤصخاب ألاٖما ٫بان َىا ٥زالٞاث بحن بٌٗ الٗامالث لضيّ ْبحن ؤػْاظًِ ْنلذ بلى خض الهضاماث ْان َىا٥
خاالث ْنلذ بلى ؾاخت اإلاد٨مت ْفي صعاؾت ؤزغٔ جىاْ ٫الباخض" ايـان هار" َظٍ اإلاؿإلت م٘ مؿاثل ؤزغٔ هي الخٟاٖل
الؼْجي ْاٖخبر ؤن م٣ضاع الجضا ْ ٫السالٞاث ْصعظت الصجاع ْاإلاىاػٖاث بحن الؼْظت الٗاملت ْػْظِا صالت ٖلى ْظٓص نغإ
للضْع لضحها ْ٧ان الٟغى  :ؤن الهغإ يؼصاص بحن الؼْظحن خيىما جٓ٩ن الؼْظت ٖاملت ٧ل الٓ٢ذ ؤ٦ثر ممل جٓ٩ن الؼْظت
ٚحر الٗاملت ؤما ؤصاة ال٣ياؽ ٩ٞاهذ ٖباعة ًٖ م٣ياؽ ج٣ضيغ للخهٖٓ ٫لى اؾخجاباث ج٨غاع السالٞاث ؤْ اإلاىاػٖاث خٓ٫
اإلآيٖٓاث آلاجيت:
ألاَٟا - ٫الترٞيّ - .الىٓاحي اإلااليت. -الغاصيٓ ْالخلٟؼيٓن.

 -البيذ ْألازار.

 مؿاثل ؤزغٔ.ْ٢ض جًمىذ الٗيىت 199ػْظت ٖاملت ٧ل الٓ٢ذ ْ 400ػْظت ٚحر ٖاملت ْجشلذ ب٣يت اإلاخٛحراث اإلاخٗل٣ت بالٗٓامل
الاظخماٖيت ْالش٣اٞيت اإلاسخلٟت ْظاءث الىخاثج التي جٓنل بلحها مد٣٣ت للٟغى الظر بضؤ بّ ٣ٞض ْظض ٞغْ٢ا صالت بحن
اليؿب في ظمي٘ ؤهماٍ السالٞاث بحن ألام الٗاملت ْٚحر الٗاملت ٦ظل ٪باليؿبت بلى اإلاىاػٖاث ْالصجاع ٧ل الٟغ ١بحن الٗييخحن
صالا في اججاٍ جد٣يٞ ٤غى الهغإ لضٔ اإلاغؤة الٗاملت بياٞت بلى طلٞ ٪ةن الخٓا ٤ٞبحن ألاػْاط ْه٣و الهغاٖاث ْالصجاع
بيجهم ٢ض يؿخمض مٓيٕٓ يخّ ْمغظٗيخّ بلى جيكئت الؼْط ْجهٓعاجّ لٗمل اإلاغؤة ْاججاَاجّ الغاًٞت لِظا الٗمل ْالظر
ب٣بٓلّ الاعجباٍ بؼْظت ٖاملت ٢ض ؤملخّ مُٗياث ماصيت ْْغٞيت ْبمجغص ْظٓصٍ ْظِا لٓظّ م٘ ْي٘ اإلاغؤة الٗاملت جُ ٟٓبلى
الؿُذ ٧ل الترؾباث الاظخماٖيت ْالٗاصاث اإلآعْزت لخجابّ م٘ خ٣ي٣ت ٖمل الؼْظت ْجخدٓ ٫بٗض طل ٪بلى مهضع هؼإ
ْظضا.٫
ْجم حسجيل هخاثج ؤزغٔ نمً صعاؾاث ؤظىليت زم ظمِٗا ْخهغَا ْهي اإلاىا٢كاث ٧اهذ ؤ٦ثر خضْزا بحن الؼْظاث ْألاػْاط
في ألاؾغ التي حٗمل ٞحها اإلاغؤة.
1هٓا ٫خمضاف:ؤلاحهاص اإلانهي لضي الؼوحت العملت الجؼاةغيت واؾتراججياث الخعامل معه،عؾالت ص٦خٓعاٍ ٚحر ميكٓعة ٧،ليت الٗلٓم الاوؿاهيت
ْ الاظخماٖيت ،ظامٗت مىخٓعر ب٣ؿىُيت.2001،
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 ْظٓص ٞغَٟ ١يْ ٠بن ٧ان لّ صاللت في م٣ياؽ الخٓا ٤ٞالؼْاجي َْظا الٟغ ١يٓضر ؤن ٚحر اإلاكخٛلت ؤ٦ثر جٓا٣ٞا مًاإلاكخٛلت.
 لم جَ ً٨ىاٞ ٥غْ ١بحن اإلاجمٖٓخحن في حسجيلِم ْعياَم بدياتهم الؼْظيت. ٖضم ْظٓص ٞغْ ١بحن ألامِاث ْاإلاكخٛالث ْٚحر اإلاكخٛالث ْؤػْاظًِ ٞيما يسو الخٓا ٤ٞالجيسخي ْالٗاَٟي.ٞاإلاؿاْلياث الٗضيضة للمغؤة الجؼاثغرة الٗاملت يض ٘ٞبالؼْط بلى َلب مً ػْظخّ ؾٓاء جغ ٥الٗمل ؤْ الُالْ ١يكحر َىا بلى
ؤن الؼْظت الجؼاثغيت الٗاملت ؤنبذ لضحها جمؿ٦ ٪بحر بضْعَا الجضيض ْٖلى َظا ٞةن ٨ٞغة الخسلي ٚحر م٣بٓلت .
آلازاع على العمل:في ال٨شحر مً ألاخيان هالخٔ ؤن الؼْاط ْمؿاْليت جغبيت ألابىاء ْحؿيحر قاْن البيذ ،جازغ ْجغمي بمخُلباتها ْالتزامِا ٖلى
َمٓح اإلاغؤة اإلانهي ْج٣لل مىّ ْفي َظا الهضص جٓنلذ "َضي ػهغيا"في صعاؾت خٓ ٫الؼْاط ْالُمٓح في الٗمْ ٫ؾإلذ
الؼْظاث الٗامالث َل ٢لل الؼْاط مً َمٓخ ٪في الٗمل إلاجغص الؼْاط بال بهىا ْظضها ؤن ؤٖلى اليؿب بحن اللٓاحي ٢ل
َمٓخًِ بضعظت ٦بحرة ٧اهذ بحن الجامٗياث(ْ )%17،2مخٓؾُاث الخٗليم ( )%3،14بيىما ط٦غث ػْظت  ِ٣ٞمً بحن
الخانالث ٖلى ماَالث  ١ٓٞاإلاؿخٓٔ الجامعي ( 28ػْظت) ؤن َمٓخِا ٢ض ٢ل بضعظت ٦بحرة بٗض الؼْاط ْْاضر ؤن اإلاغؤة التي
اؾخُاٖذ ؤن حكَ ٤غيِ٣ا هدٓ مؿخٓياث حٗليميت ؤٖلى حؿخُي٘ ؤن جخٛلب ٖلى ٦شحر مً الهٗٓباث التي جٓاظِِا ؾٓاء في
الٗمل ؤْ في البيذ ْبظل ٪يٟسر الُغي ٤ؤمام جد ٤٣بم٩اهيتها ْبلٓ ٙؤَضاِٞا ؤر ؤن ٢يام اإلاغؤة بضْع الٗاملت ْحٗغيِا في
الٓ٢ذ هٟؿّ بلى ي ٍٓٛمخُلباث صْعَا الخ٣ليضر ( الٗىايت باألَٟا،٫الاَخمام بكاْن الؼْط٦ْ )...ظل ٪ي ٍٓٛجٓؾي٘
خغ٦خحها اإلاِىيت (الخٗغى صازل الٗمل بلى هٟـ الٓغْ ٝاإلااصيت ْالاهٟٗاليت للغظاْ ٫جدملِا هٟـ اإلاؿاْلياث اإلاِىيت )....لّ
او٘٧اؾاث ٖلى ٧اٞت مؿخٓياث اإلاغؤة مجها الٗالث٣يت( م٘ ػْظِا ْ ؤْالصَا صازل ألاؾغة ْم٘ عئْؾِا ْػمالئها صازل الٗمل)
ْمجها الاؾخجاباث اإلاسخلٟت التي جُػى ٖلحها الهبٛت اإلاغييت (اعجٟإ ي ِٛالضم  ،ؤمغاى ألاْٖيت ال٣لبيت،الٗهليت
اإلاٟغَت .
ْما يخٗل ٤بالجاهب اإلانهي:يٗ ٠ألاصاء اإلانهي ْ٢لت ؤلاهخاط ْخٓاصر الٗمل ْبطا اؾخمغث ْيٗيت الًْ ِٛالهغإ َظٍ لضٔ
اإلاغؤة الٗاملت ٞةن ؤلاظِاص اإلانهي ٖلى ازخال ٝاؾخجابخّ ٢ض يٓ٩ن اخض ؤَم الىخاثج ْج٣ل الاؾخجابت َٓ ًٖ َغي ٤الجؿم.
زاجمت:
ْاٖ ٘٢مل اإلاغؤة في اإلاجخم٘ الجؼاثغر ماػا ٫لم يهل بلى اإلاؿخٓٔ اإلاُلٓبَْ،ظا لً يخإحى صْن حجغ الؼاْيت لبىاء ؤر مجخم٘
ْاإلاخمشل في اإلآ٩ن اللكغر ْ،ألاصْاع اإلاؿىضة بليّ ٦،ما َٓ الخا ٫باليؿبت للمغؤة الٗاملت في الجؼاثغ التي حٗضصث ؤصْاعَا
ْجؼايضث مُالبها ْجىٖٓذ مؿاْلياتها َ،ظا ا٫حٗضص الظر ٢ض يدمل لِا الخْ ١ٟٓالىجاح ٢ْ،ض يجلب لِا الهغإ بحن ألاصْاع
ْيدؿلب ٞيّ ٞ ،دؿعى اإلاغؤة الٗاملت (اإلاتزْظت ْٚحر متزْظت ) لخلّ بما :
 بالخٗضيل في ؤصاء ألاصْاع. ؤْ بخٛحر البيئت التي حٗمل مِٗا ْمً زاللِا.٧1اميليا ٖبض الٟخاح، :ؾيىىلىحيت اإلاغأة العاملت ،صاع الجهًت الٗغبيت  ، 1984،بحرْث،لبىان م .63
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 ؤْ بخٗضيل بججاَاث آلازغيً ْؾلٓ٧اتهم.ْمن زم ٢ض جىجر في بيجاص اإلاهالخت بحن ؤصْاعَا٢ْ ،ض يدضر ؤن جٟكل في َظا ليؿخ٣غ الهغإ ْجخٓٚل ؤزاعٍ في هٟؿيتها
ْٖال٢تها ْؤصائها.
كاةمت اإلاغاحع :
2001
 -1بخهاثياث ْػاعة الٗمل ْ الدكٛيل ْالخًامً الاظخماعي  ،الجؼاثغ ،
.)2012
-2بيمان ؤخمض ْهٓؽ ،خلىق اإلاغآة ومؿاواتها الياملت في واؿت اإلاجاالث/12/20( ، www.ahewar.org ،
َ -3جرر ٚغام ،اإلاغأة العغبيت و العمل ،ه٣ال ًٖ مغ٦ؼ الضعاؾاث الٓح صة الٗغبيت ،اإلاغؤة ْصْعَا في خغ٦ت الٓخضة الٗغبيت،
1982
بدٓر ْمىا٢كاث الىضْة ال٨ٟغيت ،1ٍ ،بحرْث.،
ْ -4صاص ؾ٩ا٦يجي ،جماَغ جٓٞي ،٤وؿاء قهحراث مً الكغق و الؼغب ،ماؾؿت ٞغاه٩لحن للُباٖت ْ اليكغ ،ال٣اَغة،
1959
هيٓيٓع. ،٥
.1990
٢ -5اؾم ؤمحن ،جدغيغ اإلاغأة ،مٓ ٘٢لليكغ ،الجؼاثغ،2ٍ ،
 -6هٓع الضيً جابليذ ،اإلاغأة بحن العمل زاعج البيذ و الخيكئت الاحخماعيت لؤلبىاء ،ص٦خٓعا صْلت في ٖلم الاظخمإ ،مِٗض
2008
.-2007
ٖلم الاظخمإ ،الجؼاثغ،
.1981
 -7مدمض ٖلي الباع ،عمل اإلاغأة في اإلاحزان ،بضْن صاع اليكغ،
ٖ -8بض الٗؼيؼ ٖبض هللا بً باػ ،زُغ مكاعهت اإلاغأة للغحل في ميضان عمله ،بضْن ؾىت ،ب ٍ.
 -9خؿً ٖلي ،مهُٟى خمضان ،مياهت اإلاغأة في الاؾالم ،صعاؾت في ٖلم اظخمإ الٗاثلت ،قغ٦ت الكِاب ،الجؼاثغ ،بضْن
ؾىت.
 -10صخيذ مؿلم ،هخاب الُالق :باب حىاػ زغوج اإلاعخضة الباةً ،الجؼء الشاوي.
.1990
ٖب الغخمان الٗ ،٪شخهيت اإلاغأة اإلاؿلمت في يىء الغكان و الؿىت ،صاع اإلاٗاع ،2ٍ ،ٝبحرْث،
 -11زالض بً ص
 -12هٓا ٫خمضاف:ؤلاحهاص اإلانهي لضي الؼوحت العملت الجؼاةغيت واؾتراججياث الخعامل معه عؾالت ص٦خٓعاٍ ٚحر ميكٓعة
.2001
٧،ليت الٗلٓم الاوؿاهيت ْ الاظخماٖيت ،ظامٗت مىخٓعر ب٣ؿىُيت،
،1984ؾيىىلىحيت اإلاغأة العاملت ،صاع الجهًت الٗغبيت  ،بحرْث،لبىان.
٧ -13اميليا ٖبض الٟخاح،
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هٓغيت العلل عىض ألاَـاٌ اإلاهابحن بالخىخض صعاؾت ميضاهيت في يىء بعٌ اإلاخؼحراث
يىب ػَغةَ،البت صهخىعاٍ/حامعت أبى بىغ بللايض،جلمؿان،الجؼاةغ

ملخو :
يؿتهضؾ ٌطا البدث صعاؾت الٟغْ ١بحن ؤصاء ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض إلاِام هٓغيت الٗ٣ل جبٗا إلاخٛحريً َما :صعظت
ً
الخسل ٠الٗ٣لي ْ اإلاؿخٓٔ اللٓٛر خيض ي٣ضع ٖضصَم بـَٟ 40ال ( 14بيذ ْْ 26لض).لخد٣ي ٤ؤَضاَ ٝظا البدض جم جُبي٤
ُ
َال
الهم ْ الب٨م
الخٓخض بْاليت جلمؿان،مضعؾت
جهميم ججغيبي مً ؤعبٗت مِام لىٓغيت الٗ٣ل.ؤظغيذ َظٍ الضعاؾت بجمٗيت
(٢ؿم ألاعَٟٓهيا) ْاإلاغ٦ؼ الُبي البيضآٚجي للمخسلٟحن ٖ٣ليا بٓاليت ؾيضر بلٗباؽ،خيض ؤؾٟغث هخاثجِا ٖلى ْظٓص ٞغْ١
ُ
بالخٓخضٖ ْ.لى
صالت بخهاثيا بحن صعظت الخسل ٠الٗ٣لي،اإلاؿخٓٔ اللٓٛر ْألاصاء في مِام هٓغيت الٗ٣ل لضٔ ألاَٟا ٫اإلاهابحن
يٓء َظٍ الىخاثج ٢ضمىا بٌٗ ؤلا٢تراخاث ْ الخٓنياث.
ُ
الٗ٣ل،الخٓخض ،صعظت الخسل ٠الٗ٣لي،اإلاؿخٓٔ اللٓٛر.
اليلماث اإلاـخاخيت:هٓغيت

ملضمت:
ّ ُ
ّ
بالخٓخض ،بط جبرػ مً بيجها هٓغيت العلل( )Theory of mindالتي
حٗضص ألاَغ الىٓغيت اإلاِخمت
يكحر الترار الٗلمي اإلاٗانغ بلى
ّ
الخٓخض٣ٞ.ض بغػ" ٦ " Baron-cohenإَم الباخشحن الظيً اٖخىٓا بضعاؾتها ٖىض اإلاهابحن
ؤزظث ٖلى ٖاجِ٣ا جٟؿحر ايُغاب
ّ
ُ
الخٓخض ْاإلاخمشل في ٢هٓع الىمٓ الاظخماعيْ ،في الخٓانل ْ٦ظا في اللٗب الغمؼر،ما َٓ في
بالخٓخض.خيض يٗض زالٓر
ّ
مدهلت لعجؼ في جُٓع ٢غاءة الخاالث الٗ٣ليت ؤر ٢هٓع في هٓغيت الٗ٣ل ْ.خؿب هٓغيخّ( la théorie
الخ٣ي٣ت بال
ّ
الخٓخض َْٓ مؿخ٣ل ًٖ الخسل ٠الٗ٣لي .ل ْ ً٨بالىٓغ الى بٌٗ
،)modulaireيٗخبر ؤن َظا ال٣هٓع مغجبِ بايُغاب
َال
ُ
اإلاالخٓاث الٗياصيت اإلايضاهيت،ه٨دك ٠ؤهّ مً بحن خاالث ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض َىا ٥مً ؤِْغ ججاْبا ِْٞما لبٌٗ
ُ
ؤلاقاعاث الاظخماٖيت مشلْ:صاٖا ،ؤخظعْ،ؤلاقاعة لؤلقياء،...التي ح َالٗ ُض ماقغاث َامت في ٖمليت الخٓانل ْهي بضْعَا بخضٔ
ؤبٗاص هٓغيت الٗ٣ل .
مً َظا اإلاىُل ٤جبلٓعث ٨ٞغة َظا البدض ،بٛغى ِٞم ظملت مً اإلاخٛحراث التي يم ً٨ؤن جدضر ٝاع٢ا في ؤصاءَم إلاِام هٓغيت
الٗ٣لٖ ْ ،ليّ جبيذ الضعاؾت الخاليت ؤلاظابت ٖلى ؤؾئلت ٖامت ْ ؤزغٔ ٞغٖيت ٦ما يلي:
Bouvet,L. (2012). traitement musical dans les troubles du spectre autistique :déficit du traitement global ou
surfonctionnement des traitements perceptifs?.thèse de doctorat soutenue publiquement,université de Grenoble,
France,p13
2 Baron-Cohen, S., Leslie, a M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”? Cognition, 21, p .37–46
3 Lenoir,P. (2006). Aspects psychopathologiques des troubles envahissants du développement Psychopathological
features in the pervasive developmental disorders. Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence ,54,p .327.
1
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الؿإاٌ العام :
ُ
بالخٓخض في اإلاياصيً الِامت  :الٗ٣ليت  ،الخٓانليت ْ الخؿيت َ ،ل
اٖخباعا للمؿاع الىماجي السام باألَٟا ٫اإلاهابحن
بامياجهم الىجاح في مهام هٓغيت العلل ؟
ألاؾئلت الـغعيت:
ُ
بالخٓخض جبٗا لضعظت الخسل ٠الٗ٣لي ؟
َ .1ل جٓظض ٞغْ ١بحن ؤصاء مِام هٓغيت الٗ٣ل ٖىض ألاَٟا ٫اإلاهابحن
ُ
بالخٓخض جبٗا للمؿخٓٔ اللٓٛر ؟
َ .2ل جٓظض ٞغْ ١بحن ؤصاء مِام هٓغيت الٗ٣ل ٖىض ألاَٟا ٫اإلاهابحن
الـغييت العامت:
ُ
ُي َالَ ٟالؿ ُغ ؤصاء مّام هٓغيت الٗ٣ل جبٗا لسهاثو ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض ؤلا٧لييي٨يت ْ اإلاخمشلت في:صعظت الخسل ٠الٗ٣لي ،
ْاإلاؿخٓٔ اللٓٛر.
الـغيياث الـغعيت:
ُ
بالخٓخض طْر صعظت الخسل ٠الٗ٣لي الُٟيٟت ،يخٓ٢ٟٓن في مِام هٓغيت الٗ٣ل ٖلى باقي ألاَٟا ٫طْر
ألاَٟا ٫اإلاهابحنالخسل ٠الٗ٣لي اإلاخٓؾِ ْ الٗمي.٤
ُ
بالخٓخض طْر اإلاؿخٓٔ اللٓٛر اإلاخٓؾِ ،يخٓ٢ٟٓن في مِام هٓغيت الٗ٣ل ٖلى باقي ألاَٟا ٫طْر اإلاؿخٓٔ
ألاَٟا ٫اإلاهابحناللٓٛر ال٣غيب مً اإلاخٓؾِ ْ الًٗي.٠
أَضاؾ الضعاؾت :تهضؾ الضعاؾت الخاليت الى:
َال
بالخٓخض ،جبٗا للمخٛحراث الخاليت :صعظت الخسل٠
ال٨ك ًٖ ٠الٟغْ ١في ؤصاء مِام هٓغيت الٗ٣ل لضٔ ألاٍٞا ٫اإلاهابحنالٗ٣لي -الخٓانل ْ اإلاؿخٓٔ اللٓٛر.
ُ
بالخٓخض التي جٓ٣م ٖلى مباصت حٗليم الخاالث
بصعاط هخاثج الضعاؾت الخاليت في بغامج جغبٓيت اإلآظِت لؤلَٟا ٫اإلاهابحنالظَىيت لآلزغيً ،بهض ٝجىميت اإلاِاعاث الاظخماٖيت لضٔ َظٍ الكغيدت مً ألاَٟا.٫
أَميت الضعاؾت:
جبدض َظٍ الضعاؾت في هٓغيت الٗ٣ل ٖىض ٞئت ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض طْر الخسل٣ٖ ٠لي ْ ،الظيً لم جُلِم ال٨شحر مً
الضعاؾاث الٛغبيت ٖلى خض ٖلمىا،م٣اعهت م٘ ٚحرَم مً طْر الظ٧اء ٖاصر ؤْ الٗالي.لظا هُمذ ؤن يٓ٩ن َظا الٗمل بياٞت
مِمت للم٨خبت الٗغبيت زانت ٞيما يخٗل ٤بضعاؾت هٓغيت الٗ٣ل ٖىض اإلاهابحن بالخٓخض.
مىهج الضعاؾت :
حٗخمض الضعاؾت الخاليت ٖلى اإلاىهج الخجغيبي لخىاؾبّ ْؤَضاِٞا،باٖخباعٍ ؤ٦ثر اإلاىاهج مٓيٖٓيت ْ ص٢ت ،خيض اؾخٓٞذ َظٍ
ألازحرة ٧ل زُٓاجّ بضءا بهياٚت اإلاك٩لت ْٞغيياتها زم جدضيض مخٛحراتها اإلاؿخ٣لت (صعظت الخسل ٠الٗ٣لي ،اإلاؿخٓٔ اللٓٛر)
ْ الخابٗت (ؤصاء في مِام هٓغيت الٗ٣ل) ،باإلياٞت الى ا٢تراح جهميم ججغبي يسضم ؤٚغاى الضعاؾت الخاليت ،الظر ُ َبٖ ٤لى
ُ َال
بالخٓخض.جمذ اإلاٗالجت ؤلاخهاثيت لىخاثج َظٍ الضعاؾت بٓاؽَت  spssوسست.21
ٖيىت ألاَٟا ٫اإلاهابحن

1

Dépelteau ,F,( 2000 ). La démarche d'une recherche en sciences humaines : De la question de départ à la
communication des résultats .DeBoek Université ,p.251-254
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الخعاعيف الاحغاةيت إلاهُلخاث الضعاؾت:
 .1هٓغيت العللTheory of mind :
ُ
حٗغ ٝهٓغيت الٗ٣ل خؿب ؤَم عْاصَا( Wimmer et Perner ، Premack et Woodruff
ْ ،)Baron-cohenؤجها ٢ضعة الٟغص ٖلى بؾىاص الخاالث الٗ٣ليت (اإلاٗخ٣ضاث،الغٚباث،اإلا٣انض ْالاهٟ٘الاث ) لىٟؿّ ْلٛحرٍَ،ظٍ
َال
ال٣ابليت ٖلى بصعا ٥الخ٨ٟحر الخضسخي حؿمذ لّ جٓ ٘٢ؤْج ًِ٨ما ؾيٟٗلّ آلازغيً في ْيٗيت مٗيىت.
ؤما ئحغاةيا َال
ٞخٗغ ٝؤجها اإلاجمٕٓ ال٨لي للضعظاث اإلادهل ٖلحها في اإلاِام ألاعبٗت(مِمت الاٖخ٣اص الساَئ،مِمت الخٗغٖ ٝلى
الخالت الاهٟٗاليت لآلزغيً ،مّمت الخٗغٖ ٝلى م٣انض آلازغيً ْ مِمت الخٗغٖ ٝلى حٗابحر الٓظّ)  ْ،الظر يهى ٠ؤصائها بلى
زالزت مؿخىياث :
مؿخٓٔ يٗي: ٠مً 7-0صعظاث.مؿخٓٔ مخٓؾِ :مً 15-8صعظت.مؿخٓٔ ظيض  :مً 21-16صعظت.ُ . .2ث
الخىخض:
ُ
الخٓخض خؿب الخهيي ٠الضْلي لؤلمغاى  CIM10الظر وكغجّ مىٓمت الصخت الٗاإلايت( )OMSؾىت
ُيٗغٝ
قامل،يخمحز ٞيّ الىمٓ بالكظْط ؤْ ال٣هٓع ،يبضؤ ُمبً ٨غا ٢بل زالزت ؾىٓاث ّ
ّ
بمٗض3٫الى 4ؤْالص ّ
ل٩ل
1994ؤهّ":ايُغاب هماجي
بيذ ْاخضةُ .يٗض زلال ْْيٟيا ُم ّ
محزا في اإلاجاالث الشالزت الخاليت:الخٟاٖل الاظخماعي،الخٓانل(اللٟٓي ْ ٚحر اللٟٓي)،الؿلٓ٥
الخ٩٨ٟي الُٟٓلي،الايُغاب ّ
زمـ مجمٖٓاث:جىاطع ؤؾبرظغ،جىاطع عيذ،الايُغاب ّ
اإلادضْص ْ الخ٨غاعر"ّ .
ُث
الىماجي
يًم
ً
ّ
الكامل ٚحر ّ
ّ
الخٓخض الظر ُي ّٗض ؤ٦ثر َظٍ الايُغاباث قيٖٓا ،خؿب ما ْعص في الضليل الدصسيصخي ْ ؤلاخهاجي
اإلادضص ْ
لاليُغاباث الٗ٣ليت .
ْ ئحغاةيا ُي ّ
ٗغ ٝبخٓٞغ ما مجمّٖٓ ؾخت 6جٓاَغاث(٣ٞغاث) ٖلى ألا٢ل مً بحن ،3ْ2ْ1جٓاَغيً ٖلى آلا٢ل مًْ 1جٓاَغ
ْاخض مً ٢ 3 ْ 2بل الؿً الشالشت خؿب الضليل الخهييٟي الدصسيصخي ْ ؤلاخهاجي لاليُغاباث الىٟؿيت ْ الٗ٣ليت في
َبٗخّ الغابٗت ).(DMS4
خضوص الضعاؾت:
َال
جم الخهٖٓ ٫لى هخاثج الضعاؾت الخاليت باألصْاث اإلاؿخسضمت في يٓء الخضْص الخاليت:
1

Premack, D. et G. Woodruff. 1978. « Does the chimpanzee have a theory of mind? ». Behavioral and Brain Sciences, 4, p.
515-526.
2 Wimmer, H., & Perner, J. (1983). Beliefs about beliefs: Representation and constraircing function of wrong bekfs in
young children’s understanding of deception. Cognition, 13, 103–128.
 ْ Baron-Cohen 3آزغْن :)1985( ،مغظ٘ ؾاب ٤جم ط٦غٍ.
4

American Psychiatric Association. In: Mini DSM-IV. Critères diagnostiques (Washington DC, 1994). Paris: Masson; 1996. p.
)58–59 (Traduction française par J-D Guelfi et al.
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ً
ً
 – 1الخضوص اإلاياهيت والبكغيت:ا٢خهغث الض اؾت الخاليت ٖلى َال
َال
بالخٓخض ْالتي ُظمٗذ مً :ظمٗيت
ٖيىتَٟ 40ال مهابا
ع
َال
َال
الهم ْ الب٨م (٢ؿم ألاعَٟٓهيا) ْاإلاغ٦ؼ الُبي البيضاْٙجي للمخسلٟحن ٖ٣ليا بؿيضر
الخٓخض بخلمؿان )،(AATمضعؾت
بلٗباؽ.
.2015
-2الخضوص الؼمىيت :امخضث ٞترة الضعاؾت مً ماعؽ  2014بلى بضايت قِغ ظٓان
عيىت الضعاؾت:
ُ
بالخٓخض( 14بيذ ْْ 26لض) ،جغاْخذ ؤٖماعَم مً 9-4ؾىٓاث جٓػٖٓا خؿب
ٖيىت البدض الخالي مٓ٩هت مًَٟ 40ل مهاب
السهاثو ؤلا٧لييي٨يت اإلاغاص صعاؾتها ْ اإلآضخت في الغؾٓم البياهيت الخاليت:
 خؿب صعحت الخسلف العللي:40
30
العدد

20
10
0

شديدة متوسطة طفيفة

ُث
بالخىخض خؿب صعحت الخسلف العللي
الكيل (: )1عؾم بياوي لخىػيع ألاَـاٌ اإلاهابحن
ُ
جبحن ألاٖمضة البياهيت ؤن صعظاث الخسل ٠الٗ٣لي لضٔ ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض جخٓػٕ بيؿب مخ٣اعبت بحن الضعط ة اإلاخٓؾُت
) ْ (%30الٗمي٣ت)، (%30.5بيىما الضعظت الُٟيٟت)٧ (%37.5اهذ ؤ٦بر ب٣ليل مً ؾاب٣اتها (الك٩ل.)1
 خؿب اإلاؿخىي اللؼىر:100
80
60
40
20
0

العدد

ضعيف

قريةمن
المتوسط

متوسط

الكيل (: )2عؾم بياوي لخىػيع أَـاٌ اإلاهابحن بالخىخض خؿب مؿخىاَم اللؼىر.
ي٨ك ٠الغؾم البياوي ؤٖالٍ ًٖ يٗ ٠اإلاؿخٓٔ اللٓٛر لضٔ ٚالبيت ؤٞغاص الٗيىت )، (%85بيىما جخٓػٕ اليؿب اإلاخب٣يت بحن
اإلاؿخٓٔ اإلاخٓؾِ) ْ (%10ال٣غيب مً اإلاخٓؾِ)٦، (%5ما ال وسجل ْظٓص ؤَٟا ٫بمؿخٓٔ لٓٛر ظيض الك٩ل (.)2
أصواث الضعاؾت  :حؿخسضم الضعاؾت الخاليت ألاصواث الخاليت :
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 - 1أصواث الدصخيو  ْ،Outils de diagnostiqueالتي جخمشل في ما يلي:
ُث
َال
الخٓخض ْ الايُغاباث
الخىخض Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R) :يٗخبر ؤصاة لدصسيو
 ملابلت حصخيوطاث الهلَالـ ُ
تْ،يٗذ مً َغْ Lordٝآزغْن ؾىت،1989اعجبِ بىاءَا باإلآانٟاث الدصسيهيت الٓاعصة في الضليل
الدصسيصخي  ْ DSM 4في الخهيي ٠الٗالمي لؤلمغاى. CIM 10
يؿخٛغ ١جمغيغ الـ  ADI-Rمً 4 - 2ؾاٖاث زال ٫م٣ابلت هه ٠م٣ىىت م٘ ؤْلياء الُٟل ؤْ مغا.ّ٣ٞحؿخ٨كَ ٠ظٍ ألاصاة
مجا ٫الخٓانل،الخٟاٖل الاظخماعي اإلاخباص،٫الؿلٓ٧اث الخ٨غاعيت ْ الىمُيت ْ٦ظلْ ٪جحرة جُٓع ؤلازخالالث الىماثيت .ؤزىاء
الخ٣ييم ُ جمىذ الضعظاث خؿب قضة الؿلٓ٧اث اإلآنٓٞت خيض يمشل:
ٚ:0ياب الؿلٓ ٥اإلادضص في الخ٣ييم .
ْ:1ظٓص الؿلٓ ٥مً الىٕٓ اإلادضص ،ل ً٨ليـ بالسُٓعة ال٩اٞيت اْ اإلاخ٨غعة ل٩ي يؿخٓفي مٓانٟاث ع٢م2
ْ:2ظٓص حكٍٓ ْاضر.
ْ:3ظٓص جٓاَغة زُحرة ظضا باليؿبت لغ٢م 2.
:7حكٍٓ ْاضر في اإلايضان الٗام ل٫ ً٨يـ مً الىٕٓ اإلادضص.
ٚ :8حر ٢ابلت للخُبي.٤
:9ال يٗلم
ُ
ُ
الخٓخض الُ ٟٓلي مً ٖضمّ ٧اآلحي:
في جهايت الخ٣ييم ،جـلسو الىخاثج التي حؿمذ بالٖٓ ٝٓ٢لى ْظٓص
:0مٓظٓص 3-0،مجاالث حؿخٓفي مٗضالث الٗخبت.
ٚ:1حر مٓظٓص 4،مجاالث حؿخٓفي مٗضالث الٗخبت.
حضوٌ اإلاالخٓاث لدصخيو الخى ُثخضSchedule Autism Diagnostic Observation)ADOS( :ً
َٓع ْ Lordآزغْن ؾىت َ ،ظا اإلا٣ياؽ الظر ُيؿخسضم ٦إصاة م٨ملت بلى ظاهب  ADI-Rفي حصسيو ألاَٟا ْ ٫البالٛحن الظيً
ُ
َال
يـكدبّ في بنابتهم بةإليُغاب الخٓخضر  َٓ،ؤصاة ج٣ييم هه ٠م٣ىىت لؤلَٟا ٫ابخضاء مً ٖمغ ؾيخحن ْ البالٛحن(خؿب
الٓخضاث).يؿخٛغ ١جُبي٧ ٤ل ْخضة مً 40- 30ص٢ي٣ت ،يخم زاللِا التر٦حز ٖلى مجاالث مٗيىت :الخٟاٖل الاظخماعي ،الخٓانل
ُ
،اللٗب ْالاؾخٗما ٫الغمؼر لؤلصْاثُ .ي٣ضم اإلاسخو وكاَاث مدضصة للُٟل بغ٣ٞت ؤْلياثّ في ْيٗياث مسخلٟت حـٗجى
باإلاجاالث الؿاب٣ت الظ٦غ٦،ما ْ حسجل مجغياث الخهت في قغيِ ٞيضيٓ الظر يؿاٖض ٖلى جدليل الىخاثج بهٓعة مٟهلت .في

1

Lord ,Rutter et LeCouteur Lord, C., M. Rutter, et al. (1994). “Autisme Diagnostic Interview – Revised – a revised version of
a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developpemental disorders”. Journal of
Autism and Developmental Disorders , vol.24, (5). p. 659-685.
2 Lord, C., Rutter, M., Goode, S., Heemsbergen, J., Jordan, H., Mawhood, L., & Schopler, E. (1989). Autism Diagnostic
Observation Schedule: A standardized observation of communicative and social behavior. Journal of Autism and
Developmental Disorders, 19, 185–212
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جهايت الخ٣ييم ،يخم جغمحز الىخاثج ْ جٟؿحرَا بضاللت الٗخبت التي ج٣ابل حصسيو الخٓخض ْ الايُغاباث الىماثيت الكاملت
ُ
خؿب الىمٓطط اإلاكابّ لـ  DSM4أو  . CIM10جمىذ الضعظاث مً 3-0ل٩ل ٣ٞغة خيض ُيمشل:
ٚ :0ياب ؤر زلل مغجبِ ْ الايُغاباث الىماثيت الكاملت.
ِْٓ:1ع ايُغاب َٟي ٠للؿلٓ.٥
 :2يغجبِ بالؿلٓ ٥اإلاًُغب.
 :3يغجبِ بالؿلٓ ٥الكضيض ؤلايُغاب.
ملياؽ واعؽChildhood Autism Rating Scale (CARS):ُ
َال
ألاَٟا،٫جم جُٓيغٍ مً َغْ Shopler ٝمؿاٖضيّ  ،يؿمذ ب٣ياؽ
الخٓخض ٖىض
ُيٗض مً ألاصْاث اإلاؿاٖضة ٖلى حصسيو
قضة الايُغاب الخٓخضر مً زال ٫اإلاالخٓاث الؿغيغيت لؿلٓ ٥الُٟل ،يؿخٛغ ١جُبي ّ٣مً 60-50ص٢ي٣ت ْيُبٖ ٤لى
ألاَٟا ٫ببخضاءا مً 24قِغ ٞما . ١ٓٞيٓ٣م َظا اإلا٣ياؽ بخ٣ييم 15مجاال مدضصا:الٗال٢اث الاظخماٖيت،الخ٣ليض،الاؾخجاباث
الاهٟٗاليت،اؾخسضام الجؿض،اؾخٗما ٫ألاقياء،الخإ٢لم م٘ ُ
الخٛحر،الاؾخجاباث البهغيت،الاؾخجاباث الؿمٗيت،الظْ،١الكم
ْ اللمـ (الاؾخجاباث ْ٦يٟيت اؾخسضامِا) -السٓ ْ ٝال٣ل - ٤الخٓانل اللٟٓي-الخٓانل ٚحر لٟٓي-مؿخٓٔ اليكاٍ-
ُ
الخٓخض.
اإلاؿخٓٔ ال٨ٟغر ْ جىاؾ ٤الْٓيٟت ا٨ٞ٫غيت -الاهُبإ الٗام لضعظت
َال
ي٣يم ٧ل مجاٖ ٫لى الؿلم مً 4-1ه٣اٍ  ،خيض يم ً٨مىذ ½ هُ٣ت في الخاالث البيييت:
 .1ؾلَٓ ٥بيعي ْ مىاؾب م٘ ؾً الُٟل.
 .2ؾلٓ ٥مًُغب بضعظت َٟيٟت.
 .3ؾلٓ ٥مًُغب بضعظت مخٓؾُت.
 .4ؾلٓ ٥مًُغب بضعظت قضيضة.
بٗض ؤلاظابت الض٢ي٣ت ٖلى ٧ل ألاؾئلة اإلا٣ضمت ألْلياء الُٟل ؤْ اإلاغبي(ة)،ججم٘ الٗالماث اإلادهلت ٖلحها ْ التي يتراْح
ُ
مجمِٖٓا مابحن ْ 60- 15التي جـٟؿغ ٧اآلحي :
:29.5يكحر بلى بضايت حصسيو خالت ُ
جٓخض زٟي.٠
- 15
: 36.5يكحر بلى خالت ُ
جٓخض مٗخض.٫
– 30
 : 60-37يكحر بلى خالت ُ
جٓخض قضيض

 - 2أصواث اللياؽ اللبليت Outils de mesures

1

Roger, B.) 1989) Adaptation Française de l’échelle d’évaluation de l’autisme infantile (C.A.R.S). Issy-les-Moluineaux :
Editions d’Applications psychotechniques,.
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اؾخسضامذ ألاصْاث ألاجيت بٛغى جدضيض زهاثو ٖيىت ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض ،خؿب ما جخُلبّ الضعاؾت الخاليت ٦ما
يلي :
ملياؽ ؿايىالهض للؿلىن الخىيـي Vineland Adaptive Behavior Scaleُ
َال
 ،1935التي
 1984مً ٢بل( ْ Sparrowؤزغْن) ٦،ـيسست ُمُٓعة لليسست التي ؤٖضَا ُثصوٌ(ٖ )Dollام
ؤٖض َظا اإلا٣ياؽ ؾىت
اقخملذ ٖلى الهٓعة اإلاسخهغة، ،الهٓعة اإلاٗياعيت)  ْ(forme standardالهٓعة اإلاسخيت.ؤما الضعاؾت الخاليت ٣ٞض
اؾخسضمذ الهٓعة ألازحرة ْ التي ُث َال ٢يم مِاعاث الُٟل في ؤعبٗت مياصيً :ميضان الخٓانل  -ميضان الاؾخ٣الليت  -ميضان
ُ
الخيكئت الاظخماٖيت  -ميضان الخغ٦تُ .يمغع اإلا٣ياؽ م٘ ؤْلياء الُٟل في م٣ابلت هه ٠م٣ىىت جـديذ الخٗغٚ ٝلى ٢ضعاث
الُٟل في الٓؾِ ألاؾغر،خيض حٗخمض البضايت في الخ٣ييم ٖلى ٖمغٍ الؼمجي ؤزىاء اإلا٣ابلت ْ يؿخٛغ ١جمغيغٍ مً 60- 20ص٢ي٣ت.
ُيؿخسضم َظا اإلا٣ياؽ ابخضاءا مً ؾً اإلايالص ختى الشامىت ٖكغ ،ماٖضا ميضان الخغ٦ت الظر ُيسهو لؤلَٟا ٫ألا٢ل مً5
ُ
للخٓخض ،ل ً٨الـٓنايت الٗليا للصخت
ؾىٓاثَ.ظا اإلا٣ياؽ ليـ ؤصاة حصسيو َْٓ ٚحر مسهو
بٟغوؿا))HAS ,2010ؤْنذ باؾخسضامّ  ِٓٞحهض ٝالى ج٣ييم ٢ضعاث الُٟل في اإلاياصيً ا٫ؾاب٣ت الظ٦غ زانت الؿلٓ٥
الخ٨يٟي .
حؿمذ اإلاٗضالث اإلادهل ٖلحها بدؿاب الٗمغ ؤلىماجي للُٟل في ٧ل ميضان ٦،ما يم ْ ً٨بٗض خؿاب اإلاجمٕٓ التر٦يبي ( total
 )compositeاؾخيخاط صعظت الاهدغا ٝاإلاٗياعر ْ ما ي٣ابلِا مً صعظت الخسل ٠الٗ٣لي ْلِظا الٛغى اؾخسضم في الضعاؾت
الر اليت خيض:
 صعظت اهدغا ٝمٗياعر ْاخضة ي٣ابلِا صعظت جسل٣ٖ ٠لي َٟي.٠ صعظتي اهدغا ٝمٗياعر ي٣ابلِا صعظت جسل٣ٖ ٠لي مخٓؾِ. زالزت صعظاث اهدغا ٝمٗياعر ي٣ابلِا صعظت جسل٣ٖ ٠لي ٖمي.٤َد
اإلاهىعةTest de vocabulaire en images(vocim) :
ازخباع اإلاـغصاث أو اليلماثُ
ُيٗض ٌطا الازخباع وسست َال
 1976مً َغLEGE,Y et ( ٝ
م٨يـٟت لالزخباعاث ال٨الؾي٨يت التي حٗجى باإلاٟغصاث.جم جُٓيغَا ؾىت
ُ َْٓ، )DAGUE,Pمٓظّ ؤؾاؾا لؤلَٟا ٫الٗاظؼيً ًٖ بُٖاء ؤظٓبت قٟٓيت ؤزىاء ٢ياؽ ط٧اءَم الٗام بؿلب بٖا٢ت مٗيىت.
حهض ٝؤؾاؾا بلى ٢ياؽ الظ٧اء اللٟٓي لؤلَٟا ٫طْر الاخخياظاث السانت.
يدخٓر َظا ازخباع ٖلى ق٩لحن مخٓاػيحن ؤ ْ ب ،يؿمذ باؾخٗغاى بٗضر لخ٣ييم آلازاع اإلاترجبت ٖلى الخٗلم ؤْ الخإَيل ،خيض
ه٣ضم للُٟل ٖضة عؾٓماث ْ هُلب مىّ بِْاع الغؾم الظر يٗبر ؤ٦ثر ًٖ اإلاٟغصة في لٓخت جدٓر ؤعبٗت عؾٓماث ٧،ل ق٩ل
٧ 103لمت (ؤؾماء،ؤٗٞا،٫نٟاث)َ.ظا الازخباع مهمم ُليؿخٗمل م٘ ألاَٟا ٫الظيً جتراْح ؤٖماعَم بحن 6-3
يدخٓر ٖلى
ؾىٓاث مً ٞئاث مسخلٟت مشل:طْر بٖا٢اث خغ٦يت مشل:الكلل الضماغي الًٗلي )،(I.M.Cألاَٟاُ ٫
الهم ،ألاَٟا ٫اإلاهابحن
ُ
بالخسل ٠الٗ٣لي،ألاَٟا ٫الظيً يٗاهٓن جإزغ في ال٨الم ْ ألاَٟا ٫اإلاهابٓن
بالخٓخض .يخم جمغيغٍ بك٩ل ٞغصر.يؿخٛغ ١خٓالي
َالُ
 30ص٢ي٣ت ْ َظٍ اإلاضة جسخل ٠خؿب ألاٖماع ْالهٗٓباث اإلادخمل ِْٓعَا ؤزىاء ازخباع ،خيض يـم ً٨مً جهيي٠
مؿخٓياتهم اللٓٛيت بلى زمؿت ؤ٢ؿام م٣اعهت م٘ ؤ٢غهائهم ألاؾٓياء ٧اآلحي:
1

Sparrow S.; Balla D.; Achetti D. Vineland adaptative behaviour scales, articles Rines. MN : American Guidance Service,
1984.
2 LEGE,Y et DAGUE,P )2007(.Manuel : test de vocabulaire en images .Algerie :creapsy.p.5-46
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ال٣ؿم ألاْ:٫ممخاػ.
ال٣ؿم الشاوي:طيض .
ال٣ؿم الشالض:مخٓؾِ.
ال٣ؿم الغاب٘٢:غيب مً اإلاخٓؾِ.
ال٣ؿم السامـ:يٗي.٠
- 3كياؽ أصاء هٓغيت العللÉvaluation de la Théorie de l’ésprit :
يٗخمض البرْجٓ ٫ٓ٧الخجغيبي للضعاؾت الخاليت ٖلى جهميم ججغيبي مؿخٓحى مً الضليل الخُبي٣ي لخٗليم ألاَٟا ٫اإلاخٓخضيً
ُ
ِٞم ج٨ٟحر آلازغيً ٢ ْ.ض ؤصزلذ حٗضيالث ق٩ليت ٖلى بٌٗ ؤظؼاثّ خؿب مخُلباث الضعاؾت ْ زهٓنياث الٗيىت .يخإل٠
ُ
الخهميم الخجغيبي ؤؾاؾا مً نٓع ْ بُا٢اث ،حـٗغى جضعيجيا ٖلى ألاَٟا ٫في ق٩ل ؾلؿلت مً اإلاِام بٛغى ج٣ييم ؤصاءَم
في هٓغيت الٗ٣ل.
َال
يـؿخٛغ ١جمغيغ اإلاِام ألاعبٗت الخاليت مً 35-20ص٢ي٣ت  ْ،جسخلَ ٠ظٍ اإلاضة خؿب زهٓنيت ٧ل َٟل ْؾغٖت اؾخجابخّ،
٣ٞض ألامغ يخُلب ؤخياها ؤ٦ثر مً خهت ْاخضة ؤْ زال ٫ؤْ٢اث مؿخُٗ٣ت :
- 1مِمت الاٖخ٣اص الساَئ épreuve de Fausses croyances
- 2مِمت الخٗغٖ ٝلى الخالت الاهٟٗاليت لآلزغيً épreuve de Reconnaissance des états émotionnels de l’autrui
- 3مِمت الخٗغٖ ٝلى م٣انض آلازغيً épreuve de Reconnaissance des intentions de l’autrui
- 4مِمت الخٗغٖ ٝلى حٗابحر الٓظّ épreuve de Reconnaissance des expressions faciales
الىخاةج و جـؿحرَا :
- 1أصاء مهام هٓغيت العلل وصعحت اٌجسلف العللي عىض ألاَـاٌ اإلاهابحن بالخىخض
مؿخىياث ألاصاء في مهام هٓغيت العلل
العضص
آصاء
آصاء
صعحت الخسلف العللي آصاء
%
%
حيض
مخىؾِ
يعيف
15.39
02
84.61
11
عميلت
13
58.34
07
41.66
05
مخىؾِ
12
08
26.67
04
20.00
03
َـيـت
15

%
53.33

الجضوٌ :1مـجىياث ألاصاء في مهام هٓغيت العلل جبعا لضعحت الخسلف العللي.

1

Baron-cohen,S.,Hardwin,J.,Howlin,P. (2010).Apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres.Guide
pratique.Bruxelles :De Boeck
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يِٓغ الجضْ ٫ؤٖالٍ ْظٓص ازخال ٝفي مؿخٓياث ؤصاء ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض إلاِام هٓغيت الٗ٣ل جبٗا لضعظاث الخسل٠
 ،)84.61بحنما سجل طْر
الٗ٣لي،خيض سجل ألاَٟا ٫طْر صعظت الخسل ٠الٗ٣لي الٗمي٣ت وؿبت ؤصاء يٗيٟت ٢ضعث (%
.)53.33
صعظت الخسل ٠الٗ٣لي الُٟيٟت ؤصاء ظيض بلٛذ وؿلخّ(%
اإلاجمىع العام للمهام ألاعبعت
مهضع الخبايً

مجمىع اإلاغبعاث

صعحاث الخغيت

بحن اإلاجمىعاث
صازل
المحمىعاث
ؤلاحمالي

648,269
814,506
1462,775

2
37
39

مخىؾِ
اإلاغبعاث
324,134
22,014

كيمت ؾ

مؿخىي الضاللت

14,724

,000

حضوٌ ( :)2هخاةج ازخباع جدليل الخبايً أخاصر الاججاٍ ()One Way Anova
بٗض بزخباع اٖخضاليت جٓػي٘ البياهاث في ٧اٞت ٞئاث صعظاث الخسل ٠الٗ٣لي(َٟيٟت،مخٓؾُتٖ،مي٣ت) ْ الخإ٦ض مً ْظٓص
0.000
ججاوـ الخبايىاث َ،ب٣ىا ازخباع جدليل الخبايً ؤخاصر الاججاٍ ( )One Way Anovaالظر ٦كٟذ هخاثجّ ؤن ٢يمت = p
٦ 0.05ما يٓضخّ الجضْْٖ ، )2( ٫ليّ هغ ٌٞالٟغييت الهٟغيت ْ ه٣بل الٟغييت
ْهي ا٢ل مً ٖخبت الضاللت اإلاٗىٓيت = α
َال
البضيلت التي جٟيض بٓظٓص ٞغْ ١بحن صعظت الخسل ٠الٗ٣لي ْألاصاء في مِام هٓغيت الٗ٣ل ٖىض ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض.
اإلاجمىع العام للمهام ألاعبعت Variable dépendante
Bonferroni
Différence Erreur Significati
Intervalle de confiance à 95%
de
standard
on
Borne
Borne supérieure
moyennes
inférieure
)(I-J

)(Iصعحت الخسلف
)(Jصعحت
الخسلف العللي العللي

9,97

,86

,015

1,817

*5,417

14,05
-,86
8,88
-5,13

5,13
-9,97
-,54
-14,05

,000
,015
,097
,000

1,778
1,817
1,878
1,778

*

9,590
*-5,417
4,173
*-9,590

عميلت
َـيـت
عميلت
َـيـت

,54

-8,88

,097

1,878

-4,173

مخىؾُت

مخىؾُت

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05.
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الجضوٌ ( :)3هخاةج اإلالاعهاث اإلاخعضصة لضعحاث الخسلف العللي.
صعحت َـيـت
*5,417
*9,590

الـغوق بحن اإلاخىؾُاث الخؿابيت
صعحت مخىؾُت
صعحت عميلت

صعحت مخىؾُت
--ػحر صالت 4,173

0.0
*الـغوق في اإلاخىؾُاث طاث صاللت عىض مؿخىي5
حضوٌ( :)4اإلالاعهاث البعضيت للمخىؾُاث الخؿابيت خؿب صعحاث الخسلف العللي بُغيلتPost Hoc Tests
ْمً ؤظل مٗغٞت صعظاث الخسل ٠الٗ٣لي التي يٓظض بيجها ٞغْ(١الجضْ٢،)3٫مىا بٗضَا بةظغاء اإلا٣اعهاث البٗضيت
َال
للمخٓؾُاث الخؿابيت خؿب صعظاث الخسل ٠الٗ٣لي بُغي٣ت  Post Hoc Testsالجضْ ْ،)4( ٫الظر بيـً ْظٓص ٞغْ ١طاث
صاللت ٖىض مؿخٓٔ 0.05بحن الضعظت الُٟيٟت ْ الضعظت اإلاخٓؾُت ب٣يمت (* ْ )5,417الضعظت الُٟيٟت ْ الضعظت الٗمي٣ت
ب٣يمت (*.)9,590
ُث
بالخىخض.
- 2أصاء مهام هٓغيت العلل واإلاؿخىي اللؼىر عىض ألاَـاٌ اإلاهابحن
العضص

اإلاؿخىي اللؼىر

04
02
34

مخىؾِ
كغيب مً اإلاخىؾِ
يعيف

مؿخىياث أصاء مهام هٓغيت العلل
آصاء
%
آصاء
آصاء
حيض
مخىؾِ
%
يعيف
4
ـ
ـ
2
ـ
ـ
2
38.22
13
55.88
19

%
%100
%100
5.88

الجضوٌ( :)5مؿخىياث ألاصاء في مهام هٓغيت العلل خؿب اإلاؿخىي اللؼىر.
ي٨ك ٠الجضْ ٫ؤٖالٍ ًٖ ْط ْص ازخال ٝفي ؤصاء ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض إلاِام هٓغيت الٗ٣ل جبٗا إلاؿخٓاَم اللٓٛر،خيض
سجل ألاَٟا ٫طْر اإلاؿخٓٔ اللٓٛر اإلاخٓؾِ ْ ال٣غيب مً اإلاخٓؾِ ؤصاءا ظيضا ،بيىما ألاَٟا ٫طْر اإلاؿخٓٔ اللٓٛر
الًٗي ٠جٓػٖذ وؿب مؿخٓياث ؤصاءَم ٧اآلحي:
 )5.88الجيض( الجضْ.)5٫
)%38.22لؤلصاء اإلاخٓؾِ ْ (%
،)% 55.88بيىما(
ألاصاء الًٗي(٠
Rangs
Rang moyen

N

اإلاؿخىي اللؼىر

37,88

4

مخىؾِ

36,00

2

كغيب مً
اإلاخىؾِ

17,54

34

يعيف

40

Total

Testa,b
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المجموع العام للمهام األرتعة
Khi-deux
ddl
Signification asymptotique

14,621
2
,001

a. Test de Kruskal Wallis
المستوىاللغويb. Critèrede regroupement:

الجضوٌ:6هخاةج ازخباع Kruskal-Wallis
بٗض مٗايىت البياهاث جبحن ؤجها ال جدب٘ الخٓػي٘ ؤلاٖخضالي في ٧اٞت الٟئاث(مخٓؾِ ٢،غيب مً اإلاخٓؾِ،يٗي،)٠لظا َب٣ىا
الازخباع الابغامترر اإلاىاؾب  Kruskal-Wallisالظر يٓ٣م ٖلى م٣اعهت ْؾيِ الٟئاث الشالزت للمؿخٓٔ اللٓٛر الظٓ٧عة
ؾاب٣ا.خيض جبحن مً زال ٫هخاثج (الجضْ،)6٫مً زال٢ ٫يمتKhi-deuxالتي حؿاْرٖ14,621ىض صعظت الخغيت ْ 2مؿخٓٔ
الضاللت يؿاْر
َ ْ،0.05ظا يضٖ ٫لى ْظٓص ٞغْ ١صالت بخهاثيا بحن ْؾيِ الٟئاث الشالزت(مخٓؾِ،
 َْٓ 0.001ؤنٛغ مً
٢غيب مً اإلاخٓؾِ،يٗي )٠ؤر ٢بٓ ٫الٟغييت البضيلتَ ْ .ظٍ الٟغْ ١هي لهالر الٟئخحن طْر اإلاؿخٓٔ اللٓٛر اإلاخٓؾِ
ْال٣غيب مً اإلاخٓؾِ.
اإلاىاككت:
- 1صعحت الخسلف العللي و ألاصاء إلاهام هٓغيت العلل:
ُ
بالخٓخض إلاِام هٓغيت الٗ٣ل لؤلَٟا ٫جبٗا لضعظاث
٦ك ٠جدليل هخاثج م٣اعهت ًٖ ْظٓص ازخال ٝبحن ؤصاء ألاَٟا ٫اإلاهابحن
الخسل ٠الٗ٣لي :الٗمي٣ت،اإلاخٓؾُت ْ الُٟيٟتَْ،ظٍ الىخاثج جخٗاعى م٘ ما جٓنلذ بليّ صعاؾت )(Baron-Cohen et al,1985
ُ
بالخٓخض َٓ مؿخ٣ل ًٖ الخسل ٠الٗ٣لي ْ َٓ زام
التي اهتهذ الى ؤن السلل في هٓغيت الٗ٣ل ٖىض ألاَٟا ٫اإلاهابين
باإلاخٓخضيً .ِ٣ٞ
ل ً٨ما يضٖم هخاثج البدض الخالي َٓ ما زلهذ بليّ صعاؾت ) (Happé,1995بٓظٓص ٖال٢ت ايجابيت طاث صاللت بحن الىجاح في
مِام هٓغيت الٗ٣ل ْ الٗمغ الٗ٣ليْ،صعاؾت ) (Buitelaar,et al 1999التي ؤْضخذ بخضٔ هخاتظِا ؤن مؿخٓٔ الظ٧اء(َٓ )QI
ماقغ ظيض ألصاء هٓغيت الٗ٣ل٦ ْ.ظل ٪صعاؾت ( )Bedard,2006التي اهتهذ بلى ؤهّ٧،لما ػاص مٗض ٫الظ٧اء لضٔ ألاَٟا٫
اإلاهابحن بااليُغاباث الىماثيت الكاملت ػاصث ٞغنِم للىجاح في مِام هٓغيت الٗ٣ل.
ٞيّ مغاَ٣حن ؤؾٓياء ْ آزغْن مهابٓن بالخسل ٠الٗ٣لي جٓنلذ بلى ْظٓص
ؤما صعاؾت )(Benson,et al 1993والتي قاع ٥ا
ٞغْ ١بحن ؤصاء اإلاجمٖٓخحن في مِام هٓغيت الٗ٣ل،بالغٚم ؤن َظٍ الضعاؾت التي لم يكاعٞ ٥حها اإلاهابٓن بالخٓخض ل٨جها حؿمذ
ْخؿب الباخشحن بُغح بم٩اهيت ْظٓص ٖال٢ت بحن ال٣ضعاث الٗ٣ليت ْ الىجاح في مِام هٓغيت الٗ٣ل.
 Baron-Cohen 1و آزغون :)1985( ،مغحع ؾابم جم طهغٍ .
Happe, F. G. E. (1995). The Role of Age and Verbal Ability in the Theory of Mind Task Performanee of Subjects with
Autism. Child Development, 66(3), 843–855.
3 Buitelaar, J. K., Wees, M. Van Der, Swaab-barneveld, H., & Gaag, R. J. Van Der. (1999). Verbal Memory and Performance
IQ Predict Theory of Mind and Emotion Recognition Ability in Children with Autistic Spectrum Disorders and in
Psychiatric Control Children, 40(6), 869–881.
4 Bédard, K. (2006). Impact des retards intellectuels sur la réussite aux épreuves de la théorie de l'esprit chez les enfants
présentant un trouble envahissant du développement.p.49.
5 Benson, G., 1. Abbeduto, K. Short, J.B. Nuccio et F. Maas. 1993. « Developrnent of theory of mind in individuals with
mental retardation ». American Journal on Mental Retardation, 98, p. 433-472.
2

91

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

ل ً٨يب٣ى بٌٗ مً ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض يك٩لٓن خاالث زانت بؿلب ٖضم ججاوـ هخاثجِم م٘ با٢يت ألاَٟاٞ،٫مشال
هجض:زالزت ؤَٟا ٫طْر جسل٣ٖ ٠لي َٟي ،٠مؿخٓٔ ؤصاءَم يٗي،٠بيىما زمؿت ؤَٟا ٫طْر جسل٣ٖ ٠لي اإلاخٓؾِ
ل ً٨ؤصاءَم يٗي.٠لظا يم ً٨اٖخباع َظٍ الخاالث قاطة جإبى ؤن جىضعط يمً صاثغة الخٗميم ال لصخيء بال ألن ْْاثِٟا
الٗ٣ليت حٗمل بُغي٣ت ٞغيضة ْ مٛايغة ًٖ باقي الاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض ٖلى اٖخباع ؤن ٧ل َٟل يمشل ق٩ل مٗحن مً
الخٓخض يمً ما انُلر ٖليّ بٗضم ججاوـ ألاٖغاى في الُي ٠الخٓخضر)  ،(le continuum du spectre autistiqueؤْ ؤن
زهاثهِم ؤلا٧لييي٨يت حؿحر ْ ٤ٞمؿاع هماجي مسخل ٠جماما ًٖ الب٣يتَْ.ظا ما ٢ض يدىاؾب م٘ ماَغخّ) (Mottronفي
َال َال
،2011الظر قٞ ٪٨يّ مً ٗٞاليت ْ نض ١ؤصْاث ٢ياؽ الظ٧اء اإلاُب٣ت ٖلى
م٣الّ بٗىٓان""The power of autismالهاصعفي
اإلاخٓخضيً ِٓٞ،يغ٨ٞ ٌٞغة اٖ٫امل الٗام للظ٧اء( )facteur gالتي ظاء بها " ْ،"Gardnerالتي جٟيض ؤن الىجاح في بخضٔ
الازخباعاث الٟغٖيت إلزباع الظ٧اء يمشل ٞغم ٓ٢يت للىجاح في باقي الازخباعاث٦.ما يك ٪٨ؤيًا ختى في وؿبت ألاَٟا٫
اإلاخٓخضيً اإلاهابحن بالخسل ٠الٗ٣لي  ِٓٞيغٔ ؤن الخٓخض َٓ الخالت الىماثيت-الٗهليت الٓخيضة ()Neurodéveloppementale
التي جمل ٪امخياػاث مٗغٞيت ،خيض يٓظض  ِ٣ٞ 10 %مً اإلاخٓخضيً الظيً لضحهم زلل ٖهبي بيٓلٓجي يمـ ط٧اءَم.
َال
٢ )2011ضعث وؿبت  % 59مً اإلاهابحن بالُي ٠الخٓخضر لضحهم جسل٠
ْ في صعاؾت ٖاإلايت خضيشت ؤهجؼث في ٓ٧عيا الجىٓبيت(
ٕ٢لي ،ل ً٨يجب الخظع في الخٗامل م٘ َظا الغ٢م،ألن َظا اإلاجا ٫يدخاط بلى اإلاؼيض مً ألابدار لل٨ك ًٖ ٠وؿبت ألاَٟا٫
اإلاخٓخضيً الظيً لضحهم جسل٣ٖ ٠لي .
- 2اإلاؿخىي اللؼىر و أصاء مهام هٓغيت العلل:
ُ
بالخٓخض إلاِام هٓغرة الٗ٣ل جبٗا للمؿخٓياث اللٓٛيت َ،ظا ْ ٢ض
ؤِْغ جدليل الىخاثج ْظٓص ازخال ٝؤصاء ألاَٟا ٫اإلاهابحن
خ ٤٣ألاَٟا ٫طْر اإلاؿخٓٔ اللٓٛر اإلاخٓؾِ ْ ال٣غيب مً اإلاخٓؾِ ؤخؿً آصاء م٣اعهت م٘ طْر اإلاؿخٓٔ الًٗي ْ.٠هي
هديجت مخ٣ٟت م٘ صعاؾاث (  )Happé, 1995 ,1993التي جٓنلذ الى اخخماليت ْظٓص ٖال٢ت ؾبليت (الؿلب-الىديجت)بحن
ا٢٫ضعاث اللٓٛيت ْ ال٣ضعة ٖلى جمشيل الخاالث الٗ٣ليت(هٓغيت الٗ٣ل)٦ْ،ظا ْظٓص عْابِ ْزي٣ت بحن الِٟم الاظخماعي ْ
ُ
بالخٓخض٢ ْ.ض ؤٞاصث صعاؾت (  )Yirmiya,1996ؤن الٗمغ الٗ٣لي اللٟٓي َٓ الٗامل
ال٣ضعاث الخٓانليت ٖىض ألاَٟا ٫اإلاهابحن
الٓخيض الضا ٫الظر يؿمذ بالخيبا لؤلصاء في هٓغيت الٗ٣ل باليؿبت لؤلٞغاص اإلاخٓخضيً اإلاكاع٦حن في الضعاؾت.
ْ هجض مً الباخشحن ، -مً بٖخبر ؤن جمشيل الخاالث الٗ٣ليت ال يغجبِ بالًغْعة باللٛت ْ،ؤن الٗال٢ت بحن مؿخٓٔ هٓغيت الٗ٣ل
ْمؿخٓٔ الٗمليت الخٓانليت ليؿذ آليا ٖىض ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض.

Heurtevent, D., )2011 (, Réaction: Quand Le Monde exploite les positions de Laurent Mottron
http://www.soutenonslemur.org.
2 Happé, F. G., & Happc, G. E. (1993). Communicative competence and theory of mind in autism: a test of relevance
theory. Cognition, 48(2), 101–19.
3 Happe, F. G. E. (1995). The Role of Age and Verbal Ability in the Theory of Mind Task Performanee of Subjects with Autism.
Child Development, 66(3), 843–855.
4Yirmiya,N., Solomonica-Levi,D.,Cory Shulman,C., Pilowsky,T. (1996). Theory of Mind Abilities in Individuals With Autism,
Down Syndrome, and Mental Retardation of Unknown Etiology: The Role of Age and Intelligence. Journal of Child
Psychology and Psychiatry. Vol. 37: 1003-1014.
5 Plumet, M. H. & Tardif, C. (2003): Théorie de l'esprit et communication chez l'enfant autiste: une approche fonctionnelle
développementale. In: Cahiers d'Acquisition et de Pathologie du Langage, 23, 121-141.
6 Plumet, M. (2008). Développement des interactions sociales et théorie de l’esprit: fonctionnement et
dysfonctionnements., 9–28.
1
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ُ
بالخٓخض ه٨دكْ ٠ظٓص َٟلحن طْر مؿخٓٔ لٓٛر يٗي ٠ل ً٨اصاءَم للمِام
ؤما بطا جٟدهىا ؤصاء بٌٗ ألاَٟا ٫اإلاهابحن
٧ان ظيضا ٣ٞض هجخا ٖلى ألا٢ل في مِمخحن مً اإلاِام ألاعبٗت(ؤلاٖخ٣اص الساَئ ،الخٗغٖ ٝلى حٗابحر الٓظّ)  ،في َظا الهضص
حكحر اخضٔ هخاثج صعاؾت ( )Colle et al .,2003ؤن ٖمليت الِٟم في مِمت الاٖخ٣اص الساَئ مؿخ٣لت الى خض ما ًٖ ال٣ضعاث
الٗ٣ليت.
ْ مً اإلاغجر ان الخضعيب ٖلى الخٓانل باؾخسضام  PECSيمً بغهامج الخٟ٨ل ٧ان لّ ؤزغ في جدؿحن ؤصاءَم إلاِام هٓغيت
الٗ٣ل  ْ،مً ظِت ؤزغٔ ٢ض يٓ٩ن ؤؾلٓب الخٓانل باؾخسضام الهٓع ْ البُا٢اث ْ َٓ هٟـ اإلابضؤ الظر يٗخمض ٖليّ
جُبي ٤الخهميم الخجغيبي السام بهظٍ الضعاؾت ٢ض ؾاَم في ِٞمِم ْ هجاخِم ألصاء اإلاِام.ل ً٨يدخاط َظا الخٟؿحر الى
بزباث ٖلمي مً زال ٫صعاؾاث الخ٣ت.
الاؾخيخاج و آلاؿاق اإلاؿخلبليت:
ؾمدذ لىا الضعاؾت الخاليت باإلظابت ٖلى الدؿائ ٫ألاؾاسخي ْ ؤٞاصث بٓظٓص ٢هٓع في ؤصاء ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض إلاِام
هٓغيت الٗ٣ل٦.ما ؤن صعظت الخسل ٠الٗ٣لي ،اإلاؿخٓٔ اللٓٛر هي مخٛحراث يم٨جها بخضار ٞغْ ١في ؤصاء هٓغيت الٗ٣ل  ،ل٨جها
جب٣ى ٚحر ٧اٞيت لكغح الخىا ٌ٢الظر سجلخّ بٌٗ هخاثج خاالث الضعاؾتَْ،ظا ٢ض يٗٓص الى ٖضم ججاوـ ؤلاٖخالالث التي
يٗاوي مجها اإلاهابحن بالخٓخضْ،هي اإلاحزة التي ؤْالَا الباخشحن ال٨ىضيحن ( ٞ ْ Mottronغي )ّ٣اَخماما ْ جغ٦حزا ٦بحريً في
مداْلتهم قغح الخٓخض.
٦ما ْ يديذ لىا َظا الٗمل البدثي ج٣ضيم عئيت مؿخ٣بليت مً زال ٫ج٣ضيم بٌٗ الا٢تراخاث البدشيت ْ اٖ٫مليت اإلاخٗل٣ت
با٦دؿاب هٓغيت الٗ٣ل ٖىض ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض ْ التي هٓظؼَا ٦ما يلي :
يخُلب ج٣ييم ألاصاء في ا٦دؿاب هٓغيت الٗ٣ل اهجاػ صعاؾاث َٓليت جدبٗيت لخاالث ؤَٟا ٫مهابحن بالخٓخض،ألن َظاؤؾلٓب البدثي يٗض مهضع زغر يٓٞغ مٗلٓماث َامت خٓ ٫ال٣ضعاث السانت بهاالء ألاَٟا ْ .٫مً ظِت ؤزغٔ ٞالىجاح في
اإلاِام الخجغيليت اإلادضْصة ػمىيا ال يٗجي الىجاح في الخياة اليٓميت ألن مؿإلت الخٗميم هي عَان خ٣ي٣ي ال٦دؿاب هٓغيت الٗ٣ل
ٖىض َاالء ألاَٟا.٫
مغاٖاة ال٣ضعاث السانت ( )Sur-Habilitésلؤلَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض في حؿُحر بغامط ٞغصيت لخٗليم هٓغيت الٗ٣لٞ،خإزغاللٛت يٓ٩ن مصخٓب ب٣ضعة بصعا٦يت ؾمٗيت -بهغيت ٖاليت ؤْ جٓ٩ن مغا ٤ٞللخ٨ٟحر اإلاىُ٣ي ٚحر لٟٓي الٗالي.
ٖلى اإلاغبٓن حصجي٘ ؤْلياء ألاَٟا ٫اإلاهابحن بالخٓخض ٖلى الاؾخمغاع في اؾخسضام لٓؾيلت الخٓانل) (Pecsم٘ ؤبىائهم في باقي ألاْ٢اثٞ ،هي مً الٓؾاثل ال٣ليلت التي حؿاٖض اإلاخٓخض ٖلى الخٓانل م٘ آلازغ.
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الخهاةو الىـؿيت والاحخماعيت لؤلخضار الجاهدحن
واؾتراجيجياث ئعاصة جأَيلهم في الجؼابع
أ.ؾاميت قيىاع/حامعت باجىت،1الجؼاةغ

ملخو:
َضؿذ الضعاؾت الخاليت بلى ال٣اء الًٓء ٖلى ْاَغة ظىٓح ألاخضار ْحكغيدِا هٟؿيا ْاظخماٖيا ٓ٦اَغة اؾخٟدلذ في
مسخل ٠اإلاجخمٗاث زانت مجخمٗىا الجؼاثغرْ،باٖخباعَا مً ؤَم اإلاكا٧ل التي جٓاظّ ألاؾغة ْاإلاجخمْ٘،الخىاْ ٫ا٫هٓغر
لِظٍ الٓاَغة مِم في جٟؿحرَا ْالبض مىّٚ،حر ؤن َظا الخىاْ ٫البض ؤن يدٔ باؾديٟاء ٧ل الجٓاهب الٟاٖلت ْاإلاازغة ٞحهاْ.في
َظٍ اإلاضازلت ؾٓ ٝوؿلِ الًٓء ٖلى ؤهٓإ ألاخضار الجاهدحن ْزهاثهِم الىٟؿيت ْالٗٓامل اإلاؿاَمت في
اهدغاِٞم،بياٞت الى الخُغ ١الى حجم ْاَغة الجهٓح في الجؼاثغ ْما ؾُغجّ الضْلت مً بغامج ْاؾتراجيجياث ْختى ماؾؿاث
لغٖايت َظٍ الٟئت ْالخٟ٨ل بهم ْبٖاصة جإَيلِم ،بياٞت الى جٓييذ الؿبل الٓ٢اثيت للخض مً جٟصخي َظٍ الٓاَغة.
اليلماث اإلاـخاخيت :السهاثو الىٟؿيت ْالاظخماٖيت ،بٖاصة الخإَيل،ألاخضار الجاهدٓن.
ملضمت:
الجىٓح َٓ حٗبحر يٗجي ٖاصة اهتها ٥ألاخضار (الهليت الظيً لم يخجاْػْا ؾً الغقض الجىاجي) لل٣اهٓنْ ،يكمل جل٪
ً
ْ،ؤيًا جل ٪ألاٗٞا ٫التي حٗخبر ٚحر ألاْبئت ٢اهٓهيت  ِ٣ٞلؤلخضار صْن
ألاٗٞا ٫التي حٗخبر ظغاثم بطا ٢ام باعج٩ابها البالٓٛن
ؾً الغقض الجىاجي ،مشل قغاء المقغْباث ال٨دٓليت في البالص التي ال جمى٘ ٓ٢اهيجها حٗاَي اإلاكغْباث ال٨دٓليت لل٨باع.
ْيؿخسضم مٗٓم الىاؽ حٗبحر ظىٓح ألاخضار ليكمل ؤر شخيء يٓ٣م بها ألاخضار يخٗاعى م٘ مٗايحر اإلاجخم٘ ْ٢يمّ اإلاخٗاعٝ
)(1
ً
٢اهٓهيا ؤْ ٚحر ٢اهٓوي
ٖلحها ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ ٓ٧هّ
ْألاخضار الجاهدٓن َم ؤشسام عًٓٞا الاهخماء الاظخماعيْ ،جى٨غْا لل٣يم ألازال٢يت ْالش٣اٞيت التي ؤ٢غَا اإلاجخم٘
زال ٫ؾيا ّ٢الخاعيذيْ ،يخمحز َاالء بال٣ٟغ الٓظضاوي٣ْٖ ،م الًمحر خيض ال يكٗغْن بالظهب ٖلى ما يٓ٣مٓن بّ مً
)(2
مسالٟاث ْظغاثم بد ٤آلازغيً ،جٓ٣صَم اللظة في ٧ل ما يٟٗلْن ْيخمحزْن بال٨ظب ْال يكٗغْن بالشجل.
ْمك٩لت ظىٓح ألاخضار ْاَغة ٖغٞتها اإلاجخمٗاث اللكغيت ٢ضيما ْخضيشاْ ،عٚم الخبايً في اإلاؿخٓٔ الا٢خهاصر
ْالاظخماعي للضْ ،٫بال ؤجها مخٟكيت في البالص الىاميت مشل البالص اإلاخ٣ضمت)ْ ،(3م٘ طلٞ ٪ةن ٧ل بالص ج٣غ مدضصاث ا٫ؾلٓ٥
)(1مهُٟاْر ،مدمض( :)2008م٣ا ٫ميكٓع في مٓ:٘٢
http://www.djelfa.info/vb/forumdisplay.php?s=1e775b98d253413bd163bd7acf70a4a0&f=97

)(2ميػاب،هانغ (" :)2005ؾيىىلىحيت الجىىح" :مدضصاث-جىاْالث هٓغيت-اؾتراجيجياث٢ْ-ايت ْٖالط" ،1ٍ ،ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب ،م.37
)(3قاػا،٫ظان (" :)1962حىاح ألاخضار"،جغظمت :الٟ٣امٖ،بض الؿالم،ال٣اَغة :اإلااؾؿت اإلاهغيت الٗامت للخإليْ ٠الترظمت ْاليكغ ،م.6
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الجاهذ لضحها ْ٣ٞا لدكغيٗاتها ْٓ٢اهيجها الاظخماٖيت السانت بهاْ،بالخالي يسخل ٠الؿلٓ ٥الجاهذ بازخال ٝاإلاجخم٘ الظر ي٘٣
ٞيّ َظا الؿلٓٞ ،٥ما يٗض ؾلٓ٧ا ظاهدا ؤْ مىدغٞا في مجخم٘ ما٢،ض ال يٗض ٦ظل ٪في مجخم٘ آزغْ .بٓظّ ٖام يمً٨
)(4
الاخخ٩ام بلى زالر مد٩اث عثيؿيت ال بض مً جٓاٞغَا لى ٫ٓ٣ؤن الؿلٓ ٥ظاهذْ ،هي:
 مضٔ جٓاٞغ قغٍْ السُٓعة في الؿلٓ.٥ مضٔ اؾخمغاع الؿلْٓ ٥ج٨غاعٍ. مضٔ ْظٓص الاججاٍ الٗضْاوي في الؿلٓ ٥هدٓ اإلاجخم٘.ْٖلى َظا ٞال يم٨ىىا الخ٨م ٖلى ؾلٓ ٥ما بإهّ ظاهذ ما لم جخٓاٞغ ٞيّ السُٓعة ٖلى الٟغص ْٖلى اإلاجخمْ٘ ،ؤن يٓ٩ن َظا
الؿلٓ ٥مخ٨غع ْمؿخمغ ٖلى مضٔ ػمجي ْاضر.
ْالٗضيض مً الضعاؾاث خاْلذ جٟؿحر ظىٓح ألاخضار ْ ٤ٞعئٔ هٓحرة مخىٖٓتْ ،بدشذ في الٗٓامل اإلااصيت اليّ ؾٓاء ٧اهذ
زانت بّ ؤْ ببيئخّ٦ْ ،ظا السهاثو ْالؿماث اإلامحزة للؿلٓ ٥الجاهذ.
ْيب٣ى الؿلٓ ٥الجاهذ ؾلٓ ٥ال ؾٓر اهدغافي ،حؿعى الضعاؾاث ْألابدار الى ال٨ك ًٖ ٠ظمي٘ ٖىانغٍ مً ؤظل الخض مىّ
ؤْ حصسيهّ مب٨غا للخيلٓلت صْن اهدكاعٍ في اإلاجخم٘.
مكيلت الضعاؾت :ظاءث َظٍ الضعاؾت لخجيب ًٖ الدؿاؤالث الخاليت:
 ما اإلا٣هٓص باألخضار الجاهدحن؟ ْما هي ؤهٓاِٖم؟ ما هي السهاثو الىٟؿيت اإلاميػة لؤلخضار الجاهدحن؟ ما هي الٗٓامل اإلاؿاَمت في ظىٓح ألاخضار؟ ٦ي ٠جخم الغٖايت الىٟؿيت ْبٖاصة الخإَيل باليؿبت لؤلخضار الجاهدحن في الجؼاثغ؟أَميت الضعاؾت:حؿخمض َظٍ الضعاؾت ؤَميتها مً ؤَميت اإلآيٕٓ الظر جدىاْلّٞ ،هي حؿعى الى ج٣ضيم هٓغة حكغيديت خٓ٫
ٞجىٓح ألاخضار يٗض مً ؤ٦بر اإلاكا٧ل التي جٓاظّ اإلاجخمٗاث بازخال ٝخًاعاتها ْز٣اٞاتها هٓغا ألهّ يمـ بلبىت مِمت مً
البىاء الاظخماعي َْم اليلء اإلاٖٗٓ ٫ليّ مؿخ٣بال في ٖمليت الخُٓع ْالخىميتَ،ظا مً الىاخيت الىٓغيت ،ؤما مً الىاخيت
الٗمليت ٞخٗخبر َظٍ الضعاؾت لبىت حؿاٖض في جإؾيـ ْحؿُحر بغامج ٖالظيت ْختى ْ٢اثيت الزتزا٧ ٫ل الجٓاهب الؿلبيت
اإلاِضصة للخضر ْ ٤ٞزلٟيت ز٣اٞيت جىاؾب بيئخّ ْزهاثهّ الىٟؿيت ْالاظخماٖيت.
أَضاؾ الضعاؾت :حؿعى الضعاؾت الخاليت بلى جد٣ي ٤ألاَضاؾ الخاليت:
 جٓييذ مِٟٓم ألاخضار الجاهدحن ْؤهٓاِٖم. الخٗغٖ ٝلى السهاثو الى٠ؾيت اإلامحزة لؤلخضار الجاهدحن. جٓييذ الٗٓامل اإلاؿاَمت في ظىٓح ألاخضار. جٓييذ ؾبل الغٖايت الىٟؿيت ْبٖاصة الخإَيل اإلا٣ضمت لؤلخضار الجاهدحن في الجؼاثغ.)(4الِمكغر،مدمض ٖلي ُ٢ب ْآزغْن(":)1997مكيلت الجاهدحن"،1ٍ،الغياى:م٨خبت الٗبي٩ان ،م.11
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 -1مـهىم ألاخضار الجاهدحن وأهىاعهم:
الجىٓح في اللؼت الـغوؿيت ْ Délinquanceاللؼت الاهجلحزيت  Delinquencyمٖىاٍ ؾلٓ ٥مىدغْ ٝمظهبْ ،يض ٫في مٗٓم
)(1
ال٨خاباث ٖلى الؿلٓ ٥ؤلاظغامي.
ْانُالخا ظىٓح ألاخضار َٓ زغْط الخضر ًٖ الُغي ٤الؿٓرْ ،ب٢ضامّ ٖلى مماعؾت ؤخض ؤهماٍ الؿلٓٚ ٥حر
الاظخماعي ْؤلاظغامي الظر يخٗاعى الظر يخٗاعى م٘ اإلاٗايحر الاظخماٖيت ْال٣اهٓهيت اإلاٗمٓ ٫بها صْن بلٓ ٙالؿً ال٣اهٓهيت
)(1
التي جديذ مدا٦مخّ ْمؿاءلخّ.
َْٓ ٖمٓما حٗبحر ًٖ ٖضم الخ٨ي ٠الىاشخئ ًٖ ٖٓامل مسخلٟت ماصيت ْهٟؿيت ،جدٓ ٫صْن ؤلاقبإ الصخيذ لخاظاث
)(2
الخضر.
ْٞيما يلي هٓعص بعٌ الخعاعيف للخضر الجاهذ خؿب ْظِاث الىٓغ آلاجيت:
 مـهىم الح صر الجاهذ في الكغيعت ؤلاؾالميت:
ي٣هض بالجىٓح في الكغيٗت ؤلاؾالميت السغْط ًٖ َاٖت ْمىهج هللا ؾبداهّ ْحٗالى َْٓ الضيً الظر اعجًاٍ للىاؽ بما
)(3
يخًمً مً ؤْامغ ْهٓاهي جىٓم للىاؽ ؤمٓع خياتهم.
ْظىٓح ألاخضار َٓ "اإلادٓٓعاث الكغٖيت التي يغج٨بها ألاخضار في ؾً حصازتهمْ ،التي بطا ا٢ترِٞا البالٓٛن ٖضث ظغاثم
)(4
يٗا٢بٓن ٖلحها بالخضْص ْال٣هام ْالخٗؼيغ".
 مـهىم الخضر الجاهذ في علم الىــ:
الخضر الجاهذ َٓ طل ٪الٟغص الظر يغج٨ب ٗٞال يسال ٠ؤهماٍ الؿلٓ ٥اإلاخٖ ٤ٟليّ لؤلؾٓياء في مشل ؾىّ ْفي بيئخّ،
هديجت مٗاهاجّ لهغإ هٟسخي ال قٗٓعر زابذ وؿليا ،يض ّٗٞال بعاصيا العج٩اب َظا الٟٗل الكاط ٧الؿغ٢ت ؤْ الٗضْان ؤْ
)(5
ال٨ظب ؤْ الخبٓ ٫الالبعاصر ؤْ ً٢م ألاْاٞغ ؤْ الاهُٓاء.
ْالخضر الجاهذ يٗبر ًٖ ٖضم الخ٨ي ٠الىاجج مً ٖٓامل مسخلٟت ماصيت ْهٟؿيت جدٓ ٫صْن ؤلاقبإ الصخيذ لخاظاث
الخضر.
٦ما يغٔ ؤههاع مضعؾت الخدليل الىٟسخي ؤن الخضر الجاهذ َٓ الظر جخٛلب ٖىضٍ الضْا ٘ٞالٛغيؼيت ْالغٚباث ٖلى ال٣يم
)(6
ْالخ٣اليض.
)ٖ (1بض اللُي ،٠عقاص ؤخمض (" :)2007اهدغاؾ الهؼاع مؿإوليت مً؟" ،1ٍ ،ال٣اَغة :صاع الٓٞاء لضهيا الُباٖت ْاليكغ ،م.14
) (1ظبلٓٞ ،ػر مدمض (" :)2000الصخت الىـؿيت وؾيىىلىحيت الصخهيت" ،ؤلاؾ٨ىضعيت :اإلا٨خبت الجامٗيت ،م م.412-411
)ٓ٢(2اؾميت ،مدمض ٖبض ال٣اصع (":)1992حىىح ألاخضار في الدكغيع الجؼاةغر " ،1ٍ ،الجؼاثغ :اإلااؾؿت الَٓىيت لل٨خاب ،م.63
)(3ؾٗيض العجمي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .34
)(4الضيب مدمض (" :)1997الخضمت الاحخماعيت في مديِ هؼالء السجىن وألاخضار" ،ال٣اَغة :م٨خبت ألاهجلٓ اإلاهغيت ،م.266
)ٖ (5بيض،ماظضة بهاء الضيً الؿيض (":)2008الًؼِ الىـس ي ومكىالجه وأزغٍ على الصخت الىـؿيت"ٖ ،1ٍ ،مان :صاع نٟاء لليكغ
ْالخٓػي٘ ،م.275
) (6مدمض ٓ٢اؾيمت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م.64-63
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 مـهىم الخضر الجاهذ في علم الاحخماع:
)(7

الخضر الجاهذ َٓ ضخيت ْغْ ٝؾيئت اظخماٖيت ٧اهذ ؤْ اظخماٖيت ؤْ ا٢خهاصيت ؤْ ز٣اٞيت ؤْ خًاعيت.

ْجغٔ نىؿيا عوبيؿىن  Sofia Robisonؤن الجاهذ يٓ٣م بؿلٓ ٥يٗاعى مهلخت الجماٖت في ػمان ْم٩ان مٗيىحن بهغٝ
الىٓغ ًٖ ٦كَٓ ٠يت الٟاٖل ْبهغ ٝالىٓغ ًٖ ج٣ضيم الٟاٖل بلى اإلاد٨مت.
ْعؤٔ بلىىع وقيلضون  Blenor & Scheldonبإن الخضر يجىذ خحن يكٗغ بؿٓء الخ٨ي ٠م٘ الىٓام الظر يٗيل ٞيّ.

)(1

ْيٗخبر الخضر الجاهذ ضخيت ْغْ ٝؾيئت اظخماٖيت ٧اهذ ؤْ ا٢خهاصيت ؤْ ز٣اٞيت ؤْ خًاعيت ،بط يٗغ ّٞبإهّ مً يٗاوي
مً زلل في بىاثّ ال٣يمي بديض حؿيُغ ٖليّ ٢يم الاهدغاْ ٝالجغيمت ْالالمباالة ْ٦غاَيت اإلاجخمْ٘ ،يٗ ٠الاهخماء لؤلؾغة
)(2
ْالبيئت اإلاديُت.
 مـهىم الخضر الجاهذ في اللاهىن:
بن ٖلماء ال٣اهٓن ؤقاعْا بلى ؤن مِٟٓم ظىاح ألاخضار يدمل هٟـ مٗجى الؿلٓ ٥ؤلاظغامي لضٔ البالْ ،ٜالٟغ ١بحن
الؿلٓ ٥الجاهذ ْالؿلٓ ٥ؤلاظغامي يخدضص خؿب الؿً ال٣اهٓوي للمجخم٘ الظر يٗيل ٞيّ الٟغص.
ْيخٕ ٤ٟإلااء الجغيمت ٖلى ؤن الجغيمت هي ٧ل ٗٞل ؤْ امخىإ يٗا٢ب ٖليّ ال٣اهٓنْ(3) .يُل ٤الجىٓح ٖلى الخضر الظر
)(4
يسال ٠الٓ٣اهحن ؤيًا ،باعج٩ابّ ظغيمت ؤْ ظىدت ؤْ مسالٟت جاصر بلى بصاهخّ.
ْالخضر الجاهذ َٓ الٟغص الظر يٗخضر ٖلى خغيت ال٣اهٓنْ ،يغج٨ب ٗٞال ههى ٖىّ في ؽن مٗيىتْ ،لٓ ؤجاٍ البال ٜلٓ٘٢
)(5
جدذ َاثلت الٗ٣اب ،ؾٓاء ٧ان َظا الٟٗل مسالٟت ؤْ ظىدت ؤْ ظىايت.
َْىا ٥مً عؤٔ ؤن الهٛحر الظر ي٣ل ٖمغٍ ًٖ ؾً مٗيىت َْٓ18ؾىت يٗض ظاهدا  ِ٣ٞبطا خ٨مذ مد٨مت ألاخضار
)(6
ٖليّ بهظا.
ْ٢ض ٖغ ٝؤيًا بإهّ "٧ل شسو لم يخم الضامىت ٖكغ مً ٖمغٍ اعج٨ب ٗٞل يٗا٢ب ٖليّ ال٣اهٓنْ ،نضع بد ّ٣خ٨م
)(7
باإلصاهت".
ْٖمٓما يم ً٨ال ٫ٓ٣ؤن الخضر الجاهذ َٓ"الهٛحر الظر ؤجم الؿً التي خضصَا ال٣اهٓن للخميحزْ ،لم يخجاْػ الؿً التي
خضصَا لبلٓ ٙالغقضْ ،ي٣ضم ٖلى اعج٩اب ٗٞل يٗخبرٍ ال٣اهٓن ظغيمت ٧الؿغ١ة ؤْ ال٣خل ؤْ ؤلايظاء ؤْ الاٚخهاب ؤْ ؤر ٗٞل
)(7ماظضة ٖبيض،مغظ٘ ؾاب ،٤م.275
) (1مدمض ٓ٢اؾميت،مغظ٘ ؾاب ،٤م م.64-63
) (2ؾٗض،ؤؾٗض ههي":)1997(٠ئعضاص بغهامج في اللعب الجماعي لخعضيل الؿلىن الالجىاؿلي لضي ألاخضار الجاهدحن"،عؾالت ماظؿخحر ٚحر
ميكٓعة،م.33
)(3ؾٗيض العجمي،مغظ٘ ؾاب ،٤م.34
) (4خؿً ،مدمض ٖلي (":)1970عالكت الىالضيً بالُـل وأزغَا في حىاح ألاخضار" ،ال٣اَغة :م٨خبت ألاهجلٓ اإلاهغيت ،م.20
)(5ماظضة ٖبيض ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.275
) (6الجميلي ،خحرر زليل (" :)1998الؿلىن الاهدغافي في ئَاع الخلضم والخسلف" ،ؤلاؾ٨ىضعيت :اإلا٨خب الجامعي الخضيض ،م.117
)٩ٖ(7اقت ،ؤخمض (" :)1992الُب الىـس ي اإلاعانغ" ،ال٣اَغة :اإلا٨خبت ألاهجلٓ اإلاهغيت ،م.15
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آزغ يٗا٢ب ٖليّ ال٣اهٓن إلاؿاؾّ بؿالمت اإلاجخم٘ ْؤمىّ ،مما يٗخبر اهدغاٞا خاصا ؤْ بٗباعة ؤص ١اهدغاٞا ظىاثيا"٢ْ (8).ض
ازخل ٠الباخشٓن بازخال ٝاججاَاتهم في جميحز ؤهٓإ ألاخضار الجاهدحن ،مجهم مً اجٖ ٤ٟلى بٌٗ ألاهٓإ ْمىّم مً ازخل٠
٧ليا في ج٣ؿيماجّ ألهٓإ ألاخضار الجاهدحنْٞ .يما يلي ٖغى لبٌٗ ؤهٓإ ألاخضار الجاهدحن:
 خضر العهابت:
َ 1946ظا الىٕٓ بالجاهذ اإلاُب٘ اظخماٖيا َْٓ،الىٕٓ الؿاثض بحن ألاخضار الجاهدحن ،الظر ال
ْيؿمي حىىحز وَيىيذ
يٓ٣م بيكاَّ بال يمً ظماٖت مً اإلاىدغٝيً مشلّ َْٓ.في الٗاصة ال يدخمل الٓخضةْٖ،لى اؾخٗضاص لل٣يام بإر ٖمل مً ؤظل
الجماٖت التي ييخمي بلحها ،بط ؤن مٗايحر الجماٖت ٖىضٍ ؤَم مً ؤر مٗايحر ؤزغٔ ،لظل٧ ٪ان َظا الىٕٓ مً ؤنٗب خاالث
الجىٓح لخاظخّ الضاثمت بلى الجماٖت اإلاىدغٞت التي يهٗب ٖؼلّ مجها.
ْجخسظ اإلاٗايحر الخاليت لخدضيض َظا الىمِ:
 الهضا٢ت م٘ ؤمشالّ مً الجاهدحن ممً لِم اخخ٩ا ٥بغظا ٫ألامً. يٓ٣م بضْع بيجابي في الجماٖت اإلاىدغٞت. يٓ٣م باألٖما ٫ؤلاظغاميت م٘ ظماٖخّْ ،ؤخياها ٢ليلت ٢ض يٓ٣م بها مىٟغصا. ي٨دسخي بمِٓغ َْبإ الجاهدحن مً ظماٖخّْ ،يخ٩لم بالُغي٣ت ا٫حي يخ٩لمٓن بها. يترصص ٖلى صْع اللِٓ ْؤخيائها. ؤلاعخضاتي الال احخماعي:
عؤٔ عاصٌ وويىمان  Radel & Winmanؤن الاٖخضاجي الاظخماعي َٓ الخضر اإلامخلئ بال٨غاَيت مً طْر ألاها الًٗي٢ْ.٠ض
ْي٘ مٗايحر لخدضيض َظا الىمِ ْهي:
 الٗؼلت ًٖ ألانض٢اء. ال٣يام بيكاَّ مىٟغصا. العجؼ ًٖ الاهخماء ألر ظماٖت. ال يٓظض لّ ؤنض٢اء خميمٓن م٣غبٓن يخمحز بالشجل ْالاوسخاب. ٚحر مدبٓب ٖىض آلازغيً. -حٛيب ٖىّ نٟاث ال٣ياصة.

)(8شخاجت ،مدمض ْآزغْن (" :)1994علم الىــ الجىاتي" ،صاع ٚغيب للُباٖت ْاليكغ ْالخٓػي٘ ،م.207
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 الجاهذ العغض ي:
 1961ؤن َظا الىمِ يىدغْ ٝي٣بٌ ٖليّ العج٩ابّ ما يسال ٠ال٣اهٓن هديجت لؿٓء ج٣ضيغٍ للمٓ ٠٢ؤْ
عؤٔ واجىبرج
إلاكا٧ل اٖتريذ َغي ٤همٍٓ الؿٓر.ؤر ؤن يٓ٩ن ٖاصة ؾٓيا في جٓ٩يىّ الىٟسخيٚ ،حر ؤهّ لم ي٣ضع زُٓعة ما ٢ام بّْ ،لٗلّ
٢ام بما ٢ام بّ ألهّ عؤٔ ٧ل مً خٓلّ يٓ٣مٓن بىٟـ الٟٗل ،ؤْ لٗلّ ٢ام بّ الٖخ٣اصٍ ؤن َظا ٖمل يضٖ ٫لى الصجاٖت،
ْجٓ٩ن اإلاسالٟت التي يغج٨بها َظا الجاهذ ؤحياها زُحرة مً هاخيت هخاثجِا ال مً هاخيت ال٣هض ٞحها.
 الجاهذ العهابي:
ؤقاع ْاجىبرط بلى ؤن َىا ٥خاالث يٓ٩ن ٞحها الجىٓح هديجت لهغإ يخم الخٗبحر ٖىّ بؿلٓ ٥اهدغافيْ .الجاهدٓن مً َظا
)(1
الىمِ مً ؤبىاء الُب٣اث اإلامخاػة اظخماٖيا ْال يم ً٨ؤن يٗؼٔ اهدغاِٞم بلى ألاؾباب الاظخماٖيت اإلاٗغْٞت ٧ال٣ٟغ مشال.
ْيٗؼٔ َظا الىمِ مً الجىٓح بلى نغإ هٟسخي هاشخئ ًٖ اإلاٗاملت الٓالضيت ْألاؾغيت الساَئت ٞيٓ٣م بالخٗبحر ًٖ
نغاٖاجّ بك٩ل مىدغْٖ.ٝاصة ي٣بٌ ٖلحهم ْيٗترٓٞن بجغيمتهم اٖتراٞا نغيدا ،إلخغاط ؤْليائهم ْلجظب اهدباَِم ؤْ حٗبيعا
)(2
لِم ًٖ مٗاملتهم ال٣اؾيت التي يٗاملٓجهم بها.
 الخضر اإلاكغص:
َْٓ الظر يدتر ٝؤٖماال جدِ مً ٢ضع ؤلاوؿان ؤْ ال جلي ٤ب٨غامخّ٧،اخترا ٝمِىت الدؿٓ ٫في الكٓاعٕ الٗامت ،ؤْ بي٘
بٌٗ ألاقياء اللؿيُت ْزانت بحن الؿياعاث في الكٓاعٕ اإلا٨خٓت ْٖىض بقاعاث اإلاغْعَْ ،ظٍ الٟئت بداظت بلى الغٖايت
ْالخمايت ْالتربيت ْالخٓظيّ اإلانهي.
 اإلاعغى لالهدغاؾ:
َْٓ الظر يخٓاظض بغ٣ٞت ؤخض اإلاىدغٞحن ؤْ اإلاكغصيً،ؤْ ألاَٟاٚ ٫حر الكغٖيحن ؤْ اليخامى ؤْ الظيً يٗيكٓن خياة
الباؽ (٣ٞضان امؿ ً٨ؤْ ٣ٞضان الٓلي ؤْ اإلاٗيلْ،)...يخُلب الٓي٘ َىا ٖملياث ؤلاٖاهت ْاإلاؿاٖضة ْالخمايت ْعٖايت م٩اجب
)(3
السضماث الاظخماٖيتْ ،جخ٣ضم في َظٍ الخالت ْؾاثل الٓ٢ايت ٖلى ْؾاثل الٗالط.
 الىمِ اإلاسخلِ:
ليـ مً الؿِل جهيي ٠الؿلٓ ٥الجاهذ َب٣ا ألر همِ ،ألن الٓا ٘٢يبحن ؤن ٢ليال مً ألاٞغاص يم ً٨جدضيض همُِم
بيىما الٛالبيت ٢ض يىُبٖ ٤لحها ؤ٦ثر مً همِ٣ٞ .ض يٓظض بحن همِ الٗهابت مً يخه ٠ؾلٓ ّ٦باالٖخضاء٢ْ ،ض يٓ٩ن في َظا
الىمِ اإلايسخب اإلاجزْرٞ .الؿلٓ ٥الجاهذ ؾلٓ ٥مٗ٣ض ٢ض جخضازل ٞيّ ٖضة ٖٓامل مخٟاٖلت ٞيما بيجها يهٗب ٖؼلِا ًٖ
بًِٗاٟٞ .ي الُٟل الٓاخض ٢ض جلٗب ٖٓامل ٧الظ٧اء ْالخٓ٩يً الجؿماوي ْآلاباء ْاإلاضعؾت ْألانض٢اء صْعَا في ؾلٓ ،ّ٦ما

)(1ظال ،٫ؾٗض (" :)1966أؾـ علم الىــ الجىاتي" ،ؤلاؾ٨ىضعيت :صاع اإلاُبٖٓاث الجضيضة ،م م.276-273
)ٓٞ(2ػر ظبل ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.413
) (3قٓ٩ع ،ظليل ْصي٘(":)1998أمغاى اإلاجخمع :ألاؾباب -ألانىاؾ -الخـؿحر -الىكايت-العالج"،1ٍ،بحرْث :الضاع الٗغبيت للٗلٓم،م.61-60
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يدخم صعاؾت ٧ل خالت ٖلى خضَٔ ،ب٣ا لٓغِْٞا٢ْ ،ض يؿاٖض َظا ٖلى الِٟم اقترا ٥ؤ٦ثر مً مخسهو ْاخض لِٟم
)(4
ؾلٓ.ّ٦
 -2الخهاةو الىـؿيت اإلامحزة لؤلخضار الجاهدحن:
ؤقاع مهُـى حجاػر
 1981مً زال ٫صعاؾت ٢ام بها ٖلى ٖيىت مً ألاخضار الجاهدحن اإلآصٖحن بماؾؿاث بٖاصة
الخإَيل ،الى ؤن البييت الىٟؿيت لصسهيت الخضر الجاهذ جخه ٠بٗضة زهاثو جؼيض مً اخخماليت ؤلا٢ضام ٖلى اعج٩اب
الٟٗل الجاهذ٦ ،ما جؼيض مً نٗٓبت الخ٨يٞ ،٠هي جدىٕٓ مً خيض قضتها ْٖضصَا مً خالت ألزغٔ٦ ،ما ؤجها جذٞاٖل بضعظاث
مخٟاْجت مما يُٗي الصسهيت َابِٗا السام في ٧ل خالتْ .مً بحن الؿماث ألا٦ثر ْيٓخا ْج٨غاعا ْجإزحراْ ،التي جم مالخٓتها
مالخٓتها مً زال ٫الٗمل الٗالجي ْالتربٓر م٘ الجاهدحن ما يلي:
 الخجاطب الٓظضاوي ْصْعيت اإلاؼاطٞ ،الجاهذ ٧اثً مخ٣لب اإلاؼاط ما بحن اليكٓة ْالٟغح ْالخٟائْ ٫ؤلا٢ضام مً ظِتْ ،بحنالا٦خئاب ْالخؼن ْالدكائم ْالخساط ٫مً ظِت ؤزغٔ ،بديض ؤن خياجّ الىٟؿيت ْوكاَّ جد٨مِما َظٍ الضْعيت مما يجٗل
اؾخ٣غاعٍ ؤمغا نٗبا ْجٓظحهّ الخياحي مخٗثرا.
 الدؿغٕ في اجساط ال٣غاعاث ْالترصص ْنٗٓبت الازخياع. جبريغ الجاهذ لخالخّ اإلاؼاظيت باعظاِٖا الى جإزحراث اإلاديِ ْنٗٓباث الخإ٢لم مّٗ ،الا ؤن اإلاالخٓت الض٢ي٣ت ْاإلاخابٗتالُٓيلت ج٨ك ٠ؤن ألامغ صازلي ْطاحي ْؤن اإلاديِ لم ي ً٨في ٦شحر مً ألاخيان الا مشحرا إلاا َٓ ٧امً.
 الجاهذ مخهلب الغؤر مٟخ٣غ بلى اإلاغْهت ،يلر ٖلى جد٣يَ ٤لبّ بإؾغٕ ٞغنت ،ال يؿخُي٘ الاهخٓاع ْيخ٣بل يغْعة مغاٖاةبٌٗ الاٖخباعاث الخياجيت.
 ٖاظؼ ًٖ الخبهغ باإلاؿخ٣بل ؤْ الاخخياٍ لّ ؤْ ج٣ضيغ الىخاثج ألٗٞالّ ْما حؿلبّ مً يغع٦ ،ما ؤهّ حهخم  ِ٣ٞبالغٚبتالغاَىت ْيغْعة اقباِٖا ؤْ بالهٗٓبت آلاهيت ْيغْعة ججاْػَاْ .ل٣ض ؤَل ٤البٌٗ ٖلى َظٍ ا٫خالت اؾم الجزْيت ؤْ ٢هٓع
الًبِ الضازلي ،هؼْيخّ َظٍ ججٗلّ ٖاظؼا في ٦شحر مً ألاخيان ًٖ اؾخسالم الٗبر مً جهغٞاث آلازغيً ؤْ ختى مً
ججاعبّ الظاجيت ٦مٓظّ ْيابِ لؿلٓ٧اجّ ؾٓاء في الخايغ ؤْ اإلاؿخ٣بل.
 يكحر  Fritz Redlفي مال ّٟجـىً ألاها وكهىعٍ ،بلى ؤن الجاهذ ال يؿخِي٘ جهٓع اإلامْ ً٨اإلادخمل ْالبضيل٦ ،ما يخه٠الجاهذ بال٣هٓع في الخ٨ٟحر اإلاجغص ْفي ال٣ضعة ٖلى الخٗامل بالغمٓػَْ ،ظا ما ياصر بّ الى الخمغ٦ؼ خٓ ٫الظاث ْالجزْيت
ْاوٗضام ال٣ضعة ٖلى الدؿامي٧ْ ،لِا ؾماث ججٗل الخ٨ي ٠م٘ الٓاْ ٘٢جدمل اخباَاجّ ؤمغا نٗبا ْمٗ٣ضا٦ ،ما جسل٤
)(1
نٗٓباث ْاضخت ؤمام ٖمليت الخٗلم اإلاضعسخي.
 يٗاوي الجاهذ مً نٗٓبت ب٢امت خٓاع َاصت م٘ شسو زانت ؤمشالّ مً الجاهدحن ،خيض هالخٔ ؤهّ بضايت يداْ ٫ؤنيضا ًٖ ٘ٞمٓ ّٟ٢بك٩ل مىٓم ،ل ً٨ؾغٖان ما يخضَٓع الخٓاع مً الخٗبحر اللٓٛر الٗ٣الوي الى الخٗبحر الاهٟٗالي مً ًٚب
ْقخم ْحٗض َْغْب ،مما يترظم عجؼا ْاضخا ًٖ الخٗبحر ًٖ اهٟٗاالجّ ْ٢هٓعٍ ًٖ نياٚت ججغبخّ اإلاٗاقت مً خؼن ْؤلم
)(1
ؤْ ٞغح ْجٟائ.٫

)(4ؾٗض ظال ،٫مغظ٘ ؾاب،٤م.277
)(1حجاػر ،مهُٟى (" :)1995ألاخضار الجاهدىن" ،2ٍ ،بحرْث :صاع الُليٗت ،م م.416-415
)(1هٟـ اإلاغظ٘ ،م.419
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 يالخٔ لضٔ الجاهذ ٞيٌ لٓٛر ْؾِٓلت لٟٓيت ٦بحرة ،بال ؤجها جخمحز بالؿُديت اإلاٟغَتٞ ،اللٛت جسلٓ جماما مً الؿيا١الاهٟٗالي ْالٓظضاوي الظر يغا ٤ٞألا٩ٞاع ٖاصة.
 الجاهذ يٗاوي مً ايُغاب ؤْ ازخال ٫الٓخضة الجضليت للضيمٓمت َْٓ ،يخإزغ باإلااضخي بال ق ٪ل٨ىّ حهغب مىّ ،يبال ٜفياِْاع آالمّ ْيٟغٍ في جسيل ؾٗاصجّ َْٓ ،اما ؤن ي٨بذ َظٍ آلاالم لٗضم اؾخُاٖخّ اَمالِا ٞىجضٍ يٗممِا ٖلى الخايغ
)(2
ْيًٟي ٖلحها َابٗا مٟغَا مً اإلاإؾاْيت ْالباؽ ،ؤما اإلاؿخ٣بل  ِٓٞنٗب الخهٓع.
 )1963زهاثو الصسهيت الجاهدت ْالتي جخ٨غع ٚالبا لضٔ ألاخضار الجاهدحن في:
ْ٢ض لسو بيىاجيل (Pinntel
 ألاهىيتْ:هي مؿاْلت ًٖ مكاٖغ الٛئ ْالكٗٓع باإلخباٍ ْالخؿاؾيت،جبريغ ألاٗٞا،٫الخؿض ْالٛحرة ْاوٗضام ال٣ضعة ٖلىمغاٖاة آلازغيً.
 اإلايىعت الىحىصيتْ:جخسظ َاب٘ اإلايل هدٓ ٖضم الاؾخ٣غاع ْالخظبظب الٗاَٟي ْاإلاؼاجي،يٗ ٠ؤلاعاصة٢،لت م٣اْمت اإلاٛغياثْالبدض ًٖ الاقبإ آلاوي.
 العضواهيتْ:هي ال جدخاط الى جبريغ٩ٞ ،ل ٗٞل ظاهذ يخًمً بالًغْعة ٖضْاها ٖلى آلازغيً ْٖلى الظاث.)(3
 الالمباالة العاَـيتْ:جخلسو في اوٗضام الخؿاؾيت اججاٍ ألاٞغاص بياٞت الى اوٗضام مكاٖغ الخٗاَْ ٠الٛحريت.ْ٢ض الخٔ خامض ٖبض الؿالم ػَغان ؤن ٢لت مً الجاهدحن يدؿمٓن بالظ٧اء ٞإٚلبيتهم يٗا ٝالٗ،٫ٓ٣ؤما الصخت الىٟؿيت
الٗامت للجاهدحن ٞهي ؤ٢ل مً اإلاخٓؾِ ،بياٞت الى مجمٖٓت مً الٗيٓب الجؿميت ْ٦ثرة الخٗغى للخٓاصرْ ،يًي٠
 )1968الى َظٍ السهاثو اليكاٍ الخغ٧ي الؼاثض ْه٣و الخٗاْن ،بياٞت الى ألاهاهيت
بيترؾىن وآزغون ( Peterson et al
)(4
ْاإلاساَغة ْمىاْعة الؿلُت.
 -3العىامل اإلاإصيت لجىىح ألاخضار:
وكإ ًٖ حٗضص الىٓغياث ْالضعاؾاث اإلاٟؿغة لجًْح ألاخضار ؤهٓإ مخٗضصة مً ٖٓامل الاهدغاْ ٝالجىٓح ،مجها ما يخٗل٤
بجؿم ؤلاوؿان ْٖىانغٍ ْنٟاجّْ ،ما يخهل بالجاهب الخٓ٩يجي الضازلي هٟؿيا ٧ان ؤْ ٖ٣لياْ ،مجها ما يخهل بالجاهب
الٓعاسي ،بياٞت بلى الٗٓامل الاظخماٖيت ْالش٣اٞيتْٞ .يما يلي ؤبغػ العىامل:
 1-3العىامل الضازليت لجىىح ألاخضار:
ْهي الٗٓامل السانت بصسو الخضر ؾٓاء الىٟؿيت ؤْ البيٓلٓظيتْ ،هي:
-1-1-3العىامل الىـؿيت:
حٗغيذ مضاعؽ ٖلم الىٟـ اإلاٗانغة لخدليل ْ صاعؾت مغاخل جُٓع ؤلاوؿان مىظ َٟٓلخّ مداْلت جٟؿحر الؿلٓ٥
)(1
اللكغر الُبيعي ْ الجاهذ ٣ٞ ،ض صعؽ الِٞل ٖلماء هٟـ مكاَحر ؤمشا : ٫ؿغويض وأصلغ ويىهج وماهضوحاٌ وايىهىعن.
ْ ٢ض ؤؾٟغث صاعؾاث "  ًٖ " BRONNER-HEALYألاخضار الجاهدحن ،ؤن ظىٓخِم يغظ٘ بلى ؾٓء جٓ٩يً الظاث الٗليا

)(2هٟـ اإلاغظ٘ ،م.421
)(3هٟـ اإلاغظ٘ ،م.473
) (4ػَغان ،خامض ٖبض الؿالم (" :)1997الصخت الىـؿيت والعالج الىـس ي" ،2ٍ ،ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب ،م م.511-510
) (1مدمض ٓ٢اؾميت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.80
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ٖىضَم ٞلم جٓ٩ن َىا ٥نالث ٖاَٟيت ٓ٢يت جغبُِم بصسو يخه ٠بالؿلٓ ٥الاظخماعي الؿليم ْ لم يدؿغ لِم ؤن
)(2
يخ٣مهٓا شسهيت ؤخض الٓالضيً الهالخحن ْ طل ٪لٗضم بعجابهم بإؾغَم ؤْ الوٗضام نالتهم الٗاَٟيت بها.
٦ما ْ ٢ض يهيب الُٟل ؤمغاى هٟؿيت،جلجإ بلحها شسهيخّ لخمايت هٟؿِا ٖىضما يخٗظع ٖلحها الخٓا٧ ٤ٞالِؿخحريا
ْال٣لْ ,٤الىٓعاؾخيىيا ْالٓؾٓاؽ ْ ٚحرَاْ.ألامغاى الى٠ؾيت جسخل ًٖ ٠ألامغاى الٗهليت التي حٗٓص ؤؾبابها بلى بناباث
في اإلاش  ،لظل ٪ؤمىذ الدكغيٗاث الخضيشت ؤزغ الٗٓامل الىٟؿيت في الجىٓح ٞإلؼمذ الً٣اة بالخد ٤٣مً الضا ٘ٞالىٟسخي
للخضر ٢بل ؤن يٓ٣لٓا ٧لمتهم في قإهّ).(3
 2-1-3العىامل البيىلىحيت:
ٞيما يسو الٗٓامل البيٓلٓظيت للجىٓح ٣ٞض ٧ان للُبيب ْ ٖالم ؤلاظغام"ؾحزاع إلابروػو"ألاؾاؽ ألاْ ٫للىٓغياث
البيٓلٓظيت ألجها ٖؼث الؿلٓ ٥ؤلاظغامي بلى ؾماث ْنٟاث جٓ٩يييت في ألاٞغاص جٖ ُ٘٣لى ؤن مشل َاالء ألاشسام ما ْلضْا
بال ل٩ي يهبدٓا ٞيما بٗض مً الجاهدحن ؤْ اإلاجغمحن ْ ،مً بحن الٗٓامل البيٓلٓظيت اإلااصيت للجىٓح:
 الًعف العللي:ي٣هض بّ زلل في ال٣ضعة الٗ٣ليت هاظم ًٖ ؾٓء جٓ٩يً زل٣ي٧،الخٓ ٠٢في الىمٓ الٗ٣لي ؤْ الخإزغ في همٓ اإلال٩اث
الٗ٣ليت ٞ .الًٗ ٠الٗ٣لي َٓ الى٣و في صعظت الظ٧اء ْ في ؤٚلب ألاخيان يٓ٩ن ْعازيا ْمً هخاثجّ ٖضم ال٣ضعة ٕلى الخ٨ي٠
الاظخماعيْ .ل٣ض ؤزاعث الٗال٢ت بحن الخٓ٩يً الٗ٣لي ْؤلاظغام اَخمام الباخشحن في الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ٞغؤْا ؤن زمت
اعجباٍ بحن الخٓ٩يً الٗ٣لي ْؤلا٢ضام ٖلى اعج٩اب الجغاثم ٞمٗٓم اإلاىدغٞحن يٓ٩ن لضحهم ه٣و في الخٓ٩يً الٗ٣لي بضعظاث
)(4
مخٟاْجت.
ْٖلى الٗمٓم ٞالٗال٢ت بحن الظ٧اء ْالاهدغا ٝبٓظّ ٖام ليؿذ خاؾمتْ ،لَ ً٨ىاٖ ٥ال٢ت بحن هٕٓ الجغيمت ؤْ
الاهدغاْ ٝبحن الظ٧اءٞ ،األشسام ؤصخاب الظ٧اء الٗالي يغج٨بٓن الجغاثم التي جخُلب ٢ضعة ٖ٣ليت ٖاليت مشل ظغاثم
الىهب ْالاخخياْ ٫الٛل ْالؿغ٢اث اإلاضبغة جضبحرا مد٨ما ؤْ التزيي ،٠ؤما ألاخضار ؤعباب الظ٧اء اإلاىسٞ ،ٌٟةجهم يخٓعَٓن
)(1
في ظغاثم الؿغ٢ت الخاِٞت ْالًغب ْال٣خل.
ْ٧لما اهس ٌٟط٧اء الجاهذ ٧اهذ ظغيمخّ ؤ٢غب بلى ال٣ؿٓة ْالخدُيم ْ ،يؿِل ٖلى عئؾاء الٗهاباث حسسحرَم لترْيج
)(2
اإلاسضعاثْ،ؤٚلب اهدغاٞاث ها٢صخي الٗ٣ل مً ؤلاهار جخجّ بلى الاهدغاٞاث الجيؿيت.
 ايُغاب الؼضص الهماء:ظؿم ؤلاوؿان مؼْص بٗضص مً الٛضص ٧الٛضة الضع٢يت ْالىساميت ْالخىاؾليت ْحٗغَ ٝظٍ الٛضص بالهماء ألجها جهب
بٞغاػاتها في ٢ىٓاث زانت بديض حؿاٖض بٞغاػاتها(الِغمٓهاث)ٖلى الىمْٓ ،ايُغاب الٛضص الهماء الىاشخئ ًٖ ػياصة ؤْ
ه٣هان بٞغاػاث َظٍ الٛضص ياصر في ظمي٘ ألاخٓا ٫بلى ايُغاباث ؾلٓ٦يت ٗٞلى ؾليل اإلاشاٖ"٫ضم اهخٓام بٞغاػاث الٛضة

)(2ؤبٓ السحرْ َّ ،الٗهغة ،مىحرة (" :)1961اهدغاؾ ألاخضار في الدكغيع العغبي واإلالاعن" ،1ٍ ،ؤلاؾً٨صعيت  :ميكإة اإلاٗاع ،ٝم.100
) (3مدمض ٓ٢اؾميت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.83
)(4ظٟٗغ ،مدمض ٖلي (صؽ)" :ألاخضار اإلاىدغؿحن :صعاؾت ملاعهت" ،لبىان :اإلااؾؿت الجامٗيت لليكغ ْالخٓػي٘ ،م.35
) (1الؿيض ،عمًان (" :)1993ئؾهاماث الخضمت الاحخماعيت في مجاٌ اهدغاؾ ألاخضار" ،ؤلاؾ٨ىضعيت :صاع اإلاٗغٞت الجامٗيت،م.145
)(2مدمض الضيب ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .147
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الضع٢يت ياصر بلى ػياصة الؿلٓ ٥الٗضْاوي لضٔ ألاٞغاص ٦ما ؤهّ يم ً٨جٟؿحر بٌٗ ؤهٓإ الاهدغاٞاث الجيؿيت بلى ايُغاب
ً
)(3
الٛضص الخىاؾليت ْجدضيضا ػياصة الِغمٓن الجيسخي الظ٦غر".
َْ٨ظا ٣ٞض يٓ٩ن الىمٓ الجيسخي اإلاب٨غ لؤلَٟا ٫خاٞؼا لالهؼال ١بلى زبراث ظيؿيت مب٨غة٦ ،ما ؤهّ ٢ض يخإزغ الىمٓ
الجيسخي ؤْ يسخلٖ ٠ىض اإلاغاَ ٤ؤْ اإلاغاَ٣ت مما ٢ض ياصر بلى ؤن جِٓغ الٟخاة بمِٓغ يدؿم بالغظٓلت ،ؤْ يِٓغ الٟتى بمِٓغ
يدؿم باألهٓزتْٖ ،مٓما ٞمً بحن ال٣اثمت اإلادخٓيت ٖلى اإلاخٛحراث الؿلٓ٦يت ْالتي جازغ ٞحها الٓعازت :ايُغاب الجيىاث
)(4
الجيؿيتْ ،اليكاٍ الؼاثضْ ،اإلايل للظَانْ ،الؿلٓ ٥الٗضْاوي.
 العجؼ الجؿمي والعاَاث:ً
حكحر الضعاؾاث بلى ؤن الٗاَاث ْالى٣اثو الجؿميت جٓ٩ن طاث جإزحر بالٖ ٜلى الصسهيتٞ ،مشال ٢هغ ال٣امت بك٩ل ٚحر
ٖاصر ْلٓن اللكغة ْالٗغط ْال٨ؿاح ْيٗ ٠البهغ ْالٗمى ْالهم ٧.ل َظٍ مىا٢و جلٗب صْعا َاما في خياة ألاٞغاص
اإلاهابحن بها في ٞترة ما مً ٞتراث خياتهمْ ،ؤخياها ياصر الؿلٓ ٥الخٗٓيطخي الظر يلجإ بليّ اإلاهاب ل٩ي يٗٓى ًٖ ه٣هّ
)(5
بلى الؿلٓ ٥الهدغافي.
 3-1-3الجيـ :
ؤ٦ضث الضعاؾاث الجىاثيت ؤن اهدغا ٝالظٓ٧ع ؤ٦ثر مً اهدغا ٝؤلاهار عٚم ازخالِٞا في ج٣ضيغ ما يغج٨بّ ٧ل ظيـ مً
ظغاثم خيض ؤمخض السال ٝالجيسخي ختى قمل ؤهٓإ الجغاثمْ .يغٔ إلابرْػْ ؤن َظا الازخال ٝفي وؿبت ؤلاظغام بحن الجيؿحن
ؾلبّ الخٓ٩يً البيٓلٓجي السام ٖىض ؤلاهار ٞيؿبت ؤلاظغام ٖىض اإلاغؤة ؤ٢ل ألن شسهيتها حٗخمض ٖلى جٓ٩يجها البيٓلٓجي
)(1
ٞخميل صاثما بلى ؤن جٓ٩ن مدآٞت.
ْ٢ض ؤظغيذ صعاؾت في واليت هىلىعاصو في الىالياث اإلاخدضة ألامغيىيت ٖلى ٖيىت مً ألاخضار طٓ٧ع (بحن18ْ10ؾىت) ْبهار
(بحن21ْ10ؾىت) ٞمٗٓم ظغاثم ؤلاهار ٧اهذ ظيؿيت َْغْب مً اإلاجز ٫بيىما ٧اهذ مٗٓم ظغاثم الظٓ٧ع مً ؤٖما ٫الؿُٓ
)(2
ْالؿغ٢ت.
 4-1-3الؿً
يٗخبر َظا ألازحر ٖامال بيٓلٓظيا مِم في جٟؿحر الؿلٓ ٥اللكغرْ ،مغاخل الخُٓع اإلاسخلٟت لئلوؿان ْ ما يهاخبها
مً حٜيحر في الخٓ٩يً الًٗٓر ْ ما يدبّٗ مً حٛيحر في البيئت لّ جإزحرٍ في ْاَغة ؤلاظغام  ْ.ؤَٓاع الؿً اإلاسخلٟت يهاخبّ
حٛحراث ًٖٓيت جازغ في الخٓ٩يً الىٟسخي ْ ،بالخالي في ألاٗٞا ٫ؤلاظغاميت للصسو هٟؿّٖ ْ ،ليّ ٞالؿً يهاخبّ جُٓع
صازلي في الخٓ٩يً الًٗٓر ْالىٟسخي ْ ،جُٓع زاعجي يخمشل في البيئت اإلاديُت بالصسو.
بن الٟترة اإلامخضة مً الُٟٓلت ختى ؾً البلٓ ٙجخمحز بٓظٓص حٗاعى بحن الخٓ٩يً الىٟسخي للصسو ْ بحن الٗٓامل
الساعظيت حٗاعيا مً قإهّ ؤن يض ٘ٞالخضر بلى ؤلاجيان بخهغٞاث بظغاميت ٟٞي َظٍ الٟترة يكخض خبّ للمٛامغة ْ ،يؼصاص
همٍٓ البضوي ْ همٓ َا٢خّ ْ بالخالي ٢ض يض ّٗٞطل ٪بلى ؤٗٞا ٫الٗى ٠يض ؤر ٖاث ٤اظخماعي ي ٠٣خيالّ ٞي ٘٣الخضر في َظٍ
) (3باْت ،آما" :)1997( ٫الصخهيت والايُغاباث الؿلىهيت والىحضاهيت" ،ال٣اَغة :م٨خبت ألاهجلٓ اإلاهغيت ،م.87
)(4الُغقاْر ،زليل ٖبض الغخمً (" :)2002أػمت الهىيت لضي ألاخضار الجاهدحن ملاعهت باألؾىياء في مداؿٓت ػؼة في يىء بعٌ
اإلاخؼحراث" ،عؾالت ماظؿخحر٢ ،ؿم ٖلم الىٟـ٧ ،ليت التربيت ،الجامٗت ؤلاؾالميتٚ ،ؼة ،م.45
)(5الؿيض عمًان ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.144
) (1مدمض ٓ٢اؾميت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.95
) (2مدمض ظٟٗغ ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.40
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الٟترة ؤؾحر ؤَٓاثّ ْ هؼْاجّ الصسهيت التي جض ّٗٞبلحها ؤَْام ْزياالث مٗيىت مً ؤظل جد٣ي ٤عٚباجّ ٞحرج٨ب ظغاثم
الؿغ٢ت اللؿيُت يض ألامٓاْ .٫قٗٓعٍ بُا٢خّ البضنيت يجٗلّ يىٟغ مً ؤر ٢يض يدض مً جهغٞاجّ ْخغيخّ ْمً زم يشٓع ٖلى
)(3
ؤْٖ ٫اث ٤ي ٠٣ؤمامّ ْمىّ يلجإ بلى الًغب ْالٗغا. ٥
 2-3العىامل الخاعحيت لجىىح ألاخضار :
مً بحن ؤَم الٗٓامل الساعظيت اإلاازغة في ظىٓح ألاخضار ما يلي:
 1-2-3العىامل الاحخماعيتْ:التي جخًمً :
 ألاؾغةْ:التي يخطر جإزحرَا مً زال:٫ الخ ٪٨ٟؤْ الخهضٕ ألاؾغر ْالاهٟها ٫بحن الؼْظحن ؤْ اهدغا ٝؾلٓ ٥ؤخضَما ؤْ ْٞاجّ ؤْ ٚياب ألاب إلاضة َٓيلت ًٖاإلاجزْ ٫جغ ٥الؿلُت اإلاجزليت في يض ألام باليؿبت لٗمليت ؤلاقغاٖ ٝلى ؤبىائها.
 ؾٓء ٖمليت الخيكئت الاظخماٖيت التي جمشل حجغ الؼاْيت في جٓ٣يم ؾلٓ ٥ألاَٟا.٫ ؤلاؾغا ٝفي ال٣ؿٓة م٘ الُٟلْ ،طلَ ًٖ ٪غي ٤بهؼا ٫الٗ٣اب بّ بهٓعة مؿخمغةْ ،نضٍ ؤْ ػظغٍ ٧لما ؤعاص ؤن يٗبر ًٖهٟؿّ ،ؤْ ؤلاؾغا ٝفي جضليلّ ْؤلاطٖان إلاُالبّ مِما ٧اهذ ٚغيبت ؤْ قاطة ،ؤْ الخظبظب بحن الكضة ْاللحن ،بمٗجى ؤن يٗا٢ب
الُٟل مغة في مْٓ ٠٢يشاب مغة ؤزغٔ في هٟـ اإلآ ،٠٢مما ياصر بّ بلى ٖضم مٗغٞت الهٓاب مً السُإ.
 ؾٓء ٖال٢ت ألاب بالُٟل،ألن لؤلب صْعا مِما في حك٨يل ْجٓ٩يً الىٓاحي الىٟؿيت باٖخباعٍ مشاال ي٣خضر بّ الُٟل. ازخالْ ٝظِاث الىٓغ في جغبيت الُٟل بحن ألاب ْألام٦ ،إن يامً ألاب بالهغامت ْا٫قضة بيىما جامً ألام باللحن ْالخضليل،)(1
ؤْ الٗ٨ـ.
 ٖضم ْعي الٓالضيً بسهاثو مغخلت اإلاغاَ٣ت زانت الغٚبت الكضيضة للمغاَٖ ٤لى جإ٦يض طاجّ ْاؾخ٣اللّ ْالخمخ٘ بدغيخّ)(2
الصسهيت ،مما يٓلض نغاٖا بيىّ ْبحن ْالضيّ ٢ض يدخضم ليٓ٩ن مىب٘ يٖ ِٛلى اإلاغاَ ٤يض ّٗٞلالهدغا.ٝ
 خغمان الخضر مً بقبإ خاظاجّ ألاؾاؾيتٞ ،الخضر بداظت بلى ؤن يدب َالْيدب،بلى الكٗٓع باألمان٦ْ،ظل ٪بإن يىمٓ
ِ
ْيٟغى هٟؿَّْ ،ظٍ الخاظاث جترظم في ؤلٓان مً الخٗبحر الىٟسخي٦،شحرة الخىٕٓ ل ً٨ظظْعَا الٗمي٣ت جٓل ظؿضيت
بيٓلٓظيتٞ .الخضر اإلادغْم خحن يداْ ٫الخسلو مً خالت ٣ٞضان الاجؼان الٗاَٟي ال ي٨دك ٠في ال ْٖيّ ؤ٦ثر مً
)(3
بم٩اهيخحن :الاهدغا ٝؤْ الٗهابيت ،بدؿب ما جى٣اص هٟؿّ بلى اإلايٓ ٫ؤْ بلى  ٔٓ٢ال٨بذ.
 ال٣يم ألازال٢يت للٗاثلت ،خيض ؤهّ مً الشابذ ؤن مٗغٞت الُٟل بما َٓ زُإ ؤْ نٓابْ،مٓ ّٟ٢مً السُإ ْالهٓاب،يخإزغ بلى خض ٦بحر بمٗغٞت ْمْٓ ٠٢الضيّ بهظا السهٓنـ مما يا٦ض ؤَميت اإلاؿخٓٔ السل٣ي للٓالضيً ْؤزغٍ ٖلى شسهيت
ْؾلٓ ٥الُٟلٞ ،ةطا ْظض الُٟل في بيئت ٖاثليت ظاهدت يكي٘ ٞحها الؿلٓ ٥الجاهذ ؤْ الجغيمت ؤْ ٖضم اخترام الىٓام
ْال٣اهٓن ِٓٞ ،في َظٍ الخالت ال يجض ما يٗهمّ مً ج٣ليض ما يديِ بّ مً ؤهماٍ ؾلٓ٦يت ظاهدت ،ال ؾيما ْؤجها جإحي مً
)(4
ؤشسام ٖلى صعظت ٦بحرة مً الهلت ْال٣غابت ،مما ييؿغ الجىٓح ْيغسسّ في شسهيت الُٟل.
) (3مدمض ٓ٢اؾميت ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.92
) (1ببغاَيم ،مدمض ؤٖبيض الؼهخاوي (" :)2008الهجغة ػحر الكغعيت واإلاكىالث الاحخماعيت" ،ؤلاؾ٨ىضعيت :اإلا٨خب الٗغبي الخضيض ،م.40
)(2الضاَغر ،نالر خؿً (" :)2008أؾاؾياث الخىاؿم الىـس ي والايُغاباث الؿلىهيت والاهـعاليت :ألاؾـ والىٓغياث"ٖ ،1ٍ ،مان :صاع
نٟاء لليكغ ْالخٓػي٘،م.253
)(3ظان قاػا،٫مغظ٘ ؾاب ،٤م.34
)(4وكإث،خؿً ؤ٦غم (" :)2008علم ألاهثروبىلىحيا الجىاتي"ٖ،1ٍ،مان :صاع الش٣اٞت لليكغ ْالخٓػي٘،م.117
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 ٦بر حجم ألاؾغة ْيي ٤اإلاؿْٖ ً٨ضم مالءمخّْ ،اعجٟإ مٗض٦ ٫شاٞت ألاَٟا ٫باإلاجز٦ْ ،٫ظل ٪ج٣ضم الٓالضيً في الؿًْبنابتهما بالًٗ ٠ؤْ الًَٓ.
 جضٍ ْع الخالت الا٢خهاصيت لؤلؾغة خيض يؿعى ٧ل ٞغص إلقبإ خاظاجّٞ،ةطا ْظض ما يٗٓ ١ؤْ يدٓ ٫صْن َظا ؤلاقبإ جد٤٣الخغمان الظر حهضص الصسهيتْ ،يسل بالكٗٓع باألمً مما ياصر بلى ايُغاباث شسهيت الٟغص زانت بطا ٧ان خضزا لم
)(5
يخضعب بٗض ٖلى جدمل ال٣ضع ال٩افي مً َظا الخغمان.
 اإلاضعؾت :جلٗب اإلاضعؾت صْعا مِما في خياة الٟغص ال ي٣ل ًٖ صْع ألاؾغة،خيض ؤهّ ال ي٣خهغ صْعَا ٖلى ه٣ل الش٣اٞتْالترار ْالٗلٓم لؤلٞغاص،بل حؿِم في جٓٞحر الٓغْ ٝاإلاىاؾبت لىمٓ الٟغص ؤزال٢يا ْاظخماٖيا ْهٟؿياٞ،ةطا ما ا٢خهغ صْع
اإلاضعؾت ٖلى الخٗليم صْن الاَخمام بباقي الىٓاحي بؿلب ٦ثرة ألاٖباء ٖلى اإلاٗلمحن ؤْ ٖضم جإَيلِم الخإَيل اإلاىاؾب ،ؤْ
بؿلب ه٣و ألاظٓع(اوٗضام الغيا الْٓيٟي) الظر ياصر الؾخسضام الٗ٣اب بك٩ل ٚحر مىُ٣ي،الخٗامل باألؾلٓب
الض٦خاجٓعر الاؾدبضاصرٞ ..خهبذ اإلاضعؾت مَٓ ٘٢غص ؤ٦ثر مجها م٩ان ظظب للخالميظْ .ياصر ٧ل طل ٪بلى هٟٓع الُالب مً
اإلاضعؾت ْالٟكل بط ؤن اإلاضعؾت حٗخبر بك٩ل مٗحن مٗؼػ للٟكل ْحٗمل ٖلى تهميل ٖضص ال بإؽ بّ مً الُالب ًٖ ب٣يت
اإلاجخم٘ٞ ،يداْ ٫الىجاح ٦مىدغ ٝلخٗٓيٌ ٞكلّْ(1).ياصر ٦ظل ٪بلى َغْب الخالميظ ْحؿغبهم مً اإلاضاعؽ ،خيض يٗخبر
الِغْب مً اإلاضعؾت ٦ما ي ٫ْ٤بحرث َٓم "عْيت ؤَٟا ٫الجغيمت ،بط ؤهّ يٟخذ ؤمامِم ؤبٓاب الجغيمت.
 حماعت الغؿاق:جدؿ٘ صاثغة الٟغص-زانت م٘ بضايت اإلاغاَٞ-٤يلجإ للبدض ًٖ ع٣ٞت ظضيضة جخْ ٤ٟميٓلّ ْعٚباجّ ْحكب٘قِٓاجّْ،حٗخبر َظٍ الجماٖاث مً ؤقض الجماٖاث جإزحرا ٖلى الصسهيت ْٖلى جٓ٩يً ؤهماٍ الؿلْٓ .٥في َظٍ اإلاغخلت ال
يؿخُي٘ الكاب الخٟغي ٤بحن ألاؾٓياء ْاإلاىدغٞحنْ ،يٞ ٘٣غيؿت ؾِلت لغ٣ٞاء الؿٓء ،الظيً يلبٓا لّ جل ٪الغٚباث التي
حؿيُغ ٖليّ ،زانت في ْل ٖضم ْظٓص ع٢يب ؤْ مداؾب٢ْ ،ض جٓ٩ن ؤْ ٫زُٓة يسَُٓا الكاب هدٓ الاهدغا٦ ٝما حٗخبر
)(2
ظماٖت "عٞا ١الؿٓء" َمؼة الٓنل بحن اإلابخضثحن في َغي ٤الاهدغاْ ٝبحن مدترفي الجغيمت.
 الخي الؿىجي :خاْ ٫بٌٗ الٗلماء جدضيض ٖىانغ الخي الٟاؾض ْالتي جلٗب صْعا في الجىاح ْمجها: الخي اإلاؼصخم بؿ٩اهّ ال٣ٟغاء التي جىدكغ ٞيّ الغطيلت.
 الخي ال٣ٟحر الظر جدض ٞيّ الؿغ٢اث اللؿيُت ٦جؼء مً الخياة اليٓميت ٞيّ.
ً
 الخي اإلاٛلَ ٤بيٗيا الظر جٓظض ٞيّ ٓٞاعَ ١بيٗيت.
 الخي الظر يؿ ً٨ؤٞغاصا ٚحر متزْظحن ْٚحر مخجاوؿحن ْمً ؤ٢لياث مخٗضصة.
 الخي الظر حؿ٨ىّ ألا٢لياث (م٘ ؤهّ ليـ قغَا لخضْر الجىاح).
 الخي الظر ج٨ثر ٞيّ الجغاثم الجيؿيت َْغ ١الابتزاػ .
 الخي الظر يؿخسضمّ اإلاجغمٓن ٦ملجإ لِم.
)(3

ْمً َىا يدبحن لىا ٦ي ٠ؤن الخي الؿ٨جي اإلاخضوي في جيكئت الٟغص يؿاٖض ٖلى بيجاص البيئت اإلاالثمت لؿلٓ ٥الجىاح.

)(5مدمض ببغاَيم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.41
)(1زليل الُغقاْر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.49
)(2الؿيض عمًان ،مغظ٘ ؾاب ،٤م م.150-149
)(3الُسيـ ببغاَيم (" :)1985صعاؾاث في علم الاحخماع الجىاتي" ،الغياى :صاع الٗلٓم ،م.137
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 2-2-3العىامل الثلاؿيتْ:مً ؤَمِا:
 وؾاةل ؤلاعالم والترؿيه :جلٗب ْؾاثل ؤلاٖالم ٖ -لى ازخال ٝنٓعَا -صْعا مِما في حك٩ي ٫الؿلٓ ٥ؤلاوؿاوي زانت في ْل الخُٓع الخ٨ىٓلٓجي
ً
الظر ؾاَم في ؾغٖت ْؾِٓلت اهخ٣ا ٫اإلاٗلٓماث ،لٚ ً٨ياب الغ٢يب يجٗل ْؾاثل ؤلاٖالم جازغ جإزحرا ؾلبيا خيض حؿاَم في
)(4
وكغ الاهدغا.ٝ
ٞةن ما جلجإ بليّ الؿيىما ْالصخاٞت ْباقي ْؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت بما ٞحها مً ْٕامل ؤلازاعة ْما حٗغيّ مً مٓاَغ
الاهدغاْ ٝالاهدال ٫يض "٘ٞالُٟل بلى الخ٣ليض ْوسج ٖالم زام لىٟؿّ مً السيا ٫م٘ ٖضم ٢ضعجّ ٖلى الخميحز بحن الٓا٘٢
ْالسيا ٫مما ٢ض ياصر بلى الاهسغاٍ في جياع الاهدغاْ (1)."ٝبالخالي ٞةن ْؾاثل ؤلاٖالم ٖلى ازخالِٞا بن لم جسً٘ لغ٢ابت ٖلٔ
ً
ً
ؤؾـ جغبٓيت جخٓا ٤ٞم٘ اإلاٗايحر الاظخماٖيت ْالٗ٣اثض الضيييتٞ،ةجها جٓ٩ن ٖامال ٞاٖال مً ٖٓامل اهدغا ٝألاخضار ،الؾيما في
ْل الشٓعة الخ٨ىٓلٓظيت ْؾِٓلت الاجهاالث.
 الهغاع الخًاعر والخؼحر الثلافي:لٗل ما يمحز اإلاغاَ٣ت زانت ٖلى الهٗيض الاظخماعي َٓ ما رٖغ ٝبهغإ ألاظياْ ،٫يٗجي الخىاٞغ بحن مٟاَيم ْجهغٞاث
ْمٓا٧ ٠٢ل مً اإلاغاَ٣حن ْاإلاٗىيحن بتربيتهم الؾيما ألاَلٞ .الش٣اٞت التي هي مجمٕٓ الخ٣ىياث ْالٗال٢اث ْاإلاٗايحر ْألاَضاٝ
ْالٗ٣اثض التي حؿٓص ظماٖت ما ،حٗض ٖىهغ جىٓيم ْجٓظيّ خياة ؤٞغاص َظٍ الجماٖت.
ْجخإزغ الش٣اٞت ٦شحرا ٖىض ازخال ٝالٓؾِ الظر يخٗامل مّٗ الٟغص ،الؾيما ٖىض الهجغة إلاا جخًمىّ مً جدٓالث في
الخاظاث ْالٗال٢اث ْاإلاشل الٗليا ْمٗايحر الؿلٓ،٥بال ؤن اإلاك٩لت ليؿذ في الخٛحر بدض طاجّ ْبهما في الؿغٖت ْالٗم. ٤
ْجٟاٖل طل ٪م٘ الخىٕٓ الؿ٩اوي ال٨بحر يجٗل الش٣اٞت ج٣ٟض ال٨شحر مً خيٓيتها ْظاطبيتها ْجهبذ بالخالي ٚامًت ْيٗيٟت
الخإزحر"ْ،ييكإ ًٖ َظٍ الٓيٗيت ال٨شحر مً خاالث الهغإ بحن ال٣ضيم ْالجضيضْ ،الٓاخض ْاإلاخٗضص مما ي٣ٟض الٟغص ؤَغ
)(2
الخٓظّ الؿلٓ٧ي ْمٗايحرٍ ْيٓ ّٗ٢في خالت مً الخسبِ جاصر بّ بلى ؾٓء الخ٨يْ ٠الاهدغا.ٝ
ْ٢ض جهُضم ز٣اٞت اإلاضعؾت بش٣اٞت ألاؾغة زانت ٖىضما جخمحز ز٣اٞت ألاؾغة بالٓ٣ة ْ ،خيجها ٢ض جهل بلى خض ؾلب
اإلاضعؾت صْعَا في حٛيحر ز٣اٞت اإلاجزٞ ،٫ةطا حٗٓص الخلميظ ٖلى ج٣بل الؿلٓ ٥الجاهذْ ،اٖخبرجّ ألاؾغة ؾلٓ٧ا ٖاصياٞ ،ةن ٓ٢ة
الش٣اٞت ألاؾغيت الجاهدت ٢ض جدٓ ٫صْن جغؾيش الش٣اٞت اإلاضعؾيت الؿٓيتَْ ،ظا ياصر بلى ؤن يخسظ الخلميظ مٟٓ٢ا اوٗؼاليا،
ً
ً
ً
بديض ال يكاع ٥في الخياة اإلاضعؾيت ،ؤْ ٖضاثيا ٞيٓ٣م بخدُيم الخجِحزاث اإلاضعؾيت ْؾغ٢تها ،ؤْ يخسظ مٟٓ٢ا َغْبيا بديض
يميل بلى الخٛيب ؤْ الِغْب مً اإلاضعؾتْ ،طل ٪للبدض ًٖ همٓطط للشسهيت٢ ،ض يجضٍ في شسو ؤخض اإلاىدغٞحن).(3
ْ٢ض ييكإ الهغإ في هٟـ الٟغص بحن ما يل٣اٍ مً جغبيت ْؤهماٍ مً الاججاَاث ْاإلايْٓ ٫بحن ما يغاٍ ؤْ يؿمّٗ في ؤلاطاٖت
ْالخلٟؼيٓنٞ ،يٞ ٘٣غيؿت لظل ٪الخىا٢ْ ،ٌ٢ض يؿخٛل مٓاَبّ في الخ٣ليض مما يض ّٗٞبلى الاهدغاَ .ٝظا الوعإ ٖاصة ما
ً
يٓ٩ن مهاخبا للخٛحر الاظخماعي في اإلاجخمْ٘ ،يترَ ٥ظا الخٛحر آزاعا في الجٓاهب الىٟؿيت لؤلٞغاص ٞ ،ي ٘٣الهغإ بحن ال٣ضيم
)(4
ْالخضيض٢ْ ،ض ي ٘٣البٌٗ ٞغيؿت لِظا الهغإ ْبالخالي ضخيت لالهدغاْ ٝؾٓء الخٓا ٤ٞفي نٓعٍ ْؤق٩الّ اإلاسخلٟت.
)(4زليل الُغقاْر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.51
)(1الؿيض عمًان،مغظ٘ ؾاب ، ٤م.151
)(2مهُٟى حجاػر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.98
) (3الؿيض عمًان ،مغظ٘ ؾاب، ٤م.94
)(4مدمض الضيب ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.374
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 -4اؾتراجيجياث الغعايت الىـؿيت وئعاصة جأَيل ألاخضار الجاهدحن في الجؼاةغ:
بن الٓي٘ في ماؾؿاث مسههت لغٖايت ألاخضار الجاهدحن مً ؤهج٘ ْؤ٢ضم ألاؾاليب التي َب٣ذ ٖلى ألاخضار ألن لِا
اججاٍ جغبٓر جٓ٣يمي ْحهض ٝبلى بنالح ألاخضار الجاهدحن ْجإَيلِم مً الىاخيت الاظخماٖيتْ ،جٓ٣يمِم مً الىاخيت
الصسهيتٞ،ؿاع الاججاٍ ٢ضيما بلى اؾخسضام َظٍ اإلااؾؿاث ؤلانالخيت لخمايت اإلاجخم٘ ْطل ٪بدلـ اإلاظهبحن ٞحها ،ؤما
)(1
الاججاٍ الخضيض ِٞضْ ٝي٘ َظٍ اإلااؾؿاث َٓ جإَيل الجاهدحن ْخمايتهم ْحٗليمِم.
٢ْ 1703ض ؤؾؿّا البابا"وليمىذ الخاصر عكغ" ْؤَلٖ ٤لحها
ْ٧اهذ ؤْ ٫ماؾؿت ؤوكئذ لغٖايت ألاخضار في عْما ؾىت
مًيٟت ؾان ميكيل٧ْ ،ان َضِٞا بنالح ألاخضار اإلاىدغٞحن ْطلَ ًٖ ٪غي ٤حٗليمِم الخغْ ٝالىٓام ْبؾماِٖم التراجيل
الضيييت ْاإلآأٖ .ؤما في الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ٣ٞض ؤوكئذ ؤْ ٫ماؾؿت بنالخيت زانت بالهٛاع في ْاليت هيٓيٓع٥
ْٖ1925غٞذ باؾم بيذ اإلالجإْ،ل ً٨عٚم ما خ٣٣خّ َظٍ اإلااؾؿاث ؤلانالخيت مً خيض جهيي ٠اإلاجغمحن ْجٟغيض
ؽهت
ً
الٗ٣اب ٞةن َاب٘ الغصٕ ْالخإهيب ٧ان ٚالبا ٖلى َاب٘ التهظيب ْؤلانالح َْظا ما ؤزاع خملت ٖلى َظٍ اإلااؾؿاث مما ؤصٔ بها
بلى الخُٓع باججاٍ الٛايت التي ؤوكئذ مً ؤظلّاٞ ،إنبذ الخضر يخمخ٘ بىٕٓ مً الاَمئىان ْالاؾخ٣غاع ْالش٣ت بىٟؿّ ْبمً
)(2
خٓلّ.
ؤما في الدكغي٘ الجؼاثغرٞ ،ل٣ض اَخمذ الجؼاثغ بالُٟل ْجم بنضاع مجمٖٓت مً الىهٓم الدكغيٗيت ْ الخىٓيميت
 1996بط هجض ؤهّ
السانت باألخضار بط هجض ؤْ ٫هو اَخم بالُٟل الضؾخٓع ؾٓاء ألاْ ٫ؤْ اإلاٗض ٫في اؾخٟخاء 28هٓٞمبر
يىو " يماعؽ ول واخض خغياجه في ئَاع اخترام الخلىق اإلاعترؾ بها للؼحر الؾيما اخترام الخم في الكغؾ و الؿتر في
الخياة و خمايت ألاؾغة و الكبيبت و الُـىلت هما يىو الضؾخىع على أن اللاهىن يجاػر آلاباء ػلى الليام بىاحباث جغبيت
أبىابَمو ععايتهم ".
1989
ْل٣ض ناص٢ذ الجؼاثغ ٖلى اجٟا٢يت خ ١ٓ٣الُٟل التي ْا٣ٞذ ٖلحها الجمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بخاعيش20هٓٞمبر
َ ْ 1992ظٍ اإلاهاص٢ت ٧اهذ مصخٓبت بخهغيداث جٟؿحريت٦ ،ما ناص٢ذ
 461اإلااعر في/12/19
باإلاغؾٓم الغثاسخي ع٢م/92
٦ظلٖ ٪لى الاجٟا٢يت 182بكإن ؤؾٓؤ ؤٖما ْ ٫ؤق٩اٖ ٫مل ألاَٟاْ ٫ؤلاظغاءاث الٟٓعيت للً٣اء ٖلحها ْ ،هي اإلا٨ملت
.1999
بالخٓنيت ع٢م 190اإلاٗخمضيً زال ٫اإلااجمغ الضْلي للٗمل في صْعجّ 87بجىي ٠يٓم/ 07/ 17
ْ٢بل َظٍ الاجٟا٢ياث هغٔ ؤن الجؼاثغ ٧اهذ الؿبا٢ت في خمايت الُٟل ،بط هجض ههٓم ٢اهٓهيت جغظ٘ بلى ما ٢بل اجٟا٢يت
 1972اإلاخٗل ٤بدمايت الُٟٓلت ْ اإلاغاَ٣تْ ،ألامغ 26/ 75اإلااعر في
خ ١ٓ٣الُٟل ،هجض مجها ألامغ 03/72اإلااعر في/02/10
 1975اإلاخٗل ٤ب٣م٘ الؿ٨غ الٗمٓمي ْ خمايت ال٣هغ مً ال٨دٓ٦ْ ،٫ظل ٪ألامغ64/75اإلااعر في1975/09/26اإلاخًمً
/09/26
 1975اإلاخٗل ٤بدمايت
بخضار المئؾؿاث ْ اإلاهالر اإلا٩لٟت بدمايت الُٟٓلت ْ اإلاغاَ٣ت٦ْ ،ظل ٪ألامغ 65/75اإلااعر في/09/26
 101اإلاخًمً
 115اإلاخًمً ال٣اهٓن ألاؾاسخي الىمٓطجي لخمايت الُٟٓلت ْاإلاغاَ٣تْ ،اإلاغؾٓم/76
ؤزال ١الكبابْ،اإلاغؾٓم/75
 1987اإلاخًمً بوكاء مغا٦ؼ مخسههت في
 261اإلااعر في/12/01
ْالماَ٣تْ ،اإلاغؾٓم/87
ؤخضار لجىت الٓ٢ايت ْخمايت الُٟٓلت ع
بٖاصة التربيت ْحٗضيل ٓ٢اثم اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت في خمايت الُٟٓلت ْ اإلاغاَ٣تْ ،اإلاغؾٓم الخىٟيظر 58/89اإلااعر في
261
 1989اإلاخًمً بوكاء اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت في بٖاصة التربيت اإلا٨ملت لل٣اثمت اإلادضصة في اإلاغ ٤ٞألاْ ٫مً اإلاغؾٓم/87
/05/02
)(1مديؿً،ببغاَيم خغب(":)1999ئحغاءاث مالخلت ألاخضار الجاهدحن في مغخلت ما كبل اإلاداهمت اؾخضالال وجدليلا "ٖ،مان:صاع الش٣اٞت
لليكغ ْالخٓػي٘ ،م.53
)ٖ (2شمان ،ؤخمض ؾلُان (" :)2002اإلاؿإوليت الجىاةيت لؤلَـاٌ اإلاىدغؿحن" ،ال٣اَغة :اإلااؾؿت الٟىيت للُباٖت ْاليكغ ،م.21
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 1976اإلاخًمً جدضيض اإلااصة 21مً ألامغ  75/26اإلاخٗل ٤ب٣م٘ الؿ٨غ الٗمٓمي
ْ،ال٣غاع الٓػاعر اإلاكتر ٥اإلااعر في/07/08
 1991اإلاخًمً الىٓام الىمٓطجي للمغا٦ؼ اإلاخسههت للخمايت
ْخمايت ألاخضار مً ال٨دْٓ،٫ال٣غاع الٓػاعر اإلااعر في/03/23
 1997اإلاخًمً الىٓام ال٣اهٓوي الضازلي إلاغا٦ؼ بٖاصة
ْاإلاغا٦ؼ اإلاخسههت إلٖاصة التربيتْ ،ال٣غاع الٓػاعر اإلااعر في/06/07
جإَيل ألاخضار.
َْب٣ا لؤلمغ اإلاظٓ٧ع ؤٖالٍ ٞةن اإلااؾؿاث اإلا٩لٟت بدمايت الُٟٓلت ْاإلاغاَ٣ت جخٓػٕ ٖلى ؤعبٗت ؤنىاْ ٝالخابٗت خاليا بلى
ْػاعة الٗضْْ ٫ػاعة الخًامًْ ،هي ٧اآلحي:
ؤْال:اإلاغا٦ؼ اإلاسههت بةٖاصة التربيت.
زاهيا :اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت في الخمايت.
زالشا :اإلاغا٦ؼ اإلاخٗضصة الازخهاناث لخمايت الكبيبت.
عابٗا :مهالر اإلاالخٓت ْالتربيت في الٓؾِ اإلاٟخٓح.
ْؾيخٗغى بلى ٧ل ْاخض مً َظٍ ألانًا ٝلخٓييذ ؤَضاِٞا التربٓيت ْزهاثو ٖملِا:
 1-5اإلاغاهؼ اإلاخسههت في ئعاصة التربيت :C.S.R
يٗٓص ؤنل َظٍ اإلااؾؿاث بلى ِٖض الاؾخٗماع الٟغوسخي خيض ٧اهذ في باصت ألامغ جابٗت لٓػاعة الٗضْ ،٫بمٓظب اجٟا٢يت
ً
ٖ٣ضث بحن ْػاعة الكبيبت ْالغيايت آهظاْ ٥ػاعة الخمايت الاظخماٖيت خاليا ْْػاعة الٗض ٫ؤنبدذ جابٗت لٓػاعة الكاْن
الاظخماٖيت.
حٗض اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت إلٖاصة التربيت ،ماؾؿاث صازليت مسههت إليٓاء ألاخضار الظيً لم ي٨ملٓا ؾً18ؾىت مً
155اإلااعر في
ٖمغَم ب٣هض بٖاصة جغبيتهم ْالظيً ٧اهٓا مٓيٕٓ ؤخض الخضابحر اإلاىهٓم ٖلحها في اإلااصة 444مً ألامغ ع٢م/66
ْ 1966اإلاٗضْ ٫اإلاخمم ْاإلاخًمً ٢اهٓن ؤلاظغاءاث الجؼاثيت٦.ما ؤن َظٍ اإلاغا٦ؼ ال ج٣بل
 1386اإلآا ٤ٞلـ 8:يٓهيٓ
 18نٟغ ٖام
ألاخضار اإلاخسلٟحن بضهيا ؤْ ٖ٣ليا.
ْحٗض اإلاغا٦ؼ اإلاسخهت بةٖاصة التربيت ماؾؿت ٖمٓميت طاث َاب٘ بصاعر ْشسهيت مٗىٓيت مخمخٗت باؾخ٣ال ٫مالي خيض
ْ 1975اإلاخًمً بخضار اإلااؾؿاث ْاإلاهالر اإلا٩لٟت
جسً٘ في ٢يامِا بمِامِا ألخ٩ام ألامغ 64/75اإلااعر في 26ؾلخمبر
17,16
بدمايت الُٟٓلت ْطل ٪بالخٗاْن ال٣اثم بحن ْػاعة الخمايت الاظخماٖيت ْلجىت الٗمل التربٓر اإلاىهٓم ٖلحها في اإلااصحين
مً ألامغ ع٢م03/72اإلاخٗل ٤بدمايت الُٟٓلت ْاإلاغاَ٣تْ .جٓ٣م لجىت الٗمل التربٓر بضعاؾت جُٓعاث ٧ل خضر مٓيٕٓ
باإلااؾؿت ْا٢تراح ما يجب ا٢تراخّ مً الخضابحر التي جسضم مهلخت الخضر الجاهذ.
جدخٓر اإلاغا٦ؼ اإلاسخهت بةٖاصة التربيت ٖلى زالر مهالر:
 مهلخت اإلاالخٓت:جٓ٣م َظٍ اإلاهلخت بمغا٢بت ْمخابٗت الخضر ْصعاؾت شسهيخّ ْججغٔ ٖليّ الٟدٓم الُبيت ْالٗ٣ليت ْالىٟؿيت ألن
اإلاغ٦ؼ ال ي٣بل ٧ل خضر مخسلْ ٠يٗاوي ٢هٓعا مً الىاخيت البضهيت ْالٗ٣ليت َْٓ ما ظاءث بّ اإلااصة 8ال٣ٟغة الشاهيت مً
ألامغ.64/75
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٦ما جٓ٣م َظٌاإلاهلخت بمباقغة الخد٣ي٣اث ٖلى ؾلٓ ٥الخضر ْجُٓع شسهيخّ مً ؤظل ازخياع الخضابحر اإلاشلى في جغبيخّ
ْبنالخّ.
٦ما ؤن مضة ب٣اء الخضر في مهلخت اإلاالخٓت ال يجب ؤن ج٣ل ًٖ 03ؤقِغ ْال جخجاْػ06ؤقِغ ْبٗض اهتهاء اإلاضة التي
يً٣حها الخضر في َظٍ اإلاهلخت يخم جدغيغ ج٤عيغ يخًمً خالت الخضر ْجُٓع ؾلٓ ّ٦يغؾل ل٣اضخي ألاخضار اإلاسخو
ْ٦ظل ٪ببضاء اإلاالخٓاث ْا٢تراح الخضبحر الجهاجي الظر يخالءم ْشسهيت الخضر.
 مهلخت ئعاصة التربيت:ً
ً
جٓ٣م َظٍ اإلاهلخت بةٖضاص الخضر بٖضاصا جغبٓيا ْجٓ٩ييياَْ ،ظا ًٖ َغي ٤الضعاؾت ْالخٗليمْ ،بن لم رحؿجى طل ٪يٓظّ
بلى الخمِحن بما يدىاؾب ْشسهيخّ ،بياٞت بلى الخىميت ال٨ٟغيت ْالغٖايت ألازال٢يتْ ،حٗمل اإلاغا٦ؼ ٖلى زل ٤الجٓ اإلاالثم
لظلَ ًٖ ٪غيْ ٤ي٘ آلالياث ْالٓؾاثل الًغْعيت لظل ٪مشل ْي٘ م٨خبت ج٣ضم ٞحها خهو بظباعيت بهٟت صْعيت
ْجسهيو مٗلمحن ْمٓ٩هحن لخ٣ضيم الضعْؽ لِم باإلياٞت بلى جدٟحزَم ٖلى مماعؾت الغيايت اإلاخىٖٓت ْطلَ ٪ب٣ا للبرامج
الغؾميت اإلاٗضة مً ْػاعة الخمايت الاظخماٖيت َْظا ٧لّ بٛغى بٖاصة صمج الخضر اظخماٖيا َْٓ ما ظاء في اإلااصة11مً ألامغ
ع٢م.64/75
٦ما جدغع ج٣اعيغ ؾضاؾيت ًٖ جُٓع خالت الخضر ْؾلْٓ ّ٦جغؾل بلى ٢اضخي ألاخضار اإلاسخو.
 مهلخت العالج البعضر:جٓ٣م َظٍ اإلاهلخت بمِمت جغجيبهم الساعجي في اهخٓاع ماَيت ْهٕٓ الخضبحر الجهاجي اإلاخسظ قإجهمَْ ،ظٍ اإلاهلخت م٩لٟت
بةٖاصة بصماط ألاخضار اظخماٖيا َب٣ا لىو اإلااصة 12مً ألامغ ع٢م.64/75
ً
ً
ْٖلى مضيغ ماؾؿت بٖاصة التربيت ؤن يغ ٘ٞبلى ٢اضخي ألاخضار اإلاسخو ج٣غيغا ؾضاؾيا يخًمً جُٓع خالت ٧ل خضر
مٓيٕٓ باإلااؾؿت َْٓ ما ظاء في هو اإلااصة29مً ألامغ ع٢م64./75
 2-5اإلاغاهؼ اإلاخسههت في الخمايت : C.S.P
حٗض اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت للخمايت ماؾؿاث صازليت مسههت إليٓاء ألاخضار ا٫طيً لم ي٨ملٓا 21ؾىت مً ٖمغَم ب٣هض
جغبيتهم ْخمايتهمْ ،الظيً ٧اهٓا مٓيٕٓ بخضٔ الخضابحر اإلاىهٓم ٖلحها في اإلآاص 11ْ 06،05مً ألامغ 03/72اإلااعر في10
ٞيٟغر
ْ ،1972ال جسخو َظٍ اإلاغا٦ؼ ب٣بٓ ٫ألاخضار اإلاخسلٟحن بضهيا ْٖ٣لياْ .يجٓػ لِظٍ اإلاغا٦ؼ ؤن حؿخ٣بل ؤيًا ألاخضار
الظيً ؾبْ ٤يِٗم في اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت إلٖاصة التربيتْ ،الظيً اؾخٟاصْا مً جضبحر بيٓائهم للٗالط البٗضر.
حكخمل اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت للخمايت ٖلى اإلاهالر الخاليت ،ؤْ خؿب ألاخٓاٖ ٫لى البٌٗ مجها:
 مهلخت اإلاالخٓت:ْالتي جٓ٣م بضعاؾت شسهيت الخضر ْبم٩اهياجّ ْؤَليخّ ،بٓاؾُت اإلاالخٓت اإلاباقغة لؿلٓ ّ٦ؤْ ًٖ َغي ٤الٟدٓم
ْالخد٣ي٣اث اإلاسخلٟتْ ،ال يم ً٨ؤن ج٣ل ؤلا٢امت في مهلخت اإلاالخٓت ًٖ 03ؤقِغ ؤْ جؼيض ٖلى 06ؤقِغْٖ .ىض اهتهاء َظٍ
اإلاضة يٓظّ ج٣غيغ بلى ٢اضخي ألاخضار اإلاسخو مكٖٟٓا با٢تراح يغمي إلب٣اثّ ؤْ اجساط جضبحر ؤه ٟ٘لّ.
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 مهلخت التربيت:ْالتي ج٩ل ٠بتزْيض الخضر بالتربيت ألازال٢يت ْالَٓىيت ْالغياييتْ ،الخٓ٩يً اإلاضعسخي ْاإلانهي ،ب٣هض صمجّ الاظخماعي،
ْطلَ ٪ب٣ا للبرامج الغؾميت اإلاٗضة مً َغ ٝالٓػاعاث اإلاٗىيتْ ،ؤن الخٓ٩يً اإلاضعسخي ْاإلانهي يم ً٨ؤن يخم زاعط اإلااؾؿت.
 مهلخت العالج البعضر:ْالتي جبدض ًٖ ظمي٘ الخلٓ ٫التي حؿمذ بالضمج الاظخماعي لؤلخضار ال٣اصمحن مً مهلخت التربيت ؤْ مً مغ٦ؼ
مخسهو إلٖاصة التربيتْ .يلذ ٢اضخي ألاخضار اإلاسخو في ه٣ل الخضر بىاء ٖلى ا٢تراح مضيغ اإلااؾؿت اإلاٗىيت.
 3-5مهالح اإلاالخٓت والتربيت في الىؾِ اإلاـخىح : S.O.E.M.O
حٗض مهالر اإلاالخٓت ْالتربيت في الٓؾِ اإلاٟخٓح مهالر جابٗت للٓاليت ،جإزظ ٖلى ٖاجِ٣ا ألاخضار اإلآيٖٓحن جدذ هٓام
الخغيت اإلاغا٢بتْ ،يٓ٩ن َاالء ألاخضار مً الكبان الجاهدحن ؤْ الكبان طْر السُغ السل٣ي ؤْ زُغ الاهضماط الاظخماعي.
ْيجٓػ إلاهالر اإلاالخٓت ْالتربيت في الٓؾِ اإلاٟخٓح الخٗاْن م٘ اإلاغا٦ؼ اإلاخسههت إلٖاصة التربيت ْاإلاغا٦ؼ اإلاخسههت
للخمايت ،في الٗمل التربٓر للٗالط البٗضرْ ،يٓ٣م ًٞال ًٖ طل ٪بجمي٘ ألابدار ْألاٖما ٫يمً بَاع الٓ٢ايت مً ٖضم
ج٨ي ٠ألاخضار.
ْجدخٓر مهالر اإلاالخٓت ْا٫جغبيت في الٓؾِ اإلاٟخٓح ٖلى اإلاهالر الخاليت:
 مهالح اإلاالخٓت والتربيت في الىؾِ اإلاـخىح:ْالتي ج٩ل ٠بالؿِغ ٖلى ؾالمت ألاْيإ اإلااصيت ْاإلاٗىٓيت لخياة ألاخضار اإلاِٗٓص بهم بلحهاْ ،طل ٪بةب٣ائهم ٖلى ْيِٗم
الاٖخياصر مً الٗيلْ ،جغا٢ب ٖلى ْظّ السهٓم صخت ألاخضار ْجغبيتهم ْٖملِم ْخؿً اؾخسضام ؤْ٢اث ٞغاِٚم.
 كؿم اإلاكىعة الخىحيهيت والتربيت:ْالظر يٓ٣م بمسخل ٠الٟدٓم ْالخد٣ي٣اث للٖٓ ٝٓ٢لى زهٓنيت ألاخضار ْطل ٪ب٣هض جدضيض الُغي٣ت اإلاالثمت
إلٖاصة التربيت ؤْ الترجيبْ .يٓظّ ألاخضار بلى َظا ال٣ؿم بُلب ٢اضخي ألاخضار ؤْ ا٫ظِت الً٣اثيت السانت باألخضار ؤْ
اإلاهالر اإلاسخهت بالٓػاعة.
 4-5اإلاغاهؼ اإلاخعضصة الازخهاناث لغعايت الكبيبت : C.P.S.J
ْهي مغا٦ؼ ؤوكإث زهيها للمىاَ ٤الىاثيت بديض جدخٓر ٖلى زالر مهالر في َي٩ل ْاخضْ ،هي:
 مهلخت بٖاصة التربيت. مهلخت خمايت الُٟٓلت. مهلخت اإلاالخٓت ْالتربيت في الٓؾِ اإلاٟخٓح.زاجمت:
بن ظىٓح ألاخضار يُغح مؿإلت الؿلٓ ٥ؤلاوؿاوي في ؤٖلى صعظاث حٗ٣يضٍ ِٓٞ ،بال ق ٪هخاط لبٌٗ الخٛحراث التي
ؤنابذ ٖم ٤ال٣يم ْاإلاٗايحر الاظخماٖيت الؿاثضة في اإلاجخم٘ٞ ،جىٓح ألاخضار ٓ٦اَغة اظخماٖيت ؾلبيت ماػالذ  -عٚم ٧ل
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اإلاداْالث -آزظة َغيِ٣ا في الىمٓ ْالاػصياص ،لظا يجب الٗمل ْالتر٦حز ٖلى الضْع الِام الظر جلٗبّ ألاؾغةْْ،ؾاثل
الاٖالمْ،اإلاسجض،بالخٓاٞ ٤ٞيما بيجها ٖلى عئيت مخ٩املت ْاضخت جىُل ٤مً مٗغٞخىا بصسهيت اإلاغاَ٣حن ْألاخضارْ ،ما هغيضٍ
مجهم،بديض يًُل٘ ٧ل َغ ٝبإصاء صْعٍ اإلاىُل ٤مً ازخهانّْ ،بكغٍ ان يٓ٩ن َىا ٥ج٣ييما مؿخمغا إلاا جدْ .٤٣ايٗحن
ههب اٖييىا ان َىا ٥مجمٖٓت مً الٗٓامل الىٟؿيت ْالبيئيت ْالاظخماٖيت ْالا٢خهاصيتْ ،ان الشٛغاث اإلادؿاعٖت في همِ
الخياة هي التي جازغ في جىامي ْاَغة اهدغا ٝألاخضار ْظىٓخِم .لظا ْظب لجم مٓاَغ طهٓح ألاخضارْ ،الخض مجها ٢ضع
ؤلام٩ان إلاا حك٩لّ مً ؤزُاع طاث بٗض مؿخ٣بلي جُا ٫بمضاَا ألاؾغة ْاإلاجخم٘ ٩٦ل٦،ما ؤهّ ال بض مً الخإ٦يض ٖلى يغْعة
الاَخمام ببرامج الغٖايت ْالخٟ٨ل التي حٗخبر مً ؤَم البرامج التي يخٓظب حٗؼيؼَا ٖلميا إلٖاصة جإَيل ألاخضار الجاهدحن
بهض ٝبٖاصة صمجِم باإلاجخم٘ مً ظضيض.

كاةمت اإلاغاحع:
" :)2008الهجغة ػحر الكغعيت واإلاكىالث الاحخماعيت" ،ؤلاؾ٨ىضعيت :اإلا٨خب الٗغبي
 - 1ببغاَيم ،مدمض ؤٖبيض الؼهخاوي (
الخضيض.
" :)1961اهدغاؾ ألاخضار في الدكغيع العغبي واإلالاعن" ،1ٍ ،ؤلاؾ٨ىضعيت :ميكإة
 - 2ؤبٓ السحرْ َّ ،الٗهغة ،مىحرة (
اإلاٗاع.ٝ
" :)1998الؿلىن الاهدغافي في ئَاع الخلضم والخسلف" ،ؤلاؾ٨ىضعيت :اإلا٨خب الجامعي الخضيض.
 - 3الجميلي ،خحرر زليل (
" :)2008أؾاؾياث الخىاؿم الىـس ي والايُغاباث الؿلىهيت والاهـعاليت :ألاؾـ
 - 4الضاَغر ،نالر خؿً (
والىٓغياث"ٖ ،1ٍ ،مان :صاع نٟاء لليكغ ْالخٓػي٘ .
" :)1997الخضمت الاحخماعيت في مديِ هؼالء السجىن وألاخضار" ،ال٣اَغة :م٨خبت ألاهجلٓ اإلاهغيت.
 - 5الضيب مدمض (
" :)1993ئؾهاماث الخضمت الاحخماعيت في مجاٌ اهدغاؾ ألاخضار" ،ؤلاؾ٨ىضعيت :صاع اإلاٗغٞت
 - 6الؿيض ،عمًان (
الجامٗيت.
" :)1985صعاؾاث في علم الاججماع الجىاتي" ،الغياى :صاع الٗلٓم.
 - 7الُسيـ ببغاَيم (
" :)2002أػمت الهىيت لضي ألاخضار الجاهدحن ملاعهت باألؾىياء في مداؿٓت ػؼة في
 - 8الُغقاْر ،زليل ٖبض الغخمً (
يىء بعٌ اإلاخؼحراث" ،عؾالت ماظؿخحر٢ ،ؿم ٖلم الىٟـ٧ ،ليت التربيت ،الجامٗت ؤلاؾالميتٚ ،ؼة.
" :)2005عالكت بعٌ ؾماث الصخهيت باهدغاؾ ألاخضار في مضيىت الغياى" ،عؾالت
 - 9العجمي ،ؾٗيض عٗٞان (
ماظؿخحر ميكٓعة عٖايت ْصخت هٟؿيت ،ظامٗت هاي ٠الٗغبيت للٗلٓم ألامىيت ،الغياى.
" :)1997مكيلت الجاهدحن" ،1ٍ ،الغياى :م٨خبت الٗبي٩ان.
 - 10الِمكغر مدمض ٖلي ُ٢ب ْآزغْن (
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" :)1997الصخهيت والايُغاباث الؿلىهيت والىحضاهيت" ،ال٣اَغة :م٨خبت ألاهجلٓ اإلاهغيت.
 - 11باْت ،آما( ٫
" :)2000الصخت الىـؿيت وؾيىىلىحيت الصخهيت" ،ؤلاؾ٨ىضعيت :اإلا٨خبت الجامٗيت.
 - 12ظبلٓٞ ،ػر مدمض (
" :)1966أؾـ علم الىــ الجىاتي" ،ؤلاؾ٨ىضعيت :صاع اإلاُبٖٓاث الجضيضة.
 - 13ظال ،٫ؾٗض (
 - 14ظٟٗغ ،مدمض ٖلي (صؽ)" :ألاخضار المهدغؿحن  :صعاؾت ملاعهت" ،لبىان :اإلااؾؿت الجامٗيت لليكغ ْالخٓػي٘.
" :)1995ألاخضار الجاهدىن" ،2ٍ ،بحرْث :صاع الُليٗت
 - 15حجاػر ،مهُٟى (
" :)1970عالكت الىالضيً بالُـل وأزغَا في حىاح ألاخضار" ،ال٣اَغة :م٨خبت ألاهجلٓ اإلاهغيت.
 - 16خؿً ،مدمض ٖلي (
" :)199الصخت الىـؿيت والعالج الىـس ي" ،2ٍ ،ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب
 - 17ػَغان ،خامض ٖبض الؿالم (7
" :)1997ئعضاص بغهامج في اللعب الجماعي لخعضيل الؿلىن الالجىاؿلي لضي ألاخضار
 - 18ؾٗض ،ؤؾٗض ههي( ٠
الجاهدحن" ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة.
" :)1962حىاح ألاخضار" ،جغظمت :الٟ٣امٖ ،بض الؿالم ،ال٣اَغة :اإلااؾؿت اإلاهغيت الٗامت للخإلي٠
 - 19قاػا ،٫ظان (
ْالترظمت ْاليكغ.
" :)1994علم الىــ الجىاتي" ،صاع ٚغيب للُباٖت ْاليكغ ْالخٓػي٘.
 - 20شخاجت ،مدمض ْآزغْن (
" :)1998أمغاى اإلاجخمع :ألاؾباب -ألانىاؾ -الخـؿحر -الىكايت -العالج" ،1ٍ ،بحرْث :الضاع
 - 21قٓ٩ع ،ظليل ْصي٘ (
الٗغبيت للٗلٓم.
" :)2007اهدغاؾ الهؼاع مؿإوليت مً؟" ،1ٍ ،ال٣اَغة :صاع الٓٞاء لضهيا الُباٖت
ٖ - 22بض اللُي ،٠عقاص ؤخمض (
ْاليكغ.
 " :)1992حىىح ألاخضار في الدكغيع الجؼاةغر" ،1ٍ ،الجؼاثغ :اإلااؾؿت الَٓىيت
ٓ٢ - 23اؾميت ،مدمض ٖبض ال٣اصع (
لل٨خاب.
" :)2008الًؼِ الىـس ي ومكىالجه وأزغٍ على الصخت الىـؿيت"ٖ ،1ٍ ،مان :صاع
ٖ - 24بيض ،ماظضة بهاء الضيً الؿيض (
نٟاء لليكغ ْالخٓػي٘.
" :)2002اإلاؿإوليت الجىاةيت لؤلَـاٌ اإلاىدغؿحن" ،ال٣اَغة :اإلااؾؿت الٟىيت للُباٖت ْاليكغ.
ٖ - 25شمان ،ؤخمض ؾلُان (
" :)1992الُب الىـس ي اإلاعانغ" ،ال٣اَغة :اإلا٨خبت ألاهجلٓ اإلاهغيت.
٩ٖ - 26اقت ،ؤخمض (
":)1999ئحغاءاث مالخلت ألاخضار الجاهدحن في مغخلت ما كبل اإلاداهمت اؾخضالال
 - 27مذ يؿً ،ببغاَيم خغب (
وجدليلا"ٖ ،مان :صاع الش٣اٞت لليكغ ْالخٓػي٘.
 - 28مهُٟاْر،مدمض :م٣ا ٫ميكٓع في مٓ:٘٢
http://www.djelfa.info/vb/forumdisplay.php?s=1e775b98d253413bd163bd7acf70a4a0&f=97
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" :)2005ؾيىىلىحيت الجىىح :مدضصاث-جىاوالث هٓغيت-اؾتراجيجياث-وكايت وعالج" ،1ٍ ،ال٣اَغة:
 - 29محزاب ،هانغ (
ٖالم ال٨خب.
" :)2008علم ألاهثروبىلىحيا الجىاتي"ٖ ،1ٍ ،مان :صاع الش٣اٞت لليكغ ْالخٓػي٘.
 - 30وكإث ،خؿً ؤ٦غم (
 - 31ألامغ عكم 03-72اإلااعر فيٞ 10يٟغر
 1972اإلاخًمً خمايت الُْ٠لت ْاإلاغاَ٣ت
 1975يخًمً بخضار اإلااؾؿاث ْاإلاهالر اإلا٩لٟت بدمايت ألامٓمت ْالُٟٓلت.
 - 32ألامغ عكم 64-75اإلااعر في 26ؾلخمبر
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الكباب الجامعي وَاحـ البُالت
صعاؾت ميضاهيت بيليت العلىم الاوؿاهيت والاحخماعيت،حامعت حيجل-أ.بىعمىقت وعيم/حامعت مدمض الهضيم بً يخي -حيجل

ملخو:
َضؿذ َظٍ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى جإزحر َاظـ البُالت ٖلى َمٓخاث الكباب الجامعيْ ،لخد٣يَ ٤ظا الِضٝ
جمذ ؤلاظابت ًٖ ألاؾئلت آلاجيت:
 َل الُالب الجامعي الظر ماػا ٫يؼاْ ٫صعاؾخّ ْإ بمك٩لت البُالت؟. َل حؿاَم بُالت زغيجي الجامٗت في الخض مً عٚبت الُالب الجامعي في مٓانلت صعاؾخّ الجامٗيت؟. َل حؿاَم بُالت زغيجي الجامٗت في الخض مً ألاَضا ٝالضعاؾيت للُالب الجامعي؟.ْ٢ض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىنـيْ ،ؤصاة الاؾخماعة لجم٘ البياهاث مً اإلابدٓزحن الظيً ٢ضع ٖضصَم بـ 70مٟغصة
مً الكباب الجامٗيحن ب٩ليت الٗلٓم الاوؿاهيت ْالاظخماٖيت بجامٗت مدمض الهضي ٤بً يخي  -ظيجل٢ْ.ض جٓنلذ الضعاؾت
بلى مجمٖٓت مً الىخاثج ؤَمِا :ؤن َاظـ البُالت يازغ جإزحرا ؾلبيا ٖلى جُلٗاث ْآٞاْ ١عٚباث الُالب الجامعي ،بط ج٠٣
ٖاث٣ا ؤمام عٚبخّ في مٓانلت الضعاؾت ْ٦ظا ؤَضا ّٞالضعاؾيتْ .يغظ٘ طل ٪لٓعي الُلبت الجامٗيحن بمك٩لت البُالت ْاَالِٖم
ٖلى بخهاثياث البُالت في ن ٟٝٓزغيجي الجامٗاث ،بياٞت الخخ٩اِ٦م بالُلبت زغيجي الجامٗت الٗاَلحن ًٖ الٗمل٦ْ .ظا
اَالِٖم ٖلى ؤلاظغاءاث الخٓ٩ميت ألازحرة ٞيما يسو الخْٓيْ ٠التي خملذ مِٗا عياح الخٛيحر في ؾٓ ١الٗمل َْٓ ،ما ؤػم
اْ٫ي٘ ؤ٦ثر ْ٢طخى ٖلى آما ٫ال٨شحريً في الخهٖٓ ٫لى مىهب ٖمل زانت الُلبت اإلا٣بلحن ٖلى الخسغط.
اليلماث اإلاـخاخيت :البُالت – الكباب الجامعي.
ملضمت:
يلٗب الٗمل صْعا مِما ْؤؾاؾيا في خياة الٟغص بط يٗض ْؾيلت إلقبإ خاظاجّ اإلااصيت ْاإلاٗىٓيت ِٓٞ ،يًٟي ٖلى خياة
الٟغص ا٫قٗٓع بالُمإهيىت ْألامان ْالاؾخ٣غاعْ .بالخالي ٞةن الخغمان مً الٗمل ْالضزل يازغ ؾلبا ٖلى خياة الٟغص في ظمي٘
الىٓاحيْٖ .ليّ ٞةن الدكٛيل يٗض مً اإلآ٣ماث الغثيؿيت للخىميت اإلاؿخضامت في مسخل ٠مٟاَيمِا الاظخماٖيت ْاللكغيت
ْالا٢خهاصيت٦ ،ما ؤهّ اإلاضزل الغثيسخي إلا٩اٝخت البُالت ْيمان الاهضماط ْجد٣ي ٤الؿالم الاظخماعيْ ،مً َظا ٞةن هجاح ؤر
بؾتراجيجيت ؤْ زُت جىمٓيت يخٓ ٠٢بلى خض بٗيض ٖلى مضٔ اَخمامِا بإْيإ ال ٔٓ٣الٗاملت ْبيجاص اإلاىانب اإلاؿخ٣غة لِا.
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٣ٞض ؤنبذ مٓيٕٓ الدكٛيل يمشل ٖبئا ٦بحرا ٖلى الضْلت ْمهضع ٢ل ٤للكباب اإلا٣بلحن ٖلى ؾٓ ١الٗملٞ ،الكباب
الجؼاثغر ْظض هٟؿّ يضٞ ٘ٞاجٓعة الخ٣لباث الؿياؾيت ْالا٢خهاصيت الخانلت في الجؼاثغ في ْل ا٢خهاص مجه ٪جخالٖب بّ
عياح الخٛيحر .بط ٚضث البُالت ماقغا مِما مً اإلااقغاث الضالت ٖلى بضايت اهدضاع الىٓام الا٢خهاصر بلى مجزل ٤زُحر خيض
جيخٓغٍ الٗضيض مً آلاٞاث ْألامغاى التي حٗمل ٖلى بيٗا ٝمىاٖخّ ْبالخالي مىاٖت اإلاجخم٘ بإ٦ملّ ألامغ الظر ياصر بلى
ِْٓع مكا٧ل ا٢خهاصيت ْاظخماٖيت ْؾياؾيت ال خهغ لِا٢ْ ،ض يسغط الٓي٘ ًٖ الؿيُغة ٞيما لٓ ججاَلذ الضْلت طل.٪
ْلم جخٓ ٠٢جإزحراث البُالت ٖىض َظا الخض ٞدؿب ،بل ؤنبدذ مذ  ٫اوكٛا ٫الُلبت الظر لم يخسغظٓا بٗض ْما
ػالٓا ٖلى م٣اٖض الضعاؾت،طل ٪بالىٓغ بلى ما يٗيكّ مً ؾبَٓ٣م بلى الخسغط .زانت ْؤن ؾياؾت الدكٛيل اإلاٗمٓ ٫بها في
الجؼاثغ ليؿذ ٢اثمت ٖلى بؾتراجيجيت ا٢خهاصيت ب٣ضع ما هي مبييت ٖلى اٖخباعاث اظخماٖيت َْٓ ،ما لم يؿمذ بخد٣ي ٤ؤر
هٕٓ مً الخ٣ضمٞ ،البييت الا٢خهاصيت الِكت ؾغٖان ما اجهاعث ؤمام ؤْ ٫نضمتٓ٧ ،ن الا٢خهاص الجؼاثغر عيعي ْليـ مىخجا.
ْزىاثيت الكباب ْالكٛل حٗض مؿإلت ظَٓغيت في الضعاؾاث الؿٓؾيٓلٓظيتْ ،ليـ ٚغيبا ؤن حك٩ل َظٍ الشىاثيت خ٣ل بدض
ججخم٘ ٞيّ ٖضيض الخسههاث البدشيتٞ ،غٚم زغاء الخ٣ل الا٢خهاصر بهظا الىٕٓ مً الضعاؾاث بال ؤن الخ٣ل الؿٓؾيٓلٓجي
ما ػا ٫لم يِٗ َظا اإلآيٕٓ ال٣ضع الظر يؿخد ّ٣مً الضعاؾتْٖ .ليّ ظاءث َظٍ الضعاؾت ل٨ك ٠الؿخاع ًٖ ظاهب مِم
مً ظٓاهب َظا اإلآيٕٓ مً زال ٫ببغاػ جإزحر َاظـ البُالت ٖلى َمٓخاث الكباب الجامعي الجؼاتعر.
اإلادىع ألاوٌ :ؤلاَاع اإلاـاَيمي للضعاؾت:
أوال :ئقياليت الضعاؾت:
حؿدىض الِي٩لت الضيمٛغاٞيت للمجخمٗاث اللكغيت ٖاصة ٖلى ٢ؿم َام مً اإلاجخم٘ جدخلّ قغيدت الكباب الظيً
حؿدىض ٖلحهم مسخل ٠الاؾتراجيجياث ْالبرامج،ليـ  ِ٣ٞلٓ٩جهم ٓ٢ة ا٢خهاصيت ْزغْة مىخجت ،بل ألجهم رخملٓن زهاثو
الٓ٣ة الاظخماٖيت متى جم اؾخٛالٖ ٫ىانغ َظٍ الٓ٣ة بالك٩ل الصخيذٚ .حر ؤهّ ْفي ْل الٓغْ ٝالا٢خهاصيت ْالاظخماٖيت
التي ؤنبدذ جخسبِ ٞحها اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة ْباألزو جل ٪التي حٗاوي ْغْٞا ا٢خهاصيت ْاظخماٖيت ٚحر مؿخ٣غة ٧الجؼاثغ،
ججض َظٍ الٟئت هٟؿِا ؤمام ْي٘ ؤ٢ل ما ي٣اٖ ٫ىّ ؤهّ نٗب ْالسياعاث ٞيّ ج٩اص جٓ٩ن مٗضْمت ،زانت ؤمام ي ِٛألاػماث
ْالاوٗ٩اؾاث الا٢خهاصيت مً ظِتْ ،الً ِٛالضيمٓٚغافي الغَيب مً ظِت ؤزغٔ٣ٞ .ض ْلضث ٧ل َظٍ الخدٓالث خالت مً
الالبؾخ٣غاع ْالالجٓاػن ٖلى الهٗيضيً الا٢خهاصر ْالاظخماعي ،في ْل بِء ْجحرة الىمٓ ْشر مهاصع ؤلايغاصاث.
ٞغٚم ؤلاظغاءاث ْآلالياث التي بضلتها الضْلت الجؼاثغيت للخمٓ ٘٢في اإلا٩ان الصخيذ إلآاظِت ْاَغة البُالت بال ؤن
الٓي٘ لم يخدؿً ٦شحرا،بط لم جهمض الؿياؾاث اإلاخبٗت مً َغ ٝالخٓ٩مت َٓيال ؤمام ٖٓان ٠ألاػماث اإلااليت الا٢خهاصيت
التي مؿذ َؼاتها الاعجضاصيت ؾٓ ١الكٛل ْٖملذ ٖلى ػٖؼٖخّ ْ٢لب جٓاػهّ،زانت ْؤن الا٢خهاص الَٓجي عيعي ْليـ مىخجا،
ْب٣يذ مؿخٓياث البُالت في اعجٟإ يهٗب الخد٨م ٞيّ.
ْحٗغْ ٝاَغة البُالت اهدكاعا ْجؼايضا ْاؾٗا ْجهيب بالضعظت ألاْلى ٖىهغ الكباب ٚحر مؿخصىيت بظلٞ ٪ئت
السغيجحن الجام٘يحن التي ٧اهذ ْإلاضة َٓيلت ٚحر مٗىيت بهظا اإلاك٩ل بد٨م قِاصاتها الٗلميت التي حٗض جإقحرة لضزٖٓ ٫الم
الكٛلْ .ل ً٨التزايض اإلاؿخمغ لؤلٖضاص ال٨بحرة مً اإلاخسغظحن الجامٗيحن ْمخُلباث الؿٓ ١الخضيشت التي جًٟل ألايضر
الٗاملت السبحرة اإلاخمغؾت ،مترصصة بظل ٪في جْٓي ٠اإلاخش عظحن الجامٗيحن الظيً ال يملٓ٩ن ؾٓٔ مٗاع ٝهٓغيت ،ظٗل مً
اإلاخسغط الجامعي يٓاظّ نٗٓباث ٦بحرة في مؿحرة بدشّ ًٖ مىهب الٗمل الظر يؿعى ألن يٓ٩ن في مجا ٫جسههّ ،مما
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ي٨ؿبّ قٗٓعا بإهّ خ ٤٣مجِٓص ؾىٓاث صعاؾيت ْخ ٤٣جٓٗ٢اث ٖاثلخّ التي اهخٓغث لؿىٓاث هخاثج اؾدشماعَا الخٗليمي لّ
ْما جسللخّ َظٍ الؿىٓاث مً عٖايت ماصيت ْمخابٗت مٗىٓيت.
ٞةطا ٧ان زغيج الجامٗت يٗاوي مً جإزحراث البُالت ٖلى ظمي٘ الىٓاحي ٞةن الُالب الجامعي الظر لم يخسغط بٗض ليـ
بمىإٔ ًٖ َظا الخإزحر ػياصة ٖلى اإلاكا٧ل اليٓميت التي جٓاظِّ في خياجّ الجامٗيت٨ٞ.شحرا ما جترصص ٖلى ؤٓٞاٍ َلبدىا َظٍ
الجملت "ماطا بٗض الجامٗت؟" ْالتي جدمل صالالث ٦شحرة ٞهي حٗبر ًٖ مؿخ٣بل ٚامٌ ْمجِٓٞ .٫الُالب ي٣طخي مٗٓم
ٖمغٍ ٖلى م٣اٖض الضعاؾت ال٦دؿاب الخٓ٩يً مً ؤظل ؤن يؿخٟيض مىّ مً زال ٫قٛل مىهب ٖمل .بال ؤهّ يٟاجئ بمهحرٍ
 ِٓٞليـ بال وسست مً آال ٝاللباب مشلّ بال ٖمل،مما يجٗل ال٣يمت الظاجيت في هٓغ الصسو طاجّ ٢يمت يئيلت ْاَىت
ْمِتزة ال جبٗض في الىٟـ الش٣ت.
ْفي ْل طل ٪يٗاوي البُالحن الجامٗيحن مكا٧ل هٟؿيت ْ٨ٞغيت ْظؿميت ٖلى اٖخباعَم قبابْ ،الكباب مٗاهاة
َْمٓحْ ،لً يخدَ ٤٣ظا الُمٓح بال بالٗملْ،ليـ مً الًغْعر ؤن جِٓغ مكا٧ل الجامٗيحن مباقغة بٗض الخسغط ٦ىديجت
خخميت لبُالتهم٣ٞ ،ض جِٓغ ؤزىاء مؼاْلتهم لضعاؾتهم ،ألن َاظـ البُالت ب٩ل ؤبٗاصَا الىٟؿيت ْالاظخماٖيت حك٩ل ْيٗيت
يْ ِٛنغاٖا ٦بحريً في خياة اإلاخسغط الجامعي .بن َظٍ اإلاٗاهاة التي يٗيكِا الُلبت ليؿذ بال هديجت ل٪زغة الخٓٗ٢اث
الؿلبيت ْؾٓء الىٓغة لؿٓ ١الٗملْ،الىاججت بضْعَا ًٖ ٖضم الخيؿي ٤بحن الجامٗت ْمسخل ٠اإلااؾؿاث الاظخماٖيت
ْالا٢خهاصيت ،في ْل ألاٖضاص الِاثلت مً البُالحن الظيً يًآٞن بلى ٢اثمت البُالحن ٧ل ؾىت.
ْٖلى َظا ألاؾاؽ حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى ؤلاظابت ٖلى الدؿاؤٌ الغةيس ي الخاليَ :ل يازغ َاظـ البُالت ٖلى
َمٓخاث الكباب الجامعي؟.
ْيىضعط جدذ َظا الدؿائ ٫الدؿائالث الٟغٖيت الخاليت:
 َل الُالب الجامعي الظر ماػا ٫يؼاْ ٫صعاؾخّ ْإ بمك٩لت البُالت؟. َل حؿاَم بُالت زغيجي الجامٗت في الخض مً عٚبت الُالب الجامعي في مٓانلت صعاؾخّ الجامٗيت؟. َل حؿاَم بُالت زغيجي الجامٗت في الخض مً ألاَضا ٝالضعاؾيت للُالب الجامعي؟.زاهيا :ؿغيياث الضعاؾت:
 -1الـغييت الغةيؿيت:
يازغ َاظـ البُالت ؾلبا ٖلى َمٓخاث الكباب الجامعي.
 -2الـغيياث الـغعيت:
 الُالب الجامعي الظر ماػا ٫يؼاْ ٫صعاؾخّ ْإ بمك٪لت البُالت. حؿاَم بُالت زغيجي الجامٗت في الخض مً عٚبت الُالب الجامعي في مٓانلت صعاؾخّ الجامٗيت. -حؿاَم بُالت زغيجي الجامٗت في الخض مً ألاَضا ٝالضعاؾيت للُالب الجامعي.
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زالثا :أَميت الضعاؾت:
جخجلى أَميت الضعاؾت مً ؤَميت مغخلت الكباب التي لِا ؾماتها ْزهاتنِا الىٟؿيت ْالاظخماٖيت التي جمحزَا ًٖ
ٚحرَا مً الٟئاث الٗمغيت ألازغْٔ ،طل ٪هديجت الٗضيض مً الخىاً٢اث ْالخٛحراث التي جمغ بها اإلاجخمٗاث في ظمي٘ مىاحي
الخياة زانت الا٢خهاصيتْ ،التي جل٣ي بٓاللِا ٖلى زهاثهِم الصسهيت في اججاٍ ؤلاخباٍ ْالسٓ ٝمً اإلاجِٓ٦ .٫ما جيب٘
ؤيًا ؤَميت الضعاؾت مً ؤَميت ؾياؾت الدكٛيل ْٖال٢تها بالخىميت اإلاؿخضامت في اإلاجخم٘،هٓغا للٗال٢ت الٓزي٣ت التي جغبِ
زغيجي الجامٗت بإهٓمت الدكٛيل ،بٛيت ج٣ليو البُالت اإلاخىاميت في ن ٟٝٓالكباب السغيجحن مً الجامٗاث
الجؼاثغيتْ.يؿعى الباخض ؤيًا مً زالَ ٫ظٍ الضعاؾت بلى ال٨ك ًٖ ٠جإزحر َاظـ البُالت ٖلى َمٓخاث الكباب
الجامعيَ،ظٍ الٟئت التي حٗض َا٢ت بكغيت َامت ْمازغة في ٦يان اإلاجخم٘ٓ٧ ،جها جدمل في َياتها ألامل في بىاء اإلاؿخ٣بل الؼاَغ
لؤلمت.
عابعا :أَضاؾ الضعاؾت:
بن ل٩ل بدض مِما ٧ان ميضاهّ ؤَضاْ ٝمؿاعي يٗمل للٓنٓ ٫بلحهاْ .مٓيٕٓ بدشىا ٛ٦حرٍ مً اإلآايي٘ حهضؾ بلى
ِٞم ْاؾخ٣هاء الخ٣اث ٤الجَٓغيت خٓ ٫جإزحر َاظـ البُالت ٖلى َمٓخاث الكباب الجامعي٦.ما حؿعى بلى جد٣ي٤
ألاَضاؾ الـغعيت الخاليت:
 الخٗغٖ ٝلى مؿخٓٔ ْعي الُالب الجامعي الظر ماػا ٫يؼاْ ٫صعاؾخّ بمك٩لت البُالت. مٗغٞت مضٔ مؿاَمت بُالت زغيجي الجامٗت في الخض مً عٚبت الُالب الجامعي في مٓانلت صعاؾخّ الجامٗيت. مٗغٞت مضٔ مؿاَمت بُالت زغيجي الجامٗت في الخض مً ألاَضا ٝالضعاؾيت للُالب الجامعي. الخٓنل بلى هخاثج ْجٓنياث جٓضر ألازغ الظر يترَ ّ٦اظـ البُالت ٖلى الكباب الجامعي.زامؿا :مفاَيم الضعاؾت:
 -1البُالت:
1

حٗغ ٝالبُالت بإجها "ٖضم جٓاٞغ الٗمل لصسو عاٚب ٞيّ م٘ ٢ضعجّ ٖليّ هٓغا لخالت ؾٓ ١الٗمل".

ْي٣هض بالبُالت ؤيًا "خالت ٖضم الاؾخسضام التي حكحر بلى ألاشسام ال٣اصعيً ٖلى الٗمل ْالظيً ليؿذ لضحهم
2
ٞغم ؾاهدت للٗمل".
ْي٣هض بالبُالت ؤيًا"جٓ ًٖ ٠٢اؾخٗما ٫مٓاعص الٗماْ ٫عؤؽ اإلاا،٫مما ياصر بلى جضوي السغط الٟٗلي لال٢خهاص
3
ًٖ الىاجج الٓ٣مي ؤلاظماليْ.ي٣اؽ مٗض ٫البُالت بالٓ٣ة الٗاملت ؤلاظماليت التي ليـ لضحها ٖمل في الٓ٢ذ الخايغ".

 1ؤهٓع خاٖ ٔٞبض الخليم :مكاول البُالت وؤلاصمان ،ماؾؿت قباب الجامٗت ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،2008 ،م.14
ٖ 2بض الغخمً مدمض ْآزغْن :اإلاعجم الكامل لترحمت مهُلخاث علم الاحخماع وعلم الىــ الاحخماعي ،1ٍ ،صاع الٓٞاء ،ؤلاؾ٨ىضعيت،
 ،2013م.603
 3نالر الهٓ٣ع :مىؾىعت الخضمت الاحخماعيت اإلاعانغة ،صاع ػَغانٖ ،مان ،2009 ،م.290
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٦ما جخمشل البُالت في "ْظٓص ؤشسام في مجخم٘ مٗحن ٢اصعيً ٖلى الٗملْ ،ماٍ لحن لّ بالىٕٓ ْاإلاؿخٓٔ اإلاُلٓبحن
4
ْعاٚبحن ٞيّْ ،باخشحن ٖىّْ ،مٓا٣ٞحن ٖلى الٓلٓط ٞيّ في ْل ألاظٓع الؿاثضةْ ،ال يجضْهّ زالٞ ٫ترة ػمىيت مٗيىت".
ْ٢ض ٢ضمذ مىٓمت العمل الضوليت حٗغيٟا للبُالت بإجها "الخالت التي يٓ٩ن ٞحها الٟغص ٢اصعا ٖلى الٗمل ْعاٚبا ٞيّ،
5
ْيبدض ٕهّْ ،ي٣بلّ ٖىض مؿخٓٔ ألاظغ الؿاثض ْل ً٨صْن ظضْٔ".
ْمً زال ٫الخٗاعي ٠الؿاب٣ت ،يم ً٨حٗغي ٠البُالت بإجها "ٖضم جٓاٞغ الٗمل لصسو عاٚب ٞيّ م٘ ٢ضعجّ ٖليّ في
مِىت جخ ٤ٟم٘ اؾخٗضاصاجّ".
 -2الكباب الجامعي:
الكباب "مغخلت مً مغاخل الٗمغ ج ٘٣بحن الُٟٓلت ْالكيسٓزت ْهي جخمحز مً الىاخيت البيٓلٓظيت باال٦خما٫
الًٗٓر ْهًٓط الٓ٣ة٦ ،ما جخمحز مً الىاخيت الاظخماٖيت بإجها اإلاغخلت التي يخدضص ٞحها مؿخ٣بل الاوؿان ؾٓاء مؿخ٣بلّ
6
اإلانهي ؤْ مؿخ٣بلّ الٗاثلي".
بيىما يغٔ ٖلماء الىٟـ "ؤن مغخلت الكباب جغجبِ با٦خما ٫البىاء الضاٞعي ْالاهٟٗالي للٟغص في يٓء اؾخٗضاصاجّ
ْاخخياظاجّ ألاؾاؾيتْ ،ا٦خما ٫همٓ ٧اٞت ظٓاهب شسهيخّ الٓظضاهيت ْاإلاؼاظيت ْالٗ٣ليت بك٩ل يم٨ىّ مً الخٟاٖل الؿٓر
7
م٘ آلازغيً في اإلاجا ٫الاظخماعي".
ْيٗغ"ٝمدمض علي مدمض" الكباب الجامٗيحن بإجهم "ظماٖت ؤْ قغيدت مً اإلاشٟ٣حن في اإلاجخم٘ بهٟت ٖامت ،بط
8
يتر٦ؼ اإلائاث ْآلاال ٝمً الكباب في هُا ١اإلااؾؿاث الخٗليميت".
ْيٗخبر الكباب الجامعي"َم الهٟٓة اإلاشٟ٣ت ْألا٦ثر ْٖيا بالٓا ٘٢الاظخماعي ْبالخدٓالث الاظخماٖيت ْالا٢خهاصيت
التي يخٗغى لِا اإلاجخم٘ ،باإلياٞت بلى طلِٞ ٪م ألا٦ثر بم٩اهيت مً خيض الخىاْ ٫الٗلمرًٞ،ال ًٖ طلِٞ ٪م يٗضْن ؤ٦ثر
1
بصعا٧ا لُبيٗت الخٟاٖل الاظخماعي ْؤلايضيٓلٓجي الؿاثض في اإلاجخم٘".
الخعغيف ؤلاحغاتي:
ي٣هض بالكباب في َظٍ الضعاؾت َلبت ٧ليت الٗلٓم الاوؿاهيت ْالاظخماٖيت بجامٗت مدمض الهضي ٤بً يخي – ظيجل
ْالظيً جتراْح ؤٖماعَم بحن 30ْ 18ؾىت.
المخىع الثاوي :ؤلاَاع الىٓغر للضعاؾت:

ٖ 4لي ٖبض الَٓاب هجا :مكيلت البُالت ،الضاع الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،2005 ،م.4
 5مهُٟى زلٖ ٠بض الجٓاص :علم احخماع الؿيان ،1ٍ ،صاع اإلاؿحرةٖ ،مان ،2009 ،م.293
ٞ 6غص ميلؿٓن :الكباب في مجخمع مخؼحر ،جغظمت يخي مغسخي ٖيض بضع ،1ٍ ،صاع الٓٞاء ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،2007 ،م.5
 7مدمض ؾيض ِٞمي :العىإلات والكباب مً مىٓىع احخماعي ،1ٍ ،صاع الٓٞاء ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،2007 ،م.87
 8مدمض ٖلي مدمض :الكباب العغبي والخؼحر الاحخماعي ،صاع الجهًت الٗغبيت ،بحرْث ،1985 ،م16.
َ 1اَغ مدمض بٓقلٓف :الخدىالث الاحخماعيت والاكخهاصيت وأزغَا على الليم في اإلاجخمع الجؼاةغر  1999-1997صعاؾت ميضاهيت جدليليت
لعيىت مً الكباب الجامعي ،1ٍ ،صاع بً مغابِ لليكغ ْالُباٖت ،الجؼاثغ ،2008 ،م.60
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ؤنبدذ مٓاَغ العجؼ ْالٗؼلت ْ٣ٞضان مٗجى الخياة ْٚمٓى اإلاؿخ٣بل ،مً ؤبغػ الؿماث الؿاثضة في الخياة
الاوؿاهيت في ٖالم اليٓمْ.في م٣ضمت الٗٓامل التي ٧اهذ ْما جؼاْ ٫عاء بغْػ َظٍ اإلاكاٖغ الخدٓالث الا٢خهاصيت ْالاظخماٖيت
ْالش٣اٞيت المحؿاعٖت التي ٧ان لِا ألازغ ال٨بحر في جؼايض اإلاك٨الث الخياجيت ْجىامي الً ٍٓٛالتي ٢يضث خغيت الاوؿان ْقلذ
بعاصجّ.
ْحٗض مك٨الث الكباب ؤخض الخدضياث ال٨بحرة التي جٓاظّ ٖلماء التربيت ْالىٟـ ْالاظخمإ ،الظيً يبدشٓن في ؤْيإ
َظٍ الٟئت الاظخماٖيتٞ.الكباب َم الٓ٣ة ا٫خيٓيت في اإلاجخم٘ ْيك٩لٓن الظاث الخاعيسيت الٟاٖلت ْال٣اصعة ٖلى بخضار الخٛحر
ْالخغا ٥الاظخماعي٢ْ.ض جؼايض الاَخمام اليٓم بالكباب ْباإلاك٨الث التي جٓاظِِم في مسخل ٠اإلاجاالث الاظخماٖيت
ْالا٢خهاصيت ْالىٟؿيت،ال ؾيما َْم يٗيكٓن َظٍ ألايام ؤػمت بل ؤػماث جمخض ظظْعَا بٗيضا في ؤٖما ١اإلاجخمْ٘ .مً َظٍ
ألاػماث َاظـ البُالت الظر ناع يإع٧ ١اٞت ألاَغا.ٝ
ْمً ؤظل ِٞم الكباب ْاخخياظاجّ َىا ٥بٌٗ الخ٣اث ٤ألاؾاؾيت اإلاخٗل٣ت بالكباب الظر يمشل عؤؾما ٫ألامت
2
ْٖضتها ْٖماص ٓ٢تها ْعمؼ ٖؼتهاْ ،التي يجب ؤن هًِٗا في الاٖخباعْ،مً أَمها:
 "ؤن م٩ان الكباب في الٗالم ٢ض حٛحر ْؤهّ بضؤ يِٓغ ٨٦يان مخمحز بلى الخض الظر يم ً٨ؤن يٗخبر ٞيّ ٓ٢ة اظخماٖيت ٢اثمتبظاتها ججم٘ بحن ؤٞغاصَا ٖال٢اث مٗيىت ْججمِٗم مهلخت مكتر٦ت ،ؤال ْهي الغٚبت في الخهٖٓ ٫لى م٩اجهم في اإلاجخم٘
اإلادلي ْالٗالمي َْظا يكحر بلى يغْعة بخضار حٛحراث ملمٓؾت في َظٍ اإلااؾؿاث الكبابيت بديض ج٣ابل َظٍ الغٚبت
ْحؿخٟيض مجها.
 بطا ٧ان الكباب يدؿم في ظمي٘ ألاْ٢اث بالُا٢ت ْالخيٓيت الضا٣ٞت ْالاهضٞإ ْالؿغٖت ْال٣لْٖ ٤ضم الغيا ْالخماؽٞ ،ةنَظٍ الؿماث جؼصاص خضة في الٗهغ الخضيض بٓظّ ٖام ْفي اإلاجخمٗاث الىاميت بٓظّ زامْ ،ال ييبػي ؤن وٗخبر َظٍ الؿماث
ياعة بل يجب الاؾخٟاصة مجها بلى ؤ٢صخى خض".
بن مك٩لت بُالت زغيجي الجامٗت جخمحز بإجها جمـ قغيدت مً اإلاجخم٘ يدمل ؤٞغاصَا جإَيال ٖاليا ال ياَلِم
للمكاع٦ت في جُٓيغ اإلاجخم٘ ْخؿب بل ؤيًا في ٢ياصة ٖملياث الخٛحر ْالخىميت.خيض ؾاَم الخٓؾ٘ ٚحر اإلاسُِ للخٗليم
الجامعي في زل ٤مك٨الث ال ج٣ل زُٓعة ًٖ جل ٪التي ؾاٖض في ٖالظِا،مجها:
 ٣ٞضان الش٣ت في الخٗليم الجامعي ؾٓاء مً ألاٞغاص ؤْ ُ٢اٖاث ؤلاهخاط. اعجٟإ َمٓخاث زغيجي الجامٗاث ْنٗٓبت جد٣يِ٣ا. ٖضم الخٓا ٤ٞهٖٓا ْ٦ما بحن مسغظاث الجامٗاث ْ٢ضعة ؾٓ ١الٗمل ٖلى الاؾديٗاب. ٖاصة ما يهاخب الخٓؾ٘ ٚحر اإلاضعْؽ في الخٗليم الخطخيت بالجٓصة ٞيٓ٩ن الاَخمام مىهبا ٖلى ال٨م صْن ال٨يٞ ٠حزصاصٖضص السغيجحن طْْ اإلاؿخٓياث الِؼيلت ٞخ٣ل ٢يمت الكِاصاث في ؾٓ ١الٗمل.
ْجخمحز مك٩لت البُالت في الجؼاثغ ؤجها ٚحر ٢انغة ٕلى ٞئت بٗيجها ْل ً٨يٗاوي مجها ال٩ل ٖلى خض ؾٓاء ،خيض يٗاوي
مجها اإلاخٗلم ْألامي ،اإلاِىضؽ ْناخب الخغٞتْ .حٗخبر بُالت زغيجي الجامٗت ؤ٦ثر زُغا ْؤٖصخى خال مً بُالت الٟئاث
ألازغٔ هديجت اعجٟإ ج٩لٟت الخٗليم الجامعي م٣اعهت باإلاؿخٓياث الخٗليميت ألازغٔ٦ ،ما ؤن َمٓخاث زغيجي الخٗليم الجامعي
 2مدمض ؾيض ِٞمي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.103

122

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

ؤٖلى مً َمٓخاث ٚحرَمْٖ .لى الغٚم مً الٖٓٓص الخٓ٩ميت بدل َظٍ اإلاك٩لت باؾخمغاع بال ؤن الٓا ٘٢الٗملي يكحر ختى آلان
بلى ٞكل الخٓ٩مت في الٓنٓ ٫بلى خلٓ ٫بؾتراجيجيت لخل ٪ألاػمت.
وجإزظ البُالت ؤق٩اال مخٗضصة َب٣ا إلاؿلباتها ،مما يترجب ٖليّ ازخال ٝبظغاءاث مٓاظِتهاٚ .حر ؤهّ يم ً٨الخميحز بحن
هٖٓحن عثيؿيحن للبُالت َما البُالت الؿاٞغة ْالبُالت اإلا٣ىٗتْ ،يىضعط جدتهما ؤهٓإ ٞغٖيت مخٗضصة.
 -1البُالت الؿاؿغة (الهغيدت):
جخمشل البُالت الؿاٞغة في "ْظٓص ؤٞغاص ٢اصعيً ٖلى الٗمل ْال يكٛلٓن ؤيت ْْاثْ ،٠بالخالي رٓ٧ن ْ٢ذ الٗمل باليؿبت لِم
نٟغا ْبهخاظيتهم نٟغاْ.جمشل البُالت الؿاٞغة ؤ٦ثر ؤق٩ا ٫البُالت طيٖٓا بٓنِٟا الهٓعة الٓاضخت للبُالت"ْ 1.يمً٨
الخميحز بحن هٖٓحن للبُالت الؿاٞغة َما :البُالت ؤلاظباعيت ْالبُالت الازخياعيت.
 -1.1البُالت الازخياعيتْ:هي ٦ما يكحر مؿماَا بَالت ازخياعيت بمٗجى "ٖمل الٟغص لبٌٗ الٓ٢ذ ْالخٓ ٠٢بٌٗ الٓ٢ذ
آلازغ٢ْ .ض يدضر َظا السياع بحن الٗمل ْْ٢ذ الٟغاٖ ٙىضما يد ٤٣الٟغص مؿخٓٔ مغجٟٗا مً الضزلْٚ .البا ما يدضر طل٪
2
في اإلاجخمٗاث التي خ٣٣ذ همٓا مخ٣ضما في الا٢خهاص".
 -2.1البُالت ؤلاحباعيت:يخًمً َظا الىٕٓ مً البُالت الؿاٞغة "ألاٞغاص ال٣اصعيً ٖلى الٗملْ ،الغاٚبحن ٞيّ ْيبدشٓن ٖىّ ْال
يجضْن ٞغم ٖمل مخاخت لِم في ْل ألاظٓع الؿاثضةَْ .ظا َٓ الك٩ل الٓاَغ للبُالت طل ٪الظر ال يم ً٨للٗحن ؤن
جسُئّ ،ؤر ؤهّ يخمشل في ٞاثٌ الٗغى في ؾٓ ١الٗمل مً ألاٞغاص الغاٚبحن في الٗمل ْال٣اصعيً ٖليّ"ْ 3.يم ً٨الخميحز َىا
بحن ٖضة ؤق٩ا ٫للبُالت ؤلاظباعيت ْطل٣ْٞ ٪ا لؤلؾباب اإلااصيت بلى ٧ل مجهاْ ،هي:
أ -البُالت الاخخياهيت:حكحر البُالت الاخخ٩ا٦يت بلى "ْظٓص ؤٞغاص ٢اصعيً ٖلى الٗملْ ،يبدشٓن للمغة ألاْلى ًٖ ْْيٟت
مىاؾبت ؤْ يبدشٓن ًٖ ْْيٟت ؤًٞل مً الؿاب٣ت ٖلحها ٖلما بإن َىاْْ ٥اث ٠جىاؾب زبراتهم ْؤٖماعَم ْمِاعاتهم ،بال
ؤجهم لم يلخدٓ٣ا بها بؿلب ٖضم مٗغٞتهم بهظٍ الْٓاثْ ٠ؤماْ ً٦ظٓصَاَ ،ظا في الٓ٢ذ الظر يداْٞ ٫يّ ؤصخاب ألاٖما٫
البدض ًٖ الٗمالت البضيلت للمخ٣اٖضيً لضحهم ؤْ لكٛل الْٓاث ٠اإلاترجبت ٖلى جٓؾ٘ اإلايكأث السانت بهمْ.يم ً٨الخميحز
4
بحن هٖٓحن مً البُالت الاخخ٩ا٦يت َما البُالت ؤزىاء ٞترة البدض ًٖ ٖمل ْبُالت ٞترة الاهخٓاع".
ب -البُالت الهييليت":جِٓغ البُالت الِي٩ليت في مىُ٣ت مٗيىت ٖىضما جاصر الخٛحراث في ؤهماٍ الُلب بلى ٖضم الخٓا ٤ٞبحن
اإلاِاعاث اإلاُلٓبت ْاإلاٗغْيت ٞحها ،ؤْ ٖىضما جدؿلب َظٍ الخٛحراث في ٖضم الخٓاػن بحن اإلاُلٓب ْاإلاٗغْى مً الٗماٞ ٫يما
بحن اإلاىاَ ٤اإلاسخلٟتْ .يم ً٨الخميحز بحن بٗضيً لِظا الىٕٓ مً البُالت ْيخمشالن فيٖ :ضم الخٓا ٤ٞبحن ماَالث الٗاَلحن
ْزبراتهم ْبحن مخُلباث الْٓاث ٠الكاٚغةٖ ،ضم الخٓا ٤ٞالجٛغافي بحن ؤما ً٦الْٓاث ٠الكاٚغة ْؤما ً٦الباخشحن ٖجها.

ٖ 1لي ٖبض الَٓاب هجا،مغظ٘ ؾاب،٤م.17
 2مدمض مدمٓص الجَٓغرٖ ،ضلي مدمٓص الؿمغر :اإلاكىالث الاحخماعيت ،1ٍ ،صاع اإلاؿحرةٖ ،مان ،2011 ،م.258
ٖ 3لي ٖبض الَٓاب هجا ،اإلاغظ٘ هٟؿّ ،م.18
 4اإلاغظ٘ هٟؿّ ،م.18
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ْجيكإ البُالت الِي٩ليت ألؾباب مخٗضصة لٗل ؤَمِا :الخٛحراث في َي٩ل الُلب ،الخ٣ضم الٟجي اإلاُغص ،الخٛحر في الِي٩ل الٗمغر
1
للؿ٩ان ْػياصة وؿبت نٛاع الؿً ْؤلاهار في الٓ٣ة الٗاملت".
ج -البُالت الضوعيت :ثٖخبر البُالت الضْعيت بُالت بظباعيت جغجبِ بخ٣لباث اليكاٍ الا٢خهاصر خيض جِٓغ في خالت
الاه٨ماف ؤْ الغٓ٧ص ،ؤْ بمٗجى آزغ البُالت التي"جيخج ًٖ الضْعاث الا٢خهاصيت التي جدؿلب في عٞض (حؿغيذ) الٗاملحن ؤزىاء
2
ٞتراث ال٨ؿاص ْبٖاصة حكٛيلِم في ٞتراث الغزاء".
ص -البُالت اإلاىؾميت :جيكإ البُالت اإلآؾميت بؿلب ٢هٓع الُلب ٖلى الٗما ٫في مٓاؾم مٗيىتْ" ،هي هاججت ًٖ جبايً
ألاهماٍ اإلاىازيتٗٞ ،اصة ما جؼصاص البُالت وؿليا في الكخاء م٣اعهت بالهي٦ ،٠ما جخإزغ بهٓعة زانت في مجا ٫الؼعاٖت خيض
3
جٓ٩ن ألاٖما ٫اإلاؼعٖيت مغجبُت بمٓاؾم مٗيىت".
 -2البُالت اإلالىعت:
حٗغي ٠البُالت اإلا٣ىٗت بإجها "طل ٪الجؼء مً الٗما ٫التي يم ً٨سخبها مً اليض الٗاملت مً اإلاؼعٖت ؤْ اإلاهى٘ ؤْ
4
اإلا٨خب الخٓ٩مي ؤْ ٚحرَا صْن ؤن يىس ٌٟؤلاهخاطْ ،يٗخبر َظا الىٕٓ مً البُالت ؾمت مً ؾماث الضْ ٫اإلاخسلٟت".
ٞالبُالت اإلا٣ىٗت هي الخالت ا٫حي يٗمل الاوؿان ٞحها بٗمل مٗحنْ ،يخ٣اضخى ؤظغا ٚحر ؤهّ ال يؿِم مؿاَمت ظضيت في ؤلاهخاط
الٟٗليٞ .االؾخٛىاء ًٖ َظا الاوؿان ال يازغ ٖلى الٗمليت ؤلاهخاظيتْ ،يخمشل طل ٪في اؾخسضام ٖضص ٦بحر مً الٗاملحن
ْاإلآْٟحن ؤ٦ثر مما يدخاظّ الٗملٞ ،تراَم ظالؿحن ٖلى ؤبٓاب اإلا٩اجب ؤْ يدؿٓٗ٨ن في ؤعْ٢ت اإلاهالر ْاإلااؾؿاثْ .يالخٔ
ؤن البُالت اإلا٣ىٗت جمشل جبضيضا لجؼء مِم مً الٓ٣ة الٗاملت ،خيض حؿخجزَ ٝظٍ الُا٢اث في ؤٖما ٫ال جٟيض الا٢خهاص ْال
يترجب ٖلحها بياٞاث مِمت بلى الىاجج الَٓجيْ ،مً زم جمشل البُالت اإلا٣ىٗت ؤزُغ ؤهٓإ البُالت ألهّ مً الهٗب خهغَا،
ْيهٗب الخٗامل مِٗا ْٖالظِاْ،طل ٪ؤهّ ال ؾليل لٗالظِا بال بسل ٤مجاالث ظضيضة لئلهخاط يهاخبها ٞغم ٖمل خ٣ي٣يت
حؿخٖٓب ٞاثٌ الٗمل في ألاٖما ٫اإلاىخجت ْطل ٪مً زال ٫حٛيحر بييان الا٢خهاص الَٓجي ْالخىٓي٘ في َي٩لّ.
ْمما ؾب ٤يم ً٨ؤن وٗخبر البُالت ْاَغة مغضخية ا٢خهاصيا ْاظخماٖياْ ،يٗٓص َظا ؤؾاؾا لآلزاع التي يم ً٨ؤن
جسلِٟا ؾٓاء ٖلى الٟغص ْٖلى اإلاجخمْ٘،التي ؤنبدذ حك٩ل َاظؿا للٗام ْالسام زانت في ْل الخدضياث التي جٓاظّ
الكباب.
جٟيض ؤلاخهاثياث الٗلميت ؤن للبُالت آزاعَا الؿيئت ٖلى الصخت الىٟؿيت ٦ما ؤن لِا آزاعَا ٖلى الصخت
الجؿضيتْ،ؤن وؿبت ٦بحرة مً الٗاَلحن ًٖ الٗمل يٟخ٣ضْن ج٣ضيغ الظاث ْيكٗغْن بالٟكل ْؤجهم ؤ٢ل مً ٚحرَمٞ .الكاب
الٗاَل ًٖ الٗمل ال يكٗغ باالهخماء بلى اإلاجخم٘ خيض يكٗغ بالٓلم َْٓ ما ٢ض يض ّٗٞبلى ؤن يهبذ ها٢ما ٖلى اإلاجخم٘،
ٞا٢ضا الاهخماء لّٖ ،غيت ألر اؾخضعاط ٢ض يهى٘ مىّ ٖىهغا مً ٖىانغ الِضم م٘ ؤن الخٗليم يٗض الٟغص للبىاء ال الِضم،
َظا بلى ظاهب ٖضم الكٗٓع باألمان ْالالمباالة ْٖضم جدمل اإلاؿاْليتْ .جؼصاص مك٩لت ٣ٞضان الكٗٓع باالهخماء ْٖضم الغيا
ٖ 1لي ٖبض الَٓاب هجا ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.م .22 -21
 2مذ مض هليل ظام٘ :البُالت كىبلت مىكىجت ؿً قـغاتها وخضيث مع الكباب ،اإلا٨خب الجامعي الخضيض ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،2008 ،م.7
 3اإلاغظ٘ هٟؿّ ،م.7
 4خؿحن ٖبض الخميض عقٓان:اإلاكىالث الاحخماعيت صعاؾت في علم الاحخماع الخُبيلي  ،اإلا٨خب الجامعي
الخضيض،ؤلاؾ٨ىضعيت،2009،م.222
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زُٓعة ٖىضما يجض الكاب هٟؿّ ؤمام ٞئت مً ألاٞغاص يدهلٓن ٖلى ؤٖما َٓ ٫ؤخ ٤بهاٞ ،حزصاص سسُّ ْيًٗ ٠اهخمائٍ
للمجخمْ٘ .ج ٫ٓ٣الض٦خٓعة عؼة هغيم ؤؾخاطة ٖلم الاظخمإ باإلاغ٦ؼ الٓ٣مي للبدٓر الاظخماٖيت ْالجىاثيت":ؤن البُالت جٓلض
ٖىض الٟغص قٗٓعا بالى٣و باإلياٞت بلى ؤهّ يٓعر ألامغاى الاظخماٖيت السُحرة ٧الغطيلت ْالؿغ٢ت ْالىهب ْالاخخيا،٫
ْثيي ٠ؤن الٟغص الٗاَل يكٗغ بالٟغاْٖ ٙضم ج٣ضيغ اإلاجخم٘ ٞخيكإ لضيّ الٗضْاهيت ْؤلاخباٍْ ،البُالت جدغم اإلاجخم٘ مً
1
الاؾخٟاصة مً َا٢ت ؤبىاثّ".
ْلٗل مً ؤَم الاوٗ٩اؾاث ْالىخاثج الاظخماٖيت إلاك٩لت البُالت "اعجٟإ مٗض ٫الجغيمت بحن الٗاَلحن ْالكٗٓع
باالٚتراب ْؤلاخباٍٞ ،الٓا ٘٢اإلاالم لِاالء الكباب اإلاخمشل في ٖضم ْظٓص ؤمل في ٞغنت للٗمل لؿض خاظاتهم ْؤلاهٟاٖ ١لى
2
مُالب الخياة اإلاسخلٟت ْاؾدىٟاص َا٢اتهم جض ٘ٞالكباب بلى اعج٩اب الجغاثم ْالاهدغا."ٝ
ْيغٔ بٌٗ الباخشحن ؤن الكباب البُا ٫الظر جبٓء مداْلخّ ألاْلى في البدض ًٖ مىهب ٖم ٫بالٟكل يمغ بشالزت
مغاخل :ألاْلى؛ ْهي الٟترة التي يل٣ي ٞحها البُا ٫اللٓم ٖلى هٟؿّ ،بط يغٔ ؤهّ اإلاؿاْ ٫طاجيا ًٖ بُالخّ التي يٗاوي مجها ،في
الٓ٢ذ الظر جٓ٩ن ٞيّ البُالت مغجبُت ؤنال بٗٓامل زاعظت ًٖ بعاصجّ .اإلاغخلت الشاهيت؛ يبضؤ البُا ٫بةل٣اء اللٓم ٖلى
اإلاجخم٘ ،بط يٟؿغ ْيٗيخّ جل٦ ٪ىديجت لغ ٌٞاإلاجخم٘ ج٣ضيم يض اإلاؿاٖضة لّ إله٣اطٍ مً قبذ البُالتَْ ،ظٍ اإلاغخلت في
ج٩امل م٘ اإلاغخلت الشالشت التي يٓ٩ن ٞحها للبُا ٫السياع ؤمام ؾلٓ٦حن :بما ؤن يؿل ٪ؾلٓ ٥الٗؼلت باهُٓاثّ ٖلى هٟؿّ
ْيخدٓ ٫بظل ٪بلى ًٖٓ زامل خياصر ال ي٨ترر بما رخهل مً خٓلّ في مجخمّٗ ،ؤْ ؤن يسخاع ؾلٓ ٥الخمغص بديض يشٓع ٖلى
مجخمّٗ ٞبضال مً ؤن يهبذ ًٖٓا لبىاء مجخمّٗ يداْ ٫تهضيمّ بكتى الٓؾاثل ْالُغ ١ؤبؿُِا الهجغةْ ،بالخالي جًيي٘
َا٢ت قباهيت ٗٞالت.
اإلادىع الثالث :ؤلاحغاءاث اإلاىهجيت للضعاؾت:
أوال:مجاالث الضعاؾت:
 -1اإلاج اٌ اإلاياوي َٓ:اإلا٩ان الظر جمذ ٞيّ الضعاؾت اإلايضاهيت للبدضْ،يخمشل في ظامٗت مدمض الهضي ٤بً يخي -ظيجل.
 -2اإلاجاٌ البكغر :يخمشل في ٖيىت مً َلبت ٧ليت الٗلٓم الاوؿاهيت ْالاظخماٖيت بجامٗت مدمض الهضي ٤بً يخي  -ظيجل،
ً
خيض جم جُبي ٤الاؾخماعة ٖلىَ 70البا (ة).
زاهيا :اإلاىهج اإلاخبع في الضعاؾت:
يلٗب اإلاىهج صْعا َاما ْؤؾاؾيا في ال٨ك ًٖ ٠مسخل ٠الٓٓاَغ التي مً زاللِا يم ً٨للباخض ِٞم ما يديِ بّ،
ْاعجإيىا اؾخعماٌ اإلاىهج الىنـي العجباَّ بمٓيٕٓ الضعاؾت الغاَىت لل٨كَ ًٖ ٠اظـ البُالت لضٔ الكباب الجامعي.
خيض ج٨مً ؤَميت اإلاىهج الٓنٟي في ٢ضعجّ ٖلى ا٦دكا٧ ٝاٞت اإلاخٛحراث السانت بالٓاَغة ِٓٞ .حهض ٝلِٟم الٓاَغة ٓ٧هّ

 1مجضر ؤحمض مدمض ٖبض هللا :أػمت الكباب ومكاوله بحن الىاكع والُمىح ،صاع اإلاٗغٞت الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،2013 ،م.82
 2ؤهٓع خاٖ ٔٞبض الخليم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.43
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"َغي٣ت لٓن ٠الٓاَغة اإلاضعْؾت ْجهٓيغَا ٦ميا ًٖ َغي ٤ظم٘ مٗلٓماث م٣ىىت ًٖ اإلاك٩لت ْجهييِٟا ْجدليلِا
3
ْبزًاِٖا للضعاؾت الض٢ي٣ت".
زالثا :أصاة البدث
جم اؾخسضام الاؾخماعة في َظٍ الضعاؾت َْظا عاظ٘ لُبيٗت ٖيىت الضعاؾت ْاإلاخمشلت في ٖيىت مً الُلبت الجامٗيحن
ب٩ليت الٗلٓم الاوؿاهيت ْالاظخماٖيت بجامٗت ظيجل الظيً ؤظغيذ ٖلحهم الضعاؾتْ ،حٗخبر اؾخماعة البدض مً ؤ٦ثر ؤصْاث
ظم٘ البياهاث قيٖٓا ْاؾخسضاما في البدٓر الاظخماٖيتْ ،هي ْؾيلت ؤؾاؾيت حؿذزضم في ظم٘ البياهاث اإلاخٗل٣ت بمٓيٕٓ
الضعاؾت ،جخًمً مجمٖٓت مً ألاؾئلت جٓظّ بلى اإلاؿخجٓبحنَْ ،م ؤٞغاص الٗيىت التي اؾخسغظِا الباخض بٛغى الخد ٤٣مً
ٞغيياث البدضْ ،ييخٓغ مً اإلابدٓزحن ؤن ي٣ضمٓا بظاباث خٓ ٫مؿاثل مغجبُت بإَضا ٝالضعاؾت.
ْحٗغ ٝالاؾخماعة بإجها "ج٣ىيت مباقغة لُغح ألاؾئلت ٖلى ألاٞغاص ْبُغي٣ت مٓظِت ،طل ٪ألن ني ٜؤلاظاباث جدضص
1
مؿب٣اَ ،ظا ما يؿمذ بال٣يام بمٗالجت ٦ميت بهض ٝا٦دكاٖ ٝال٢اث عياييت ْب٢امت م٣اعهاث ٦ميت".
عابعا:عيىت الضعاؾت:
حٗخبر ٖمليت ازخياع الٗيىت مً ؤَم اإلاغاخل في البدض الٗلمي ،ألن صخت هخاثج الضعاؾت ْص٢تها جخٖٓ ٠٢لى ازخياع
الٗيىت٣ٞ ،ض جسخل ٠خؿب ازخال ٝاإلآايي٘ التي هي ٢يض الضعاؾتْ .حٗخبر الٗيىت "مجخم٘ الضعاؾت الظر ججم٘ مىّ
البياهاث اإلايضاهيت ْهي حٗبحر ظؼء مً ال٩ل ،ؤْ بمٗجى آزغ هي ظؼء مٗحن ؤْ وؿبت مٗيىت مً ؤٞغاص اإلاجخم٘ ألانلي ،زم حٗمم
2
هخاثج الضعاؾت ٖلى اإلاجخم٘ ٧لّ".
ْجم جُبي ٤ؤصاة البدض اإلاخمشلت في الاؾخماعة بُغي٣ت ٢هضيت ٖلىَ 70الب (ة) ب٩ليت الٗلٓم الاوؿاهيت ْالاظخماٖيت
بجامٗت مدمض الهضي - ٤ظيجلْٞ .يما يلي ْن ٠مٟهل لِظٍ الٗيىت.
الجضوٌ عكم :1يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب البياهاث الصخهيت
الجيـ

الؿً
الكهاصة العلميت
اإلادًغ لها

طهغ
ؤهثى
 21-18ؾىت
 25-22ؾىت
 30-26ؾىت
ليؿاوـ
ماؾتر

الخىغاع
48
22
19
31
20
47
23

اليؿبت اإلائىيت
%68.57
%31.43
%27.14
%44.29
%28.57
%67.14
%32.86

اإلادىع الغابع :هخاةج الضعاؾت اإلايضاهيت:
ٖ 3ماع بٓخٓف ،مدمض مدمٓص الضهيباث :مىاهج البدث العلمي وَغق ئعضاص البدىر ،2ٍ ،صيٓان اإلاُبٖٓاث الجامٗيت ،الجؼاثغ،1999 ،
م.14
 1مٓعيـ ؤهجغؽ :مىهجيت البدث العلمي في العلىم الاوؿاهيت جضعيباث عمليت ،جغظمت بٓػيض صخغاْر ْآزغْن ،2ٍ ،صاع ال٣هبت لليكغ،
الجؼاثغ ،2006 ،م.204
 2عقيض ػعْاحي :جضعيباث على مىهجيت البدث العلمي في العلىم الاحخماعيت ،صاع َٓمت ،الجؼاثغ ،2002 ،م.197
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مً زال ٫الضعاؾت اإلايضاهيت ْثخليل البياهاث اإلآظٓصة في الاؾخماعة ًٖ َغي ٤جٟغيِٛا في ظضاْ ،٫جم الخٓنل بلى
ظملت مً الىخاثج ،هي ٧الخالي:
أوال :وعي الُالب الجامعي بمكيلت البُالت:
الجضوٌ عكم :2يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم خىٌ الاخخيان بسغيجي الجامعت البُالحن.
الازخياع
وعم
ال
اإلاجمىع

اليؿبت المةىيت
%87.14
%12.86
%100

الخىغاع
61
09
70

%87.14
مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 2يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن ي٣غْن بإجهم يدخٓ٩ن بسغيجي الجامٗت البُالحنْ ،طل ٪خؿب
 %12.86مً اإلابدٓزحن ي٣غْن بإجهم ال يدخٓ٩ن بسغيجي الجامٗت ا٫بُالحن ْ .يغظ٘ طل٪
مً اإلابدٓزحن،في اإلا٣ابل هجض ؤن وؿبت
إلاداْلت الُلبت الظيً لم يخسغظٓا بٗض الاَالٕ ْالخٗغٖ ٝلى الٓا ٘٢الظر يٗيكّ زغيجي الجامٗتْ ،ماطا ييخٓغَم بٗض
الخسغط مً الجامٗت٦ ،ما يغظ٘ طل ٪ؤيًا بلى جسٓ ٝاإلابدٓزحن مً َاظـ البُالت الظر ؤنبذ بمشابت ٖاث ٤ؤمام َمٓخاتهم
اإلاؿخ٣بليت.
الجضوٌ عكم:3يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب صعحت اَالعهم على ؤلاخهاةياث اإلاخعللت بسغيجي الجامعت العاَلحن عً
العمل.
الازخياع
مغجـعت حضا
مغجـعت
وعم
مخىؾُت
مىسـًت
مىسـًت حضا
ال
اإلاجمىع

الخىغاع
10
24
17
03
00

54

16
70

اليؿبت اإلائىيت
%18.52
%44.44
%77.14
%31.48
%05.56
%00
%22.86
%100

مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 3يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن ي٣غْن بإجهم ٖلى اَالٕ باإلخهاثياث اإلاخٗل٣ت بسغيجي الجامٗت الٗاَلحن
 %77.14مً اإلابدٓزحن ،خيض يغٔ
 %44.44مجهم بإن َظٍ اليؿب ْألاع٢ام مغجٟٗت ،بيىما جغٔ وؿبت
ًٖ الٗمل ْطل ٪خؿب
 %18.52مجهم ٞحرْن
 %31.48مً َاالء اإلابدٓزحن بإن وؿب ْؤع٢ام بُالت زغيجي الجامٗت الٗاَلحن ًٖ الٗمل مخٓؾُت ،ؤما
 %05.56مجهم ٞحرْن بإن َظٍ اليؿب ْألاع٢ام مىسًٟت .في اإلا٣ابل هجض ؤن
بإن َظٍ اليؿب ْألاع٢ام مغجٟٗت ظضا ،في خحن ؤن
 %22.86مً اإلابدٓزحن ي٣غْن بإنَم ٚحر مُلٗحن ٖلى ؤلاخهاثياث اإلاخٗل٣ت بسغيجي الجامٗت الٗاَلحن ًٖ الٗمل.
وؿبت
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ْيغظ٘ ؾلب اَالٕ اإلابدٓزحن ٖلى ؤلاخهاثياث اإلاخٗل٣ت بسغيجي الجامٗت البُالحن مً ؤظل ظـ هبٌ ؾٓ ١الكٛل،
ْمٗغٞت الؿياؾاث التي جيخهجِا الضْلت في جْٓي ٠زغيجي الجامٗت.
الجضوٌ عكم :4يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن واهذ مكيلت البُالت جمـ زغيجي الجامعاث أهثر مً ػحرَم مً
ؿئاث اإلاجخمع.
الازخياع

وعم

الخىغاع
َىٌ اإلاؿاع الجامعي
عضم جىاؾب جسههاتهم مع الىْاةف اإلاعغويت في ؾىق
العمل
ػياب الجاهب الذَبيلي أو الخىىيجي للُالب الجامعي
الاعخماص على العالكاث الصخهيت في الخىْيف

ال
اإلاجمىع

53

13
10
05
25

17
70

اليؿبت اإلائىيت
%24.53
%18.87 75.71
%
%09.43
%47.17
%24.29
%100

مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 4يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن يغْن بإن مك٩لت البُالت جمـ زغيجي الجامٗاث ؤ٦ثر مً ٚحرَم مً
 %75.71مً اإلابدٓزحن ،خيض يغٔ
 %47.17مجهم بإن طل ٪عاظ٘ لالٖخماص ٖلى الٗال٢اث الصسهيت
ٞئاث اإلاجخم٘ ْطل ٪خؿب
في الخْٓي ،٠بيىما يغٔ
 %18.87مجهم ٞحرظٗٓن طل ٪لٗضم
 %24.53مجهم بإن طل ٪عاظ٘ لُٓ ٫اإلاؿاع الجامعي ،في خحن ؤن
 %09.43مً َاالء اإلابدٓزحن ٞحرظٗٓن
جىاؾب الخسههاث الجامٗيت م٘ الْٓاث ٠اإلاٗغْيت في ؾٓ ١الٗمل ،ؤما وـبت
ؾلب اعجٟإ وؿبت البُالت في ؤْؾاٍ السغيجحن الجامٗيحن بلى ٚياب الجاهب الخُبي٣ي ؤْ الخٓ٩يجي للُالب الجامعي .في
 %24.29مً اإلابدٓزحن يغْن بإن مك٩لت البُالت ال جمـ زغيجي الجامٗاث ؤ٦ثر مً ٚحرَم مً ٞئاث
اإلا٣ابل هجض ؤن وؿبت
اإلاج جم٘ .
الجضوٌ عكم :5يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن وان اعجـاع وؿبت اإلاخسغححن مً الجامعت العاَلحن عً العمل
يإزغ على َمىخاتهم اإلاؿخلبليت.
الازخياع
وعم
ال
اإلاجمىع

الخىغاع اليؿبت
اإلائىيت
%94.29
66
%05.71
04
%100
70

يخطر مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 5ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن ي٣غْن بإن اعجٟإ وؿبت اإلاخسغظحن مً الجامٗت الٗاَلحن ًٖ الٗمل يازغ
 %05.71مً اإلابدٓزحن ي٣غْن بإن اعجٟإ
 %94.29مً اإلابدٓزحن ،في اإلا٣ابل هجض ؤن
ٖلى َمٓخاتهم اإلاؿخ٣بليت ْطل ٪خؿب
وؿبت اإلاخسغظحن مً الجامٗت الٗاَلحن ًٖ الٗمل ال يازغ ٖلى َمٓخاتهم اإلاؿذ٢بليتَْ .ظا عاظ٘ الَالٕ اإلابدٓزحن ٖلى
ؤلاخهاثياث السانت بسغيجي الجامٗت الٗاَلحن ًٖ الٗمل٦ْ ،ظا اخخ٩اِ٦م بالسغيجحن الجامٗيحن الٗاَلحن ًٖ الٗمل،
128

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

َْٓ ما يجٗلِم يخإزغْن بالٓا ٘٢الظر يٗيكّ ؾابَٓ٣م بلى الخسغط مما ي٣لل مً َمٓخاتهم ْعٚباتهم عبما في مٓانلت
الضعاؾت ،ؤْ ختى الخ٣ضم الضعاسخي.
زاهيا :بُالت زغيجي الجامعت وأزغَا على عػبت الُالب الجامعي في مىانلت صعاؾخه الجامعيت
الجضوٌ عكم :6يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن واهذ الخاحت اإلااصيت جضؿعهم لترن الضعاؾت والبدث عً مىهب
عمل.
الازخياع

الخىغاع

وعم
ال
اإلاجمىع

41
29
70

اليؿبت
اإلائىيت
%58.57
%41.43
%100

مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 6يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن ي٣غْن بإن الخاظت اإلااصيت جضِٗٞم لتر ٥الضعاؾت ْالبدض ًٖ مىهب
 %41.43مً اإلابدٓزحن ي٣غْن بإن الخاظت اإلااصيت ال جضِٗٞم لذع٥
 %58.57مً اإلابدٓزحن.في اإلا٣ابل هجض ؤن
ٖمل ْطل ٪خؿب
الضعاؾت ْالبدض ًٖ مىهب ٖملْ .يغظ٘ طل ٪عبما الهسٟاى اإلاؿخٓٔ اإلاٗيصخي للمبدٓزحنٞ ،الضعاؾت الجامٗيت جخُلب
مهاعي٦ ٠شحرةْ ،اإلاىدت الجامٗيت حعجؼ ًٖ حُٛيت ْلٓ ظؼء بؿيِ مجها َْٓ ،ما يًُغ ببٌٗ الُلبت إلاٛاصعة م٣اٖض
الضعاؾت مب٨غا ْالبدض ًٖ ٖمل لخُٛيت اخخياظاتهم ْاحجياظاث ٖاثالتهمٞ ،باليؿبت لِم مٓانلت الضعاؾت ٢ض يؿخجزٝ
بم٩اهياث ماصيت بياٞيت ْ٢ض يٗ٣ض الٓي٘ اإلاٗيصخي لٗاثالتهم.
الجضوٌ عكم :7يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن وان يؿيُغ عليهم َاحـ الخىؾ مً البُالت مؿخلبال
الازخياع
وعم
ال
اإلاجمىع

الخىغاع اليؿبت اإلائىيت
%88.57
62
%11.43
08
%100
70

مً الجضْ ٫ع٢م 7يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن ي٣غْن بإن َاظـ السٓ ٝمً البُالت مؿخ٣بال يؿيُغ ٖلحهم ْطل ٪خؿب
 %11.43مً اإلابدٓزحن ي٣غْن بإن َاظـ السٓ ٝمً البُالت مؿخ٣بال ال
 %88.57مً اإلابدٓزحن ،في اإلا٣ابل هجض ؤن وؿبت
يؿيُغ ٖلحهمْ .يغظ٘ طل ٪لٓ٩ن الُلبت اإلابدٓزحن ظؼءا مً اإلاجخم٘ الجؼاثغر الظر يٗغ ٝاهدكاعا عَيبا إلاك٩لت البُالت،
ْبالخالي ٞةن َاظـ البُالت يب٣ى يُاعص َاالء اإلابدٓزحن ؤْ الُلبت الظيً لم يخسغظٓا بٗض ،بياٞت بلى اَالِٖم ٖلى ْا٘٢
ٚحرَم مً الجامٗيحن اإلاخسغظحن ْالٗاَلحن ًٖ الٗمل٦ْ ،ظا وؿب ْؤع٢ام البُالت اإلاغجٟٗت في ْؾِ زغيجي الجامٗت٧ .ل
َظٍ اإلااقغاث حك٩ل َاظؿا خ٣ي٣يا ؤمام الُلبت الظيً لم يخسغظٓا بٗض زٓٞا مً الالخدا ١ب٣اثمت البُالحن.
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الجضوٌ عكم  :8يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن واهذ الكهاصة التي ؾيخدهلىن عليها ؾخلبي َمىخاتهم
المؾخلبليت .
الازخياع

الخىغاع

اليؿبت اإلائىيت

وعم

52

%74.29

ال

18

%25.71

اإلاجمىع

70

%100

مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 8يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن يغْن بإن الكِاصة التي ؾيخدهلٓن ٖلحها ؾخلبي َمٓخاتهم اإلاؿخ٣بليت
 %25.71مً اإلابدٓزحن يغْن بإن الكِاصة التي ؾيخدهلٓن ٖلحها لً
 %74.29مً اإلابدٓزحن ،في اإلا٣ابل هجض ؤن
ْطل ٪خؿب
حؿخُي٘ جلبيت َمٓخاتهم اإلاؿخ٣بليتْ .يغظ٘ طل ٪لُمٓح اإلابدٓزحن في الخهٖٓ ٫لى مىهب ٖمل بٗض الخسغط.
الجضوٌ عكم :9يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن وان للبُالت صوعا في الخض مً عػبت الُالب في مىانلت صعاؾخه
الجامعيت
الازخياع

الخىغاع

اليؿبت اإلائىيت

وعم

47

%67.14

ال

23

%32.86

اإلاجمىع

70

%100

مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 9يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن يغْن بإن للبُالت صْعا في الخض مً عٚبت الُالب في مٓانلت صعاؾخّ
 %32.86مً اإلابدٓزحن يغْن بإن البُالت ال جلٗب صْعا في
 %67.14مً اإلابدٓزحن ،في اإلا٣ابل هجض ؤن
الجامٗيت ْطل ٪خؿب
الخض مً عٚبت الُالب في مٓانلت صعاؾخّ الجامٗيتْ .يغظ٘ طل ٪لٓ٩ن َاظـ البُالت ٖاث٣ا ي ٠٣ؤمام عٚباث الُلبت
ْيٗي ٤جُلٗاتهم الضعاؾيت ،زانت ْؤجهم ٖلى اَالٕ بالٓا ٘٢الظر يٗيكّ ٚحرَم مً خاملي الكِاصاث الجامٗيت الٗاَلحن ًٖ
الٗمل.
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الجضوٌ عكم :10يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن واهىا يـىغون في الاهلُاع عً الضعاؾت مبىغا ،وؾبب الاهلُاع
عنها
الازخياع

وعم

الخىغاع
الغػبت في ولىج عالم الكؼل مبىغا
ئيلاهً بأهً لً جخدهل على عمل يذواؿم وجسههً مؿخلبال
ئيلاهً بأهً لً جخدهل على عمل في خاٌ مىانلخً للضعاؾت
ألن أصاةً العلمي يعيف في مجاٌ جسههً

ال
اإلاجمىع

28

12
07
06
03

42
70

اليؿبت اإلائىيت
%42.86
%40
%25
%21.43
%10.71
%60
%100

مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 10يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن ي٣غْن بإجهم ال ي٨ٟغْن في الاهُ٣إ ًٖ الضعاؾت مب٨غا ْطل ٪خؿب
 %60مً اإلابدٓزحن .في اإلا٣ابل هجض ؤن %40مً اإلابدٓزحن ي٣غْن بإجهم ي٨ٟغْن في الاهُ٣إ ًٖ الضعاؾت مب٨غا ،خيض يغظ٘
 %42.86مجهم ؾلب ج٨ٟحرَم في الاهُ٣إ ًٖ الضعاؾت عٚبت مجهم في ْلٓط ٖالم الكٛل مب٨غا ،في خحن ؤن %25مجهم ٞحرظٗٓن
ؾلب ج٨ٟحرَم في الاهُ٣إ ًٖ الضعاؾت إلي٣اجهم بإجهم لً يخدهلٓا ٖلى ٖمل يخٓاْ ٤ٞجسههِم مؿخ٣بال ،بيىما يغظ٘
 %21.43مجهم ؾلب ج٨ٟحرَم في الاهُ٣إ ًٖ الضعاؾت إلي٣اجهم بإجهم لً يخدهلٓا ٖلى ٖمل في خا ٫مٓانلتهم للضعاؾت ،ؤما
 %10.71مً َاالء اإلابدٓزحن ٞحرظٗٓن ؾلب ج٨ٟحرَم في الاهُ٣إ ًٖ الضعاؾت ألصائهم الٗلمي الًٗي ٠في مجا٫
وؿبت
جسههِم.
الجضوٌ عكم :11يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن واهذ وؿبت البُالت جخىكف على اإلاؿخىي الخعليمي لؤلؿغاص،
وصعحت خٓىّ زغيجي الجامعت في الخهىٌ على عمل
الازخياع

الخىغاع

هبحرة حضا
هبحرة
51
وعم
مخىؾُت
يعيـت
يعيـت حضا
19
ال
70
اإلاجمىع

08
14
22
06
01

اليؿبت اإلائىيت
%15.69
%27.45
%43.14 %72.86
%11.76
%01.96
%27.14
%100
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مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 11يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن يغْن بإن وؿبت البُالت جخٖٓ ٠٢لى اإلاؿخٓٔ الخٗليمي لؤلٞغاص ْطل٪
 %72.86مً اإلابدٓزحن ،خيض يغٔ
 %43.14مجهم بإن خّٓٓ زغيجي الجامٗت في الخهٖٓ ٫لى ٖمل مخٓؾُت ،في خحن
خؿب
 %27.45مجهم ٞحرْن بإن خّٓٓ زغيجي الجامٗت في الخهٖٓ ٫لى ٖمل ٦بحرة ،بيىما يغٔ
 %15.69مجهم بإن خّٓٓ زغيجي
ؤن
الجامٗت في الخهٖٓ ٫لى ٖمل ٦بحرة ظضا ،ؤما وؿبت %11.76مً َاالء اإلابدٓزحن ٞحرْن بإن خّٓٓ زغيجي الجامٗت في
 %01.96اإلابدٓزحن الظيً يغْن بإن خّٓٓ زغيجي الجامٗت في الخهٖٓ ٫لى
الخهٖٓ ٫لى ٖمل يٗيٟت ،بيىما جمشل وؿبت
 %27.14مً اإلابدٓزحن يغْن بإن وؿبت البُالت ال جخٖٓ ٠٢لى اإلاؿخٓٔ الخٗليمي
ٖمل يٗيٟت ظضا .في اإلا٣ابل هجض ؤن
لؤلٞغاصْ .مىّ يخطر ؤن خهٓ ٫الُالب ٖلى قِاصة ظامٗيت ٢ض يمىدّ ٞغنت ؤ٦بر مً ٚحرٍ مً طْر اإلاؿخٓياث الخٗليميت
ألازغٔ في الخهٖٓ ٫مل.
الجضوٌ عكم :12يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم عً قعىعَم في خالت عضم خهىلهم على مىهب عمل في اإلاؿخلبل
الخىغاع
04
21
35
07
03
70

الازخياع
الللم والعهبيت
ؤلاخباٍ
الىضم على الخعليم
ؿلضان الثلت بالىــ
السخِ على اإلاجخمع
اإلاجمىع

الًؾبت اإلائىيت
%05.71
%30
%50
%10
%04.29
%100

مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 12يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن ي٣غْن بإهّ في خالت ٖضم خهٓلِم ٖلى مىهب ٖمل في اإلاؿخ٤بل ٞةجهم
ؾيكٗغْن بالىضم ٖلى الخٗليم ْطل ٪خؿب %50مً اإلابدٓزحن ،في خحن ؤن %30مً اإلابدٓزحن ي٣غْن بإهّ في خالت ٖضم
خهٓلِم ٖلى مىهب ٖمل في اإلاؿخ٣بل ٞةجهم ؾيكٗغْن باإلخباٍ ،بيىما ي٣غ %10مً اإلابدٓزحن بإجهم ؾي٣ٟضْن الش٣ت
 %05.71مً اإلابدٓزحن ٞي٣غْن بإجهم ؾيكٗغْن بال٣ل٤
بالىٟـ في خالت ٖضم خهٓلِم ٖلى مىهب ٖمل ٝراإلاؿخ٣بل ،ؤما
 %04.29مً اإلابدٓزحن بإهّ في خالت ٖضم
ْالٗهليت في خالت ٖضم خهٓلِم ٖلى مىهب ٖمل في اإلاؿخ٣بل ،بيىما ي٣غ
خهٓلِم ٖلى مىهب ٖمل في اإلاؿخ٣بل ٞةجهم ؾيكٗغْن بالسسِ ٖلى اإلاجخمْ٘ .يغظ٘ طل ٪ألَميت مىهب ال٘مل باليؿبت
لسغيج الجامٗت٩ٞ ،ل َالب يُمذ ؤن جخٓط ؾىٓاث صعاؾخّ الُٓيلت بمىهب ٖمل صاثم يٓٞغ لّ اخخياظاجّ اإلااصيت.
زالث :بُالت زغيجي الجامعت وأزغَا على ألاَضاؾ الضعاؾيت للُالب الجامعي
ا
الجضوٌ عكم :13يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم خىٌ ؤلاحغاءاث ألازحرة اإلاخسظة مً كبل الخىىمت ؿيما يسو
الخىْيف
الازخياع
وعم

الخىغاع
وعم
ال

ال
اإلاجمىع

23
36

59
11
70
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مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 13يخطر ؤن اٚلب اإلابدٓزحن ي٣غْن بإجهم اَلٗٓا ٖلى ؤلاظغاءاث ألازحرة اإلاخسظة مً ٢بل الخٓ٩مة
 %61.02مجهم بإن طل ٪لم ياصر بلى ػياصة ألامل لضحهم في
 %84.29مً اإلابدٓزحن ،خيض ي٣غ
ٞيما يسو الخْٓيْ ٠طل ٪خؿب
 %38.98مجهم ٞي٣غْن بإن طل ٪ؤصٔ بلى ػياصة ألامل لضحهم في الخهٖٓ ٫لى ٖمل
الخهٖٓ ٫لى ٖمل مؿخ٣بال ،في خحن ؤن
 %15.71مً اإلابخٓزحن ي٣غْن بإجهم لم يُلٗٓا ٖلى ؤلاظغاءاث ألازحرة اإلاخسظة مً ٢بل الخٓ٩مت
مؿخ٣بال .في اإلا٣ابل هجض ؤن
ٞيما يسو الخْٓيْ .٠مىّ يخطر ؤن الكٛل الكاٚل للُلبت الجامٗيحن الٟٓغ بمىهب ٖمل َْٓ ،ما يدخم ٖلحهم الاَالٕ
ٖلى ٧ل الؿياؾاث ْالبرامج اإلاخبٗت مً ٢بل الخٓ٩مت للً٣اء ٖلى البُالت ْجٓٞحر مىانب الٗمل ،ل ً٨يب٣ى ؤمل الجامٗيحن
في الخهٖٓ ٫لى مىهب ٖمل مؿخ٣بال يئيال زانت ْؤن الا٢خهاص الجؼاثغر يٗغٖٓ ٝانْ ٠ؤػماث جغمي بش٣لِا ٖلى ؾٓ١
الٗمل َْٓ ما يإػم الٓي٘ ؤ٦ثر زانت بٗض اجهياع ؤؾٗاع الى ِٟالظر يٗض ؤؾاؽ الضزل الَٓجي َْٓ ما ص ٘ٞبالخٓ٩مت
 2015في بٌٗ الُ٣اٖاث ،بياٞت بلى ٖضم ز٣ت الكباب الجامٗيحن في ْٖٓص
لخجميض الخْٓي ٠زال ٫الؿضاسخي ألاْ ٫مً ؾىت
الخٓ٩مت ْبغامجِا الغاميت للخض مً البُالت ْجٓٞحر مىانب قٛل ْالتي جب٣ى مجغص ٦الم يهٗب ججؿيضٍ في الٓا ،٘٢هٓغا
لؤلٖضاص الِاثلت لسغيجي الجامٗت الٗاَلحن ًٖ الٗمل.
الجضوٌ عكم :14يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن واهذ لضحهم معغؿت مؿبلت بىىع الىْيـت التي ؾىؾ يكؼلىجها
أو العمل الظر ؾيماعؾىهه بعض الخسغج
الازخياع

الخىغاع

اليؿبت اإلائىيت

وعم

44

%62.86

ال

26

%37.14

اإلاجمىع

70

%100

مً الجضْ ٫ع٢م 14يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن ي٣غْن بإن لضحهم مٗغٞت مؿب٣ت بىٕٓ الْٓيٟت التي ؾٓ ٝيكٛلٓجها ؤْ الٗمل
 %37.14مً اإلابدٓزحن ي٣غْن بإجهم ال
 %62.86مً اإلابدٓزحن ،في اإلا٣ابل هجض ؤن
الظر ؾيماعؾٓهّ بٗض الخسغط ْطل ٪خؿب
يٗغٓٞن هٕٓ الْٓيٟت التي ؾٓ ٝيكٛلٓجها ؤْ الٗمل الظر ؾيماعؾٓهّ بٗض الخسغطْ .يغظ٘ طل٫ ٪جٟائ ٫الُلبت اإلابدٓزحن في
الخهٖٓ ٫لى مىهب ٖمل بٗض جسغظِم يدىاؾب ْجسههِم الجامعي ،ؤْ عبما الَالِٖم اإلاؿبٖ ٤لى الْٓاث ٠التي جخالءم
ْجسههاتهم الضعاؾيتْ ،الظر يم ً٨ؤن يٓ٩ن ؾلبا في ازخياعَم للخسهو الضعاسخي.
الجضوٌ عكم :15يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن وان ٌاحـ البُالت أزغ على ازخياعَم لخسهههم الضعاس ي
الازخياع
وعم
ال
اإلاجمىع

الخىغاع اليؿبت اإلائىيت
%81.43
57
%18.57
13
%100
70
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مً الجضْ ٫ع٢م 15يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن ي٣غْن بإن َاظـ البُالت ٢ض ؤزغ ٖلى ازخياعَم لخسههِم الضعاسخي ْطل٪
 %18.57مً اإلابدٓزحن ي٣غْن بإن َاظـ البُالت ٢ض ؤزغ ٖلى ازخياعَم
 %81.43مً اإلابدٓزحن ،في اإلا٣ابل هجض ؤن
خؿب
لخسههِم الضعاسخيْ .يغظ٘ طل ٪الخخ٩ا ٥اإلابدٓزحن بٛحرَم مً خاملي الكِاصاث الجامٗيت في هٟـ جسههاتهم الجامٗيت
ْلم يجضْا بٗض مىهب ٖمل َْٓ ،ما يضِٗٞم الزخياع جسهو يخٓاْ ٤ٞاخخياظاث ؾٓ ١الٗمل ،زٓٞا مً الاهًمام ل٣اثمت
زغيجي الجامٗت الٗاَلحن ًٖ الٗمل.
الجضوٌ عكم :16يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن وان الخسهو الظر يؼاولىن صعاؾتهم به مُلىب في ؾىق
العمل
الازخياع
هبحرة حضا
هبحرة
وعم
مخىؾُت
يعيـت
يعيـت حضا
ال
اإلاجمىع

الخىغاع
12
20
17
11
03

63

07
70

اليؿبت اإلائىيت
%19.05
%31.75
%26.98 %90
%17.46
%04.76
%10
%100

مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 16يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن يغْن بإن الخسهو الظر يؼاْلٓن صعاؾتهم بّ مُلٓب في ؾٓ ١الٗمل
ْطل ٪خؿب %90مً اإلابدٓزحن ،خيض يغٔ
 %31.75مجهم ؤن صعظت الُلب ٖلى جسههِم ٦بحرة في ؾٓ ١الكٛل ،في خحن ؤن
 %26.98مجهم ٞحرْن بإن صعظت الُلب ٖلى جسههِم مخٓؾُت في ؾٓ ١الكٛل ،بيىما يغٔ
 %19.05مجهم بإن جسههِم
 %17.46مجهم ٞحرْن بإن صعظت الُلب ٖلى جسههِم يٗيٟت ،في خحن يغٔ
مُلٓب في ؾٓ ١الٗمل بضعظت ٦بحرة ظضا ،ؤما
 %04.76مجهم بإن صعظت الُلب ٖلى جسههِم في ؾٓ ١الٗمل يٗيٟت ظضا .في اإلا٣ابل هجض ؤن وؿبت %10مً اإلابدٓزحن
يغْن بإن الخسهو الظر يؼاْلٓن صعاؾتهم بّ ٚحر مُلٓب في ؾٓ ١الٗملْ .يغظ٘ طل ٪الَالٕ اإلابدٓزحن ٖلى الخسههاث
اإلاُلٓبت في ؾٓ ١الٗملْ ،التي يخسظْجها مٗياعا في خاالث ٦شحرة الزخياع جسههاتهم الضعاؾيت ْليـ ٖلى خؿب عٚباتهم،
ْطل ٪بٛيت الخهٖٓ ٫لى مىهب ٖمل ٖىض الخسغط مً الجامٗت.
الجضوٌ عكم :17يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن واهذ الخسههاث الجامعيت اإلاسخلـت جخالءم وخاحت ؾىق
العمل هما وهىعا
الازخياع
وعم
وعم
ال
ال
اإلاجمىع

الخىغاع
25
29 45
16
70
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مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 17يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن يغْن بإن الخسههاث الجامٗيت اإلاسخلٟت ال جخالءم ْخاظت ؾٓ١
 %64.29مً اإلابدٓزحن ،خيض يغٔ
 %64.44مجهم بإن طل ٪عاظ٘ لٛياب الخٓانل بحن الجامٗت
الٗمل ٦ما ْهٖٓا ْطل ٪خؿب
ٞ %35.56إظابٓا بالىٟي ؤر ؤن ٖضم مالثمت الخسههاث الجامٗيت لخاظت ؾٓ ١الٗمل ال يغظ٘
ْؾٓ ١الٗمل ،في خحن ؤن
 %35.71مً اإلابدٓزحن يغْن بإن الخسههاث الجامٗيت
لٛياب الخٓانل بحن الجامٗت ْؾٓ ١الٗمل .في اإلا٣ابل هجض ؤن
اإلاسخلٟت جخالءم ْخاظت ؾٓ ١الٗمل ٦ما ْهٖٓاْ .يغظ٘ طل ٪لٓظٓص ؤٖضاص ٦بحرة مً زغيجي الجامٗت م٣ابل ؾٓ ١الٗمل
اإلادضْصة٦ْ ،ظا جؼايض ؤٖضاص السغيجحن مً ألا٢ؿام الىٓغيت م٣ابل ألاٖضاص ال٣ليلت لسغيجي ألا٢ؿام الخُبي٣يتْٖ ،ضم جٓا٤ٞ
الخسههاث الجامٗيت م٘ اخخياظاث ؾٓ ١الٗمل اإلاخاح لسغرجي الجامٗت٧ْ ،لِا ماقغاث جضٖ ٫لى ٖضم ْظٓص جيؿي ٤بحن
الجامٗت ْؾٓ ١الٗمل ،مما يضٖ ٫لى ْظٓص عجؼ في اإلااؾؿاث الجامٗيت ٖلى جٓٞحر اخخياظاث ؾٓ ١الكٛل مً يض ٖاملت
ماَلت.
الجضوٌ عكم :18يمثل جىػيع اإلابدىزحن خؿب آعائهم ئن واهىا ؾيكؼلىن أر وْيـت في خالت لم يجضوا مىوب عمل في
جسهههم عىض جسغحهم
الازخياع

الخىغاع

اليؿبت اإلائىيت

وعم

16

%22.86

ال

20

%28.57

خؿب الٓغوؾ

34

%48.57

اإلاجمىع

70

%100

مً زال ٫الجضْ ٫ع٢م 18يخطر ؤن ؤٚلب اإلابدٓزحن ي٣غْن بإجهم ؾيكٛلٓن ؤر ْْيٟت في خالت لم يجضْا مىهب ٖمل في
 %28.57مً اإلابدٓزحن ي٣غْن بإجهم
 %48.57مً اإلابدٓزحن ،في خحن ؤن
جسههِم ٖىض جسغظِم خؿب الٓغْْ ٝطل ٪خؿب
 %22.86مً اإلابدٓزحن بإجهم
لً يكٛلٓا ؤر ْْيٟت في خالت لم يجضْا مىهب ٖمل في جسههِم ٖىض جسغظِم ،بيىما ي٣غ
ؾيكٛلٓن ؤر ْْيٟت في خالت لم يجضْا مىهب ٖمل في جسههِم ٖىض جسغظِمْ .يغط ٕ طل ٪لٓ٩ن اإلابدٓزحن م٣خىٗحن بإن
خهٓلِم ٖلى مىهب ٖمل الث ٤ؤَم مً البدض ًٖ مىهب ٖمل يخماشخى م٘ جسههِم الضعاسخي َْٓ ،ما يضٖ ٫لى الخاظت
اإلالخت للمبدٓزحن (الُلبت الجامٗيحن) في الخهٖٓ ٫لى مىهب ٖمل زٓٞا مً البُالت.
الىديجت العامت للضعاؾت:
مما ؾبٖ ٤غيّ مً هخاثج يم ً٦ال ٫ٓ٣ؤن الٟغيياث اإلا٣ترخت في بضايت الضعاؾت ٢ض جد٣٣ذ في ميضان البدضْ ،مىّ
وؿخيخج ؤن َاظـ البُالت يازغ ٖلى َمٓخاث الكباب الجامعي .خيض يازغ َاظـ البُالت جإزحرا ؾلبيا ٖلى جُلٗاث ْآٞا١
ْعٚباث الُالب الجامعي ،بط جٖ ٠٣اث٣ا ؤمام عٚبخّ في مٓانلت الضعاؾت ْ٦ظا ؤٍ صا ّٞالضعاؾيتْ .يغظ٘ طل ٪لٓعي الُلبت
الجامٗيحن بمك٩لت البُالت ْاَالِٖم ٖلى بخهاثياث البُالت في ن ٟٝٓزغيجي الجامٗاث ،بياٞت الخخ٩اِ٦م بالُلبت
زغيجي الجامٗت الٗاَلحن ًٖ الٗمل٦ْ .ظا اَالِٖم ٖلى ؤلاظغاءاث الخٓ٩ميت ألازحرة ٞيما يسو الخْٓيْ ٠التي خملذ
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 2015بؿلب اجهياع ؤؾٗاع الىِٟ
مِٗا عياح الخٛيحر في ؾٓ ١الٗمل ،هٓغا لخجميض الخْٓي ٠زال ٫الؿضاسخي ألاْ ٫مً ؾىت
الظر يٗض مهضع الضزل الَٓجي َْٓ ،ما ؤػم الٓي٘ ؤ٦ثر ْ٢طخى ٖلى آما ٫ال٨شحريً في الخهٖٓ ٫لى مىهب ٖمل زانت
الُلبت اإلا٣بلحن ٖلى الخسغط َْٓ ،ما ؾيازغ بالخالي ٖلى آٞاَْ ١مٓخاث الُلبت الجامٗيحن الضعاؾيت ْاإلاِىيت مؿخ٣بال.
جىنياث الضعاؾت:
بىاءا ٖلى الىخاثج التي جٓنلذ بلحها الضعاؾت ،يٓصخي الباخض بما يلي:
 يغْعة جٖٓيت الُلبت الجامٗيحن ْزانت اإلا٣بلحن مجهم ٖلى الخسغط بذجم مك٩لت البُالتْ ،ؾبل مٗايكتها ْالخ٨ي ٠مِٗاْٖضم الاٖخماص ال٨لي ٖلى الضْلت في زل ٤مىانب ٖملْ ،بهما يجب ٖلحهم البدض ًٖ ٖمل ْالؿعي ْعاء ٦ؿب الغػ١
الخال.٫
 بٖاصة الىٓغ في البرامج الجامٗيت مً خيض الىٕٓ ْال٨يْ ،٠الخٛيحر ٞحها بما يخماشخى ْؾٓ ١الٗمل. ٖلى الجامٗاث ؤن جإزظ في الاٖخباع بٖضاص الٓ٩اصع اللكغيت التي يدخاظِا ؾٓ ١الٗمل مً خيض الخسهو ْاإلاِاعة. ز ٌٟوؿبت ال٣بٓ ٫في الخسههاث الجامٗيت التي حكب٘ مجها ؾٓ ١الٗمل. الخيؿيْٞ ٤خذ باب الخٓاع بحن مسخل ٠الُ٣اٖاث ْزانت بحن الخٗليم ْؾٓ ١الٗمل.ْاؾخ٨ماال للٟاثضة اإلاغظٓة مً َظٍ الضعاؾت ي٣ترح الباخض بظغاء صعاؾاث ؤزغٔ يخم مً زاللِا اؾخُالٕ آعاء ٖيىاث
ؤزغٔ خَٓ ٫اظـ البُالت ْؤزغٍ ٖلى َمٓخاث الكباب الجامعي.
زاجمت:
بن جد٣ي ٤الخىميت اإلاؿخضامت يمغ ٖبر مٗالجت اإلاؿاثل الاظخماٖيت ْباألزو مك٩لتي الدكٛيل ْالبُالتٞ .الدكٛيل
في الجؼاثغ ال يؼا ٫عَحن الخؿاباث الؿياؾيت ْالخالٖب باألع٢ام ٖلى خؿاب ٞئت ٦بحرة مً الكباب .لظا ٖلى الضْلت ؤن جغاعي
اإلاكا٧ل التي يٗاوي مجها الكباب زانت الُلبت الجامٗيحنْ،طل ٪مً زال ٫مغاٖاة اخخياظاث ألاٖضاص الِاثلت مً الُلبت
الجامٗيحن اإلا٣بلحن ٖلى الخسغط ْطل ٪بخٓٞحر مىانب ٖمل لِظٍ الٟئت ختى يخ٣لو حجم البُالحن في ن ٟٝٓزغيجي
الجامٗتْ ،ال ييخ٣ل َاظـ البُالت بلى الُالب الظر ما ػا ٫يؼاْ ٫صعاؾخّْ .بالخالي يىهب اَخمام َظا ألازحر ٖلى الضعاؾت
ْالخدهيل ٞدؿب ،ز٣ت مىّ بإهّ ٖىضما يخسغط ؾيجض ٞغنت للٗمل يسضم مً زاللِا مجخمّٗ.
ْججضع ؤلاقاعة بلى ؤن مً ؤَم مٓ٣ماث ِٞم الكباب ٟ٦ئت ٗٞالت ْوكيُت ٝراإلاجخم٘ بظغاء صعاؾاث جدؿم بالكمٓ٫
الِاص ٝبلى ْنْ ٠حصسيو اججاَاث الكباب هدٓ مسخل ٠الً٣ايا طاث الهلت بالخىميت الاظخماٖيت ،بط حك٩ل هخاثج َظٍ
الضعاؾاث ع٦حزة حٗخمض ٖلحها ؾياؾاث جٓظيّ الكباب ْعٖايخّ ْاؾدشماع َا٢خّ الايجابيت لسضمت اإلاجخم٘.
كاةمت اإلاغاحع:
 -1ؤهج عؽ مٓعيـ :مىهجيت البدث العلمي في العلىم ؤلاوؿاهيت جضعيباث عمليت ،جغظمت بٓػيض صخغاْر ْآزغْن ،2ٍ ،صاع
2006
ال٣هبت لليكغ ،الجؼاثغ. ،
 -2بٓخٓف ٖماع ،الضهيباث مدمض مدمٓص :مىاهج البدث العلمي وَغق ئعضاص البدىر ،2ٍ ،صيٓان اإلاُبٖٓاث الجامٗيت،
1999
الجؼاثغ. ،
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 -3بٓقلٓف َاَغ مدمض :الخدىالث الاحخماعيت والاكخهاصيت وأزغَا على الليم في اإلاجخمع الجؼاةغر
 1999صعاؾت
-1997
2008
ميضاهيت جدليليت لعيىت مً الكباب الجامعي ،1ٍ ،صاع بً مغابِ لليكغ ْالُباٖت ،الجؼاثغ. ،
 -4ظام٘ مدمض هليل :البُالت كىبلت مىكىجت ؿً قـغاتها وخضيث مع الكباب ،اإلا٨خب الجامعي الخضيض ،ؤلاؾ٨ىضعيت،
.2008
2011
 -5الجَٓغر مدمض مدمٓص ،الؿمغر ٖضلي مدمٓص :اإلاكىالث الاحخماعيت ،1ٍ ،صاع اإلاؿحرةٖ ،مان. ،
 -6عقٓان خؿحن ٖبض الخميض :اإلاكىالث الاحخماعيت صعاؾت في علم الاحخماع الخُبيلي ،اإلا٨خب الجامعي الخضيض،
.2009
ؤلاؾ٨ىضعيت،
2002
 -7ػعْاحي عقيض :جضعيباث على مىهجيت البدث العلمي في العلىم الاحخماعيت ،صاع َٓمت ،الجؼاثغ. ،
2009
 -8الهٓ٣ع نالر :مىؾىعت الخضمت الاحخماعيت اإلاعانغة ،صاع ػَغانٖ ،مان. ،
2009
ٖ -9بض الجٓاص مهُٟى زل :٠علم احخماع الؿيان ،1ٍ ،صاع اإلاؿحرةٖ ،مان. ،
2008
ٖ -10بض الخليم ؤهٓاع خا :ٔٞمكاول البُالت وؤلاصمان ،ماؾؿت قباب الجامٗت ،ؤلاؾ٨ىضعيت. ،
ٖ -11بض الغخمً مدمض ْآزغْن :اإلاعجم الكامل لترحمت مهُلخاث علم الاحخماع وعلم الىــ الاحخماعي ،1ٍ ،صاع
2013
الٓٞاء ،ؤلاؾ٨ىضعيت. ،
2013
ٖ -12بض هللا مجضر ؤخمض مدمض :أػمت الكباب ومكاوله بحن الىاكع والُمىح ،صاع اإلاٗغٞت الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت. ،
2005
ٖ -13بض الَٓاب هجا ٖلي :مكيلت البُالت ،الضاع الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت. ،
2007
ِٞ -14مي مدمض ؾيض :العىإلات والكباب مً مىٓىع احخماعي ،1ٍ ،صاع الٓٞاء ،ؤلاؾ٨ىضعيت. ،
.1985
 -15مدمض ٖلي مدمض :الكباب العغبي والخؼحر الاحخماعي ،صاع الجهًت الٗغبيت ،بحرْث،
.2007
 - 16ميلؿٓن ٞغص :الكباب في مجخمع مخؼحر ،جغظمت يخي مغسخي ٖيض بضع ،1ٍ ،صاع الٓٞاء ،ؤلاؾ٨ىضعيت،
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ئؾهاماث مٓـغ قغيف في علم الىــ الاحخماعي الخجغيبي
ً
همىطحا
ججغبت "أزغ الخغهت الظاجيت"في جىىيً اإلاعايحر
ص.بىؿىلت بىزميـ/حامعت باجي مسخاع عىابت،الجؼاةغ

ملخو:
حهضؾ َظا اإلالاٌ ئلى ببغاػ بؾِام ْاخض مً عْاص ٖلم الىٟـ الاظخماعي الخجغيبي ْ َٓ مٟٓغ قغي ٠في ج٣ضم البدٓر في
مجآِْ ٫ع اإلاٗايحر ٖىض ألاٞغاص صازل الجماٖت .ل٣ض نمم قغيٖ ٠ضة ججاعب في ٚايت ألاَميت ؾاَمذ في ِٞم الؿحرْعاث
الاظخماٖيت زانت ٦يٟيت وكٓء اإلاٗايحر الاظخماٖيت ْ الهغاٖاث صازل الجماٖاثْ.ؾيدىاَْ ٫ظا اإلا٣ا ٫بالخٟهيل ْاخضة
مً ججاعب قغي ٠الِامت في مؿاع ٖلم الىٟـ الاظخماعي ْ هي ججغبت"ؤزغ الخغ٦ت الظاجيت".
اليلماث اإلاـخاخيت:مٟٓغ قغيٖ،٠لم هٟـ اظخماعي ججغيبي،ججغبت،جٓ٩يً اإلاٗاريغ،ؤزغ الخغ٦ت الظاجيت.

جمهيض :
حٗض ججغبت "أزغ الخغهت الظاجيت" مً ؤَم الخجاعب التي هٓغث ل٨يٟيت حك٨يل اإلاٗايحر الاظخماٖيت صازل الجماٖت ْ بًٟلِا
جم ً٨قغي ٠مً جدب٘ ٦ي ٠حؿاَم اإلاٗايحر في جٓ٩يً الجماٖاث ْ جٟاٖلِا ْ ٖال٢اتها م٘ الالتزام الظاحي.
مٓف الكغيف :
هبظة عً خياة ع
 َٓ ْ،1906جغ٧ي-ؤمغي٩ي،ازخو في ٖلم
اؾمّ الخ٣ي٣ي مٓـغ ؾحرؾ باؾىكلى(ْ،)Muzaffer Serf Basogluلض في 29ظٓيليت
الىٟـ الاظخماعي ْ باألزو ٖلم الىٟـ الاظخماعي الخجغيبي٧.ان ييخمي بلى ٖاثلت جغ٦يت زغيت.صعؽ في مِٗض ؤػمحر ألامغي٩ي ْ
ٖ 1932لى
،1928زم ؾاٞغ بلى ؤمغي٩ا ْ صعؽ في ظامٗت َاٞاعص ْ جدهل ؾىت
ظامٗت اؾُىبٓ ْ،٫جدهل ٖلى صبلٓمِا ؾىت
ٖ 1935لى قِاصة الض٦خٓعاٍ ٧ْ،ان مٓيٕٓ ألاَغْخت":بعٌ
صبلٓم زاوي،زم سجل في ظامٗت ٓ٧لٓمبيا ْ جدهل مجها ؾىت
 1944بلى ؤمغي٩ا ْ جؼْط ؾىت
العىامل الاحخماعيت لئلصعان".عظ٘ قغيف بلى جغ٦يا ْ سجً َىا ٥إلاٗاصاجّ الىاػيت،زم ٖاص ؾىت
 1945م٘ ألازهاثيت الىٟؿيت الاظخماٖيت واعولحن ووص(٧ ْ، )Karolyn Woodاها يٗمالن مٗا .جٓفي قغي ٠بؿ٨خت ٢لبيت ،في
 1988بـحرباهىـ(ْ،)Fairbanksهي بخضٔ ؤ٢اليم ْاليت ؤالؾ٩ا .
ٖمغ82ؾىت،في يٓم16ؤ٦خٓبغ
1 a -Effet Auto-cinétique et Construction de Norme,in,www.psychologie-sociale.com
b-The Unknown Muzafer Sherif,in,http://The Psychologist.bps.org.UK/Volume27/edition-11/unknown-muzafer-scherif
c-http//raihuralijaber.wordpress.com/2013/03/12/328/

(ٖىٓان اإلا٤ا:٫ؾمى الكيش حابغ اإلاباع اللهىم إلآـغ قغيف)
d-Sherif M.,1936 ,Group Norms and
Conformity,in,www.intropsych.com/ch15_social/Sherif_1936_group_norms_and_conformity.html

139

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

الاَخماماث البدثيت إلآـغ قغيف:
مٓـغ قغيف َٓ عاثض مً عْاص ٖلم الىٟـ الاظخماعي الخجغيبي،الظر يدىاْ ٫ججغيليا الاعجباٍ بحن ما َٓ ٞغصر ْ ما َٓ
ظماعي ْ حهض ٝبلى ببغاػ ال٨يٟيت التي بٓاؾُتها يك٩ل ألاٞغاص ْاٗ٢ا اظخماٖيا ْ الٗ٨ـ ٦يٟيت جإزحر الخىٓيم الاظخماعي ٖلى
ألاٞغاص.
اقتهغ قغيف ببدٓزّ الٗضيضة في مجاٖ ٫لم الىٟـ الاظخماعي الخجغيبي خٓ":٫أزغ الخغهت الظاجيت".اهُل ٤قغيف مً
مِٟٓم"اإلاٗياع الاظخماعي ْ جم ً٨بًٟل ججاعبت اإلاخٗضصة مً جهٓع همٓطظا يؿمذ بضعاؾت وكإة اإلاٗايحر .ل٣ض اقتهغ قغي٠
بٗضة ججاعب ؤَمِا :ججغبت " ؤزغ الخغ٦ت الظاجيت"  ْ،هي مٓيٕٓ م٣الىا ْ،ججغبت"  ٠ِ٦اللهٓم".
ؾحروعاث الخأزحر الاحخماعي:
ياصر الخٟاٖل م٘ آلازغيً بلى حٛيحر بصعا٦ىا إلاا خٓلىاْ .جخم ؾحرْعاث الخإزحر َظٍ ْ ٤ٞزالر ٦يٟياث :
الامخثاليت :يٗخ٣ض البٌٗ ؤن الخإزحر الاظخماعي َٓ ق٩ل مً اإلاخشاليت.ٟٞي الامخشاليت يٓظض مٗياع ٚالب (ؾاثض) ْؤن ألاٞغاص يدبٓن وؿ ٤الؿلٓ ٥اإلادبظ (اإلاًٟل) في َظا اإلاٗياع.
ْٖلى الٗمٓم َىا ٥نى ٠اظخماعي يجؿض اإلاٗياع ْنى ٠اظخماعي آزغ يمخشل لّ.
الابخياع والخجضيض (َ :)Innovationىا يدضر الٗ٨ـ ٞيٓ٩ن الخإزحر هاجج ًٖ ؤ٢ليت ٖضيمت الؿلُت ل ً٨جمخاػ بؿلٓ٥مىًبِ ْ مؿاْْ ٫بؿلِٓ٦ا َظا حؿخُي٘ حٛيحر وؿ ٤ؾلٓ ٥ألاٚلبيت ْاؾدبضالّ بىمٓطط ؾلٓ٧ي آزغ.
اإلاعايغة ( :)Normalisationجسو الٓيٗياث التي يىٗضم ٞحها ْظٓص مٗياع ْيماعؽ ألاٞغاص في َظٍ الخالت جإزحر مخباصٞ ٫يمابيجهم ْيميلٓن هدٓ مٗياع مكتر.٥
جىىيً اإلاعايحر:
يٗغ ٝقغيف اإلاٗياع بإهّ":ؾلم مغظعي ؤْ ج٣ييمي بةم٩اهّ جدضيض َامل الؿلٓ٧اث ْ الاججاَاث ْ آلاعاء اإلا٣بٓلت هٖٓا ما" ْ،
لخٓييذ َظا الخٗغي ٠يُٗي مشاال بمٗياع اظخماعي ههاص ّٞفي خياجىا اليٓميت ْ يخمشل في الٓنٓ ٫في اإلآٖضٞ ،ىدً همل٪
َامل حٛايغ٣ٞ،ض ههل في اإلآٖض ْ ٢ض هخ٣ضم ؤْ هخإزغ ٖىّ ببً٘ الض٢اثَ ْ ٤ظا ؤمغ م٣بٓ ٫مىا ْ مً آلازغيً.ل ً٨الخإزغ
إلاضة َٓيلت يهبذ ٚحر م٣بٓ ْ ٫ال يؿمذ بّْ.يغٔ قغيف ؤن اإلاٗياع ٢ض يٓ٩ن ٞغصيا ،يسو الصسو٢ ْ،ض يٓ٩ن
ظماٖيا،يخ٣اؾمّ م٘ آلازغيً ْ ٢ض يصخب ؤْ ال يصخب بهامل خغيت٦،ما ييخج ؤْ ال ييخج ًٖ مسالٟخّ ٖ٣اب خ٣ي٣ي ؤْ
عمؼر.
ْ ل٣ض اهذ٢ض ٦شحر مً الٗلماء ٨ٞغة اإلاٗياع الٟغصر الظر ٢ا ٫بّ قغيف ْ مً َاالء هيىهىمب و ػمالةه ( Newcomb et
 ْ،)al,1970خؿب َظا ألازحر مِٟٓم اإلاٗياع يؿخٓظب بالًغْعة ج٣اؾم اظخماعي (ْ ْ )Partage socialبالخالي ٞلً يٓ٩ن
اإلاٗياع بال ظماٖيا ْ في اإلا٣ابل بةم٩ان الٟغص ؤن يومم مٗاإلاّ السانت التي جاصر بلى بٌٗ الاؾخ٣غاع ْالشباث في عصْص ؤٗٞالّ.
e-http://en.wikipedia.org/wiki/Muzafer_Sherif
1 N. Sillamy,Dictionnaire Usuel de Psychologie.Paris,Bordas,1983,p.634
2 W.Doise,J.C. Dechamp,G. Mugny,Psychologie Sociale Expérimentale.Paris,Armand Colin,1991,p.87.
3 E. Drozda-Senkowska, Psychologie Sociale Expérimentale. Paris , Armand Colin, 1999 ,p.36.
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٦ما خضص قغيف زالزت ؤهماٍ ٦برٔ مً اإلاٗايحر الاظخماٖيت  :مٗايحر جخجّ هدٓ الاؾخجابت اإلاخٓؾُتْ ،جل ٪التي جخجّ هدٓ
اؾخجابت ٞغص مٗحن ْ ؤزحرا جل ٪التي جخجّ هدٓ الاؾخجابت الجضيضة ْاإلابخ٨غة ْ .ثٞؿغ َظٍ ألاهماٍ الشالر مً اإلاٗايحر ،التي
جدك٩ل في ْيٗيت الجماٖت،ال٨ٟغة الجكُلخيت التي يخلىاَا قغيْٖ ٠لماء هٟـ اظخماٖيحن آزغيً ْمٟاصَا ؤن "الجماٖت
ؤ٦ثر مً مجغص ظم٘ بؿيِ ألٞغاصَا"ٞ ،الٗمل صازل ظماٖت ياصر بلى ِْٓع زهاثو ظضيضة ْٞ ١ٓٞغصيت.
ميياهحزماث جىىيً المعايحر:
جٓنل قغيف بًٟل ججغبخّ التي ؾخلي في َظا البدض بلى بُٖاء زالر جٟؿحراث مسخلٟت ل ً٨مخ٩املت إلاي٩اهؼماث جٓ٩يً
اإلاٗايحر ،خيض زهو الخٟؿحريً ألاْ ْ ٫الشاوي للٟغص ْ الؿحرْعاث صازل ٞغصيت ْ،الخٟؿحر الشالض لخٟؿحر الٗال٢اث بحن
ألاٞغاص.
الخٟؿحر ألاْ ْ:٫ؾماٍ بػالت الاعجياب،خيض عؤٔ قغي ٠ؤن الصسو الظر ال يٗغ ٝججغبخّ،يبدض ًٖ بَاع مغظعي إلػالت
اعجيابّ ِٓٞ.ؤر الصسو،مخيبّ ل٩ل اإلاٗلٓماث التي حؿاٖضٍ ٖلى طلْ.٪مً َظٍ اإلاٗلٓماث ج٣ضيغاث آلازغيً التي يٓ٩ن لِا
صْعا ْؤَميت ٦برٔ لضيّ.
الخٟؿحر الشاوي ْ :ؾماٍ اخترام الجزٖت اإلاغ٦ؼرة،خيض عؤٔ صر مىهمىالن ( )De Montmollin )1965,1966و ؿالمىن
( )Flament,1958ؤن الصسو حهخم بخٓػٕ الخ٣ضيغاث التي ي٣ترخِا آلازغْن ْيبدض ًٖ الجزٖت اإلاغ٦ؼيت ٞ،يدظ ٝالخ٣ضيغاث
التي جىدغ٦ ٝشحرا ًٖ ال٣يمت اإلاخٓؾُت٢ْ.ض يسٟي َظٍ الؿلٓ٨ٞ ٥غة ؤن الجزٖت اإلاغ٦ؼيت حٗ٨ـ مٓٞ١ا ؤْ عؤيا مخٖ ٤ٟليّ
وؿليا ْيم ً٨الاٖخماص ٖليّ ؤْ اٖخباعٍ مٗلما.
الخٟؿحر الشالض َٓ ْ:جٟاصر الهغإ ،خيض عؤٔ ألبىعث ( )1962ؤن الٗمل يمً ظماٖت يٓلض اؾخجاباث مخباٖضة ْبطا
اؾخمغث َٓيال ؤصث بلى ِْٓع نغإْ.يداْ ٫ألاٞغاص جٟاصر َظا الهغإ بٓاؾُت جىاػالث مخباصلت .ؤن جٓ٩يً اؾخجاباث
مكتر٦ت يهبذ مم٨ىا بطا ٢بل ٧ل ؤٞغاص الجماٖت ج٣ضم جىاػالث.
بن جٓ٩يً مٗياع يؿاٖض ٖلى جٟاصر الهغإ بحن ؤٞغاص الجماٖت ْطل ٪بٓاؾُت حؿيحر الازخالٞاث الابخضاثيت بحن ألاٞغاص.بييذ
ججغبت قغي٦ ،٠ما ؾيلي ،ؤن جٓ٩يً اإلاٗايحر ممْ ً٨لٓ في ْيٗيت جٟاٖليت صنيا .
ججغبت مٓهغ الكغيف خىٌ أزغ الخغهت الظاجيت(:)Effet Autocinétique
يلٗب الاجها ٫صْعا ٦بحرا في جٓ٩يً اإلاٗايحر صازل الجماٖت َْظا ما جٓنل بليّ قغي ٠في ججغبخّ الكِحرة خٓ ٫ؤزغ الخغ٦ت
الظاجيتْ ،ل٣ض اهُل ٤مً ٖضة ؤؾئلت :
ما َٓ جإزحر آلازغيً ٖلى الٟغص في خالت الخ٠اٖل ٞيما بيجهم؟ْ٦ي ٠يٗالجٓن اإلاٗلٓماث التي يؿخ٣بلٓجها مً آلازغيً؟ماطا يٟٗل الٟغص إلاا يٓ٩ن في ْيٗيت ٚحر مدضصة مٓيٖٓيا بديض ال يٓ٩ن َىا ٥ؤر ؤؾاؽ للم٣اعهت؟ْ ماطا ؾيٟٗلّ ٖىضمايٓ٩ن ؤلاَاع الساعجي للمغظ٘ مدظْٝ؟ َل ؾيبجي ّ ؤخ٩ام زاَئت ،ؤم ؾيً٘ هُ٣ت مغظٗيت زانت بّ؟

E. Drozda-Senkowska,op.cit.p.36.
Ibid.P.39.
3 W.Doise,J.C. Dechamp,G. Mugny,Op.Cit.,pp.88-91.
1
2
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 ما الصخيء الظر جٓ٣م بّ مجمٖٓت ؤٞغاص إلاا جٓ٩ن مجمٖٓت في ْيٗيت ٚامًت (ٚحر مدضصة) ؟ َْل ؾيً٘ َاالء بَاعمغظٗيا ظماٖيا لِم؟
حعليماث و قغوٍ الخجغبت:
ل٩ي يجيب مٓـغ الكغيف ٖلى ؤؾئلخّ ْي٘ همٓطط لخجغبت قِحرة اٖخمض ٞحها ٖلى ما يٗغ ٝبـ ألازغ الخغ٧ي الظاحي ؤْ ؤزغ
الخغ٦ت الظاجيتْ،يخمشل َظا ألازغ في ؤلاخؿاؽ اإلاخَٓم في الٓالم بدغ٦ت هُ٣ت يٓثيت زابخت .ؤن ؤزغ الخغ٦ت الظاجيت ْاَغة
مٗغْٞت مىظ ال٣ضم ْزانت في مجاٖ ٫لم الٟلٞ، ٪الٟغص الظر يٓي٘ في م٩ان مٓلم ٧ليا ْج٣ضم لّ هُ٣ت يٓء زابخت،ؾحراَا
جخدغْ ٥جسخلَ ٠بيٗت خغ٦ت َظٍ الًُ٢ت ْمضاَا مً ٞغص بلى آزغ ْٖىض الٟغص طاجّ ْطل ٪خؿب هٕٓ َظٍ الىُ٣ت اإلا٣ضمت.
اٖخ٣ض قغي ٠ؤن ؤزغ الخغ٦ت الظاجيت يِٓغ ٖىض ٧ل ألاٞغاص ؾٓاء ٧ان طل ٪صازل حجغة مٛل٣ت ؤْ في الِٓاء الُلْ، ٤يؿمذ
َظا ألازغ بسلْ ٤غ ٝيؿاٖض الصسو ٖلى بُٖاء خ٨ما في ْيٗيت ٚحر مدضصة مٓيٖٓيا ؤر ْيٗيت جٟخ٣غ بلى مٗلما
 1935في ظامٗت ٓ٧لٓمبياَ ْ،ب٣ذ ٖلى ٖيىت مً الُلبت الظٓ٧ع ،ِ٣ٞخيض ْيٗٓا في ٚغٞت
مٗيىا .ؤظغيذ َظٍ الخجغبت ؾىت
مٓلمتٖ ،غيِا 3.3مترْ،جبٗض ًٖ الىُ٣ت الًٓثيت بمؿاٞت ج٣ضع بـ5ؤمخاعْ،جإحي هُ٣ت الًٓء مً مهباح يٗي ٠الكضة
في نىض ١مشٓ٣ب (ز٣ب بذجم عؤؽ صبٓؽ) ْ،ي٣ضم الًٓء (هُ٣ت الًٓء) للمٟدٓم ْبٗض ٞترة ػمىيت يؼيل الٟاخو
اإلاهضع الًٓجي ْيُلب مً ألاٞغاص ؤن يُٗٓا ،قٟٓيا ،اإلاؿاٞت التي جدغ٦ذ بها الىُ٣ت الًٓثيتْ،يٓ٣م الٟاخو بدسجيل
مباقغ لالؾخجاباث اإلاٟدٓنحن ْ.يجغر ٧ل ٞغص ٖضة ؾالؾل مً 100ج٣ضيغ جٓػٕ ٖلى ٖضة ؤيامْ،يم ً٨للٟغص ؤن يسخاع
ْاخضة مً الُغي٣خحن اإلام٨ىخحن في ججغبت قغي.٠
الُغيلت ألاولى للخجغبت:
جخم الخجغبت َىا ٖلى ٖضة مغاخل.يجب اإلاجيء 4مغاث مخخاليت ( 4ؤيام).في اليٓم ألاْ:٫ يٓ٩ن اإلاٟدٓم لٓخضٍ ٚغٞت الخجغبت يُلب مىّ ج٣ضيغ اإلاؿاٞت التي جخدغ ٥بها ا٫هُ٣ت الًٓثيت ْججغٔ لِظٍ الٛايت 4
مداْالث مخخاليت.
ٖ ىض الاهتهاء مً اإلاداْلت الغابٗت لليٓم ألاْ ٫يُلب مً الٗميل (اإلاٟدٓم) ؤن يٓي٘ لخ٣ضيغاجّ َامل حٛحر ( Marge de
 )variationإلاداْالجّ ألاعبٗت زم يجض مخٓؾِ لِا (مشاال5:ؾم).
 يهبذ َظا اإلاخٓؾِ َٓ مٗلم اإلاٟدٓم (.)Repère
في اليٓم الشاوي: يٓ٩ن اإلاٟدٓم م٘ مٟدٓنحن ازىحن آزغيً (٧ل ْاخض مجهما ؤظغٔ الباعح هٟـ ما ٢ام بّ اإلاٟدٓم ألاْ.٫
 ال يخٛحر شخيء في اإلاىهجيت اإلاخبٗت في اليٓم ألاْ ٫لَ ً٨ظٍ اإلاغة ٧ل مٟدٓم يُٗي اإلاؿاٞت التي ٢ضعَا لخغ٦ت الىُ٣ت
الًٓثيت بهٓث ٖاٖ ،٫لى مؿم٘ اإلاٟدٓنحن آلازغيً.
في اليٓم الشالض :هٟـ ما جم في اليٓم الشاوي.W.Doise,J.C. Dechamp,G. Mugny,Op.Cit.,pp.88-91.
-See Also : E. Drozda-Senkowska.Op.Cit,p.33.
2- W.Doise,J.C. Dechamp,G. Mugny,Op.Cit.,pp.88-91.
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في اليٓم الغاب٘ :هٟـ ما جم في اليٓم الشاوي ْالشالض.قاع ٥في َظٍ الُغي٣تٞ 19غصا.
الُغيلت الثاهيت للخجغبت:
جدب٘ هٟـ الكغٍْ الٓاعصة في الُغي٣ت ألاْلى مً خيض الٛغٞتَْ ،غي٣ت حسجيل الاؾخجابتْ،الىُ٣ت الٌْثيت ْٖضص
اإلاداْالث يٓميا ل ً٨يٓ٩ن َىا ازخال ٝفي ٖضص ألاٞغاص.
اليٓم ألاْ:٫ يٓ٩ن اإلاٟدٓم م٘ مٟدٓنحن آزغيً.
٧ ل ْاخض مً اإلاٟدٓنحن الشالر يغٔ الىُ٣ت الًٓثيت ألْ ٫مغة.
 يُلب مً ٧ل ْاخض جدضيض ج٣ضيغاث بهٓث ٖا( ٫الٓاخض جلٓٔ آلازغ).
اليٓم الشاوي :هٟـ الصخيء.اليٓم ا٫زالض  :هٟـ الصخيء.اليٓم الغاب٘ :يٓ٩ن اإلاٟدٓم َظٍ اإلاغة بمٟغصٍ ْيُلب مىّ ج٣ضيم ج٣ضيغاجّ بمٟغصٍ.قاع ٥في َظٍ الُغي٣ت الشاهيتٞ 40:غصا جٓػٖٓا ٖلى مجمٖٓاث:
 8مجمٖٓاث ػْظيت (ٞحها ٞغصان) ْ ،في اإلاجمٕٓ هجضٞ 16غصا.
 8مجمٖٓاث زالزيت (ٞحها 3ؤٞغاص) ْ ،في اإلاجمٕٓ هج صٞ 24غصا.
قغوٍ الخجغبت :
ال بض ؤن جخٓٞغ بٌٗ الكغٍْ التي ججٗل ٧ل ألاٞغاص مدؿاْيً ْْيٟيا،ؤر لِم هٟـ الٓػن في جٓ٩يً مٗياع اظخماعي مٗحنْ.
بضْن َظٍ الكغٍْ ال يم ً٨ؤن جىجر الخجغبت ْ هي ٧الخالي:
 مديِ ٞحزياجي ٚامٌ.
 الٓيٗيت ٚحر مبييت (ٚحر مِي٩لت).
 الٓيٗيت ظضيضة ٕلى ألاٞغاص ْٚغيبت ًٖ ٖاصاتهم الؿلٓ٦يت اإلاٗخاصة.
 ال جٓظض بظاباث "ظيضة "ْبظاباث "ؾيئت".
 ال جٓ٩ن ؤلاظاباث ؤ٦يضة (ي٣يييت).
 يم ً٨اٖخباع الٟغص ٚحر مٗجي باإلظاباث.
 ال يٗغ ٝألاٞغاص بًِٗم البٌٗ ٢بل الخجغبت.
هخاةج الخجغبت والخعليم عليها
ؤصع٧ ٥ل اإلاٟدٓنحن ْظٓص خغ٦ت للىُ٣ت الًٓثيت الشابخت٦ .ما حٛحرث ج٣ضيغاتهم بدؿب الٓؾِ الظر يٓ٩هٓن ٞيّ
(بمٟغصَم ؤْ م٘ الجماٖت).جاصر ألاخ٩ام التي يك٩لِا ألاٞغاص ًٖ الٓا ٘٢بلى وكإة مٗايحر ٞغصيت ْ مٗايحر ظماٖيت.
W.Doise,J.C. Dechamp,G. Mugny,Op.Cit.,pp.88-90.
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هخاثج الُغي٣ت ألاْلى :ؤِْغث الىخاثج التي جٓنل بلحها قغيْٚ ٠حرٍ مً الٗلماء جٓ٩ن مٗياع ؤْ مٗلم للجماٖت ،ؤنالخ٣ضيغاث الٟغصيت َْٓامل الخٛحر جخجّ هدٓ مٗياع َْامل ظماعي.
يضع ٥ألاٞغاص خغ٦ت الىُ٣ت الًٓثيت صْن ؤر بَاع مغظعي زاعجي ْم٘ مغْع الٓ٢ذ يخٓ٩ن مٗياع طاحي ٞغصر ( Normalisation
ٟٞ )subjective individuelleي ٚياب مٗياع ؤْ هُ٣ت مغظٗيت زاعط يت يدضص ٧ل ٞغص "اهدغا ٝحٛحر" ( )Ecart de variation
زام بّ ْهُ٣ت مغظٗيت طاجيت (مٗياع) يمً خضْص اهدغا ٝالخٛحر َظاْ.يخم ٧ل ج٣ضيغ مخخاب٘ وؿليا صازل خضْص َظا
الاهدغاَْ ٝظٍ الىُ٣ت اإلاغظٗيت.
ٖىضما يغٔ ألاٞغاص ،إلاغاث ٖضيضة مخخاليت ،خغ٦ت بضْن بَاع مغظعي زاعجي ٞةجهم ؾيًٗٓن٧ ،لما جضعظٓا في الخجغبت ،هُ٣ت
مغظٗيت صازليت ؤْ مٗياعْ.إلاا يٓي٘ َظا اإلاٗياع طاجيا ؾيؿخٗمل ٦ىُ٣ت مغظٗيت لخ٣ضيغ مسخل ٠الخغ٧اث اإلا٣بلت ْطل٪
صازل "اهدغا ٝالخٛحر"السام ب٩ل ٞغص .بن ؾحرْعة اإلاٗايغة (جٓ٩يً اإلاٗايحر) ججٗل الجماٖت جميل بلى اإلاخٓؾِ ْ،جض٘ٞ
ٖىانغَا بلى حٗضيل مٓاِٟ٢م ْ نياٚت اجٟا ْ ١حؿٓيت
هخاثج الُغي٣ت الشاهيت :جٓ٣م الجماٖت بٓي٘ ج٣ضيغ ظماعي "َْامل حٛحر" ظماعيْ .مً اإلادخمل ظضا ؤن يدخ ٟٔألاٞغاصبالخ٣ضيغ (اإلاٗياع) َْامل الخٛحر الظر جٓنلذ بليّ الجماٖت.
بن اإلاٗياع الظر ْيٗخّ الجماٖت َٓ مٗياع ٓ٢ر ْزابذ ْيب٣ى الىُ٣ت اإلاغظٗيت لؤلٞغاص ْلٓ بٗض جٟغِ٢م .بن هخاثج مٟٓغ
الكغي ٠ؤؾاؾيت ْهي حكِض ٖلى ؤن خضْر اجهاْ ٫جٟاٖل بحن ٞغصيً ؤْ ؤ٦ثر يٗيكان هٟـ الُغ ١يٓلض ؾحرْعاث
اظخماٖيت مٗغٞيت ٓ٢يت َْظٍ ألازحرة جاصر بلى ِْٓع ه٣اٍ مٗلميت مكتر٦ت ،ؤر مٗايحر زانت ب٩ل ظماٖت .اإلاعياع َىا ليـ
٢يمت مغ٦ؼيت ؤْ مٗض ٫إلآاٞ ٠٢غصيت بل َٓ ٢يمت مسخلٟت زانت ب٩ل ظماٖت َْٓ مغجبِ بدىٓيم ْ صيىاميت الجماٖت
ْبالخالي يضٖ ٫لى زهٓنياتها ْؾحرْعاتها.
ْفي َظا ؤلاَاع ي ٫ٓ٣قغي ٠ؤيًا ٓ٧ن اإلاٗياع اإلاك٩ل زام بالجماٖت ِٞظا يٗجي ؤن َىا ٥ؤؾاؾا هٟؿيا ْاٗ٢يا إلاا ؤ٦ضٍ
ٖلماء الىٟـ الاظخماٖيحن ْٖلماء الاظخمإ الظيً يغْن ؤن َىا ٥زهاثو ظضيضة ْٞ ١ٓٞغصيت (،)Supra-individuelles
جخجاْػ ألاٞغاصْ،جِٓغ في مٓاْْ ٠٢يٗياث الجماٖت.بطا ٧ان بغْػ اإلاٗايحر صازل الجماٖت يخُلب ؾحرْعاث ؤؾاؾيت ألصائها
ْ،1924اَغة مكابهت إلاا ظاء بّ مٟٓغ الكغي٠
ٞةن جٟؿحر َظٍ الؿحرْعاث ماػا ٫مٓي٘ رال ْ.ٝل٣ض ا٦دك ٠ألبىعث ،مىظ
ًٖ جإزحر الجماٖت في الٟغص ْ٧ان ا٦دكا ّٞفي مجا ٫الخ٨م ٖلى ألاْػان ْالغْاثذ.إلاا يٓ٩ن الٟغص في ظماٖت  ِٓٞيجزٕ في
اؾخجاباجّ بلى الاٖخضا٦،٫ما حؿختر(جسٟى) الاؾخجاباث اإلاخُغٞت ٞيِٓغ ج٣اعب في الر ٦م ٖلى ألاقياء ْ .يٟؿغ ؤلبٓعث َظٍ
الٓاَغة بالسٓ ٝمً ِْٓع ٖضم الاجٟا ١صازل الجماٖت ٞياصر بلى بغْػ الهغاٖاث ٞحها.
ْيغٔ الٗلماء ؤن الخٟاٖل صازل الجماٖت يخم ٖلى ؤؾاؽ الخىاػالث اإلاخباصلت (.)Concessions réciproques
ْفي م٣اعبت مكابهت ٞؿغ مىؾىىؿيس ي و عيياجى(ْ ) Moscovici et Ricateau,1972اَغة "الخإزحر" ٦ؿحرْعة مؿاٖضة ٖلى
جٟاصر الهغاٖاث صازل الجماٖت٢ْ.ض جٓ٩ن اإلاٗايحر الجماٖيت ْؾيلت لًمان الؿحر الضازلي الخؿً للجماٖت٦،ما حؿاٖض
َظٍ ألازحرة ٖلى الب٣اءٞ.اإلاٗياع يستز ٫الهغإ ْيؿحرٍ ٦ما يٓ٩ن خ٨ما لّ.بن اإلاٗياع َٓ مً الٗىامع ألاؾاؾيت لضيىاميت
G-N. Fischer,LaPsychologie sociale.Paris,Editions du Seuil,1997 ,p.36.
J-P. Citeau,B. Engelhardt-Bitrian,Introduction à la Psychosociologie ;concepts et études de cas.Paris, Armand
Colin,1999,p.203.
3 V. Aebischer, D. Oberlé, Le Groupe en Psychologie Sociale.Paris,Dunod,1998,p.69.
1
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ِّ يٗؼػ ْظ،)ت الظاجيت (في ججغبت الكغيف٦م ٖلى الخغ٨ اإلاخمشلت في الخ،اٖل الضهياٟبن ِْٓع اإلاٗياع في ْيٗيت الخ.الجماٖت
.)غى الخجغبتٛٓهذ ل٩ٓيً مٗياع زام بالجماٖت الخجغبيت(الجماٖت التي ج٩ض بييذ الىخاثج ْظٓص صيىاميت لخ٣ل.ٍالىٓغ َظ
ٓيت جاصر بلى٢ يتٞمٗغ-ـ اإلاِمت ؾيٓلض ؾحرْعاث اظخماٖيتٟغصيً يٓاظِان هٞ  ْ لٓ في مؿخٓاٍ ألاصوى بحن٫ؤن ِْٓع اجوا
.ت ْهي اإلاٗايحر٦اٍ مغظٗيت مكتر٣وكإة ه
: الىلض اإلاىحه لهظٍ الخجغبت
١ْغٟحي جضزل في بَاع ال٫حراث الٓؾيُيت اٛيليت ؤْ اإلاخُٟحراث الٛمِا في اإلاخ٨ض ْظّ لِظٍ الخجغبت َٓ ٖضم جد٣بر ه٦لٗل ؤ
- اإلاٗاعيحن-ابليت ؤلايداء٢( غاصٞشسهيت ألا،ضعة ٖلى الخسيل٣ال،ضعة ٖلى الخجغيض٣ال،غة٦الظا،ٍالاهدبا:غصيت ْهيٟال
.)الخ... الٓؾٓاؾيحن-يحنٞ السٓا- الخهغيحن-ًاإلاىُٓي
: زاجمت
يت ِْٓع اإلاٗايحرٟي٦ ِمٟمِمت ظضا ل،1935
تهخم ججغبت مٓـغ قغيف اإلآؾٓمت "أزغ الخغهت الظاجيت"ْالتي ؤظغاَا ؾىت
.اصر الهغاٖاثٟ ْ ج٤ٞغاصَا ٖلى الخٓاٞ حؿاٖض ؤ٠ي٦ ْ صازل الجماٖاث
: كاةمت اإلاغاحع
1 -Effet Auto-cinétique et Construction de Norme,in,www.psychologie-sociale.com
-see also :
a -The Unknown Muzafer Sherif,in,http://The Psychologist.bps.org. UK/Volume27/ edition11/unknown-muzafer-scherif
b-http//raihuralijaber.wordpress.com/2013/03/12/328/.

)ؾمى الكيش حابغ اإلاباع اللهىم إلآـغ قغيف:٫ا٣(ٖىٓان اإلا
c-Sherif M.,1936 ,Group Norms andConformity, in,www .intropsych.com/ch15_social/Sherif_
1936 _group_norms_and _conformity.html.
2-N. Sillamy,Dictionnaire Usuel de Psychologie.Paris,Bordas,1983.
3-W.Doise,J.C.
Colin,1991.

Dechamp,G.

Mugny,Psychologie

Sociale

Expérimentale.Paris,Armand

4-E. Drozda-Senkowska, Psychologie Sociale Expérimentale. Paris , Armand Colin, 1999 .
11- G-N. Fischer,LaPsychologie sociale.Paris,Editions du Seuil,1997.
12- J-P. Citeau,B. Engelhardt-Bitrian,Introduction à la Psychosociologie ;concepts et études de
cas.Paris, Armand Colin,1999.
13- V. Aebischer, D. Oberlé, Le Groupe en Psychologie Sociale.Paris,Dunod,1998.
14- A. Cerclé,A. Somal, Manuel de Psychologie Sociale.Paris,Dunod,1999.
A. Cerclé,A. Somal, Manuel de Psychologie Sociale.Paris,Dunod,1999,p.125.
J-C. Abric, La Psychologie de la Communication ;théories et méthodes.Paris,Armand Colin,1999,p.118.
1
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15- J-C. Abric, La Psychologie de la Communication,théories et méthodes. Paris,Armand
Colin,1999.

: مإلفاث مٓـغ قغيف:ملخم
(1)Sherif M. (1936), the psychology of social norms, New york, Harper & Row.
(2)Sherif M. sherif C.W. (1953), Groups in harmony and tension, New York. Harper and Row.
(3)Sherif M. (1965), Influences du groupe sur la formation des normes et des attitudes, in, Lévy
A. (Ed), psychologie sociale, Textes fondamentaux. Tome I ,Paris, Dunod.
(4)Sherif M. (1966), In Common predicament, New York, Houghton Mifflin.
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ّ
ّ
ّ
ر
اؾتراجيجيت ملترخت لخىميت مهاعاث الخعبحر الكـى باللؼت العغبيت لضي
ّ
الُلبت اإلاالحزيحن
ظا٧اعيجا ٦يخاَ،الب ص٦خٓعاٍ/ظامٗت الؿلُان ػيً الٗابضيً،مالحزيا ص.مدمض ػيض بؾماٖيل/ظامٗت الؿلُان ػيً
الٗابضيً،مالحزيا

ملخو:
ّ
ّ
حهضؾ َظا البدث بلى ا٢تراح اؾتراجيجيت لذهميت مِا اث ّ
باللٛت الٗغبيت لضٔ َلبت ٧ليت ّ
الكٟٓر
الضعاؾاث
الخٗبحر
ع
ؤلاؾالميت اإلاٗانغة بجامٗت ّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً في مالحزيا؛ْلخد٣ي ٤ؤَضا ٝالبدض اؾخسضم الباخشان اإلاىهج الىنـي
ّ
ّ
ّ
َال
مٗخمض ْيً ٖلى البدٓر ّ
اٗ٫بحر الكٟٓر زانتْ ،جٓنل الباخشان
ْالضعاؾاث الٗلميت التي جىاْلذ جىميت مِاعاث ح
الخدليلي،
ّ
ّ
ّ
الخٗاْوي اؾتراجيجيت مىاؾبت لخىميت مِا اث ّ
الخٗلم ّ
ؤن اؾتراجيجيت ّ
بلى ّ
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت الٗغبيت لضٔ الُلبت
ع
ّ
الٗلميت التي جىاْلذ اؾتراجيجياث جضعيـ ّ
اإلاالحزيحن؛بط ؤِْغث ؤ٦ثر ّ
ّ
الخٗبحر الكٟٓر ٗٞاليت َظٍ الاؽجغاجيجيت في
الضعاؾاث
ّ
ّ
ّ
ّ
الشاهيتْ ،يمٖ ً٨ؼْ ؤؾباب ٗٞاليتها في جىميت مِا اث ّ
جىميت مِا اث ّ
الخٗبحر الكٟٓر لضٔ
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت ألاظىليت ؤْ
ع
ع
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الُلبتبلى ؤجها اؾتراجيجيت جٓ٣م ٖلى ججؼثت اإلاِاعة ال٩ليت بلى مِاعاث ظؼثيت؛ خيض بن الُلبت يخٗاملٓن م٘ مِاعة ظؼثيت
ً
ّ
ّ
بؿيُتّ ،
ال٩ليتَْ ،ظا ّ
يؿِل ٖلحهم ِٞم اإلاِاعةْ ،بج٣اجهاْ ،بالظاث
زم ييخ٣لٓن بلى مِاعة ظؼثيت ؤزغٔ ْنٓال لخد٣ي ٤اإلاِاعة
ّ
بطا ٧اهذ ألاوكُت ّ
الخضعيؿيت مغجبُت بٓا ٘٢خياة الُلبت ،ؤْ بما يكاَضْجها َْٓ ،ما يجٗل لخل ٪ألاوكُت مٗجى لضحهم.
ّ
ّ
ّ
اللٓٛيتّ ،
اللٛت الٗغبيتّ ،
الخٗبحر الكٟٓر.
الخىميت ،اإلاِاعة
اليلماث اإلاـخاخيت:

ملضمت:
ّ ّ
ّ
جخمشل في الاؾخمإّ ،
ْالخدضر،
بن اللٛت حٗخبر ْؾيلت ؤلاوؿان في ؤلاٞهاح ًٖ ؤ٩ٞاعٍْ ،هي مىٓٓمت مخ٩املت مً اإلاِاعاث
ً
الخٓانل م٘ ٚحرٍّ ،
ْال٣غاءةْ ،ال٨خابتْ ،بها يخم ً٨ؤلاوؿان مً ّ
ًّ
بيجابيا بما يؼيض مً ٟ٦اءجّ في
ْالخٟاٖل مِٗم جٟاٖال
الخٗاملّ ،
ّ
ْالخٟاٖل م٘ اإلآا ٠٢الخياجيت.
ّ
ّ
اللٛاث الٗاإلايتٞ ،هي ججم٘ بحن ؤبىاء ألامت ؤلاؾالميت في ْٖاء لٓٛر ْاخض؛ ّ
ألجها لٛت
ْاللٛت الٗغبيت جدخل م٩اهت ٖاليت بحن
ّ
الكغيٟتْ ،ج٨مً ؤَميتها في ىعْعتها لِٟم ال٣غآن ال٨غيمْ ،الخضيض ّ
ْالؿىت ّ
ال٣غآن ال٨غيمّ ،
الىبٓر؛ ّ
٩ٞل ٖلٓم
الىبٓيت
ّ
ّ
ؤلاؾالم ٢اثمت ٖلى اللٛت الٗغبيتْ ،بج٣اجها يغْعة لِٟم الكغاجْ٘ ،ألاخ٩ام؛ لظا ٖلى اإلاؿلمحن الاَخمام بها ،مً خيض وكغَا
بحن ألاُ٢اع ؤلاؾالميت ْٚحرَا.
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ّ ّ
ً
مِمت في مضاعؽ ما٫يؼيا ْظامٗاتهاْ ،طل ٪ألؾباب ٦شحرة ؤبغػَاّ :
ماصة صع ّ
اؾي ًت ّ
ألجها لٛت الٗباصةْ ،الٗلٓم
ْحٗض اللٛت الٗغبيت
ّ
ؤلاؾالميت ،باإلياٞت بلى ٖاإلايتها؛ بط ؤضخذ لٛت ٖاإلايت طاث ٢يمت ججاعيت ْاجهاليت؛ لظا حؿعى الخٓ٩مت اإلاالحزيت بلى جؼْيض
ّ
ّ
ؾ٩اجها مىظ ّ
ّ
اإلادليت ْالٗاإلايت .
الهٛغ بهظٍ اللٛت؛ لخٓٞحر اإلاخم٨ىحن مجها لخلبيت اخخياظاثَااإلاسخلٟت في ألاؾٓا١
ّ
ّ
ّ
ًّ
قٟٓيا يٗخبر طا ؤَميت بالٛت في اإلاجخمٗاث ؤلاؾالميت بالظاث في َظا الٗهغ؛ لٓ٩هّ ْؾيلت الاجها٫
ْالخٗبحر باللٛت الٗغبيت
ّ
ألاؾاؾيت بحن مسخل ٠ؤٞغاص اإلاجخم٘ اإلاؿلمْ ،مً زاللّ جِٓغ ز٣اٞت ؤلاوؿانْ ،ما لضيّ مً ؤ٩ٞاعّ ٝ ،
الخٗبحر الكٟٓر مِاعة
ّ
َال
ّ
ّ
ُ
ْالخٟؿحرّ ،
ْالكغحّ ،
ّ
ً
الكٟٓر
ٞالخٗبحر
الٗ٣لي٢ْ ،ضعجّ ٖلى الٗغى،
ماقغا ٖلى هطجّ
ج٨ك ٠شسهيت اإلاخ٩لمْ ،حُٗي
ظؼء خيٓ ّر مً خياة ّ
الىاؽ اليٓميتْ ،بضْهّ ال جٓ٣م نالث ّ
ٗٞالت بحن ظماٖاث اإلاجخم٘ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ْجِٓغ ؤَميت جىميت مِا اث ّ
اإلاخٗلمحن في ّ
الضعاؾاث ؤلاؾالميت بالظاث في ّؤجها جازغ في
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت الٗغبيت لضٔ
ع
ّ
ّ
ّ
ّ
اللٓٛيت ألازغٔ؛ بط ٧لما جٓٞغث لضٔ اإلاخٗلم زغْة لٓٛيت ٧ان ؤ٢ضع ٖلى ّ
الخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاعٍ بك٩ل ّ
ٗٞا.٫
اإلاِاعاث
ّ
ّ
ْبطا ٧اهذ مِا اث ّ
الخٗبحر الكٟٓر بهظٍ ألاَميت؛ ٞةهّ ييبػي ؤن ثٓ٧ن الٗىايت بها ٖلى ٢ضع جل ٪ألاَميت مً الٗمل الجاص ٖلى
ع
ّ
ّ
جىميتها لضٔ اإلاخٗلمحن؛ ليٓ٩هٓا ٢اصعيً ٖلى الخٗبحر ًٖ آعائهمْ ،ؤ٩ٞاعَم بك٩ل م٣بٓ.٫
ّ
ْهٓغا ألَميت ّ
الكٟٓر ٣ٞض خٓي باَخمام ٦بحر مً ٢بل الباخشحن؛ بط ؤظغيذ الٗضيض مً ّ
الضعاؾاث التي جىاْلخّ ً
ً
ؾٓاء
الخٗبحر
مً خيض ّ
الخٗغٖ ٝلى اؾتراجيجياث مىاؾبت لخضعيـ مِاعاجّ ،ؤْ جىميتها٦ ،ضعاؾت ّ
٧ل مً ْ ،Holguinعغؿان ْ ،العجاعمت ،
ٍن
ْ .Zuheer,
ّ ّ
ّ
الكٗب اإلاالحزر اإلاؿلم؛ خيض ّ
ٖلى ّ
بن َىالٖ ٪ال٢اث ْزي٣ت بيجها ْبحن
ؤن اللٛت الٗغبيت جدخل م٩اهت ٖاليت في ٢لب
الغٚم مً
ّ
ّ
ّ ّ
ظضا ختى في مجا ٫حٗليم ّ
الكٗب اإلاالحزر ٢ليل ًّ
الضعاؾاث ؤلاؾالميت ْحٗلمِا في
لٛت اإلااليٓ ٞ٫ترة َٓيلت ،بال ؤهاؾخسضامِا لضٔ
اإلااؾؿاث ّ
الخٗليميت .
ّ
ْ٢ض ؤقاع ئسخاق بلى ّؤهّ مً اإلاالخٔ في ٖملياث ّ
الشاهٓيت ّ
الضيييت ببهاهج ّؤجها ال جؼا ٫حٗاوي مً مك٨الث
الخٗليم باإلاضاعؽ
ّ
ّ
ّ
الخٗليم ٖلى مِاعة ال٨خابتْ ،بَمام مِاعة ّ
الكضيض ؤزىاء ٖمليت ّ
باللٛت الٗغبيتّ ،
مما ّؤصٔ بلى
الخدضر
ٖضيضةْ ،ؤبغػَا :التر٦حز
ّ
ّ
ْ1ان ؤخمضْ ،ان ؤػْ ا؛ ْؤخمض خؿحن ،ههغ ّ
الضيً ببغاَيم؛ ْمدمض ػيً الٗابضيً ،ؤخمض ٞاػ هللا2011( .م) .جىميت الثروة اللؼىيت والثلت
ع
ّ
ّ
بالىــ لضي الُلبت اإلاالحزيحن في يىء جضعيؿعلم البضيع مً اللغآن الىغيم .بدض م٣ضم في اإلااجمغ الضْلي لخٗليم اللٛت الٗغبيت :آٞا١
ّ
اللٛت الٗغبيت ،ظامٗت ّ
الضعاؾاث ألاظىليت بب٨حنّ :
الهحن.م .847
ْجدضياث مالحزيا ْالهحن٧ .ليت
ّ
ّ
ّ
ُٖ2يت ،ظما ٫ؾليمان؛ ْؤبٓ لبنْ ،ظيّ اإلاغسخي2012( .م) .بغهامج كاةم على اإلاضزل الخـاوض ي في جىميت مهاعاث الخعبحر الكـىر لضي
جالميظ اإلاغخلت اإلاخىؾُت باإلاضيىت اإلاىىعة .مجلت ٧ليت التربيت (ظامٗت بجها) -مهغ ،مج  ،91 ٕ ،23م .436- 395
3Holguin,

C. (1997). “A study of cooperative learning as an organizational design in the acquisition of a second language
in third grade bilingual classroom”, Diss. Abs. Int., New Mexico State University, P. 366.

ٖ4غٞان ،زالض2001( .م) .أزغ الخـاعل بحن َغيلت الخعليم وهمِ الازخباع على مؿخىي ألاصاء اللؼىر الكـهي لضي جالميظ الهف الخامـ
الابخضاتي .عؾالت ص٦خٓعاٍ ٚحر ميكٓعة٧ ،ليت التربيت ،ظامٗت ألاػَغ.
ّ
ّ
ّ
5العجاعمت ،ؤخمض مٓسخى2006( .م) .ؿاعليت اؾتراجيجيتي الخعلم الخعاووي والعهف الظَجي في اهدؿاب مهاعاث الخعبحر الكـىر والاججاٍ
هدىٍ لضي َلبت ّ
الهف العاقغ ألاؾاس ي في ألاعصن .عؾالت ص٦خٓعاٍ ٚحر ميكٓعة ،ظامٗت ٖمان الٗغبيت للضعاؾاث الٗليا ،ألاعصن .م .20
6Zuheer,

K. (2008). The effect of using a program based on cooperative learning strategy on developing some oral
communication
skills
of student
at
English department.
Retrieved
Dec
21,
2009,
from:
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED502845.pdf.

ّ
الضيً2011( .م) .ؿعاليت اؾتراجيجياث الاجهاٌ في الضوعة اإلاىثـت للؼت العغبيت :بدض زام .بدض ّ
7بسخا ،١ؤمحر ّ
م٣ضم في اإلااجمغ الضْ٫ر لخٗليم اللٛت
ّ
اللٛت الٗغبيت ،ظامٗت ّ
الضعاؾاث ألاظىليت بب٨حنّ :
الهحن .م .65
الٗغبيت :آٞاْ ١جدضياث مالحزيا ْالهحن٧ .ليت
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يّٗ ٠
ْالُلبت باؾخسضام لٛت اإلااليّٓ ،
ْؤصٔ طل ٪بلى يٗ ٠الُلبت في مِاعة
ٓانلْ،الخٟاٖل باللٛت الٗغبيت بحن اإلاٗلمحن
الخ
ّ
باللٛت الٗغبيتْ ،ال جسخل ٠خا ٫ب٣يت اإلاضاعؽ اإلاالحزيتٞ ،الجامٗاث ًٖ جل ٪بال في ّ
ّ
الخٟانيل .
الخدضر
ّ ّ
ّ
ًّ
قٟٓيا؛ لظا ٣ٞض
ؤن الُلبت اإلاالحزيحن يٗاهٓن مً يٗ ٠قضيض في مماعؾت اللٛت الٗغبيت
ْجٓنل عبض هللا في صعاؾخّ بلى
ّ
ؤْصخى بةُٖائهم ٞغنت ٧اٞيت لخُٓيغ مِاعاتهم ال٨الميت صازل ال٣إة الضعاؾيت ْزاعظِا .
ّ
ً
ّ
ّ
ً
ًّ
قٟٓيا ،مكحرة بلى
ْل٣ض هاقضث بيذ عبض الغخمً اإلاٗلمحن في مالحزيا بإن يٓ٩هٓا مشال ؤٖلى للُلبت في اؾخسضام اللٛت الٗغبيت
ّ ّ
يٓ٣مٓا ؤلؿىتهم ٖلى لؿان ٖغبي صخيذ؛ لٗضم اٖخياصَم الاؾخمإ بلى ّ
الىُّ ٤
الُلبت ال يؿخُيٗٓن ؤن ّ
الصخيذ،
ؤن
ّ
ّ
ّ
ً
ً
ْالٟهيذ لِظٍ اللٛت؛ ْلظا ٣ٞض ؤْنذ ّ
صخيدا،
اؾخسضاما
اإلاضعؾحن باؾخسضام اللٛت الٗغبيت ؤزىاء ٖملياث الخضعيـ
ّ
ّ
ماً ٦ضة ّ
الىبرّ ،
ْٞهيدا م٘ مغاٖاة ً
ً
الُلبت ٖلى الامخشا ٫اإلاباقغ باالؾخمإّ ،
زم
ؤن طل ٪يؿاٖض
ْالخىٛيمْ ،بهٓث ْاضر،
ّ
اإلادا٧اةّ ،
ا٫ل٣اجي .
زم الخ ،ٟٔزم ؤلال٣اء ج
مكيلت البدث:
ّ
ّ
ّ
ّ
بن مِاعة ّ
ّ
ٞالُلبت بإمـ الخاظت بلحها؛ ّ
ألجها ؤصاة ج٨ؿبهم اإلاٗغٞتْ ،حٗيجهم
الخٗبحر الكٟٓر همِ مً ؤهماٍ اليكاٍ اللٓٛر،
ّ
ّ
ٖلى جد٣ي ٤خاظاتهم٢ْ ،ض ؤْضر Holguinؤَميت ّ
الخٗبحر الكٟٓر في جىميت مٗاع ٝالُلبتْ ،جؼْيضَم بإ٩ٞاع مالثمت
ّ
إلاؿخٓاٍ م الٗ٣ليْ ،حؿاٖض ٖلى جدضيض مك٨التهم الاجهاليت ْمٗالجتهاْ ،جضعيبهم ٖلى اؾخسضام اإلاٟغصاثْ ،الترا٦يب
ً
ً
صخيدا بٓيِٗا ٞيما يىاؾبها مً ؾيا ١ال٨المْ ،م٣خطخى الخا. ٫
اؾخسضاما
ّ
ّ
ّ
الغٚم مً ؤَميت ّ
ٖلى ّ
الخٗبحر الكٟٓر لضٔ اإلاخٗلمحنْ ،صْعٍ في جىميت اإلاِاعاث اللٓٛيت ألازغْٔ ،ؤزغٍ في حك٨يل ٢ضعاتهم
ّ
ّ
ّ
ً
الٗ٣ليت ،بال ّ
ً
قضيضا ٖىض
يٟٗا
ؤن اإلاالخٔ لٓا ٘٢ؤ٦ثر الُلبت اإلاالحزيحن الظيً في جسههاث بؾالميت بالظاث ،يجض ٞحهم
ّ
ّ
ّ
مماعؾتهم مِاعة ّ
الغخمىبالذع٦حز
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت الٗغبيت م٣اعهت بمِاعة ال٣غاءةْ ،ال٨خابت؛ لظا ٣ٞض ؤْنذ بيذ ٖبض
ّ
ّ
ٖلى مِاعة ّ
الخدضر ٖىض حٗليم اإلاخٗلمحن اإلاالحزيحن اللٛت الٗغبيت باؾخسضام ؤؾاليب ْاؾتراجيجياث جضعيؿيت مسخلٟت،
ّ
ّ
اللٛت الٗغبيت بظ ٫اإلاؼيض مً الاَخمام بمِاعة ّ
الخدضرْ ،جىميتها لضٔ الُلبت ٖبر
ْيخُلب طل ٪مً اإلاؿاْلحن ًٖ حٗليم
ّ
خيت؛ ليهبدٓا ٢اصعيً ٖلٔ ّ
مٓاّ ٠٢
الخٗبحر ًٖ آعائهمْ ،ؤ٩ٞاعَم باللٛت الٗغبيت الٟهخى .
مما ؾبّ ٤
ؤن َىا ٥خاظت ّ
ْيؿخيخج الباخشان ّ
ملخت بلى ا٢تراح اؾتراجيجيت حٗليميت مىاؾبت؛ لئلٞاصة مجها في جىميت مِاعاث
ّ
ّ
الؿااّ ٫
ّ
الُلبت اإلاالحزيحنْٖ ،لى طل ٪يم ً٨جدضيض مك٩لت البدض في ؤلاظابت ًٖ ّ
الخالي" :ما
الخٗبحر الكٟٓر لضٔ
ّ
ّ
ّ
ّ
الاؾتراجيجيت اإلالترخت لخىميت مهاعاث الخعبحر الكـىر باللؼت العغبيت لضي الُلبت اإلاالحزيحن؟"

1بسخا ،١ؤمحر ّ
الضيً2011( .م) .اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .67

ّ
ّ
ٖ2بض هللا ٖبض هللا ،مدمض بسحر الخاط2012( .مٞ ،برايغ) .الًعف اللؼىر لضي مخعلمي اللؽة العغبيت بجامعت ؤلاوؿاهيت  :أؾبابه وعالحه .مجلت
الضعاؾاث اللٓٛيت ْألاصبيت .الجامٗت ؤلاؾالميت الٗاإلايت بمالحزياٖ( .ضص زام) ،م.285-269

3بيذ ٖبض الغخمً ،ؤؾماء2009( .م)َ .غق جضعيـ اللؼت العغبيت اإلاثلى وحىصة الخعليم :ججغبت مالحزيا .اإلااجمغ الضْلي الؿاب٘ (الخٗليم في
مُل٘ ألالٟيت الشالشت :الجٓصة -ؤلاجاخت -الخٗلم مضٔ الخياة) -مهغ ،مج  ،1ال٣اَغة :ظامٗت ال٣اَغة .مِٗض الضعاؾاث التربٓيت ،م .628- 594
“ «4Holguin, C. (1997).مغظ٘ ؾابP. 366.٤

5بيذ ٖبض الغخمً ،ؤؾماء2009( .م) .مغظ٘ ؾاب ،٤م.594
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أَضاؾ البدث:
ّ
ّ
ّ
حهضَ ٝظا البدض بلى ا٢تراح اؾتراجيجيت جضعيؿيت؛ لخىميت مِا اث ّ
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت الٗغبيت لضٔ الُلبت اإلاالحزيحن
ع
الضاعؽيً في ٧ليت ّ
ّ
الضعاؾاث ؤلاؾالميت اإلاٗانغة بجامٗت ّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً في مالحزيا.
أَميت البدث:
جبرػ ؤَميت َظا البدض ٞيما يلي:
ّ
 .1ؤَميت اللٛت الٗغبيت طاتها؛ بط ّبجها لٛت ججم٘ بحن ؤبىاء ألامت ؤلاؾالميت في ْٖاء لٓٛر ْاخض.
ّ
ّ
 .2ي٨كَ ٠ظا البدض ؤَميت جىميت مِا اث ّ
الخ٘بحر الكٟٓرْ ،صْعَا في جىميت اإلاِاعاث اللٓٛيت ألازغٔ.
ع
ّ
ّ
 .3ي٣ترح َظا البدض اؾتراجيجيت حٗليميت يم ً٨ؤن حؿِم في جىميت مِا اث ّ
الخٗبحر الكٟٓر لضٔ الُلبت اإلاالحزيحن.
ع
ّ
 .4جم٨حن ٖضص مً الباخشحن إلظغاء بدٓر ؤزغٔ خٓ ٫مٓيٖٓاث مغجبُت بدىميت اإلاِاعاث اللٓٛيت ألازغٔ.
خضوص البدث:
ي٣خهغ َظا البدض ٖلى الخضوص ّ
الخاليت:
ّ
ّ
ّ
الخضوص اإلاىيىعيت :ا٢تراح اؾتراجيجيت لخىميت مِا اث ّ
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت الٗغبيت لضٔ الُلبت اإلاالحزيحن.
ع
الخضوص اإلاياهيت :ا٢خهغ َظا البدض ٖلى ٧ليت ّ
الضعاؾاث ؤلاؾالميت اإلاٗانغة بجامٗت ّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً في مالحزيا.
ّ
الشاوي مً الٗام ّ
الخضوص الؼمىيتُ :ؤٖض َظا البدض في الٟهل ّ
2015م).
2014م –
الضعاسخي (
الضعاسخي
مىهجيت البدث
ّ
َال
،مٗخمض ْيً ٖلى البدٓر ّ
ْالضعاؾاث الٗلميت التي جىاْلذ
لخد٣ي ٤ؤَضا ٝالبدض اؾخسضم الباخشان اإلاىهج الىنـي الخدليلي
ّ
ّ
ٖامتْ ،مِا اث ّ
اللٓٛيت ّ
الخٗبحر الكٟٓر زانت.
جىميت اإلاِاعاث
ع
مهُلخاث البدث:
ّ
ّ
ٌة
ّ
ّ
الاؾتراجيجيتّ :
اإلاٗلم صازل الٟهل،
ٖغِٞا حابغ،والكيش،وػاَغ بإجها "مجمٖٓت مً السُٓاثْ ،اإلاماعؾاث التي يدبِٗا ِ
ّ
بديض حؿاٖضٍ ٖلى جد٣ي ٤ؤَضا ٝاإلا٣غعْ ،حكخمل ٖلى ٖضة ٖىانغ مً بيجهاّ ،
الخمِيض ّ
للضعؽ؛ ليشحر صاٗٞيت الُالب،
ّ
ل٩ل مجهاْ ،هٕٓ ّ
ْجدضيض جخاب٘ ألاوكُت ّ
ّ
اإلاسهو ّ
الخٟاٖل الظر يم ً٨ؤن يدضر صازل الٟهل،
الخٗليميتْ ،الٓ٢ذ
ّ
ّ
ّ
الضعؽْ ،ؤؾاليب ّ
اإلاٗلم ؤزىاء ّ
الخٓ٣يم" .
ْالُغي٣ت التي يدبِٗا ِ
بإجها هي ألاؾاليب ْالٓؾاثل التي ّيخسظَا ّ ؾٓ ٧ليت ّ
ْيٗغِٞا الباخشان ّ
الضعاؽاث ؤلاؾالميت اإلاٗانغة بجامٗت ّ
ّ
الؿلُان ػيً
مضع
ّ
ّ
ّ
الُلبت اإلاالحزيحن ٖلى ّ
الٗابضيً ؤزىاء جضعيؿِم إلآاصَم ّ
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت الٗغبيت.
الخسههيت؛ لخىميت ٢ضعة

1ظابغٖ ،بض الخميض؛ ْالكيش ،ؾلمان؛ ْػاَغٓٞ ،ػر1982( .م) .مهاعاث الخضعيـ .صاع ّ
الجهًت الٗغبيت .ال٣اَغة .م.141
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ّ
ّ
ّ
ّ ّ
الخىميتّ :
٧امل
ٖغِٞا ؿيليه ،وعبضٍ الؼهيب ؤجها "حٗجي اهلشاْ ،١همٓ ٧ل ؤلام٩اهاثْ ،الُا٢اث ال٩امىت في ٦يان مٗحن بك٩ل ٍن
ْقامل ْمخٓاػن ً
ؾٓاء ٧ان َظا ال٨يان َٓ ٞغص ؤْ ظماٖت ؤْ مجخم٘" .
ٍن
ّ
ْيٗغِٞا الباخشان ّ
ّ
بإجها هي مداْلت جٟجحر ؤلام٩اهاث ال٩امىت لضٔ الُلبت اإلاالحزيحن لالؾخٟاصة مجها بإ٦بر ٢ضع مم.ً٨
ّ
ٖغِٞا مهُٟى ّ
ْجخدضص صعظت ؤلاج٣ان اإلا٣بٓلت ً
اإلاهاعةّ :
جبٗا للمؿخٓٔ
بإجها " ال٣ضعة ٖلى جىٟيظ ؤمغ ما بضعظت بج٣ان م٣بٓلت،
ّ
ّ
الخٗليمي للمخٗلمْ ،اإلاِاعة ؤمغ جغا٦مي جبضؤ بمِاعاث بؿيُت جبجى ٖلحها مِاعاث ؤزغٔ" .
ّ
ّ
الكٟٓر اإلاٗ٣ضْ ،الظر يٓ٣م ْ ٤ٞزُٓاث ّ
ْيٗغِٞا الباخشان ّ
مدضصة ّ
ّ
ياصحها اإلاخٗلمْ ،يٗخمض في ؤصائها ٖلى
بإجها هي ألاصاء
ّ ّ
ٗلمْ ،اإلاماعؾت بهض ٝجد٣يَ ٤ض ٝلٓٛر ّ
السبراث ّ
مدضص يم ً٨مالخٓخّ ْ٢ياؾّ.
الؿاب٣تْ ،الخ
ّ
ّ
ّ
الكـىر َٓ :ال٨الم الظر ّ
اإلاخدضر ّ
ٖما في هٟؿّ مً ؤ٩ٞاعْ ،مٗانْ ،ؤخاؾيـ هدٓ مٓ ٠٢ما مً زال٫
يٗبر بّ
الخعبحر
اإلاٗبرّ ،
الهٓث ّ
ْالىُّ ٤
اؾخسضام ّ
الصخيذْ ،اؾخسضام ؤلاقاعاث؛ لخٓييذ اإلاٗجى .
ّ
ّ
ًّ ّ
الُلبت اإلاالحزيحن ٖلى ّ
باللٛت الٗغبيت ّ
ٖما يجٓ ٫في ؤطَاجهمْ ،زٓاَغَم مً
الخدضر
اثيا بإهّ َٓ ٢ضعة
ْيٗغ ّٞالباخشان بظغ
ّ
ّ ً
ًّ
قٟٓيا ،مهٓٚا بإؾلٓب ؾليم في اللْ ٟٔاإلاٗجى.
مكاٖغْ ،ؤ٩ٞاع
أصبياث البدث ّ
والضعاؾاث ّ
الؿابلت:
ّ
ّ
فر :
أ .أَميت الخعبحر الك و
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
الكٟٓر ّ
ؤن ّ
ؤقاع يىوـ بلى ّ
ْالخدغيغر ،يمشالن الٛايت ألاؾمىْ ،الِض ٝالكامل مً صعاؾت ّؤيت اللٛت ،اهُال٢ا مً
الخٗبحر
ّ
ّ ّ
ّ
ؤن ّ
الخٓانل م٘ آلازغيً،بيض ّ
اللٛت ٖمليت بوؿاهيت اظخماٖيتٚ ،ايتها جد٣يّ ٤
الخٗبحر الكٟٓر ؤؾب ٤مِاعاث اللٛت في
مبضؤ ؤن
ً
ّ
ّ
ً
ً
ّ
ّ
الٓظٓصْ ،ؤ٦ثرَا اؾخٗماال في مٓا ٠٢الخياة مً الخٗبحر الخدغيغر؛ لظا ٣ٞض ْلذ اللٛت ٞترة َٓيلت مً ّ
الؼمً حؿخسضم
ّ
اللكغ،خضصَا بٌٗ الٗلماء بدٓالي ؤعب٘ آال ٝمليٓن ؾىتّ ،ؤما ّ
ّ
ّ
الخٓانل ال٨خابيٞ،ال يؼيض ٖمغٍ ًٖ
للخٓانل الكٟٓر بحن
ؾخت آال ٝؾىتْ ،طل ٪خيىما بضؤ ٢ضماء اإلاهغريً في جغظمت ّ
الهٓع التي ٧اهٓا يؿخسضمٓجها ٖلى ظضعان اإلاٗابضْ ،ألاَغاماث
ّ
بلى عمٓػ ّ
جٓ٩هذ مجها ؤبجضيت اللٛت الِحرْٚليٟيت .
ّ
ّ
ؤن ّ
بالظ٦غ ّ
الخٗبحر الكٟٓر اػصاصث ؤَميخّ في الٗهغ الخايغْ ،طل ٪لٗٓامل ٖضيضة ،ؤظملِا يىوـ في زمؿت
ْالجضيغ
ٖٓامل ظَٓغيت ،يم ً٨بيجاػَا ٝيما يلي:
ّ
ّ
الخٗليم ّ
التربٓيت ً٦غْعة مً يغْ اث ّ
 .1ؤَميت ّ
ْالخٗلم.
الخٓانل الكٟٓر صازل اإلااؾؿاث
ع
ّ
الشٓعة في مجا ٫ج٨ىٓلٓظيا اإلاٗلٓماث ْالاجهاالثْ ،ما ؤخضزخّ مً ج٣اعبْ ،جٟاٖل بحن ّ
الىاؽ.
.2
الضيم٣غاَيتْ ،ػياصة مؿاخت الخٓاع بحن ّ
 .3اججاٍ مٗٓم قٗٓب الٗالم هدٓ ّ
الىاؽ.
ً
ٞ1يليّٞ ،اعْ١؛ ْٖبضٍ الؼ٧ي ،ؤخمض2004( .م) .معجم مهُلخاث التربيت لـٓا وانُالخا .صاع الٓٞاء .ؤلاؾ٨ىضعيت ،م .134
2مهُٟىٖ ،بض هللا2002( .م) .مهاعاث اللؼت العغبيت .صاع اإلاؿحرة لليكغ ْالخٓػي٘ ْالُباٖتٖ :مان ،م .43
ٖ3بض هللاٖ ،بض الخميض2001( .م) .جلىيم مؿخىياث ألاصاء في الخعبحر اللؼىر لضي َالب اإلاغخلت الثاهىيت .مجلت ال٣غاءة ْاإلاٗغٞت ،ظامٗت ٖحن
قمـ ،)9( ٕ ،م.224-207
4يٓوـٞ ،خخي ٖلي2001( .م) .اؾتراجيجياث حعليم اللؼت العغبيت في اإلاغخلت الثاهىيت .ال٣اَغة٧ ،ليت التربيت ظامٗت ٖحن قمـ .م.183

151

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

ّ
ّ
ّ
الكٟٓيت صازل اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهيت ،بديض ق٩لذ وؿبت %95مً ّ
الخٓانل اللٓٛر.
 .4قيٕٓ اللٛت
ّ
ٖ .5ىايت ّ
الضيً ؤلاؾالمي بال٩لمت اإلاىُٓ٢تْ ،اإلاؿمٖٓتْ ،الكٓاَض ٖلى طل٦ ٪شحرة .
ّ
ّ
ب .مهاعاث الخعبحر الكـىر:
ّ
ّ
ّ
الذخضر في قتى اإلاجاالثْ ،اإلآا ٠٢ال٨الميت ً
اإلاخٗلم ٖلى ّ
ي٣هض بمِا اث ّ
ْ٣ٞا
الخٗبحر الكٟٓر في اإلاجا ٫التربٓر ٢ضعة
ع
ّ
ّ
إلاؿخٓاٍ الٗلميْ ،الش٣افيْ ،الاظخماعي ْٚحرَاٖ ،لى ؤن يٓ٩ن خضيشّ بلٛت ٖغبيت ٞهيدت ،زاليت مً اللخً ،مغاٖيت إلاساعط
ّ
ممشلت للمٗجى اإلاغاص باؾخٛال ٫هبراث ّ
ً
اإلآ،٠٢مؿخسضما لٛت
الهٓث خؿبما يخُلب
الخغْْ ،ٝمٓاي٘ الْٓ ٠٢الٓنل،
ّ
البضن بما جىًٓر ٖليّ مً بقاعاثْ ،خغ٧اث ،بديض حٗمل لٛت اإلاخٗلم ٖلى اؾدشاعة اهدباٍ ّ
الؿامْ٘ ،ظظبّ للخضيض،
ْجٟاٖلّ مً ؤظل ب٢ىاّٖ ب٨ٟغة مٗيىت ،ؤْ اججاٍ مٗحن ،ؤْ عؤر مٗحن ،ؤْ جؼْيضٍ بمٗلٓماث ظضيضة .
ّ
ّ
ٞةن جدضيض مِا اث ّ
ْٖليّّ ،
اٗ٫ليمي ؤمغ يدخاط بلى ظِٓص ّ
ٖلميتْ ،صعاؾاث ميضاهيت ٖضيضة مً
الخٗبحر الكٟٓر في اإلاجا ٫ح
ع
ؤظل الٓنٓ ٫بلى ٓ٢اثم بخل ٪اإلاِا اث حُٛي مغاخل ّ
الخٗليم اإلاسخلٟتّ ،
زم يدخاط ألامغ – مً بٗض طل – ٪بلى صعاؾاث ؤزغٔ
ع
ّ
ّ
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ٟٓيت اللٓٛيت بلى مِاعاث جضعيؿيت هٖٓيت ،جهمم في يٓئها بغامج بٖضاص مٗلمي اللٛت الٗغبيت في
لترظمت جل ٪اإلاِاعاث الك
ّ
٧لياث التربيت.
ً
ّ
ّ
اعجباَا ً
ؤن مِا اث ّ
ْ٢ض ّؤ٦ض ٖ Lindsa & Dockrellلى ّ
ْزي٣ا بٛحرَا مً اإلاِاعاث اللٓٛيت ٧االؾخمإ،
الخٗبحر الكٟٓر جغجبِ
ع
ّ
ّ
اللٓٛر ّ
جار باألزغْٔ ،في الٓ٢ذ طاجّ
٩ٞ،ل مِاعة ع
ْال٣غاءةْ ،ال٨خابتْ ،جِٓغ بهٓعة مخٟاٖلت مخضازلت بحن ؤع٧ان الجؿم
جخم ال٣غاءة صْن ٦المْ ،ال ّ
يخم ال٨الم صْن اؾخمإْ ،ال ّ
جخإزغ بها ،بل بًِٗا مخُلب ؾاب ٤لٛحرَاٞ ،ال ّ
جخم ال٨خابت صْن
جٟاٖليْ،مً َّم
٢غاءة٨َْ ،ظا ٞهي ٖمليت مدكاب٨ت مٗ٣ضة حٗمل ٞحها ّ
ّ
زم حؿخمض َظٍ
٧ل مِاعة ٖلى جُٓيغ ب٣يت اإلاِاعاث بك٩ل
ّ
اللٛت طاتها ،بل ّ
ؤَمِا ٖلى ؤلاَالٓ٧ ،١جها اإلااقغ الخ٣ي٣ي ْاإلاٗياع ّ
ٖضَا بًِٗم ّ
اإلاِاعة ّ
الهاصٖ ١لى ما
ؤَميتها مً ؤَميت
ً
ّ ّ
لضٔ الٟغص مً مِاعاث لٓٛيتْ ،ما يمخل ّ٨مً ؤ٩ٞاعًٞ ،ال ًٖ ّؤجها ْؾيلت في ؤلا٢ىإْ ،ؤلاِٞامٞ ،هي بظل٧ ٪لّ اليكاٍ
ّ
ّ
ّ
اللٓٛر الظر يديذ للٟغص ٞغنت ّ
الخٓانل م٘ آلازغيً لخلبيت عٚباجّ الظَىيتْ ،اللٓٛيت في بيها ٫ما يغيضْ ،الٓنٓ ٫بلى
مبخٛاٍ .
ّ ّ
ّ
ّ
اللٛت لضٔ الٟغص جىمٓ ٖمليت ّ
يازغ في ّ
ؤن " ّ
ْؤما يىوـ ٣ٞض ؤقاع بلى ّ
ّ
الىمٓ اللٓٛر
الخ٨ٟحر لضيّ،
الىمٓ ال٨ٟغرْ ،بم٣ضاع همٓ
ّ
ْطل ٪بما يخًمىّ ّ
الترا٦يبْ ،جغجيب ألا٩ٞاعْ ،خؿً ّ
الهياٚتْ ،جيؿي ٤ألاؾلٓب،
الخٗبحر لضيّ مً جسحر لؤللٟاّْ ،اهخ٣اء
ّ
ٞالخ٨ٟحرّ ،
جدضص ٓ٢ة ج٨ٟحرٍّ ،
الُالب في ّ
ْازخياع ألاصلتْ ،البراَحن ٦ما ّ
الخٗبحر ّ
ْالخٗبحر ٖمليخان ال يمً٨
ؤن ٟ٦اءة
ٞهلِما" .

1يٓوـٞ ،خخي ٖلي2001( .م) .اإلاغظ٘ ّ
الؿاب .٤م .193-186
2الشييانَ ،ىض ٖبض هللا2007( .م) .ؿاعليت بغهامج ملترح لخىميت مهاعاث جضعيـ الخعبحر الكـهي لضي َالباث كؿم اللؼت العغبيت بيلياث
التربيت للبىاث ،عؾالت ص٦خٓعاٍ ٚحر ميكٓعة٧ ،ليت التربيت للبىاث ألا٢ؿام ألاصبيت بالغياى.م .52
3Lindsa,

G; Dockrell, J. (2002). Meeting the Needs of Children with Speech and Communication Needs: A Critical
Perspective on Inclusion and Collaboration. Child Language Teaching and Therapy, 18 (2), p. 91-101.

ّ
4يٓوـٞ ،خخي ٖلي1997( .م) .حعليم اللؼت العغبيت للمبخضةحن( .الهؼاع والىباع) .مُبعت الىخاب الخضيث .ال٣اَغة :مهغ .م .34
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ّ
ّ
ج .جىميت مهاعاث الخعبحر الكـىر:

ّ
ّ
الؿاب٣تّ ،
الُلبت مً اإلاِاعاث ّ
للخدضر بلٛت ؾليمتْ ،مِٟٓمت بٗيضة ًٖ
تهض ٝجىميت مِاعاث ا ّلخٗبحر الكٟٓر بلى جم٨حن
ّ
الخدضر بجغؤة َْال٢ت ًٖ مٓيٖٓاثْ ،في مٓاّ ٠٢
الُالب ً ا ٖلى ّ
الٛمٓىّ ،
ْالخٗ٣يضْ ،ؤن يٓ٩ن
مخهلت بدياجّ هابٗت
٢اصع
مً ؤخاؾيؿّّ ،
ْجلبي عٚباجّْ ،اخخياظاجّ.
ّ
ّ
ّ
بطا ٧اهذ لخىمية مِا اث ّ
الخٗبحر الكٟٓر َظا الِض ٝالٗالي الكإنٞ ،ةهّ ييبػي ؤن جٓ٩ن الٗىايت بها ٖلى ٢ضع َظا الِض،ٝ
ع
ّ
ّ
ً
ّ
ً
خ٣ي٣يت لخىميتهاَْ ،ظا يخُلب ظِضا ً
ْٖىاء في الخُبي٤؛ لظا يجب
٦بحرا
ْجضعيب الُلبت ٖلى مماعؾتهاْ ،حٗغيًِم إلآا٠٢
ّ
ّ
اإلاٗلم ؤن يضع ٥ؤَميت ّ
ّ
ّ
الٟغٖيت اإلاغجبُت بًّ ،
الخٗبحر ّ
ؾٓاء ؤ٧ان طل٪
ْؤَميت ب٦ؿاب الُلبت للمِاعاث
اللٓٞر في الخياة،
ٖلى
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مً خيض ال٨يٟيتْٖ ،ملياث ج٣ليض ألاصاء الهٓحي التي يجب ؤن يماعؾِا اإلاخ٩لم ٢بل الخ٩لم ْؤزىاثّ ،ؤم مً خيض الىاجج َْٓ
ّ
ّ
ال٨مّ ،
الكٟٓيت اإلاىخجت خٓ ٫مٓيٕٓ ّ
الخ ّ
دضر ْمؿخٓاَا مً خيض ّ
ْالىٕٓ.
اللٛت
ّ
ّ
ّ
ً ّ
اإلاٗلم  -مِا اث ّ
لظل٧ّ ٪لّ ّ
ً
ْبهجاػا ًّ
ؤمغا ًّ
الكٟٓر ً
ٖٓيما؛ ألهّ يؿِم في
لٓٛيا
مِما،
الخٗبحر
يٗض امخال ٥الُالب ْ -مً ٢بلّ
ع
ّ
ّ
اإلاازغة ٞيمً يؿخم٘ بلحهاْ ،لظلّ ٪
الصسهيت اإلاتزهت ،ال٣اصعة ٖلى ّ
ٞةن جدضيض مِاعاث ا ّلخٗبحر
الخ٨ٟحر ٞيما ج،٫ٓ٣
بيجاص
ّ
ّ
ّ
ّ
الخضعيـ؛ ٞمتى ما ؤج ً٣اإلاٗلم مِا اث ّ
يٗض زُٓة ظَٓغيت في بغهامج ؤلاٖضاصْ ،مىهج ّ
ل٩ل مً اإلاٗلم ْاإلاخٗلم ّ
الكٟٓر ّ
الخٗبحر
ع
ّ
ّ
الكٟٓر اؾخُإ ؤن ي٨ؿبها لُالبّ ،بطا ما اؾخٗان باألؾاليبّ ،
ْالخ٣ىياث الالػمت لظل٢ْ ،٪بل َظا بطا ما اؾخُإ جغظمت
ّ
ّ
ّ
جل ٪اإلاِاعاث اللٓٛيت بلى مِاعاث جضعيؿيت زانت ؤْ هٖٓيتَْ ،ظا ؤمغ ٢ض يهٗب ٖلى ؤ٦ثر اإلاٗلمحن ال٣يام بّ بمً ٞحهم مٗلم
ّ ً
ّ
ّ
ً
ٖمال ًّ
مدضْصا ً
٢اثما ٖلى زبرجّ الصسهيت ،ال يمً٨
ٞغصيا
اللٛت الٗغبيت ،مِما ؤحي مً ٟ٦اءة ْزبرةْ ،ختى بن ٢ام بّ ،يٓل
حٗميمّ ،ؤْ الٓزٓ ١بّ .
ّ
ّ
د .اؾتراجيجية الخعلم الخعاووي :

الخٗلم ّ
ٖغ Johnson and Johnson ٝاؾتراجيجيت ّ
الخٗاْوي ّ
ّ
ّ
جضعيؿدخًمً ْظٓص مجمٖٓت نٛحرة مً
بإجها":اؾتراجيجيت
ّ
ؾٓيا بهض ٝجُٓيغ السبرة ّ
ل٩ل ًٖٓ ٞحها بلى ؤ٢صخى ّ
الُالب يٗملٓن ًّ
الخٗليميت ّ
خض مم. "ً٨
ٍن
ّ
هٓخبإجها "هٕٓ مً ّ
الخٗلم ّالظر رؤزظ م٩اهّ في حجغة ّ
ّ
الُالب ًّ
ّ
ؾٓيا في مجمٖٓاث نٛحرة
الضعاؾت ،خيض يٗمل
ْٖغِٞا
مسخلٟتٞ ،ي٣ؿمٓن ألا٩ٞاعْ ،اإلاِاعاث ٞيما بيجهمْ ،يٗملٓن بُغي٣ت حٗاْهيت ججاٍ بهجاػ مِام ؤ٧اصيميت مكتر٦ت ْمدضصة" .
ؤن ٨ٞغة ّ
الؿىٓاث ألازحرة ،م٘ الٗلم ّ
ؤَم اؾتراجيجياث ّ
ّ
الخضعيـ التي ػاص الاَخمام بها ٝر ّ
ْحٗض َظٍ الاؾتراجيجيت مً ّ
الخٗاْن
َد ُث َد
َد ُث َد ْل
ّ
َّ ْل
خض ال٣غآن ال٨غيم ٖلى ّ
الخٗاْن في ّ
البر٢ ،ا ٫حٗالىَ ( :دوح َدع َداوهىا َدعلى ال ِمب ّ ِمر َدوالخل َدىي َدوال ح َدع َداوهىا َدعلى
في الٗمل ليؿذ خضيشت؛ بط
الخٗاْن مً ّ ٫ٓ٢
ْلؤلا ْلزم َدو ْلال ُثع ْلض َدوان).ؾٓعة اإلااثضة ،آلايت (٦ْ .)2ما ُجِٟم ؤَميت ّ
الىبي ّ
مدمض (نلى هللا ٖليّ ْؾلم)َ " :دوهللا ِمفي
ِم
ِم
َد ِم ْل ْل َد ْل َد َد َد ْل َد ْل ُث َد ْل َد
عى ِمن العب ِمض ما وان العبض ِمفي عى ِمن أ ِمز ِميه" .عْاٍ مؿلم.

1السليٟت ،خؿً ظٟٗغ2011( .م) .مهاعاث جضعيـ الخعبحر الكـهي الالػمت للُالب اإلاعلمحن وَالب الضبلىم التربىر اإلاخسهو في اللؼت
العغبيت بيليت التربيت حامعت اإلالً عبض العؼيؼ :صعاؾت جلىيميت ملاعهت .مجلت ال٣غاءة ْاإلاٗغٞت -مهغ ،122 ٕ ،م .74- 19
Johnson, D, and Johnson, D. W. (1992). Implementing Cooperative Learning, in Contemporary Education, Vol. 63 – P16.

ّ
3هٓح ،مدمض مؿٗض1993( .م) .صعاؾت ججغيبيت ألزغ الخعلم الخعاووي في جدهيل الهف الثاوي ؤلاعضاصر للمهاعاث الجبريت  .اإلاجلت التربٓيت.
ّ
٧ليت التربيت :ظامٗت الٓ٩يذ ،مج ،27ٕ ،7م.41
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ْ٢ض ؤقاع  Antilبلى ّ
ؤن َظٍ الاؾتراجيجيت يم ً٨اؾخسضامِا في جضعيـ اإلآيٖٓاث ّ
الضع ّ
اؾيتْ ،في مسخل ٠اإلاؿخٓياث
ّ
ّ
ّ
ْؤ٦ض هٓاٞلتٖلى ّ
ّ
الُلبت م٘ بًِٗم ً
الخ ّ
ؤن َظٍ الاؾتراجيجيت جسضم اإلاخٗلمحن ٦مهضع لخٗليم بًِٗم
بًٗا ،
ٗليميتٞ ،يٗم٫
ً
بًٗاْ ،حٗخمض ٖلى ّ
ً
٧ل مجمٖٓت ّ
ؤن ّ
جؼْص ألازغٔ باإلاٗلٓماثًٞ ،ال ًٖ جٓ٩يً ٖال٢اث اظخماٖيت ٞيما بيجهم .
ّ ّ
الخٗاْوي يؿدىض بلى هٓغياث ثٖليميت مخٗضصةٞ ،ىٓغيت ّ
الخٗلم ّ
ؤن ّ
ْؤٞاصث الغؿاعي ّ
الخٗلم اإلاٗغفي،
الخٗلم الاظخماعيْ ،هٓغيت
ّ ّ
ٗلم ّ
ْهٓغيت ّ
الؿلٓ٧ي ،ظميِٗا ٖباعة ًٖ مىٓٓع هٓغر طْ ؤبٗاص ّ
الخٗلم ّ
الخٗاْوي،
مخىٖٓت وؿليت ،جٓ٣ص البدض الٗلمي في الخ
الخٗلم الاظخماعي؛ خيض ّ
الخٗاْوي يٗخمض ٖلى ّ
ٞالخٗلم ّ
ّ
بن الٗمل في مجمٖٓت ٕباعة ًٖ ٖمل صيىامي٩ي طْر جٟاٖل مؿخمغ،
ّ
بن بياظيّ اٖخ٣ض ّ
الخٗاْوي؛ خيض ّ
الخٗلم ّ
الخٗلم اإلاٗغفي لِا ههيب في ّ
ْمكاع٦ت مخىٖٓتْ ،هٓغيت ّ
ؤن ا٦دؿاب ال٣يمْ ،اللٛت،
ّ
ْالخُٓع ٖىض ال٠عص ييخجان ًٖ ّ
الخٗلمّ ،
ؤن ّ
ماً ٦ضا ّ
يخم مً زالّ ٫
ْالٓ٣اهحنّ ،
ْالىٓمْ ،ألازالّ ١
الخٗاْن
الخٟاٖل م٘ آلازغيً،
ّ
الخٟاٖل يمً اإلاجمٖٓت ٦مٓنلْ،مؿخلم ّ
الُالب ؤزىاء ّ
للخٗليماثْ ،اإلاٗلٓماثَْ ،ظا
الجماعي م٘ ألا٢غان؛ بط يٗمل
ّ
ّ
ّ
الخٟاٖل ّ
ياصر بلى جىميت مِاعاث الاؾخمإْ ،الخٓانلّ ،
مما يؿاٖض ٖلى ٚغؽ اإلاِاعاث الالػمت؛ لبىاء الٟغصْ .حكترَ ٥ظٍ
الؿلٓ٧ي ّ
ْالخٗؼيؼ؛ بط جٟترى هٓغيت ّ
الؿلٓ٧ي ٦ظل ٪في جإ٦يضَا ٖلى ؤَميت اإلا٩اٞإةّ ،
الاؾتراجيجيت م٘ هٓغيت ّ
الخٗلم ّ
الخٗلم ّ
ؤن
الٗمل اإلاصخٓب بم٩اٞإة ؾٓ ٝيخ٨غع .
ً
ّ
ْمِما لىجاخِا ،لِظا ججض ّ
ّ
اإلاٗلم في َظٍ الاؾتراجيجيت ً
وكُاً ،
ؤن َىا ٥مِماث ٖليّ ال٣يام بها ،مجها :جدضيض
صْعا
ْياصر
ّ
ً
الخٗليميتَْ ،غح ألاؾئلتْ ،ج٣ضيم ّ
الُلبت في اإلاجمٖٓاثْ ،جىٓيم البيئت ّ
الخٛظيت
مؿب٣اْ ،جٓػي٘
ألاَضا ٝاإلاغاص جد٣يِ٣ا
ّ
ّ
الغاظٗتّ ،
ْالخٓظحهاث ؤلاعقاصيتْ ،اإلا٩اٞأث الالػمتْ ،في َظٍ الاؾتراجيجيت يٗمل اإلاٗلم ٖلى ظٗل مِٟٓم الٗمل في مجمٖٓاث
ّ
مِاعة خياجيت طاث ٢يمت لضٔ الُلبت .
ّ
ّ
ٗٞاليت َظٍ الاؾتراجيجيت في جىميت مِا اث ّ
ْ٢ض ؤِْغث صعاؾاث ٖضيضة ّ
الخٗبحر الكٟٓر لضٔ اإلاخٗلمحنْ ،مً ؤبغػَا :صعاؾت
ع
ّ
ّ
الخٗلم ّ
٧ل مً  Holguinالتي َضٞذ بلى مٗغٞت ؤزغ اؾخسضام اؾتراجيجيت ّ
ّ
الخٗاْوي في ػياصة الٟ٨اءة في اللٛت الكٟٓيتْ ،جىميت
ٍن
ّ
ْ
ّ
اإلاِاعاث الاظخماٖيتْ ،ج٣ضيغ الظاث لضٔ جالميظ اله ٠الشالض الابخضاجي ْ .صعاؾت ٖغٞان التي ؾٗذ بلى مٗغٞت ؤزغ اؾخسضام
ّ
ّ ر ّ
اؾتراجيجيتي ألالٗاب ّ
الكٟٓر لضٔ جالميظ ّ
اله ٠السامـ
الخٗاْهيتْ ،الُغي٣ت الْٓيٟيت في جىميت مِاعاث ألاصاء اللٓٛ
ّ
الُغي٣خحن الْٓيٟيت ّ
جَ ١ٟٓغي٣ت ألالٗاب ّ
ؤَم هخاثج ّ
الضعاؾتّ ،
الابخضاجي ْ٧ان مً ّ
ْالخ٣ليضيت ،في جىميت مِاعاث
الخٗاْهيت ٖلى
ّ
ّ ر ّ
الخٗلم ّ
الكٟٓر ْ.ص اؾت العجاعمت التي َضٞذ بلى مٗغٞت ٗٞاليت اؾتراجيجيتي ّ
الخٗاْوي ْالٗه ٠الظَجي في
ألاصاء اللٓٛ
ع
اله ٠الٗاقغ ألاؾاسخي في ألاعصن ْ .ص اؾت  Zuheerالتي ؾٗذْ
ّ
ا٦دؿاب مِاعاث الخٗبحر الكٟٓرْ ،الاججاٍ هدٍٓ لضٔ َلبت ّ
ع
1Antil,

L. jenkins, j.; Wayne, S. & Vadasy, P.F. (1998). Cooperative Learning: Prevalence, Conceptualizations, and the Relation
between Research and Practice. American Educational Research journal, V. 35, P419.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
2هٓاٞلت ،مدمض2000( .م) .أزغ اؾخسضام َغيلت الخعلم والخعليم الخعاووي في الخدهيل ومـهىم الظاث العلمي لضي َالب الهف الثامً
ألاؾاس ي .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة  .ظامٗت الحرمٓ .٥بعبض-ألاعصن (ملسو الضعاؾت م .)٥
3الغٞاعيٖ ،اليت ٖلي2007( .م) .أزغ اؾخسضام اؾتراجيجيت الخعلم الخعاووي في جدهيل الُلبت الهم في الغيايياث وجـاعالتهم الاحخماعيت .
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة٧ .ليت التربيت :الجامٗت ألاعصهيت .ألاعصن .م .39
4الظياباث ،مدمض2002( .م) .أزغ َغيلت الخعلم الخعاووي في جىميت مهاعاث اللغاءة ؤلابضاعيت عىض َلبت الهف العاقغ ألاؾاس ي  .عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة .ظامٗت الحرمٓ .٥ألاعصن .م .48
" P. 366.مغظ٘ ؾاب5Holguin, C. (1997).“٤
ٖ6غٞان ،زالض2001( .م) .مغظ٘ ؾاب ،٤م .133
7العجاعمت ،ؤخمض مٓسخى2006( .م) .مغظ٘ ؾاب ،٤م .75
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ّ
ّ
الخٗلم ّ
بلى مٗغٞت ؤزغ اؾخسضام بغهامج ٢اثم ٖلى اؾتراجيجيت ّ
الخٗاْوي في جُٓيغ بٌٗ مِاعاث الاجها ٫الكٟٓر لُلبت صاثغة
ّ
اللٛت الاهجلحزيت في ٧ليت التربيت بجامٗت نىٗاء .
هخاةج البدث وجىنياجه وممجغخاجه:
ّ
ّ
ّ
ّ
لئلظابت ًٖ ؾاا ٫البدضْٞ ،دٓاٍ":ما الاؾتراجيجيت اإلالترخت لخىميت مهاعاث الخعبحر الكـىر باللؼت العغبيت لضي الُلبت
اإلاالحزيحن؟"
ّ
ّ
اَل٘ الباخشان ٖلى الٗضيض مً البدٓر ّ
ْالضعاؾاث الٗلميت طاث الٗال٢ت باؾتراجيجياث جىميت اإلاِاعاث اللٓٛيت ٖامت،
ّ
ّ
ّ
ّ
للخٗغٖ ٝلى اؾتراجيجيت جضعيؿيت مىاؾبت لخىميت مِا اث ّ
الكٟٓر زانت؛ ْطلّ ٪
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت
اٗ٫بحر
ْمِاعاث ح
ع
ّ
الٗغبيت لضٔ الُلبت اإلاالحزيحن.
الخٗلم ّ
ؤن اؾتراجيجيت ّ
ْبٗض ص اؾت جدليليت مؿخٟيًت جٓنل الباخشان بلى ّ
الخٗاْوي اؾتراجيجيت مىاؾبت لخىميت مِاعاث
ع
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت الٗغبيت لضٔ الُلبت اإلاالحزيحن؛ ْطلً ٪
هٓغا بلى ما ؾب ٤في ؤصبياث البدضْ ،بىاء ٖلى هخاثج بدٓر
ّ
ّ
ْص اؾاث ٖلميت ٖضيضة؛ بط ؤِْغث هخاثجِا ّ
الخجغيليت ّ
ٗٞاليت َظٍ الاؾتراجيجيت لخىميت مشل َظٍ اإلاِاعة اللٓٛيتْ ،بالظاث
ع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
٧ل مً ( ،)Holguin, 1997وعغؿان
مِاعاث الخٗبحر الكٟٓر باللٛت ألاظىليت ؤْ الشاهيتْ ،مً جل ٪البدٓر ْالضعاؾاث صعاؾت ٍن
2006م) ،وصعاؾت (.)Zuheer, 2008
2001م) ،وصعاؾت العجاعمت (
(
ّ
ّ
ّ
ْيٗؼْ الباخشان ؤؾباب ٗٞاليتها في جىميت مِا اث ّ
الخٗبحر الكٟٓر لضٔ الُلبت ّؤجها اؾتراجيجيت جٓ٣م ٖلى ججؼثت اإلاِاعة ال٩ليت
ع
ّ ّ
ً
الُلبت يخٗاملٓن م٘ مِاعة ظؼثيت بؿيُتّ ،
زم ييخ٣لٓن بلى مِاعة ظؼثيت ؤزغٔ ْنٓال لخد٣ي٤
بلى مِاعاث ظؼثيت؛ خيض بن
ّ
يؿِل ٖلحهم ِٞم اإلاِاعةْ ،بج٣اجها٢ْ،ض ؤقاع بلى طلْ،Holguin ٪بالظاث بطا ٧اهذ ألاوكُت ّ
اإلاِاعة ال٩ليتَْ ،ظا ّ
الخضعيؿيت
ّ
الُلبت ،ؤْ بما يكاَضْجها َْٓ ،ما يجٗل لخل ٪ألاوكُت مٗجى لضحهم؛ ٞيكاعٓ٧ن ٞحها ّ
بجض ّ
ْٗٞاليت؛ بط
مغجبُت بٓا ٘٢خياة
ّ
ّ
الخ٣ي٣يت ٞحرٚبٓن في حٗلمِاْ ،بج٣اجها .
حؿخجيب لخاظاتهم
ّ
ّ
للُلبت ؤ٦بر ٞغم ّ
ْيًا ٝبلى طلّ ٪
ؤَم ؤؾباب ّ
ْلٗل طل ٪مً ّ
اللٟٓيّ ،
٘ٞاليتها لخىميت
للخٟاٖل
ؤن َظٍ الاؾتراجيجيت جديذ
ّ ّ
ّ
مِا اث ّ
الُلبت في اإلاجمٖٓت الٓاخضة يؿخمٗٓن بلى بًِٗم ً
بًٗاْ ،يدكاْعْن في ٦يٟيت ؤلاظابت ًٖ
الخٗبحر الكٟٓر؛ ألن
ع
ً
ًّ
ّ
ّ
ّ
ألاوكُت اإلاُغْخت ،زم يٓ٣م ٧ل َالب باالؾخجابت قٟٓيا مؿخٟيضا مً ػمالثّ الظيً يخ٣ىٓن جل ٪اإلاِاعة؛ مما حؿاٖضَم
ّ
٦بحرا في اإلادا٧اةّ ،
الكٟٓيت؛ ّ
ؤزغا ً
ألن لل٣ضْة ً
ْالخ٣ليض.
ٖلى جىميت مِاعاتهم
ّ
جازغ في حك٨يل مِا اث ّ
ْ٢ض ّؤ٦ض العجاعمت في ص اؾخّ ٖلى ّ
ؤن ما جٓ٣م ٖليّ َظٍ الاؾتراجيجيت مً الٗىانغ ّ
الخدضر
اإلاِمت،
ع
ع
ّ
ّ
ّ
ْجىميتها٧ ،ان مً ّ
ؤَم ألاؾباب التي ؤصث بلى جدؿً ؤصاء الُلبت الكٟٓر؛ خيض يلٖغ ّ
٧ل َالب ٖىض اؾخسضام الاؾتراجيجيت
ّ
ّ
بإن ٖليّ ؤن يٗمل ّ
بجض ْوكاٍ؛ إلهجاػ ّ
اإلاِماث اإلاُلٓبت؛ ألامغ الظر يخُلب مىّ ؤن يخٟاٖل م٘ آلازغيًْ ،يخٓانل مِٗم
ٍن
ّ
ّ
ً
ؾٓاء في اإلاجمٖٓت الٓاخضة ؤم في اإلاجمٖٓاث ألازغٔ؛ ليىٟظ اليكاَاث اللٓٛيت اإلاُلٓبت مىّْ ،يؼيض طل ٪مً ٞغم مماعؾت
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
الُلبت ؤ٢ضع ٖلى ّ
الكٟٓيت مٓي٘ البدض ّ
ْالضعاؾت؛ ّ
الخدضر؛ ألهّ ٧لما ػاصث مماعؾت الٟغص
مما ظٗل
اإلاِاعاث اللٓٛيت
للمِاعة ،ػاص ّ
همَٓاْ ،جدؿيذ لضيّ .
1Zuheer, K. (2008).مغظ٘ ؾاب.155p٤
“ «2Holguin, C. (1997).مغظ٘ ؾابP. 366.٤

3العجاعمت ،ؤخمض مٓسخى2006( .م) .مغظ٘ ؾاب.78 ،٤
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اإلاضعؽ بدىٓيم َلبخّ ٖلى َيئت مجمٖٓاث نٛحرة مً ازىحن بلى ؾخت َلبت في ّ
مً زالَ ٫ظٍ الاؾتراجيجيت يٓ٣م ّ
٧ل
مىاؾبا لِا ٦إؾماء ّ
ً
٧ل مجمٖٓتبترقيذ ٢اثض لِاْ ،جسخاع ً
مجمٖٓتْ ،جٓ٣م ّ
الصخابت ال٨غام (عيٓان هللا ٖلحهم
اؾما
ّ
ّ
للظٓ٧عْ ،ؤؾماء ّ
ٖلحهً)ْ ،يؿخدؿً حسجيل ؤؾماء اإلاجمٖٓاث في م٩ان مىاؾب ٖلى
الصخابياث (عيٓان هللا
ؤظمٗحن)
ّ
الؿبٓعة لدسجيل ّ
ّ
الضعظاث التي جدهل ٖلحها ّ
٧ل مجمٖٓتْ ،طل ٪مً ؤظل الٗمل ٖلى حٗؼيؼ الُلبتْ ،حصجيِٗم ٖلى
ّ
اإلاكاع٦ت٦ْ ،ما يؿخُي٘ ّ
اإلاضعؾمً زالَ ٫ظٍ الاؾتراجيجيت ؤن يىٓم ؤوكُت ؤْ مِاعاث حٗليميت مسخلٟت ٨٦خابت ؤْ ٢غاءة
ّ
ْخل ألاؾئلت ّ
ّ
هوّ ،
الخابٗت لِاْ ،ؤن يهي ٜطلٖ ٪لى َيئت مؿاب٣اث حٗليميت بحن الُلبت ْالتي مً قإجها ؤن جؼيض وؿبت اإلاخٗت
ّ
ً
ّ
مخى٣ال بحن اإلاجمٖٓاث ّ
ْاإلاؿِل للٗمليت ّ
ّ
الخٗاْهيت إلاؿاٖضة الُلبت
الخٗليميت
ْالدكٓي ٤خيض يٓ٩ن صْع ألاؾخاط َٓ اإلاؿاٖض
ّ
ّ
ّ
لليكاٍ ؤْ اإلاِاعة التي ّ
الظيً يدخاظٓن بلى اإلاؿاٖضةْ ،مغ ً
ْالتر٦حز ٖلى اَ٫لبت الظيً َم صْن
ياصْجها،
ا٢با ٦يٟيت اؾديٗابهم
الخدهيل الض اسخي ً ،ا ٖلى جٓٞحر ّ
اإلاؿخٓٔ اإلاُلٓب في ّ
الغاظٗت اإلاىاؾبت ّ
الخٛظيت ّ
ل٩ل مجمٖٓت.
ع ٢اصع
ّ
ّ
ْيدؿً ؤلاقاعة بلى ؤمغ في مىخهى ألاَميت ٖىض اؾخسضام َظٍ الاؾتراجيجيت لخىميت مِا اث ّ
الخٗبحر الكٟٓر لضٔ الُلبت
ع
ّ
ّ
ّ
اإلاالحزيحن،يجب ؤن يلتزم ّ
اإلاضعؾٓن باؾخسضام الُغيلت اإلاباقغة في حعليم اإلاىاص الخسههيتْ،طل ٪ألن ٖامل الاخخٟاّ
ّ
ّ ّ
الضعْؽ في الٟهٓ،٫ؤْ ٢اٖاث ّ
ظٓ ّ
بٗغبيت ّ
الخٗليم مً ّ
ظٓ اللٛت
ؤَم الٗٓامل التي حؿاٖض الُلبت ألاظاهب ٖلى مٗايكت
ّ
ً
ّ
اللٛت ً
الٗغبيتّ ،
ْاؾخٗماال في ؤعييت ْ ّ
اٗ٢يتْ ،لِظا يجب ؤن جٓ٩ن الُغي٣ت التي يٓ٣م ٖلحها
هُ٣ا،
ْالخإزغ بسٓام َظٍ
جضعيـ مٓاص الٗلٓم ؤلاؾالميت في ٧ليت ّ
الضعاؾاث ؤلاؾالميت اإلاٗانغة بجامٗت ّ
الؿلُان ػيً الٗابضيً هي الُغي٣ت اإلاباقغة
ّ
ّ
ّ
الخساَبّ ،
بإن جٓ٩ن لٛت ّ
ْالخٗليم بـحن ّ
اإلاضعؽ ْالُلبت هي اللٛت الٗغبيت  ِ٣ٞصْن الالخجاء بلى الترظمت.
ّ
ّ
ّ
اإلالغعاث ّ
أن حميع ّ
ّ
ْمما ؾيؿاٖض ّ
الضعاؾيت،
اإلاضعؾحن ٖلى اؾخسضام الُغيلت اإلاباقغة في حعليم اإلاىاص الخسههيت،
ّ ّ
أن طلً كض يىىن مً ّ
أَم العىامل اإلاؿاعضة على
واإلاهاصع ،واإلاغاحع اإلاعخمضة في اليليت مغاحع عغبيت أنيلت ،وال قً
ّ
ّ
التزامهم باؾخسضام الُغيلت اإلاباقغة في الخعليم.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الُغي٣ت اإلاباقغة جٓ٩ن ّ
ألهّ ّ٧لما ّ
الىديجت اٖخماص الُالب
َب ٤اإلاٗلم هٓام
ْجِٓغ ٢يمت َظٍ الُغي٣ت مازلت ؤمام ؤٖييىا؛
ّ
اللٛت الٗغبيت هٟؿِاٞ ،يؿخظ٦غ ال٩لماث اإلادْٟٓت في طا٦غجّّ ،
ألاظىبي (اإلاالحزر) في الِٟمْ ،اإلاىا٢كت م٘ ّ
ْيضعب
اإلاضعؽ ٖلى
ّ
ّ
ّ
هٟؿّ ٖلى الخ٣اٍ ّ
اللٓٛيت ّ
الصخيدت مباقغة مً ّ
ٞم ّ
اإلاضعؽْ ،باؾخسضام َظٍ الُغي٣ت ؾيهبذ الُالب
الىُْ ،٤ألانٓاث
ّ
ّ ّ ً
اإلاالحزر الظر ّ
حٗٓص لؿاهّ ٖلى لٛت اإلااليٓ ؤ٦ثر ً
ْؤقض اجهاال بسٓام اللٛت الٗغبيت.
جإزغا
جىنياث البدث:
ً
ْبىاء ٖلى هخاثج البدض يىص ي الباخشان بما يلي:
ّ
ّ
ّ
 .1يغْعة الاَخمام بدىميت مِا اث ّ
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت الٗغبيت لضٔ الُلبت اإلاالحزيحن.
ع
ّ
ّ
ّ
الخٗاْوي في جىميت مِا اث ّ
الخٗلم ّ
 .2يغْعة اؾخسضام اؾتراجيجيت ّ
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت الٗغبيت لضٔ الُلبت اإلاالحزيحن.
ع
ّ
ّ
الُلبت اإلاالحزيحن اإلآاص ّ
 .3يغْعة التزام ّ
الخسههيت.
اإلاضعؾحن بالُغي٣ت اإلاباقغة في حٗليم
ّ
ّ
الخٗاْوي ٫جىميت مِا اث ّ
الخٗلم ّ
الض اؾاث ؤلاؾالميت ٖلى اؾخسضام اؾتراجيجيت ّ
ّ
 .4جضعيب ّ
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت
ع
مضعسخي ع
ّ
الٗغبيت لضٔ الُلبت اإلاالحزيحن.
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صعاؾاث وبدىر أزغي ملترخت:
ً
اؾخ٨ماال لِظا البدض يلترح الباخشان بظغاء البدٓر ّ
الخاليت:
ّ
ّ
ّ
 .1بىاء بغهامج م٣ترح لخىميت مِا اث ّ
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت الٗغبيت لضٔ الُلبت اإلاالحزيحن.
ع
ّ
ّ
ّ
الخٗاْوي في جىميت مِا اث ّ
الخٗلم ّ
ٗٞ .2اليت اؾتراجيجيت ّ
الخٗبحر الكٟٓر ْال٨خابي باللٛت الٗغبيت لضٔ الُلبت اإلاالحزيحن.
ع
ّ
ّ
ّ
 .3بظغاء بدض؛ إلاٗغٞت صْع ؤؾاجظة الجامٗاث اإلاالحزيت في جىميت مِا اث ّ
الخٗبحر الكٟٓر باللٛت الٗغبيت لضٔ الُلبت.
ع
كاةمت اإلاغاحع:
 .1بسخا ،١ؤمحر ّ
2011م) ،ؿعاليت اؾتراجيجياث الاجهاٌ في الضوعة اإلاىثـت للؼت العغبيت :بدث زام ،بدض
الضيً( ،
ّ
ّ
اللٛت الٗغبيت ،ظامٗت ّ
ّ
الضعاؾاث ألاظىليت
م٣ضم في اإلااجمغ الضْلي لخٗليم اللٛت الٗغبيت :آٞاْ ١جدضياث مالحزيا ْالهحن٧ ،ليت
بب٨حنّ :
الهحن.
2009م)َ ،غق جضعيـ اللؼت العغبيت اإلاثلى وحىصة الخعليم :ججغبت مالحزيا ،اإلااجمغ الضْلي
 .2بيذ ٖبض الغخمً ،ؤؾماء( ،
الؿاب٘ (الخٗليم في مُل٘ ألالٟيت الشالشت :الجٓصة -ؤلاجاخت-الخٗلم مضٔ الخياة)-مهغ ،مج ،1ال٣اَغة :ظامٗت ال٣اَغة ،مِٗض
.628
الضعاؾاث التربٓيت- 594،
2007م) ،ؿاعليت بغهامج ملترح لخىميت مهاعاث جضعيـ الخعبحر الكـهي لضي َالباث كؿم
 .3الشييانَ ،ىض ٖبض هللا( ،
اللؼت العغبيت بيلياث التربيت للبىاث ،عؾالت ص٦خٓعاٍ ٚحر ميكٓعة٧ ،ليت التربيت للبىاث ألا٢ؿام ألاصبيت بالغياى.
1982م) ،مهاعاث الخضعيـ ،صاع ّ
الجهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة،مهغ.
 .4ظابغٖ ،بض الخميض؛ ْالكيش ،ؾلمان؛ ْػاَغٓٞ ،ػر( ،
2011م) ،مهاعاث جضعيـ الخعبحر الكـهي الالػمت للُالب اإلاعلمحن وَالب الضبلىم التربىر
 .5السليٟت ،خؿً ظٟٗغ( ،
اإلاخسهو في اللػت العغبيت بيليت التربيت حامعت اإلالً عبض العؼيؼ :صعاؾت جلىيميت ملاعهت ،مجلت ال٣غاءة ْاإلاٗغٞت -
مهغ.74- 19،122ٕ ،
2002م) ،أزغ َغيلت الخعلم الخعاووي في جىميت مهاعاث اللغاءة ؤلابضاعيت عىض َلبت الهف العاقغ
 .6الظياباث ،مدمض( ،
ألاؾاس ي ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة ،ظامٗت الحرمٓ ،٥ألاعصن.
2007م) ،أزغ اؾخسضام اؾتراجيجيت الخعلم الخعاووي في جدهيل الُلبت الهم في الغيايياث
 .7الغٞاعيٖ ،اليت ٖلي( ،
وجـاعالتهم الاحخماعيت ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة٧ ،ليت التربيت :الجامٗت ألاعصهيت ،ألاعصن.
2005م) ،اإلاهاعاث اللغاةيت والىخابيتَ ،غاةم جضعيؿها واؾتراجيجيتها ،صاع
ٖ .8اقٓع ،عاجب؛ ْم٣ضاصر ،مدمض ٞسغر( ،
اإلاؿحرة لليكغ ْالخٓػيٖ٘ ،مان :ألاعصن.
2001م) ،جلىيم مؿخىياث ألاصاء في الخعبحر اللؼىر لضي َالب اإلاغخلت الثاهىيت ،مجلت ال٣غاءة
ٖ .9بض هللاٖ ،بض الخميض( ،
.224
ْاإلاٗغٞت ،ظامٗت ٖحن قمـ-207،)9( ٕ ،
ّ
ّ
2012مٞ ،برايغ) ،الًعف اللؼىر لضي مخعلمي اللؼت العغبيت بجامعت ؤلاوؿاهيت:
ٖ .10بض هللا ،مدمض بسحر الخاط( ،
.285
أؾبابه وعالحه ،مجلت الضعاؾاث اللٓٛيت ْألاصبيت ،الجامٗت ؤلاؾالميت الٗاإلايت بمالحزياٖ( ،ضص زام)-269،
ّ
ّ
2006م) ،ؿاعليت اؾتراجيجيتي الخعلم الخعاووي والعهف الظَجي في اهدؿاب مهاعاث
 .11العجاعمت ،ؤخمض مٓسخى( ،
ّ
ّ
الخعبحر الكـىر والاججاٍ هدىٍ لضي َلبت الهف العاقغ ألاؾاس ي في ألاعصن ،عؾالت ص٦خٓعاٍ ٚحر ميكٓعة٧ ،ليت
الضعاؾاث التربٓيت الٗليا :ظامٗت ٖمان الٗغبيت للضعاؾاث الٗليا ،ألاعصن.
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2001م) ،أزغ الخـاعل بحن َغيلت الخعليم وهمِ الازخباع على مؿخىي ألاصاء اللؼىر الكـهي لضي
ٖ .12غٞان ،زالض( ،
جالميظ الهف الخامـ الابخضاتي ،عؾالت ص٦خٓعاٍ ٚحر ميكٓعة٧ ،ليت التربيت ،ظامٗت ألاػَغ.
ّ
2012م) ،بغهامج كاةم على اإلاضزل الخـاوض ي في جىميت مهاعاث
ُٖ .13يت ،ظما ٫ؾليمان؛ ْؤبٓ لبنْ ،ظيّ اإلاغسخي( ،
ّ
ّ
الخعبحر اٌقـىر لضي جالميظ اإلاغخلت اإلاخىؾُت باإلاضيىت اإلاىىعة ،مجلت ٧ليت التربيت(ظامٗتبجها)-مهغ ،مج- 395،91ٕ ،23
.436
ً
2004م) ،معجم مهُلخاث التربيت لـٓا وانُالخا ،صاع الٓٞاء ،ؤلاؾ٨ىضعيت.
ٞ .14يليّٞ ،اعْ١؛ ْٖبضٍ الؼ٧ي ،ؤخمض( ،
2002م) ،مهاعاث اللؼت العغبيت ،صاع اإلاؿحرة لليكغ ْالخٓػي٘ ْالُباٖتٖ :مان.
 .15مهُٟىٖ ،بض هللا( ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
2000م) ،أزغ اؾخسضام َغيلت الخعلم والخعليم الخعاووي في الخدهيل ومـهىم الظاث العلمي لضي
 .16هٓاٞلت ،مدمض( ،
َالب الهف الثامً ألاؾاس ي ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة ،ظامٗت الحرمٓ ،٥بعبض-ألاعصن.
ّ
1993م) ،صعاؾت ججغيبيت ألزغ الخعلم الخعاووي في جدهيل الهف الثاوي ؤلاعضاصر للمهاعاث
 .17هٓح ،مدمض مؿٗض( ،
ّ
.163
الجبريت ،اإلاجلت التربٓيت٧ ،ليت التربيت :ظامٗت الٓ٩يذ ،مج-131،27ٕ ،7
ْ .18ان ؤخمضْ ،ان ؤػْ ا؛ ْؤخمض خؿحن ،ههغ ّ
2011م) ،جىميت
الضيً ببغاَيم؛ ْمدمض ػيً الٗابضيً ،ؤخمض ٞاػ هللا( ،
ع
ّ
ّ
ّ
الثروة اللؼىيت والثلت بالىــ لضي الُلبت اإلاالحزيحن في يىء جضعيـ علم البضيع مً اللغآن الىغيم ،بدض م٣ضم في
ّ
ّ
اللٛت الٗغبيت ،ظامٗت ّ
الضعاؾاث ألاظىليت بب٨حن:
اإلااجمغ الضْلي لخٗليم اللٛت الٗغبيت :آٞاْ ١جدضياث مالحزيا ْالهحن٧ ،ليت
ّ
الهحن.
ّ
1997م) ،حعليم اللؼت العغبيت للمبخضةحن( ،الهؼاع والىباع) ،مُبٗت ال٨خاب الخضيض ،ال٣اَغة:
 .19يٓوـٞ ،خخي ٖلي( ،
مهغ.
2001م) ،اؾتراجيجياث حعليم اللؼت العغبيت في اإلاغخلت الثاهىيت ،ال٣اَغة٧ ،ليت التربيت ظامٗت ٖحن
 .20يٓوـٞ ،خخي ٖلي( ،
قمـ.
21.
Antil, L. jenkins, j.; Wayne, S. & Vadasy, P.F. (1998). Cooperative Learning: Prevalence,
Conceptualizations, and the Relation between Research and Practice. American Educational
Research journal, V. 35, P419.
22.
Holguin, C. (1997). “A study of cooperative learning as an organizational design in the
acquisition of a second language in third grade bilingual classroom”, Diss. Abs. Int., New
Mexico State University, P. 366.
23.
Johnson, D, and Johnson, D. W. (1992). Implementing Cooperative Learning, in
Contemporary Education, Vol. 63 – 3.
24.
Lindsa, G; Dockrell, J. (2002). Meeting the Needs of Children with Speech and
Communication Needs: A Critical Perspective on Inclusion and Collaboration. Child Language
Teaching and Therapy, 18 (2), pp. 91-101.
25.
Zuheer, K. (2008). The effect of using a program based on cooperative learning strategy
on developing some oral communication skills of student at English department. Retrieved Dec
21, 2009, from: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED502845.pdf.
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صوع ألازهاتي الىـس ي الاحخماعي في جدؿحن حىصة العمليت الاجهاليت في اإلاىٓماث
،1955ؾىيىضة،الجؼاةغ
أ.بىعُيِ حالٌ الضيً/حامعت 20أوث

ملخو :
بن ؤصْاع ألازهاجي الىٟسخي ْالاظخماعي في اإلاىٓماث مخٗضصةْ ،جهب ٧ل َظٍ ألاصْاع في تهيئت اإلاىار الالػم لٗمليت ؤلاهخاط ،
ْجىميت الٗال٢اث ؤلاوؿاهيت بحن الٟاٖلحن في الخىٓيم ْباٖخباع ؤن الاجها ٫الخىٓيمي ع٦حزة الخىٓيم في ؤلاب٣اء ٖلى ؾحرْعة
ٖملياجّ ْْْاثْ ، ّٟمدٓع بىاء الٗال٢اث اإلاِىيت صازل الخىٓيم يجٗل مً الاَخمام بجٓصة َظٍ الٗمليت الاجهاليت
ْحصسيو مٗٓ٢اتها اخض ؤَم اصْاع ألازواجي الىٟسخي الاظخماعي في اإلاىٓماث ٖلى اٖخباع ؤن ٗٞاليت الٗمليت الاجهاليت
يًمً للخىٓيم الاؾخمغاعيت ْالىمٓ.
اليلماث اإلاـخاخيت :ؤصْاع ألازهاجي الىٟسخي الاظخماعي ،الٗمليت الاجهاليت ،اإلاىٓماث.

ملضمت:
بن ٖلم الىٟـ الخىٓيمي الظر َٓ مً جُبي٣اث ٖلم الىٟـ ٢ض ا٦دسر ظمي٘ اإلاياصيً الخيٓيت مً ماؾؿاث بهخاظيت
ْزضماجيت،خيض ٖمل ٖلى جُٓيغ اوؿا ١الٗمل ٦ما اؾخُإ ؤن يجضص في ؤصْاجّ ْان يىٕٓ في مجاالث جضزالجّ ْمىاهجّ بلى
صعظت اهّ ؤنبذ يىاٞـ ٦شحرا مً الخسههاث مشل ؤلاصاعة الٗليا ْٚحرَاْ .مً َظا اإلاىٓٓع ٧ان لؤلزهاجي الاظخماعي الىٟـر
صْع َام في اإلاىٓماث بمسخل ٠ؤق٩الِا ْؤَضاِٞا مً زال ٫جُبي ّ٣إلاىاهج ْجُبي٣اث ٖلم الىٟـ في تهيئت اإلاىار الالػم
لٗمليت ؤلاهخاطْ ،طل ٪بالٗمل ٖلى بقبإ الخاظاث الىٟؿيت للٟاٖلحن في الخىٓيم ْخل مك٨التهم،باإلياٞت بلى جىميت
الٗال٢اث ؤلاوؿاهيت الجيضة صازل اإلاىٓمت بما يسضم في جد٣ي ٤ألاَضا ٝاإلاؿُغة مً َغ ٝالخىٓيم.
ْمما يخٖ ٤ٟليّ ؤن الاجها ٫الخىٓيمي صازل اإلاىٓماث يٗض بمشابت ٢لب الخياة الىابٌ في ظؿم اإلاىٓمت ْالغاصاع الظر
يخدؿـ ما يضْع زاعط َظا الجؿم الخىٓيمي مً ْ٢اج٘ ْمؿخجضاث بهض ٝجد٣ي ٤الخ٨ي ٠الؿغيْ٘ ،الاؾخجابت ألاْ٫يت
الالػمـت لخياة الخىٓيم ظماٖت ْ ؤٞغاصا٦.ما اهّ يؿِم في بىاء ٖال٢اث بوؿاهيت ظيضة مً زال ٫اإلاىٓٓمت الاجهاليت الىاظٗت
التي جًمً نحرْعة ال٣غاعاث ْاإلادآٞت ٖلى جضْ ٤ٞاوؿياب الٗمل.
َْظٍ الٗمليت الاجهاليت صازل الخىٓيم جٓاظّ في ٚالب ألاخٓا ٫الٗضيض مً الٗٓاث ٤التي جدض مً ٗٞاليتها ْجاصر بلى ٖضم
جد٣ي ٤اإلاىٓمت ألَضاِٞا اإلاؿُغةَْ،ىا يٓ٩ن لؤلزهاجي الاظخماعي الىٟسخي صْع َام ْ٦بحر مً زال ٫حصسيهّ للٗمليت
الاجهاليت ْمداْلت الٓنٓ ٫بلى ْي٘ آلياث هاظٗت حؿاٖض ٖلى الخ٣ليل مً جل ٪اإلاٗٓ٢اث ؤْ الخض مجها بلى خض ما،مً زال٫
جُبي ٤ؤؽاليب ْج٣ىياث ْمىاهج ٖلم الىٟـ بما يؿاٖض ٖلى ظٓصة الٗمليت الاجهاليت الىاجخت صازل الخىٓيم،مما يىٗ٨ـ
بيجابا ٖلى جد٣ي ٤ألاَضا ٝاإلاؿُغة للمىٓمت.
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 /1مـهىم الاجهاٌ الخىٓيمي :ل٣ض ازخلٟذ ْجباييذ آلاعاء ْاإلاٟاَيم بكان الٓنٓ ٫بلى مِٟٓم ص٢يْ ٤اضر ْقامل لالجها٫
الخىٓيمر،بال ؤن َىا ٥بظمإ قامل خٓ ٫ؤلاَاع الًمجي إلآِٟم الاجهاْ . ٫يم ً٨ؤزض بٌٗ الخٗغيٟاث:
 يٗض الاجهاْ ٫ؾيلت َاصٞت مً الٓؾاثل الغثيؿيت التي حؿخسضمِا اإلاىٓمت في جد٣ي ٤ؤَضاِٞا بط ؤن ٧اٞت ألاٞغاص الٗاملحنفي اإلاىٓمت يخٗاملٓن م٘ بًِٗم مً زالْ ٫ؾاثل الاجها ٫اإلاسذلٟت مً اظل حؿيحر ٧اٞت اليكاَاث اإلاغاص جد٣يِ٣ا ،بط ؤن
الاجها ٫بمشابت الٓؾيلت الاظخماٖيت التي يد ٤٣مً زاللِا ألاٞغاص ؾبل الخٟاَم ْالخٟاٖل البىاء في بَاع جد٣ي ٤ألاَضاٝ
اإلابخػى اهجاػَا .
 ٦ما يم ً٨حٗغي َٓ " ّٟطل ٪الاجها ٫اإلاخٓاظض في اإلااؾؿت ْ ،يىدضع مً الؿلُاث ْيكاع ٥في حؿيحر ألاٞغاص  ،بمٗجى ٖلىالخإزحر ٖلى صاٗٞيت ألاٞغاص ْالخماؾ ٪الاظخماعي للماؾؿت ْ ،حؿخٗمل في َظٍ الاجهاالث الٗضيض مً الٓؾاثل ٧السجالث
الضازليت ْلٓاثذ ؤلاٖالهاث ٞ ".االجها ٫يٗخبر مً الٗٓامل الخٓظحهيت الِامت ألهّ يك٩ل الجِاػ الٗهبي ل٩ل جىٓيم ؤْ بصاعة.
ٞمً زاللّ جى٣ل ظمي٘ اإلاٗلٓماث مً مسخل ٠ه٣اٍ ظِاػ الخىٓيم ؤْ ؤلاصاعة بلى مغ٦ؼ اجساط ال٣غاع ْبٓاؾُخّ ؤيًا جى٣ل
ظمي٘ اإلاٗلٓماث بلى مغا٦ؼ الخىٟيظٟٗٞ.اليت الخىٓيم ْؤلاصاعة جخٓ ٠٢بضعظت ٦بحرة ٖلى ؾالمت هٓام الاجهاالث اإلآظٓصة بها .
بطن يم ً٨ؤن ه ٫ٓ٣ؤن الاجوا ٫الخىٓيمي َٓ ه٣ل عؾالت مً شسو بلى ؤزغ في اإلاىٓمت ؾٓاء يخم طل ٪مً زال ٫اؾخسضام
اللٛت ؤْ ؤلاقاعاث ؤْ اإلاٗاوي بٛيت الخإزحر ٖلى الؿلٓ.٥
ْججضع ؤلاقاعة َىا بلى ؤن الاجها ٫بحن ألاٞغاص ْالجماٖاث صازل اإلاىٓماث ٖلى صعظت ٖاليت مً ألاَميت ،بط ؤن الضعاؾاث
ْألابدار اٖ٫لميت حكحر بلى ؤن وكاٍ الاجهاالث يك٩ل ؤ٦ثر مً75باإلااةت مً ؤوكُت اإلاىٓماثٞ ،هي بمشابت الضم الضا٤ٞ
بالخياة في قغايحن اإلاىٓمت يًمً لِا ؾبل الاؾخمغاع ْالب٣اء يمً ٖالم اإلاىٓماث.
 /2أَميت وأَضاؾ الاجهاٌ الخىٓيمي :
بن هجاح ؤر مىٓمت في جد٣ي ٤ؤَضاِٞا يخٖٓ ٠٢لى هٓام الاجهاالث بها َْ ،ظا يٗجي ؤن الاجهاالث الخىٓيميت ال ييبػي الىٓغ
بلحها ٖلى ؤجها ٖمليت مؿخ٣لت ٢اثمت بظاتها ْ ،بهما ٖمليت حٗخمض ٖلحها ٧اٞت الٗملياث ؤلاصاعيت في اإلاىٓمت .خيذ حٗخبر
الاجهاالث ْؾيلت اإلاضيغيً في بصاعة ؤوكُتهم ؤلاصاعيت ْ ،في بصاعة ْجد٣ي ٤ؤَضا ٝالمهٓمت ْطلٖ ٪لى ؤن الاجهاالث حؿاٖض
ٖلى ...جدضيض ألاَضا ٝالٓاظب جىٟيظَا ْحٗغي ٠اإلاكا٧ل ْؾبل ٖالظِا ْج٣ييم ألاصاء ْبهخاظيت الٗمل ْ .بًٟل الاجهاالث
الخىٓيميت يخم٧ ً٨ل ؤٞغاص اإلاىٓمت الخهٖٓ ٫لى مسخل ٠اإلاٗلٓماث ْالبياهاث السانت باإلاىٓمت ٦ ،ما يؿاٖض ٖلى " جٓييذ
ا٫حٛحراث ْالخجضيضاث ْالاهجاػاث ْجُٓيغ ألا٩ٞاع ْحٗضيل الاججاَاث ْ ،اؾخ٣هاء عصْص ألاٗٞا". ٫
ْخؿب ؿًيل صليى يم ً٨اؾخيخاط ظضْٔ الاجها ٫الكامل مً ؤلام٩اهاث الخاليت :

 -1زًحر ٧اْم مدمٓص :الؿلىن الخىٓيمي ،صاع نٟاء لليكغ ْالخٓػي٘ ٖ ،مان  :2002 ،1ٍ ،م .116
Alex muchielli: les science de l’informations et de la communication ,éditionHachette ,paris , 2001 : p 67.

 -3لٓ٦يا الِاقمي  :الؿلىن الخىٓيمي  ،الجؼء الشاوي  ،صاع الِضٔ للُباٖت ْاليكغ ْالخٓػي٘ ،الجؼاثغ  :2006 ،م .226
 -4اخمض ماَغ  :هيف جغؿع مهاعاجً ؤلاصاعيت في الاجهاٌ  ،الضاع الجامٗيت لليكغ ،الاؾ٨ىضعيت  ،مهغ  : 2002 ،م .31
َ -5الت مىهٓع  :الاجها ٫الٟٗا ٫مٟاَيمّ ْؤؾاليبّ ْمِاعاجّ  ،اإلا٨خبت الجامٗيت  ،الاػاعيُت ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ : 2000 ،م .54
ًٞ -6يل صليٓ  :اجهاٌ اإلاإؾؿت  ،صاع الٟجغ لليكغ ْالخٓػي٘ ،ال٣اَغة،مهغ  :2003،م.32
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 -1بٓاؾُت اإلاكاع٦ت في ال٣غاعاث يم ً٨إلاسخل ٠ؤَغا ٝاإلااؾؿت ؤن جد ٤٣طاجيتها بك٩ل مخٓاػر م٘ جد٣ي ٤ؤٍ صاٝ
اإلااؾؿت.
 -2الاجها ٫باإلاديِ الاظخماعي ألاْؾ٘ يجٗل اإلااؾؿت جخمٓ ٘٢في اإلا٩ان اإلاىاؾب لِا مما يؿاٖض ٖلى جد٣ي ٤ؤَضاِٞا...
٦ما ؤن الاجها ٫يؿاَم في جٓٞحر الٟغنت إلٖالم الغئؾاء بما جم اهجاػٍ ؤْ بما لم يخم اهجاػٍ ْباإلاك٨الث التي ِْغث في
الخىٟيظ ؤْ الاهدغاٞاث التي لم ج ً٨في الخؿبان ْ٦يٟيت الخٛلب ٖلحها ْ ،بظل ٪جخدضص ؤَميت الاجها ٫في جًيي ٤الٟجٓة بحن
الخسُيِ ْالخىٟيظ ْجد٣ي ٤الخٟاٖل ؤلاوؿاوي بحن الٗاملحن ْػياصة الخٟاَم ْ الخٗاْن بيجهم ْ.في َظا الهضص يٓعص نالح بً
هىاع ظملت مً ألاَضاؾ التي يؿعى الاجها ٫بلى جد٣يِ٣ا:
 -1جدليم الخيؿيم بحن ألاؿعاٌ والخهغؿاث  :يخم الاجها ٫بحن جهغٞاث ْؤٗٞا ٫ؤ٢ؿام اإلااؾؿت اإلاسخلٟت ٞبضْن الاجها٫
جهبذ اإلااؾؿت ٖباعة ًٖ مجمٖٓت مً اإلآْٟحن يٗملٓن مىٟهلحن بًِٗم ًٖ بٌٗ ألصاء مِام مؿخ٣لت ًٖ بًِٗا
البٌٗ ْ ،بالخالي ج٣ٟض جهغٞاث الخيؿيْ ٤جميل اإلااؾؿت بلى جد٣ي ٤ألاَضا ٝالصسهيت ٖلى ؤَضاِٞا الٗامت.
 -2اإلاكاعهت في اإلاعلىماث  :يؿاٖض الاجهاٖ ٫لى جباص ٫اإلاٗلٓماث الِامت لخد٣ي ٤ؤَضا ٝالخىٓيم ْحؿاٖض َظٍ اإلاٗلٓماث
بضْعَا ٖلى :
 جٓظيّ ؾلٓ ٥ألاٞغاص هاخيت جد٣ي ٤ألاَضا.ٝ جٓظيّ ألاٞغاص في ؤصاء مِامِم ْحٗغيِٟم بالٓاظباث اإلاُلٓبت مجهم. حٗغي ٠ألاٞغاص بيخاثج ؤصائهم. -3اجساط اللغاعاث  :خيض يلٗب الاجها ٫صْعا ٦بحرا في اجساط ال٣غاعاث ٞ ،اجساط ٢غاع مٗحن يدخاط اإلآْٟٓن بلى مٗلٓماث
مٗيىت لخدضيض اإلاكا٧ل ْج٣ييم البضاثل ْجىٟيظ ال٣غاعاث ْج٣ييم هخاثجِا.
 -4الخعبحر عً اإلاكاعغ اٌوحضاهيت  :يؿاٖض الاجها ٫الٟاٖلحن ؤْ الٗاملحن ٖلى الخٗبحر ًٖ ؾٗاصتهم ْؤخؼاجهم ْمساِْٞم
ْج٣ثهم باآلزغيً ،خيض يؿخُي٘ الٗامل ببضاء عؤيّ في مٓ ٠٢صْن خغط ؤْ زٓ.ٝ
ْ -5يم ً٨بصعاط َض ٝؤزغ لالجها ٫ال ي٣ل ؤَميت ًٖ ؾاب٣يّ ْاإلاخمشل في الخ٣ليل مً الضْع الؿلبي الظر جلٗبّ ؤلاقاٖت في
الٓؾِ الٗمالي ٗٞ ،ىضما جىدكغ ؤلاقاٖت بك٩ل ٦بحر يهبذ مٟٓٗلِا ٧اعزيا باليؿبت بلى اإلاىٓمت ٩٦ل.
 /3معىكاث الاجهاٌ الخىٓيمي :بن الٗمليت الاجهاليت صازل اإلاىٓماث جٓاظّ الٗضيض مً الٗٓاثْ ٤التي جدض مً ٗٞاليتها،
ْجاصر باإلاىٓمت في ٚالب ألاخيان بلى ٖضم جد٤ي ٤ؤَضاِٞا اإلاؿُغة ْ ،مً َظٍ اإلاٗٓ٢اث هجض :مٗٓ٢اث هٟؿيت  ،اظخماٖيت
ز٣اٞيت ،جىٓيميت.

 -1مدمض مىحر حجاب ،سخغ مدمض َْبي  :اإلاضازل ألاؾاؾيت للعالكاث العامت ،صاع الٟجغ لليكغ ْالخٓػي٘ ،مهغ  :1995 ،1ٍ،م م -27
.28
 -2نالر بً هٓاع  :الاجهاٌ الـعاٌ والعالكاث ؤلاوؿاهيت  ،مجلت صعاؾاث  ،الٗضص الشاوي ْالٗكغيً : 2004 ،م م .121-120
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 /1-3اإلاعىكاث الىـؿيتْ:هي جخٗل ٤بالٗىانغ ؤلاوؿاهيت في ٖمليت الاجها ٫اإلاخمشلت في اإلاغؾل ْاإلاؿخ٣بل ْ ،خضْر ألازغ
الٗ٨سخي بؿلب الٟغْ ١الٟغصيت مما يجٗل ألاٞغاص يسخلٟٓن في ؤخ٩امّم ٖلى ألاقياء ْبالخالي ِٞمِم لٗمليت الاجهاْ، ٫ؤَم
َظٍ الٗٓاث ٤مايلي:
* جبايً ؤلاصعان :بصعا ٥اإلاغؾل للمٗلٓماث التي يغؾلِا ْبالخالي ازخال ٝبصعاِْٞ ٥م آلازغيً لِا ْٖضم اهدباٍ مؿخ٣بل
الغؾالت بلى مدخٓياتها ؤْ بصعا ّ٦الصخيذ لِا ْ ،بالخالي يازغ جبايً ؤلاصعا ٥هديج ة ازخال ٝالٟـغْ ١الٟغصيت ْالبيئيت بلـى
ازخال ٝاإلاٗاوي التي يُٗٓجها لؤلقياء ٦ ،ما ؤن ال٩لماث اإلاخًمىت في الغؾالت ٢ض جٓ٩ن لِا صالالث ْمٗاوي مسخلٟت ل٩ل
شسو ًٖ ألازغ.
ْج٨مً ؤؾباب ؤلاصعا ٥اإلاكٓف للمغؾل بليّ في:
أ -جإزحر الخٓٗ٢اث ْالخاظاث ْالسبراث الؿاب٣ت للمغؾل بليّ ٖلى بصعا ّ٦إلآ٣ماث الغؾالت.
ب -مضٔ جىاؾب اإلاشحراث التي جدخٓر ٖلحها الغؾالت م٘ صعظت ْمؿخٓٔ ْعي اإلاغؾل بليّ.
ج -مضٔ بؿاَت مدخٓٔ الغؾالت ْاهخٓامِا.
ص -صعظت السبرة في مدخٓياث الغؾالت خيض يهٗب جِٟم الغؾاثل طاث اإلادخٓياث ٚحر اإلاإلٓٞت مً ظاهب اإلاغؾل بليّ .
* ؤلاصعان الاهخلاتي  :يميل الٟغص لالؾخمإ بلى ما يدىاؾب م٘ مٗخ٣ضاجّ ْؤ٩ٞاعٍ ْؤعاثّ ْالٗمل ٖلى بٖا٢ت اإلاٗلٓماث التي
جخٗاعى م٘ مايامً بّ مً ٢يم ْاججاَاث ْآعاء ْؤ٩ٞاع.
* الاهُىاء:
 ٖضم مسالُت آلازغيً ؤْ جباص ٫اإلاٗلٓماث مِٗم. حكٓيّ ْجغقيذ اإلاٗلٓماث مما ياصر بلى اهدغا ٝالٗمل ًٖ جد٣ي ٤ؤَضا. ّٞ* اللؼت  :هي ْؾيلت اجها ٫يخم ه٣ل اإلاٗلٓمت ؤْ ال٨ٟغة مً زاللِا  ،ؤما قٟاَت ؤْ ٦خابت  ،بال ؤن اللٛت ٢ض جخدٓ ٫بلى ٖ٣بت
ؤمام الاجها ٫في خالت ازخال ٝمؿخٓٔ الخٗليم ْالش٣اٞت مما ياصر بلى ٖضم ِٞم ال٩لماث ْألالٟاّ اإلاخباصلت بحن الُغٞحن،
ٞيٟؿغَا ٧ل َغ ٝخؿب ِٞمّ السام ٦ما ؤن ٖامل الخسهو ٢ض يك٩ل نٗٓبت في الاجها ، ٫بط ؤن اجها ٫ألاَباء ٞيما
بيجهم يخم بؿِٓلت ْيؿغ  ،ل ً٨الهٓعة جسخلٖ ٠ىض اجهالِم باإلاِىضؾحن ْعظا ٫ال٣اهٓن٧..ل مِىت مً َظٍ اإلاًِ حؿخٗمل
لٛت ْمهُلخاث ٖلميت ْٞىيت ْ٢اهٓهيت زانت بهاْ .بُبيٗت الخاٞ ٫ان مك٩لت اللٛت جِٓغ ؤ٦ثر في الاجهاالث اإلا٨خٓبت.ؤما
الاجهاالث الكِٟيت ٞان الٟغم جب٣ى مخاخت لخٓييذ اإلاٗاوي ْالاؾخٟؿاع ًٖ مضلٓ ٫ألالٟاّ ْال٩لماث .
* الاهـعاالث :بن الخالت الاهٟٗاليت ل٩ل مً مغؾل اإلاٗلٓماث ْمخل٣حها ؾخدضص ما بطا ٧اهذ اإلاٗاوي الصخيدت هي التي يخم
جباصلِا ؤْ َىا ٥خاظؼا اهٟٗاليا بيجهما يمى٘ مً جد٣يَ ٤ظٍ الىديجت.

 -1مدمض رؾغٔ ببغاَيم صٖلـ  :الاجهاٌ والؿلىن ؤلاوؿاوي  ،ؾلؿلت  ، 18البيُاف ؾىتر ٫ليكغ ْالخٓػي٘ ،مهغ  :1999م .307
 -2مدمٓص ؾلمان الٗميان  :الؿلىن الخىٓيمي في مىٓماث ألاعماٌ ،صاع ْاثل لليكغ ٖ،مان ،ألاعصن : 2005 ، 3ٍ،م .241
َ -3اع ١اإلاجظْب :ؤلاصاعة العامت ،الضاع الجامٗيت للُباٖت ْاليكغ  ،بحرْث :2000،م .522
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* الازخالؿاث الىعازيت :ئن اإلا٣هٓص باالزخالٞاث الٓعازيت هي جدضيض مىلذ ٧ل مغؾل اإلاٗلٓماث ْمخل٣حها ْمٗغٞت ما بطا ٧ان
ؤنلِا مخجاوؿا وؿليا ْبال حٗظع ٖلحها ه٣ل اإلاُلٓب ْاإلاٗغْ ٝؤن مغ٦ؼ ؤلاوؿان في الخياة يدك٩ل بٓ٣ة ؤ٩ٞاعٍ ْاججاَّ .
* جىليت وػغبلت اإلاعلىماث :جدضر ٖاصة باليؿبت لالجهاالث الهاٖضة ْ ،حكحر بلى اؾدبٗاص ؤْ حٗضيل بٌٗ اإلاٗلٓماث
مٓي٘ الغؾالت لخد٣ي ٤ايجابياتها ؤْ ػياصة ٢يمتها مً مىٓٓع اإلاؿخ٣بل ٞ ،اإلاغئْؽ ٢ض يسٟي ؤْ يٗض ٫مٗلْماث ٚحر مًٟلت
في الغؾاثل اإلآظِت بلى عئؾائهم ْ ،يم ً٨اللجٓء لخى٣يت اإلاٗلٓماث اإلاغؾلت لئلصاعة الٗليا ٓ٧جها ألاؾاؽ في مماعؾت الغ٢ابت.
ٞاإلصاعة جدضص مؿخٓياث ظضاعتهم جمىذ الؼياصاث ْالخٓاٞؼ ْجٓ٣م بتر٢يت ألاٞغاص في يٓء ما جخل٣اٍ مً ٢ىٓاث الاجها٫
الهاٖض.بن اإلايل للخى٣يت يخم ج٣غيبا في ٧اٞت اإلاؿخٓياث ؤلاصاعيت .
* الخجغيض ٖ :مليت الخجغيض يٗجي بَما ٫الخٟانيل ،بديض ي٣خهغ الاجهاٖ ٫لى الخ٣اث٦ ٤ما يضع ٥بها ْليـ ٦ما هي
مٓظٓصة .
 /2-3معىكاث احخماعيت زلاؿيتْ:يغظ٘ َظا الىٕٓ مً اإلاٗٓ٢اث بلى الخيكئت الاظخماٖيت لؤلٞغاص ْالبيئت التي يٗيل ٞحها
الصسو ؾٓاء ٧اهذ صازل الخىٓيم ؤْ زاعظّْ ،يخًمً ال٣يم ْاإلاٗايحر ْاإلاٗخ٣ضاث التي حك٩ل خاظؼا ؤمام جد٣ي٤
ألاَضا ٝاإلاغظٓة ْاإلاىخٓغة مً َغ ٝالخىٓيمْ .يم ً٨جٓييذ َظٍ الٗٓاثٞ ٤يمايلي:
* الخباعض الاحخماعيْ :ي٣هض بّ الازخال ٝفي البيئت الاظخماٖيت للٟاٖليً ؤر ؤن ؤَغا ٝالاجها ٫ييخمٓن بلى مىاَ ٤مسخلٟت
ْ ،حكخمل َاجّ الىُ٣ت ٖلى الٟٓاع ١اللٓٛيت ْالٗغ٢يت ْالضيييت ْال٨ٟغيت ...خيذ يٗخبر َظا الٗامل مً ؤ٦ثر الخٓاظؼ قيٖٓا
ؤمام الاجها ٫الخىٓيمي طا الدجم ال٨بحر  ،بط جخٗ٣ض الاجهاالث ٞيّْٖ .ليّ ٞاإلاىٓماث التي يدك٩ل مجذمِٗا مً ٞاٖلحن
ييخمٓن بلى مىاَ ٤مسخلٟت ججض نٗٓباث ٦بحرة ْخٓاظؼ ٖضيضة مً ؤظل الخيؿيٞ ٤يما بيجهم ْْي٘ بغامج ْٓ٢اٖض اجهاليت.
ْيٗخبر َظا الٗاث ٤مً ابغػ الٗٓامل اإلاؿاَمت في بغْػ الهغإ بحن الٟاٖلحن صازل الخىٓيم.
* الازخالؿاث الثلاؿيت :بن الخمايؼ ْالخبايً بحن ا٫ز٣اٞاث بحن الٟاٖلحن ييخج ٖىّ ازخال ٝفي اللٛت اإلاؿخٗملت ْمىّ يٓ٩ن
الترمحز ٞيما بيجهم مسخلَْ ٠ظا ما يجٗل الٗمليت الاجهاليت جدؿم بالهٗٓبت ٞ ،اللٛت ليؿذ ال٩لماث هٟؿِا ْبهما مضلٓالث
جل ٪ال٩لماث ٞ ،اإلاٗاوي هي مً اإلامخل٩اث السانت بالٟاٖل  ِٓٞيؿخسغظِا في يٓء زبراثٌ ْٖاصاجّ ْج٣اليضٍ اإلاخٓاظضة في
اإلاجخم٘ ْالبيئت الش٣اٞيت التي يٗيل ٞحها ْ .مىّ ٞالٗامل الش٣افي لّ صْع ٦بحر َْام في جد٣يٗٞ ٤اليت الاجها ٫صازل الخىٓيم
 ،خيض ؤن الخىٓيم ٖباعة ًٖ مجمٖٓت مً الٟاٖلحن ٞمداْلت الخ٣غيب بيجهم ِْٞم زلٟياتهم ْز٣اٞتهم يؿاَم في ٖمليت
حل٦يل ظماٖاث ْٞغ ١الٗمل ْطل ٪لخٟاصر الاهٟٗاالث الٗضاثيت بحن الٗىانغ اإلاسخلٟت مً الجاهب الش٣افي.
 /3-3اإلاعىكاث الخىٓيميت :يٓضر الِي٩ل الخىٓيمي للخىٓيم الٗال٢اث بحن الْٓاث ٠اإلاسخلٟت ْاوؿياب الؿلُت ْاإلاؿاْليت ،
ْزٍُٓ الاجها ٫بحن الٗاملحن ٞحها جبحن مغا٦ؼ اجساط ال٣غاعاث ْالخسههاث اإلاخٓٞغة َْبيٗت الٗمل َْغ ١ج٣ؿيمّ  ،لظا
ٓٞظٓص َي٩ل يٗي ٠يؿلب ٖاث٣ا ٦بحرا في ٖمليت الاجها ٫الٟٗاْ .٫يم ً٨ج٣ؿيم َظا الىٕٓ مً الٗٓاثٞ ٤يمايلي:

ٖ -1بض الٟٓٛع يٓوـ  :جىٓيم وئصاعة ألاعماٌ ،صاع الجهًت الٗغبيت للُباٖت ْاليكغ  ،بحرْث 1971،م م . 374 -373
 -2زابذ ٖبض الغخمان بصعيـ  ،ظما ٫الضيً اإلاغسخي  :الؿلىن الخىٓيمي  ،الضاع الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت  :2005م .635
ٖ -3بض الٟٛاع خىٟي :الؿلىن الخىٓيمي وئصاعة الـاعلحن،الضاع الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت .748: 1990،
٧ -4امل مدمض اإلاٛغبي :الؿلىن الخىٓيمي ،صاع ال٨ٟغ ،ألاعصن  :2004 ،3ٍ،م .242
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* نعىباث زانت بالخضعج الهغمي :خيض ؤن ٖضم ٟ٦اءة الِيا٧ل الخىٓيميت مً خيذ اإلاؿخٓياث ؤلاصاعيت التي جمع بها ٖمليت
الاجها ٫ياصر بلى ال٨شحر مً الدكٓيّ للمٗلٓماث ْمىّ ٖضم ٟ٦اءة ٖمليت الاجهاْ ٫طل ٪ب :
* الخإزحر ٖلى ٦ميت اإلاٗلٓماث الِامت لالجهاٞ، ٫خٓ٩ن ا٢ل ب٨شحر في ال٣اٖضة م٣اعهت باإلاؿخٓياث الٓؾُى ْالٗليا.
* بن جٟاْث مغا٦ؼ الؿلُت ٖىض ٞاٖلي الخىٓيم ياصر بلى نْ٘بت الٗمليت الاجهاليت صازل الخىٓيم ْ ،طل ٪لٗضة ؤؾباب
٦:سْٓ ٝزجل الٗامل اللؿيِ مً عثيؿّ في الٗمل.
* بن حٗضص اإلاؿخٓياث ؤلاصاعيت يٗجي َٓ ٫اإلاؿاٞت بحن ال٣اٖضة ْ٢مت َغم الِي٩ل الخىٓيمي ْمغْع اإلاٗلٓماث بؿلؿلت مً
اإلاؿخٓياث ؤلاصاعيت مما يٗغى اإلاٗلٓماث لٗمليت الخدغي.٠
ْ٢ض ْظض "عاص" بن الٟاٖلحن في اإلاؿخٓياث الضهيا للخىٓيم ْزانت ؤْلئ ٪الظيً لضحهم َمٓح للتر٢يت ْالهٗٓص يميلٓن بلى
حكٓيّ اإلاٗلٓماث التي يغٓٗٞجها بلى اإلاؿخٓياث الٗليا  ،بديض ال جخًمً مك٨الث ؤْ ٢هٓع في الخىٟيظ ْيؼصاص اإلايل بلى حكٓيّ
اإلاٗلٓماث ٖىضما جٓ٩ن ز٣ت ٌئالء الٟاٖلحن في اإلاؿخٓياث الٗليا يٗيٟت .
* نعىباث اهُالكا مً الخسهو في العمل :بالغٚم مً ؤن ج٣ؿيم الٗمل ي٣هض بّ الخسهو بهض ٝع ٘ٞؤْ ػياصة بهخاظيت
الٗاملحن ْبالخالي الغ ٘ٞمً هجاٖت الخىٓيم  ،بال ؤن َظا ألازحر يهبذ ٖاث٣ا في ٖمليت الاجها ٫صازل اإلاىٓمت بطا ٧ان
اإلاسخهٓن في اإلاكغْٕ ؤر في مديِ الٗمل ظماٖاث مخبايىت خيض جلجا ٧ل ٞئت مً جل ٪الجماٖاث بلى اؾخسضام لٛتها
الٟىيت السانت بها مما ياصر بلى نٗٓباث ظمت في الاجهاالث ْيجٗلِا ٚحر مِٟٓمت مما يازغ ٖلى ؾحرْعة ألاٖما ٫صازل
اإلاىٓمت ْاوٗ٩اؽ طلٖ ٪لى جد٣ي ٤ؤَضاِٞا اإلاؿُغة.
* مكاول مترجبت عً صعحت الغؾميت :خيض ؤن ٦بر الخىٓيم ْحٗ٣يضٍ يدخم ٖلى اإلاىٓمت اإلايل بلى اؾخسضام الاجها ٫ال٨خابي
ْالظر لّ الٗضيض مً الؿلبياث:
 ٚالبا ما يٓ٩ن ٚحر مدٟؼ ،ألن الُاب٘ الغؾمي يغ٦ؼ ٖلى اإلاٗلٓماث الخ٣ىيت ،ال٨ميت ْبٟٚا ٫اإلاٗلٓماث الىٖٓيت خٓ٫الٗال٢اث بحن الٟاٖلحن.
 ٖضم الؿغٖت في الٓغْ ٝالاؾخصىاثيتْ ،التي ج٣خطخي ؾغٖت ببال ٙاإلاٗلٓماث بلى الٗاملحن٦،ما ؤن اخخماالث الخدغي٠ال٨بحرة.
 ٖضم جٓٞغ الخٛظيت الغظٗيت ْٖ ،ضم بجاخت الٟغم لُغح ألاؾئلت ؤْ بظغاء مىا٢كاث في ما يسو ال٣غاعاث اإلاخسظة ٖبرالاجها ٫اإلا٨خٓب.
* نعىباث جخعلم بالخىٓيم وعبُه بالبيئت الخاعحيتْ :يكمل َظا الٗىهغ ٖلى :
* ٢هٓع ؾياؾت هٓام الاجهاْ ٫طل ٪لٗضم ْظٓص ؾياؾت ْاضخت حٗبر ًٖ هٓايا ؤلاصاعة.
* الخضازل بحن الخىٟيظ ْالاؾدكاعة َْٓ ؾلب عثيسخي في الٗضاء ألاػلي بيجهما .
 -1ؤخمض ن٣غ ٖاقٓع :الؿلىن ؤلاوؿاوي في اإلاىٓماث ،الضاع الجامٗيت ،ال٣اَغة :1989 ،م .275
٧ -2امل مدمض اإلاٛغبي  :مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ  ،م .241
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حٗخب َاجّ ألازحرة ٦ةخضٔ ؤهٓإ الاؾدكاعة ْان الاٖخماص ٖلحها ياصر بلى جضَٓع الٗال٢ت
* الاٖخماص الؼاثض ٖلى اللجان،خيض ع
بيجهما ْبحن اإلاؿاْلحن في زِ الؿلُت.
* ٖضم الاؾخ٣غاع الخىٓيمي ْالخٛحراث اإلاخخاليت في ٞتراث مخ٣اعبت ال يٓٞغ اإلاىار اإلاالثم لالجها ٫الجيضْ .ياصر بلى ػٖؼٖت
الٗال٢اث الاظخماٖيت بحن الٟاٖلحن.
* العجؼ ْال٣هٓع في عبِ الخىٓيم ْبيئخّ الساعظيت  ،خيض يٗخبر مً ؤٖٓ ٔٓ٢اث ٤الاجها ٫خيذ ؤن البيئت جؼْص اإلاىٓمت
بمٗلٓماث ًٖ الٗمالء ْاإلاؿتهل٨حن ْال ٔٓ٣اللكغيت اإلاخٓٞغة.
ْاهُال٢ا مما جم ٖغيّ يدبحن لىا ؤن مٗٓ٢اث الٗمليت الاجهاليت ٦شحرة ْمخٗضصةْ،يهٗب ا٫جد٨م في ٧ل الٗٓامل مً اظل
جد٣يٗٞ ٤اليت الخىٓيم.
 -4صوع ألازهاتي الىـس ي الاحخماعي في حىصة العمليت الاجهاليت في اإلاىٓماث:
يم ً٨لىا ان هدضص ؤَميت ألاصْاع التي يٓ٣م بها ألازهاجي الىٟسخي الاظخماعي في اإلاىٓماث زانت ٞيما يخٗل ٤بدىميت الٗال٢اث
ؤلاوؿاهيت بحن الٟاٖليً في الخىٓيمْ ،التي حؿاٖض ٖلى جد٣ي ٤ؤَضا ٝاإلاىٓمت اإلاؿُغة.
ْ٦ما وٗلم في الٗال٢اث ؤلاوؿاهيت صازل اإلاىٓماث جبجى ْجدك٩ل مً زال ٫الٗمليت الاجهاليت بحن الٟاٖلحن في الخىٓيم ،
ْيٗ ٠الٗمليت الاجهاليت لّ جإزحر ؾلبي في بىاء الٗال٢اث الجيضة في الخىٓيم  ،مً زالِْٓ ٫ع الٗضيض مً الؿلٓ٦ياث
الٟغصيت ؤْ الجماٖيت الؿلبيت مشل الهغإ الخىٓيمي ْ ،بٗض ؤن خضصها مٗٓ٢اث الاجها ٫الخىٓيمي يم ً٨ؤن هدضص صْع
ألازهاجي الىٟسخي الاظخماعي في جدؿحن الٗمليت الاجهاليت مً زال ٫بُٖاء زضماث بعقاصيت ل٩ل مً اإلاكغٞحن ْالٗماٖ ٫لى
خض ؾٓاء مً ؤظل بهجاح الٗمليت الاجهاليت.
ويمىً جدضيض َظٍ الخضماث ؿيمايلي:
* ظل ما ي٣ضمّ ألازهاجي الىٟسخي الاظخماعي مً زضماث بعقاصيت للمكغٞحن ؤْ ال٣اثمحن ٖلى الٗمليت الاجهاليت مً زال٫
اؾخسضام ْؾيلت مِمت ْٗٞالت ؤال ْهي اإلالابلت ،مً زال ٫م٣ابلت اإلاكغٞحن ْبُٖائهم ٧ل الىهاثذ الالػمت في ٞيما يسو
زهاثو الاجها ٫الٟٗا٧ْ ٫ل ألاؾاليب التي حؿاٖض ٖلى بىاء مىٓٓمت اجهاليت جدؿم بالىجاٖت ْال٣ضعة ٖلى بيها٧ ٫ل
اإلاٗلٓماث ْال٣غاعاث ؾٓاء مً ؤلاصاعة الٗليا بلى الضهيا ؤْ الٗ٨ـ٦ ،ما يم ً٨ال٣يام بضْعاث جضعيليت هٓغيت ْجُبي٣يت جدذ
بقغا ٝألازهاجي الىٟسخي الاظخماعي في ٦يٟيت جد٣ي ٤اإلاىٓٓمت الاجهاليت الىاظٗتْٖ .مٓما ظملت ما ي٣ضمّ ألازهاجي مً
ههاثذ للمكغٞحن مً زال ٫اإلا٣ابلت ٞيما يسو الٗمليت الاجهاليت جخمشل في مايلي:
 الاَخمام بالخٛظيت الغاظٗت ٓ٧ؾيلت للخإ٦ض مً ِٞم ْاؾديٗاب اإلاغئؾيحن ل٩ل اإلاٗلٓماث ْال٣غاعاث التي ثنلِم مً ؤلاصاعةالٗليا،مً زال ٫جٟٗيل الاجها ٫الهاٖض صازل الخىٓيم.
 ازخياع الخٓ٢يذ اإلاىاؾب لالجها ،٫بديض يجب ؤن يخم ٢بل جٓ٩يً الٗما ٫الججاَاث ْمٓا ٠٢جخٗاعى م٘ البياهاثاإلاغؾلت بلحهم.
 يغْعة جدضيض ال٣ىٓاث الالػمت لالجها٩ٞ،٫ل هٕٓ مً اإلاٗلٓماث يخُلب ٢ىاة معيهت جد ٤٣الِض ٝمً الاجها ٫بإ٢ل ظِظْج٩لٟت ْفي الٓ٢ذ اإلاُلٓبْ.ان يغاعى ٖضم حٗاعى َظٍ ال٣ىٓاث م٘ الدؿلؿل الغثاسخي.
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 جغظمت البياهاث جغظمت ٖمليت ْجىٟيظ ألآ٢ا ٫جىٟيظا جُبي٣يا ٓ٧ؾيلت لخٓ٣يت الغؾاثل اللٟٓيت بالٗمل بٛيت ػياصة اخخما٫٢بٓلِا.
 ٖغى مًمٓن الغؾالت بإؽلٓب مىاؾب ْبُغ ١مسخلٟت جؼيضٍ جٟؿحرا ْبيًاخا ،مما يجٗل جدليلّ مً ٢بل مؿخلميّؤؾِل ْ ،بالخالي ال ياصر بلى ج٣اعب في اإلاٗاوي ْألاٚغاى بل ياصر بلى ِٞم اإلا٣هٓص بضْن مك٩لت.
 )2001مً زال٦ ٫خابّ " بطا ٦ىذ مضيغا هاجخا ٦ي ٠جْ٪ن ؤ٦ثر هجاخا "
ْفي هٟـ َظا الؿيا ١يغٔ ميكل اعمؿتروهجح (
ؤهّ مً اظل الخٛلب ٖلى اإلاٗٓ٢اث الاجهاليت في اإلاىٓماث ْٖلى اٖخباع ؤن ْْيٟت ألازهاجي الىٟسخي الاظخماعي في اإلاىٓماث
يٛلب ٖلحها الُاب٘ الاؾدكاعر ؤالؾدكغافي ٞ،يم ً٨لِظا ألازحر ؤن ي٣ضم ظملت جٓنياث جدب٘ ببرامج جضعبيبت جسو ٧ل
الٟاٖلحن في الخىٓيم  ،زانت اإلاضعاء مجهم يٓ٩ن ظملت ؤَضاِٞا ما يلي :
 الخىيف مع عالم اإلاخللي  :مً زالٖ ٫مليت الخيبا التي جازغ ٖلى ما يغاص ٦خابخّ ؤْ ٓ٢لّ ٖلى مكاٖغ اإلاخل٣ي ْخاالجّالىٟؿيت ْ ،طل ٪مً زال ٫ظٗل الغؾالت جخالءم م٘ ٧لماث اإلاخل٣ي ْمهالخّ ْ٢يمّ .
 اؾخسضام الخؼظيت الغاجعت ْ :ي٣هض َىا الخإ٦ض مً اؾترظإ الغؾالت مً اإلاخل٣ي. اؾخسضام الاجهاٌ باإلاىاحهت ٖ :لى اٖخباع آن اإلآْٟحن يًٟلٓن ؤؾلٓب اإلا٣ابلت في الٗمليت الاجهاليت م٣اعهت بالٓؾاثلألازغٔ ِٞ ،ىا يم ً٨جٓنيت اإلاضعاء ٖلى الؿعي بلى الخدضر م٘ الٗما٧ ٫لما ؤم ً٨طل ٪ؤًٞل مً ال٨خابت بلحهم َْظا ٦ظل٪
يم ً٨مً الخهٖٓ ٫لى حٛظيت عاظٗت جمخاػ بالؿغٖت ْالض٢ت.
 اؾخسضام الخعؼيؼ  :بديض يم ً٨ل٣اصة اإلاىٓمت ؤن ي٣ضمٓا الغؾاثل الاجهاليت بُغ ١مسخلٟت م٘ الخإ٦يض ٖلى الى٣اٍالِامت بما يؿمذ بمغاٖاة البييت الىٟؿيت ْالاظخماٖيت ل٩ل الٟاٖلحن في الخىٓيم.
 اؾخسضام لؼت بؿيُت ومباقغة. جُابم الـعل مع اللىٌ  :يجب ؤن جٓ٩ن الاجهاالث ناص٢ت لخٓٞحر الٟٗاليت لِا. حعضص كىىاث الاجهاٌ . جلليل مكاول حجم اإلاإؾؿت  :مً زال ٫جسٟيٌ اإلاؿخٓياث ؤلاصاعيت ٢ضع ؤلام٩ان ْالمغ٦ؼيت ال٣غاع في الخىٓيم ( جٟٓيٌال٣غاع) ٦ ،ظل ٪حصجي٘ الاجهاالث ٚحر الغؾميت بدض مٗ٦ . ٫ٓ٣ما يم ً٨لؤلزهاجي الىٟسخي الاظخماعي في اإلاىٓماث ج٨يي٠
ؤصْاعٍ في جدؿحن اإلاىار الخىٓيمي في اإلاىٓماث بما يؿمذ في هٟـ الٓ٢ذ بخدؿحن مىٓٓمت الاجها، ٫مً زال ٫الٗمل
بمكاع٦ت ٢اصة الخىٓيم ٖلى تهيئت الجٓ اإلانهي الٗاثلي صازل اإلاىٓمت  ،بما يؿمذ لؼياصة الٟ٨ايت ؤلاهخاظيت لضٔ الٗماَْ ، ٫ظا
ال يخإحى بال مً زال ٫الاَخمام بمىٓٓمت الاجها ٫في الخىٓيم ْ ،مً ْي٘ بؾتراجيجيت اجهاليت حٗمل ٖلى:
 اؾخدضار ؤْ جُٓيغ ٖمل مهلخت الاجها ٫صازل الخىٓيم  ،بما يؿمذ بمخابٗت ٧ل الٗال٢اث اإلاِىيت صازل الخىٓيم ،ْبيجاص آلياث حؿاٖض ٖلى الخض ؤْ الخ٣ليل مً اإلاٗٓ٢اث الاجهاليت ب٩ل ؤق٩الِا.
 زل ٤ؤظٓاء الخٟاَم بحن ظمي٘ الٟئاث اإلاِىيت ْ ،عصم الِٓة الؿيٓ٩لٓظيت بحن ؤلاَاعاث ْالٗما.٫ -1ميكيل اعمؿترْهجر  :ئطا هىذ مضيغا هاجخا -هيف جىىن أهثر هجاخا  ،-م٨خب ظغيغ للترظمت  ،بحرْث  ،لبىان .2001 ،
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 حصج٘ ٖمليت الاجهاليت اإلابييت ٖلى ؤؾاؽ منهي ْصر . جدؿحن ال٣ضعاث الاصاع٦يت للٗاملحن ًٖ َغي ٤ا٫جضعيب ْالخٓ٩يً اإلاخٓانل ٖلى خؿً ؤلانٛاء ْالخٓانل ٖ ،لى اٖخباعؤَميت ؤلاصعاٗ٦ ٥مليت ٖ٣ليت ٖليا في ِٞم الغؾالت الاجهاليت ْالخجاْب مِٗا.
 جُٓيغ ٖاصاث الاؾخمإ ْؤلاههاث  ،مً زال ٫ج٨شي ٠الضْعاث الخضعيليت ل٩ل ٞئاث الخىٓيم في َظا اإلاجا.٫ نياهت ٢ىٓاث ْْؾاثل الاجها ٫الخىٓيمي ْمٗالجت السلل في ْ٢خّ  ،بما يؿمذ ٖلى اوؿياب الغؾالت الاجهاليت في الخىٓيمبُغي٣ت ؾلؿت ْفي ؤْ٢اتها اإلادضصة ْاإلاىاؾبت.
 الٗمل ٖلى جٟٗيل مىٓٓمت الاجها ٫الخىٓيمي في اإلاىٓمت  ،بما يؿمذ لِا ؤن جٓ٩ن ميسجمت م٘ ٧ل ما حكِضٍ اإلاىٓمت مًجُٓع ؤْ حٛيحر ثهٓيمي .
بطن يم ً٨ال ٫ٓ٣ؤن ٖمل ألازهاجي الىٟسخي م٘ اإلاكغٞحن ْؤلاصاعة الٗليا ٞيما يسو اإلاىٓٓمت الاجهاليت ي٨مً مً زال٫
ظٗل اإلاؿاْ (٫مضيغ ؤْ مكغ )ٝيدضص ْيعي ؤَضاٖ ٝمليت الاجها ٫التي يٓ٣م بها ؤْ التي ؾيٓ٣م بها ختى يخم ً٨مً
جد٣يِ٣اْ ،ان يخم ً٨ؤيًا مً الخإ٦ض ؤجها جد٣٣ذ ْفي ؤر صعظت جم جد٣يِ٣ا.
٦ما يٟترى ؤن يخٗغ ٝاإلاضيغ ؤْ اإلاكغٖ ٝلى ٖمليت الاجهاٖ ٫لى مؿخٓٔ ؤصاثّ في الٗمليت الاجهاليت ْمِاعاتها اإلاخٗضصة
٦مؿخ٣بل ْمغؾل مً اظل جدضيض البرهامج الخضعيبي اإلاىاؾب الظر يلبي الاخخياظاث الخ٣ي٣يت ْيغ ٘ٞمً مؿخٓٔ ألاصاء في
اإلاِاعاث الاجهاليت اإلاسخلٟت لضٔ اإلاضيغ ،بما يسضم خؿً حٗاملّ في بعؾاء اإلاىٓٓمت الاجهاليت الجيضة صازل اإلاىٓمت٦ .ما
يم ً٨لؤلزهاجي الىٟسخي الاظخماعي ج٣ييم ٗٞاليت الاجها ٫ال٣اثم ؤْ جإزحرٍ ًٖ َغي ٤بظغاء الضعاؾاث اإلاسخيت ْاإلاالخٓت
ْؤر ؾبل حصسيهيت ٢اصعة ٖلى حصسيو ْا ٘٢الاجها ٫في اإلاىٓمت ْ .يغٔ ؾحزالقي و ووالؽ ؤن َىا ٥بٌٗ الٓؾاثل التي
يم ً٨ؤن يؿخسضمِا اإلاضيغْن في جسٟي ٠جإزحر ٖضص مً مٗٓ٢اث الاجها ، ٫خيض يم ً٨جدؿحن مؿخٓٔ الاجها ٫بُغي٣خحن
قاملخحن:
أوال :يم ً٨للمضيغ ؤن يىمي مِاعاجّ في اؾخسضام الغمٓػ -ؤر ٖمليت الترمحزْ -يٗجي طل ٪الاَخمام ب٣ضع ؤلام٩ان بازخياع الغمٓػ
ْ ،جدضيض ال٣غيىت ؤْ اإلاديِ الظر جلض مً زال ٫الغؾالتٖ.الْة ٖلى طل ، ٪يخٗحن ٖلى اإلاغؾل ؤن يإزظ مؿخمٗيّ في
الخؿبان ٖىض جغمحز الغؾالت.لظا يجب ؤن يً٘ اإلاضيغ هٟؿّ في م٩ان اإلاخل٣ي ْيداْ ٫ؤن يديِ مؿب٣ا بالٗٓامل الصسهيت
ْاإلآٟ٢يت التي ؾخازغ ٖلى جٟؿحر الغمٓػ ؤْ  ٪ٞعمٓػ الغؾالت...
َْىاٖ ٥ضص مً الٓؾاثل التي حؿخسضم ٖاصة بٓاؾُت اإلاضيغيً لخد٣ي ٤جل ٪الٛاياث:
 اإلاخابعت والخؼظيت اإلاغجضة :جخُلب ٖمليت اإلاخابٗت ْالخٛظيت اإلاغجضة اإلاالثمت بيجاص َغي٣ت عؾميت ؤْ ٚحر عؾميت يخمً٨اإلاغؾل مً راللِا مً الخإ٦ض مً ال٨يٟيت التي جم بها جإْيل الغؾالت بالٟٗل ٞ ،يما ججٗل الخٛظيت اإلاغجضة مً الاجهاٖ ٫مليت
طاث اججاَحن ٟٞ ،ي اإلآا ٠٢التي جخم ٞحها اإلا٣ابلت اإلاباقغة بحن اإلاغؾل ْاإلاخل٣ي  ،يخٗحن ٖلى اإلاغؾل ؤن يالخٔ حٗابحر الٓظّ،
ْالٗالماث ألازغٔ التي جٓضر الُغي٣ت التي اؾخ٣بلذ بها الغؾالت ْٚ ،البا ما يٓ٩ن مً الًغْعر في َظٍ الخالت ؤن يلخمـ
اإلاغؾل اؾخٟؿاعاث مً اإلاخل٣ي .ؤما في خالت الاجها ٫الغؾمي اإلا٨خٓب ٣ٞض يُلب اإلاغؾل نيٛت مٗيىت ْْ٢خا مدضصا
لالؾخجابت يماها للخٛظيت اإلاغجضة اإلاالثمت.
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 كىىاث الاجهاٌ اإلاخىاػيت والذهغاع  :مً اإلاباصت ألاؾاؾيت لخى٣يت الاجها ٫جٓٞحر ٢ىٓاث الاجها ٫مخٓاػيت جضٖم بًِٗابًٗا ٧ان يدب٘ الُلب الكٟهي بمظ٦غة م٨خٓبت ْ ،بهظٍ الُغي٣ت يخإ٦ض اإلاغؾل مً خهٓلّ ٖلى اهدباٍ اإلاخل٣ي( ًٖ َغي٤
اإلاٗلٓماث قٟاَت ْمباقغة ْظِا لٓظّ) ْ ،مً ْظٓص شخيء م٨خٓب (اإلاظ٦غة) يم٪ن الغظٕٓ بليّ في خالت وؿيان الخٟانيل.
زاهيا :جٓ٣م ٦شحر مً اإلاىٓماث بخدضيض ٞتراث اهدؿاع ؤْ جٓ ،٠٢ؤر جل ٪الٟتراث التي جسلٓ مً ي ِٛالٗمل إلعؾا ٫ؤر
مٗلٓماث ْؤ٩ٞاع ْحٗليماث للمْٟٓحن ،مما يٟ٨ل الاهدباٍ ال٩امل إلاخل٣ي َظٍ اإلاٗلٓماث ٦ْ .ما يغ٦ؼ ألازهاثيٓن الىٟؿاهحين
ٖلى ٢يمت ْؤَميت الش٣ت بحن ألازهاجي الىٟسخي ْالٗميل في الٗالط الىٟسخي في ٖلم الىٟـ الٗياصرٞ ،ةهىا هجض الازهاثييٓن
الىٟؿاهيٓن الاظخماٖيحن يغ٦ؼْن ٖلى الش٣ت بحن الغثيـ ْاإلاغئْؽ مً اظل بهجاح الٗمليت الاجهاليت بيجهما ٞ ،الش٣ت ٖامل
ْؾيِ في الٗال٢ت بحن اهٟخاح الاجهاْٗٞ ٫اليخّْ .ال يٓ٩ن الهٟخاح هٓام الاجها ٫ازغ ٖلى ٗٞاليت الاجها ،٫بال خيىما يخٓاٞغ
٢ضع ٦بحر مً الش٣ت بحن الغثيـ ْاإلاغئْؽ.
ْما يٗؼػ َظا الُغح اٖخباع بٌٗ الباخشحن ْاإلا٨ٟغيً اهّ ليـ َىاٖ ٥ال٢ت طاث ؤَميت لٟٗاليت ألاصاء في اإلاىٓماث مشل
الٗال٢ت بحن الغثيـ ْاإلاغئْؽْ .يخٓ ٠٢ؾلْٓ ٥ؤصاء ألاٞغاص ْالجماٖاث ْ٧ل اإلاىٓماث بك٩ل ؤؾاسخي ٖلى مضٔ هجاح
الُغي٣ت التي جٓظِِا ؤَغا ٝالخىٓيم ٖال٢اتهم اإلاخٟاٖلت.
ْيم ً٨ؤن يخطر صْع ألازهاجي الىٟسخي الاظخماعي في بعؾاء مىٓٓمت اجهاليت جدؿم بالىجاٖت ْاإلاغْهت مً زال ٫الٗمل ٖلى
جٟٗيل ْجىٓي٘ ْْاث ٠الاجهاَْ ،٫ظا مً زال ٫بُٖاء ههاثذ للمضعاء ؤْ ال٣اصة في اؾخسضام َغْ ١ؤؾاليب الاجها٫
اإلاخٓٞغة في اإلاىٓمت بن ٧اهذ عؾميت ؤْ ٚحر عؾميت  ،ؤْ الاٖخماص ٖلى الاجها ٫الٗمٓصر ؤْ ألا٣ٞي ْ ،التي يم ً٨ازخياعَا
بىاءا ٖلى الِض ٝاإلاغاص الٓنٓ ٫بليّ ٞاألزهاجي الىٟسخي الاظخماعي يم ً٨ؤن يٓضر صْع الاجها ٫الخىٓيمي مً زالْْ ٫اثّٟ
التي يم ً٨جىاْلِا ٧الخالي ْالتي يم ً٨لؤلزهاجي الىٟسخي الاظخماعي اؾخٛاللِا بما يؿِم في جد٣ي ٤ؤَضا ٝالخىٓيم :
 وْيـت الخيؿيم:خيذ هجاح ؤر مىٓمت في جد٣ي ٤ؤَضاِٞا يخُلب جًاٞغ الجِٓص مً اظل جد٣ي ٤ألاَضا ٝاإلاكتر٦ت ،ْلِظا ٞان الخيؿي ٤بحن اإلاهالر ْالٓخضاث ْالٓعقاث ؤلاهخاظيت يغْعة البض مجها ْيم ً٨لؤلزهاجي الىٟسخي الاظخماعي َىا ؤن
يبرػ ٢يمت ْظٓص مىٓٓمت اجهاليت ظيضة،حؿاٖض ٖلى الخيؿي ٤الٟٗا ٫بحن ٧ل اإلاهالر  ،زانت ٖلى مؿخٓٔ الاجها ٫ألا٣ٞي
الظر يخم ٖلى هٟـ اإلاؿخٓراث ؤلاصاعيت ؤْ الخىٓيميت.
 وْيـت الخىٓيمَ:ىا يم ً٨ؤن يٗمل ألازهاجي الىٟسخي الاظخماعي ٖلى جٓييذ ؤَميت الاجها ٫في ٖمليت الخىٓيم ْ ،ببغاػٖال٢ت طل ٪باجساط ال٣غاع في اإلاىٓمتٖ،لى اٖخباع ؤن اجساط ال٣غاع اإلابجي ٖلى ؤؾـ ؾليمت ال يم ً٨ؤن يدضر بال مً زال٫
جٓاٞغ مٗلٓماث ٧اٞيت خٓ ٫البيئت الضازليت للخىٓيم ؤْ ما يجغر زاعظِا يمً البيئت الساعظيت .بطن ٗٞاليت ال٣غاع جٓ٩ن
مغجبُت باالجها ٫الؿغي٘ ْالؿِل ،بط يخجّ الاجها ٫هدٓ جدؿحن الٗمل ْجٓػي٘ اإلاؿاْلياث ْصٖم الخٟاَم بحن الٗما ٫في
اإلااؾؿت .
 وْيـت اللياصة ْ :باٖخباع ؤن ال٣ياصة هي ٖمليت جإزحر يٓ٣م بها ال٣اثض ٖلى اإلاغئْؾحن مً اظل جد٣ي ٤ألاَضا ٝاإلاؿُغة ،ٞيم ً٨لؤلزهاجي الاظخماعي الىٟسخي َىا ؤن يبرػ ؤَميت هجاح َظٍ الٗمليت مً زال ٫الِٟم اإلاخباص ٫بحن ال٣اثض ْاإلاغئْؾحن ،
 -1ؾحزالقي ْْالؽ :الؿلىن الخىٓيمي وألاصاء ،جغظمت ظٟٗغ ؤبٓ ال٣اؾم اخمض ،مِٗض ؤلاصاعة الٗليا ،الؿٗٓصرة : 1991 ،م .369
 -2ؾيض ِٞمي  :جىىىلىحيا الاجهاٌ في الخضمت الاحخماعيت  ،اإلا٨خب الجامعي الخضيض  ،الاؾ٨ىضعيت  ،مهغ  : 2000 ،م .31
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َْظا ٖبر مىٓٓمت الاجها ٫اإلآظٓصة في اإلاىٓمت  ،بط يم ً٨الاجها ٫الىاجر زانت بطا اٖخمض الاجها ٫اإلاؼصْط ( الىاػ٫
ْالهاٖض) مً حؿِيل ٖمل ال٣اثض ْؤصاء ْْاث ّٟال٣ياصيت بك٩ل مىاؾب مً زال ٫ب٢امت قب٨ت اجهاليت جدىٕٓ ٞحها َغ١
ْؤؾاليب الاجهاٞ ٫حها .
 وْيـت ؤلاهخاج َْ :ىا ي٨مً ٖمل ألازهاجي الىٟسخي الاظخماعي في اجهالّ بالٟاٖلحن في الخىٔيم في ببغاػ ؤَميت ٖضم الٟهلبحن مهلخت الاجهاْ ٫مهلخت ؤلاهخاط في اإلاىٓماث طاث الُاب٘ الا٢خهاصر طل ٪الن ٖمليت الاجها ٫هي التي جدضص ؾحر
ؤلاهخاط مً خيذ ٦ميخّ ْهٖٓيخّ٦،ما يم ً٨بيها ٫الخٓظحهاث ٖبر الاجها ٫الٗمٓصر الىاػ ٫اإلاغجبُت بٗمليت الخىٟيظ ْألاصاء
ْ ،يخم طٖ ٥٫بر اؾخسضام ٖضة ؤؾاليب اجهاليت ج٣ترن باالجها ٫ال٨خابي ؤْ الكٟٓر يم ً٨مً زاللِا بيها ٫الخٗليماث
٦ةيها ٫الاٖظاعاث بؿلب الٛياب ؤْ الخ٣اٖـ في الٗمل  ،ؤْ ألاصاء اإلاخظبظب  ،ؤْ ؤلاٖالن ٖبر مله٣اث الخاثِ ؤْ
الاظخماٖاث اإلاباقغة ًٖ اإلا٩اٞأث ْالٗالْاث اإلاغجبُت باألصاء الجيض  ،ؤْ بعؾا ٫مظ٦غاث ؤْ ٖ٣ض اظخماٖاث صْعيت إلاىا٢كت
٧ل اإلاؿخجضاث ْاإلاكا٧ل التي حٗي ٤ؤلاهخاط ْجد٣ي ٤ألاَضا ٝاإلاؿُغة.
 وْيـت ؤلابضاع :جغجبِ ْْيٟت ؤلابضإ اعجباَا ْزي٣ا بىٕٓ ألاؾاليب ال٣ياصيت اإلاماعؾت ْمٓاَغ الخٛيحر الخىٓيمي الخانل فياإلاىٓماث،لظا هجضٍ ا ا٢ل ْْاث ٠الاجها ٫مماعؾت َْظا هديجت ٦ما ٢لىا اعجباَِا بم٣اْمت الخٛيحر الخىٓيمي الظر ٢ض يٓ٩ن
هاجج مً هٓاجج ْْيٟت ؤلابضإ  ،خيذ ؤن م٣اْمت الخٛيحر باليؿبت للٟغص ؤْ الجماٖت في اإلاىٓمت جغجبِ بكٗٓع صازلي ي٨مً في
نٗٓبت الخ٨ي ٠م٘ الٓي٘ الجضيض الظر يٟغيّ الخٛيحر الخىٓيمي ْ ،الظر ٢ض حهضص الخٓاػن الٟغصر ؤْ الجماعي،ؤْ ٢ض
يخهٓع ٖلى ؤن هديجخّ ٢ض جٓ٩ن ٣ٞضان اإلا٩اؾب التي جم الخهٖٓ ٫لحها ؾاب٣ا َْ ،ىا يبرػ صْع ألازهاجي الىٟسخي الاظخماعي
مً زال ٫جٓييدّ لضْع الاجها ٫اإلابجي ٖلى الخٗليم ْؤلا٢ىإ في بهجاح َظٍ الْٓيٟت ( ؤلابضإ) ْالتي جىُل ٤مً بٗضيً
ؤؾاؾيحن ،ؤْلِما ج٣ضيم ألا٩ٞاع زم جىٟيظ َظٍ ألا٩ٞاع في الٓا ، ٘٢بطن يم ً٨لؤلزهاجي الىٟسخي الاظخماعي ؤن ي٣ترح مجمٖٓت
اؾتراجيجياث جٓ٣م ٖلى اؾخسضام مىٓٓمت الاجها ٫صازل الخىٓيم ْجٟٗيلِا مً اظل الً٣اء ؤْ الخسٟي ٠مً خضة م٣اْمت
الخٛيحرْ ،ب٢ىإ الٟاٖلحن في الخىٓيم ؤْ مً يمؿِم ؤلابضإ في مهالخِم ؤْ ْخضاتهم بًغْعة جبجي َظٍ ألا٩ٞاع ؤلابضاٖيت
الجضيضة ْ ،جٓٞحر ظٓ هٟسخي اظخماعي مً زالٞ ٫خذ ًٞاء الخٓاع ٖبر الاجها ٫الهاٖض ؤْ الاظخماٖاث ْ ،الل٣اءاث الٟغصيت
يؿمذ لؤلٞغاص مٗغٞت ٢يمت َظا ؤلابضإ ْاإلاؿاَمت في مٗالجت اإلاكا٧ل ْ ،إلاا ال ج٣ضيم خلْٓ ٫ببضاٖاث ظضيضة حؿِم في
جشمحن ْجُٓيغ ما جم بهجاػٍ.
 وْيـت الضاؿعيت  :يم ً٨ؤن يٗمل ألازهاجي الىٟسخي الاظخماعي َىا ٖلى ببغاػ ؤَميت الضاٗٞيت في بهجاح الٗملياث ؤلاصاعيتاإلاسخلٟت في اإلاىٓمت  ،زانت ؤجها جغجبِ اعجباَا ْزي٣ا بىجاح ٖمليت ال٣ياصة باٖخباعَا ٖمليت جإزحر ؤْ ص ٘ٞاإلاغئْؾحن هدٓ
جد٣ي ٤ألاَضا ٝاإلايكٓصة ْمً زال ٫الٗمل م٘ ال٣اصة ٖلى جٓييذ ؤن الاجها ٫الخىٓيمي َٓ الٓؾيلت الٟٗالت ؤْ ألاؾاؾيت
اإلاخاخت للضاٗٞيت باليؿبت لِم مً اظل جد٣ي ٤الخإزحر ٖلى ألاٞغاص ؤْ ظماٖاث الٗمل مً زال ٫مغاظٗت ٧ل ألاوكُت
ال٣ياصيت ْببغاػ ؤَميت الاجها ٫الخىٓيمي ٞحها ٞ ،ةنضاع ألاْامغ مشال ؤْ ج٣ييم ألاصاء ْمغاظٗخّ،ؤْ ج٣ؿيم الْٓاثْ ٠جضعيب
ْجىميت مِاعاث الٟاٖلحن في الخىٓيم ال جخم بال مً زال ٫مىٓٓمت الاجهاْ، ٫التي ٢ض جخٗضص ْْؾاثلِا جبٗا إلاا يغاص جد٣ي. ّ٣
 -5زهاةو الاجهاٌ الـعاٌ:يخٓ ٠٢الاجها ٫الىاجر صازل جىٓيماث الٗمل ٖلى الاٖترا ٝبالخبايً في ؤؾلٓب الخ٨ٟحر بحن
اإلاؿخٓياث ؤلاصاعيت الٗليا ْبحن ؤْلئ ٪الظيً يكٛلٓن ؤصوى مؿخٓٔ الدؿلؿل الغثاسخي ٖ ِٓٞمليت يغْعيت لؿحر الٗمل صازل
مىٓمت ما ْ ،يٗخبر مً ؤَم ٖملياث ؤلاصاعة ٕ ِٓٞمليت جخًمً هٓاحي ٦شحرة مٗ٣ضة مجها جٓنيل الخٗليماث ْاؾخ٣بالِا
ْ٢بٓلِا ْعًِٞا٨َْ .ظا يخطر ؤن الخٟاٖل في الخىٓيم يٗخمض ٖلى الاجها ٫ماصام ه٣ل اإلاٗلٓماث ْالٓ٢اج٘ ْألا٩ٞاع ْاإلاكاٖغ
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مً شسو بلى ؤزغ ْمً مؿخٓٔ مٗحن بلى مؿخٓٔ ازغ َْ ،ظا ما يجٗل مً اإلام ً٨جد٣ي ٤ألاَضا ٝالخىٓيميت ْ )21(.مً
ؤَم الٗٓامل التي يجب مغاٖاتها للٓنٓ ٫بلى ٖمليت اجهاليت ٗٞالت مايلي :
 ؤن يٓ٩ن اإلاغؾل مٓي٘ ز٣ت مً ٢بل اإلاؿخ٣بل باٖخباع ؤن َظٍ الش٣ت حٗض ألاؾاؽ الظر يبجى ٖليّ اإلاؿخ٣بل جٟاٖلّ ٦ ،مايجب ؤن جخٓٞغ لضيّ مِاعاث اجهاليت ٖاليت ْملما بغؾالخّ ٖ ،اعٞا ل٨يٟيت جهميمِا بُغي٣ت ججظب اهدباٍ اإلاؿخ٣بل ْحؿاٖضٍ
ٖلى بصعاِ٦ا ختى يًمً َظا هجاح ٖمليت الاجها.٫
 صاٗٞيت اإلاؿخ٣بل للمٗغٞت  ،خيض لٓخٔ ؤن ؤلاوؿان يضع ٥ما يغيض ؤن يضعْ ّ٦يتر ٥ما ال يغيض بصعاْ ّ٦طلَ ٪ب٣ا لضْا، ّٗٞخاظاجّ التي يغيض اقياِٖا ْ٧ل طل ٪في ْل خغيخّ في ازخياع ما يكاء مً الغؾالت اإلاخاخت لّ ْٖ ،ليّ ٧لما ٧اهذ الغؾالت
مد٣٣ت لخاظاث مٗيىت لضٔ اإلاؿخ٣بل ٧لما ؾعى بلحها َٓ هٟؿّ صْن ٚحرَا مً الٓؾاثل.
 يغْعة الخيؿيْ ٤الخ٩امل ْالدؿاهض بحن هٓام الاجهاْ ٫بحن َبيٗت الخىٓيم الغؾمي ْٚحر الغؾمي مً خيض اخخياظاثالمهٓمت َْبيٗت ْْغْ ٝبيئت الٗمل .
 نياٚت الغؾالت بديض جدخٓر ٖلى مشحراث جخًمً اؾخمغاع اهدباٍ اإلاؿخ٣بل ْحكٓ٢يّ إلاخابٗت الغؾالت ْال يؿخٗمل بالالٓؾاثل ْالغمٓػ التي يِٟمِا َظا اإلاؿخ٣بل.
 يغْعة ْظٓص هٓام قامل للمٗلٓماث ْالبياهاث إلاسخل ٠مجاالث ُْ٢اٖاث الٗمل بالمهٓمت  ،م٘ يغْعة جد٣ي ٤الاعجباٍْالخ٩امل بحن َظا الىٓام ْهٓام الاجهاالث ختى جخطر ٧اٞت ألامٓع اإلاؿتهضٞت ٦ما ْ٦يٟا ْبما يد ٤٣ألاَضا ٝاإلاُلٓبت
للمىٓمت ٩٦ل.
 يغْعة جٓٞغ ٢ضع مً مِاعاث الاجها ،٫بل الٗمل ٖلى جىميت مِاعاث الاجهاْ ٫جىميت ال٣ضعاث السانت بدؿً الاؾخمإْؤلاههاث ْالخضيض لضٔ ظمي٘ الٗاملحن في مسخل ٠اإلاؿخٓياث ؤلاصاعيت٦ْ ،ظل ٪مِاعاث الخ٨ٟحر ْال٨الم ْالِٟم ْالخدليل في
اإلاؿخٓياث ؤلاصاعيت الٗليا ْ٦ظل ٪ال٨خابت ْال٣غاءة زهٓنا في اإلاؿخٓياث الضهيا ٢ضع اإلاؿخُإ .ختى يم ً٨للمكاع٦حن في
ٖمليت الاجها ٫في مسخل ٠اإلاؿخٓياث ؤلاصاعيت الخٗبحر بٓيٓح ْبض٢ت ًٖ مكاٖغَم ْميٓلِم ْؤعائهم ْعٚباتهم ْم٣ترخاتهم
ْالِٟم ْالاؾديٗاب الٓاضر إلاا يٓ٣لّ آلازغْن .
 البض ؤن يٓ٩ن الاجها ٫مؼصْظا  ،بديض يخٟاٖل اإلاؿخم٘ م٘ اإلاخ٩لم ليخإ٦ض مً اإلاٗلٓماث التي حؿلمِا ٦ما يجب ؤن يٓ٩ناجهاال مٟخٓخا مً ظمي٘ الجِاث ؤر مٗغٞت ؤزاع اإلآاْ ٠٢البيئاث ْالش٣اٞاث اإلاسخلٟت ٖلى اؾخجاباث اإلاؿخمٗحن ْؤزحرا
ٞان الاجها ٫يجب ؤن يٓ٩ن ٖلى ؤؾاؽ الخٟاَم ال ٖلى ؤؾاؽ ألامغ بل ال بض ؤن ي٨دؿب مً زال ٫اإلاٗاملت ْهٖٓيتها.
زاجمت :
مً زال٧ ٫ل ما ٢ضم ْ٧ل ما ؤخيِ بالضعاؾت لٗمليت الاجها ٫الخىٓيمي صازل اإلاىٓماث جبرػ ؤَميت ْ٢يمت َظٍ الٗمليت
التي حٗخبر الٗمٓص ال٣ٟغر ألر جىٓيم مِما ٧اهذ ؤَضاْ ، ّٞبالخالي يجب ٖلى ال٣اثمحن ٖل حؿيحر اإلاىٓماث ؤن يُٗٓا لِظٍ
الٗمليت ؤَميت ٦بحرة يمً ؤؾاليب حؿيحرَم مً اظل يمان الؿحر الؿلـ ل٩ل ٖملياث الخٟاٖل بحن ال٠اٖلحن في الخىٓيم ،
 -1مىاَ ٫لٗذ مدمٓص :مضزل ئلى علم الاجهاٌ ،اإلا٨خب الجامعي الخضيض ،الاػاعيُت :2002 ،م.22
َ -2الت مىهٓع :مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م .58
 -3مدمض يؿغٔ ببغاَيم صٖلـ :مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م .292-291
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َْظا ال يخإحى بال مً زال ٫الاٖخماص ٖلى الٗىهغ اللكغر ْصعاؾت الصسهيت ؤلاوؿاهيت ب٩ل مٓ٩هاتها التي هي مدٓع مٓيٕٓ
ٖلم الىٟـ ب٩ل جسههاجّ مً اظل الٓنٓ ٫بلى ٖال٢اث بوؿاهيت ظيضة في اإلاىٓمت  ،مما يؿاٖض ٖلى ألاصاء الجيض ل٩ل
الٟاٖلحن في الخىٓيم ْيـمذ للمىٓمت جد٣ي ٤ؤَضاِٞا الخىمٓيت الكاملت.
كاةمت اإلاغاحع :
.1989
 .1ؤخمض ن٣غ ٖاقٓع :الؿلىن ؤلاوؿاوي في اإلاىٓماث ،الضاع الجامٗيت ،ال٣اَغة،
. 2004
 .2ؤخمض ماَغ  ،هيف جغؿع مهاعاجً ؤلاصاعيت في الاجهاٌ  ،الضاعالجامٗيت لليكغ ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،
.2005
 .3زابذ ٖبض الغخمان بصعيـ  ،ظما ٫الضيً اإلاغسخي  ،الؿلىن الخىٓيمي  ،الضاع الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت مهغ ،
. 2002
 .4زًحر ٧اْم مدمٓص  ،الؿلىن الخىٓيمي ،صاع نٟاء لليكغ ْالخٓػي٘ ٖ ،مان ،ألاعصن، 1ٍ ،
. 200
 .5ؾيض ِٞمي  ،جىىىلىحيا الاجهاٌ في الخضمت الاحخماعيت  ،اإلا٨خب الجامعي الخضيض  ،الاؾ٨ىضعيت ،مهغ0
. 1991
 .6ؾحزالقي ْْالؽ ،الؿلىن الخىٓيمي وألاصاء ،جغظمت ظٟٗغ ؤبٓ ال٣اؾم اخمض ،مِٗض ؤلاصاعة الٗليا ،الؿٗٓصيت،
.2000
َ .7اع ١اإلاجظْب ،ؤلاصاعة العامت ،الضاع الجامٗيت للُباٖت ْاليكغ  ،بحرْث،لبىان ،
. 1990
ٖ .8بض الٟٛاع خىٟي ،الؿلىن الخىٓيمي وئصاعة الـاعلحن،الضاع الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ،
.1971
ٖ .9بض الٟٓٛع يٓوـ  ،جىٓيم وئصاعة ألاعماٌ ،صاع الجهًت الٗغبيت للُباٖت ْاليكغ  ،بحرْث ،لبىان،
.2003
ًٞ .10يل صليٓ  ،اجهاٌ اإلاإؾؿت  ،صاع الٟجغ لليكغ ْالخٓػي٘ ،ال٣اَغة ،مهغ ،
.200
٧ .11امل مدمض اإلاٛغبي  ،الؿلىن الخىٓيمي ،صاع ال٨ٟغ ،ألاعصن 4،3ٍ،
 .12لٓ٦يا الِاقمي  ،الؿلىن الخىٓيمي،الجؼء الشاوي ،مسبر الخُبي٣اث التربٓيت ْالىٟؿيت  ،ظامٗت مىخٓعر ٢ ،ؿىُيىت ،
. 2006
صاع الِضٔ للُباٖت ْاليكغ ْالخٓػي٘ ،الجؼاثغ ،
 .13مدمض مىحر حجاب ،سخغ مدمض َْبي  ،اإلاضازل ألاؾاؾيت للعالكاث العامت ،صاع الٟجغ لليكغ ْالخٓػي٘ ،مهغ
.1995
،1ٍ،
.1999
 .14مدمض يؿغٔ ببغاَيم صٖلـ  ،الاجهاٌ والؿلىن ؤلاوؿاوي  ،ؾلؿلت ، 18البيُاف ؾىتر لليكغ ْالخٓػي٘ ،
2005
 .15مدمٓص ؾلمان الٗميان  ،الؿلىن الخىٓيمي في مىٓماث ألاعماٌ ،صاع ْاثل لليكغ ٖ،مان ، 3ٍ،
.2002
 .16مىاَ ٫لٗذ مدمٓص ،مضزل ئلى علم الاجهاٌ ،اإلا٨خب الجامعي ا٫خضيض ،الاػاعيُت،
 .17ميكيل اعمؿترْهجر  ،ئطا هىذ مضيغا هاجخا -هيف جىىن أهثر هجاخا  ،-م٨خب ظغيغ للترظمت  ،بحرْث  ،لبىان.2001
َ .18الت مىهٓع  ،الاجها ٫الٟٗا ٫مٟاَيمّ ْؤؾاليبّ ْمِاعاجّ  ،اإلا٨خبت الجامٗيت  ،الاػاعيُت ،ؤلاؾ٨ىضعيت. 2000
19- Alex muchielli: les science de l’informations et de la communication ,éditionHachette
,paris , 2001.
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مماعؾت العمل الخُىعي وعالكخه بالكعىع بمعجى الخياة لضي َلبت الجامعاث في
مداؿٓاث كُاع ػؼة
ص.ػَحر عبض الخميض الىىاجخت/حامعت اللضؽ اإلاـخىخت،عؿذ،ؿلؿُحن ص .ئؾماعل نالح الـغا/حامعت اللضؽ
اإلاـخىخت،زان يىوـ،ؿلؿُحن

ملخو :
َضؿذ الضعاؾت بلى مٗغٞت ٖال٢ت مماعؾت الٗمل الخُٓعي بالكٗٓع بمٗجى الخياةْ ،مٗغٞت ؤزغ مؿخٓٔ الضزل ٖلى
ً
َ )510البا مً َلبت الجامٗاث الٟلؿُيييتْ ،ؤِْغث
مماعؾت الٗمل الخُٓعي ْ مٗجى الخياةْ ،جٓ٩هذ ٖيىت الضعاؾت مً (
الىخاثج ْظٓص ٖال٢ت مٓظبت بحن مماعؾت الٗمل الُٓعي ْ الكٗٓع بمٗجى الخياة ,بيىما لم يَ ً٨ىاٞ ٥غْ ١في مماعؾت الٗمل
الخُٓعي ْمٗجى الخياة حٗؼٔ إلاخٛحر مؿخٓٔ صزل ألاؾغة .
اليلماث اإلاـخاخيت:الخُٕٓ،مٗجى الخياة.
ملضمت :
يٗض الٗمل الخُٓعي ؤخض ؤق٩ا ٫الؿلٓ ٥ؤلاظذماعي ؤلايجابيْ،ل٣ض جدضر ال٨شحر مً الٗلماء ْالباخشحن ًٖ ؤَم مؼايا
الؿلٓ ٥ؤلاظخماعي ؤلايجابي بٓن٢ ّٟيمت بوؿاهيت لِا ٖٓيم ألازغ في خياة الٟغص ْاإلاجخمْ٘ ،اهّ ؤخض الخاظاث الًغْعيت
لئلوؿان زانت في ْ٢خىا اإلاٗانغ اإلادؿم ا٦٫شحر مً ؤَلّ بالُ٣يٗت ْالاهٟ٨اء ٖلى الظاث ْ ،ألن ؤلاوؿان بظخماعي بُبّٗ
يازغ ْيخإزغ بما يضْ خٓلّ ِٓٞ ،ال يؿخُي٘ الٗيل بمىإٔ ْمٗؼ ًٖ ٫آلازغيً،مً َىا  ِٓٞفي الٛالب ألاٖم جٓا ١لخٓزيٖ ٤غٔ
الهضا٢ت ْاإلادبت باآلزغيً مِما ٧ل ٠ألامغْ،مِما خالذ صْن طل ٪نٗٓباث ْبظلذ في ؾليلّ جطخياثْ ،طل ٪بٛيت جد٣ي٤
مىاٖ ٘ٞضيضة جؼيض مً ٓ٢ة الخٟاٖل الاظخماعي ؤلايجابي ٖلى مؿخٓٔ الٗال٢اث الصسهيت ْالاظخماٖيت في الجماٖاث ْبحن
الجماٖاث بما يؿِم في ب٣اء ْجماؾ ٪اإلاجخم٘ ْج٣ضمّ .بن ؤخٓط اإلاجخمٗاث للخٟاٖل الاظخماعي ؤلايجابي اإلاجخمٗاث الٗغبيت
ْؤلاؾالميت التي حؿخمض خغ٦تها مً هٓع ؤْامغ ٢غآهيت ْاٗ٢يت ٖمليت،لظا ٞل٣ض ؤٖلذ الخًاعة ؤلاؾالميت مً قإن الٗمل
َد ُث ّ ْل َد ٌة ُث َد ُث َد ّ َد َد ْل َد ُث ْل ْل َد ْل َد َد
اث أ ْلي َدً َدما
الخُٓعيْ ،خشذ ٖلى ٗٞل السحراث ْألاٖما ٫الهالخت٢،اٖ ٫ؼ مً ٢اثل﴿ و ِمليل ِموحهت َى مى ِمليها ؿاؾد ِمبلىا الخحر ِم
َد ُث ُث ْل َد ْل ُث ُث ّ ُث َد ً َّ ّ
الل َده َدع َدلى ُثو ّل َدش ْليء َدكض ٌةيغ﴾(ؾٓعة الب٣غة:آلايت٦.)148ما ٢اٖ ٫ؼ ْظل في مٓي٘ آزغَ ﴿:دو َدمًْل
جىىهىا يأ ِمث ِمبىم الله ح ِمميعا ِمئن
ِم
ِم
َد َد َّ َد َد ْل ً َد َّ َّ
ً
الل َده َدق ِماه ٌةغ َدع ِمل ٌة
يم ﴾ (ؾٓعة الب٣غة:آلايتْ،)158ؤيًا في ؤلاقاعة بلى ؤَميت الٗمل الخُٓعي هجض ؤن الؿىت
جُىع زحرا ؿ ِمان
َال ْ َال ُ َال ْ َال َال
الىبٓيت الكغيٟت مليئت بالكٓاَض ْألاصلت التي جدض ٖلى ْظٓب ال٣يام بإٖما ٫السحر ْالخُٕٓ ًٗٞ،ؤ ِبي َغيغة عضخي هللا ٖىّ
َد ْل ُث
َّ ْل ُث َد
َد َد ْل َد َد ٌة ُث
َد ْل َد
ُث ُّل ُث َد َد َّ
اَ :٫الَ ٢ال ُ ُ
َالَ ٢ال
ـ :ح ْلع ِمض ُثٌ َدب ْلحن ازى ْلح ِمن
ن َدضكت و ُّلل َديىم جُل ُثع ِمؿ ْلي ِمه الكم
اؽ علي ِمه
هللا نلى هللا ٖليّ ْؾلم":ول ؾ
اَ ٫العؾِٓ ٫
المى ِمم َدً الى ِم
َد َد َد ٌة َد ُث ْل ُث َّ ُث َد َد َّ َد َد ْل ُث َد ُث َد َد ْل َد َد َد ْل ُث َد ُث َد َد ْل َد َد َد َد ُث َد َد َد ٌة َد َد َد ُث َّ ّ َد ُث َد َد ٌة ُث ُث ْل
ن َدضكتَ ،دو ِمبي ِم ّل زُ َدىة
نضكت ،وح ِمعين الغحل في صاب ِمخ ِمه ؿخد ِممل له عليها أو جغؿع له عليها مخاعه نضكت ،والي ِملمت الُ ِميبت
َد َد ٌة ُث ُث َد
َد ْل ْل َد َد
َّ ْل َد َد ٌة
َّ
)298
ن َدضكت"(صخيذ البساعر9:
ن َدضكتَ ،دوج ِمم ْليِ ألاطي َدع ِمً الُ ِمغي ِمم
الة
جم ِمكيها ِمئلى اله ِم
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ْيدبضٔ الٗمل الخُٓعي في ألاٖما ٫الٛحريت ْالسحريت الِاصٞت بلى مؿاٖضة ْبٞاصة ٞغص ؤْ مجمٖٓت مً ألاٞغاص ،ؤر ؤن ؤَم ما
يمحز الؿلٓ ٥ؤلاظخماعي ؤلايجابي ؤن ألاٗٞا ٫التي يٓ٣م بها الٟغص جٓن ٠بالخُٖٓيت ْبالغٚبت ْباإلعاصة ْليؿذ باإل٦غاٍ
ْؤلاظباعْ ،بٌٗ الؿلٓ٦ياث ؤلايجابيت ألازغٔ ٢ض جدضر لٗضة ؤؾباب مشل جدٟحز ٞغص إلاؿاٖضة آزغ ألؾباب شسهيت مشل
الخهٖٓ ٫لى اإلا٩اٞإة ؤْ اؾخدؿان مً آلازغيً ؤْ لٓ٩هّ بالٟٗل حهخم باآلزغيً.
 )arudnaB . A,1986نٟاث مً لضحهم الخغم ٖلى مؿاٖضة آلازغيً ،بإجهم طْر جٓظِاث هدٓ آلازغيً،ؤما
ْيُل ٤باهىعا (
اإلادبت للٛحر ٞدكحر بلى هٕٓ مدضص مً الؿلٓ ٥ؤلاظخماعي ؤلايجابي ،خيض جٓ٩ن ألاٗٞا ٫الخُٖٓيت هابٗت مً صازل الٟغص ؤر
طاث صا ٘ٞاْ خاٞؼ صازلي مشل مغاٖاة الٛحر ؤْ هابٗت مً ٢يم صازليت ْؤلاخؿاؽ بالغيا ًٖ الىٟـ ؤ٦ثر مً ٓ٧جها م٩اؾب
شسهيت ْالضا ٘ٞالضازلي إلادبت الٛحرْ ،رجًمً ؤلايمان بإَميت ؤهها ٝألازغيً ْجٓ٩ن هديجت م٩اٞإة الٟغص لىٟؿّ
بةخؿاؾّ باخترام ْج٣ضيغ الظاثْ،في اإلا٣ابل يم ً٨ان يٗا٢ب الٟغص هٟؿّ بالىضم ؤْ ؤلاخؿاؽ بالضْهيت ،بطا لم ي٣م
()
بالؿلٓ ٥ؤلايجابي.
 )latraB leinaD ,1976الؿلٓ ٥ؤلاظخماعي ؤلارظابي ٖلى ؤهّ الؿلٓ ٥الخُٓعي الظر يٗٓص باإلاىٟٗت ٖلى
ْيٗغ ٝصاهياٌ باعجاٌ (
آلازغيً صْن اهخٓاع م٩اٞأة زاعظيت َْٓ ،ي٣ضم في خالخحن ؤْ ْغٞحن،الؿلٓ ٥ي٣ضم لجهايخّ صْن يْ،ٍٓٛالؿلٓ ٥ي٣ضم
٦ىٕٓ مً الخٗٓيٌ٢ْ ،ض ٢ؿم صاهيا ٫باعجاَ ٫ظا الؿلٓ ٥بلى مِٟٓمحن ؤؾاؾيحن :ألاْ ٫ؤلايشاع َْٓ ؾلٓ ٥جم ٗٞلّ بٓنّٟ
()
ٚايت في خض طاجّْ ،الشاوي عص الجميل َْٓ:ؾلٓ ٥يخم ٗٞلّ ٦غص للجميل.
ً
ْيم ً٨ال ٫ٓ٣ؤن الؿلٓ ٥الخُٓعي يخسظ ؤق٩اال مخىٖٓت مجها(:الخطخيت ْ ال٨غم ْ ؤلاه٣اط ْ اإلاؿاٖضة ْ جٓٞحر ألامً
ْالخمايت ْ اإلاؿئٓليت الاظخماٖيت ْ الاَخمام ْ الٗضالت ْٖضم الٓلم ْ الخٗاَْ ٠الدؿامذ ْالغٖايت ْالاخؿان ْالُيبت).
ً
 )2005مجمٖٓت مً اإلاد٩اث للخ٨م ٖلى الؿلٓ ٥الايجابي مجها(:ؤن يٓ٩ن جُٖٓيا ،ؤن يخم الؿلٓ ٥صْن
ْْيٗذ عىاص (
()
اهخٓاع ؤْ م٩اٞإة زاعظيت،يؿخلؼم بٌٗ ألاخيان الخطخياث ؾٓاء ؤ٧اهذ ماصيت ؤم مٗىٓيت).
 Geen )1991بلى ؤن الؿلٓ ٥الاظخماعي الايجابي يٓ٣م بمِمت خمايت ج٣ضيغ الٟغص لظاجّ،بديض يهبذ ؤ٦ثر ز٣ت
ْيكحر ححن (
بىٟؿّْ،ؤ٦ثر نالبت هٟؿيتْٗٞ،اليت طاجيتٟ٦ْ،ايت شسهيت في مٓاظِت ؤخضار الخياة الًاُٚت،بل ْيجٗل الٟغص ؤ٢ل
ٖغيت لئلنابت بااليُغاباث الىٟؿيت ْالؿلٓ٦يتْ،ال ق ٪ؤن َظا ٧لّ ياصر في الجهايت بلى ؤن جٓ٩ن هٓغة الٟغص للخياة ؤ٦ثر
()
بيجابيتَْ ،ظا بضْعٍ يىٗ٨ـ ٖلى صخخّ الىٟؿيت ْالجؿميت.
ْيٗ٨ـ الاهسغاٍ في ألاٖما ٫الخُٖٓيت آزاعا بيجابيت ٦شحرة ؾٓاء ٖلى الهٗيض الصسصخي للٟغص اإلاخُٕٓ ؤْ ٖلى الهٗيض الٗام
اإلاجخمْ٘ ،مً ؤَم آزاعٍ ٖلى الٟغص اإلاخُٕٓ:بقبإ الخاظت بلى الكٗٓع بالخ٣بل ؤلاظخماعيْ ،الاخترام ْالخ٣ضيغْ ،جد٣ي٤
الظاث ْبزباتهاْ ،قٗٓع الٟغص بخد٣ي ٤م٨ؿب صيجي َْٓ ألاظغ ْالشٓابْ ،بالخالي قٗٓعٍ بالغاخت الىٟؿيت ٖىض ٢يامّ بإر
1- Bandura r . A،)1986( the social foundation of thought and action: asocial cognitive theory : Englewood cliffs, NG:
prentice – Holl.P.3
2- latraB leinaD ،) 1976 :):Prosocial behaviour : theory and research hemisphere publishing coroporation.p.4

ٖٓ - 3اص ،عظاء (،)2005بغهامج ملترح لخىميت بعٌ اقياٌ الؿلىن الاحخماعي الايجابي للُـل الهم،عؾالت ٦خٓعاٍ،ظامٗت ال٣اَغة،مِٗض
البدٓر ْالضعاؾاث التربٓيت،م.24،
ٖ - 4بض الغػاٖ ،١ماص ( :)2000همِ الىالضيت ومخؼحراث الصخهيت اإلاىبئت باٌؾلىوي الؼحرر لضي ألاَـاٌ ،اإلااجمغ الضْلي الؿاب٘ إلاغ٦ؼ الاعقاص
الىٟسخي "،بىاء الاوؿان إلاجخم٘ ؤًٞل"  7 -5هٓٞمبر،ظامٗت ٖحن قمـ،مهغ،م .109
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ٖمل جُٓعي٦،ؿب زبراث ْمٗاع ٝظضيضة في الخياة،ا٦دؿاب ٢ضعاث ْمل٩اث هٟؿيت هديجت اخخ٩ا ّ٦بكغاثذ مسخلٟت في
اإلاجخم٘ حؿاٖضٍ ٖلى جدؿحن ؾلْٓ ّ٦ال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ آلازغيًْ ،ػياصة بخؿاؽ الٟغص بظاجّ ْؤَميخّ في اإلاجخم٘،
ْجٓ٣يت الاهخماء الَٓجي بحن ألاٞغاصْ،قٛل ؤْ٢اث الٟغاْ ٙبالظاث ٖىض الكبابْ ،يُٗي للٟغص م٩اهت اظخماٖيت.
ؤما ؤَم آزاعٍ ٖلى اإلاجخم٘ ٞختر٦ؼ ٝراإلاؿاٖضة ٖلى بقبإ الخاظاث الٟؿيٓلٓظيت لل٣ٟغاء ْاإلاؿا٦حنْ ،جٓٞحر الخمايت ْألامً
للمكغصيًْ،جٓٞحر الُا٢اث اللكغيت اإلاخىٖٓت ْاإلاخسههت لخىمي اإلاجخم٘ ْجإَيلّْ ،جٓٞحر ال٨شحر مً ألامٓا ٫لهغِٞا في
مكاعي٘ جىمٓيت جسضم اإلاجخمْ٘ ،جد٣ي ٤عْح اإلادبت ْالخ٩اٞل بحن ؤٞغاص اإلاجخمْ٘ ،جىميت عْح الخىاٞـ بحن الجماٖاث
الخُٖٓيت بما يٗ٨ـ ظٓصة السضماثْ ،جد٣ي ٤ألامً الكامل ْخمايت اإلاجخم٘ مً ألامغاى الاظخماٖيت ٧الجغيمت ْاإلاسضعاث
()
ْٚحرَاْ ،يؿاٖض في الً٣اء ؤْ الخ٣ليل مً وؿب البُالت.
ْبغػث ْظِاث هٓغ هٟؿيت ْبظخماٖيت مسخلٟت اظتهضث ٝرجٟؿحر َبيٗت الٗمل الخُٓعي لضٔ ألاٞغاصٞ ،بًِٗا ؤقاع بلى
ؤن الٗمل الخُٓعي هاب٘ مً صْاْ ٘ٞمدٟؼاث صازليت جخمشل بالضاٗٞيت ْالخهٖٓ ٫لى عيا هللا ؾبداهّ ْحٗالىْ ،خب ٖمل
السحرْ ،الخٟاٖل ؤلاظخماعيْ،جد٣ي ٤ألاَضا ٝاإلايكٓصةْ ،الٓنٓ ٫بلى ظٓصة الخياةْ ،الخاظت بلى الكٗٓع بالؿٗاصة ْالغيا
ًٖ الىٟـْ ،ؤما ًٖ الضْا ٜ٢الساعظيت ٞخخمشل في الغٚبت في ػياصة ؤلاهخاط ْالخهٖٓ ٫لى اإلااٞ ،٫الخباص ٫الا٢خهاصر ال
()
ي٣خهغ ٖلى ألاقياء ْاإلاا ،ِ٣ٞ ٫بل يمخض بلى الٗال٢اث ؤلاظخماٖيت٣ٞ،ض يدباص ٫ألاٞغاص الخب ْاإلاٗلٓماث.
بن ؤلايمان بمٗجى الخياة يمض ؤلاوؿان بال٣ضعة ٖلى الُٗاء ْالدؿامي ٖلى الظاثٞ ،يمخض بظل ٪الخإزحر ليٗم ؤلاوؿاهيت ٧لِا ،
ٗٞىضما يؿعى ؤلاوؿان ٞحها ليد ٤٣مٗجى ْ٢يمت ،يٗخبرَا ؤٚلى مً خياجّ طاتها،ؤلاوؿان ليـ مجغص شخيء يٓظض ٧اإلا٣اٖض
ْالُاْالثْ ،ل٨ىّ ٧اثً يٗيلْ ،بطا ْظض ؤن خياجّ ٢ض جضهذ بلى مـجٓٔ مجغص الٓظٓص ٞةهّ ييخدغ٣ٞ ،ض يؿخُي٘ ؤلاوؿان
جدمل جإظيل ؤلاقبإ ؤْ الخغمان الىٟسخي ؤْ الاظخماعي ْالا٢خهاصرْ ،ل٨ىّ ال يؿخُي٘ ؤن يخدمل زلٓ الخياة مً الِضٝ
ْاإلاٗجى ْٖ.ىضما ي٨دك ٠ؤلاوؿان مٗجى خياجّ ،يهبذ مؿخٗضا لخدمل اإلاٗاهاةْ ،لخ٣ضيم الخطخياث،ختى بدياجّ هٟـَا مً
ؤظل الخٟاّ ٖلى َظا اإلاٗجىٗٞ ،ىضما ج٣ٟض الخياة مٗىاَا ،ص يًُغ ؤلاوؿان بلى الاهخداع َٓ ،ي٣ضم ٖلى الاهخداع ختى لٓ
()
بضث ٧ل اخخياظاجّ مكبٗت.
 Reker )1991بلى ؤن ألاٞغاص يكخٓ٣ن مٗجى لخياتهم مً مهاصع ْمجاالث ٖضيضة،جخًمً الٗال٢اث الاظخماٖيت ْ
ْيكحر عيىغ (
ألاوكُت الضيييت ْ ألاوكُت ؤلابضاٖيت ْ ؤلاهجاػاث الصسهيت ْ بقبإ الخاظاث ألاؾاؾيت ْ ألامً الا٢خهاصر ْ ؤوكُت
ْ٢ذ الٟغا ْ ٙال٣يم ْاإلاشالياث ْ اإلايٓ ٫الاظخماٖيت ْالؿياؾيتْ ،يخٞ ٤ٟغاه٩ل م٘ عي٨غ في ؤن ٖمل الٟغص ؤْ مِىخّ ،ؤَم
الؿبل التي ي٨دؿب مً زاللِا مٗجى ْ٢يمت خياجّٞ ،الٗمل يٗض بمشابت اإلاجا ٫الظر يبضْ ٞيّ جٟغص الصسو في ٖال٢خّ
باإلاجخمْ٘ ،مً زم ي٨دؿب مٗجى ْ٢يمت لخياجّ،مً ظاهب آزغ يٗخ٣ض ماؾلى وآزغون) (Maslow & others 1998ؤن زمت

 - 5اللخياوي،مؿاٖض( َ1418ـ) الخُىع "مـهىمه وأَميخه وآزاعٍ الـغصيت والاحخماعيت وعىامل هجاخه ومعىكاجه"،ؤبدار ْؤْعاٖ ١مل
اإلااجمغ الٗلمي ألاْ ٫للسضماث الخُٖٓيت  ،اإلاىٗ٣ض بجامٗت ؤم ال٣غٔ ،م٨ت اإلا٨غمت،م.189-188
6- Myers, H., (1988): A ddescription study of older person performing volunteer work and the relationship to life
satisfaction, purpose in lifeand support, Ph.D,dissertation, University of Laws,.p.444-446.

 - 7ؾليمانٖ ،بض الغخمً ْٓٞػر،ؾاميت ( :)1999معجى الخياة وعالكخه باالهخئاب الىـس ي لضي عيىت مً اإلاؿىحن العاملحن وػحر
العاملحن ،بدىر اإلاإجمغ الضولي الؿاصؽ إلاغهؼ الاعقاص الىـس ي" ،حىصة الخياة"،ال٣اَغة،مغ٦ؼ ؤلاعقاص الىٟسخي ،ظامٗت ٖحن
قمـ،مهغ،م .1035
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ٖال٢ت بحن الٗمل ْمٗجى الخياةْ،يٗخ٣ضْن ؤن الٗمل ٖىضما يٓ٩ن ٖضيم ال٣يمت،جهبذ خياة الٟغص بال مٗجىْ ،ان ألاشسام
()
اإلاد٣٣حن لظْاتهم،يغْن ؤن الٗمل يٗجي اإلاكاع٦ت في َض ٝمِم ْمغٓٚب ْطر مٗجى.
مكيلت الضعاؾت:
جيب٘ مك٩لت الضعاؾت الخاليت مً اإلاحرعاث الخاليت:
ً
 يٗض الٗمل الخُٓعي ع٦حزة ؤؾاؾيت ْمِمت في جهًت ْجُٓع اإلاجخمٗاث ِٓٞ،يإحي م٨مال للضْع الظر جٓ٣م بٌ الخٓ٩ماث
ْاإلاىٓماث ألاَليت ْالضْليتْ ،يد ٤٣الٗمل الخُٓعي ٓٞاثض ظمت حٗٓص ٖلى الٟغص ْاإلاجخم٘ٗٞ ،لى مؿخٓٔ اإلاجخم٘ يؿِم
الخُٕٓ في الخٗغ ٝبلى الخاظاث الخ٣ي٣يت للمجخمْ٘ ،جدضيض مك٨الجّْ،اؾدشماع ال ٔٓ٣اللكغيتْ ،جْٓي ٠اإلآاعص اإلااصيت
اإلادليت اإلاخاخت لخىميت ْجُٓع اإلاجخمْ٘ ،الٗىايت بظْر الاخخياظاث ْال٣ضعاث السانت مشل العجؼة ْاإلاؿىحن ْاإلاٗا٢حنْ ،ؤؾغ
الكِضاء ْألاؾغٔ،ؤما اإلاؼايا التي يم ً٨ؤن يؿِم بها الٗمل الخُٓعي ٖلى اإلاؿخٓٔ الٟغصر ٞخ٨مً في ألازغ الىٟسخي ٖلى
الكباب مشل:ؤلاخؿاؽ بمٗجى الخياة ْالغيا الىٟسخي ْالكٗٓع باألمل ْالخٟائْ ٫ػياصة الضاٗٞيت ْج٣ضيغ الظاث ْجىميت
مِٟٓم الظاث ؤلايجابي ْجٓ٣يت الاهخماء الَٓجي ْالضيجي ْجد٣ي ٤اإلا٩اهت الاظخماٖيت ْاقبإ الخاظاث الىٟؿيت ْالٗاَٟيت
ْج٣ضيغ ٢يمت الٗمل ْالخٗبحر ًٖ آلاعاءْ ،اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاع ،بياٞت بلى حٗؼيؼ بٌٗ ؤق٩ا ٫الؿلٓ ٥الاظخماعي
ؤلايجابي مً ٢بيل الخٗاْن ْاإلاؿاٖضةْ ،ؤلايشاع ْالدؿامذ ْالخٗاَْ ٠الخٓانل ْالخ٩اٞل ؤلاظخماعي٦ْ.ظلٞ ٪ةن الخُٕٓ
َد ُث َد
ً
َد ُث َد ْل
ُّ
الص ّرّ ،
َّم
ْيدٓلِا بلى ٖ٣ليت الٓٞغة ْؤلايشاع،مهضا٢ا لآليت ال٨غيمتَ ":دو َدم ْلً ُثيىق ش َّح هـ ِمؿ ِمه ؿأول ِمئ َدً ُثَ ُثم
الصسهيتْ ،ي٣حها
حهظب
ً
ً
َد
ْلال ُث ْلمؿل ُثخىن "(ؾىعة الخؼابً :آلايت٦ ،)16ما ؤن مكاع٦ت َلبت الجامٗاث في الٗمل الخُٓعي اإلاجخمعي يمشل ً
بٗضا مِما ْخيٓيا
ِم
في مماعؾت ْجُبي ٤ما جم حٗلمّ مً مٓاص هٓغيت ْ ،عبِ اإلاسغظاث الخٗليميت باخخياظاث اإلاجخم٘ ْمك٨الجّْٖ ،لى الغٚم مً
ؤَميت الؿلٓ ٥الخُٓعي في خياة ؤلاوؿانٓ٧ْ،هّ ؤخض ألاؾـ اإلاِمت في جماؾ ٪اإلاجخمٗاث ،بال ؤهّ لم يؿخدٓط ٖلى الاَخمام
ال٩ا ٝلضٔ الضاعؾحن ْالباخشحن الؿيٓ٩لٓظيحن في الٗٓ٣ص اإلااييت٢ْ ،ض يٗؼٔ الؿلب في طل ٪بلى بوكٛا ٫الباخشحن
ْاإلاسخهحن بضعاؾت الؿلٓ٦ياث الاظخماٖيت الؿلبيت اإلاًاصة للمجخم٘٧ ،الؿغ١ة ْالٗضْان ْال٨ظب ْالاهدغاٞاث اإلاسخلٟت.
 هدؿاء٦ ٫ي ٠يم ً٨بقبإ الخاظاث البيٓلٓظيت ألاؾاؾيتْ ،جد٣ي ٤الُمإهيىت ْمٗجى الخياة في ْل خهاع ْججٓي٘
ْاٖخ٣اْ ٫تهضيض٦ْ ،ي ٠بظخياػ طل ٪للٓنٓ ٫بلى اإلاغجبت الشالشت اإلاخٗل٣ت بالخاظت بلى ؤلاهخماء بلى ظماٖت ْاإلاؿاَمت في
ألاٖما ٫الخُٖٓيتْ ،هدً لم هخم ً٨مً بقبإ الخاظاث البيٓلٓظيت الًغْعيتٛٞ ،لبت الخاظاث الصسهيت ألاؾاؾيت التي
هٟخ٣غ بلحها،ال جم٨ىا مً الاهخ٣ا ٫الى زُٓة ظضيضة مً خيض الاخخياظاث ٦ما َٓ مٗغْ ٝفي ؾلم ماؾلٓ لالخخياظاثٟٞ،ي
م٣اعهّ ٖامت بحن الٓا ٘٢اإلاٗيصخي الهٗب للكٗب الٟلـَيجيْ ،بحن جغجيب الاخخياظاث ٖلى ؾلم ماؾلٓ هجض ان ٚالبيت
الىالـ ٖال٣حن في الضعظاث ألاْلى في الؿلمْ ،ختى ههل الى الضعظت الشالشت اإلاخٗل٣ت بالخاظت الى الاهخماء الى ظماٖت يخٟاٖل
ً
مِٗا الٟغص ْجخٟاٖل مّٗ ،ال بض ؤْال مً بقبإ الخاظاث التي حؿبِ٣ا ،خيض بن الخاظت ْ٤ٞا لىٓغيت ماؾلٓ هي التي جدغ٥
الؿلْٓ ٥جضْ ّٗٞاطا ما اقبٗذ اخضٔ الخاظاث ٞاجها جخٓٓ٧ ًٖ ٠٢جها صاٗٞا للؿلْٖٓ ٥ىضَا ييخ٣ل الٟغص الى مؿخٓٔ
ً
ظضيض ؤْ صعظت ظضيضة مً الخاظاث ليبدض ًٖ ؾبل بقباِٖاْٖ .ليّ ْجإؾيؿا ٖلى ما ؾب ٤ط٦غٍ مً مبرعاث إلظغاء

 - 8عاضخي٢ٓٞ ،يت ( :)2007معجي الخياة لضر عيىت مً زغيجي الجامعت العاَلحن عً العمل وعالكخه بالليم والعضاةيت ،اإلاجلت اإلاهغيت
للضعاؾاث الىٟؿيت ،اإلاجلض (  ،)7الٗضص (،) 57م .432 -431
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الضعاؾتْ ،بيان ؤَميت ْْٝاثض الٗمل الخُٓعي التي حٗٓص ٖلى الٟغص ْاإلاجخم٘ٞ ،ةن الضعاؾت الخاليت جهبذ لِا يغْعة بدشيت
مىُ٣يتْ ،جخدضص مك٩لت الضعاؾت بالدؿاؤالث آلاجيت:
َ - 1ل جٓظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثيت بحن اإلاكاع٦ت في مماعؾت الٗمل الخُٓعي ْالكٗٓع بمٗجى الخياة؟
َ - 2ل جٓظض ٞغْ ١طاث صاللت بخواثيت بحن مخٓؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت في ؤلاججاٍ هدٓ مماعؾت الٗمل
ً
الخُٓعي جبٗا إلاخٛحر مؿخٓٔ صزل ألاؾغة.
ً
َ - 3ل جٓظض ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت بحن مخٓؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت في الكٗٓع بمٗجى الخياة جبٗا إلاخٛحر
مؿخٓٔ صزل ألاؾغة.
أَميت الضعاؾت:
 -1ثهلش ٤ؤَميت الضعاؾت مً ؤَميت َلبت الجامٗاث الظيً يمشلٓن زغْة ٧ل ؤمت جيكض الخ٣ضم ْالغقيَْ،م الُا٢ت الخيٓيت
التي لِا ال٣ضعة ٖلى عؾم مالمذ الخغ٦ت ْالخجضيض لكٗب يُمذ للخُٓع في خياجّ ْخًاعجّ.
ْ -2جخإحى ؤَميت الضعاؾت مً ٢لت البدٓر ْالضعاؾاث التي اَخمذ بضعاؾت الخِْٕ ْٖال٢خّ بمٗجى الخياة ٗٞلى الغٚم مً
ؤَميت َظا اإلآيٕٓ بال اهّ لم يٓ ٫الاَخمام ال٩افي مً الىاخيت الضعاؾيت.
 -3جإحي ؤَميت الضعاؾت مً ؤَميت اإلاخٛحراث التي جدىاْلِاٞ ،للٗمل الخُٓعي ؤَميت ْم٩اهت ٦برٔ ٞهي جازغ بك٩ل بيجابي في
خياة الٟغص ْألاؾغة ْاإلاجخم٘ٞ ،الٗمل الخُٓعي يؿِم بخد٣ي ٤الترابِ ْالخألْ ٠الخأدي بحن الىاؽْ ،ججؿيض إلابضؤ الخ٩اٞل
الاظخماعي ْاإلآاؾاة ْؤلايشاعْ ،جدؿحن اإلاؿخٓٔ الا٢خهاصر ْالاظخماعيْ،اؾدشماع ْ٢ذ الٟغاْ ،ٙؤلاخؿاؽ باآلزغيً،
ً
ً
ً
ْاإلاؿاَمت ْاإلاباصعة في بجساط ال٣غاع،ؤما الكٗٓع بمٗجى الخياة  ِٓٞيجٗل الٟغص خغا ٞاٖال ٢اصعا ٖلى بجساط ٢غاعاجّْ ،يض ٘ٞبّ
َظا الكٗٓع بلى الؿمٓ  ١ٓٞخاظاجّ ْٚغاثؼٍ.
ْ -4جخمشل ألاَميت مً ظاهب جُبي٣ي بةٖضاص م٣اييـ الضعاؾت اإلاخمشلت في م٣ياؽ مماعؾت الٗمل الخُٓعيْ ،م٣ياؽ مٗجى
الخياة ،يم ً٨اؾخسضامِا في الضعاؾاث اإلاؿخ٣بليت.
أَضاؾ الضعاؽة  :تهض ٝالضعاؾت الخاليت بلى الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بحن مماعؾت الٗمل الخُٓعي ْ الكٗٓع بمٗجى الخياة،
ً
ْال٨ك ًٖ ٠الٟغْ ١لضٔ ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت ؾٓاء في مماعؾت الٗمل الخُٓعي ْالكٗٓع بمٗجى الخياة ،جبٗا إلاؿخٓٔ صزل
ألاؾغة.
جدضيض اإلاهُلخاث:
ً
أوال :العمل الخُىعي :حٗغ ّٞؿهمي وآزغون بإهّ "الجِض الظر يبظ ًٖ ٫عٚبت ْازخياع بٛغى ؤصاء ْاظب اظخماعي صْن
ً
جٓ ٘٢ظؼاء مالي"( ) ْيٗغ ّٞالباخشان بظغاثيا:بإهّ الضعظت التي يدهل ٖلحها الُالب اإلاٟدٓم ٖلى اإلا٣ياؽ اإلاؿخسضم في
البدض.

ِٞ - 9مي ،ؾاميت ْآزغْن (َ :)1984غيلت الخضمت الاحخماعيت في الخسُيِ الاحخماعي ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،اإلا٨خب الجامعي الخضيض،م .39
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ً
زاهيا :اإلاعجى ؿي الخياة :يٗغ ّٞؿغاهيل بإهّ خالت يؿعى ؤلاوؿان للٓنٓ ٫بلحها لخًٟي لخياجّ ٢يمت ْمٗجى الٗيل مً ؤظلِا،
ً
ْجدضر هديجت إلقبإ صا ّٗٞألاؾاسخي اإلاخمشل بةعاصة اإلاٗجىْ) (.يٗغ ّٞالباخشان بظغاثيا :بإهّ الضعظت التي يدهل ٖلحها الُالب
اإلاٟدٓم ٖلى اإلا٣ياؽ اإلاؿخسضم في البدض.
خضوص الضعاؾت :جخدضص خضْص الضعاؾت الخاليت بما يلي:
البعض اإلاىيىعي:مماعؾت الٗمل الخُٓعي ْٖال٢خّ بالكٗٓع بمٗجى الخياة.
البعض اإلاياوي:جم بظغاء الضعاؾت ٖلى ٖيىت مً َلبت الجامٗاث بمدآٞاث ٚؼة.
.2016
البعض الؼماوي:جم جُبي ٤الضعاؾت زال ٫الغب٘ ألاْ ٫مً ٖام
البعض ؤلاحغاتي :جم جُبي ٤ؤصْاث الضعاؾت اإلاخمشلت في م٢ياؽ مماعؾت الٗمل الخُٓعيْ،م٣ياؽ مٗجى الخياة٦،ما جخدضص
بالٗيىت ْألاؾاليب ؤلاخهاثيت اإلاؿخسضمت.
صعاؾاث ؾابلت:
ً
أوال :صعاؾاث ؾابلت جىاولذ مخؼحر العمل الخُىع:
َ :)2005ضٞذ الى ج٣صخي الٗال٢ت بحن مخٛحراث ؤلايشاع ْجد٣ي ٤الظاث ْابٗاص الصسهيتْ .جٓ٩هذ ٖيىت
صعاؾت عؿعذ (
َ )300الب َْالبت مً َالب ٧ليت التربيت ببٓع ؾٗيضْ .جٓنلذ هخاثج الضعاؾت الى ْظٓص ٖال٢ت صالت بحن جد٣ي٤
الضعاؾت مً (
()
الظاث ْ الايشاع ْ مخٛحراث الصسهيت.
 :)2006ﻫصٞث بلى الخٗعٖ ٝلى صْع الكباب الجامٗي ٞي الٗم ٫الخٍْٖي ْالمكاع٨ت الؿياؿيت،
صعاؿت الىابلؿي(
ٍ )1150الباً يك٨لْن%4,34من ٍلبت الجامٗت األعصىيت الصعاؿتْ ،جٓنلذ الىخائج بلى ؤن
ْخْ٨ىث ٖيىت الصعاؿت من (
المكاع٨ت ٞي الٗم ٫الخٍْٖي ْالمكاع٨ت الؿياؿيت ًٗيٟتْ ،ؤن صْع األؿعة ًٗيٞ ٝي الخإشيع ٖلى ؤبىائُا للمكاع٨ت
ٞـي الٗمـل الخٍْٖيْ ،المـكاع٨ت الؿياؿيت ْ ،خإشيع األهص٢اء ًٗيْ ،ٝؤن مْٗ٢اث مكاع٨ت الكباب ٞي الٗم٫
الخٍْٖي ،ﻫي :االىكٛا ٫بالصعاؿت ْاالﻫخمام باألمْع الكسهيتٖ ْ ،صم خْاٞع المٗلْماث دْ ٫الخٍْٕ ْؤما٨ىّ
()
ْؤْ٢اخّ ٖ ،صم ْجـْص مـهصا٢يتْ ،ال يْجص ا٢خىإ باألؿلْب.
َ :)2007ضٞذ الخٗغ  ٝبلى ؾلٓ ٥اإلاؿاٖضة لضٔ ٖيىت مً مٗلمي ألاَٟاْ ٫ؤزغ مخٛحرر الجيـ ْالٗمغ
صعاؾت العىاوي (
ً
 )168مٗلما
ْالخٟاٖل بيجهما ٖلى َظا الؿلْٓ ،٥ؤزغَما ٖلى صعظت اإلاؿاٖضة الايشاعيت ْ .جإلٟذ ٖيىت الضعاؾت مً (
ْمٗلمت جم ازخياعَم مً عياى ألاَٟاْ ٫مضعسخي الخٗليم  ْ .ؤِْغث الىخاثج ْظٓص ٞغْ ١بحن الظٓ٧ع ْالاهار في

ٞ - 10عاىٞ ،٫٨ي٨خٓع (: )1982االىؿان يبدر عن اإلاعجى ،خعجمتٍ :لٗث مىهْع ،صاع ال٣لم ،الٓ٩يذ ،م.131
 - 11عٗٞذٖ ،مغْ ( :)2005العالكت الايثاعيت وجدليم وبعٌ أبعاص الصخهيت لضر َالب وليت التربيت ببىع ؾعيض ومضر جأزغَا بمماعؾت ألاوكُت
الُالبيت ،مجلت ؤلاعقاص الىٟسخي،ظامٗت ٖحن قمـ،مهغ،الٗضص (،)19نـ .37-1
 - 12الىابلؿيَ ،ىاء ( :)2006صوع الكباب الجامعي ؿي العمٌ الخٍوعي والمكاعىت الؿياؿيت  ،الجامٗت األعصىيت ،
األعصنwww.iugaza.edu.ps/ar/
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اإلاؿاٖضة ْالايشاع لهالر الظٓ٧ع٦،ما بييذ الىخاثج ؤن الضْا ٘ٞألا٦ثر ؤَميت في ص ٘ٞالٟغص لؿلٓ ٥اإلاؿاٖضة هي الضيً،
()
الخٗؼيؼ الظاحي،اإلاؿاْليت،الٟ٨اءة .
َ1431ـ)َ :ضٞذ بلى مٗغٞت بججاَاث ٖيىت الضعاؾت ْمضٔ مماعؾتهم للٗمل الخُٓعيْ ،بيًاح ؤﻫم مجاالث
صعاؾت اإلااليي (
الٗمل الٗمل الخُٓعي اإلاخاخت للمغؤة ٞي المجخم٘ الؿٗٓصرْ ،الٖٓ ٝٓ٢لى ؤَم الٗٓامل التي جض ٘ٞاإلاغؤة للٗمل في اإلاجاالث
الخُٖٓيتْ ،الٖٓ ٝٓ٢لى ؤبغػ الٗٓاث ٤امام ٖمل اإلاغؤة الخُٓعيْ،بيًاح ؤزغ بٌٗ اإلاخٛحراث الضيمٓظغاٞيت ٖلى مضٔ بصعا٥
ٖيىت الضعاؾت للٗمل الخُٓعيْ،ؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ؤن اججاَاث ٖيىت الضعاؾت ٧اهذ بيجابيت هدٓ الٗمل الخُٓعيْ ،ؤن
 )50.6يغْن ْظٓص آزاع ؤؾغيت ْماصيت
 )57.6مً ٖيىت الضعاؾت جغٔ ؤن هجاح الٗمل الخُٓعي مغجبِ بمضٔ الخٟغ ٙلّْ،ؤن (
(
ؾلبيتْ ،ؤن الضا ٘ٞألاؾاسخي للخٓظّ هدٓ الٗمل الخُٓعي مً ْظِت هٓغ الٗيىت ،ب٦دؿاب ربغاث ْمِاعاث ظضيضةْ ،الغٚبت
ً
في ج٣ضيم اإلاؿاٖضة لآلزغيًْ ،حك٩ل اإلآانالث ؤ٦بر ٖاث ٤يٓاظّ اإلاخُٖٓاث٦ ،ما بييذ الىخاثج ؤن َىاٞ ٥غْ٢ا طاث صاللت
()
بخهاثيت في ؤلاججاٍ هدٓ الٗمل للخُٕٓ بحن اإلاتزْظاث ْٚحر اإلاتزْظاثْ ،ؤن الٟغْ ١لهالر الٛحر متزْظاث.
َ ،Debbie Haski :)2009ضٞذ ال٨ك ًٖ ٠الٗال٢ت بحن الٗمل الخُٓعي ْالغٞاٍ لضٔ ٖيىت مً ()12
صعاؾت صايبي َاؾيً (
 )3023مً ألاْعبيحن جتراْح ؤٖماعَم مً ( )50-12ؾىت٢ْ ،ض ؤِْغث هخاثج الضعاؾت ْظٓص
صْلت ؤْعبيتْ ،جٓ٩هذ الٗيىت مً (
بعجباٍ بيجابي قامل بحن الٗمل الخُٓعي ْبصعا ٥الصخت ْ ،الغيا ًٖ الخياة ْ ،الىٟـ ْ ،الٗمغ اإلاخْْٓ ٘٢ظٓص ٖال٢ت
()
ؾلبيت لئل٦خئاب.
َ Ma'rof Redzuan )2011ضٞذ بلى بظغاء م٣اعهت بحن اإلاخُٖٓحن ْٚحر اإلاخُٖٓحن في ا٫ط٧اء الٓظضاوي،
صعاؾت معغوؾ عيضػان (
ً
ٚ )108حر مخُْٕٓ ،ؤِْغث هخاثج الضعاؾت ٖضم
 )168مخُٖٓا(ْ ،
ْالصسهيتْ ،ج٣ضيغ الظاثْ ،جٓ٩هذ ٖيىت الضعاؾت مً (
ْظٓص ٞغْ ١بحن اإلاخُٖٓحن ْٚحر اإلاخُٖٓحن في الظ٧اء الٓظضاوي ،ؤما باليؿبت إلاخٛحر ج٣ضيغ الظاث ْؾماث الصسهيت٣ٞ ،ض
ً
بييذ الىخاثج ؤن َىاٞ ٥غْ٢ا ٦بحرة ْظَٓغيت بحن اإلاخُٖٓحن ْٚحر اإلاخُٖٓحن ٖلى م٣ياؽ ج٣ضيغ الظاث لهالر اإلاخُٖٓحن،
()
ْٖلى مخٛحر ؾماث الصسهيت الاهلؿاَيت.
َ،Kevin, Russell & Matthew )2012ضٞذ بدض الٗال٢ت الاعجباَيت بحن الخُٕٓ ْج٣ضيغ
صعاؾت هيـحن ،وعوؾيل ،ومازيى (
 )2990مً ٧اليٟٓعهياْ ،اؾتراليا٢ْ ،ض ازخحرث الٗيىت بُغي٣ت
الظاث ْالٟ٨اءة الظاجيت ْالاظخماٖيت ،لضٔ ٖيىت مٓ٩هت مً (
ٖكٓاثيتْ ،ؤِْغث هخاثج الضعاؾت ْظٓص ٖال٢ت اعجباٍ بيجابي بحن الخُٕٓ ْج٣ضيغ الظاثْ ،الٟ٨اءة الظاجيت ْالاظخماٖيت،
()
٦ما بييذ الىخاثج ؤن الخُٕٓ يؿِم بك٩ل ٗٞا ٫في ػياصة الترابِ اإلاجخمعي.

 - 13الٗىا وي ،خىان ( :)2007اإلاؿاعضة والايثاع لضي عيىت مً معلمي ألاَـاٌ في ألاعصن ،مجلت ظامٗت الىجاح لؤلبدار (الٗلٓم الاوؿاهيت) اإلاجلض ()21
الٗضص ( )4نـ .1078 -1055

 - 14اإلاال٩ي ،ؾمغ (َ1431ـ) :مضي ئصعان ٍالباث الصعاؿاث العليا بجامعت أم اللعي لمجاالث العمٌ الخٍوعي للمعأة ؿي المجخمع
الؿعوصر ،عؾالت ماظؿخحر  ،ظامٗت ؤم ال٣غٔ٧ ،ليت التربيت.
15- eibbeD،H )2009 (: Elderly Volunteering and Well-Being: A Cross-European Comparison Based on SHARE Data, :
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.
16- Ma'rof, R ( 2011): Emotional Intelligence, Personality and Self Esteem:A Comparison of the Characteristics among
Two Categories of Subjects, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1 No. 8. pp 238- 247.
17- Kevin. M. , Russell .H & Matthew N (2012): Self-Esteem, Self-Efficacy, and Social Connectedness as Mediators of
the Relationship Between Volunteering and Well-Being, Journal of Social Service Research, pp 468-483.
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ً
زاهيا :صعاؾاث ؾابلت جىاولذ مخؼحر معجى الخياة:
 :)2007ﻫصٞذ الخٗغٖ ٝلى َبيٗت الٗال٢ت بحن ٣ٞصان اإلاٗجى ْالخٓظّ الضيجيْ،االؿـخجاباث اإلاخُغٞت ،لضٔ
صعاؾت ألاعغجي (
، )1964
ٖيىت مً ٍلبت ظامٗت بٛصاص ْلخد٣ي ٤ؤﻫـضا ٝالضعاؾت ٖعب الباخض ْ٦ي ٠م٣ياؽ اإلاٗجى لىغمبى وماَىلً (
ً
ٍ )600البا ٍْالبت ْؤًْدث الىخاثج ؤن ﻫىاٖ ٥ال٢ت
ْنمم الباخض م٣ياؽ الخٓظّ الضيجيْ ،خْ٨ىث ٖيىت الضعاؾت من (
طاث صاللتبدهائيت بين مخٛيعاث الضعاؾت الشالزت ْ ،ؤن لضحهم مؿخْياث معخٟٗت من اإلاٗجى ٞي الخياة ْالخٓظّ الضيجي،
ْىمٍ االؿخجابت اإلاخُغٞتْ ،لم خُّع الىخاثج ٞعْ ١طاث صاللت بدهائيت بـين الظٓ٧ع ْاإلىار من ٍلبت الجامٗت ٞـي
مؿخْٔ ٣ٞصان اإلاٗجى (الُ٣ب ألازغ للمٗجى في الخياة) لضحهم بيىما ُّعث ٞعْ ١طاث صاللت ادهائبت ٞي مؿخْٔ ٣ٞصان
()
اإلا٘وى بحن ٍلبت الخسهو الٗلمي ْاإلىؿاىي من ٍلبت الجامٗت لهالر ٍلبت الخسهو الٗلمي.
َ :)2007ض ٝبلي جدضيض الٟغْ ١في مٗجي الخياة (ؤلاهجاػ ،الٗال٢اث ،الضيً ،ؾمٓ الظاث ،ج٣بل الظاث،
صعاؾت عاض ي (
اإلآصة ،اإلاٗاملت الٗاصلت) بحن زغيجي الجامٗت الٗاملحن ْالٗاَلحن ًٖ الٗمْ ،٫الخٗغٖ ٝلى جإزحر مخٛحرر الىٕٓ ْمضة البُالت
ٖلى مٗجي الخياة ٦ْ ،ظل ٪الخد ٤٣مً َبيٗت الٗال٢اث بحن مٗجي الخياة لضٔ زغيجي الجامٗت الٗاَلحن ًٖ الٗمل ْ٧ل مً
 )452مً زغيجي الجامٗاث اإلاهغيت اؾخجابٓا إلا٣ياؽ مٗجي الخياةْ ،ارجباع ال٣يم
ال٣يم ْالٗضاثيت ،جٓ٩هذ ٖيىت البدض مً (
ً
ْم٣ياؽ الٗضاثيت (بٖضاص الباخشت) ٢ْ ،ض ؤقاعث هخاثج البدض بلي ْظٓص ٞغْ ١صالت بخهاثيا بحن زغيجي الجامٗت الٗاملحن
ً
ْالٗاَلحن ًٖ الٗمل في مٗجي الخياة ْطل ٪في نالر الٗاملحن٦ ،ما ؤقاعث الىخاثج بلي ْظٓص ٞغْ ١صالت بخهاثيا بحن الظٓ٧ع
ً
ْؤلاهار مً الٗاَلحن ًٖ الٗمل في مٗجي الخياة ْطل ٪في نالر ؤلاهار٦ ،ظل ٪اجطر ْظٓص ٞغْ ١صالت بخهاثيا بحن
الٗاَلحن ًٖ الٗمل إلاضة ج٣ل ًٖ ( )5ؾىٓاثْ ،الٗاَلحن إلاضة ( )5ؾىٓاث ٞإ٦ثر في مٗجي الخياة ْطل ٪في نالر اإلاجمٖٓت
ً
ألاْلي٦ ،ما ؤقاعث الىخاثج بلي ْظٓص ٖال٢اث مٓظبت صالت بخهاثيا بين مٗجي الخياة ْال٣يم (ؤلاهجاػ ،الاهخماء ،الاَخمام
بالبيئت ،الاَخمام باآلزغيً ،الابخ٩اعيت،الغٞاَيت اإلااليت ،الصخت ْاليكاٍ ،الخٓاي٘ ،الاؾخ٣الليت ،الٓالء لؤلؾغة ؤْ الجماٖت،
الِٟم الٗلمي ،السهٓنيت،اإلاؿئٓليت ،الغْخاهيت)  ،بيىما بييذ الىخاثج ْظٓص ٖال٢ت ؾالبت بحن مٗجي الخياة ْالٗضاثيت لضر
()
الٗاَلحن ًٖ الٗمل.
َ :)2007ضٞذ ٞدو الٗال٢ت بحن مٗجى الخياة ْمٓاَغ الصخت الىٟؿيت الؿلبيت،بياٞت بلى مٗغٞت ألازغ
صعاؾت كاؾم (
اإلاترجب مً السبرة الهٓٞيت في ٦ال مً مٗجى الخياة ْمٓاَغ الصخت الىٟؿيت الؿلبيت .جٓ٩هذ ٖيىت الضعاؾت مً مجمْٖخحن
ً
مً الظٓ٧ع مجمٖٓت مً اإلاخهٓٞت ٖضصَم(ٞ )46غصا .ؤما اإلاجمٖٓت الازغر ٞهي مً ٚحر اإلاخهٓٞت بلٖ ٜضصَم(ٞ )44غصا٢ْ.ض
اؾخسضمذ الضعاؾت ازخباعيً َما (ملياؽ الصخت الىـؿيت،ئعضاص/عماص الضيً ئؾماعيل وؾيض عبض الخميض
ْ )1998جٓنلذ الضعاؾت بلى الىخاثج ْظٓص ٞغْ ١صالت بحن
 )1973و(ملياؽ معجى الخياة ئعضاصَ/اعون الغقيضر(،
مغس ي(،
اإلاجمٖٓخحن في بٗضر مٗجى الخياة (الثراء الٓظٓصر -الغيا الٓظٓصر) لهالر مجمٖٓت اإلاخهٓٞت٦ ،ظلْ ٪ظٓص ٞغْ ١صالت
بحن اإلاجمٖٓخحن في مٓاَغ الصخت الىٟؿيت الؿلبيت (الا٦خئاب -ال٣ل-٤السٖٓ ٝلى الصخت ْؤٖغاى الؿيٓ٩ؾٓماجي)٪
لهالر مجمٖٓت ٚحر اإلاخهٓٞت٦.ما اهتهذ الضعاؾت بلى ْظٓص اعجباٍ صا ٫ؾالب بحن مٗجى الخياة ْالصخت الىٟؿيت الؿلبيت.
 - 18ألاٖغجي،ببغاَيم ( :)2007ؿلـضان اإلاعجى وعالكخه بالخىحه الضيجي وهمِ االؿخجاباث اإلاخُغؿت لضي ٍلبت حامعت بؼضاص ،عؾالت
ص٦خٓعاٍ ٨ ،ليـت التربيت ،ظامٗت ابن عكص :بٛضاص.
 - 19عاضخي٢ٓٞ ،يت ( :)2007معجى الخياة لضر عيىت مً زغيجي الجامعت العاَلحن عً العمل وعالكخه بالليم والعضاةيت ،اإلاجلت اإلاهغيت
للضعاؾاث الىٟؿيت ،اإلاجلض (  ،)7الٗضص (،) 57م .464-429
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ْ اهتهذ الضعاؾت بلى بن الخٟاٖل بحن مٗجي ْؾىٓاث الخهٓ ٝلّ ٢ضعة جيبايت ٖ٨ؿيت للصخت الىٟؿيت الؿلبيت ،ؾٓاء ٧ان
()
طل ٪مً زال ٫الاعجباٍ اإلاخٗضص ؤْ ا٫ظؼجي.
َ :)2009ضٞذ بلى ازخباع ٗٞاليت بغهامج بعقاصٔ ٢اثم ٖلى ٞىياث الٗالط باإلاٗجى فى ز٢ ٌٟل ٤الٗىٓؾت
صعاؾت البهام (
ْجدؿحن مٗجى الخياةْ .جٓ٩هذ ٖيىت الضعاؾت ( )20مً َالباث الضعاؾاث الٗليا اإلاخإزغاث فى ؾً الؼْاط م٣ؿمحن بلى
مجمٖٓخحن ججغيليت ْيابُت ب٩ل مجها (َ )10الباث .اقخملذ ؤصْاث الضعاؾت ٖلى م٣ياسخى ٢ل ٤الٗىٓؾت ْمٗجى الخياة (
بٖضاص الباخض) باإلياٞت بلى البرهامج ؤلاعقاصٔ اإلاهمم .
ْ٢ض ٦كٟذ الضعاؾت ًٖ الىخاثج الخاليت ْ :ظٓص ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت بحن مخٓؾُاث عجب صعظاث اإلاجمٖٓخحن
الخجغيليت ْالًابُت ٖلى م٣ياؽ ٢ل ١الٗىٓؾت فى ال٣ياؽ البٗضٔ (في الاججاٍ ألاًٞل) لهالر اإلاجمٖٓت الخجغيليت ْ .ظٓص
ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت بحن مخٓؾُاث عجب صعظاث اإلاجمٖٓت الخجغيليت فى ال٣ياؾحن ال٣بلى ْالبٗضٔ ٖلى م٣ياؽ ٢ل٤
الٗىٓؾت (فى الاججاٍ ألاًٞل ) لهالر ال٣ياؽ البٗضرْْ .ظضث ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت بحن مخٓؾُاث عجب صعظاث
اإلاجمٖٓخحن الخجغيليت ْالًابُت ٖلى م٣ياؽ مٗجى الخياة فى ال٣ياؽ البٗضٔ (فى الاججاٍ ألاًٞل ) لهالر اإلاجمٖٓت
الخجغيليتْْ .ظٓص ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت بحن مخٓؾُاث عجب صعظاث اإلاجمٖٓت الخجغيليت فى ال٣ياؾحن ال٣بلى ْالبٗضٔ
ٖلى م٣ياؽ مٗجى الخياة (في الاججاٍ ألاًٞل) لهالر ال٣ياؽ البٗضرْٖ.ضم ْظٓص ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت بحن
مخٓؾُاث عجب صعظاث اإلاجمٖٓت الخجغيليت ٖلى م٣ياؽ ٢ل ٤الٗىٓؾت فى ال٣ياؾحن البٗضٔ ْالخدبعي٦ْ.ظلٖ ٪ضم ْظٓص
ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت بحن مخٓؾُاث عجب صعظاث اإلاجمٖٓت الخجغيليت ٖلى م٢ياؽ مٗجى الخياة فى ال٣ياؾحن البٗضٔ
()
ْالخدبعي.
َ :)2010ضٞذ ال٨ك ًٖ ٠مٗجي الخياة في ٖال٢خّ بالخٟائْ ٫الدكائم ْطلٖ ٪لي ٖيىت مً
صعاؾت ئؾماعيل و شخاجت (
لخاصر ال٣بٓع(الٟداعيً) ،اؾخسضم الباخشان ؤصاجحن َما :م٣ياؽ مٗجي الخياة مً بٖضاص ميكيل ؾدبجغ ْازغْن
َ ،)1996ب٣ذ جل ٪ألاصْاث ٖلي ٖيىت
)2006ثعظمت الباخشتْ ،ال٣اثمت الٗغبيت للخٟائْ ٫الدكائم بٖضاص أخمض عبض الخالم(
(
ً
ٓ٢امِا(ٞ )30غصا مً لخاصر ال٣بٓع الظٓ٧ع بإخضر ٢غر مدآٞت اإلاىياْ ،زلهذ الضعاؾت بلي ٖضة هخاثج ؤَمِا:ؤن مٗجي
ً
الخياة ييخٓم في بٗضيً مِمحن َما :الٓظٓص ْالبدض.ؤيًا ْظضث ٖال٢ت اعجباَيّ طاث صاللت بخهاثيت بحن ؤبٗاص مٗجي الخياة
ً
ْالخٟائْ ٫الدكائم لضر ٖيىت البدض٦ ،ما ؤؾٟغث الىخاثج ًٖ ْظٓص ٞغْ ١صالت بخهاثيا بحن مغجٟعي ْمىسٟطخي مٗجي
()
الخياة في الدكائم ْالخٟائ.٫
َ :)2010ضٞذ الخٗغٖ ٝلى مؿخٓٔ مٗجى الخياة ْٞاٖليت الظاث ْ٦ظل ٪مٗغٞت الٗال٢ت بيجهما لضٔ ٖيىت مً
صعاؾت ػيضان (
َ )125البت مً زاهٓياث مدآٞت نالح الضيً ً٢ /اء ج٨غيذ٢ْ ،ض ٢امذ
َالباث اإلاغخلت الاٖضاصيت٢ْ ،ض بلٛذ ٖيىت البدض (

٢ - 20اؾمٖ ،بض اإلاغيض ( :)2007معوى الخياة لضي اإلاخهىؿت وعالكخه بالصخت الىـؿيت ،اإلاجلت اإلاهغيت للضعاؾاث الىٟؿيت ،اإلاجلض (،)7
الٗضص ( ،)57نـ .264 -233
 - 21البهام ،ؾيض (:)2009ؿعاليت ؤلاعقاص باإلاعجى فى زـٌ كلم العىىؾت وجدؿحن معجى الخياة لضي َالباث الضعاؾاث العليا
اإلاخأزغاث فى ؾً الؼواج ،اإلاجلت اإلاهغيت للضعاؾاث الىٟؿيت ،اإلاجلض ،)19(،الٗضص ( ،)65نـ .213 -167
 - 22بؾماٖيل ،خؿام ْ شخاجت ،ؾاميت ( :)2010معجى الخياة وعالكخه بالخـاؤٌ والدكاؤم لضي عيىت مً لخاصر اللبىع ،مجلت صعاؾاث
هٟؿيت -عابُت الازهاثيحن الىٟؿيحن اإلاهغيت،اإلاجلض ( )20الٗضص ( )4م م .436 -397
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٢ْ .)2008ض
الباخشت بلىاء م٣ياؽ إلاٗجى الخياة .ؤما اإلاخٛحر الشاوي ٞاٖليت الظاث خيض اٖخمضث الباخشت ٖلى م٣ياؽ مدمٓص (
()
ؤِْغث الىخاثج :ؤن َالباث اإلاغخلت الاٖضاصيت يخمخًٗ بمؿخٓٔ ٖا ٫إلاٗجى الخياة ْٞاٖليت الظاث في ً٢اء ج٨غيذ.
)247
َ :)2011ضٞذ الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت الاعجباَيت بحن إلاٗجى الخياة ْالغيا ٖجها ْ،جٓ٩هذ ٖيىت الضعاؾت مً (
صعاؾت زىج (
َالبت مً ظلبت ظامٗت خاثل بالؿٗٓصيتْ ،اؾخسضمذ الباخشت بغْٞيل اإلاٗجى في الخياة بٖضاص واهج ) (Wong, 1998حٗغيب
ْ .)1999ؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ًٖ ْظٓص
ْ ،)2007م٣ياؽ الغيا ًٖ الخياة مً بٖضاص مجضر الضؾىقي (
ؿىكيت عاض ي (
ٖال٢ت اعجباَيت بحن مٗجى الخياة ْالغيا ٖجها٦،ما يخطر ؤن ؤَم ٖام ٫مً ٖٓامل مٗجى الخياة ْالتي يم ً٨ؤن حؿِم في الخيبا
()
بالغيا ًٖ الخياة َٓ ٖامل الضيً،يليّ ؾمٓ الظاث ،يليّ ج٣بل الظاث.
َ :)2012ضٞذ الخٗغٖ ٝلى مؿخْٔ اإلاٗجى ٞي الخياة لضٔ ٍلبت جامٗت بٛصاص ْالخٗغٖ ٝلى الٟغْٞ ١ي
صعاؾت عبض الىاةلي (
مؿخْٔ مٗىى الخياة خبٗا إلاخػيعاث الجيـْ ،الخسهوْ ،الخٗغٖ ٝلى مؿخْٔ ىمٍ الصسهيت (ْ ،)A,Bالخٗغٖ ٝلى
الٟغْٞ ١ي مؿخْٔ ىمٍ الصسهيت ( ) A,Bخبٗا إلاخٛحراث الجيـْ ،الخسهوْ ،الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بين اإلاٗجى ٞي الخياة
ْىمٍ الصسهيت ( . )A,Bاؿخسصمث الباخشت م٣ياؽ اإلاعى ٞي الخياة اإلاٗغب ْاإلا٨يٖ ٠لى ا٫بيئت الٗغا٢يت من ٢ب ٫االٖعجي
٢ْ )2007امث الباخشت بخٗعيب م٣ياؽ ىمٍ الصسهيت (ْ )A,Bخ٨يٖ ّٟلى البيئت الٗغا٢يتْ .ؤُّعث الىخاثج بن ٍلبت
(
جامٗت بٛصاص يخمخْٗن بمؿخْٔ ٞي اإلاٗجى ٞي الخياة ْْجْص ٞعْ ١طاث صاللت ادهائبت في اإلاٗجى للخياة لهالر الظٓ٧عْ ،ال
ً
()
جٓظض ٞغْ ١في اإلاٗجى للخياة جبٗا للخسهو (ٖلمي ،بوؿاوي) .
حعليب عام على الضعاؾاث الؿابلت:
مً زال ٫اؾخ٣غاء الضعاؾاث الؿاب٣ت،يخ٣ضم الباخشان بمجمٖٓت مً اإلاالخٓاث،مً ؤظل جد٣يْ ٤حٗٓيم ؤلاؾخٟاصة مجها
ْاؾدشماعَا ْجْٓيِٟا في الضعاؾت الخاليت:
ً
 - 1ازخلٟذ الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاْلذ الخُٕٓ في ؤَضاِٞا جبٗا ألَضا ٝالباخشحن ٞمجها ما ع٦ؼث ٖلى الغيا ًٖ الخياة،
الغٞاَيت،الؿٗاصة ،ج٣ضيغ الظاث ،الٟ٨اءة ؤلاظخماٖيت ،الظ٧اء الٓظضاوي ،ؾماث الصسهيت ،الاججاٍ هدٓ مماعؾت الٗمل
الخُٓعي .في خحن ع٦ؼث الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاْلذ مخٛحر مٗجى الخياة في اَضاِٞا ،خيض ع٦ؼث ٖلى صعاؾت الٗال٢ت بحن
مٗجى الخياة ْالخٟائْ ٫الدكائم ،همِ الصسهيت ،الخٓظّ الضيجي ،اإلاؿاهضة الاظخماٖيت ،الخالت اإلاؼاظيت ،ؾمٓ الظاث،
ؤلاهجاػ ،الصخت الىٟؿيتٞ ،اٖليت الظاثْ .جسخل ٠الضعاؾت الخاليت ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت في جىاْلِا إلاخٛحر مٗجى الخياة.

 - 23ػيضان ،عبيٗت ( :)2010معجى الخياة وعالكخه بـاعليت الظاث لضي َلبت اإلاغخلت الاعضاصيت ،مجلت ظامٗت ج٨غيذ للٗلٓم ؤلاوؿاهيت،
اإلاجلض ( ،)12الٗضص ( ،)6نـ نـ .540 -505
 - 24زٓط ،خىان ( :)2011معجى الخياة وعالكخه بالغيا عنها لضي َالباث الجامعت باإلاملىت العغبيت الؿعىصيت  ،مجلت الٗلٓم التربٓيت
ْالىٟؿيت بجامٗت ال٣غٔ ،اإلاجلض ( ،)3الٗضص ( ،)2نـ نـ .44-12
ٖ - 25بض الٓاثلي،ظميلت(،)2012اإلاعجى ؿي الخياة وعالكخه بىمٍ الصخهيت()A,Bلضي ٍلبت حامعت بؼضاص،مجلت ألاؾخاط،الٗضص
(،)20م.664 -609
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 - 2جباييذ ٖيىاث الضعاؾاث الؿاب٣ت مً باخض ألزغ٣ٞ ،ض اقخملذ جل ٪الضعاؾاث ٖلى ٖيىاث مسخلٟت مشل :الُلبت
الجامٗيحن ،اإلاٗلمحن ْاإلاٗلماث ،اإلاؿىحن ،اإلاغؤة ،خٟاعر ال٣بٓعْ ،اإلاخهٓٞتْ .جخ ٤ٟالضعاؾت الخاليت م٘ بٌٗ الضعاؾاث
الؿاب٣ت في جُيِ٣ا ٖلى ٖيىت مً الُلبت الجامعييً.
 - 3جخ ٤ٟالضعاؾت الخاليت م٘ مٗٓم الضعاؾاث الؿاب٣ت في اؾخسضامِا اإلاىهج الٓنٟي الخدليلي باٖخباعٍ اإلاىهج اإلاىاؾب لِظٍ
الضعاؾت.
 - 4مً خيض الىخاثج ،جٓنلذ هخاثج الضعاؾاث الؿاب٣ت بلى ما يلي:
ؤن الغيا ًٖ الخياة لضٔ اإلاكاع٦حن في الٗمل الخُٓعي ؤًٞل مً ؤ٢غاجهم الظيً لم يكاعٓ٧ا في الٗمل الخُٓعي.ؤن مٗٓ٢اجمكاع٦ت الكباب ٞي الٗم ٫الخٍْٖي ،ﻫي :االىكٛا ٫بالصعاؿت ْاالﻫخمام باألمْع الكسهيتٖ ْ ،صم جٓاٞغالمٗلْماث دْ ٫الخٍْٕ ْؤما٨ىّ ْؤْ٢اخّٖ ،صم ْجـْص مـهصا٢يتْ ،ال يْجص ا٢خىإ باألؿلْب.
ْظٓص اعجباٍ بيجابي بحن الٗمل الخُٓعي ْبحن الكٗٓع بالغٞاَيت ْخؿً الخاْ ،٫الؿٗاصةْ ،الغيا ًٖ الخياةْ ،ج٣ضيغالظاثْ ،الصخت الىٟؿيت.
الضْا ٘ٞألا٦ثر ؤَميت في ص ٘ٞالٟغص لؿلٓ ٥الخُٕٓ هي الضيً ،الخٗؼيؼ الظاحي ،اإلاؿاْليت ،الٟ٨اءة .ْظٓص ٖال٢ت اعجباَيت مٓظبت بحن ٧ل مً مٗجى الخياةْ ،الِٓيت الضيييت ْبحن مٓاَغ الصخت الىٟؿيتْ،الضاٗٞيتلئلهجاػ،الاهخماء،الاَخمام بالبيئت،الاَخمام باآلزغيً،الابخ٩اعيت،الغٞاَيت اإلااليت،الصخت ْاليكاٍ،الخٓاي٘،الاؾخ٣الليت،
الٓالء لؤلؾغة ؤْ الجماٖت،الِٟم الٗلمي،السهٓنيت،اإلاؿئٓليت،الغْخاهيت.
ؿغوى الضعاؾت:
في يٓء ما ْعص في ؤصبياث الضعاؾاث الؿاب٣ت ْؤلاَاع الىٓغر نا ٙالباخشان الٟغيياث الخاليت:
 - 1ال جٓظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثيت بحن مماعؾت الٗمل الخُٓعي ْالكٗٓع بمٗجى الخياة.
ً
 - 2ال جٓظض ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت بحن مخٓؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت في مماعؾت الٗمل الخُٓعي جبٗا إلاخٛحر
مؿخٓٔ صزل ألاؾغة.
ً
 - 3ال ثْظض ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت بحن مخٓؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت في الكٗٓع بمٗجى الخياة جبٗا إلاخٛحر
مؿخٓٔ صزل ألاؾغة.
ئحغاءاث الضعاؾت :
ً
أوال:مىهج الضعاؾـت:اؾخسضم الباخشان في الضعاؾت الخاليت اإلاىهج الىنـي الخدليلي ،بٓن ّٟاوؿب اإلاىاهج اإلاالثمت لخد٣ي٤
ً ً
ً
ً
ؤَضا ٝالضعاؾتْ ،يٗخمض ٖلى صعاؾت الٓاَغة ٦ما جٓظض في الٓاْ، ٘٢حهخم بٓنِٟا ْنٟا ص٢ي٣اْ ،يٗبر ٖجها حٗبحرا ٦ميا.
ً
زاهيا:مجخمع الضعاؾـت ألانلي :يخٓ٩ن مجخم٘ الضعاؾت مً ظمي٘ َلبت ظامٗاث ظىٓب ُ٢إ ٚؼة ( ال٣ضؽ اإلاٟخٓخت،
ْؤلاؾالميتْ ،ألا٢صخى ).
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ً
)510
زالثا:عيىت الضعاؾت٢:ام الباخشان بازخياع ٖيىت الضعاؾت بُغي٣ت الٗيىت الٗكٓاثيتْ ،اقخملذ ٖيىت الضعاؾت ٖلى (
َالب مً َلبت جل ٪الجامٗاث .
ً
عابعا :أصواث الضعاؾت :اؾخسضم الباخشان ألاصْاث الخاليت :
ً
أوال  :ملياؽ مماعؾت العمل الخُىعي  :بٖضاص الباخشان .
٢ام الباخشان باإلَالٕ ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاْلذ الٗمل الخُٓعي٦ ،ما ٢اما بةظغاء مغاظٗت لٗضص مً اإلا٣اييـ
َ1425ـ)ْ .يخٓ٩ن اإلا٣ياؽ في نٓعجّ
 ،)2011و العامغ (
طاث الهلت بمخٛحر الٗمل الخُٓعي ،مشل م٣ياؽ ٧ل مً ( :اإلااليي (
ً
ً
ً
الجهاثيت مً (٣ٞ )20غة ،جٓي٘ ؤمام ٧ل ٣ٞغة البضاثل الخاليت (:يدضر صاثما ، ،يدضر ؤخياها ،ال يدضر مُل٣ا ) ْيُلب
مً اإلاٟدٓم جدضيض البضيل الظر يىُبٖ ٤ليّ ْٖ .غى الباخشان اإلا٣ياؽ ٖلى مجمٖٓت مً اإلاد٨محن مً ؤًٖاء َيئت
الخضعيـ في ؤ٢ؿام ٖلم الاظخمإ ْٖلم الىٟـ في الجامٗاث الٟلؿُيييتْ،طل ٪لل٨ك ًٖ ٠مضٔ ْيٓح ال٣ٟغاث ،
ْمىاؾبتها البيئت ال٠لؿُيييتْ ،ؾالمت ْْيٓح الهياٚت اللٓٛيت لل٣ٟغاث٢ْ ،ض خاػث ٣ٞغاث اإلا٣ياؽ ٖلى اجٟا١
ً
ْاظمإ الؿاصة اإلاد٨محن ْ .جم ازخياع ٖيىت ٖكٓاثيت اؾخُالٖيت ٓ٢ Pilot Study Sampleامِا (َ )50البا مً َلبت
الجامٗاث في ظىٓب ُ٢إ ٚؼة ،بهض ٝالخد ٤٣مً نالخيت م٣ياؽ مماعؾت الٗمل الخِْعي للخُبي ٤في البيئت
الٟلؿُيييت مً زال ٫الخد ٤٣مً الاحؿا ١الضازلي ْ ،مضٔ اعجباٍ ٧ل ٣ٞغة بالضعظت ال٩ليت٦ ،ما جد ٤٣الباخشان مً
طل ٪بةيجاص مٗامالث الاعجباٍ باؾخسضام مٗامل الاعجباٍ بحرؾٓنْ ،بل ٜمٗامل الاعجباٍ ال٨لي بحن ظمي٘ ٣ٞغاث
اإلا٣ياؽ ) َْٓ (0.69مٗامل اعجباٍ ُّ
يض ٫طلٖ ٪لى ٓ٢ة ؤلاحؿا ١الضازلي ل٣ٟغاث م٣ياؽ الٗمل الخُٓعي ظميِٗا .
حضوٌ عكم ( :)1يبحن معامل اعجباٍ صعحت ول ؿلغة مً ملياؽ الخُىع والضعحت اليليت له.
م
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

معامـل الاعجبـاٍ
0.67
0.53
0.66
0.64
0.54
0.61
0.57
0.47
0.51
0.55

م
مؿخـىي الـضاللـت
-11
**
-12
**
-13
**
-14
**
-15
**
-16
**
-17
**
-18
**
-19
**
-20
**
معامل الاعجباٍ الىلي0.69 :

* *صالت عىض مؿخىي
0.01

معامـل الاعجبـاٍ
0.49
0.47
0.57
0.45
0.47
0.59
0.69
0.42
0.41
0.52

مؿخـىي الـضاللـت
*
**
**
*
**
**
**
*
**
**

*صالت عىض مؿخىي
0.05

.0.05
ْ ،0.01
يخطر ؤن ظمي٘ ٣ٞغاث اإلا٣ياؽ ٢ض خ٣٣ذ اعجباَاث صالت م٘ الضعظت ال٩ليت ٖىض مؿخٓٔ صاللت ؤ٢ل مً
٢ام الباخشان باؾخسغاط مٗامل زباث م٣ياؽ ؤلاججاٍ هدٓ مماعؾت الٗمل الخُٓعي بُغي٣ت الٟا ٦غْهبار٢ْ ،ض بل ٜمٗامل
 )0.87بٗض الخٗضيل باؾخسضام مٗاصلت ؾبحرمان
زباجّ (٢ْ ،)0.85ض بلٛذ ٢يمت مٗامل الشباث بُغي٣ت الخجؼثت الىهٟيت ،ع = (
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ً
 )0.01ألامغ الظر يضلل ٖلى صعظت ظيضة مً الشباث جٟي بمخُلباث
بغاْنْ ،هي ٢يمت صالت بخهاثيا ٖىض مؿخٓٔ صاللت (
الضعاؾت.
ً
زاهيا  :ملياؽ معجى الخياة  :بٖضاص الباخشان .
٢ام الباخشان باإلَالٕ ٖلى الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاْلذ مخٛحر مٗجى الخياة٦ ،ما ٢اما بةظغاء مغاظٗت لٗضص مً
ْ، eahciM )2006م٣ياؽ ميس ي و واْم
اإلا٣اييـ طاث الٗال٢ت بمِٟٓم مٗجى الخياة ،مشل م٣ياؽ ٧ل مً :ؾديجغ (
ً
ْ .)2006يخٓ٩ن اإلا٣ياؽ في نٓعجّ الجهاثيت مً (٣ٞ )20غة،جٓي٘ ؤمام ٧ل ٣ٞغة البضاثل الخاليت  (:جىُب ٤صاثما ،جىُب٤
(
ً
ً
ؤخياها،ال جىُب ٤مُل٣ا ) ْيُلب مً اإلاٟدٓم جدضيض البضيل الظر يىُبٖ ٤ليّ ْ.جم ٖغى الباخشان اإلا٣ياؽ ٖلى
مجمٖٓت مً اإلاد٨محن مً ؤًٖاء َيئت الخضعيـ في ؤ٢ؿام ٖلم الىٟـ في الجامٗاث الٟلؿُيييتْ ،طل ٪لل٨كًٖ ٠
مضٔ ْيٓح ال٣ٟغاثْ،مىاؾبتها البيئت الٟلؿُيييتْ ،ؾالمت ْْيٓح الهياٚت اللٓٛيت لل٣ٟغاث٢ْ ،ض خاػث ٣ٞغاث
اإلا٣ياؽ ٖلى اجٟاْ ١اظمإ الؿاصة اإلاد٨محن ْ .ازخحرث ٖيىت ٖكٓاثيت اؾخُالٖيت ٓ٢ Pilot Study Sampleامِا ()50
ً
َالبا مً َلبت الجامٗاث في مدآٞاث ٚؼة ،بهض ٝالخد ٤٣مً نالخيت م٣ياؽ مٗجى الخياة للخُبي ٤في البيئت
الٟلؿُيييت مً زال ٫الخد ٤٣مً الاحؿا ١الضازلي إلا٣ياؽ مٗجى الخياةْ ،مضٔ اعجباٍ ٧ل ٣ٞغة بالضعظت ال٩ليت٦ ،ما
جد ٤٣الباخشان مً طل ٪بةيجا ص مٗامالث الاعجباٍ باؾخسضام مٗامل الاعجباٍ بحرؾٓنْ ،بل ٜمٗامل الاعجباٍ ال٨لي بحن
ظمي٘ ٣ٞغاث اإلا٣ياؽ ) َْٓ (0.66مٗامل اعجباٍ ُّ
يض ٫طلٖ ٪لى ٓ٢ة ؤلاحؿا ١الضازلي ل٣ٟغاث م٣ياؽ مٗجى الخياة
ظميِٗا .
حضوٌ عكم (:)2يبحن معامل اعجباٍ صعحت ول ؿلغة مً ملياؽ معجى الخياة والضعحت اليليت له.
م
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

معامل
م
معامـل الاعجباٍ مؿخـىي الضاللت
الاعجباٍ
0.48
-11
**
0.71
0.67
-12
**
0.54
0.56
-13
**
0.62
0.47
-14
**
0.61
0.52
-15
**
0.57
0.57
-16
**
0.60
0.64
-17
**
0.58
0.46
-18
**
0.66
0.66
-19
**
0.52
0.53
-20
**
0.59
معامل الاعجباٍ الىلي0.66 :

* *صالت عىض مؿخىي
0.01

مؿخـىي الـضاللت
*
**
**
*
**
**
**
*
**
**

*صالت عىض مؿخىي
0.05

.)0.05
(ْ ،)0.01
يخطر ؤن ظمي٘ ٣ٞغاث اإلا٣ياؽ ٢ض خ٣٣ذ اعجباَاث صالت م٘ الضعظت ال٩ليت ٖىض مؿخٓٔ صاللت (
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٢ام الباخشان باؾخسغاط مٗامل زباث م٣ياؽ مماعؾت الٗمل الخُٓعي بُغي٣ت الٟا ٦غْهبار٢ْ ،ض بل ٜمٗامل زباجّ (،)0.80
 )0.83بٗض الخٗضيل بمٗاصلت ؾبحرمان بغاْنْ ،هي ٢يمت صالت
٦ما بلٛذ ٢يمت مٗامل الشباث بُغي٣ت الخجؼثت الىهٟيت ،ع =(
ً
 ،)0.01ألامغ الظر يضلل ٖلى صعظت ظيضة مً الشباث جٟي بمخُلباث الضعاؾت.
بخهاثيا ٖىض مؿخٓٔ صاللت ؤ٢ل مً (
مىاككت و جـؿحر هخاةج الضعاؾت :
الىخاةج اإلاخعللت بؿإاٌ الضعاؾت ألاوٌ ْ:ههَّ :ل جٓظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثيت بحن مماعؾت الٗمل الخُٓعي ْالكٗٓع
بمٗجى الخياة؟ ْلئلظابت ًٖ َظا الؿاا ٫اؾخسضم الباخشان مٗامل اعجباٍ بحرؾٓن إليجاص الٗال٢ت الاعجباَيت بحن اإلاكاع٦ت في
مماعؾت الٗمل الخُٓعي ْالكٗٓع بمٗجى الخياة.
حضوٌ ( :)3يبحن معامل اعجباٍ بحرؾىن.
اإلاخؼحر اإلاؿخلل

اإلاخؼحر الخابع الكعوع بمعجى الخياة

مماعؾت العمل الخُىعي

* * 0.78

* * صالت عىض مؿخىي
0.01
يخطر مً بياهاث ظضْْ )3( ٫ظٓص ٖال٢ت اعجباَيت مٓظبت بحن مماعؾت الٗمل الخُٓعي ْالكٗٓع بمٗجى الخياة٢ْ ،ض بلٛذ
ً
ْ )0.01هسلو مً َظٍ الىديجت ؤهّ
ْ )0.78هي ٢مت مغجٟٗت ْمٓظبت ْصالت بخهاثيا ٖىض مؿخٓٔ صاللت (
٢يمت مٗامل الاعجباٍ (
٧لما اعجٟٗذ الضعظاث الضالت ٖلى مماعؾت الٗمل الخُٓعي اعجٗ٣ذ الضعظاث الضالت ٖلى مؿخٓٔ الكٗٓع بمٗجى الخياة،
ً
ً
ْيم ً٨جٟؿحر طل ٪ؤن الٗمل الخُٓعي يغجبِ اعجباَا ْزي٣ا بال٣يم ْالٛاياث ؤلاوؿاهيت الىليلت٦ ،ما يٗخبر الٗمل الخُٓعي
َا٢ت مخإنلت في صازل الٟغص جض ّٗٞلل٣يام بٗمل السحرَْ ،ظٍ الضْا ٘ٞجدخاط بلى بقبإٞ ،ةطا جد٣٣ذ خالت ؤلاقبإ قٗغ
الٟغص بالغخت الىٟؿيت ،بالغيا ْالؿٗاصةْ ،الكٗٓع بخد٣ي ٤م٨ؿب صيجيْ ،ػياص ؤلاخؿاؽ بالظاثٞ ،اإلاخُٕٓ َٓ الصسو
الظر يسسغ هٟؿّ ًٖ َٓاٖيت ْصْن ب٦غاٍ ؤْ ي ٍٓٛزاعظيت إلاؿاٖضة ْمااػعة آلازغيًْ ،جخَ ٤ٟظٍ الىديجت م٘ ما جٓنل
بليّ ليىجل وعؿاكه
((Leangle, et al, 2004,مً ؤن مٗجى الخياة الصسصخي ْالىٟسخي يمشل ؤَم بهجاػاث الغْح ؤلاوؿاهيت إلاجابهت الخياة التي جٓاظّ
الٟغص ْ٦يٟيت ؤن يخسظ مىُ٣ت ْؾُى بحن بم٩اهياجّ ْاإلاُالب ٚحر اإلادضصة في خياجىا اإلاٗانغة.
الىخاةج اإلاخعللت بؿإاٌ الضعاؾت الثاوي ْ:ههَّ َْٓ:ل جٓظض ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت بحن مخٓؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص
ً
ٖيىت الضعاؾت في مماعؾت الٗمل الخُٓعي جبٗا إلاخٛحر مؿخٓٔ صزل ألاؾغةْ .لئلظابت ٖلى َظا الؿاا ٫اؾخسضم الباخشان
ازخباع جدليل الخبايً ألاخاصر  One Way ANOVAلٟدو ؤزغ مؿخٓٔ الضزل ٖلى مماعؾت الٗمل الخُٓعي لضٔ ؤٞغاص ٖيىت
الضعاؾتْ ،الجضْ ٫الخالي يبحن ٢يمت ( )F
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حضوٌ ()4جدليل الخبايً ألاخاصر لضعحاث أؿغاص العيىت في أصائهم على ملياؽ مماعؾت العمل الخُىعي خؿب مخؼحر
مؿخىي صزل ألاؾغة
اإلالياؽ
مماعؾت الٗمل
الخُٓعي

صعحاث
الخغيت
2.00

مخىؾِ
اإلاغبعاث
0.95
0.05

مهضع الخبايً

مجمىع اإلاغبعاث

بحن اإلاجمٖٓاث

0.19

صازل اإلاجمٖٓاث
اإلاجمٕٓ

4.85

507

5.04

509.00

كيمت F
1.18

مؿخىي
الضاللت
ٚحر صالت
ً
بخهاثيا

ً
جبحن مً زال ٫ظضْٖ )4( ٫ضم ْظٓص ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت في مماعؾت الٗمل الخُٓعي جبٗا إلاخٛحر مؿخٓٔ صزل ألاؾغة
ْ ،حكحر َظٍ الىديجت ؤن مؿخٓياث الضزل اإلاسخلٟت للُلبت ،ال ؤزغ لِا في مماعؾت الٗمل الخُٓعيٞ ،االم٩اهياث اإلااصيت
اإلاخٓايٗت ال ج ٠٣حجغ ٖثرة ؤمام مماعؾت الٗمل الخُٓعي في اإلاجخم٘ٞ ،الٗامل اإلااصر ليـ َٓ اإلآظّ إلاماعؾت الٗمل
َ1421ـ) للخُٕٓ بإهّ "،الجِض ْالٗمل الظر يٓ٣م بّ ٞغص ؤْ
الُٓعيَْ،ظا الخٟؿحر يدؿ ٤م٘ حٗغي( ٠عبض هللا الخُيب،
ظماٖت ؤْ جىٓيم بهض ٝج٣ضيم زضماتهم للمجخم٘ ،ؤْ ٞئت مىّ صْن جٓ ٘٢لجؼاء ماصر م٣ابل ظِٓصَم "ٞ،الٗمل الخُٓعي
يٗخبرمماعؾت بوؿاهيت،جضٖ ٫لى خيٓيت الٟغص ْوكاَّ؛ خيض يؿاَم في اؾخٛالَ ٫ا٢اث ألاٞغاص في مجاالث مشمغة َْاصٞت،
َْٓ  -بال ق-٪ع٦حزة ؤؾاؾيت في بىاء اإلاجخمْ٘ ،في وكغ الخماؾ ٪الاظخماعي بحن ؤٞغاصٍ ْ.ما يمحز الٗمل الخُٓعي ْظٓص عٚبت
خ٣ي٣يت ْناص٢ت ٖىض اإلاخُٕٓ للٗمل بضا ٘ٞطاحي ،مصخٓبا بةيمان ٖمي ،٤بإَميت ما يٓ٣م بّْ ،يٓ٩ن مؿخٗضا في ؾليل طل٪
ؤن يًخي بٓ٢خّ إلهجاػٍْ ،ؤن يى ٤ٟمً ؤمٓالّ  -ؤخياها  -إلجمامّ م٘ مكاع٦ت آلازغيًِ .
الىخاةج اإلاخعللت بؿإاٌ الضعاؾت الثالث  ْ:ههَّ َْٓ:ل جٓظض ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت بحن مخٓؾُاث اؾخجاباث ؤٞغاص
ً
عيهت الضعاؾت في الكٗٓع بمٗجى الخياة جبٗا إلاخٛحر مؿخٓٔ صزل ألاؾغة.
ْلئلظابت ٖلى َظا الؿاا ٫اؾخسضم الباخشان ازخباع جدليل الخبايً ألاخاصر  One Way ANOVAلٟدو ؤزغ مؿخٓٔ الضزل
ٖلى الكٗٓع بمٗجى الخياة لضٔ ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾتْ ،الجضْ ٫الخالي يبحن ٢يمت ( )F
حضوٌ ()5جدليل الخبايً ألاخاصر لضعحاث أؿغاص العيىت في أصائهم على ملياؽ معجى الخياة خؿب مخؼحر مؿخىي الضزل
اإلالياؽ
مٗجى الخياة

مهضع الخبايً

مجمىع اإلاغبعاث

بحن اإلاجمٖٓاث

0.31

صعحاث
الخغيت
2.00

مخىؾِ
اإلاغبعاث
0.15

صازل المظمٖٓاث
اإلاجمٕٓ

5.79
6.10

91.00
93.00

0.06

كيمت F
2.42

مؿخىي الضاللت
ً
ٚحر صالت بخهاثيا

ً
جبحن مً زال ٫ظضْٖ )5( ٫ضم ْظٓص ٞغْ ١طاث صاللت بخهاثيت في قٗٓع الُلبت بمٗجى الخياة جبٗا إلاخٛحر مؿخٓٔ صزل
ألاؾغةْ ،جضَ ٫ظٍ الىديجت ٖلى ؤن مٗجى الخياة ال ٖال٢ت لِا بالثراء ْال٣ٟغٞ،جَٓغ ؤلاوؿان يخمشل في ؤلام٪اهياث ْالُا٢اث
ً
اإلاخجظعة ٞيّْ ،هي التي حُٗي لالوؿان مٗجى لٓظٓصٍ َْضٞا لخياجّٞ،يّ جد٣ي ٤إلوؿاهيخّ ْبٖالء للىٟـ  ١ٓٞماصياجّ،
ٞمٗجى الخياة ال يىلش ٤مً الٓغْ ٝالا٢خهاصيت ْالاظخماٖيتْ،بهما َٓ هاب٘ مً الؿمٓ َْٓ صليل ٖلى الُِغ ْالٟٗت ْحٛليب
الجاهب الغْحي ٖلى الج اهب اإلااصرْ،جدؿَ ٤ظٍ الىديجت م٘ ما جٓنل بليّ" ئعيً ؿغوم "في ٦خابت الكِحر To have or to be
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ؤن الؿليل بلى مٗجى الخياة ي٨مً في جمؿ ٪ؤلاوؿان ب٨يىٓهخّ ْليـ بما يمل ،ّ٨بضازلّ ْليـ بساعظّْ ،وؿخُي٘ ؤن هٓضر
طلٖ ٪بر مؿل٨حن َامحن َما :البٗض ًٖ قِٓة الخمل. ٪البٗض ًٖ ألازغة بلى ؤلايشاع.
جىنياث الضعاؾت :
ً
في يٓء ؤصبياث الضعاؾتْ،اهُال٢ا مما زلهذ بليّ الضعاؾت مً هخاثج ،ؤم ً٨الخٓنل بلى مجمٖٓت مً الخٓنياث
ْاإلا٣ترخاث يلسهِا الباخشان ٞيما يلي:
 - 1ؤلاَخمام بدىميت ؤلاججاَاث ؤلايدابيت هدٓ مماعؾت الٗمل الخُٓعيْ ،جٟٗيل صْع الجامٗت في جىٓيم مماعؾت الٗمل
الخُٓعي مً زال ٫ألاوكُت اإلاسخلٟت ،لخد٣ي ٤الىمٓ الىٟسخي ْمٗجى الخياة.
 - 2جدٟحز الُلبت ٖلى اإلاكاع٦ت في الٟٗالياث اإلاجخمٗيت مً زال ٫ؤلاهسغاٍ في الٗمل الخُٓعي.
 - 3الاَخمام ؤلاٖالمي بخٖٓيت ألاٞغاص بإَميت الٗمل الخُٓعي ْصْعٍ في جىميت اإلاجخم٘ ْزضمخّ ْا٦دؿاب السبراث الخياجيت.
 - 4جًمحن اإلا٣غعاث الضعاؾيت مٓيٖٓاث ًٖ ؤَميت الٗمل الخُٓعي ْصْعٍ الخىمٓر ْالٗمل ٖلى بيجاص ٖال٢ت حٗاْن ْزي٣ت
بحن الجامٗاث ْ اإلااؾؿاث الٗاملت في اإلاجا ٫الخُٓعي.
 - 5جضٖيم ظِٓص الباخشحن إلظغاء اإلاؼيض مً الضعاؾاث ْالبدٓر خٓ ٫الٗمل الخُٓعي.
 - 6م٘الجت بٌٗ اإلاك٨الث الىٟؿيت ْالؿلٓ٦يت ْالصخيت مً ٢بيل خاالث ؤلاصمان ٖلى اإلاسضعاثْ ،ؾٓء الخ٨يْ ،٠خاالث
ؤلاهدغا ٝمً زال ٫بغامج مسُُت طاث نلت بالٗمل الخُٓعي.
صعاؾاث مؿخلبليت ملترخت :
ً
اؾخ٨ماال للجِض الظر بظ ٫في الضعاؾت الخاليت ،يغٔ الباخشان يغْعة بظغاء اإلاؼيض مً البدٓر ْالضعاؾاث ،بديض جدىاْ٫
الٗىاْيً الخاليت:
 - 1مماعؾت الٗمل الخُٓعي ْٖال٢خّ ببٌٗ مٓ٩هاث ؤلايجابيت.
 - 2بظغاء صعاؾت جدىاْ ٫مٗٓ٢اث ٖمل اإلاغؤة الخُٓعي في اإلاجخم٘ الٟلؿُيجي ْالخلٓ ٫اإلا٣ترخت للخض مجها.
 - 3صعاؾت جإزحر ؤؾاليب الخيكئت ألاؾغيت في ب٦ؿاب ألابىاء الٗمل الذَٓعي في يٓء اإلادضصاث الخاليت ( :الىٕٓ ،مؿخٓٔ
الضزل،اإلاؿخٓٔ الخٗليمي ،الخضيً).
 - 4صعاؾت الٗٓامل الاظخماٖيت ْالش٣اٞيت ْالا٢خهاصيت اإلاغجبُت بمٗجى الخياة لضٔ َلبت الجامٗت.
كاةمت اإلاغاحع:
 :)2010معجى الخياة وعالكخه بالخـاؤٌ والدكاؤم لضي عيىت مً لخاصر اللبىع،
 - 1بؾماٖيل،خؿام ْ شخاجت،ؾاميت (
مجلت صعاؾاث هٟؿيت -عابُت الازهاثيحن الىٟؿيحن اإلاهغيت،اإلاجلض ( )20الٗضص (.)4
:)2007ؿلصان اإلاعجى وعالكخه بالخىحه الضيجي وىمٍ االؿخجاباث اإلاخُغؿت لضي ٍلبت حامعت
 - 2ألاٖغجي ،ببغاَيم(
بؼضاص،عؾالت ص٦خٓعاٍ٨،ليـت التربيت ،ظامٗت ابن عكص :بٛضاص.
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 :)2009ؿعاليت ؤلاعقاص باإلاعجى فى زـٌ كلم العىىؾت وجدؿحن معجى الخياة لضي َالباث الضعاؾاث
 - 3البَام،ؾيض (
العليا اإلاخأزغاث فى ؾً الؼواج ،اإلاجلت اإلاهغيت للضعاؾاث الىٟؿيت ،اإلاجلض ،)19(،الٗضص (.)65
َ1421ـ) :صوع العمل الخُىعي في جدليم الؿالم وألامً الاحخماعيحنْ،ع٢ت ٖمل م٣ضمت بلى ماجمغ
 - 4السُيبٖ ،بض هللا (
الٗمل الخُٓعي ْألامً في الًَٓ الٗغبي ،ؤ٧اصيميت هاي ٠الٗغبيت للٗلٓم ألامىيت.
 :)2011معجى الخياة وعالكخه بالغيا عنها لضي َالباث الجامعت باإلاملىت العغبيت الؿعىصيت ،مجلت
 - 5زٓط ،خىان (
الٗلٓم التربٓيت ْالىٟؿيت بجامٗت ال٣غٔ ،اإلاج لض ( ،)3الٗضص (.)2
 :)2007معجى الخياة لضر عيىت مً زغيجي الجامعت العاَلحن عً العمل وعالكخه بالليم والعضاةيت،
 - 6عاضخي٢ٓٞ ،يت (
اإلاجلت اإلاهغيت للضعاؾاث الىٟؿيت ،اإلاجلض ( ،)7الٗضص (.) 57
 :)2005العالكت الايثاعيت وجدليم وبعٌ أبعاص الصخهيت لضر َالب هلية التربيت ببىع ؾعيض ومضر
 - 7عٗٞذٖ ،مغْ (
جأزغَا بمماعؾت ألاوكُت الُالبيت ،مجلت ؤلاعقاص الىٟسخي ،ظامٗت ٖحن قمـ ،الٗضص (.)19
 :)2010معجى الخياة وعالكخه بـاعليت الظاث لضي َلبت اإلاغخلت الاعضاصيت ،مجلت ظامٗت ج٨غيذ للٗلٓم
 - 8ػيضان ،عبيٗت (
ؤلاوؿاهيت ،اإلاجلض ( ،)12الٗضص (.)6
 :)1999معجى الخياة وعالكخه باالهخئاب الىـس ي لضي عيىت مً اإلاؿىحن
 - 9ؾليمانٖ ،بض الغخمً ْٓٞػر ،ؾاميت (
العاملحن وػحر العاملحن ،بدٓر اإلااجمغ الضْلي الؿاصؽ إلاغ٦ؼ الاعقاص الىٟسخي" ،ظٓصة الخياة " ال٣اَغة ،مغ٦ؼ ؤلاعقاص
الىٟسخي ،ظامٗت ٖحن قمـ.
 :)2000همِ الىاٌصيت ومخؼحراث الصخهيت اإلاىبئت بالؿلىوى الؼحرر لضي ألاَـاٌ ،اإلااجمغ الضْلي
ٖ- 10بض الغػاٖ ،١ماص (
الؿاب٘ إلاغ٦ؼ الاعقاص الىٟسخي " ،بىاء الاوؿان إلاجخم٘ ؤًٞل" 7-5هٓٞمبر ،ظامٗت ٖحن قمـ.
 :)2012اإلاعجى ؿي الخياة وعالكخه بىمٍ الصخهيت ( )A,Bلضي ٍلبت حامعت بؼضاص،مجلت
ٖ- 11بض الٓاثلي ،ظميلت(
ألاؾخاط ،الٗضص (.)20
 :)2007اإلاؿاعضة والايثاع لضي عيىت مً معلمي ألاَـاٌ في ألاعصن ،مجلت ظامٗت الىجاح لؤلبدار
- 12الٗىاوي ،خىان (
(الٗلٓم الاوؿاهيت) اإلاجلض ( )21الٗضص (.)4
:)2005بغهامج ملترح لخىميت بعٌ اقياٌ الؿلىن الاحخماعي الايجابي للُـل الهم ،عؾالت ٦خٓعاٍ
ٖٓ- 13اص ،عظاء (
،ظامٗت ال٣اَغة :مِٗض البدٓر ْالضعاؾاث التربٓيت.
: )1982االىؿان يبدر عن اإلاعجى ،خعجمتٍ :لٗث مىهْع ،صاع ال٣لم ،الٓ٩يذ
ٞ- 14عاىٞ ،٫٨ي٨خٓع (
َ :)1984غيلت الخضمت الاحخماعيت في الخسُيِ الاحخماعي ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،اإلا٨خب الجامعي
ِٞ- 15مي ،ؾاميت ْآزغْن (
الخضيض.
 :)2007معجى الخياة لضي اإلاخهىؿت وعالكخه بالصخت الىـؿيت ،اإلاجلت اإلاهغيت للضعاؾاث
٢- 16اؾمٖ ،بض اإلاغيض (
الىٟؿيت ،اإلاجلض ( ،)7الٗضص (.)57
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،"َـ) الخُىع "مـهىمه وأَميخه وآزاعٍ الـغصيت والاحخماعيت وعىامل هجاخه ومعىكاجه1418
( مؿاٖض،اللخياوي- 17
ت٨ م،ٔغ٣ض بجامٗت ؤم ال٣ٗ اإلاى،ت الٗغبيت الؿٗٓصيت٨ للسضماث الخُٖٓيت باإلامل٫ْ ٖمل اإلااجمغ الٗلمي ألا١ؤبدار ْؤْعا
.غمت٨اإلا
 مضي ئصعان ٍالباث الصعاؿاث العليا بجامعت أم اللعي لمجاالث العمٌ الخٍوعي للمعأة:)َـ1431
(  ؾمغ،ي٩اإلاال- 18
.ليت التربيت٧ ،ٔغ٣ ظامٗت ؤم ال،  عؾالت ماظؿخحر،ؿي المجخمع الؿعوصر
األعصن،الجامٗتاألعصىيت،صوع الكباب الجامعي ؿي العمٌ الخٍوعي واإلاكاعهت الؿياؾيت:)2006
( َىاء،الىابلؿي- 19
www.iugaza.edu.ps/ar/
20- Bandura.A,(1986): The social foundation of thought and action: asocial cognitive theory
: Englewood cliffs, NG: prentice – Holl
21- latraB leinaD ,) 1976): Prosocial behaviour : theory and research hemisphere publishing
coroporation.
22- eibbeD,H )2009 (: Elderly Volunteering and Well-Being: A Cross-European
Comparison Based on SHARE Data, : International Journal of Voluntary and Nonprofit
Organizations , Volume 20, Issue 4.
23- Kevin. M. , Russell .H & Matthew N (2012): Self-Esteem, Self-Efficacy, and Social
Connectedness as Mediators of the Relationship Between Volunteering and Well-Being,
Journal of Social Service Research.
24- Ma'rof, R ( 2011): Emotional Intelligence, Personality and Self Esteem: A Comparison
of the Characteristics among Two Categories of Subjects, International Journal of Humanities
and Social Science, Vol. 1 No. 8.
25- Myers, H., (1988): A ddescription study of older person performing volunteer work
and the relationship to life satisfaction, purpose in lifeand support, Ph.D.,dissertation,
University of Laws,
26- Leangle, E. Tnnsbruck, G. and Buenos, A. (2004). The search for meaning in life and the
existential fundamental. Journal of existential psychology & Psychotherapy, Vol. (1), 2.
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صوع مىاهج التربيت اإلاضهيت بمغخلت الخعليم الابخضاتي في التربيت على اإلاىاَىت
أ.ص .معخىق حماٌ/حامعت الجؼاةغ 02

أ .بً حضو عبض الغخمان/حامعت الجؼاةغ02

ملخو :
تهضؾ الضعاؾت الخاليت بلى جدليل اإلاىاهج الخٗليميت في مغخلت الخٗليم الابخضاجي للخٗغٖ ٝلى ٢يم اإلآاَىت التي جخًمجها
مىاهج التربيت اإلاضهيت في مغخلت الخٗليم الابجضاجي،خيض اؾخسضم الباخضان مىهج جدليل اإلادخىي٧ْ ،اهذ ٖيىت البدض مخمشلت
.2011
في مىاهج التربيت اإلاضهيت للؿىٓاث ألاْلى ْالشاهيت ْالشالشت ْالغابٗت ْالسامؿت بمغخلت الخٗليم الابخضاجي الهاصعة ؾىت
جٓنلذ الضعاؾت بلى الىخاةج الخاليت :
 حؿعى مىاهج التربيت اإلاضهيت في معخلت الخٗليم الابخضاجي بلى جىميت ٢يم اإلآاَىت لضٔ الخالميظ ْيضٖ ٫لى طل ٪ما جدخٓيّ
مً ٢يم اإلآاَىت ألا٦ثر جٓاظضا في اإلاىاهج الخٗليميت الخضيشت تهض ٝبلى بٖضاص اإلآاًَ الهالر.
 جًمىذ مىاهج التربيت اإلاضهيت في مغخلت الخٗليم الابخضاجي مجمٖٓت مً ٢يم اإلآاَىت خيض لم جخٓػٕ بك٩ل مدؿاْر ٖبر
مغاخل الخضعيـ في الخٗليم الابخضاجي ٞغ٦ؼث بالضعظت ألاْلى ٖلى ٢يم الٓاظباث ،في اإلاغجبت الشاهيت هجض ٢يم الاهخماء للًَٓ،
ْاخخلذ ٢يم الخ ١ٓ٣اإلاغجبت الشالشت ،بيىما ٧اهذ ٢يم البيئت في اإلاغجبت الغابٗت في مدخٓٔ مىاهج التربيت اإلاضهيت ْؤزحرا احجلذ
٢يم الضيم٣غاَيت اإلاغجبت السامؿت.
 ان مىاهج التربيت اإلاضهيت إلاغخلت الخٗليم الابخضاجي ع٦ؼث في جىميت ٢يم اإلآاَىت ٖلى ٢يم الٓاظباث بك٩ل ؤ٦بر ألن في َظٍ
اإلاغخلت يم ً٨ؤن هىمي في الخلميظ ال٨شحر مً اإلاِاعاث ْال٣ضعاث ْالؿلٓ٦ياث ْال٣يم ألازال٢يت ْالاؾالميت ْالاطجماٖيت
مٗخمضيً في طلٖ ٪لى مهاصع ٖضيضة مً اإلاٗاعْ ٝالٓؾاثل ٧اآلياث ال٣غآهيت ْألاخاصيض الىبٓيت ْالٓ٣اهحن ْاللٓاثذ الٗاإلايت
ْهي جسضم بضْعَا ب٣يت ال٣يم.
ولماث مـخاخيت :اإلاىاهج الخٗليميت،مغخلت الخٗليم الابخضاجي،اإلآاَىت،التربيت اإلاضهيت.
ملضمت:
قِضث اإلاجخمٗاث الٗغبيت م٘ بضايت ألالٟيت الشالشت حٛحراث مدؿاعٖت في قتى مجاالث الخياة الاظخماٖيت ْالؿياؾيت
ْالا٢خهاصيت ْالش٣اٞيت،ألامغ الظر جغجب ٖليّ ِْٓع اهماٍ ؾلٓ٦يت ظضيضة في َظٍ اإلاجخمٗاث  ،ابغػَا الخٛحر الٓاضر في
ٖال٢ت ألاٞغاص بالضْلت ْاإلاجخمٗاث التي ييخمٓن بلحها ،عا ٤ٞطلِْٓ ٪ع اهماٍ ج٨ٟحر ْمماعؾاث ؤزغث ؾلبا في جماؾْ ٪جالخم
اإلاجخم٘ ٦ما ؾاَمذ الٗٓإلات بخضاٖياتها الش٣اٞيت ْالا٢خهاصيت ْالايضيٓلٓظيت في جىامي ْاهدكاع َظٍ ألا٩ٞاع ْالؿلٓ٦ياث التي
ج٩اص ؤن ج٣طخي ٖلى اإلاجخمٗاث الٗغبيتْ ،ما يدضر خاليا في ما يؿمى بضْ ٫الشٓعاث الٗغبيت(ليليا،مهغ،جٓوـ،ؾٓعيا)...
أل٦بر صليل ٖلى ما حهضص اؾخ٣غاع ْؤمً الكٗٓب ْألاهٓمت في َظٍ الضْ. ٫
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ل٣ض ؤصث َظٍ الخٛحراث بلى جؼايض الاَخمام بالتربيت ٖلى اإلآاَىت لضٔ الخٓ٩ماث باٖخباعَا نمام الامان لخمؿا ٥اليؿيج
الاظخماعي للضْْ ٫الكٗٓب ٦ما اجسظ َظا اإلآيٕٓ ٖىايت اإلا٨ٟغيً ْالباخشحن في ظمي٘ اإلاجالث الؿياؾيت ْالاظخماٖيت
ْالتربٓيت٩ٞ ،ان البض مً بٖاصة الىٓغ في اإلاىاهج ْالبرامج التربٓيت التي ج٣ضم لُالبىا في ظمي٘ اإلاغاخل الخٗليميت.
ٞالىٓام التربٓر َٓ اإلاؿاْ ٫بالضعظت ألاْلى ٖلى جٓ٩يً ْاٖضاص اإلآاًَ الهالر  ،طل ٪اإلآاًَ ا٫طر يٗغ ٝخْ ،ّ٢ٓ٣ياصر
ْاظباجّْ ،يكاع ٥في الخياة الؿياؾيت ْاإلاضهيتْ ،يخدلى باإلاباصت الضيم٣غاَيت ٞيٗبر ًٖ عؤيّ بدغيت ْيدترم آلازغيً ْيخ٣بل
الخٗايل مِٗم صْن جميحزٞ ،يكٗغ بإهّ مٓاًَ خغ يم٨ىّ ؤن يؿاَم في حؿيحر صْاليب الخ٨م ْٖمليت الخىميت الكاملت
بك٩ل ايجابي.
ْل٪ر يد ٤٣الىٓام التربٓر َض ّٞفي ٖمليت التربيت ٖلى اإلآاَىت البض مً بٖضاص مىاهج جغبٓيت جغمي بلى جغؾيش زٓابذ ألامت
ْالخٟاّ ٖلى الِٓيت الَٓىيت ْالاهخماء ْالٓالء بلى الًَٓ ْبعؾاء مباصت الضيم٣غاَيت ْاإلاؿاْاة ْالٗضالت ْالخغيت ْجٟٗيل
اإلاكاع٦ت ؤلايجابيت للمٓاًَ في الخياة اإلاضهيت ْالؿياؾيت.
أوال -ئقياليت البدث:
يا٦ض التربٓيٓن ؤن جىميت ٢يم اإلآاَىت لضٔ اإلاخٗلمحن مً ؤَم الؿبل إلآاظِت جدضياث ال٣غن الخاصر ْالٗكغيً ،بط ؤن
ا٦ؿاب ٢يم اإلآاَىت يٗض الغ٦حزة ألاؾاؾيت للمكاع٦ت ؤلايجابيت ْالٟٗالت في الخىميت الاظخماٖيت ؤْ الا٢خواصيت ؤْ الؿياؾيت
ْطل ٪بهض ٝجُٓيغ مٗاع ٝاليلء باألمٓع الاظخماٖيت ْالؿياؾيت ْجىميت ؤلاخؿاؽ بالٓاظب اإلادلي ْالضْلي .
ْمما ال قٞ ٪يّ ؤن مجا ٫التربيت ْالخٗليم َٓ اإلاىب٘ الظر يؿخ٣ي مىّ الٟغص مٓ٣ماث شسهيخّ َْغ ١ج٨ٟحرٍ ْي٨ؿبّ
الؿلْٓ ٥الاججاٍ ؤلايجابي هدٓ ال٣يم ا٫ؾاثضة في اإلاجخمْ٘ ،مً زال٧ ٫ل طل ٪يبجي طاجّْ ،إلاا ٧اهذ اإلاىاهج الضعاؾيت ؤصاة
لبىاء الٟغص ْالجماٖت ٞاهّ ظضيغ بال٣اثمحن ٖلى َظا اإلاجا ٫ؤن يٗخىٓا ؤ٦ثر بٗمليت بٖضاص اإلاىاهج ْؤن يٓا٦بٓا الجضيض ٞحها،
ْزانت ٖىضما حؿتهضَ ٝظٍ الٗمليت جغبيت الٟغص ٖلى اإلآاَىت الهالر ةٞ ،خد٣يَ ٤ظٍ الٛايت ال٨برٔ ال ي٨خمل بال بخهميم
مىاهج خضيشت مً خيض اإلآِٟم ْالٗىانغ اإلآ٩هت لِا ْ ٤ٞاإلا٣اعباث الخضيشت ْج٣ضيمِا ٦إصاة ٗٞالت بحن يضر الٗاملحن في
اإلايضان التربٓر.
بن مً الٛاياث الغثيؿيت للمضعؾت جىميت عْح اإلآاَىت بحن ؤبىاء اإلاجخم٘ٞ .التربيت مً ؤظل اإلآاَىت جخًمً ا٦ؿاب اإلاخٗلم
ً
ً
ل٣اٖضة ٖغيًت مً اإلاِاعاث ْال٣ضعاث ْاإلايٓالث ْالاججاَاث ْالًٟاثل التي جغجبِ اعجباَا ْزي٣ا بمماعؾت الٟغص ألصْاع
اإلآاَىتٞ .الخالميظ ال ي٨دؿبٓن ٢يم اإلآاَىت مً مجغص صعاؾت م٣غع في ماصة التربيت اإلاضهيتْ ،بهما يخٗحن ؤن جٓ٩ن جل٥
اإلاِاعاث ْالًٟاثل خايغة في ؾلٓ٦ياتهم ْٞاٖلت ْمازغة مً زال ٫الىٓام الخٗليمي بإؾغٍ" .بهظا اإلاٗجى؛ ٞةن التربيت مً ؤظل
ً
ً
اإلآاَىت ال جمشل ْ -ال ييبػي ؤن جمشل-مٓ٩ها مؿخ٣ال في نٓعة ماصة صعاؾيت ْ ،ِ٣ٞبهما يخٗحن الىٓغ بلحها ْالخٗامل مِٗا
بدؿباجها بخضٔ الٛاياث ْاإلاباصت التي حك٩ل اإلاىهج الضعاسخي بإ٦ملّ" ٞ .خًمحن مٟاَيم اإلآاَىت باإلاىاهج الضعاؾيت يٗؼػ
٢يما ٦شحرة ٧الخْ ١ٓ٣الٓاظباثْ ،حٗؼيؼ الٓخضة الَٓىيت ْالٗض ٫الاظخماعي ْاإلاؿاْاة ْالخٗاْن ْالدؿامذ ْخ ١ٓ٣الاوؿان
ْال٣ضعة ٖلى الضٞإ ٖجها ْالالتزام بالٓاظباث اإلاُلٓبت ْيؿ٘ ٔبلى حٗليم الخالميظ ما يؿمى بإصب الازخال ٝفي آلاعاء ْالخٗضصيت
ْاإلاكاع٦ت .
َ -1اوي ٖبض الؿخاع ٞغط :التربيت واإلاىاَىت،صعاؾت جدليليت ،بدض ميكٓع ،مجلت مؿخ٣بل التربيت الٗغبيت ،مج  ،35ٕ ،10مهغ 2004م ،
م.09
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يكِض اإلاجخم٘ الجؼاثغر اليٓم ال٨شحر مً الٓٓاَغ الاظخماٖيت الؿلبيت التي بؼعث بك٩ل ْاضر هديجت الٓي٘ ٚحر اإلاؿخ٣غ في
الخياة الا٢خهاصيت ْالؿياؾيت ْالش٣اٞيت ْالاظخماٖيت ،يم ً٨ؤن هظ٦غ مجها (ْاَغة الٗى ٠اإلاٗىٓر ْالجؿضر ْالظر هجضٍ
ختى في اإلااؾؿاث التربٓيت ْ ،الخٗضر ٖلى اإلامخل٩اث الٗامت ْالسانت ْْ،اَغة الهجغة ٚحر الكغٖيت ْْ،اَغة الٗؼًْٖ ٝ
اإلاكاع٦ت الؿياؾيت زانت في الاهخساباث) بن َظٍ الٓٓاَغ – ْٚحرَا٢-ض ؤباهذ بٓيٓح ؤن ؾالمت ْاؾخ٣غاع اإلاجخم٘ مِضصة،
ْيبضْ ؤن الضْلت الجؼاثغيت ؤْلذ اَخماما ٦بحرا بُ٣إ التربيت ْالخٗليم ٦ىٓام يؿاَم في مٗالجت َظٍ الٓٓاَغ مً زال٫
مغاظٗت اإلاىاهج الخٗليميت ْجُٓيغ اإلاضعؾت بما يؿخجيب ْمخُلباث اإلاغخلت الغاَىتٗٞ ،مليت ؤلانالح للمىٓٓمت التربٓيت
تهض ٝبلى زل ٤مديِ حٗليمي يؿاٖض ٖلٔجغبيت اليلء ٖلى خب الًَٓ ْالخمؿ ٪بمٓ٣ماجّٞ" ،اإلاضعؾت الجؼاثغيت الخضيشت،
جغمي بلى يمان الخىىيً على اإلاىاَىت باٖخباعَا اإلاغخلت ألاْلى لخٗلم الش٣اٞت الضيم٣غاَيت ْؤًٞل ٖامل للخماؾ٪
الاظخماعي ْالٓخضة الَٓىيت" ٦.ما ؤن الٛايت ألاؾاؾيت مً بصعاط ماصة التربيت اإلاضهيت في مسخل ٠مغاخل الخٗليم هي حٗلم
الؿحران الضيم٣غاَي في الخياة الاظخماٖيت .في يٓء ٧ل ما ط٦غ ؾاب٣ا ؾىداْ ٫في َظٍ الضعاؾت ؤلاظابت ٖلى الدؿائلحن
الخاليحن:
 .1ما صوع اإلاىاهج الخعليميت في جىميت كيم اإلاىاَىت؟
 .2ما هي كيم اإلاىاَىت التي جخًمنها مىاهج التربيت اإلاضهيت ؾرمغخلت الخعليم الابخضاتي؟
اَميت اإلاىيىع  :بن صعاؾت ٢يم اإلآاَىت مً زال ٫مىاهج الخٗليم حك٩ل يغْعة ملخت إلاا لِا مً ؤزغ في جدضيض ؤْلٓياث
اإلاجخم٘ هدٓ جغبيت مٗانغة جٟ٨ل بٖضاص ْجٓ٩يً اإلآاًَ الهالر اإلاسلو لَٓىّ ْامخّ ْجاعيش ْز٣اٞخّ ،بن ٢يم اإلآاَىت مً
ؾبل مٓاظّة جدضياث ال٣غن الخاصر ْالٗكغيً ْخيض ؤن الخ٣ضم الخ٣ي٣ي للًَٓ في ْل جدضياث ال٣غن الجضيض
ْمؿخجضاجّ جهىّٗ ْٖ ٫ٓ٣ؾٓاٖض اإلآاَىحن ٞان ب٦ؿابهم ٢يم اإلآاَىت يٗض الغ٦حزة ألاؾاؾيت للمكاع٦ت ؤلايجابيت ْالٟٗالت
في الخىميت الاظخماٖيت ْالا٢خهاصيت ْالؿياؾيت ل٩ل مً الٟغص ْاإلاجخم٘.
زاهيا -جدضيض بعٌ اإلاـاَيم واإلاهُلخاث :
 -1مـهىم الليم :
ل٣ض اَخمذ ال٨شحر مً الخسههاث الٗلميت بمِٟٓم ال٣يم ْل٩ل مجها ْظِت هٓغْ ،ؾىداْ ٫الخُغ ١بلى بٌٗ اإلاٟاَيم التي
لِا ٖال٢ت بالضعاؾت الخاليت:
َىا ٥مً يٗخبر ال٣يم ْاَغة اظخماٖيت ٓ٦اَغة مً الٓٓاٍ ع ألازغٔ ْؤجها شخيء لّ مٗجى زام باليؿبت للجماٖت التي
حؿعى للٓنٓ ٫بلحها٦ ،ما ؤجها حٗخبر بخضٔ مٓظِاث الٟٗل الاظخماٖيت "ْال جخجلى ال٣يم بال بطا ٧اهذ خايغة في ؾلٓ ٥بمٗجى
ؤن ال٣يمت هي الكغٍ اإلاؿب ٤الظر يدضص ؾلٓ ٥اللكغ ْيىٓم مٓ٣ماث الٟٗل ؤلاوؿاوي ْهي الٗلت ال٩امًة ْعاء ٧ل ؾلٓ٥
َاصٞ ٝال٣يمت هي خاٞؼ ٖمل ْمبضؤ بصعاْ ٥مىُلِٞ ٤م ،مً َىا جًٟي ال٣يم ٖلى ْٓاَغ الؿلٓ ٥ؤلاوؿاوي مٗىاٍ ْمبىاٍ" .
" بن ال٣يمت مٗياع اظخماعي طْ نيٛت اهٟٗاليت ٓ٢يت ْٖامت جخهل مً ٢غيب باإلاؿخٓياث السل٣يت التي ج٣ضمِا الجماٖت

 -1اليكغة الغؾميت للتربيت الَٓىيت :للاهىن الخىحيهي للتربيت الىَىيت عكم -04-08اإلاإعر في  23حاهـي ْ 2008ػاعة التربيت الَٓىيت ٖ ،ضص
زام ٞيٟغر  ،2008م .14
 -2مدمض بؾماٖيل ٢باعر  :علم الاحخماع والايضيىلىحيا  ،الِيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب  ،مهغ (صْن ؾىت اليكغ) م.84
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ْيمخهِا الٟغص مً البيئت الاظخماٖيت الساعظيت ْي٣يم مجها مٓاػيً يبرع بها ؤٗٞالّ ْيخسظَا َاصيا ْمغقضا " .
ْحٗغ ٝال٣يم ؤيًا " بإجها مجمٖٓت مً الخًٟيالث ؤلاوؿاهيت الُٟغيت ؤْ اإلا٨دؿبت اإلابييت ٖلى ؤؾـ ٖ٣ضيت ؤْ اظخماٖيت
ْز٣اٞيت ؤْ ؤزال٢يت حك٩ل لضٔ الٟغص ٢ىاٖت ْبصعا٧ا بإَميتها بهٓعة ججٗل مجها بَاعا مغظٗيا لضيّ ،جدضص جٟاٖلّ ْؾلٓ ّ٦م٘
البيئت التي يٗيل ٞحها" .
بيىما حٗغ ٝال٣يم ؤلاؾالميت" بإجها مجمٖٓت مً اإلاٗايحر ْألاخ٩ام الىابٗت مً جهٓعاث ؤؾاؾيت ًٖ الٓ٩ن ْالخياة ْؤلاوؿان
ْؤلالّ٦،ما نٓعَا ؤلاؾالمْ ،جخٓ٩ن لضٔ الٟغص ْاإلاجخم٘ مً زال ٫الخٟاٖل م٘ اإلآاْ ٠٢السبراث الخياجيت اإلاسخلٟت،بديض
جم٨ىّ مً ازخياع ؤَضاْ ٝجٓظِاث لخياجّ جخ ٤ٟم٘ بم٩اهياجّْ،جخجؿض مً زال ٫الاَخماماث ؤْ الؿلٓ ٥الٗملي بُغي٣ت
مباقغة ْٚحر مباقغة".
ل٣ض حٗغيذ الخٗاعي ٠الؿاب٣ت إلآِٟم ال٣يم ٖلى ؤجها مٗايحر جٓظّ ؾلٓ ٥الاوؿان ْجدضص لّ اق٩ا ٫الخٗامل ْالخٟاٖل في
اإلاجخم٘ زم بن مهضع ال٣يم يسخل ٠مً مجخم٘ بلى آزغ ِٞىا ٥مً يٗخمض ٖلى البيئت التي يٗيل ٞحها ؤلاوؿان بيىما
اإلاجخمٗاث اإلاؿلمت حؿخمض ٢يمِا مً ال٣غآن ْالؿىت ْالىبٓيتْ ،لِظٍ اإلاهاصع ألازغ ال٨بحر في جدضيض ٢يم اإلآاَىت في
اإلاجخمٗاث اإلاؿلمت.
-2مفَىم اإلاىاَىت:
َىاٖ ٥ضة حٗاعي ٠إلآِٟم اإلآاَىت ازخلٟذ بازخال ٝمكاعب ؤصخابهاٞ ،مجهم مً ع٦ؼ ٖلى الخ ١ٓ٣اإلاضهيت ْالٓاظباث ،في
خحن ْنِٟا البٌٗ بإجها بٖضاص اإلآاَىحن لالقترا ٥بٟٗاليت في اإلاجخم٘ الضيم٣غاَيْ ،زمت مً اٖخ٣ض ؤجها الٛحرة ٖلى الًَٓ
ْجىميت جغازّ ْا٫صٞإ ًٖ الخغيت الٟغصيت ْالجماٖيت ٞيّ .ؾىداْٖ ٫غى ؤَم الخٗغيٟاث.
يم ً٨حٗغي ٠اإلآاَىت ٦ما جىاْلتها بٌٗ اإلاغاظ٘ مشل صاثغة اإلاٗاع ٝالبريُاهيت ْمٓؾٖٓت ال٨خاب الضْلي ْمٓؾٖٓت ٓ٧يغ
الامغي٨يت بإجها "ٖال٢ت بحن الٟغص ْالضْلت ٦ما يدضصَا ٢اهٓن جل ٪الضْلت ْ ،بما جًمىّ ثل ٪الٗال٢ت مً ْاظباث ٦ض٘ٞ
الًغاثب ْالضٞإ ًٖ الًَٓ ْبما جمىدّ مً خ٦ ١ٓ٣د ٤الخهٓيذ ْجٓلي اإلاىانب الٗامت" .
ْيٗغٖ ٝلماء الاظخمإ اإلآاَىت في اإلاجخم٘ الخضيض بإجها "ٖال٢ت اظخماٖيت جٓ٣م بحن ألاٞغاص ْاإلاجخم٘ الؿياسخي – الضْلت-
خيض ج٣ضم الضْلت الخمايت الا٢خهاصيت ْالؿياؾيت ْالاظخماٖيت لؤلٞغاص ًٖ َغي ٤ال٣اهٓن ْالضؾخٓع الظر يؿاْر بحن
ألاٞغاص ٨٦ياهاث بكغيت َبيٗيتْ ،ي٣ضم ألاٞغاص الٓالء للضْلت ْيلجاْن بلى ٢اهٓجها للخهٖٓ ٫لى خِ٢ٓ٣م".
 -3مـهىم كيم اإلاىاَىت:
مً اإلاٟاَيم الؿاب٣ت الظ٦غ يم ً٨ؤن هسلو بلى الخٗغي ٠ؤلاظغاجي ل٣يم اإلآاَىت بإجها :مجمٖٓت مً اإلاٗايحر ْألاخ٩ام
ٞ -1ااص البهي الؿيض  :علم الىــ الاحخماعي عؤيت معانغة ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي للُباٖت ْاليكغ ،ال٣اَغة  ، 2001 ،م94
ٖ -2بض هللا ال٣دُاوي  :كيم اإلاىاَىت لضي الكباب واؾهامها في حعؼيؼ ألامً المومي  ،ؤَغْخت ص٦خٓعاٍ الٟلؿٟت في الٗلٓم ألامىيتٚ ،حر
ميكٓعة ،ظامٗت هاي ٠الٗغبيت للٗلٓم ألامىيت الغياى ، 2010م .13
ٖ -3لي زليل ؤبٓ الٗيىحن  :الليم ؤلاؾالميت والتربيت صعاؾت في َبيعت الليم ومهاصعَا وصوع التربيت ؤلاؾالميت في جىىينها وجىميتها ،م٨خبت
ببغاَيم الخلبي اإلاضهيت اإلاضيىت اإلاىٓعة ،1988م .34
ٖ -4بض ال٨غيم ٢اؾم  :اإلاىاَىت ومكيلت الضولت في الـىغ ؤلاؾالمي ،ملخ٣ى اإلاغؤة للضعاؾاث ْالخضعيب ،اليمً ، 2008 ،م .م .12-11
 -5بصْاعص سخي باهٟليض  :الؿلىن الخًاعر واإلاىاَىت ،جغظمت :ؾمحر ٖـؼث ههاع ،صاع اليكغ ْالخٓػي٘ ،ألاعصن1995 ،م ،م .90
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ْالخًٟيالث الُٟغيت ؤْ اإلا٨دؿبت جدك٩ل لضٔ الٟغص ْاإلاجخم٘ ٖلى ؤؾـ ٖ٣ضيت ؤْ اظخماٖيت ؤْ ز٣اٞيت جدضص الٗال٢اث
ْالؿلٓ٦ياث ْالخٓظِاث بحن الضْلت ْألاٞغاص ْالجماٖاث في الخياة الؿياؾيت ْالاظخماٖيت ْالا٢خهاصيت ٞخجٗلِم يضعٓ٧ن ما
لِم مً خْ ١ٓ٣ما ٖلحهم مً ْاظباث مً ؤظل الخٟاّ ٖلى البىاء الاظخماعي ْجد٣ي ٤الؿالم ْالغٞاَيت.
ْال جخد٢ ٤٣يم اإلآاَىت بال بخٓٞغ العىانغ الخاليت:
الكٗٓع باالهخماء بلى ًَْ ْظماٖت اظخماٖيت ًٖ َغي ٤مكاٖغ الخًامً ْالٓالء للًَٓ ْاإلآاَىحن.الاقترا ٥في ال٤يم الٗامت مً ٖاصاث ،ج٣اليض ،هٓم٣ٖ ،اثضٓ٢ْ ،اهحن اإلاجخم٘.اإلاكاع٦ت اإلاجخمٗيت ْجٓخض ال٨ٟغ ْالاهخماء الخاعيش في اإلااضخي ْاإلاؿخ٣بل.جٓٞغ مكاٖغ الٗضْ ٫ؤلاهها ٝفي الخْ ١ٓ٣الٓاظباث. -4التربيت اإلاضهيت:
حٗغ ٝالتربيت اإلاضهيت"باجها جل ٪التربيت التي تهض ٝبلى جيكئت الذإلايظ اإلاضع ٥لخ ّ٢ٓ٣اإلالتزم بإصاء ْاظباجّ ْجىميت اإلاؿاْليت
الاظخماٖيت ْألازال٢يت ْالجزْٕ للٗمل الخُٓعي ْالٓعي بالىٓم الؿياؾيت ْال٣يم الضيم٣غاَيت لضيّ " .
ْحٗغ ٝالتربيت اإلاضهيت":بإجها ب٦ؿاب اٞغاص اإلاجخم٘ بهٓعة ٖمليت ْٗٞالت مباصت ْمِاعاث الؿلٓ ٥الاظخماعي المعٓٚب ٞيّ في
البيذ ْاإلاضعؾت ْالكاعٕ ْألاما ً٦الٗامت ْفي مِىخّ ْ٦ظل ٪مباصت اخترام ٚحرٍ ْج٣بل عؤيّ ْبٖاهخّ ْججىب ما يًغٍْ ،طل٪
بسل ٤يمحر اظخماعي لضٔ ٧ل مٓاًَ يؿدىض بلى ٢يم الخٗاْن ْالٗضالت ْالضيم٣غاَيت ْخب الًَٓ ْالٛحرة ٖليّ ْجْٓي٧ ٠ل
الُا٢اث لبىاثّ ْعٗٞخّ ألصاء عؾالخّ الخًاعيت ٦جؼء مً الخًاعة ؤلاوؿاهيت ْالخٟاّ ٖلى البيئت ب٩ل مٓ٩هاتها" .
يم ً٨ؤن وٗغ ٝماصة التربيت اإلاضهيت بظغاثيا بإجها ماصة حٗليميت جغمي بلى بٖضاص الٟغص للخياة بٖضاص ياَلّ للٗيل ٦مٓاًَ
نالر،يكٗغ باهخماثّ الَٓجي ْيعي التزاماجّ ٟ٦غص يؿاَم في بىاء مظخمّٗ ْ ًٓٗ٦يماعؽ مالّ مً خْ ١ٓ٣ما ٖليّ مً
ْاظباث يدكب٘ بال٣يم الَٓىيت ْيخٟخذ ٖلى ال٣يم الٗاإلايت باؾخُاٖخّ ؤن يخ٨ي ٠م٘ الٓيٗياث ْمجابهت اإلاكا٧ل التي
جٓاظِّ في خياجّ اليٓميت.
 -5اإلاىهج الخعليمي:
يجم٘ اإلاغبٓن ٖلى ؤن اإلاجهاط الخٗليميت مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾيت ا٫حي جبجى ٖلحها التربيت ْالخٗليم ٞةٖضاص ْجهميم اإلاىاهج
الخٗليميت ٖمليت بالٛت ألاَميت ٗٞلى ؤؾاؾِا جدضص شسهيت الٟغص صازل اإلاجخم٘ الظر هغيضْ ،ل٣ض ٧ان الاٖخ٣اص الؿاثض ؤن
اإلاجهاط الخٗليمي َٓ"ٖباعة ًٖ مجمٖٓت اإلاٗلٓماث ْالخ٣اثْ ٤اإلاٟاَيم التي حٗمل اإلاضعؾت ٖلى ا٦ؿابَا للخالميظ بهضٝ
بٖضاصَم للخياة ْجىميت ٢ضعاتهم ًٖ َغي ٤الاإلاام بسبراث آلازغيً ْالاؾخٟاصة مجها" .

 -1عمؼر مغججى ػ٧ي ،مدمض الغهخيسخي مدمٓص:جلييم مدخىي مىاهج التربيت اإلاضهيت للهـىؾ الؿابع والثامً والخاؾع في يىء كيم
اإلاىاَىت ،مجلت الجامٗت ؤلاؾالميت (ؾلؿلت الضعاؾاث ؤلاوؿاهيت) اإلاجلض الخاؾ٘ ٖكغ ،الٗضص الشاوي ،يٓهيٓ  ، 2011م.166
ٖ -2بض هللا مج يض: ٫التربيت اإلاضهيت،صعاؾت في أػمت الاهخماء واإلاىاَىت في التربيت العغبيت،مجلت ال٨ٟغ الؿياسخي ،الٗضص  ،21صمك2005 ،٤م،
م .154
 -3ؤخمض خلمي الٓ٦يل،مدمض ؤمحن اإلاٟتي  :أؾـ بىاء اإلاىاهج وجىٓيمها ،صاع اإلاؿحرة لليكغ ْالخٓػي٘ ْالُباٖت ،ألاعصن ، 2007 ،م .16
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يٗض مِٟٓم اإلاىهج خؿب َظٍ الىٓغة الخ٣ليضيت ٖلى ؤهّ مجمٖٓت مً اإلآاص ؤْ اإلا٣غعاث الضعاؾيت التي ج٣ضمِا اإلاضعؾت
للخالميظ في مغخلت مً مغاخل الخٗليم الضعاسخي،يخٓلى بٕصاصَا مجمٖٓت مً اإلاسخهحن ْيٓ٣م بدىٟيظَا اإلاٗلم ْيٗمل الخلميظ
ٖلى حٗلمِا ْصعاؾتهاٞ .اإلا٣هٓص باإلاىهج الضعاسخي َىا َٓ البرهامج الضعاسخي ؤْ اإلا٣غعاث الضعاؾيت.
ْمً ؤبغػ ٖيٓب َظا اإلآِٟم اهّ يغ٦ؼ ٖلى حٗلم اإلاٗاعْ ٝاإلاٗلٓماث ْٖضم الاَخمام بخٓظيّ ؾلٓ٧اث الخالميظ هذ ْ ألاًٞل
ْألانلر.
هٓغا لًي ٤اإلآِٟم الخ٣ليضر للمىهج الضعاسخي ْجُٓع ال٨ٟغ التربٓر ِْْٓع مخٛحراث ظضيضة ٧الخُٓع الٗلمي ْالخ٨ىٓلٓجي
ْالاَخمام بالٗمليت التربٓيت ْصْعَا في الخىميت ْج٣ضم ألاممْ،بىاء ٖلى الضعاؾاث ْما جٓنلذ بليّ البدٓر ْالضعاؾاث يمً٨
حٗغي ٠اإلاىهج بمِٓٞمّ الخضيض بإهّ مجمٖٓت السبراث اإلاغبيت التي تهياَا اإلاضعؾت للخالميظ صازلِا ؤْ زاعظِا ب٣هض
مؿاٖضتهم ٖلى الىمٓ الكامل ؤر الىمٓ في ظمي٘ الجٓاهب(الٗ٣ليت الش٣اٞيت الضيييت الاظخماٖيت الجؿميت الىٟؿيت
الٟىيت)همٓا ياصر بلى حٗضيل ؾلِٓ٦م ْيٗمل ٖلى جد٣ي ٤ألاَضا ٝالذعبٓيت اإلايكٓصة" .
ْيٗغ" ٝبإهّ السبراث التربٓيت ْاإلاٗغٞيت التي جديدِا اإلاضعؾت للخالميظ صازل خضْصَا ؤْ زاعظِا بٛيت مؿاٖضتهم ٖلى همٓ
شسهيتهم في ظٓاهبها اإلاخٗضصة همٓا ييسجم ْألاَضا ٝاإلاؿُغة" .
ال ي٨خٟي الخضيض ًٖ اإلاىهج الضعاسخي ٖىض َظا الخض بل البض مً الخُغ ١بلى مِٟٓم اإلاىهج الغؾمي ْاإلاىهج السٟيٞ .األْ٫
ي٣هض بّ اإلاىهج اإلاٗلً ؤْ اإلاىٓم ؤْ الغؾمي الظر يمشل الٓزي٣ت اإلا٨خٓبت ْاإلادضصة مً ٢بل الجِاث اإلاٗىيت ْاإلاسٓ ٫لِا
بٖضاصٍ ليٓ٣م بدىٟيظٍ اإلاٗلم ْاإلاخٗلم ازىاء ٞترة ػمىيت مدضصة ْ ٤ٞهٓام مٗحن ،ؤما الشاوي ٞيمشل اإلاىهج الًمجي ؤْ اإلآاػر ؤْ
ٚحر اإلا٨خٓب ْي٣هض بّ "ما ي٨دؿبّ اإلاخٗلم مً اإلاٗاعْ ٝالاججاَاث ْال٣يم ْاإلاِاعاث زاعط اإلاىهج الغؾمي َٓاٖيت ْصْن
اقغا ٝاإلاٗلم مً زال ٫الخٗلم بال٣ضْة ْاإلاالخٓت مً ا٢غاهّ ْمٗلميّ ْمجخمّٗ اإلادلي" .
زالثا -الضعاؾاث الؿابلت:
َىا ٥الٗضيض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاْلذ مٓيٕٓ اإلآاَىت ْٖال٢تها باإلاىهج الضعاسخي في مسخل ٠اإلاغاخل الخٗليميت مً
 )2003التي خاْلذ مً زاللِا مٗالجت بق٩اليت صْع اإلااؾؿاث الخٗليميت في بعؾاء صٖاثم
ؤبغػَا صعاؾت بىػيان عاييت(
اإلآاَىت لضٔ جالميظ مغخلت الخٗليم اإلاخٓؾِ ،خيض اٖخمصث ٖلى اإلاىهج الٓنٟي الخدليلي ْمىهج جدليل اإلاًمٓن ل٨خب
اإلآاص الاظخماٖيت في مغخلت الخٗليم اإلاخٓؾِ ْ ،جٓنلذ الباخشت بلى ؤن ٦خب مغخلت الخٗليم اإلاخٓؾِ جدخٓر ٖلى ٢يم بعؾاء
صٖاثم اإلآاَىت لضٔ الخالميظ جخمشل في ٢يم الخ٢ْ ١ٓ٣يم الٓاظباث ْال٣يم الضيم٣غاَيت ْ٢يم الاهخماء ْالِٓيت
الَٓىيتْ،ال٣يم الاظخماٖيت ْ٢يم الخٟخذ ٖلى الٗالم ْال٣يم البيئيت٢ْ .ض ٧ان جغ٦حز ال٨خب مىهب بهٓعة ؤ٦ثر ٖلى ٢يم
الخ ١ٓ٣خيض ٧اهذ ب٣يت ال٣يم ؤ٢ل جٓاجغا في ال٨خب اإلاضعؾيت للمٓاص الاظخماٖيت عٚم ؤَميتها ٦ْ ،كٟذ الضعاؾت ؤن ال٨خب
اإلاضعؾيت للمٓاص الاطجماٖيت حؿاَم في جٓ٩يً عْح اإلآاَىت بك٩ل  ١ٓٞاإلاخٓؾِ وؿليا زانت ٦خاب التربيت اإلاضهيت الظر
يؿاَم بهٓعة ؤ٦بر في جمشل الٓعي باإلآاَىت لضٔ الخالميظ ٦ ،ما ؤِْغث الضعاؾت ؤن اإلاٗلم يلٗب صْعا َاما في اعؾاء صٖاثم
 -1اخمض خلمي الٓ٦يل،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م .24
 -2صْن مال:٠الىٓام التربىر واإلاىاهج الخعليميت مُبٖٓاث اإلاِٗض الَٓجي لخٓ٩يً مؿخسضمي التربيت ْجدؿحن مؿخٓاَمْ ،ػاعة التربيت
الَٓىيت ،الجؼاثغ ،2004 ،م.132
 -3ؤخمض ٖبض الخليم اإلاِضر ْآزغْن :اإلاىهج اإلاضعس ي اإلاعانغ  -أؾؿه بىاؤٍ جىٓيماجه جُىيغٍ  ،-صاع اإلاؿحرة لليكغ ْالخٓػي٘ ْالُباٖت ،ألاعصن
 ،2009م .26
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اإلآاَىت في اإلااؾؿت الخٗليميت ،خيض ؤن اٚلبيت اإلاٗلمحن لِم ْعي باإلآِٟم الصخيذ للمٓاَىتْ ،ال يم ً٨ا٦ؿاب َظٍ
اإلآِٟم للخلميظ بطا لم يضع ٥الٟاٖلٓن الاظخماٖيٓن ماَيت اإلآاًَ الهالر الظر حؿعى اإلاىٓٓمت التربٓيت الٓنٓ ٫بليّ ٦ما
ؤن ؤٚلبيت اإلاٗلمحن يٗخمضْن ٖلى جضعيب الخالميظ ٖلى جدمل بٌٗ اإلاؿاْلياث ٦إؾاؽ لخ٨غيـ عْح اإلآاَىت ْطل ٪مً
زال ٫جضعيبهم ٖلى الاهًباٍ ْاخترام الٓ٢ذ ْال٣يام بالٓاظباث اإلاضعؾيت ْمماعؾت الاهخساباث صازل اإلاضعؾت باإلياٞت بلى
طل ٪جٓنلذ الضعاؾت بلى ؤن اإلاماعؾت الٟٗليت للمٓاَىت ٖبر اليكاَاث اإلا٣ضمت في اإلااؾؿت الخٗليميت – اإلاضعؾت ألاؾاؾيت
الجؼاثغيت -حٗخبر ها٢هت الٟٗاليت ْٚحر ٟ٦يلت بخٓ٩يً اإلآاًَ الٓاعي ْيٗٓص طل ٪الوٗضام السغظاث اإلايضاهيت التي مً قإجها
جٓ٩يً آلياث الخـ اإلاضوي.
 )2011تهض ٝبلى بٖضاص ٢اثمت ب٣يم اإلآاَىت اإلاىاؾبت إلاجهاط التربيت اإلاضهيت
بيىما ٧اهذ صعاؾت ػوي مغججي ومدمىص الغهخيس ي(
لله ٟٝٓالؿاب٘ ْالشامً ْالخاؾ٘ ألاؾاسخي في يٓء السهٓنيت الٟلؿُيييت ْجدضيض مضٔ جٓاٞغ ٢يم اإلآاَىت بمدخٓٔ
جل ٪اإلاىاهج ْاؾخسضم الباخشان مىهج جدليل اإلادخْٓٔ ،جٓنلذ الضعاؾت بلى جضوي مغاٖاة مدخٓٔ مىاهج التربيت اإلاضهيت
لله ٠الؿاب٘ ْالشامً ْالخاؾ٘ ألاؾاسخي ل٣يم اإلآاَىت ْٖضم الخٓاػن في جٓػيِٗا خيض ٧اهذ خ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْال٣يم
الؿياؾيت ْاإلاؿاْليت الاظخماٖيت ؤٖلى ال٣يم ،بيىما ٧ان الٓعي البيئي ْالٓخضة الَٓىيت ْالاهٟخاح ٖلى الش٣اٞاث ألازغٔ ا٢ل
ال٣يم جًمىا ٖلى الغٚم مً ؤَميتها ْ ،ؤْنذ الضعاؾت بًغْعة جًمحن مدخٓٔ مىاهج التربيت اإلاضهيت لله ٟٝٓالؿاب٘
ْالشامً ْالخاؾ٘ ألاؾاسخي ب٣يم اإلآاَىت ْالخٓاػن في جًميجها ْجضعيب مٗلمي التربيت اإلاضهيت ٖلى بزغاء مىاهج التربيت اإلاضهيت
ب٣يم اإلآاَىت ْجغظمتها بلى ؾلٓ٦ياث ْ٢يم في هٟٓؽ الخالميظ .
َ )2011ضٞذ بلى جدليل اإلاًامحن اإلاٗغٞيت إلاجهاط ا٫جغبيت اإلاضهيت للؿىت الغابٗت مً الخٗليم
ؤما صعاؾت الىىر بالُاَغ(
اإلاخٓؾِ لخسغيج ال٣يم طاث الهلت بمِٟٓم اإلآاَىت  ،اؾخسضم ٞحها الباخض مىهج جدليل اإلاًمٓن لخدليل ٦خاب التربيت
اإلاضهيت للؿىت الغابٗت مً الخٗليم اإلاخٓؾِْ ،جٓنلذ الضاعؾت بلى ؤن ٦خب التربيت اإلاضهيت للؿىت الغابٗت مً الخٗليم
اإلاخٓؾِ حكخمل ٖلى مجمٖٓت ألابٗاص اإلاؿاَمت في جغؾيش اإلآاَىت لضٔ الخالميظ جمشلذ في بٗض الكٗٓع باالهخماء ْالٓالء
للًَٓ ْبٗض الِٓيت الَٓىيت ْ بٗض الضيم٣غاَيتْ ،بٗض الخ٨ٟحر ْالخمخ٘ بالغْح الى٣ضيت ْبٗض الخد٨م في اؾخسضام ْؾاثل
الاجها ٫الخضيشت ْبٗض الخٟاّ ٖلى ؾالمة البيئت ْبٗض الخْ ١ٓ٣الٓاظباثْ،ؤِْغث هخاثج الخدليل ؤن َظٍ ألابٗاص لم جِٓغ
بك٩ل مدؿاْر في اإلاًامحن ٦خاب التربيت اإلاضهيت للؿىت الغابٗت مً الخٗليم اإلاخٓؾِ مما يٗجي ؤن جإزحرَا ؾيٓ٩ن مخبايً ٖلى
الخلميظ ب٣ضع اَخمام ٦خاب التربيت اإلاضهيت بإخض َظٍ ألابٗاص.
 )2013تهض ٝبلى جدضيض الٛايت اإلاغظٓة مً التربيت اإلاضهيت في ٖال٢تها بالخٓ٩يً ٖلى
في حين ٧اهذ صعاؾت خؿً عمعىن (
اإلآاَىت،اؾخٗملذ الضعاؾت م٣اعبت اإلا٣اعهت بحن السُاب الهغيذ ْاإلاٗلً في مدخٓياث ال٨خب اإلاضعؾيت لبلضان اإلاٛغب الٗغبي
الجؼاثغ جٓوـ ْاإلاٛغب باٖخباعَا خ٣ال مِما طْ ج٣اعب ظيٓ-جاعيذي ْؤهثرْبٓلٓجيْ ،اقتراِ٦ا في الغَاهاث اإلاخٗل٣ت بخإ٦يض
الضْلت الَٓىيت ْاإلاُالب اإلاغجبُت باإلآاَىت ْجٓنلذ الضعاؾت بلى ؤن اإلاداْع ألاؾاؾيت التي جىاْلتها ٦خب التربيت اإلاضهيت في
َظٍ الضْ ٫الشالر جخمشل في صعاؾت الِٓيت الٟغصيت ْالجماٖيت ْجىاْ ٫الخياة الجماٖيت ْالخًامً ْمسخل ٠ال٣يم اظخماٖيت
ألازغٔ،باإلياٞت بلى جىاْ ٫ؤلاصاعة ْالسضماث الٗمٓميت ْالضْلت  ،زم الٗمل ٖلى جضعيـ مباصت الضيم٣غاَيت ْالخٓاع
ْالدؿامذ ْاإلاؿاْليت ْؤزحرا الخُغ ١بلى حٗغي ٠الخلميظ بمسخل ٠الخْ ١ٓ٣الٓاظباث.
ج٩اص جخَ ٤ٟظٍ الضعاؾاث م٘ الضعاؾت الخاليت مً خيض اإلآيٕٓ ْؤَضا ٝالضعاؾت ْاإلاىهج اإلاخب٘ ْختى في بٌٗ الىخاثج
اإلاخٓنل بلحها.
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عابعا :صوع اإلاىاهج في جىميت كيم اإلاىاَىت :
ل٣ض هبّ الباخشٓن ْالتربٓيٓن بلى زُٓعة جضوي ٢يم اإلآاَىت في مضعاؾىا ْؤ٦ضْا بلى الؼاميت جٓظيّ اإلاؼيض مً الاَخمام بتربيت
اإلآاَىت ْ٢يمِا مً زال ٫اإلاىاهج التربٓيت زانت في اإلاغاخل ألاْلى مً الخٗليم مً ؤظل اٖضاص اإلآاًَ الهالر ْاإلآاَىت
الٟٗالت٣ٞ،ض جٓنلذ الٗضيض مً الضعاؾاث خٓ ٫جىميت ٢يم اإلآاَىت لضٔ الخالميظ بلى يٗ ٠الضْع الظر جلٗبّ اإلاىاهج
الخٗليميت في جىميت ٢يم اإلآاَىت ْجٟخ٣ض بلى جٓاٞغ اإلاٗايحر الٓاظب ؤن يدخٓحها اإلاىهج في ال٣يام بهظا الضْع.
لِظا يا٦ض عاهحر حغيـيجزالضْع السُحر الظر جٓ٣م بّ اإلاضعؾت مً زال ٫اإلاىاهج الخٗليميت خيض يغٔ  ":ؤن ا٦دؿاب ْجىميت
٢يم اإلآاَىت يخم مً زال ٫جدؿحن ٖمليت الخٗليم ب٩ل ما جدخٓيّ اإلاضعؾت مً آلياث جىٟيظ زانت باإلا٣غعاث الضعاؾيت
ْاإلاٗلمحن ْاإلاىار ْألاوكُت اإلاضعؾيت ْٚحرَا" ٞ .اإلاضعؾت جخدمل الجؼء ألا٦بر مً مؿاْليت بىاء ْجُٓيغ مىٓٓمت ٢يم
اإلآاَىت مً زال ٫بٖضاص اإلاىاهج الضعاؾيت الخضيشت ْاإلاخُٓعة التي جؼْص اإلاخٗلم ب٣يم اإلآاَىت اإلاٗانغة ْجدشّ ٖلى ال٣يام
باألوكُت ٚحر الىمُيت ْاؾخٗما ٫ج٨ىٓلٓظيا حٗليميت ٖهغيت.
ْحٗض مىاهج التربيت اإلاضهيت مً ألاصْاث التي حؿاَم في حٗؼيؼ ْجىميت ٢يم اإلآاَىت الهالخت لضٔ اليلء ْطل ٪بٛغؽ
الكٗٓع باالهخماء للًَٓ لضٔ اإلاخٗلمحن ْج٨ؿبهم اججاَاث الخٗاْن ْالدؿامذ ْالخٟاوي في زضمت الًَٓ ْبىاثّ ْبصعا ٥الضْع
ألازالقي ْؤلاوؿاوي ْالخًاعر للٟغصٞ ،مً ْظِت هٓغ مىهجيت يم ً٨جىٓيم حٗليم ٢يم اإلآاَىت بُغ ١مسخلٟت اٖخماصا ٖلى
مؿخٓٔ الخٗليم ْجىٓيم اإلاىاهج الضعاؾيت ٣ٞض حٗغى ٦مٓيٕٓ مىٟهل ٢اثم بظاجّ بك٩ل الؼامي في ماصة صعاؾيت حؿمى
ٖاصة التربيت اإلاضهيت َْظا ما ي٣ضم في مغخلتي الخٗليم الابخضاجي ْاإلاخٓؾِ ؤْ يم ً٨صمجِا في ؤ٦ثر مً ماصة صعاؾيت
٦مٓيٖٓاث مسخلٟت مشل ماصة الخاعيش ْالجٛغاٞيا ْالتربيت ؤلاؾالميت ،بديض جٓ٩ن مباصت ْ٢يم اإلآاَىت مٓظٓصة في ظمي٘
مٓيٖٓاث اإلاىهج الضعاسخي َْظا ما يضعؽ في مغخلت الخٗليم الشاهٓر.
بن بٖضاص مىاهج التربيت اإلاضهيت يؿخلؼم ؤن جإزظ بٗحن الاٖخباع ال٣يم التي يخٗحن ٖلحها ايهالِا للخالميظ ٢هض بىاء مٓاَىتهم
الصسهيت اٖخماصا ٖلى الخْ ١ٓ٣الٓاظباث التي جدٓحها ْالٗمل ٖلى مٗايكت َظٍ ال٣يم صازل اإلاضعؾت.
زامؿا  :كيم اإلاىاَىت:
ل٣ض ؤؾِمذ الٗضيض مً الضعاؾاث ْالبدٓر في الخٓنل بلى ٖضص المدضْص مً ٢يم اإلآاَىت ْطل ٪خؿب اَضا٧ ٝل بدض
ْْظِت هٓغ الباخض ْ ،ؾى٨خٟي بظ٦غ ؤَم اإلاٗايحر التي ٖلى ؤؾاؾِا يم ً٨بىاء همٓطط ل٣يم اإلآاَىت ْبما ي٣ضم بياٞت بلى
بدشىا:
 - 1الاهخماء للىًَْ :يكمل َظا الٗىهغ مجمٖٓت مً ال٣يم ٦دب الًَٓ ْالاٖتزاػ بّ ْاخترام عمٓػ الؿياصة الَٓىيت.
 - 2مباصب الضيملغاَيتْ :جخمشل َظٍ اإلاباصت في اإلاماعؾاث التي يٓ٣م بها اإلآاًَ في الخياة الؿياؾيت ٧االهخساب ْالترشر
ْالخٓاع ْ٢بٓ ٫الغؤر آلازغ...
 - 3الخلىقْ :هي مجمٖٓت ما ج٣ضمّ الضْلت مً عٖايت ْزضماث للمٓاًَ ٧الخ ٤في الخٗليم ْالغٖايت الصخت ْالٗمل
ْاإلاؿاْاة ْالخغيت الصسهيت ْخغيت الاٖخ٣اص ْخغيت الغؤر ...

1 -Rhys Griffith: National Curriculum: National Disaster? Education and Citizenship .2000.p18.
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 - 4الىاحباثْ :جخمشل ٞيما يخُلب مً اإلآاًَ ؤن ي٣ضمّ للضْلت ْمجخمّٗ ٓ٧اظب الخدلي باإلاؿاْليت الٟغصيت ْالجماٖيت
ْاخترام ال٣اهٓن ْالخٟاّ ٖلى اإلامخل٩اثْ ،اإلادآٞت ٖلى ال٣يم الاظخماٖيت التي حٗبر ًٖ الٗاصاث ْالخ٣اليض الؿاثضة في
اإلاجخمْ٘ ،ألازال ١الخميضة ْالؿلٓ٦ياث الٟايلت ٧الخٗاْن ْالدؿامذ ْالخًامً ْالُاٖتْ ،الخٗايل م٘ آلازغيً...
- 5الليم البيئيتْ :هي ٢يم يؿعى مً زاللِا اإلآاًَ للخٟاّ ٖلى اإلاديِ الظر يٗيل ٞيّ ْحكمل ٧ل الخهغٞاث
ْالؿلٓ٦ياث المؾاَمت في الخٟاّ ٖلى البيئت بمسخل ٠ؤهٓاِٖا ٧اإلاكاع٦ت في ٖمليت الدصجحر ْهٓاٞت اإلاديِ ْم٩اٞدت
الخلٓر البيئي ْٖضم جبظيغ مٓاعص الُا٢ت...
ؾاصؾا :التربيت على اإلاىاَىت في مغخلت الخعليم الابخضاتي:
بٗض خٓالي40ؾىت مً الاؾخ٣ال ٫قِضث اإلاىٓٓمت التربٓيت الجؼاثغيت زالض ٖمليت بنالح في جاعيش الجؼاثغ التربٓر ْ٧اهذ َظٍ
الٗمليت يغْعيت في َظا الٓ٢ذ ْال جدخاط بلى الخإزحر ؤ٦ثر مً طل ،٪بؿلب الٓيٗيت التي ْنلذ بلحها اإلاضعؾت الجؼاثغيت
ْ٦ظا الخدٓالث اإلاسجلت في مسخل ٠اإلاياصيً ٖلى الهٗيضيً الَٓجي ْالٗالمي ْالتي جٟغى هٟؿِا ٖلى اإلاضعؾت بنٟتها ظؼء
ال يخجؼؤ مً اإلاجخم٘ الجؼاثغرْ ،مً بحن ؤبغػ الى٣اٍ التي ع٦ؼث ٖلحها اللجىت الَٓىيت إلنالح اإلاىاهج ،بصعاط مِٟٓم
الضيم٣غاَيت في ٧ل مغاخل الخٗليم ْجؼْيض ألاظيا ٫الىاقئت بغْح اإلآاَىت ْ٧ل ما يىُٓر ٖليّ َظا اإلآِٟم مً ٢يم ْمٓا٠٢
الخٟخذ ْالدؿامذ ْاإلاؿاْ٫يت في زضمت اإلاجخم٘ الظر حٛظيّ الِٓيت الَٓىيت ْالؿعي بلى الٗيل الغٚيض.
٩ٞان مً بحن الٛاياث التي حؿعى ٞلؿٟت التربيت في الجؼاثغ بلى جد٣يِ٣ا ٖبر اإلاضعؾت ججظيغ الكٗٓع باالهخماء للًَٓ في
هٟٓؽ ألاَٟاْ ٫جيكئتهم ٖلى خب الجؼاثغ ْعْح الاٖتزاػ باالهخماء بلحها٦ْ ،ظا ح٘لِ٣م بالٓخضة الَٓىيت ْْخضة التراب الَٓجي
ْعمٓػ ألامت ،م٘ جٓ٣يت الٓعي الٟغصر ْالجماعي بالِٓيت الَٓىيتْ ،...بهظٍ الهٟت ٞةن الىٓام التربٓر في الجؼاثغ يٗخبر ؤن
التربيت ٖلى اإلآاَىت ؤخض ع٧اثؼ التربيت الَٓىيت ٞاإلاىاهج الخٗليميت حؿعى بلى مؿاٖضة الخالميظ ٖلى امخال٢ ٥يم اإلآاَىت التي
يخ٣اؾمِا اإلاجخم٘ الجؼاثغر ْمباصت الضيم٣غاَيت التي حؿدىض بلى الٗمل ْالخًامً ْالدؿامذ ْاخترام خ ١ٓ٣الاوؿان
ْاإلاؿاْاة ْالٗضالت الاظخماٖيت.
ْل٣ض خضص ال٣اهٓن الخٓظيهي للتربيت الَٓىيت مِام اإلاضعؾت الجؼاثغيت٩ٞ ،ان مً ؤبغػ َظٍ اإلاِام حٗلم ؾحران الضيم٣غاَيت في
الخياة الاظخماٖيت مً زال ٫اصعاط التربيت اإلاضهيت في اإلاضعؾت ،التي حؿعى بلى جىميت الخـ اإلاضوي لضٔ الخالميظ ْجيكئتهم ٖلى
مباصت الٗضالت ْاإلاؿاْاة ْمٗغٞت ِْٞم الخْ ١ٓ٣الٓاظباثْ ،جىميت ز٣اٞت الضيم٣غاَيت بة٦ؿاب الخالميظ مباصت الى٣اف
ْالخٓاع ْ٢بٓ ٫الغؤر آلازغ ْهبظَم للخميحز ْالٗىْ ،٠جٓ٩يً مٓاَىحن يخدلٓن بأصاب الخياة الجماٖيت ْيضعٓ٧ن ؤن الخغيت
ْاإلاؿاْليت مخالػمخان.
ْلًمان الخٓ٩يً ٖلى اإلآاَىت ج٣غع بصعاط ماصة التربيت اإلاضهيت في مغخلت الخٗليم الابخضاجي"٦ماصة حٗليميت اؾتراجيجيت،جٓ٣م
ٖلى جٓ٩يً الٟغص جٓ٩رها اظخماٖيا ْخًاعيا ،بدىميت الجٓاهب الؿلٓ٦يت ٞيّٞ ،هي حٗمل ٖلى بٖضاص الٟغص للخياة اإلاضهيت
بٖضاصا ياَلّ للٗيل ٦مٓاًَ نالر ،يكٗغ بمؿاْليخّْ ،اٖيا بالتزاماجّ ٧ ًٓٗ٦امل الخ ١ٓ٣في اإلاجخم٘ الظر يؿاَم في
بىاثّ؛ يضع ٥ما لّ مً خْ ١ٓ٣ما ٖليّ مً ْاظباث ،مدكبٗا بصسهيذٌ الَٓىيت ْمخٟخدا ٖلى ال٣يم الٗاإلايت ٢اصعا ٖلى
الخ٨ي ٠م٘ الٓيٗياث ْمجابهت اإلاكا٧ل التي جٓاظِّ في خياجّ اليٓميت" .
 -1اللجىت الَٓىيت للمىاهج :منهاج التربيت اإلاضهيت للؿىت الثاهيت مً الخعليم الابخضاتيْ ،ػاعة التربيت الَٓىيت َ ،بٗت ظٓان  ، 2011م .45
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 أَضاؾ التربيت اإلاضهيت في مغخلت الخعليم الابخضاتي:بطا ٧اهذ الٛايت مً التربيت اإلاضهيت بٖضاص اإلآاًَ الهالر ٞةن َظٍ الٛايت ال جخد ٤٣بال مً زال ٫جدضيض ؤَضا ٝماصة التربيت
اإلاضهيت ٖلى مؿخٓٔ اإلاىاهج الخٗليميت في ؤر مغخلت مً مغاخل الخٗليمْٖ ،لى َظا ٞان مىاهج الخٗليم في مغخلت الخٗليم
الابخضاجي ٢ض خضصث ؤَضا ٝماصة التربيت اإلاضهيت في الى٣اٍ الخاليت :
 -1جغبيت اإلاخٗلم ٖلى ببغاػ َٓيخّ الصسهيت ْالخٓانل م٘ آلازغيً ْجىٓيم ٖال٢خّ مِٗم في مسخل ٠اإلاجاالث ْاإلآاًَ
(ألاؾغة ،الكاعٕ ،الٗمل  ،اإلاضعؾت ) ٦مٓاًَ يدترم ٚحرٍ.
 -2جغبيت اإلاخٗلم ٖلى مماعؾت ٓ٢اٖض الخياة الجماٖيت في اإلاديِ الظر يٗيل ٞيّ باإلاضعؾت ْألاؾغة ْاإلاسجض ْمسخل٠
اإلااؾؿاثْ...طل ٪بااللتزام بٓ٣اٖض الىٓام ْالخٟاٖل ؤلايجابي م٘ َظا اإلاديِ.
 -3جٓ٩يً اإلاخٗلم ٖلى مماعؾت مباصت الضيم٣غاَيت في اإلاضعؾت خيض يخضعب الخلميظ ٖلى ٦يٟيت الخٗبحر ًٖ عؤيّ ب٩ل خغيت م٘
ج٣بل ؤعاء ألازغيً ْجُبي ٤آصاب الخٓاع ْالالتزام بالىٓام ْال٣اهٓن (٧الىٓام الضازلي للمضعؾتٓ٢ ،اٖض ألامً في البيذ
ْاإلاضعؾتْ )...الاؾخٟاصة مً ْؾاثل الاٖالم ْالاجها٦ ٫إصْاث للخٖٓيت ْالخش٣ي ٠الضيم٣غاَي بالخٗغٖ ٝلى ٦يٟيت الترشر
ْالاهخساب ْالخمشيل الاهخسابي.
ٚ -4غؽ عْح اإلآاَىت ْالَٓىيت في هٟٓؽ الخالميظ ْطل ٪مً زال ٫اِْاع الاخترام لغمٓػ الؿياصة الَٓىيت ْالاٖتزاػ باهخماثّ
الَٓجي ْالخًاعر ْمماعؾت الؿلٓ٧اث ؤلايجابيت هدٓ ماؾؿاث الضْلت.
 -5حٗغي ٠الخالميظ بدِ٢ٓ٣م ٦إَٟا٦ْ ٫مٓاَىحن ْالؼامِم بخٗلم ٦يٟيت جدمل اإلاؿاْليت ْال٣يام بٓاظباجّ اليٓميت ؾٓاء
باإلاضعؾت ؤْ في البيذ ؤْ في الٗمل ْفي ؤر م٩ان يٓ٩ن ٞيّ مؿاْال ًٖ مِمت ما.
ٚ -6غؽ ٢يم المخآٞت ٖلى البيئت في الخالميظ ْطل ٪بالخٗغٖ ٝلى مسخل ٠البيئاث ْجىِٖٓا ْمٗغٞت الٓ٣اٖض ألاؾاؾيت
للخٟاّ ٖلى اإلاديِ م٘ مماعؾتها في خياتهم اإلاضعؾيت ْاليٓميت.
الليم التي جًمىتها ماصة التربيت اإلاضهيت في مغخلت الخعليم الابخضاتي :ل٣ض خضص ال٣اثمٓن ٖلى اٖضاص مىاهج التربيت اإلاضهيت في مغخلت الخٗليم الابخضاجي مدخٓياث ْمًامحن اإلااصة في مجمٖٓت مً
اإلاداْع ْاإلآيٖٓاث يخم جضعيؿِا للمخٗلم زال ٫الؿىٓاث السمؿت التي يضعؾِا بهظٍ اإلاغخلت ْ ،ل٣ض اخخٓث َظٍ اإلاًامحن
مجمٖٓت مً ال٣يم هظ٦غَا ٞيما يلي:
 -1كيم الىاحباث والخلىق :يخٗغ ٝاإلاذٖلم في مغخلت الخٗليم الابخضاجي ٖلى الٓاظباث التي ٖليّ ؤن يٓ٣م بها في خياجّ
اإلاضعؾيت ْاليٓميت مً زال ٫اإلاجاالث اإلاٗغٞيت اإلاؿتهضٞت التي ج٣ترخِا مىاهج التربيت اإلاضهيت في مغخلت الخٗليم الابخضاجي
٧االظتهاص في الضعْؽ ْالخٟاّ ٖلى الىٓام ْال٣ضعة ٖلى جدمل اإلاؿاْليت في مٓا ٠٢مٗيىت٦.ما يخٗغ ٝاإلاخٗلم في َظٍ اإلاغخلت
ٖلى الخض ؤصوى مً الخ٧ ١ٓ٣الخ ٤في الخٗلم ْالغٖايت الصخت ْالغٖايت الاظخماٖيتَْ ،ظا في بَاع حٗغي ٠الُٟل بدّ٢ٓ٣
ْالٗمل ٖلى الاؾخٟاصة مجها .
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 -2كيم الهىيت الىَىيت وكيم الاهخماء للىًَ  :يخٗغ ٝاإلاخٗلم في مغخلت الخ٘ليم الابخضاجي ٖلى الٓزاث ٤التي جشلذ الِٓيت
الَٓىيت ْعمٓػ الؿياصة الَٓىيت ،مخمشلت في الٗلم ْاليكيض الَٓجي ْالٗملت الَٓىيت م٘ الخغم ٖلى اخترامِا٦ ،ما يخٗغٝ
ٖلى ؤَميت الاهخماء بلى الًَٓ ْمٓاَغ ببضاء خب الًَٓ ْالاٖتزاػ بّ ْالضٞإ ٖىّ٧ ،اإلاكاع٦ت في ؤخياء اإلاىاؽباث ْألاٖياص
الَٓىيت ْالضيييتَْ ،ظا ما يؿمذ بخٟٗيل صْع اإلاضعؾت في جغبيت اليلء ٖلى عْح الَٓىيت.
 -3كيم الضيملغاَيت :يخٗغ ٝاإلاخٗلم في مغخلت الخٗليم الابخضاجي ٖلى اإلاباصت ألاؾاؾيت للمماعؾت الضيم٣غاَيت بهٓعة
بؿيُت حؿمذ للمخٗلم باؾديٗاب مٟاَيم ٖضيضة مشل :ال٣ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ عؤيّ بدغيتْ ،مماعؾت ؤصاب الخٓاع ْالى٣اف،
ْالخ ٤في الترشر ْالاهخساب ْازخياع ممشل ٖىّ ب٩ل خغيت،الخٗغٖ ٝلى بٌٗ اإلاجالـ اإلاىخسبت في الضْلت (٧اإلاجلـ الكٗبي
البلضر ْالٓالجي ْالَٓجي ).
 -4كيم مماعؾت كىاعض الخياة الاحخماعيت :يخم ً٨اإلاخٗلم في مغخلت الخٗليم الابخضاجي مً مماعؾت الؿلٓ٧اث ؤلايجابيت في
الٓؾِ الاظخماعيْ ،طل ٪مً زال ٫حٗغي ّٟبإَميت ٖال٢خّ باآلزغيً(في ألاؾغة ْالخي ْاإلاضعؾت ) ْ٦ظل ٪ؤَميت الخدلي
باألزال ١الخؿىت(٧الخًامً م٘ ألازغيً ْالخُٕٓ ْالدؿامذ ْالخٗاْن ْالٗمل الجماعي ،اخترام الضْع ْالالتزام بالىٓام الٗام
ْالٓ٣اهحن اإلاىٓمت للخياة صازل ْزاعط اإلاضعؾت.
 -5كيم اإلاداؿٓت على البيئت:لٓ٩ن مٗاع ٝالخالميظ في َظا اإلاجا ٫ال جخضعى بٌٗ اإلاٟاَيم التي يجب ؤن يضعِ٦ا ْيخدلى
ببٌٗ الؿلٓ٦ياث في حٗاملّ م٘ البيئت ْاإلاديِ الظر يٗيل ٞيّ،خيض يخٗغ ٝاإلاخٗلم في مغخلت ا٫حٗليم الابخضاجي ٖلى
مسخل ٠البيئاث (٧اإلاضيىت ْالغيْ ٠الٛابت ْاإلاؿاخاث السًغاءْ )..يخٗلم َغ ١الخٟاّ ٖلى البيئت ْ٦يٟيت اإلاؿاَمت في
خمايت ْؾالمت اإلاديِ الظر يٗيل ٞيّ (٧اال٢خهاص في اؾتهال ٥مٓاص الُا٢ت ْ ،الىٓاٞت ْخمايت اإلاؿاخاث السًغاء ،
مٗغٞت مهاصع الخلٓر البيجيَْ ،)...ظا يمً ٖمليت التربيت البيئيت التي حٗض في ْ٢خىا الخالي مً ؤبٗاص التربيت ٖلى اإلآاَىت
الٗاإلايت.
ؾابٗا  :الضعاؾت اإلايضاهيت
 -1مىهج الضعاؾت :اجب٘ الباخشان في َظٍ الضعاؾت مىهج جدليل اإلادخىي لخدليل مًامحن مىاهج التربيت اإلاضهيت في مغخلت
الخٗليم الابخضاتر بهض ٝالٓنٓ ٫بلى مجمٖٓت ٢يم اإلآاَىت التي جدخٓحها مىاهج ْ٦خب التربيت اإلاضهيت في مغخلت الخٗليم
الابخضاجي في الجؼاثغ.
.2011
 -2خضوص الضعاؾت :ا٢خهغث الضعاؾت ٖلى جدليل مدخٓٔ مىاهج التربيت اإلاضهيت إلاغخلت الخٗليم الابخضاجي َبٗت
 -3عيىت البدث :جخمشل ٖيىت الضعاؽة في مجمٖٓت مىاهج التربيت اإلاضهيت للؿىت ألاْلى ْالشاهيت ْالشالشت ْالغابٗت ْالسامؿت مً
الخٗليم الابخضاجي.
 -4وؾاةل حمع البياهاث:اٖخمضث الضعاؾت ٖلى مجهاط الؿىت الاْلى ْالشاهيت ْالشالشت ْالغابٗت ْالسامؿت إلاغخلت الخٗليم
 2011رجٓ٩ن ٧ل ٦خاب مً مىاهج اإلآاص الضعاؾيت التي يخل٣اَا الخلميظ في ٧ل ؾىت مً
الابخضاجي ْهي ٦خب ْػاعيت نضعث ؾىت
ؾىٓاث مغخلت الخٗليم الابخضاجي.
 -5عغى هخاةج الضعاؾت وجدليلها:
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ث بٖضاص ٢اثمت ب٣يم اإلآاَىت اإلاىاؾبت إلاىاهج التربيت اإلاضهيت في مغخلت الخٗليم الابخضاجي بىاء ٖلى ٢غاءاجىا للضعاؾاث الؿاب٣ت
م
ْألاصب التربٓر الظر جىاْلىا ٞيّ مِٟٓم اإلآاَىت ْ٢يم اإلآاَىت ْجٓنلىا بلى ال٣اثمت الجهاثيت ل٣يم اإلآاَىت التي جخًمجها
مىاهج التربيت اإلاضهيت في الؿىت ألاْلى ْالشاهيت ْالشالشت ْالغابٗت ْالسامؿت مً مغخلت الخٗليم الابخضاجي ْالتي ؾىٗغيِا ٞيما
يلي :
 -1-5كيم المواَىت في منهاج التربيت اإلاضهيت للؿىت ألاولى ابخضاتي :
الغكم
01
02
03
04
05
06
07

اإلاـغصة
البيئت
الخ١ٓ٣
ال٣اهٓن
اإلاؿاْليت
الخياة اإلاكتر٦ت
الخياة الجماٖيت
آلازغيً

الخىغاع
11
13
1
3
2
5
10

اإلاـغصة
الغكم
الٓاظباث
08
ألاٖياص الضيييت
09
ألاٖياص الَٓىيت
10
الِٓيت
11
الٗلم الَٓجي
12
اليكيض الَٓجي
13
عمٓػ َْجي
14
مجمٕٓ الخ٨غاعاث

اليؿبت
12.94%
15.29%
1.18%
3.53%
2.35%
5.88%
11.76%

الخىغاع
11
2
4
5
5
6
7

اليؿبت
12.94%
2.35%
4.71%
5.88%
5.88%
7.06%
%8.24

85

%100

حضوٌ عكم ( )01يىضح كيم اإلاىاَىت في منهاج التربيت اإلاضهيت للؿىت ألاولى مً الخعليم الابخضاتي.
يخطر مً الجضْ ٫ع٢م ( )01ؤن مجهاط التربيت اإلاضهيت للؿىت ألاْلى مً الخٗليم الابخضاجي اخخٓٔ ٖلى مجمٖٓت مً ٢يم
 ،%37.65زم جلتها ٢يم الانجماء للًَٓ
اإلآاَىت ٧ان مً ؤبغػَا ٢يم الٓاظباث مخمشلت في اإلاٟغصاث (03بلىَْ )08ظا بيؿبت
ْ %15.17اإلاخمشلت في خ ١ٓ٣الُٟل ٧الخ ٤في
 %34.12زم جلتها ٢يم الخ ١ٓ٣بيؿبت
اإلاخمشلت في اإلاٟغصاث مً ( 09بلى )14بيؿبت
 %12.94في ق٩ل بٌٗ مٟاَيم التي لِا
الخٗلم ْالخ ٤في الصخت ْالغٖايت الاظخماٖيت ْجًمىذ ؤيًا ٢يم البيئت بيؿبت
ٖال٢ت بٗىانغ البيئت (٧اإلاضرهت ْالكاعٕ ْالغي٦ْ )...٠يٟيت الخٟاّ ٖلى َظٍ الٗىانغ ْما يالخٔ في َظا اإلاجهاط الٛياب الخام
ل٣يم الضيم٣غاَيت ألجها ال جخماشخى م٘ مؿخٓٔ اإلاخٗلم الظر ال يخجاْػ ؾىّ 06ؾىٓاث.
 -2-5كيم اإلاىاَىت في منهاج التربيت اإلاضهيت للؿىت الثاهيت ابخضاتي :
الغكم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

اإلاـغصة
البيئت
الصخت
الخ١ٓ٣
الاهخساب
الضيم٣غاَيت
الغؤر
اليكيض الَٓجي
الٗملت الَٓىيت
ألامً
الٗلم الَٓجي
اإلآاَىت
الِٓيت
الغمٓػ الَٓىيت

الخىغاع
10
5
6
4
7
8
1
1
2
2
2
7

اليؿبت%
%7.69
%3.85
%4.62
%3.08
%5.38
%6.15
%0.77
%0.77
%1.54
%1.54
%1.54
%5.38

4

%3.08

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

اإلاـغصة
الخٗاْن
الخًامً
الخياة الاظخماٖيت
الخياة اإلاكتر٦ت
الخياة الجماٖيت
ألازغيً
الٓاظباث
ال٣يم الاظخماٖيت
ال٣اهٓن
الدؿامذ
اإلاؿاْليت
الخُٕٓ
مجمٕٓ الخ٨غعاث
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الخىغاع
1
2
2
2
4
4
5
6
8
10
13
14

اليؿبت%
%0.77
%1.54
%1.54
%1.54
%3.08
%3.08
%3.85
%4.62
%6.15
%7.69
%10.00
%10.77

130

%100
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حضوٌ عكم ( )02يىضح كيم اإلاىاَىت في منهاج التربيت اإلاضهيت للؿىت الثاهيت مً الخعليم الابخضاتي.
مً الجضْ ٫ع٢م ( )02يخطر لىا ؤن مجهاط التربيت اإلاضهيت للؿىت الشاوية مً الخٗليم الابخضاجي يدخٓر ٖلى مجمٖٓت مً ٢يم
ْ %54.62التي حٗبر ٖجها اإلاٟغصاث مً(14بلى )25ؤما ٢يم الاهخماء ْالٓالء للًَٓ ٓٞعصث
اإلآاَىت جخمشل في ٢يم الٓاظباث بيؿبت
ٖىّ
ْٖ %14.62برث ا
ْ %14.62حٗبر ٖجها اإلاٟغصاث مً( 07بلى )13ؤما ٢يم الضيم٣غاَيت ٩ٞاهذ بيؿبت
بيؿبت
،%7.69
 %8.45مٗبر ٖجها في اإلاٟغصاث ( ،)03-02ؤما ٢يم البيئت ٞيؿبتها
اإلاٟغصاث(مً04بلى )06بيىما ٧اهذ ٢يم الخ ١ٓ٣بيؿبت
ْهِٟم مً َظٍ اليؿب ؤن مجهاط التربيت اإلاضهيت للؿىت الشاهيت اَخم بالضعظت ألاْلى ب٣يم الٓاظباث ْ٢يم الاهخماء ْالٓالء
للًَٓ ْ٢يم الضيم٣غاَيت ،بيىما لم جىل ٢يم الخ٢ْ ١ٓ٣يم البيئت الاَخمام ال٩افي.
 -3-5كيم اإلاىاَىت في منهاج الؿىت الثالثت ابخضاتي :
الغكم اإلاـغصة
الصخت
1
الخ١ٓ٣
2
الضيم٣غاَيت
3
الخغيت
4
البيئت
5
ؾالمت اإلاديِ
6
الغْح الَٓىيت
7
الٗلم الَٓجي
8
الاٖتزاػ بالًَٓ
9
اإلآاَىت
10

الخىغاع
1
6
2
9
2
13
1
1
3
6

الغكم اإلاـغصة
الِٓيت
11
حٗاْن
12
الخُٕٓ
13
اإلاؿاْليت
14
ٖمل ظماعي
15
آلازغيً
16
الخياة الجماٖيت
17
الا٢خهاص
18
الخًامً
19
ال٣اهٓن
20
مجمٕٓ الخ٨غعاث

اليؿبت
%0.94
%5.66
%1.89
%8.49
%1.89
%12.26
%0.94
%0.94
%2.83
%5.66

الخىغاع
8
1
1
2
5
6
6
8
9
16
106

اليؿبت
%7.55
%0.94
%0.94
%1.89
%4.72
%5.66
%5.66
%7.55
%8.49
%15.09
100

حضوٌ عكم ( )03يىضح كيم اإلاىاَىت في منهاج التربيت اإلاضهيت للؿىت الثالثت مً الخعليم الابخضاتي.
يخطر مً الجضْ ٫ع٢م ( )03ؤن مجهاط التربيت اإلاضهيت للؿىت الشالشت مً الخٗليم الابخضاجي يدخٓر ٖلى ٢يم اإلآاَىت اإلاخمشلت في
ْ %17.92التي حٗبر ٖجها
ْ %50.94اإلاٗبر ٖجها باإلاٟغصاث (مً12بلىْ )20جلحها ٢يم الاهخماء للًَٓ بيؿبت
٢يم الٓاظباث بيؿبت
%10.38
 %14.15مخمشلت في اإلاٟغصجحن ( )06-05زم قي م الضيم٣غاَيت بيؿبت
اإلاٟغصاث (مً 07بلى )11زم جلحها ٢يم البيئت بيؿبت
ْ %6.60التي جمشلِا اإلاٟغصجحن (ْ، )02-01جضَ ٫ظٍ اليؿب
َْظا ما ٖبرث ٖجها اإلاٟغصجحن ( )04-03زم جلحها ٢يم الخ ١ٓ٣بيؿبت
ٖلى ؤن مجهاط التربيت اإلاضهيت للؿىت الشالشت ابخضاجي ؤْلى اَخماما باعػا ب٣يم الٓاظباث ْالاهخماء ْ٢يم البيئت ْ٢يم الضيم٣غاَيت
بيىما لم جدهل الخٖ ١ٓ٣لى الاَخمام اإلاىاؾب لِا.
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 -4-5كيم اإلاىاَىت في منهاج التربيت اإلاضهيت للؿىت الغابعت ابخضاتي :
الغكم
1
2
3
4
5
6
7
8

اإلاـغصة
الخ١ٓ٣
الصخت
الضيم٣غاَيت
الاهخساب
البيئت
ألاٖياص الَٓىيت
اليكيض الَٓجي
الٗلم الَٓجي

الخىغاع
1
3
1
6
14
1
2
2

اليؿبت%
%1.61
%4.84
%1.61
%9.68
%22.58
%1.61
%3.23
%3.23

الخىغاع
2
4
4
2
2
3
7
8
62

اإلاـغصة
الغكم
الٗملت الَٓىيت
09
اإلآاَىت
10
الؿياصة الَٓىيت
11
الٓاظب
12
آلازغيً
13
ال٣يم الاظخماٖيت
14
ال٣اهٓن
15
اإلاؿاْليت
16
مجمٕٓ الخ٨غاعاث

اليؿبت%
%3.23
%6.45
%6.45
%3.23
%3.23
%4.84
%11.29
%12.90
100

حضوٌ عكم( )04يىضح كيم اإلاىاَىت في منهاج التربيت اإلاضهيت للؿىت الغابعت مً الخعليم الابخضاتي.
مً الجضْ ٫ع٢م ( )04يخطر لىا ؤن مجهاط التربيت اإلاضهيت للؿىت الغابٗت ابخضاجي يدخٓر ٖلى ٢يم اإلآاَىت اإلاخمشلت ٝر ٢يم
 %24.19مٗبر ٖجها باإلاٟغصاث
ْ %35.48حٗبر ٖجها اإلاٟغصاث (مً12بلى٢ْ )16يم الاهخماء للًَٓ بيؿبت
الٓاظباث بيؿبت
ْ %11.29جمشلِا اإلاٟغصجحن ( )04-03بيىما ٢يم
 %22.58زم جلحها ٢يم الضيم٣غاَيت بيؿبت
(مً06بلىْ )11جلحها ٢يم البيئت بيؿبت
ْ %6.45حٗبر ٖجها اإلاٟغصجحن (ْ .)02-01جضَ ٫ظٍ اليؿب ٖلى ؤن مجهاط التربيت اإلاضهيت للؿىت الغابٗت ابخضاجي
الخٞ ١ٓ٣يؿبتها
ع٦ؼ في مدخٓاٍ ٖلى ٢يم الٓاظباث ْالاهخماء للًَٓ ْ٢يم البيئت ْالضيم٣غاَيت بيىما لم جدٓي ٢يم الخ ١ٓ٣باالَخمام
اإلاىاؾب لِا .
 -5-5كيم اإلاىاَىت في منهاج الؿىت الخامؿت ابخضاتي :
الغكم
01
02
03
04
05
06
07
08

اإلاـغصة
البيئت
الاهخساب
الضيم٣غاَيت
الخٓاع
الصخت
الخ٤
مٓاًَ
الِٓيت

الخىغاع
1
1
4
2
6
11
2
4

اليؿبت%
%1.47
%1.47
%5.88
%2.94
%8.82
%16.18
%2.94
%5.88

الغكم
09
10
11
12
13
14
15
16

اإلاـغصة
اإلآاَىت
الاهخماء
ال٣يم الاظخماٖيت
اإلاؿاْليت
الٓاظب
الىٓام
الا٢خهاص
ال٣اهٓن
مجمٕٓ الخ٨غاعاث

الخىغاع
5
6
1
2
3
6
7
7

%اليؿبت
%7.35
%8.82
%1.47
%2.94
%4.41
%8.82
%10.29
%10.29

69

%100

حضوٌ عكم ( )05يىضح كيم اإلاىاَىت في منهاج التربيت اإلاضهيت للؿىت الخامؿت مً الخعليم الابخضاتي.
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يذضر مً الجضْ ٫ع٢م ( )05ؤن مجهاط التربيت اإلاضهيت للؿىت السامؿت ابخضاجي يدخٓر ٖلى ٢يم اإلآاَىت اإلاخمشلت في الٓاظباث
 %25.00حكمل اإلاٟغصاث (مً07بلى٢ْ ،)10يم
 %38.24مٗبر ٖجها باإلاٟغصاث(مً11بلى٢ْ ،)16يم الاهخماء للًَٓ بيؿبت
بيؿبت
ْ %10.29حٗبر ٖجها اإلاٟغصاث(-02
ٖىّ باإلاٟغصجحن( ،)06-05ؤما ٢يم الضيم٣غاَيت ٞيؿبتها
 %25.00مٗبر ا
الخ ١ٓ٣بىٟـ اليؿبت
 ،%1.47بهظا يم ً٨ال ٫ٓ٣ؤن مجهاط التربيت اإلاضهيت للؿىت السامؿت ابخضاجي ٢ض ع٦ؼ في
ْ ،)04-03ؤزحرا ال٣يم البيئيت بيؿبت
مدخٓاٍ ٖلى ٢يم الٓاظباث ْالخ٢ْ ١ٓ٣يم الاهخماء ْالضيم٣غاَيت ،بيىما جىاْ٢ ٫يم البيئت بيؿب ٢ليلت ظضا.
 -6-5كيم اإلاىاَىت في مىاهج التربيت اإلاضهيت إلاغخلت الخعليم الابخضاتي:
الؿىت
الثاهيت
اليؿبت%
54.62

الؿىت
الثالثت
اليؿبت%
50.94

الؿىت
الغابعت
اليؿبت%
35.48

الؿىت
الخامؿت
اليؿبت%
38.24

43.39

34.12

14.62

17.92

24.19

25.00

23.17

8.45

6.60

6.45

25.00

12.36

14.15

22.58

1.47

11.77

11.29

10.29

9.32

%100

%100

%100

الؿىت أولى

الغكم

كيم اإلاىاَىت

1

اْ٫اظباث

2

الاهخماء للًَٓ
الخ١ٓ٣

15.29

4

البيئت

12.94

7.69

5

الضيم٣غاَيت

00.00

14.62

10.38

%100

%100

%100

3

اإلاجمٕٓ

اليؿبت%
37.65

اإلاخىؾِ
الخؿابي

حضوٌ عكم ( )06يىضح ئحمالي كيم اإلاىاَىت التي جخًمنها مىاهج التربيت اإلاضهيت إلاغخلت الخعليم الابخضاتي.
بٗض جدليل مًامحن مىاهج التربيت اإلاضهيت إلاغخلت الخٗليم الابخضاجي ْمً زالٖ ٫غيىا لجمي٘ ٢يم اإلآاَىت التي جًمىتها
يم ً٨الخٓنل بلى ما يلي:
 ثؾعى مىاهج التربيت اإلاضهيت في مغخلت الخٗليم الابخضاجي بلى جىميت ٢يم اإلآاَىت لضٔ الخالميظ ْيضٖ ٫لى طل ٪ما جدخٓيّ مً٢يم اإلآاَىت ألا٦ثر جٓاظضا في اإلاىاهج الخٗليميت الخضيشت تهض ٝبلى بٖضاص اإلآاًَ الهالر.
 جًمىذ مىاهج التربيت اإلاضهيت في مغخلت الخٗليم الابخضاجي ل٣يم اإلآاَىت بك٩ل ٚحر مخٓاػن َْظا ما يٗبر ٖىّ الجضْ ٫ع٢م(ْ )06الظر يٓضر ما يلي:
ؤن اإلاىاهج التربيت اإلاضهيت في مغخلت الخٗليم الابخضاجي ع٦ؼث بالضعظت ألاْٖ ٫لى ٢يم الٓاظباث ٩ٞان مخٓؾِ وؿبتها في ظمي٘
اإلاىاهج ََْٓ %43.39ظا ٖلى زال ٝم٘ ما جٓنلذ بليّ صعاؾت (عاييت بىػيان ) مً ؤن ٢يمت الٓاظباث ْعصث بخٓاجغ ٢ليل في
ال٨خب الاظخماٖيت إلاغخلت الخٗليم اإلاخٓؾِْ ،يٗٓص طل ٪بلى ؤن َظٍ مغخلت الخٗليم الابخضاجي حٗخبر مً اإلاغاخل التي حٗمل
ٖلى بىاء شسهيت الخلميظ في ظمي٘ الىٓاحي (ال٨ٟغيت ْالجؿضيت ْالٓظضاهيت) ْمً الؿِٓلت ؤن ي٨دـب ٞحها الخلميظ َظٍ
ال٣يم ؤْ حٗضيل ؾلٓ٦ياجّ ًٖ َغيٚ ٤غؽ ال٣يم ألازال٢يت ْالاظخماٖيت في هٟؿّ ْمماعؾتها في اإلاضعؾتٞ ،الخلميظ ي٣خضر
بمٗلمّ ْيخإزغ بّ ؤ٦ثر مً ؤر شسو ؤزغ.
ٟٞ ،%23.17ي َظٍ اإلاغخلت الخ٘ليميت حٗمل اإلاىاهج
في اإلاغجبت الشاهيت هجض ٢يم الاهخماء للًَٓ بمخٓؾِ وؿبت ي٣ضع بـ
الخٗليميت ٖلى ٚغؽ خب الًَٓ ْالضٞإ ٖىّ ْالاٖتزاػ بّ ْالٓالء لّ في هٟٓؽ الخالميظ ْمً زال ٫اخترام عمٓػ الؿياصة
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الَٓىيتْ ،اإلاكاع٦ت في ؤخياء اإلاىاؾباث ْألاٖياص الَٓىيت ْالضيييتْ ،جخ ٤ٟالضعاؾت الخاليت م٘ ما جٓنلذ بليّ صعاؾت
الؿاب٣ت خيض ؤن الاهخماء ْالِٓيت الَٓىيت مً الٗىانغ اإلاِمت اإلاك٩لت للمٓاَىت َْ ،ىا ٥هؼٖت هدٓ الخٓظّ بلى ٚغؽ عْح
الَٓىيت ْالاهخماء للًَٓ ٖبر اإلاىاهج الخٗليميت .
ْ %12.36هي وؿبت مىسًٟت م٣اعهت بباقي ال٣يم،
اخخلذ ٢يم الخ ١ٓ٣اإلاغجبت الشالشت في مدخٓٔ مىاهج التربيت اإلاضهيت بيؿبت
ٍْ طا يٗٓص بلى مجمٕٓ الخ ١ٓ٣التي يجب ٖلى الخلميظ ؤن يخٗغٖ ٝلحها في َظٍ اإلاغخلت ٦دض ؤصوى مخمشلت في بٌٗ خ١ٓ٣
الُٟل ٧الخ ٤في الخٗليم ْالصخت ْالغٖايت الاظخماٖيت٢ْ ،...ض ازخل ٠الضعاؾت الخاليت في َظٍ الىديجت م٘ الضعاؾاث
الؿاب٣ت ٣ٞض اج٣ٟذ ٖلى ؤن الخ ١ٓ٣ؤ٦ثر اهدكاعا في مىاهج ْ٦خب التربيت اإلاضهيت هٓغا لضْعَا في جىميت ٨ٞغة اإلآاًَ الهالر
لضٔ جالميظ مغخلت الخٗليم اإلاخٓؾِ ؤْ الاٖضاصر .
ْ %11.77هي ؤيًا وؿبت ٢ليلت م٣اعهت بباقي ال٣يم
هالذ ٢يم البيئت اإلاغجبت الغابٗت في مدخٓٔ مىاهج التربيت اإلاضهيت بيؿبت
ْيغظ٘ َظا لٓ٩ن مٗاع ٝا٫جالميظ في َظا اإلاجا ٫ال جخٗضٔ بٌٗ اإلاٟاَيم التي يجب ؤن يضعِ٦اْ ،يخدلى ببٌٗ الؿلٓ٦ياث في
حٗاملّ م٘ البيئت ْاإلاديِ الظر يٗيل ٞيّ  ،عٚم طلٞ ٪جمي٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت جضٖٓ بلى الاَخمام باإلادآٞت ٖلى البيئت
هٓغا ل٣لت اهدكاع ٢يم الٓعي البيئي في مىاهج ْ٦خب التربيت اإلاضهيت.
ْ ،%09.32هي وؿبت مىسًٟت
اخخلذ ٢يم الضيم٣غاَيت اإلاغجبت السامؿت في مدخٓٔ مىاهج التربيت اإلاضهيت بمخٓؾِ وؿبت
م٣اعهت بباقي ال٣يم طل ٪ألن اإلاىاهج حٗغيذ إلاٟاَيم ٢يم الضيم٣غاَيت بك٩ل بؿيِ في مىاهج التربيت اإلاضهيت ماٖضا مجهاط
الؿىت ؤْلى الظر لم جغص ٞيّ َظٍ ال٣يم اَال٢اْ ،جخَ ٤ٟظٍ الىديجت م٘ ما جٓنلذ بليّ الضعاؾاث الؿاب٣ت خيض ي٣ل اهدكاع
٢يم الٓعي الؿياسخي في مىاهج ْ٦خب التربيت اإلاضهيت .
زاجمت:
مً زال ٫جدليل مدخٓٔ مىاهج التربيت اإلاضهيت إلاغخلت الخٗليم الابخضاجي يم ً٨ؤن وؿخسلو ما يلي:
 - 1ؤن مىاهج التربيت اإلاضهيت لمعخلت الخٗليم الابخضاجي لِا صْع ٗٞا ٫في جغؾيش ٢يم اإلآاَىت لضٔ الخالميظ.
 - 2ؤن مىاهج التربيت اإلاضهيت إلاغخلت الخٗليم الابخضاجي لم جٓاػن في جٓػي٘ ٢يم اإلآاَىت ٩ٞاهذ ٢يم الٓاظباث ْ٢يم الاهخماء
ؤ٦ثر خًٓعا في اإلاىاهج مً ب٣يذ ال٣يم.
 - 3يم ً٨ال ٫ٓ٣بإن مىاهج التربيت المصهيت إلاغخلت الخٗليم الابخضاجي اٖخمضث في جىميت ٢يم اإلآاَىت ٖلى ٢يم الٓاظباث بك٩ل
ؤ٦بر ألن في َظٍ اإلاغخلت يم ً٨ؤن هىمي في الخلميظ ال٨شحر مً اإلاِاعاث ْال٣ضعاث ْالؿلٓ٦ياث ْال٣يم ألازال٢يت ْالاؾالميت
ْالاظخماٖيت مٗخمضيً ٖلى مهاصع ٖضيضة مً اإلاٗاعْ ٝالٓؾاثل ٧اآلياث ال٣غآهيت ْألاخاصيض الىبٓيت ْالٓ٣اهحن ْاللٓاثذ
الٗاإلايت (الضؾخٓع ،ال٣اهٓن اإلاضوي ٢اهٓن اإلاغْع٢ ،اهٓن خمايت البيئت.)...
كاةمت اإلاغاحع:
 .1ابغاَيم قٗبان خامض ،هاصيت ابغاَيم خؿً:جُىيغ مىاهج الخعليم لخىميت اإلاىاَىت في ألالـيت الثالثت لضي الُالب
. 2000
باإلاغخلت الثانويت صعاؾت ججغيبيت  ،-اإلاغ٦ؼ الٓ٣مي للبدٓر التربٓيت ْالخىميت ،ال٣اَغة،
 .2ؤبٓ الٗيىحن ٖلي زليل مهُٟى :الليم ؤلاؾالميت والتربيت صعاؾت في َبيعت الليم ومهاصعَا وصوع التربيت ؤلاؾالميت في
.1988
جىىينها وجىميتها ،م٨خبت ببغاَيم الخلبي ،اإلاضهيت اإلاىٓعة،
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1995م .
 .3بصْاعص سخي باهٟليض :الؿلىن الخًاعر واإلاىاَىت ،جغظمت ؾمحر ٖؼث ههاع ،صاع اليكغ ْالخٓػي٘ ،ألاعصن،
 .4بالُاَغ الىٓر  :اإلاًامحن اإلاعغؿيت إلانهاج التربيت اإلاضهيت للؿىت الغابعت مً الخعليم اإلاخىؾِ هاَاع لخىىيً مـهىم
، 2012
/2011
اإلاىاَىت لضي الخالميظ – صعاؾت جدليليت ل٨خاب التربيت اإلاضهيت للؿىت الغابٗت مً الخٗليم اإلاخٓؾِ َبٗت
ؤَغْخت ص٦خٓعاٍ الٗلٓم في ٖلم الىٟـ جسهو ٖلٓم التربيت (ٚحر ميكٓعة) ظامٗت مدمض زيًغ بؿ٨غة الؿىت الجامٗيت
. 2014
/2013
 .5عاييت بٓػيان  :صوع اإلاإؾؿت الخعليميت في جىىيً عوح اإلاىاَىت لضي جالميظ -اإلاضعؾت ؤلا٥ماليت همٓطظا -صعاؾت
.2003
ميضاهيت ببٌٗ ب٦مالياث ْاليت ٖىابت ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة ٢ ،ؿم ٖلم الاظخمإ  ،ظامٗت ٖىابت،
 .6عمٗٓن خؿً :اإلاضعؾت في البلضان اإلاؼاعبيت والخُاب خىٌ اإلاىاَىت  -م٣اعبت مً زال٦ ٫خب التربيت اإلاضهيت  -جغظمت :
مهُٟى مجاَضر ،مجلت بوؿاهياث  ،اإلاجلت الجؼاثغيت في الاهثرْبٓلٓظيا ْالٗلٓم الاظخماٖيت٦ ،غاؾَْ ٪غان اإلاضعؾت
. 2013
عَاهاث ماؾؿاجيت ْاظخماٖيت  ،الؿىت الؿابٗت ٖكغة (،مجلضٖ )3-2،17ضص مؼصْط 61-60ؤٞغيل ؾلخمبر
.2001
 .7الؿيض ٞااص البهي :علم الىــ الاحخماعي عؤيت معانغة ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي للُباٖت ْاليلع ،ال٣اَغة،
.2008
٢ .8اؾم ٖبض ال٨غيم :اإلاىاَىت ومكيلت الضولت في الـىغ ؤلاؾالمي ،ملخ٣ى اإلاغؤة للضعاؾاث ْالخضعيب ،حٗؼ-اليمً،
٢ .9باعر مدمض بؾماٖيل :علم الاحخماع والايضيىلىحيا  ،الِيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب  ،مهغ( ،صْن ؾىت اليكغ) .
 .10ال٣دُاوي ٖبض هللا بً ؾٗيض آٖ ٫بٓص :كيم اإلاىاَىت لضي الكباب وئؾهامها في حعؼيؼ ألامً اللىمي ،ظامٗت هاي٠
. 2010
الٗغبيت للٗلٓم ألامىيت  ،الغياى
 .11اللجىت الَٓىيت للمىاهج:الىزيلت اإلاغاؿلت إلاىاهج الؿىت ألاولى مً الخعليم الابخضاتيْ ،ػاعة التربيت الَٓىيت َ ،بٗت
2001م .
ظٓان ،
 .12اللجىت الَٓىيت ٫إلاىاهج  :منهاج التربيت اإلاضهيت للؿىت الثاهيت مً الخعليم الابخضاتيْ ،ػاعة التربيت الَٓىيت َ ،بٗت
. 2011
ظٓان
 .13مغججى ػ٧ي عمؼر ،الغهخيسخي مدمٓص مدمض:جلييم مدخىي مىاهج التربيت اإلاضهيت للهـىؾ الؿابع والثامً والخاؾع في
.2011
يىء كيم اإلاىاَىت ،مجلت الجامٗت ؤلاؾالميت (ؾلؿلة الضعاؾاث ؤلاوؿاهيت) اإلاجلض الخاؾ٘ ٖكغ ،الٗضص الشاوي ،يٓهيٓ
 .14اإلاِضر ؤخمض ٖبض الخليم ْآزغْن :اإلاىهج اإلاضعس ي اإلاعانغ – اؾؿه بىاؤٍ جىٓيماجه جُىيغٍ  ، -الُبٗت ،02صاع
.2009
اإلاؿحرة لليكغ ْالخٓػي٘ ْالُباٖت ،ألاعصن،
 .15ميضٖ ٫بض هللا :التربيت اإلاضهيت ،صعاؾت في أػمت الاهخماء واإلاىاَىت في التربيت العغبيت مجلت الـىغ الؿياس ي  ،الٗضص
2005م.
 ،21صمك،٤
 .16اليكغة الغؾميت :اللاهىن الخىحيهي للتربيت الىَىيت ْ ،ػاعة التربيت الَٓىيت ٖ ،ضص زام ٞيٟغر
.2008
 .17الىٓام التربىر واإلاىاهج الخعليميت ،مُبٖٓاث اإلاِٗض الَٓجي لخٓ٩يً مؿخسضمي التربيت ْجدؿحن مؿخٓاَمْ ،ػاعة
.2004
التربيت الَٓىيت ،الجؼاثغ،
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َ .18اوي ٖبض الؿخاع ٞغط :التربيت واإلاىاَىت ،صعاؾت جدليليت ،بدض ميكٓع ،مجلت مؿخ٣بل التربيت الٗغبيت ،مجلض10
2004م .
ٖضص ،35مهغ
 .19الٓ٦يل خلمي ؤخمض ،اإلاٟتي مدمض ؤمحن :أؾـ بىاء اإلاىاهج وجىٓيمها ،الُبٗت ،02صاع اإلاؿحرة لليكغ ْالخٓػي٘
.2007
ْالُباٖتٖ ،مان ألاعصن،
20.Rhys Griffith: National Curriculum: National Disaster? Education and Citizenship .2000.

208

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

ؤلاصمان على ألاهترهذ و صوعٍ في بغوػ بعٌ اإلاكىالث الاحخماعيت
أ.عضيلت ػاإلاي/حامعت الخاج لخًغ،باجىت،الجؼاةغ

ملخو:
بن َغي٣ت اؾخسضام الىاؽ لئلهترهذ ؤزاعث اَخمام مجخم٘ الصخت الىٟؿيت في اإلاجخمٗاث الٛغبيت ْ ،ؤنبذ بصمان ؤلاهترهذ
مٓيٕٓ زُحر للمىا٢كت ،ما ؤصٔ بِٓٓع الٗضيض مً ألابدار ْ الضعاؾاث خَٓ ٫ظا اإلآيَْٕٓ .ظا الىٕٓ مً ؤلاصمان ْاَغة
ظضيضة ال يٗغِٞا الٗضيض مً ألارناثيحن ْ اإلاماعؾحن الىٟؿاهيحن في مجخمٗىا ْ ،بالخالي ٞةجهم ٚحر ظاَؼيً لٗالظِا .بل بن
بٌٗ اإلاٗالجحن ال يٗغ ٝؤلاهترهذ ْبالخالي يهٗب ٖليّ ِٞم ال ٔٓ٣ؤلآٚاثيت لّ .بطن البض لىا الخُغ ١لِظا اإلآيٕٓ مً زال٫
جدضيض مِٟٓم ؤلاصمان ٖلى الاهترهذ ْ ،الىٓغياث اإلاٟؿغة لّ ْ ،اإلاٗايحر الدصسيهيت لّ ،زم الخُغ ١بلى ما يم ً٨ؤن حك٩لّ
مً مساَغ ؾلبيت ْ ٦ظا ِْٓع بٌٗ اإلاك٨الث الاظخماٖيت لضٔ ألاٞغاص.
اليلماث اإلاـخاخيت :الاهترهذ،ؤلاصمان ،اإلاك٨الث الاظخماٖيت.
ملضمت:
هٓغا ألَميت قب٨ت الاهترهذ ْ ما جمشلّ ٦مهضع َاثل للمٗلٓماث ،خيض يؿخسضمّا الضاعؽ ْ الباخض ٦إصاة للبدضْ،
يؿخسضمِا عظا ٫ألاٖما ٫للخٗغ ًٖ ٝؤخضر اإلاىخجاث في مجالِم ْ،حؿخسضمِا الكغ٧اث ٓ٧ؾيلت حؿٓي٣يت ظيضة ٢ليلت
الخ٩لٟت ،في خحن حٗخمض ألاؾغ ْ ألاشسام الٗاصيٓن ٖلحها بٓنِٟا ْؾيلت للدؿٓ ،١ؤْ لالجها ٫بإٞغاص ؤؾغَم ْ ؤنض٢ائهم
في ألاما ً٦البٖيضةٚ ْ...حرَا إلاا يم ً٨ؤن ج٣ضمّ مً زضماث ْ ،بالخالي ؾٓاء في الٗمل ؤْ اإلاجز ٫ؤْ اإلاضعؾتٞ،ةن اؾخسضام
الاهترهذ ْاَغة ؤنبدذ طاث ؤَميت متزايضة٣ٞ ،ض ؤنبدذ بلى خض ما قغَا ؤؾاؾيا في الخياة ْ لِا الٗضيض مً اإلاؼايا ْ .لً٨
اؾخسضام الاهترهذ ٢ض يٓ٩ن مِما ؤْ ؤؾاؾيا ،ؤْ ٢ض يٓ٩ن ٚحر يغْعر ؤْ شسصخي ْ الظر ٢ض يب٣ى جغٞحهيا ْ ،ل ً٨ؤيًا ٢ض
يٓ٩ن مبالٛا ٞيّ ْ يؿلب ؤيغاعا.في َظٍ الخالت ألازحرة ،يم ً٨الخضيض ًٖ ؤلاصمان ٖلى الاهترهذ.
أوال -مـهىم ؤلاصمان على الاهترهذ:
إلاا ٧اهذ مسخل ٠مٓايي٘ ؤلاصمان جغ٦ؼ ٖلى اؾخسضام الٗ٣ا٢حر ْ ٚحرَا مً ألاقياء الساعظيت ْ ،التي جازغ ٖلى الاؾخجاباث
ال٨يمياثيت للضما٣ٞ ،ٙض جم مازغا لٟذ اهدباٍ الغؤر الٗام بلى ؤهّ يم ً٨للصسو الخهٖٓ ٫لى هٟـ الضعظت الٗاليت مً
ؤلاصمان باؾخسضام الاهترهذ َٓ ْ ،ما يضعى بةصمان الاهترهذ اإلاغضخي  ْ .في خ٣ي٣ت ألامغ ،يظ٦غ ؤن ؤْ ٫مً ْي٘ منُلر
ؤلاصمان ٖلى الاهترهذ هي وامبرلي يىوؽ التي حٗض مً ؤْلى ؤَباء الىٟـ الظيً ٖٟٓ٨ا ٖلى صعاؾت َظٍ الٓاَغة في الٓالياث
Garcia, D. M. (2003, 14 Decembre). Internet Addiction Disorder. Retrieved March 13 th, 2010 from 1
http://allpsych.com/journal/internetaddiction.html
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 1996جىٓيم مىخضٔ خٓ ٫الاهترهذ جدذ ٖىٓان "علم هــ الاهترهذ"،يكمل مجمٖٓت
٢ ْ ، 1994ض جم ؾىت
اإلاخدضة مىظ ٖام
مً ألاَباء الىٟؿاهيحن ألامغي٨يحن  ْ،ل٣ض جم َغح َظا اإلاهُلر (بصمان الاهترهذ اإلاغضخي) ٨ٟ٦غة ؾازغة ؤْ ٦ى٨خت مً َغٝ
ايـان ػىلضبغغ ) (Goldbergؤخض ؤًٖاء َظا اإلاىخضٔ٧ ْ،ان الِض ٝمً طل ٪بزاعة َظا اإلآيٕٓ ْ ظٗلّ ؤ٦ثر مىا٢كتَْٓ،
الظر ا٢ترح حك٨يل مجمٖٓت مؿاهضة إلاضمجي الاهترهذ .
ْ ل٣ض ؤقاع ؾىلي ) (Suler.Jبلى ؤن بٌٗ ٖلماء الىٟـ ٚحر مخإ٦ضيً جماما مً ٦يٟيت ْنَ ٠ظٍ الٓاَغةٞ ،البٌٗ يؿميّ
"ئصمان الاهترهذ اإلاغض ي"،لَ ً٨ىا ٥الٗضيض مً مضمجي ال٨مبيٓجغ ٢بل صزٓ ٫الاهترهذ في خياتهم٦ ،ما ؤن َىا ٥مً حهخم
بال٨مبيٓجغ صْن ؤصوى اَخمام باالهترهذ،لظل ٪ي ٫ٓ٣عبما ٖليىا ان هِلٖ ٤لى َظا الايُغاب بـ "بصمان الخاؾٓب" .
ْ مىظ طل ٪الخحن؛٣ٞض ِْغث الٗضيض مً ألابدار ْ الضعاؾاث خَٓ ٫ظا اإلآيٕٓ ْ،لظل٣ٞ ٪ض ؤظغٔ بيحر ؿىحىاػ ( Pierre
 )vaugeoisصعاؾت اؾخ٨كاٞيت خٓ ٫بصمان الًٟاء الاهترهتي ْ مسخل ٠الضعاؾاث التي حكملّ ْ ،ل٣ض جٓنل بلى ؤن مٗٓمِا
٧اهذ اهجلحزيت ْ ،مٗٓم اإلاهُلخاث ٧اهذ حكحر بلى قب٨ت الاهترهذ٨َ ْ ،ظا ٣ٞض هجض مهُلر :
ؤلاصمان ٖلى الاهترهذ "ٖ " Internet addictionىض وامبرلي يىوؽ ).(Young, 1996الاٖخماص ٖلى الاهترهذ" ٖ " Internet dependencyىض قحرر ). (Scherer, 1997الاؾخسضام البازٓلٓجي لالهترهذ " " Internet use Pathologicalلضٔ صاؿيـ )، (Davis, 2001و مىعان-ماعجً (Murahan-).martin, 2000
بق٩اليت اؾخسضام الاهترهذ" ٖىض وابلىن ).(Caplon, 2002بطن ٞةصمان الاهترهذ َٓ ْاَغة خضيشت وؿليا ْ،حٗجي "الاؾخسضام الؼاثض ًٖ الخض ْ ٚحر الخٓا٣ٞي لِظٍ الذ٢ىيت ْ ،الظر
ياصر بلى ايُغاباث هٟؿيت ب٧لييي٨يت يؿخضٖ ٫لحها بمجمٖٓت مً ألاٖغاى" .
ْ حٗغ ّٞؾاعٍ عاواٌ ( )Sarah Rackelبإهّ " الاؾخسضام اإلاٟغٍ لالهترهذ الظر يخضازل م٘ الخياة اليٓميت" .
ؤما باليؿبت لغيـىر (ٞ )Revoyةصمان الاهترهذ َٓ"ايُغاب خ٣ي٣ي يخمحز بٗضم ال٣ضعة ٖلى الخد٨م في الٓ٢ذ عٚم ٧ل
الجِٓص (م٘ ؤن الٓ٢ذ ْخضٍ ليؿا مٗياعا)" .
ؤما ػغهـيلض (ٞ )David Greenfieldيٗخ٣ض ؤن "الُبيٗت الؿيٓ٩صيىاميت" لالهترهذ جخمحز بىٕٓ مً الٓ٣ة ْ الىٟٓط ،بديض جٓ٩ن
مؿيُغة ٖلى ناخبها .
 1الٗغب ألاؾبٓعي 7 ،2009( .ماعؽ) .مخعت اؿتراييت :ئصمان الاهترهذ  ...وحه آزغ إلصمان الىدىٌ و اإلاسضعاث،جم اؾترظاِٖا في جاعيش 14
ظٓيليت 2009 ،مً www.alarabonline.org/Previouspages/Alarab%20Weekly/2009/.../w29.pdf
2 Psy-web.

(2007, 13 January).Internet addiction.Retrieved March 13 th , 2010 from http://www.psy-web.net/addiction.htm
J. (2004). Computer and cyberspace addiction. Retrieved March 22 th, 2010 from http://wwwusr.rider.edu/~suler/psycyber/cybaddict.html
4 Pierre,V. (2006).. LA CYBERDÉPENDANCE : fondements et perspectives. Canada: Centre québécois de lutte aux
dépendances, p. 2
3 Suler,

 5الٗغب ألاؾبٓعي ،مغظ٘ ؾاب.٤
6Suler,

J, 2004,ibid.
V, ibid, p.8.
8Garcia ,D, M, ibid.
7 Pierre,
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ْ هٓغا لخضازت اإلآيٕٓ٣ٞ،ض ؤصٔ بلى خضْر ظض٦ ٫بحر خٓ ٫الؿاا ٫الظر يخٗل ٤بٓظٓص مشل َظا الايُغاب ؤم الِْٓ ْ ،ع
مىا٢كاث بحن الٗلماء الباخشحن٦ ،ما ؤن َىا ٥ظض ٫خٓ ٫ما بطا ْظب ْي٘ ؤلاصمان ٖلى الاهترهذ يمً الضليل الدصسيصخي
 .2012خيض يغٔ البٌٖ يغْعة
ْ ؤلاخهاجي السامـ لاليُغاباث الىٟؿيت DSM 5ؤم ال ْ ،الظر ؾيخم جدضيضٍ في ؾىت
بصعاظّ باٖخباعٍ مغى ٢ض حهضص ألاٞغاص في خحن يغٔ البٌٗ آلازغ اهّ ال يمشل مك٩لت ْ زُٓعة لضعظت جخُلب بصعاظّ يمً
 ، 2007عًٞذ الجمٗيت الُبيت ألامغي٨يت ؤن يٗخمض الاجداص الىٟسخي الامغي٩ي حصسيها
ٟٞ ، DSM5ي قِغ ظٓان مً ؾىت
إلصمان الاهترهذ اإلاغضخي ْ بصعاظّ في َ ْ DSM 5البذ بةظغاء بدٓر مٗم٣ت خَٓ ٫ظا اإلآيٕٓ ختى يخم الخإ٦ض مىّ .بال اهّ ْ
بٗض ِْٓع الٗضيض مً ألابدار ْ الضعاؾاث اإلاٗم٣ت خَٓ ٫ظا اإلآيٕٓ ،ػاص الاَخمام بّ ْ ،ؤنبذ ْاَغة جلٟذ هٓغ التربٓيحن
 2008عؤٔ ٧ل مً Block
ْألازهاثيحن الىٟؿيحن إلاا لِا مً آزاع اظخماٖيت ْمِىيت ْٖاثليتْ ،ؤزغٔ ماصيت ؾلبيتٝ .في ؾىت
 Kim McDaniel ،Hilarie Cash ،Jeraldيغْعة بصعاط بصمان الاهترهذ يمً.DSM 5
ْ في ألازحر يم ً٨ال ٫ٓ٣بن بصمان الاهترهذ ؤنبذ مغيا يىٓغ بليّ ألاَباء الىٟؿيٓن ْؤَباء ألامغاى الىٟؿيت ْ الٗ٣ليت
باٖخباعٍ ٖلت زُحرة ٢ض ثَضصالٟغص ْ صخخّ ٖمٓما.
زاهيا -الاججاَاث و الىماطج اإلاـؿغة لئلصمان على الاهترهذ:
ً
بن جٟؿحر ألاؾباب التي ججٗل الىاؽ جضمً ؤلاهترهذ َٓ جٟؿحر ْاؾ٘ ظضا ْمخٗضص الاججاَاث ،ما ؤصٔ بلى ِْٓع مجمٖٓت مً
الىٓغياث اإلاٟؿغة لظلٞ ،٪بٌٗ الىٓغياث جٓ٣م بخٟؿحر ايُغاباث ؤلاصمان ٖلى ؤجها مخإنلت في الخٟؿحراث الؿلٓ٦يت ؤْ
الخٟؿحراث الؿيٓ٩صيىاميت ؤْ الصسهيت ؤْ الاظخماٖيت الش٣اٞيت ؤْ ال٨يمياثيت الخيٓيتْ ،ؾىداْٞ ٫يما يلي ٖغى ؤَم َظٍ
الخٟؿحراث التي ْيٗذ خٓ ٫بصمان ؤلاهترهذ:
ً
 - 1الاججاٍ الؿلىوي٣ْٞ :ا لالججاٍ الؿلٓ٧ي ٞةن اإلاماعؾت ْالخ٨غاع ٌر التي ؤْظضث بصمان ؤلاهترهذ َْ٨ظا ٞةن ؤر ٞغص
يهبذ ٖغيت إلصمان ؤلاهترهذ في ؤر ٖمغ ْفي ؤر ْ٢ذ ْآيا ٧اهذ الُب٣ت الاظخماٖيت ؤْ الش٣اٞيت للٟغصٞ .بمهُلخاث
ً
الؿلٓ٦يت ليـ  ِ٣ٞمجغص ْظٓص الضا ٘ٞؤْ الِض ٝفي خض طاجّ ْ ،ل ً٨ؤيًا البض مً مماعؾت َظا الؿلٓ ٥إلاغاث ٖضيضة زم
يخم جضٖيمّ ْحٗؼيؼٍ بالكٗٓع الضازلي الظر يخد ٤٣للٟغص بٗض صزٓلّ ٖلى ؤلاهترهذ في ٧ل مغةْ .ألاصهى مً طل ٪ؤن َظا
الكٗٓع ال يخٛحر في هّٖٓ ْل٨ىّ يخٛحر في قضجّ ْيهبذ ؤقض ْؤقض مما يٓ ٘٢الٟغص في الٗضيض مً الايُغاباث الؿلٓ٦يت
ْالىٟؿيت ْالاهٟٗاليت .
ً
 - 2الاججاٍ اإلاعغفي :يغٔ ؿيىيكل ( )Fenichelؤن مً يًٓ٣ن ؤْ٢اث ٦شحرة ؤمام ؤلاهترهذ بضال مً ً٢ائها م٘ ؤؾغتهم،جٓ٩ن
لضحهم ؤؾاليب مٗغٞيت قاملت مٓ٩هت مً حٗضص اإلاِام ْاإلاٗالجت ػاثضة الؿغٖت ْاٞخ٣اص ؤَضا ٝالخٓظّ مخٓؾُت ؤْ بٗيضة
اإلاضٔ ْيدُمٓن ؤهماٍ خياتهمْٖ،اصة ما يؿخسضمٓن ال٨مبيٓجغ ٦ىَ٤ت ؤؾاؾيت ل٩ل ؤهماٍ جٓانلِم م٘ الٗالمْ .لظا ٞةن
بصمان ؤلاهترهذ ؤ٦ثر مً مجغص ايُغاب اؾخسضام الٗ٣ا٢حرْ .مً الٓاضر ؤن َظٍ الىُ٣ت جدخاط إلاؼيض مً البدٓر التي جل٣ى
الًٓء ٖلى ٖضص ٦بحر مً اإلآيٖٓاث السانت بالخاظاث اللكغيت ْالضْاْ ٘ٞاإلاٗغٞت ْالؿلٓ. ٥

1 Wikipedia.

(N.D.) .Internet addiction disorder. Retrieved March 22 th, 2010 from
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorde

 2ألاعهٍٓ ،بكغٔ بؾماٖيل اخمض .)2005( .ئصمان الاهترهذ وعالكخه بيل مً أبعاص الصخهيت و الايُغاباث الىـؿيت لضي اإلاغاَلحن .عؾالت
ص٦خٓعاٍ ،ظامٗت الؼ٢اػي ،٤مهغ.م.15-12
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 - 3الاججاٍ الس يهىصيىامى  َْٓ :يغ٦ؼ ٖلى زبراث الصسو ْ ،حٗخمض جل ٪السبراث ٖلى ألاخضار التي مغ بها الُٟل في مغخلت
الُٟٓلت ْؤزغث ٖليّ ْٖلى ؾماجّ الصسهيت ْبالخالي يهبذ ٖغيت إلصمان ؤلاهترهذ ؤْ ألر بصمان آزغْ .هجض ؤن َظا الخٟؿحر
باإليا ٝبلى ؤؾاؽ بصماهّ.
ة
حهخم بالصسو ْباليكاٍ ؤْ الؿلٓ ٥الظر يماعؾّ
ٞمجِٓليت الخٗامالث ؤلال٨ترْهيت ؤْ الخٗامالث ٚحر مٗغْٞت الاؾم م٘ آلازغيً ،حٗض ٖامل يبرػ بصمان ؤلاهترهذ ْي٣ضم مديِ
اٞتراضخي ْيٛغؽ التهغب الظاحي مً الهٗٓباث الاهٟٗاليت ؤْ اإلآاْ ٠٢الهٗٓباث الصسهيتْ ،خييئظ يؿخسضم مي٩اهحزم
"الِغْب" ؤْ ؤهّ يس ٝ٠ؤْ٢اث الخٓجغ ْالً ٍٓٛالىٟؿيت ْيٗؼػ َظا الؿلٓ ٥في اإلاؿخ٣بل٨َْ،ظا وؿخُي٘ ال ٫ٓ٣بإن َظا
الاججاٍ الؿيٓ٩صيىامي يغٔ ؤن بصمان ؤلاهترهذ َٓ اؾخجابت َغْبيت مً ؤلاخباٍ ْ اؾخجابت للغٚبت في الخهٖٓ ٫لى لظة
ً
ً
بضيلت مباقغة لخد٣ي ٤ؤلاقبإ ْؤيًا للغٚبت في اليؿيان٦ْ ،ظل ٪ؤن ؤلاٞغاٍ في اؾخسضام مي٩اهحزم ؤلاه٩اع َٓ ؤيًا ماقغ
ٖلى بصمان َظا الٟغص لئلهترهذ
 - 4الىمىطج اإلاعغفي الؿلىوي مً الاؾخسضام البازىلىجي لالهترهذ خؿب صاؿيـ :Davisيًٟل صاؿيـ اؾخٗما ٫مهُلر
ؤلاصمان البازٓلٓجي لالهترهذ بضال مً بصمان الاهترهذ،في َظا الىمٓطط ٞةن ؤخض الٗٓامل اإلاؿلبت َٓ الٗامل الؿيٓ٩بازٓلٓجي،
بٗباعة ؤزغٔٞ ،الضعاؾاث الؿاب٣ت ؤزظث بٗحن الاٖخباع الؿلٓ٧اث الٛحر ج٨يٟيّ ( مشل الًغع الىاظم ًٖ الاؾخسضام الِ٣غر
لالهترهذ)ٖلى الٗ٨ـ ٞةن َظا الىمٓطط يإزظ ؤيًا بٗحن الاٖخباع الاصعا٧اث الٛحر ٧اٞيت ٖلى ؾليل اإلاشا ٫الخهٖٓ ٫لى الش٣ت
الؼاثضة ؾٓاء باالجها ٫باالهترهذ لٓ بٛحر
الاجها ٫بهاٞ .د٣ي٣ت َظا الىمٓطط اهّ يمحز بحن الاؾخسضام اإلاغضخي الٗام لالهترهذ ْ الاؾخسضام اإلاغضخي السام لالهترهذ
٦ما َٓ مٓضر في الكيل الخالي:
تعزيزات
االستخدام
الباثلوجي
و
اخلاص
أعراض سلوكية
لالستخدام الباثولوجي
لالنرتنت
)(UPI

لالنرتنت

إدراك غري كاف

االنرتنت

)(UPSI
االستخدام
الباثولوجي
العام لالنرتنت

العزلة
االجتماعية
أو

)(UPGI

عوامل سيكوباثولوجية
(مثل االكتئا ب،القلق،الجتماعي،
اإلدمان على املواد)

غياب الدعم

االجتماعي

قيل عكم (: )1يىضح الىمىطج اإلاعغفي الؿلىوي مً الاؾخسضام البازىلىجي لالهترهذ خؿب صاؿيـ Davis
 1ألاعهٍٓ ،بكغٔ بؾماٖيل اخمض ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.12.
V, ibid. P 4.
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 - 5الاججاٍ البيىهيمياتي :خيض يغظ٘ بصمان الاهترهذ بلى ٖٓامل ْعازيت ْ زلل في الخٓاػن ال٨يمياجي في الضما ْ ٙالىٓا٢ل
الٗهليتَ ْ،ظا الخٟؿحر يكبّ اؾخسضام ألاصْيت لضٔ اإلاغضخى الظيً يدخاظٓن لخد٣ي ٤الخٓاػن بحن اإلآاص ال٨يمياثيت في
الضما. ٙ
ً
- 6الاججاٍ الاحخماعي الثلافي :يىٓغ الخٟؿحر الش٣افي الاظخماعي بلى اإلاضمىحن ْ٣ٞا لجيؿِم ْٖىهغَم ْؾاللتهم ْٖمغَم
ً
ْصيجهم ْبلضَم ْخاالتهم الا٢خهاصيت ٞمشال ْظض ؤن وؿبت %80-70مً اإلاؿخسضمحن لئلهترهذ مً الغظا ٫ألامغي٩ان البيٌ
ً
مشال  ْ ،ؤن مٗٓم مضمجي ؤلاهترهذ مً اإلاتزْظحن ْطْٔ الٗال٢اث .بط يغٔ ؤههاع الاججاٍ الش٣افي الاظخماعي ؤهّ ال يمِٞ ً٨م
ؤر ايُغاب هٟسخي بال ٖىضما يىٓغ بليّ في بَاع البيئت الش٣اٞيت٢ْ ،ض جمؿٓ٩ا بد٣ي٣ت ؤن اهدكاع الٗضيض مً الايُغاباث
ً
الىٟؿيت جسخل٣ْٞ ٠ا للٗمغ ْللُب٣ت الاظخماٖيت ْالسلٟيت الش٤اٞيت ْ ،لظل ٪يغْن ؤن اإلاجخم٘ َٓ الؿلب في الؿلٓ٥
الالؾٓرٞ، ،ما يضب في اإلاجخمٗاث اليٓم مً ايُغاباث يجبر ؤٞغاصَا ٖلى الاوٛماؽ في الؿلٓ ٥الكاط ْالٛغيب للخ٨ي ٠م٘
مٗايحر ْٖاصاث َظا اإلاجخم٘ التي جسخل ٠مً مجخم٘ آلزغ ْمً ز٣اٞت ألزغْٔ .يغٔ ؤصخاب الاججاٍ الش٣افي الاطجماعي ؤهّ
البض مً ؤن هٟدو ْهضعؽ اإلاديِ الاظخماعي بطا ؤعصها ؤن هِٟم الؿلٓ ٥الالؾٓر لضٔ ألاٞغاصْ .لظل ٪ع٦ؼث جٟؿحراتهم ٖلى
ً ً
البىاء ألاؾغر ْالخٟاٖل ألاؾغر ْالخٓانل ْالً ٍٓٛالاظخماٖيت ْالُب٣اث الاظخماٖيت ٨َْ ،ظا ؤيآٞا بٗضا َاما لِٟم
ْٖالط ؤر ايُغاب هٟسخيٞ ،اآلن يإزظ ؤلا٧لييي٨يٓن في خؿباجهم البىاء ألاؾغر ْاإلآيٖٓاث الاظخماٖيت ٖىض مداْلتهم ِٞم
ْجٟؿحر الايُغاب الىٟسخي.
- 7همىطج حغوَل  Grohol, J.Mإلصمان الاهترهذ :ي٣ضم حغوَل ) (Groholهٓغيت بضيلت جغٔ ؤن جٟؿحر ؾلب اؾخسضام
ً
ؤلاهترهذ بةٞغاٍ َٓ ٨ٞغة م٣ىٗت ظضا٢ْ ،ام بٗمل همٓطط يُلب ٞيّ مً الصسو ؤن يجخاػ مغاخل مٗيىت في ا٦دكاٝ
ؤلاهترهذ ْمهاصعٍ .
مستخدم جديد لالنرتنت

مستخدم قدمي لالنرتنت

نشاط جديد على الشبكة

اف ـت ـت ـ ـ ــان (استحواذ)

املرحلة األوىل


خيبة األمل (جتنب)

املرحلة الثانية


االتزان (حالة عادية)



ق٩ل ع٢م ( )2يٓضر همىطج حغوَل إلصمان الاهترهذ
Garcia ,D, M,ibid. 1

 2ألاعهٍٓ ،بكغٔ بؾماٖيل اخمض ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.1
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خيض يغٔ ؤن َظا الىمٓطط يم ً٨جُبيٖ ّ٣لى هُاْ ١اؾ٘ مً اؾخسضام الاهترهذ بك٩ل ٖام ْ ،جخمشل َظٍ اإلاغاخل في:
اإلاغخلت ألاولى"معخلت الاٞخخان ؤْ الاؾخدٓاط" ْ :هي جمحز اإلاؿخسضم الجضيض لالهترهذ ؤْ اإلاؿخسضم ليكاٍ ظضيض ٖلىالكب٨ت.
اإلاغخلت الثاهيت "مغخلت زيبت ألامل ؤْ الخجىب"ٞ :لؿلب اإلاغخلت ألاْلى ٞ،ان الٟغص يضزل في ؤلاصمان ْ الخٗل ٤بالكب٨ت بلىؤن يهل بلى َظٍ اإلاغخلت ؤيً يخدغع الٟغص مً الاهترهذ بك٩ل جضعيجي ختى يهل بلى اإلاغخلت الشالشت.
اإلاغخلت الشالشت " مغخلت الاجؼان" ْ :التي يخم ٞحها اؾخسضام الاهترهذ بك٩ل َبيعي ٖلى مؿخٓٔ الٟغص.بطن ٞةصمان الاهترهذ يخم ْ٣ٞا لٗمليت مغخليت ،جبضؤ باإلؾغا ٝفي اؾخسضام الاهترهذ ختى بلٓ ٙمغخلت الاجؼان في طل٪
الاؾخسضام ،بيض ؤن بٌٗ ألاشسام جُٓ ٫مِٗم اإلاغخلت ٞ ،يؿغٓٞن في اؾخسضامِم لِا ْ بالخالي ال يخم٨ىٓن مً الاؾخٛىاء
ٖجها .
زالثا -اإلاعايحر الدصخيهيت إلصمان الاهترهذ :
 )1996ؾبٗت ؤٖغاى مً مٗايحر ال٣ماع اإلاغضخي ْ٢امذ بخ٨ييِٟا م٘ بصمان الاهترهذ ،م٘ بياٞت
ل٣ض اؾخٛلذ وامبرلي يىوؽ (
مٗياع ظضيض ْ،اٖخبرث الٟغص مضمىا بطا ما جد٣٣ذ زمـ مً مجمٕٓ مٗايحر ؤلاصمان ٖلى الاهترهذ التي ْيٗتها (بمٗجى 5مً
مجمٕٓ 8ؤٖغاى ،ؤْ بيؿبت % 63مً ألاٖغاى) ٦ما َٓ الخا ٫باليؿبت لل٣ماع اإلاغضخي ( 5مً مجمٕٓ 10ؤٖغاى ،ؤْ بيؿبت
 % 50مً ألاٖغاى) ْ جخمشل َظٍ ألاٖغاى في :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الكٗٓع بال٣ل ٤بؿلب ٖضم اجهالّ باالهترهذ.
الخاظت لً٣اء ْ٢ذ ؤَٓ ٫في اؾخسضام الاهترهذ بهض ٝالكٗٓع بالغيا ْ الاعجياح.
ظِٓص مخ٨غعة ،ل٨جها ٚحر هاجخت في الؿيُغة ؤْ ز ٌٟؤْ ْ ٠٢اؾخسضام الاهترهذ.
الكٗٓع باألع ْ ١ال٣ل ْ ٤التهيج ٖىض مداْلت ز ٌٟؤْ ْ ٠٢اؾخسضام الاهترهذ.
اؾخسضام الاهترهذ ؤ٦ثر مً الٓ٢ذ اإلاخٓ.٘٢
٣ٞضان ٖال٢ت َامت ،ؤْ مِىت ؤْ ْْيٟت ؤْ صعاؾت بؿلب اؾخسضامّ الاهترهذ.
بزٟاء اإلاضة الخ٣ي٣يت مً اؾخسضام الاهترهذ ٖلى ألاؾغة ؤْ اإلاٗالج ؤْ ألانض٢اء...
اؾخسضام الاهترهذ بهض ٝالِغْب ْ الخسلو مً اإلاكا٧ل ( مشل مكاٖغ العجؼ ْ ،الكٗٓع بالظهب ْ ال٣ل ْ ٤الا٦خئاب) .

ؤما ػىلضبغغ )٣ٞ (Ivan, Goldbergض ْي٘ جهييٟا حصسيهيا،اؾدىاصا بلى ،DSM4يشلذ ؤلاصمان ٖلى الاهترهذ ،بطا جٓٞغث
زالزت ؤْ ؤ٦ثر مً بحن الؿبٗت ؤٖغاى الخاليتٖ ْ ،لى امخضاص ا 12٫قِغا الؿاب٣ت ٖلى ألا٢ل:
٢ .1ضعة الاخخما ْ ٫يِٓغ مً زال:٫
 1-1الخاظت بلى ػياصة ْ٢ذ اؾخسضام الاهترهذ لخد٣ي ٤الغيا.
 2-1يْٗ ٠اضر في اإلاجِٓصاث ؤزىاء الاؾخٗما ٫اإلاؿخمغ للكب٨ت.
M. (2005,16 April). Internet Addiction Guide. Retrieved March 13 th, 2010 from http://psychcentral.com/netaddiction

1 Grohol, J.

 2الٗغب ألاؾبٓعي ،مغظ٘ ؾاب.٤
v, ibid, p.16.
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 .2خالت ال٣ٟض (الاوسخاب) التي جِٓغ مً زال:٫
 1-2جىاطع خالت ال٣ٟضان ؤْ الاوسخاب ْيخمحز بّ ٖىض الخٓ ٠٢ؤْ الخ٣ليو مً الاؾخٗما ٫اإلاؿخمغ لالهترهذ.
 2-2جِٓغ ٖالمخحن ؤْ ؤ٦ثر بٗض بًٗت ؤيام بلى قِغ مً ِْٓع ٖالمت جىاطع ال٣ٟضان:
أ  -خالت تهيج هٟسخي خغ٧ي.
ب  -الكٗٓع بال٣لٖ ٤ىض الابخٗاص ًٖ الاهترهذ.
ج -ؤ٩ٞاع اؾخدٓاطيت ْؾٓاؾيت خٓ ٫ما يدضر في ؤلاهترهذ.
د -ؤخالم يٓ٣ت.
ه  -خغ٧اث بعاصيت ْالبعاصيت لخدغي ٪ألاناب٘.
 3-2خالت مً الخإػم الاظخماعي ْ اإلانهي ؤْ الضعاسخي.
 4-2اؾخٗما ٫ؤلاهترهذ ٓ٧ؾيلت لخجىب ؤْ الخسٟي ٠مً ؤٖغاى الاوسخاب.
 .3اؾخٗما ٫الاهترهذ إلاضة َٓيلت ؤ٦ثر مما خًغ لّ.
 .4يٗ ٠ؤلاعاصة لًبِ مضة الاؾخسضام ْ الٟكل في الخ٣ليل ؤْ الخٓ ٠٢مىّ.
 .5اؾخٛغا٢ْ ١ذ ٦بحر في وكاَاث لِا ٖال٢ت باالهترهذ(البدض ًٖ بنضاعاث ظضيضة ل٨خب ؤْ بغامج ًٖ َغي ٤الاهترهذ،
الدؿٓ.)...،١
 .6بَما ٫الخياة السانت ؾٓاء الاظخماٖيت ؤْ الخٗليميت ؤْ اإلاِىيت.
 .7اؾخسضام مؿخمغ عٚم مٗغٞخّ باأليغاع الاظخماٖيت ْالىٟؿيت ْالصخيت التي هخجذ ًٖ َظا الاؾخسضام .
ؤما باليؿبت لبىعص ْ وولف )٣ٞ،(Beard et Wolf,2001ض اؾخسضما هٟـ مهُلر"ئقياليت اؾخسضام الاهترهذ" ْ،اقترَا
ِْٓع ؾخت ؤٖغاى بضال مً زمؿت ٦ما ْيٗتها يىوؽ ،مخمشلت في مايلي :
 .1يغْعة ِْٓع زمؿت ؤٖغاى الخاليت :
 1- 1الكٗٓع بال٣ل ٤بؿلب ٖضم اجهالّ باالهترهذ.
 2- 1الخاظت لً٣اء ْ٢ذ ؤَٓ ٫في اؾخسضام الاهترهذ بهض ٝالكٗٓع بالغيا ْ الاعجياح.
 3- 1ظِٓص مخ٨غعة ،ل٨جها ٚحر هاجخت في الؿيُغة ؤْ ز ٌٟؤْ ْ ٠٢اؾخسضام الاهترهذ.
 4- 1الكٗٓع باألع ْ ١ال٣ل ْ ٤التهيج ٖىض مداْلت ز ٌٟؤْ ْ ٠٢اؾخسضام الاهترهذ.
 5- 1اؾخسضام الاهترهذ ؤ٦ثر مً الٓ٢ذ اإلاخٓ.٘٢
ِْٓ .2ع ٖغى ْاخض ؤْ ؤ٦ثر مً بحن ألاٖغاى الخاليت :
٣ٞ 1- 2ضان ٖال٢ت َامت ،ؤْ مِىت ؤْ ْْيٟت ؤْ صعاؾت بؿلب اؾخسضامّ الاهترهذ.
 2- 2بزٟاء اإلاضة الخ٣ي٣يت مً اؾخسضام الاهترهذ ٖلى ألاؾغة ؤْ اإلاٗالج ؤْ ألانض٢اء...
 3- 2اؾخسضام الاهترهذ بهض ٝالِغْب ْ الخسلو مً اإلاكا٧ل ( مشل مكاٖغ العجؼ ْ ،الكٗٓع بالظهب ْ ال٣ل ْ ٤الا٦خئاب)

1 Jean-Bernard,

A. (N.D.). CYBERADDICTION, NOUVELLE TOXICOMANIE SANS DROGUES. Retrieved March 13 th, 2010
from http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/toxicomanies/internet _addiction/ cyberaddiction.htm
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ْ ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الازخال ٝفي اؾخسضام اإلاهُلخاث ؤْ الدؿمياث اإلاخٗل٣ت بهظا اإلآيٕٓ ْ ،الظر جُغ٢ىا بليّ ؾاب٣ا،
ؤصٔ بلى الازخالٞ ٝيما يسو اإلاٗايحر الدصسيهيت لئلصمان ٖلى الاهترهذ.
عابعا :مجاالث ؤلاصمان على الاهترهذ:
في الضعاؾت التي ٢ضمتها همبرلي رووؽ خٓ ٫ؤلاصمان ٖلى الاهترهذْ ،ظضث ؤن َىا ٥زالر ظٓاهب مِيمىت ٖلى اإلاضمً جخمشل في
٨ٞغة اإلاجخم٘ ار ججم٘ "ألانض٢اء" ٖلى السِ ؤْ الكب٨ت٦ ْ ،ظا الخسيالث الجيؿيت ؤْ اٖخماص شسهياث ظضيضة ،زم
الؿلُت آْ ال٣ضعة ٖلى الخد٨م ار الٓنٓ ٫الٟٓعر بلى اإلاٗلٓماث ْ بلى ألاشسام  ْ .بالخالي ٣ٞض جٓنلذ بلى بيجاص 3ؤٓٞاط
مً ألاشسام اإلاضمىحن:
ٓٞط الباخشحن ًٖ الاجهاالث الجيؿيت السياليت خيض جهبذ اإلآا ٘٢ؤلاباخيت ْؾيلت للخهٖٓ ٫لى ؤلاقبإ بضْن زُغ.خيض يخم الاجها ٫بحن شسهحن ؤْ ؤ٦ثر ْ يخم جباص ٫الهٓع ْ الٟيضيٓ  ْ ،هي الخالت التي يؿخُي٘ المجهل مً زاللِا خمايت
هٟؿّ  ،بةزٟاء اؾمّ ْ اإلاٗلٓماث السانت بّ٦ ،ظلٖ ٪ضم حٗغيّ لؤلمغاى الجيؿيت السُحرة.
ٓٞط حهض ٝبلى الخهٖٓ ٫لى ٖال٢اث اظخماٖيتَْ ،م ؤشسام يٗيكٓن في مىاَ ٤مٗؼْلت ظٛغاٞيا ؤْ مِمكٓناظخماٖياٛٞ.غ ٝالضعصقت ْاإلاىخضياث يم ً٨ؤن جٓ٩ن ظظابت للٛايت لؤلٞغاص الظيً يٗيكٓن في بيئت اظخماٖيت بُغي٣ت ٚحر
جٟاٖليت .مما يجٗل الاجها ٫مً َظا الىٕٓ ٦ضٖم مباقغ ٞ،يبضؤ اإلاؿخسضمحن بخٓ٩يً ٖال٢اث ٓ٢يت في ْل خغيت الخٗبحر في
ٚغ ٝالضعصقت ْاإلاىخضياث ْٖ ،ضم ْظٓص ٖٓا٢ب جمى٘ طل.٪
ٓٞط اإلاؿخٗملحن الظيً يسترٖٓن شسهيت زياليت ٖجهم ٕبغ الاهترهذ ْيهبذ بةم٩اجهم ؤن يٟدهٓا مٓاَغ شسهيتهم التيلم جِٓغ في الٓا. ٘٢
ٞخهيي ٠ؤلاصمان ٖلى الاهترهذ بطن يخم ٖلى ؤؾاؽ ألاوكُت التي يماعؾِا الٟغص ٖلى الكب٨ت،مشل ؤلاٞغاٍ في ٖغى اإلآاص
ؤلاباخيت،ؤلاٞغاٍ في اإلا٣امغة،الاهًمام بلى قب٩اث اظخماٖيت بك٩ل مٟغٍ،الذؾٓ ١بٓاؾُت الاهترهذ...
زامؿا :بعٌ اإلاكىالث الاحخماعيت الىاحمت عً ئصمان الاهترهذ:
حٗض آٞا ١قب٨ت الاهترهذ ٦بحرة ْ قاؾٗت ظضا ،يجض ٞحها اإلاكتر ٥اإلاخٗت ْ الاؾخٟاصة في مجاالث ْاؾٗت حُٛي ظمي٘ ؤهٓإ
اإلاٗغٞت ْ السضماث ْ ...مً اإلاا٦ض ؤن الكب٨ت ؾخٓ٩ن ظؼءا َاما ْ خيٓيا في خياة ألاٞغاص ْ ْؾيلت اجها ٫في مسخل ٠ؤعظاء
الٗالم .
بال ؤن الاؾخسضام اإلاٟغٍ لِظٍ الكب٨ت٢ ،ض ياصر بلى ؤلاصمان ٖلحها َٓ ْ ،ما ٢ض يىجغ ٖىّ آزاع ْ ؤيغاع ؾلبيت مسخلٟت٢ ،ض
حكمل خياة الٟغص الاظخماٖيت ْ الىٟؿيت ْ اإلاِىيت  ،الضعاؾيت ْ الصخيتَ ْ ...ظا ما جٓنلذ بليّ اٚلب ألابدار ْ الضعاؾاث
في َظا اإلاجا.٫
ٞل٣ض بييذ صعاؾت مسخيت خضيشت ؤظغيذ في الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ؤن ( ) % 6مً مؿخسضمي الكب٨تَ ،م مضمىٓن في
 )450ؾاٖت ؤؾبٖٓيا ،مما ٢ض يدؿلب خؿب اإلاسخهحن في يٗ ٠اإلاغصْصيت الضعاؾيت لؤلَٟا،٫
خضْص ٢ض جهل بلى (

A,ibid.
٦ 2مبرلي ،ر( .ص.ث .).ؤلاصمان على الاهترهذ (َاوي ؤخمض زلجي ،مترط م ) .الغياى :صاع ألا٩ٞاع الضْليت.م.106-104.

 3الب٨غر ،بياص قا٦غ .)2001( .جلىيت الاجهاٌ بحن ػمىحن  .)1.ٍ( .ألاعصن :صاع الكغْ ١لليكغ ْ الخٓػي٘ ،م.129
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ْؤلاهخاطيت للمْٟٓحن ،باإلياٞت بلى اإلاكا٧ل الىٟؿيت ْ الاظخماٖيت (ال٣ل ،٤الًٛب ،الاهُٓاء ،جهضي ٤ألا٧اطيب ،اإلاكا٧ل
الٗاثليت. ...
خيض ْظض ؤن ؤلاصمان ٖلى الاهترهذ لّ جإزحراث ٖلى الجملت الٗهليت،بط ياصر بلى ٖضم الاجؼان الاهٟٗالي ،مما ياصر بلى يٗ٠
عصْص ألاٗٞا٢ْ، ٫ض جدضر جٓجغاث ٖهليت باإلٞغاػ اإلاٟغٍ ْاإلاتزايض لِغمٓن الٓ٩عجحزَْ( ٫غمٓن ؤلاظِاص ْالخٗب)َْ ،غمٓن
ألاصعيىالحن ْ الىٓعاصعيىالحنٞ ،يٓلض طل ٪ؾغٖت الًٛب ْ الٗضْاهيت ِْْٓ،ع ايُغاباث هٟؿيت ْٖ٣ليت،لضعظت ؤن بٌٗ
الٗلمـاء ؤَلٖ ٤ليّ اؾم "الهىؽ الىـس ي" .
ْ في صعاؾت م٣اعهت ليامبعلي يىوؽ بحن مؿخسضمحن ؾاب٣حن لئلهترهذ ْ مؿخسضمحن ظضص لِا٣ٞ ،ض جبحن ان اإلاؿخسضمحن
الؿاب٣حن لم يٓ٩هٓا ٢اصعيً ٖلى جدضيض اؾخسضامِم َب٣ا للٓ٢ذ اإلاىهٓم ٖليّ في الضعاؾتٞ ،لما اهخهى الٓ٢ذ ؤلػى
اإلاؿخسضمٓن الؿابٓ٣ن زضمت الاهترهذ السانت بهم ْجغٓ٧ا ؾماٖتهم ؤْ ٓ٩٨ٞا خاؾباتهم ٧ليا ليمىٗٓا ؤهٟؿِم مً اؾخسضام
الاهترهذ ،ل٨جهم ؤخؿٓا بٗضم ٢ضعتهم ٖلى الٗيل لٟترة َٓيلت مً الؼمً بضْن الاهترهذ ْ٢ض جظمغْا ألجهم يكٗغْن بإن لضحهم
َاظؿا يضِٗٞم ليٓ٩هٓا ٖلى قب٨ت الاهترهذ مجضصا٢ْ ،اعهٓا خالتهم بدالت الخٓجغ التي يكٗغ بها اإلاضزىٓن ٖىضما ثمغ ٖلحهم
ٞترة بضْن جضزحنْ ،ؤْضر اإلاؿخسضمٓن الؿابٓ٣ن بان َظا الخٓجغ ٧ان ٦بحرا لضعظت ؤجهم اؾترظٗٓا زضماث الاهترهذ السانت
بهم مجضصا  ِ٣ٞليدهلٓا ٖلى وكٓة (هٓبت) اؾخسضام الاهترهذ .
ْجٓظض ؤيًا ؤيغاع هٟؿيت الؾخسضام ْخضاث الٗغى اإلاغجيْ ،جخمشل َظٍ ألايغاع في الخض مً وؿبت الخغيت التي يىٗم بها
ألاٞغاص في ؤزىاء مماعؾت ٖملِمْ ،قٗٓعَم بإجهم ليؿٓا ؤ٦ثر مً ظؼء في هٓام بكغٔ آلي ،مما ياصر بلى اه٨ماف حجم
الصسهيت ْالٗؼلت ْالٓخضة  .باإلياٞت بلى ٣ٞضان ال٣ضعة ٖلى الؿيُغة ٖلى عصْص الٟٗل ،خيض ال يخم ً٨اإلاضمً في ؤٚلب
ألاخيان من الخميحز بحن الٓاْ ٘٢السياٞ ،٫يٓ٩ن عص ٗٞلّ ٚحر ْا٢عي ْعبما يٓ٩ن مٟغَا في الٓ٣ة ؤْ مصخٓبا بىٕٓ مً
الالمباالة .
ْ ٖلى الهٗيض ألاؾغر ْ الاظخماعيٞ،ىجض ؤن اإلاك٩لت ج٨مً في ؤن ٖالم ؤلاهترهذ يؿخدٓط ٖلى ألاٞغاص للضعظت التي جُػى ٞحها
ٖلى ٖاإلاِم الخ٣ي٣يٞ ..بٌٗ الىاؽ ٢ض ازخاعْا بالٟٗل ؤن يٓ٩هٓا ٖلى اجها ٫بال٨مبيٓجغ بضال مً الخٓانل م٘ طْحهم
ْؤنض٢ائهم في الٗالم الخ٣ي٣يَ..االء الىاؽ َم مً ْنل بهم (بصمان ؤلاهترهذ) للضعظت التي ؤزغث ؤْ جازغ ؤلاهترهذ ٞحها ٖلى
ٖال٢اتهم ؾٓاء ألاؾغيت ؤْ الؼْظيت ؤْ هجاخِم في الٗمل .
ْ حٗخبر ال٘ػلت ؤْ جٓخض اإلاؿخسضم م٘ ظِاػ ال٨مبيٓجغ ،مً ؤَم ً٢ايا الخإزحراث الاظخماٖيت ْاإلآيٖٓاث ألا٦ثر ظضال بحن
السبراء ْالباخشحن في اؾخسضام مٓا ٘٢قب٨ت الاهترهذ ،هديجت زانيت الاؾخٛغا ١التي يدؿم بها اؾخسضام َظٍ اإلآا٘٢
ْالخجٓ ٫بيجها ْفي مدخٓاَاْ ،هديجت لالؾخٛغا ١الُٓر ٫ؤْ ما يُلٖ ٤ليّ بةصمان الاهترهذ ،اهخهى ٦شحر مً الباخشحن بلى

 1صليًٓٞ ،يل .)2002( .الخدضياث اإلاعانغة ( العىإلات ،الاهترهذ ،الـلغ ،اللؼت٢ .)...ؿىُيىت :مسبر ٖلم اظخمإ ؤلاٖالم ْ الاجها ،٫م -30
.31
 2اإلاهغرْ ،ليض ؤخمض ،2006 ( .ؤْث) .ألاؾغة الٗغبيت ْ َٓؽ الاهترهذ .مجلت العغبي ،) 575 ( ،م م .152-174
 3الٗباجيٖ ،مغ مٓ ٤ٞبكحر .)2007( .ؤلاصمان و الاهترهذ.)1.ٍ (.ألاعصن :صاع مجضالْر لليكغ ْ الخٓػي٘  ،م .72
 4اللبان ،قغي ٠صعْيل .)2009( .جىىىلىحيا الاجهاٌ و اإلاجخمع .)1.ٍ( .ال٣اَغة :صاع الٗالم الٗغبي ،م.40
 5الٗباجيٖ ،مغ مٓ ٤ٞبكحر ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.66-65
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الخ٣غيغ بٗؼلت اإلاؿخسضمحن ْٖضم خاظتهم بلى الاجها ٫باآلزغيًِْْ .غ بىاء ٖلى طل ٪مِٟٓم الٗؼلت في ن ٠مؿخسضمي
الاهترهذَ ْ ،ظا ما يازغ ؾلبيا ٖلى ٖال٢ت ألاٞغاص باآلزغيً ،خيض ي٣طخي اإلاؿخسضم ؾاٖاث َٓيلت ؤمام ال٨مبيٓجغ في الخجٓ٫
ْؤلابداع بحن مٓا ٘٢الكب٨ت ْال٨ك ًٖ ٠مدخٓاَاْ ،يٓ٩ن َظا الٓ٢ذ بالخالي ٖلى خؿاب الٗال٢اث ألاؾغيت ْالاظخماٖيت .
ً
ً
ْال ٫ٓ٣بإن اؾخسضام ؤلاهترهذ ياصر بلى الٗؼلت ال يدىا١ى م٘ ال ٫ٓ٣بإن لّ جإزحرا بيجابيا يخمشل في جٓ٩يً ٖال٢اث ظضيضة،
ٞالٗال٢اث الجضيضة هي ٖال٢اث ال شسهيت جخم مً زال ٫الاجها ٫الخاؾبي الٓؾيِ ،ؤما الٗؼلت ٞهي ٖؼلت ًٖ الٗال٢اث
الصسهيت ألاْليتٗ٦ ،ال٢اث اإلاؿخسضم لئلهترهذ م٘ ؤؾغجّ ؤْ م٘ ظحراهّ ؤْ م٘ ؤ٢اعبّ  ،خيض يكحر صاؿيض ػغهـيلض بلى ؤن
"الاهترهذ ْؾيلت اجها ٫اظخماٖيت ل٨جها جاصر بلى اٖ٫ؼلت الاظخماٖيت في هٟـ الٓ٢ذ "
ٟٞي ؤخض الضعاؾاث الُٓليت التي ٢ام بها هغوث ْآزغْن )٢ (Kraut et al, 1998امٓا ٞحها بخ٣ضيم ٦مبيٓجغ لٗضص مً ألاؾغ التي
جم ازخياعَا ْحٗليمِم ٖلى اؾخسضام ؤلاهترهذ ْ ،ظضْا ؤهّ بٗض مضة جغاْخذ ما بحن ٖام بلى ٖامحن اعجبُذ ػياصة اؾخسضام
ؤلاهترهذ باهسٟاى الخٓانل ألاؾغٔ ْاهسٟاى حجم الضاثغة الاظخماٖيت صازل ألاؾغةْٖ .الْة ٖلى طل٢ ٪ض ٖايل ْٖاوى
اإلاكاع٦حن في َظٍ الضعاؾت مً الٓخضة الىٟؿيت ْالا٦خئاب ْاإلاؿاهضة الاظخماٖيت .
٦ما ؤن الخهٟذ الُٓيل لالهترهذ يؼيض مً ٣ٞضان الخٓانل م٘ آلازغيً ْبَما ٫اْ٫اظباث ألاؾغيت ْ الخْ ٪٨ٟالخهضٕ
ألاؾغر بحن آلاباء ْألابىاءْ ،اجهياع البىاء الاظخماعي ْجضمحر ال٣يم ْألازال ،١بؿلب ب٢امت ٖال٢اث ٚحر قغٖيت ٖبر الاهترهذْ،
َظا ما ؤ٦ضٍ ٖلماء الاظخمإ ،خيض جخإزغ الٗال٢اث الؼْظيت ٞيدـ الُغ ٝآلازغ بالسياهت٢ْ،ض ؤَلٖ ٤لى الؼْظاث الالحي
يٗاهحن مً مشل َاالء ألاػْاط بـ" أعامل الاهترهذ"ْ .يٗتر )%53( ٝمً مضمجي الاهترهذ ؤن لضحهم مشل جل ٪اإلاكا٧لْ ،طلَ ٪ب٣ا
للضعاؾت التي وكغتها همبرلي يىوؽ في ماجمغ الاجداص الىٟسخي الامغي٩ي .بياٞت بلى اعجياص مٓا ٘٢طاث ز٣اٞاث ْٖاصاث ٚغبيت
جخٗاعى م٘ اإلاٗخ٣ضاث .
ْ ل٣ض ؤ٦ض بدىان ) (Putnon, 1995ؤن الاهدكاع الٓاؾ٘ الؾخسضام ؤلاهترهذ نٓخب باهسٟاى ٦بحر في الاهضماط اإلاضوي
ْاإلاكاع٦ت الاظخماٖيت في الٓالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت٦.ما ؤ٦ض ٖلماء الىٟـ ْظٓص ٖال٢ت بيجابيت بحن بصمان ؤلاهترهذ ْٖضم
الاَخمام باإلاكاع٦ت الٗامت في الكاْن اإلادليت ْالٓ٣ميت.
٦ما ؤن الظيً يخٗاملٓن بهٓعة مخ٨غعة م٘ ؤلاهترهذ عبما ي٣ٟضْن ال٣ضعة ٖلى الخٟاٖل الخل٣اجي في الخياة ٢ ْ.ض ؤصٔ اػصخام
مدالث ْم٣اهي الاهترهذ بالغْاص مً ألاَٟاْ ٫الكباب،بلى ب٦ؿابهم ٖاصاث ؾيئت ٧الخضزحن ْالخٗغٖ ٝلى ؤلٟاّ الكاعْٕ ،

ٖ 1بض الخميض ،مدمض .)2007( .الاجهاٌ وؤلاعالم على قبىت الاهترهذ .)1.ٍ( .ال٣اَغةٖ :الم ال٨خب ،م.277
ٖ 2بض اإلاجيض ،مدمض ؾٗيض 8 ،2009( .ظٓان) .الٗمل السحرر ْالً٣ايا الاظخماٖيت اإلاٗانغة ( .)3جم اؾترظاِٖا في جاعيش  19ظٓيليت2009 ،
مً http://www.medadcenter.com/Articles/show.aspx?Id=84
,D, M, ibid.

3Garcia

 4ألاعهٍٓ ،بكغٔ بؾماٖيل اخمض ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.6.
َ5اَاف ،ؾٗيضة 22-20 ،2005( .ماعؽ).الاهترهذ قيل آزغ لالجهاٌ الاحخماعي٢ .ضم بلى اإلالخ٣ي الضْلي ألاْ ٫خٓ ٫ؾيٓ٩لٓظيت الاجها٫
ْالٗال٢اث ؤلاوؿاهيت ٧٫ليت آلاصاب ْالٗلٓم ؤلاوؿاهيت بظامٗت ْع٢لت،الجؼاثغ.
ٖ 6بض اإلاجيض ،مدمض ؾٗيض،مغظ٘ ؾاب.٤
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مسخل ٠ؤق٩ا ٫الاؽجسضام الٛحر ؾليم لِظٍ الشٓعة اإلاٗلٓماجيت٦ ،ما ؤهّ يمى٘ مً جإصيت ؤمٓع ٦شحرة في الٗمليت الخٗليميت ْ
اإلاِىيت.
٣ٞض ٦كٟذ صعاؾت هيمبرلي يىهج  -الؿاب٣ت الظ٦غ -ؤن ( )%58مً َالب اإلاضاعؽ اإلاؿخسضمحن لئلهترهذ اٖترٓٞا باهسٟاى
مؿخٓٔ صعظاتهم ْٚيابهم ًٖ خههِم اإلا٣غعة بالمصعؾتْ ،م٘ ؤن ؤلاهترهذ يٗخبر ْؾيلت بدض مشاليت ٞةن ال٨شحر مً َالب
اإلاضاعؽ يؿخسضمٓهّ ألؾباب ؤزغٔ ٧البدض في مٓا ٘٢ال جمذ لضعاؾتهم بهلت ؤْ ٧الثرزغة في حجغاث الخٓاعاث الخيت ؤْ
٧اؾخسضام ؤلٗاب ؤلاهترهذ٦.ما ؤن ْظٓص ؤلاهترهذ في م٩ان ٖمل ال٨شحر مً الىاؽ يدضر في بٌٗ ألاخيان ؤن يًي٘ الٗامل
بٌٗ ْ٢ذ ٖملّ في اللٗب ٖلى ؤلاهترهذ ،ؤْ اؾخسضامّ في ٚحر مًَٓ جسههّْ ،يك٩ل طل ٪مك٩لت ؤ٦بر بطا ٧ان الٗامل
ً
مضمىا لئلهترهذ٦،ما ؤن ؾِغ مضمً ؤلاهترهذ َيلت ؾاٖاث الليل ياصر بلى اهسٟاى مؿخٓٔ ؤصاثّ لٗملّ ْ .يًا ٝبلى َظٍ
آلازاع،ما جسل ّٟػياعة اإلآا ٘٢الجيؿيت مً بزاعة ظيؿيت ْ ال٨بذ الجيسخي ْ ِْٓع مكا٧ل هٟؿيت مغجبُت بظلَ ْ ،٪ظا ما
جضٖمّ هخاثج صعاؾت ػغيىـيلض ،خيض ْظض وؿبت ( )%75مً اإلاضمىحن يِٓغْن قٗٓعا بالخميميت ْ الٟغح إلاجغص اظخماِٖم
 % 37,5مً جل ٪اإلاجمٖٓت جماعؽ الاؾخمىاء ٖلى الاهترهذ .
بالكب٨ت ْ ،ؤن
ٞةصمان الاهترهذ ٢ض يً٘ اإلاضمً في مك٩لت خ٣ي٣يت م٘ مجخمّٗ ،خيض ٢ض جاصر بّ بلى ٣ٞ :ضان الٗمل ،الُغص مً اإلاضعؾت
ؤْ الجامٗت ،اجهياع اإلاغاَ٣حنْ ،اإلاكا٧ل الٗاثليتْ ،الخدغف باألَٟاْ ،٫الٗى ٠الٗاثليْ ،الضيٓن اإلاترا٦متْ ،الش٣ت اإلاجهاعة،
هاَي ًٖ ٪حٗٓص ال٨ظبْ ،برٞاء الخ٣اثْ،٤الخلٓن ْٖضم اإلاهضا٢يتْٚ ،حرَا مً اإلاكا٧ل ٢٫ْ.ض جٓنل اٚلب الباخشحن خٓ٫
َظا اإلآيٕٓ ْ مً بيجهم ؾاعٍ عاواٌ ،ؤن مضمً الاهترهذ يلجا بلى ال٨ظب مً اظل الاجها ٫بالكب٨ت ْ ،اهّ يسٟي مضة
اؾخسضام الاهترهذ ٖلى ألانض٢اء ْ ؤٞغاص ؤؾغجّ ،باإلياٞت بلى ٖٓصجّ لالجها ٫بالكب٨ت ٖلى الغٚم مً ج٩اليِٟا البآَت .
زالنت:
بن الخٗل ٤الكضيض باالهترهذ ْ اؾخسضامِا اإلاٟغٍ ٢ض ياصر بالصسو بلى ؤلاصمان ٖلحها ْ،جٓ٩ن الىديجت لِظا الؿلٓ ٥ال٨شحر
مً اإلاساَغ ْ الخإزحراث ٖلى خياجّ ٖمٓماَ ْ.ظا ما جبحن مً زال ٫ما ؾب،٤خيض خاْلىا جدضيض مِٟٓم ؤلاصمان ٖلى الاهترهذ
ْالخُغ ١بلى ازخال ٝالدؿمياث بازخال ٝالباخشحن ْ الخٓظِاث ال٨ٟغيت٦،ما جم ٖغى الىٓغياث اإلاٟؿغة إلصمان الاهترهذ ْ
التي اجطر ؤجها مخإنلت ٝر الخٟؿحراث الؿلٓ٦يت ؤْ الؿيٓ٩صيىاميت ؤْ الصسهيت ؤْ الاظخماٖيت الش٣اٞيت ؤْ ال٨يمياثيت
الخيٓيت.
ث الخُغ ١بلى مسخل ٠مجاالث ؤلاصمان ٖلى الاهترهذ٦ ْ ،ظا اإلاٗايحر الدصسيهيت اإلاسخلٟت التي جمحز اإلاضمً ٖلى
٦ظل ٪م
الاهترهذ ْ في ألازحر ٧ان الخضيض ًٖ الىخاثج ْ الاوٗ٩اؾاث الؿلبيت التي اؾخيخجذ مً الٗضيض مً ألابدار خَٓ ٫ظا
اإلآيٕٓ.

1ألازغؽ ،ببغاَيم.)2008( .آلازاع الاكخهاصيت و الاحخماعيت لثىعة الاجهاالث و اإلاعلىماث على الضوٌ العغبيت  .)1.ٍ(.ال٣اَغة :ايترا ٥لليكغ
الخٓػي٘ ،م.281.
D. (2000, April). Is Internet addiction real ? Retrieved March 18 th, 2010 from www.APA.Org/Inernetaddiction.htm

2 Tori,

 3اللخيضان ،خمض بً ٖبض هللا 11 ،2005( .هٓٞمبر) .ؤلاصمان على ؤلاهترهذ مغى عهغر حضيض و زُحر .جم اؾترظاِٖا في جاعيش  17ؾلخمبر،
 2009مً http://www.alriyadh.com/2005/11/11/article107134.html
J, ibid.

4Suler,

219

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

كاةمت اإلاغاحع:
1. Garcia, D. M. (2003, 14 Decembre). Internet Addiction Disorder. Retrieved March 13 th,
2010 from http://allpsych.com/journal/internetaddiction.html
 7 ،2009ماعؽ) .مخعت اؿتراييت :ئصمان الاهترهذ ...وحه آزغ إلصمان الىدىٌ و اإلاسضعاث .جم اؾترظاِٖا في جاعيش14
 .2الٗغب ألاؾبٓعي( .
 2009مً www.alarabonline.org/Previouspages/Alarab%20Weekly/2009/.../w29.pdf
ظٓيليت،
th
3. Psy-web. (2007, 13 January).Internet addiction.Retrieved March 13
, 2010 from
http://www.psy-web.net/addiction.htm
4. Suler, J. (2004). Computer and cyberspace addiction. Retrieved March 22 th, 2010 from
http://www-usr.rider.edu/~suler/psycyber/cybaddict.html
5. Pierre,V. (2006).. LA CYBERDÉPENDANCE : fondements et perspectives. Canada: Centre
québécois de lutte aux dépendances.
6. Wikipedia. (N.D.) .Internet addiction disorder. Retrieved March 22 th, 2010 from
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorde
 .)2005ئصمان الاهترهذ وعالكخه بيل مً أبعاص الصخهيت و الايُغاباث الىـؿيت لضي اإلاغاَلحن .عؾالت
 .7ألاعهٍٓ ،بكغٔ بؾماٖيل ؤخمض( .
ص٦خٓعاٍ ،ظامٗت الؼ٢اػي ،٤مهغ.
8. Grohol, J. M. (2005,16 April). Internet Addiction Guide. Retrieved March 13 th, 2010 from
http://psychcentral.com/netaddiction
9. Jean-Bernard, A. (N.D.). CYBERADDICTION, NOUVELLE TOXICOMANIE SANS
DROGUES.
Retrieved
March 13 th, 2010 from
http://psydocfr.broca.inserm.fr/toxicomanies/internet _addiction/ cyberaddiction.htm
٦ .10مبرلي ،ر( .ص.ث.).ؤلاصمان على الاهترهذ (َاوي اخمض زلجي ،مترظم) .الغياى:صاع ألا٩ٞاع الضْليت.
.)2001جلىيت الاجهاٌ بحن ػمىحن .)1.ٍ( .ألاعصن ،صاع الكغْ ١لليكغ ْ الخٓػي٘.
 .11الب٨غر ،بياص قا٦غ( .
.)2002الخدضياث اإلاعانغة ( العىإلات ،الاهترهذ ،الـلغ ،اللؼت٢.)...ؿىُيىت:مسبر ٖلم اظخمإ ؤلاٖالم ْ الاجها.٫
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َمـ جىىىلىحياث ؤلاعالم والاجهاٌ للهىيت الىَىيت-صعاؾت خالت اإلاجخمعاث العغبيت-
عيُاب عؼ الضيً/باخث صهخىعاٍ،حامعت كؿىُيىت01

ملخو:
بن ج٨ىٓلٓظياث الاٖالم ْالاجها ٫ؤنبدذ حك٩ل َاظؿا ٦بحرا ،ياع ١اإلاضاٗٞحن ًٖ زباث ال٣يم الَٓىيت لضٔ الكباب
الٗغبي ،بٟٗل السُِ اإلامىهجت لًغب ْخضة ألامة الٗغبيت ًٖ َغي ٤بٞؿاص َمٓح قبابها ،بجملت مً ألاؾاليب التي جسضم
ؤظىضة ظِاث زاعظيت جؼعٕ الٟتن ْ الا٢خخا ٫بحن ؤبىاء الكٗب الٓاخض ،لسل ٤خالت مً الٟٓضخى اإلا٣هٓصة مً ؤظل
الاؾخٟاصة مً ألاْيإ لً٣اء مهالخِمِٞ ،ؿخحريا الِٓيت الَٓىيت ْ الش٣اٞيت ؤنبدذ مً اإلآيٖٓاث اإلاؿٓ٩ث ٖلحها،
بٟٗل الخإزحراث الغَيبت لىخاثج الٗٓإلات التي ٚؿلذ ٖ ٫ٓ٣الكباب ،بًٟل ٓ٢ة اإلاكِض ؤلاٖالمي مً ظِت ْ خالت الجمٓص
ال٨ٟغر الظر جخسبِ ٞيّ ألامت الٗغبيت مىظ ػمً َٓيل.
اليلماث اإلاـخاخيت :الِٓيت ،اإلآاَىت ،الكباب الٗغبي ،ؤلاٖالم ،ؤلاجها.٫

ملضمت:
مىظ َّٓع الشٓعة الغ٢ميت في الٗالمٖ،ملذ ظمي٘ الضْ ٫بلى اؾدشماع ؤمٓا ٫ضسمت في جُٓيغ ج٣ىياث الاجهاْ ٫الخٓانل م٘
ألاٞغاصٞ،تهاٞخذ ٦برٔ الكغ٧اث ٖلى زل ٤هٓام اٞتراضخي مدا٧ي للخياة اليٓميتْ،ق٩لذ قٗٓب الضْ ٫الىاميت ضخيت ؾِلت
اإلاىا ٫لخإزحراث الٗٓإلات الش٣اٞيت بإبٗاص امبرياليت بالضعظت ألاْلى.
ٞخجىضث ؾلُت اإلااْ ٫ألاٖما ٫في ؾليل بوكاء ٖالم ظضيض٣ْٞ،ا ألظىضة صْ ٫مٗىيت مً زال ٫يغب الجاهب الش٣افي
ْالخٗليمي للضْ ٫الٟخيت في الٗم ،٤لخد٣ي ٤ألاَضا ٝاإلاؿُغة مً زال ٫طل ٪في ج٨غيـ الٟجٓة الغ٢ميت التي جىٗ٨ـ ٖلى
٢يم الَٓىيت ْاإلآاَىت في قتى اإلاجخمٗاث ،التي ؤنبدذ الِٓيت الَٓىيت جمشل َاظؿا ياع ١الخ٩ام ْ ألاٞغاص اإلادآٞحن ٖلى
خض ؾٓاء.
 ئقياليت الضعاؾت:
٦ي ٠ؾاَمذ ج٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجها ٫في َضم ٢يم الِٓيت الٗغبيت مً ظِتْٖ ،لى عْح اإلآاَىت الٗغبيت مً ظِت
ؤزغٔ؟ ْما هي ألاؾاليب اإلاٗخمضة في ؾليل جذ ٢ي ٤طل٪؟
 أَميت الضعاؾت:
جدضيض ألابٗاص السٟيت لخ٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجهاٖ ٫لى عْح اإلآاَىت ْالِٓيت الَٓىيت.
 التر٦حز ٖلى الٗٓامل اإلاخٗل٣ت بُمـ الِٓيت الَٓىيت لضٔ الكباب الٗغبي.
جإزحراث ج٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجها ٫بالؿلب ٖلى الٓا ٘٢الٗغبي.
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 أَضاؾ الضعاؾت:
مٗغٞت زلٟياث الاؾخسضام الؿلبي لخ٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجهاٖ ٫لى الكباب الٗغبي.
جإزحراث الخ٨ىٓلٓظياث الغ٢ميت في َؼ ٢يم اإلآاَىت َْمـ الِٓيت الٗغبيت اإلاكتر٦ت.
جىٓيغ الباخشحن ْ الضاعؾحن ٖلى زُغ ج٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْ الاجها ٫مً ؤظل بظ ٫اإلاؼيض مً البدٓر الٗلميت ،لخل َظا
ؤلاق٩ا.٫
 مهُلخاث الضعاؾت:
- 1الهىيت: Identité –Identity:
حٗغ ٝالِٓيت بإجها مجمٖٓت مً السهٓنياث ْ الٓ٣اؾم اإلاكتر٦ت التي يخمخ٘ ْ يخمحز بها مجخم٘ ما ،جترا٦م ْ جخُٓع م٘
مغْع الٓ٢ذ لضٔ ألاٞغاص ،الظيً يٗغٓٞن بها لضٔ آلازغيً مشل :الٗاصاث ْ الخ٣اليض.
ْ جى٣ؿم الِٓيت خؿب الض٦خٓع أخمض بً وعمان بلى هٖٓحن ؤؾاؾيحن :
أ -الهىيت الـغصيت:
ْ هي حكمل ظمي٘ الؿيماث الٟحزيٓلٓظيت ْ الخيٓيت السانت التي جمحز ؤلاوؿان ًٖ ٚحرٍ مً الىاؽ ،مشل :البهماث.
ب -الهىيت الىَىيت أو اللىميت:

جيؿب َىا الِٓيت بلى الًَٓ ؤْ الٓ٣م ؤْ الٗكحرة التي يًجمي بلحها الٟغص ْ ،هي ٖباعة ًٖ مجمٖٓت مً السهاثو الش٣اٞيت
التي جمحز ظماٖت ؤْ مجخم٘ ما م٘ ٚحرٍ.
- 2ؤلاعالم:
ّ
يٗغٖ ٝالم الاظخمإ ألامغي٩ي"حكاعلؼ َىعجىن هىالر  "Charles Horton Cooleyؤلاٖالم بإهّ ":مي٩اهحزم م ً٨الٗال٢اث
ّ
اللكغيت مً ؤن جٓ٣م ْ جخُٓع٦ ،ما م ً٨لغمٓػ الٗ٣ل الاوؿاوي مً ؤن جترابِ ْ ؤن جيخ٣ل ٖبر الؼمان ْ اإلا٩ان بٓاؾُت
ْؾيلت اؾترؾا."٫
- 3الاجهاٌ:
َٓ ْي٘ مداْع في ق٩ل عؾاثل مٗيىت ًٖ َغيْ ٤ؾاثل الاٖالم اإلاسخلٟت ،بديض يم ً٨ؤن يِٟمِا اإلاخل٣ي ْ ،يخهغٖ ٝلى
بزغَا بالك٩ل اإلاُلٓب مىّ ْ ،مً الٗىانغ ألاؾاؾيت لئلثنا " ٫اإلاغؾل ،اإلاخل٣ي ،الغؾالت ْْؾيلت الاعؾا."٫
 حعغيف جىىىلىحياث الاعالم و الاجهاٌ:ه٣هض بخ٨ىٓلٓظياث الاٖالم ْ الاجها ،٫ظمي٘ ألاصْاث ْ الخ٣ىياث التي حك٩ل جغؾاهت اٖالميت ْ اجهاالجيت ،مً زال٫
خملِا لغؾاثل ْ مًامحن مٗيىت للجمِٓع في عٗ٢ت ظٛغاٞيت مدضصة.

1ؤخمض بً وٗمان ،الهىيت الىَىيت" الخلاةم و اإلاؼالُاث" ،قغ٦ت صاع ألامت ،الجؼاثغ ،1995 ،م .11
2مهُٟى الٗٓفي ،الُيب بلٓني ،٠ؤلاعالم و الخدىٌ الضيملغاَي ،مجلت ٖلٓم ؤلاوؿان ْ اإلاجخم٘٧ ،ليت الٗلٓم ؤلاوؿاهيت ْ الاظخماٖيت،
ظامٗت مدمض زيًغ بلؿ٨غة ،الٗضص  ،9الجؼاثغ ،2014 ،م.84
3ػإلااٍ مغيم ،صوع جىىىلىحيا الاعالم و الاجهاٌ في ئصاعة اإلاعغؿت صازل اإلاإؾؿت الجؼاةغيت -صعاؾت بداٌ ؾىهاَغان ؿغع  ،STHعؾالت
ماظؿخحر٧ ،ليت الٗلٓم الا٢خهاصيت ْ الدؿيحر ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣ايض ،جلمؿان ،2010/2009 ،م.14-13
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ْ يؿخسضم اإلاسخهحن في ٖلٓم ؤلاٖالم ْ ؤلاجها٦ ْ ،٫ظا الٗلٓم ؤلاظخماٖيت ْ ؤلاوؿاهيت مهُلر "ج٨ىٓلٓظيا ؤلاٖالم ْ
الاجها "٫ألجها ألاص ْ ١ألا٦ثر قمٓال في اإلاٗجىٖٓ ،ى الترظمت اإلاخضاْلت بـ" ج٨ىٓلٓظياث اإلاٗلٓماث ْ الاجهاالث ،"ICTS
ٞالبٌٗ يؿخسضم مهُلر "ج٨ىٓلٓظيا المٖلٓماث ْ الاجهاالث" ْ ،الظر يٗخمض ٖلى مجالحن ؤؾاؾيحنَ ْ ،ما :ؤلاٖالم
 ْ Informationالاجهاٞ ،Communication ٫بالغظٕٓ بلى اللٛت الٗغبيت هجض ؤن ظم٘ ل " ٟٔاجها " َٓ "٫اجهاالث" ،الظر
يسخل ًٖ ٠مٗىاٍ في لٛت الًاص ًٖ ؤنلّ في اللٛت الالجيييت٦ ْ ،ما َٓ ما٦ض ٞةن اإلاٗلْمت هي اإلااصة ألاْليت لئلٖالمَ ،ظا
ألازحر يخًمً مجمٖٓت مً ألاٖما ٫اإلاِىيت مً بيجها ه٣ل اإلاُٗياث ْ اإلاٗلٓماث ؤْ ٚحرَا.
●أهىاع جىىىلىحياث ؤلاعالم و الاجهاٌ:
ِْغث في الٗ٣ض اإلااضخي مجمٖٓت َاثلت مً ج٨ىٓلٓظياث الاٖالم ْ الاجها ،٫التي جُٓعث بًٟل الابخ٩اعاث ْ الازتراٖاث
اإلاخٓانلت ،مً ٦برٔ الكغ٧اث اإلاهىٗت للٗالم الغ٢مي لدؿِيل خياة ؤلاوؿان ْ ،مً ظملت الخ٨ىٓلٓظياث اإلاؿخدضزت ،ما يلي:
أ .البث الؿمعي البهغر:
يخًمً البض الؿمعي البهغر ظمي٘ الخ٣ىياث التي جٓظّ اإلادخٓٔ ؤلاٖالمي بالهٓث ْالهٓعة ْ ،يدك٩ل مً ال٣ىٓاث
الخلٟؼيٓهيت الذر جلض ٖبر ألا٢ماع الهىاٖيت ،ؤْ ال٣ىٓاث الغ٢ميت ألاعييت ؤْ اإلادليت التي جلض ْ ٤ٞج٨ىٓلٓظيا الخلٟؼة
الغ٢ميت ألاعييت ٦ْ ،Télévision Numérique Terrestreظل ٪الاطاٖاث الغ٢ميت ٖبر الؿاجل ،حكحر هٓغيت الؼغؽ الثلافي
لهاخبها "ػاعبجر  "Gerbnerبإن "الخلٟؼيٓن مً ؤَم ٖىامع الخيكئت الاظخماٖيت ،الظر يازغ ٖلى اإلاٗخ٣ضاث ْ الخٓظِاث
الضيييت ْ الؿياؾيت في ؤر مجخم٘".
٦ما ؤِْغث الخ٨ىٓلٓظيا ٦ظل٢ ٪ىٓاث جلٟؼيٓهيت ْ بطاٖيت ،جلض ٖبر ج٣ىياث ألاليا ٝالبهغيت ْ ال٩ابل الخلٟؼيٓوي ،صْن
الخاظت بلى صخٓن الاؾخ٣با ٫الخ٣ليضيت.
ب .ؤلاهترهيذ:
جمشل الكب٨ت الٗى٨بٓجيت ؤَم ْؾاثِ الغ٢ميت التي ؤٞغػتها الخ٨ىٓلٓظيا ،خيض ؤنبدذ الٗهب الظر يًغب الِٓيت في
الهميمٞ ،خىامى اؾخسضام مٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي بإع٢ام ٦بحرة ظضا في الؿىٓاث ال٣ليلت اإلااييت ،مً ٢بل ظمي٘ ٞئاث
اإلاجخم٘ صْن اؾخصىاء (ؤَٟا ،٫قباب ،٫ِٓ٦ ،قيٓر) ،نجيجت للٟغا ٙال٨بحر الظر يخسبِ ٞيّ الكباب الٗغبي اليٓم ْ ،عْاط
ز٣اٞت الاؾتهال ٥الش٣افي ل٩ل ما َٓ ٚغبي.
ظاءث ؤلاهترهيذ ٦ظل ٪ب٣ىٓاث ْ بطاٖاث جلض ٖ ِ٣ٞلى الكب٨ت الٗى٨بٓجيت ،حٗغ ٝبـ  ْ Web tvالتي يم ً٨مخابٗتها في ظمي٘
ؤهداء الٗالم ،ؾٓاء ٖلى مىهاث الِٓاج ْ ٠اللٓخاث الظ٦يت ؤْ ٖبر ؤظِؼة ال٨مبيٓجغ اإلآنلت باالهترهيذ.

1بً بغي٨ت ٖبض الَٓاب ،بً جغ٧ي ػييب ،أزغ جىىىلىحيا ؤلاعالم و ؤلاجهاٌ في صؿع عجلة الخىميت  ،مجلت الباخض ،الٗضص  ،07ظامٗت ٢انضر
مغباح بٓع٢لت ،الجؼاثغ ،2010/2009 ،م.246
2زالض مىهغ ،عالكت اؾخسضام جىىىلىحيا ؤلاعالم والاجهاٌ الخضيثت باػتراب الكباب الجامعي  -صعاؾت ميضاهيت على عيىت مً َالب
حامعت باجىت ،عؾالت ماظؿخحر في ٖلٓم ؤلاٖالم ْالاجها٢ ،٫ؿم الٗلٓم ؤلاوؿاهيت ،ظامٗت الخاط لسًغ– باجىت ،2011/2010 ،م.39
ْ3اعم الٗيض ،البعض الثلافي للعىإلات و أزغٍ على الهىيت الثلاؿيت للكباب العغبي  -الكباب الجامعي الجؼاةغر  -همىطحا ،-مجلت ظيل للٗلٓم
الاوؿاهيت ْ الاظخماٖيت ،مغ٦ؼ ظيل للبدض الٗلمي ،الٗضص  ،2لبىان ،2014 ،م .15
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ج .وؾاةِ اإلالخيميضيا:
حكمل اإلالخيميضيا ظمي٘ الخجِحزاث الغ٢ميت الخضيشت ،مً َٓاج ٠ظٓالت ط٦يت ْ اللٓخاث ؤلال٨ترْهيت ْٚحرَا  ،ممً يٗخمض
ٖلى ؤلاقاعاث الؿل٨يت ْ الالؾل٨يت مً ج٣ىياث ؤلاهترهيذ الٗاصيت ؤْ طاث ا٫جض ٤ٞالٗالي ،مً ؤظل الخهٓ ٫ؤْ الٓلٓط بلى
زضمت ما ،التي جديذ الاجها ٫اإلاغجي بؿغٖت ٞاث٣ت ْ مً ْ بلى ظمي٘ ؤعظاء اإلاٗمٓعة.
●أؾاليب يغب الخىىىلىحيا للهىيت الىَىيت
جخجؿض ٖضة ؤؾاليب ممىهجت بخٓٞحر الخ٨ىٓلٓظيا للجمي٘ ،بهض ٝيغب اؾخ٣غاع اإلاجخمٗاث الٗغبيت في الهميمَ ًٖ ،غي٤
ظملت مً ألاَضا ٝاإلاؿُغة لظل.٪
- 1الاؾدثماع في نىاعت اإلاىاص ؤلاباخيت:
حٗمل الكب٨ت الٗى٨بٓجيت ٖلى جٓٞحر اإلادخٓياث الغ٢ميت (الهٓع ْالٟيضيَٓاث) ،لل٣ىٓاث ْاإلآا ٘٢ؤلاباخيت ،التي جٟؿض ٢يم
الكباب ْج٣طخي ٖلى ألازال ١الخميضة التي يخمخ٘ بها الكباب الٗغبي.
٪ٞقٟذ ؤلاخهاثياث اإلا٣ضمت مً مدغ ٥البدض الٗمال" ١ظٓظل" ؤن ؤ٦ثر اإلآا ٘٢التي يغجاصَا الكباب الٗغبي طاث َاب٘
بباحي بدذ ،خيض حٗتر٦ ٝبرٔ الكغ٧اث اإلاسخهت في بهخاط ألاٞالم الجيؿيت ؤجها جغ٦ؼ ٖلى اؾتهضا ٝقغيدت الكباب ،مً
زال ٫ج٣ضيم َظٍ اإلادخٓياث بهٓعة مجاهيت ٢ابلت للجدميل .
٦ما ؤوكإث مىخضياث ال٨ترْهيت للخٗاع ٝبحن الكباب مً زال ٫ب٢امت ٖال٢اث ٚغاميت بضا ٘ٞالجيـ ،ؤْ حصج٘ ٖلى مٓاَغ
الكظْط الجيسخي ْ وكغ الٟؿْ ٤الضٖاعة بحن الكباب الٗغبي ،جدذ مؿمياث الخ ١ٓ٣الصسهيت ْجلبيت اخخياظاث ؤلاوؿان
مً اإلاخٗت الجيؿيت.
- 2وكغ الثلاؿت الؼغبيت :
تهض ٝج٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجها ٫زانت ال٣ىٓاث الًٟاثيت ،بلى اإلاؿاؽ باالهخماء الش٣افي للكباب الٗغبيَ ًٖ ،غي٤
بؿِ ؤبٓاب الاهٟخاح الش٣افي بدصجي٘ الكٗٓب الٗغبيت ،بخ٨غيـ مٓاَغ الٗٓإلات الش٣اٞيت ،باالزخالٍ ال٨ٟغر م٘ آلازغيً
مً زال ٫مؿايغة اإلآيت ٞيما يسو المالبـْ ،بباخت قغب السمٓع ْؤهٓإ اإلاؿ٨غاث للٓنٓ ٫بلى اليكٓة٦ْ ،ظا ب٢امت
الٗال٢اث الجيؿيت ٢بل الؼْاط بةؾم الخب ْ الٛغامٞ ،خجؿض الخ٨ىٓلٓظيا ٧ل مٓاَغ الاهدال ٫السل٣ي جدذ طعيٗت خ١ٓ٣
ؤلاوؿان الصسهيت ْ الخدغع ال٨ٟغر ْ الٗ٣لي٦ ،ما حٗمل بٌٗ ال٣ىٓاث الٗغبيت ٖلى اؾذوؿار الخجغبت الخلٟؼيٓهيت
الٛغبيت زانت بغامج جلٟؼيٓن الٓا ،"Reality Tv Show" ٘٢لِضم ال٣يم ْ ألازال ١للكباب الٗغبي ٖلى ؤؾاؽ الٛؼْ الش٣افي
اإلامىهج ْ ،الظر يؿحر بضيىام٨يت زابخت هدٓ ٚؿل ٖ ٫ٓ٣اإلاؿلمحن.

1بٓؾاخت هجاة ،قغقي عخيمت ،جأزحر الاهـخاح الثلافي على أبعاص اإلاىاَىت لضي الكباب الجؼاةغر  ،مجلت الٗلٓم الاوؿاهيت ْ الاظخماٖيتٖ ،ضص
زام باإلالخ٣ى الضْلي ألاْ ٫خٓ ٫الِٓيت ْ اإلاجاالث الاظخماٖيت في ْل الخدٓالث الؿٓؾيٓز٣اٞيت في اإلاجخم٘ الجؼاثغر ،ظامٗت ١انضر مغباح
بٓع٢لت ،2011 ،م.545
2بغَان ٚليٓن ،اإلاؿألت الُاةـيت و مكيلت ألاكلياث ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار ْ صعاؾت الؿياؾاث ،3ٍ ،بحرْث ،2012 ،م.146
3زالض بً ٖبضهللا اإلاكاعر ،جأزحر اللىىاث الـًاةيت على الؿلىن الاحخماعي ،ظغيضة الغياى ،الؿٗٓصيت ،الٗضص  23 ،14000ؤ٥جٓبغ ،2006
مخٓٞغة ٖلى اإلآ ٘٢الال٨ترْويhttp://www.alriyadh.com/196213 :
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ْيٗخمض ال٨ٟغ ؤلاٖالمي الخضيض ٖلى هٓغيت "ؤلامبرياليت ؤلاعالميت " لهاخبها "َغبغث قيلغ" ٖلى ْؾاثل الاٖالم ْ
الاجها ،٫مً ؤظل جهضيغ ٖاصاث ْ ج٣اليض ؤظىليت ٖلى خؿاب الش٣اٞت اإلادليت إلاجخم٘ ما.
- 3اهتهان زهىنيت ألاؿغاص:
ؤنبدذ ْؾاثل الخ٨ىٓلٓظيا جماعؽ ٧ل ؤهٓإ الجٓؾؿت ٖلى مؿخسضمحها ،خيض حكحر الخ٣اعيغ اليٓميت ٖلى ٖضم ج٣يض
ا٫قغ٧اث اإلاهىٗت للخ٣ىياث ؤْ التي جمل ٪زٓاصم الاهترهيذ  ،Serversباخترام خغمت الخياة السانت اإلآٟ٨لت في اإلااصة 12مً
ؤلاٖالن الٗالمي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان ْقتى الدكغيٗاث الضْليت.
ْجسً٘ ظمي٘ اإلا٩اإلااث ْاإلاداصزاث الِاجٟيت ؤْ ًٖ َغي ٤الىذ للمغا٢بت ألامىيت ْ الاؾخسباعاجيت٦ ،ما ؤن ظمي٘ اإلادخٓياث
الغ٢ميت التي جسؼن في الِاج ،٠الخٓاؾيب ،مٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي ْ٦ظا اإلآا ٘٢الخسؼيييت (One ، Drop Box
...Icloud،Driveالخ) ،بما في طل ٪الخؿاباث اإلاخٗل٣ت ب٨باع الصسهياث.
- 4زلم َىيت عاإلايت مىخضة:
حؿعى الخ٨ىٓلٓظيا في ظٗل الٗالم في ٢غرة ْاخضة " َْٓ ،"Global Villageالخهٓع الظر ظاء بّ ٧ل مً البرْٞيؿٓع ال٨ىضر
 ،1968ل ً٨مً يٗيل في َظا الٗالم
"ماعقاٌ ماولىًَ "ْ "Marshall Mcluhanهىاهتين ؿيىعر  "Fiore Quentinفي ؾىت
الغ٢مي الجضيض ،يجب ؤن يخسلى ًٖ مباصثّ التي يامً بهآٞ ،ؾاثل ؤلاٖالم خاليا حٖٗ ٠٨لى جلُيش ؾمٗت ؤلاؾالم ْاإلاؿلمحن
في ظمي٘ ؤعظاء الٗالم ْ ،مً يغ ٌٞالضزٓ ٫في مخاَاث َظٍ الشٓعة الغ٢ميتٞ ،يتهمٓهّ جاعة باإلعَابْ ،جاعة ؤزغٔ بالخسل،٠
ْفي ؤخيان ٦شحرة بالسُغ الظر حهضص اللكغيتَْ ،ظا عاظ٘ باألؾاؽ بلى جمؿ ٪اإلاجخم٘ الٗغبي بخٗاليم صيىّْ ،الخ٩اٞل في
الؿغاء ْالًغاء ،زانت مٓ ّٟ٢الضاثم مً عئيت ٞلؿُحن صْلت مؿخ٣لت ْخغة َْٓ ،ما يخٗاعى م٘ ؤظىضة الٛغب ،التي ّ
حسسغ
الترؾاهت ؤلاٖالميت لجٗل مضيىت ال٣ضؽ مىُ٣ت مخىاػٕ ٖجها ْليؿذ مدخلت٦ ،ما يهٓع عصْص الٟٗل الكباب الٟلؿُيجي بإجها
بعَاب في خ ٤الهِايىت ْ ليؿذ م٣اْمت احجال. ٫
٦ما ظىضث ؤمٓا ٫ضسمت مً ؤظل الترْيج إلاىخجاث حٗٓص باألؾاؽ بلى ال٨يان الهِيٓوي ،ؤْ لٗبضة الكياَحن "اإلااؾٓهيٓن"
ؤْ ألر ظِاث ؤزغٔ مٗاصيت لئلؾالم ،مً ؤظل اؾخُ٣اب ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً الكباب الٗغبي للخٗاَ ٠م٘ بجي نِيٓن ؤْ
اإلااؾٓهيٓن٦ْ ،ظا ج٣بل ْاَغة الكظْط ا٫ظيسخي ٖلى ؤجها خغيت شسهيت ْخ ٤في الخياة للؼْاط م٘ مً يغيضٍ الصسو مً ؤر
ظيـ.

1ؾاميت ظٟا ،٫ؤلاعالم والثلاؿت وحضليت العالكت في ْل العىإلات ،مجلت ٖلٓم الاوؿان ْ اإلاجخم٘٧ ،ليت الٗلٓم ؤلاوؿاهيت ْ الاظخماٖيت،
ظامٗت مدمض زيًغ بلؿ٨غة ،الٗضص  ،8الجؼاثغ ،2013 ،م .342
2الماصة  12مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ ١ٓ٣ؤلاوؿان جىو ٖلى ؤهّ ":ال يٗغى ؤخض لخضزل حٗؿٟي في خياجّ السانت ؤْ ؤؾغجّ ؤْ مؿ٨ىّ ؤْ
مغاؾالجّ ؤْ لخمالث ٖلى قغْ ّٞؾمٗخّْ ،ل٩ل شسو الخ ٤في خمايت ال٣اهٓن مً مشل َظا الخضزل ؤْ جل ٪الخمالث" ،اإلاخٓٞغ ٖلى:
/http://www.un.org/ar/documents/udhr

ٖ3ؼيؼة ٖبض الغخمً الٗخيبي ،أزغ اؾخسضام جىىىلىحيا اإلاعلىماث على أصاء اإلاىاعص البكغيت ،ألا٧اصيميت الٗغبيت البريُاهيت للخٗليم الٗالي،
 ،2010م.31
4ؤؾٗض ملي ،الخضاعياث ؤلاكهاةيت اإلاخهاعضة لعىإلات ؤلاعالم وأزغَا على الهىيت الثلاؿيت ،مجلت ظامٗت صمك ،٤المظلض  ،26الٗضص
الشالض+الغاب٘ ،ؾٓعيا ،2010 ،م.480
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●مساَغ جىىىلىحياث ؤلاعالم والاجهاٌ على الكباب العغبي :
جمشل الخ٨ىٓلٓظيا في الٓ٢ذ الغاًَ مٗاصلت نٗبت ،لئلي٣إ بٗضص ٦بحر مً الطخايا ؾٓاء بُغي٣ت مباقغة ؤْ زٟيت،
ٞإنبدذ جمشل ٖبئ ز٣يال ٖلى ٢يم اإلآاَىت الخ٣ي٣يت لضٔ ؤر مجخم٘ مخماؾ ْ ٪مخالخم.
أوال :اإلاساَغ اإلاباقغة:
جمشل اإلاساَغ اإلاباقغة ظمي٘ الاوٗ٩اؾاث الؿلبيت الٓاَغة للٗيان ،التي جض ١هآ٢ؽ السُغ مً ٞغٍ اؾخسضام الخ٣ىياث
الخضيشت ٖلى الِٓيت اإلاجخمٗاجيتٖ ،لى ظملت مً آلازاع التي ؾٓ ٝهدضص َبيٖتها.
- 1آلازاع ألاؾغيت:
جمشل ألاؾغة السليت ألاؾاؾيت لبىاء ؤر مجخم٘ في الٗالمٞ ،هي جٓ٣م ٖلى مباصت الخالخم ْالخ٩اٞل الاظخماعي بحن ؤٞغاصَا،
ل ً٨ؾغٖان ما حٛحرث الهٓعة الىمُيت لِظا ألامغ٣ٞ ،ض ؤنبدذ ألاؾغة عَيىت للخ٨ىٓلٓظيا ،التي ٖهٟذ بالشٓابذ الغاسست
التي جٓ٣م ٕلحها الٗاثلتٞ ،إنبذ الٗالم الغ٢مي َٓ مً يخٓلى جغبيت اليلء ،مً زال ٫ؤلاصمان ٖلى الاهترهيذ ْ ال٣ىٓاث
الخلٟؼيٓهيتْ ،ما يديِ بها مً مساَغ ٖضيضة ْ مسخلٟتِٓٞ ،غث ظماٖاث لٓظيؿدي٨يت لضٖم الخىٓيماث ؤلاعَابيت ،مً
زال ٫بوكاء زاليا صٖم ْبؾىاص جٓ٣م بخجىيض الكباب الٗغبر في نَ ٟٝٓظٍ الجماٖاث ال٩اٞغةَْ ،ىا يِٓغ لىا عجؼ
الخيكئت الٗاثليت الؿليمت بؿلب ٚياب الغ٢ابت ألابٓيت التي خلذ مدلِا "التربيت الغ٢ميت ؤْ الخيكئت ؤلال٨ترْهيت".
- 2آلازاع الاحخماعيت:
تهاٞذ ظمي٘ اإلاجخمٗاث ٖلى حؿٓي ْ ٤ا٢خىاء ؤزغ نيداث الخ٨ىٓلٓظيا ،مما ظٗل الٟغص ؤؽيغ للمىخجاث اإلاٗغْيت ٖلى
ع ٝٓٞاإلاغا٦ؼ الخجاعيت ،خيض هخج ًٖ َظا الدؿاب ٤اإلادمٓمٖ ،ؼلت الكباب ًٖ الٗالم الساعجي مً زال ٫الخمَٓٓ ٘٢ا٫
اليٓم في قب٩اث الخٓانل الاظخماعيٞ ،ؿاَمذ بك٩ل ؤْ بأزغ في جىامي ؤع٢ام البُالت في ْل ٖؼْ ٝالكباب ًٖ الكٛل،
بؿلب اجهالِم الضاثم بالكب٨ت الٗى٨بٓجيت مً ظِتْٞ ،غى الخ٣ضم الخ٨ىٓلٓجي لٗضص ٢ليل مً الٗما ٫هديجت لخلٓ ٫آلالت
مدل الاوؿان مً ظِت ؤزغٔ.
٦ما ٖؼػث حكخيذ اإلاجخمٗاث مً زال ٫الً٣اء ٖلى الخ٩اٞل الاظخماعي في الٓؾِ الٗاثلي ،زانت زالٞ ٫ترة اإلاىاؾباث
الضيييت التي ؤنبدذ ٞحها التهاوي ْالخبعي٩اث ٖبر الِاج ٠ؤْ الاهترهيذ ،مما ؾاٖض ٖلى همٓ الٟجٓة بحن ألا٢اعب ْالٗاثالث،
ٖلى ؤؾاؽ جغاظ٘ نلت الغخم بلى ؤصوى مؿخٓٔ لِا مىظ ِْٓع َظٍ الخ٣ىياث.
ْفي ظاهب آزغ شجٗذ اإلاجخمٗاث ٖلى ج٣بل ظمي٘ مٓاَغ الاهدال ٫السل٣يْ ،ؾاَمذ في ق٩ل باعػ في حكخيذ البيٓث
الٗغبيت المخآٞت ،ختى ال٣ىٓاث الخلٟؼيٓهيت الٗغبيت ؤنبذ لِا جٓظّ ٖلماوي يدغى ٖلى الٟؿ ْ ٤الٟجٓع ،لبض مٓاَغ
الغ٢و ،الٗغر ْ مسخل ٠البرامج الِابُت إلزاعة الكباب ظيؿيا.
1اإلااصة  02مً ألامغ ع٢م  11-84اإلاخًمً ٢اهٓن ألاؾغة( :ألاؾغة هي السليت ألاؾاؾيت للمجخم٘ ،)...اإلااعر في  09عمًان ٖام  1404اإلآا ٤ٞلـ
 09يٓهيٓ ؾىت  ،1984ظغيضة عؾميتٖ ،ضص .24
2بٓػٚايت بايت ،بً صاْص الٗغبي ،ئقياليت الهىيت والعىإلات الثلاؿيت ،مجلت الٗلٓم الاوؿاهيت ْ الاظخماٖيتٖ ،ضص زام باإلالخ٣ى الضْلي ألاْ٫
خٓ ٫الِٓيت ْ اإلاجاالث الاظخماٖيت في ْل الخدٓالث الؿٓؾيٓز٣اٞيت في اإلاجخم٘ الجؼاثغر ،ظامٗت ٢انضر مغباح بٓع٢لت ،2011 ،م.515
3مدمض اإلاؿٟغ ،جدليل الغؾالت الاعالميت " جأزحر الـًاةياث العغبيت على الكباب العغبي" ،مجلت اإلا٨ٟغ ،ظامٗت مدمض زيًغ بلؿ٨غة،
الجؼاثغ ،الٗضص  ،2008 ،3م.51
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مً زال ٫جىامي الجغيمت اإلاٗلٓماجيت ًٖ َغي ٤الابتزاػ ْالخدغف الجيؿيحن ؤلال٨ترْهيحنٞ ،ةطا يغب اإلاجخم٘ ٝر ؤزالّ٢
ْصيىّ ِٞظا يازغ بالؿلب ٖلى ٢يمّ ْ ْخضجّ الَٓىيت ،مما هخج ًٖ طل ٪تهاْر الٗاصاث ْ الخ٣اليض ْ ٦ظا ألاٖغا ٝبٟٗل
الًَٓٛاث الاظخماٖيت ْ الؿيٓ٩لٓظيت لخ٨ىٓلٓظياث اإلاٗلٓماث.
- 3آلازاع الىـؿيت:
جا٦ض الضعاؾاث ؤن ؤلاصمان ٖلى ج٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجها ،٫جٓلض للصسو الغٚبت في ٖيل ظمي٘ مغاخل الٗالم
الاٞتراضخي صْن ؾٓاٍ،خيض ؤن اإلاؿخسضم يهُضم في خياجّ الساعظيت بإشسام مسخلٟحن ًٖ بًِٗم (اإلاجىٓن ،اإلاغيٌ،
الٛبي...،الخ)٦ ،ما ٢ض يخٗغى بلى ججاعب مغيغة ٖىض عبُّ لٗال٢اث الهضا٢ت ؤْ الخب ،مما يجٗلّ يبدض ًٖ مخىٟـ للِغْب
مً خياجّ الٟاقلتْ ،ال يجض ً
زحرا مً الشٓعة الغ٢ميت التي جديذ لّ َظٍ الٟغنت.
ٞالٗلم ؤزلذ بإن َظٍ الخ٣ىياث حؿاٖض ٖلى الٗؼلت ْالخٓخضْ ،ججاَل ما يٟغيّ الٗالم الخ٣ي٣يٞ ،يلخٗض الصسو ًٖ
ٖاثلخّ ْمديُّ بن لم ه٣ل ٖلى طاجّ َْْىّ ٩٦ل ،هديجت للخٛحراث اإلاهاخبت للٗٓإلات التي جٓلض في هٟؿيت ألاٞغاص ،ال٣ل ٤مً
مؿخ٣بل مجِٓ٢ ،٫ض يخُٓع بلى نغإ صامي ْ مإؾاْر في ٚالب ألاخيان.
- 4آلازاع الؿياؾيت وألامىيت:
ّ
بن ج٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجها ٫ؤنبدذ اإلادغ ٥الغثيسخي لٗضة ؤخضار صاميت قِضَا الٗالم٧ْ ،ان الخغا ٥الٗغبي الظر
حكِضٍ اإلاىُ٣ت زحر مشاٖ ٫لى الذظىيض اإلاد٨م ،لبٌٗ الجِاث الساعظيت مً ؤظل ػٖؼٖت الكغ ١ألاْؾِ ْ قما ٫إلٞغي٣يا،
ْهخج ًٖ طل ٪الخٗبئت الٗامت للمخٓاَغيً ٖبر مىابغ قب٩اث الخٓانل الاظخماعي َْٓ ،ما عجؼث ٖىّ ألاخؼاب ْالخياعاث
الؿياؾيت ٖلى ّ
مغ هًالِا الُٓيل.
لم ي ً٨يخٓ ٘٢ؤن جلٗب الخ٨ىٓلٓظيا الغ٢ميت صْعا خاؾما في اهخٟايت الكٗٓب يض ؤهٓمتها اإلاؿدبضة ،بل ْاؾخُاٖذ ؤن
ج٣لب ٟ٦ت ال ٔٓ٣بالهٓث ْالهٓعة اإلاباقغيًْ ،مٓظّ باألؾاؽ بلى ظمي٘ قٗٓب الٗالم مً ؤظل اؾخيؿار الخجغبت لضحهم.
ل ً٨في اإلا٣ابل صٗٞذ َظٍ الكٗٓب الشاثغة زمىا ٚاليا ،خيض ّ
ضخذ بمٓاَىحها (ؤَٟا ،٫قباب ،٫ِٓ٦ ،قيٓر) بإٖضاص ٦بحرة،
ما بحن ٢خلى ،مدبٓؾحنْ ،مٓ٣ٟصيً ْظغحىْ ،اهٟلخذ ألاْيإ ألامىيت بلى خض ٚحر مؿبٓ ،١احؿم في الٛالب بٗضم الخد٨م في
ػمام ألامٓع ،مما هخج ٖىّ حؿغيب إلاسخل ٠ؤهٓإ ألاؾلخت َْٓ ،ما ٚظٔ بلى ِْٓع ميليكياث مؿلخت جُالب باؾخٗاصة الًَٓ
مغة ؤزغٔ ،مؿلبت في َضم ْصماع ٦لي إلآ٣ماث الًَٓ ْ هٓام الضْلت الخضيشت.
في ْل ألاْيإ الغاَىت ،لم يٗض ي٨ترر ألاٞغاص ب٣يم اإلآاَىت التي لُاإلاا ٖاقَٓا ْصآٗٞا ٖجها ،ب٣ضع اَخمامِم باؾخ٣غاع
ألاْيإ ألامىيتْ ،لٓ بهٓعة وؿليت ،بل ْؤنبدذ ٧ل مىُ٣ت ؤْ ٖكحرة جُالب في خِ٣ا اإلاكغْٕ ،في جٓلي م٣اليض الخ٨م في
ؤٖلى َغم الؿلُت .

1الؿيض ٖٓى ،الخُىع الخىىىلىجى والجغيمت ،ؤٖما ٫اإلااجمغ الؿىٓٔ الغاب٘ ْالشالزٓن خًٓ٢ ٫ايا الؿ٩ان ْالخىميت ،ؤيام  22-19صيؿمبر
 ،2004اإلاغ٦ؼ الضيمٛغاٝر ،ال٣اَغة ،2004،م .07
2مسضاوي وؿيمت ،الهىيت ،اإلاثلف والعىإلات ،مجلت الٗلٓم الاوؿاهيت ْ الاظخماٖيتٖ ،ضص زام باإلالخ٣ى الضْلي ألاْ ٫خٓ ٫الِٓيت ْ اإلاجاالث
الاظخماٖيت في ْل الخدٓالث الؿٓؾيٓز٣اٞيت في اإلاجخم٘ الجؼاثغر ،ظامٗت ٢انضر مغباح بٓع٢لت ،2011 ،م .590
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زاهيا :اإلاساَغ الخـيت:
جدمل الخ٨ىٓلٓظيا في ٖمِ٣ا ،اوٗ٩اؾاث ؾلبيت جدمل في مًمٓجها عؾاثل ٓ٢يت ،جضٖ ٫لى بٞؿاص اإلاجخمٗاث زانت اإلاؿلمت
مجها ،جدخٖٓاء الى٣ل الؿلمي للخ٨ىٓلٓظيا ْ ،جٓٞحر الخ٣ىيت الخضيشت للجمي٘.
- 1حكىيه نىعة ؤلاؾالم واإلاؿلمحن "ؤلاؾالمىؿىبيا":
حٗمل ْؾاثل ؤلاٖالم الٗاإلايت ليال ْ ظِاعا ،باؾخسضام ؤزغ نيداث الخ٨ىٓلٓظياٖ ،لى ؤلايغاع بهٓعة اإلاؿلمحن في ظمي٘
ؤهداء الٗالمٖ ،لى ؤجهم ؤشسام مدكضصيًَ ،مجيحن ،بعَابيحن...الخْْ ،نِٟم بكتى ؤهٓإ الىٗٓث ال٣بيدت ،ؾٓاء ًٖ
َغي ٤الٓمًاث ؤلاٖالهيت ،ؤلاهخاظاث الؿيىماثيت ؤْ ألاٞالم الٓزاث٣يت...الخ.
ٞمٓا ٘٢الخٓانل الاظخماعي ْزٓاصم مكاَضة الٟيضيَٓاث مشل" اليٓجيٓب  ،"You Tubeحٗمل ٖلى ج٣ضيم نٓعة ؾيئت ًٖ
الاؾالم ْ اإلاؿلمحنّ ،
ٞإر هجمت ؤْ اٖخضاء يمـ مهالر الٛغبٞ ،مهضعٍ اإلاؿلمحن لضٔ المظخمٗاث الٛغبيت ،زانت بٗض
 2001التي ٚغؾذ مٗالم السٓ ٝمً ؤلاؾالم ْظٗلخّ َاظـ ٦بحر ،خيض ْنلذ ْاَغة السٓ ٝمً صيً
ؤخضار 11ؾلخمبر
الخ ٤بلى خض جضهيـ مؿاظض هللا ْالاٖخضاء ٖلى اإلاؿلمحن اإلاِاظغيً ،ؤْ ْيِٗم جدذ اإلاغا٢بت ألامىيت ْ الً٣اثيت للخىهذ
ٖلحهم.
- 2وكغ الُاةفيت والـىغ الخىـحرر:
حٗمل الخ٨ىٓلٓظيا ٦ظل ،٪جدذ عٖايت ؤظِؼة مسابغاث ؤظىليت ٖلى جؼ٦يت الُاثٟيت في اإلاجخمٗاثْٖ ،لى عؤؾِا ألامت
ؤلاؾالميتٞ ،إنبدذ الٗؼٖ ٝلى ؤْجاع اإلاغظٗياث الضيييت َٓ الؿالح ألاوؿب للخٟغي ٤بحن ؤبىاء ألامت الٓاخضةٞ ،خضٖمذ
َظٍ الُٓاث ٠اإلآاليت للٛغب باألمٓا ْ ٫ألاؾلخت لدؿيحر مكغِْٖا "ٞغ ١حؿض" ،مً زال ٫ب٢امت الىضْاث ْاإلالخ٣ياث٦ْ ،ظا
اؾخسضام الكب٨ت الٗى٨بٓجيت لدؿميم ٖ ٫ٓ٣الكباب ،زام يٗا ٝالىٟٓؽ ممً يئؿٓا مً ألاْيإ اإلاؼعيت في ؤَْاجهم،
لخٛظيت الٟخىت التي ٖهٟذ بالٗضيض مً قٗٓب الٗالم مشل :اإلاض الكيعي ؤْ اإلاض الخٟ٨حرر اإلادكضص ،خيض يٗيل ؤ٦ثر مً2
مليٓن قيعي في صْ ٫الخٗاْن السليجي البالٖ ٜضصَا ؾخت بلضان ْ ،ؤنبذ َظا الخياع يؿُحر ٖلى الٗغا ١مىظ ؾ ٍٓ٣هٓام
الغثيـ الغاخل نضام خؿحن ْ ،مىدكغ ب٨ثرة بؿٓعيا ْ لبىان ْ الٗضيض مً الضْ ٫الٗغبيت.
- 3ػعؼعت ألاوياع ألامىيت:
ؤنبدذ الخ٨ىٓلٓظيا ؾالح طْ خضيً ،مً زال ٫ججىيض ْؾاثل الاجها ٫اإلاسخلٟت ،لًغب اؾخ٣غاع مىُ٣ت ؤْ ٢اعة ٧املت،
خيض اظتهضث الٗضيض مً ْ٧االث ألاهباء الٗاإلايت لكب٩اث الخلٟؼيٓن ؤلازباعيت ،بلى جؼيي ٠الخ٣اث ًٖ ٤ما حٗيكّ جل٪
اإلاىُ٣ت ،مً زالٞ ٫بر٦ت اإلاكاَض ْالهٓع ْ ٤ٞؤظىضة مٗيىت للٗه ٠بخل ٪الضْلت َْٓ ،ألامغ الخانل في الشٓعاث التي
قِضتها ٧ل مً ؾٓعيا ،مهغ ْٚحرَم.

Chris Allen, Contemporary Islamophobia before 9/11: A brief history, Arches Quarterly, volume 4, the Cordoba foundation,
7th edition, London, 2010, p 14.
1

2عيا ٢دُان الخمضاوي ،ؤلاؾالمىؿىبيا "حماعاث الًؼِ الاؾالميت في الىالياث اإلاخدضة ألامغيىيت" ،الٗغبي لليكغ ْ الخٓػي٘ ،1ٍ ،مهغ،
.146 ،2011
3مغ٦ؼ الضعاؾاث الضْليت ْ ؤلا٢ليميت ،الؿياؾت الُاةـيت في مىُلت الخليج ،ظامٗت ظٓعظخاْنُ٢ ،غ ،2015 ،م .02
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صْن ؤن هيسخى الخٗبئت ؤلاٖالميت ٖبر ْؾاثِ اإلالخيميضيا ،لخٛيحر ٨ٞغ ْ ايضيٓلٓظيت مجخم٘ ما ،مً زال ٫زل ٤ؾيىاعيَٓاث
.2003
ٖضيضة ْمسخلٟت لًغب الاؾخ٣غاع ألامجي لخل ٪الضْلتْ ،زحر مشا ٫ما خهل في الٛؼْ ألامغي٩ي للٗغا ١في ؾىت
٦ما ؤن الجٓؾؿت ًٖ َغي ٤ج٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجهاْ ،٫نلذ بلى ؤْظِا في الؿىٓاث ال٣ليلت اإلااييت ،مً زال ٫زل٤
البلبلت ْالٟٓضخى في الضْْ ،٫مً الخجاعب التي ٖاقتها الجؼاثغ ،ألاخضار اإلاخ٨غعة التي حٗيكِا مضيىت ٚغصايت.
زاجمت:
ّ
ق٩لذ ج٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجها ٫ؾما صزيال ٖلى الكباب الٗغبي ،الظر ٚظجّ بإ٧اطيب ْجؼيي ٠للخ٣اث ،٤مً ؤظل
َضم َٓيخّ الٗغبيت اإلاؿلمت ْاؾدبضالِا بال٨ٟغ الخدغعر الالؤزالقيٞ ،خجىضث ؾلُت اإلااْ ٫ألاٖما ٫في اؾتهضا ٝقباب ألامت
ؤلاؾالميت ،لخدييضٌ ًٖ خبّ إلآَىّ ْبيئخّ الاظخماٖيتْ ،بحهامّ بجىت  ١ٓٞألاعى في الضْ ٫ألاظىليت ،باٖخباعٍ مًُِض
هٟؿيا ْ٨ٞغيا ْصيييا في َْىّ ألانلي.
ْمً ظملت الىخاثج التي جٓنلىا بلحها مً زال ٫صعاؾدىا ،ما يلي:
- 1حكلذ الكباب الٗغبي بَٓىيخّ ،بالغٚم مً ٖضم اخترامّ ال٨لي ْالٟٗلي ل٣يم اإلآاَىت الخ٣ي٣يت هديجت لٛياب الش٣اٞت
الؿليمت خٓ ٫طل.٪
- 2يغب ج٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجها ٫للِٓيت الٗغبيت اإلاؿلمت في الهميمْ ،الخجىيض ؤلاٖالمي ْالؿياسخي للٛغب لخد٣ي٤
طل.٪
- 3الٗمل ٖلى ػٖؼٖت الاؾخ٣غاع ألامجي ْالاظخماعي للضْ ٫الٗغبيت مً زال ٫ججىيض الخ٨ىٓلٓظيا الغ٢ميت لخٗبئت ؤ٦بر ٖضص
مم ً٨مً ألاٞغاص لسل ٤البلبلت ْالايُغاباث.
- 4بصمان الكباب الٗغبي ٖلى ج٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجها ٫لخض الىسإ ،في ْل الجمٓص ال٨ٟغرْ ،الٟغا ٙالش٣افي ْالضيجي
بؿلب الٗٓإلات الش٣اٞيت.
ْمً الخٓنياث التي هغاَا ظضيغة باالَخمام ْالضعاؾت ،ما يلي:
- 1خٓغ اإلآاْ ٘٢اإلاىخضياث طاث الُاب٘ ؤلاباحي ،التي حٗض بالكباب ٞؿاصا ،مما ياصر بلى الاهدال ٫ألازالقي في اإلاجخم٘ ،الظر
بضْعٍ يازغ بك٩ل ؾلبي للخٟاّ ٖلى ٢يم اإلآاَىت.
- 2الاؾخسضام الغقيض للخ٣ىياث الخضيشت ،بهض ٝج٣غيبها مً اإلآاًَ ،م٘ ألازظ الخيُت ْالخظع مً الاهتها٧اث المؾخمغة
لسهٓنيت ألاٞغاص ،التي يجب ؤن جهان حكغيٗيا ٖلى اإلاؿخٓٔ الضْلي.
- 3الغ٢ابت ألامىيت ٖلى نٟداث ْاإلآا ٘٢التي جمجض ألاٖما ٫ؤلاعَابيت ْالخسغيليتْ ،التي جيخ٣ض بالؿلب ؤصاء الخٓ٩ماث
بُغي٣ت َؿخحريت ،للخٟاّ ٖلى الاؾخ٣غاع ألامجي ْالاظخماعي.
- 4حٗؼيؼ ز٣اٞت الاؾخسضام ا٫عقيض لخ٨ىٓلٓظياث ؤلاٖالم ْالاجها ٫لضٔ اليلء في اإلاىاهج الضعاؾيت ْالجامٗيتْ ،عبُِا
ب٣يم ْمباصت اإلآاَىت الخ٣ي٣يت.

229

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

كاةمت اإلاغاحع:
 .Iاإلاغاحع باللؼت العغبيت:
أ .الىخب:
.1995
 .1ؤخمض بً وٗمان ،الهىيت الىَىيت" الخلاةم و اإلاؼالُاث" ،قغ٦ت صاع ألامت ،الجؼاثغ،
.2012
 .2بغَان ٚليٓن ،اإلاؿألت الُاةـيت و مكيلت ألاكلياث ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار ْ صعاؾت الؿياؾاث ،3ٍ ،بحرْث،
 .3عيا ٢دُان الخمضاوي ،ؤلاؾالمىؿىبيا "حماعاث الًؼِ الاؾالميت في الىالياث اإلاخدضة ألامغيىيت" ،الٗغبي لليكغ ْ
.2011
الخٓػي٘ ،1ٍ ،مهغ،
ب .الىهىم اللاهىهيت:
 1984اإلاخًمً ٢اهٓن ألاؾغة ،ط .عٖ ،ضص.24
 1404اإلآا ٤ٞلـ 09يٓهيٓ ؾىت
ألامغ ع٢م 11-84اإلااعر في 09عمًان ٖامج .البدىر الجامعيت:
- 1زالض مىهغ ،عالكت اؾخسضام جىىىلىحيا ؤلاعالم والاجهاٌ الخضيثت باػتراب الكباب الجامعي – صعاؾت ميضاهيت على
عيىت مً َالب حامعت باجىت ،عؾالت ماظؿخحر في ٕلٓم ؤلاٖالم ْالاجها٢ ،٫ؿم الٗلٓم ؤلاوؿاهيت ،ظامٗت الخاط لسًغ–
 ،2011م..39
/2010
باجىت،
- 2ػإلااٍ مغيم ،صوع جىىىلىحيا الاعالم و الاجهاٌ في ئصاعة اإلاعغؿت صازل اإلاإؾؿت الجؼاةغيت – صعاؾت بداٌ ؾىهاَغان
.2010
/2009
ؿغع  ،STHعؾالت ماظؿخحر٧ ،ليت الٗلٓم الا٢خهاصيت ْ الدؿيحر ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣ايض ،جلمؿان،
د -اإلالاالث العلميت:
 .1ؤؾٗض ملي ،الخضاعياث ؤلاكهاةيت اإلاخهاعضة لعىإلات ؤلاعالم وأزغَا على الهىيت الثلاؿيت ،مجلت ظامٗت صمك،٤
.480
اإلاجلض  ،26الٗضص الشالض+الغاب٘ ،ؾٓعيا ،2010 ،م
 .2بً بغي٨ت ٖبض الَٓاب ،بً جغ٧ي ػييب ،أزغ جىىىلىحيا ؤلاع الم و ؤلاجهاٌ في صؿع عجلت الخىميت ،مجلت الباخض ،الٗضص
.2010
/2009
 ،07ظامٗت ٢انضر مغباح بٓع٢لت ،الجؼاثغ،
 .3بٓؾاخت هجاة ،قغقي عخيمت ،جإزحر الاهـخاح الثلافي على أبعاص اإلاىاَىت لضي الكباب الجؼاةغر ،مجلت الٗلٓم الاوؿاهيت
ْ الاظخماٖيتٖ ،ضص زام باإلالخ٣ى الضْلي ألاْ ٫خٓ ٫الِٓيت ْ اإلاجاالث الاظخماٖيت في ْل الخدٓالث الؿٓؾيٓز٣اٞيت في
.2011
اإلاجخم٘ الجؼاثغر ،ظامٗت ٢انضر مغباح بٓع٢لت،
 .4بٓػٚايت بايت ،بً صاْص الٗغبي ،ئقياليت الهىيت والعىإلات الثلاؿيت ،مجلت الٗلٓم الاوؿاهيت ْ الاظخماٖيتٖ ،ضص زام
باإلالخ٣ى الضْلي ألاْ ٫خٓ ٫الِٓيت ْ اإلاجاالث الاظخماٖيت في ْل الخدٓالث الؿٓؾيٓز٣اٞيت في اإلاجخم٘ الجؼاثغر ،ظامٗت
.2011
٢انضر مغباح بٓع٢لت،
 .5ؾاميت ظٟا ،٫ؤلاعالم و الثلاؿت و حضليت العالكت في ْل العىإلات ،مجلت ٖلٓم الاوؿان ْ اإلاجخم٘٧ ،ليت الٗلٓم
.2013
ؤلاوؿاهيت ْ الاظخماٖيت ،ظامٗت مدمض زيًغ بلؿ٨غة ،الٗضص ،8الجؼاثغ،
ٖ .6ؼيؼة ٖبض الغخمً الٗخيبي ،أزغ اؾخسضام جىىىلىحيا اإلاعلىماث على أصاء اإلاىاعص البكغيت ،ألا٧اصيميت الٗغبيت
.2010
البريُاهيت للخٗليم الٗالي،
 .7مدمض اإلاؿٟغ ،جدليل الغؾالت الاعالميت " جأزحر الـًاةياث العغبيت على الكباب العغبي" ،مجلت اإلا٨ٟغ ،ظامٗت مدمض
.2008
زيًغ بلؿ٨غة ،الجؼاثغ ،الٗضص،3
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 .8مسضاوي وؿيمت ،الهىيت ،اإلاثلف والعىإلات ،مجلت الٗلٓم الاوؿاهيت ْ الاظخماٖيتٖ ،ضص زام باإلالخ٣ى الضْلي ألاْ ٫خٓ٫
.2011
الِٓيت ْ اإلاجاالث الاظخماٖيت في ْل الخدٓالث الؿٓؾيٓز٣اٞيت في اإلاجخم٘ الجؼاثغر ،ظامٗت ٢انضر مغباح بْع٢لت،
 .9مهُٟى الٗٓفي ،الُيب بلٓني ،٠ؤلاعالم و الخدىٌ الضيملغاَي ،مجلت ٖلٓم ؤلاوؿان ْ اإلاجخم٘٧ ،ليت الٗلٓم
.2014
ؤلاوؿاهيت ْ الاظخماٖيت ،ظامٗت مدمض زيًغ بلؿ٨غة ،الٗضص ،9الجؼاثغ،
ْ .10اعم الٗيض ،البعض الثلافي للعىإلات و أزغٍ على الهىيت الثلاؿيت للكباب العغبر  -الكباب الجامعي الجؼاةغر همىطحا،-
.2014
مجلت ظيل للٗلٓم الاوؿاهيت ْ الاظخماٖيت ،مغ٦ؼ ظيل للبدض الٗلمي ،الٗضص ،2لبىان،
ذ -اإلالخلياث العلميت:
الؿيض ٖٓى ،الخُىع الخىىىلىجى والجغيمت ،ؤٖما ٫اإلااجمغ الؿىٓٔ الغاب٘ ْالشالزٓن خًٓ٢ ٫ايا الؿ٩ان ْالخىميت ،ؤيام.2004
 ،2004اإلاغ٦ؼ الضيمٛغافي ،ال٣اَغة،
 22-19صيؿمبر
ر -اإلايكىعاث:
.2015
مغ٦ؼ الضعاؾاث الضْليت ْ ؤلا٢ليميت ،الؿياؾت الُاةـيت في مىُلت الخليج ،ظامٗت ظٓعظخاْنُ٢ ،غ،ز -مىاكع ألاهترهيذ:
1- http://www.un.org/ar/documents/udhr/

 - 2زالض بً ٖبضهللا اإلاكاعر ،جأزحر اللىىاث الـًاةيت على الؿلىن الاحخماعي ،ظغيضة الغياى ،الؿٗٓصيت ،الٗضص
 ،2006مخٓٞغة ٖلى اإلآ ٘٢الال٨ترْويhttp://www.alriyadh.com/196213:
 23،14000ؤ٦خٓبغ
II. Les Ouvrages en les langues étrangères :
- Les articles scientifiques:
- Chris Allen, Contemporary Islamophobia before 9/11: A brief history, Arches quarterly,
volume 4, the Cordoba foundation, 7th edition, London, 2010.
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جىىيً اإلاىعص البكغر هأخض قغوٍ التركيت الؿياخيت  -خالت الجؼاةغ -
حجام العغبي باخث صهذوعاٍ /حامعت إلاحن صباػحن ؾُيف 2هىزغ بىبغيمت/باخثت صهخىعاٍ حامعت الكلف

ملخو :
تهضؾ َظٍ الىعكت البدثيت بلى ببغاػ ؤَميت جٓ٩يً اإلآعص اللكغر ْصْعٍ الٟٗا ٫في الٗمل ٖلى جغ٢يت الؿياختْ ،زانت في
ْل الؿياؾاث ال٣اثمت مً َغ ٝالخٓ٩مت الجؼاثغيتْ ،لِظا ٣ٞض ؤنبدذ الـياخت اليٓم في الجؼاثغ يغْعة خخميت ،بط مً
اإلام ً٨ؤن حؿاَم مٓاعصَا في جىميت الُ٣إ الا٢خهاصر ْطل ٪بطا جم اؾخٛال ٫الُ٣إ الؿياحي بك٩ل ظيض ْٗٞاَْ ،٫ظا ما
حٗمل بّ الجؼاثغ اليٓم مً زال ٫ؾياؾاتها الخىمٓيت بٛيت الخٗغي ٠باإلا٣هض الؿياحي الجؼاثغر ْجغ٢يخّ صازليا ْزاعط يا .
ْ٢ض ْظضث ال٨شحر مً الضْ ٫في َظٍ الهىاٖت (الؿياخت) بضيال اؾتراجيجيا الؾخٛال ٫مٓاعصَا الؿياخيت بك٩ل يًمً
اؾخضامتها ْيٛىحها ًٖ الاٖخماص ٖلى مهاصع الثرْة الىايبتٞ ،هي الهىاٖت ألاْلى مً خيض حكٛيل اليض الٗاملت ْؤنبذ لِا
صْع ؤؾاؾيا في الخىميت الا٢خهاصيت ْالاطجماٖيتْ ،ل٩ي يخم ً٨الؿاثذ مً الخٗغٖ ٝلى ممحزاث اإلا٣انض ْاإلاىاَ ٤الؿياخيت
الجؼاثغيت البض مً الاٖخماص ٖلى بؾتراجيجيت جغْيج ؾياخيت ٗٞالت ْٖهغيت ،مبييت ٖلى بغامج جٓ٩يييت للمٓاعص اللكغيت التي
جخٟ٨ل بالترْيج ْالدؿٓي ٤الؿياحي ختى يخم الٓنٓ ٫بلى الؿاثذ بك٩ل مباقغ ْٗٞا ٫مما يؿمذ بخلبيت خاظاجّ
ْجٓٗ٢اجّْ.يٗض جٓ٩يً اإلآاعص اللكغيت في مجا ٫الؿياخت ؤخض الغ٧اثؼ ألاؾاؾيت إلؾتراجيجيت الِيئت لخُٓيغ الؿياخت الَٓىيت.
اليلماث اإلاـخاخيت  :الخٓ٩يً  ،اإلآاعص اللكغيت  ،الؿياخت  ،جغ٢يت الؿياخت ،الخىميت الؿياخيت.
ملضمت:
ُ
حٗض الؿياخت مً ؤَم مهاصع الضزل الٗالميٞ ،هي جمشل ؤخض ؤَم مٓ٩هاث الُ٣إ السضماحي ٖلى َظا اإلاؿخٓٔ٦،ما
جهى ٠يمً ألاوكُت ألا٦ثر ٢ضعة ٖلى بخضار ٢يمت بياٞيت في حجم الىٓاجج الا٢خهاصيت اإلادليت٦ ،ما جمل ٪ال٣ضعة ٖلى
ضخ ٖٓاثض مًُغصة مً الٗملت ألاظىليت٢ْ ،ض ؤيخى مٓىْٕ جغكيت الؿياخيت بمسخل ٠مجاالتها ْمٟاَيمِا مً ؤ٦ثر
اإلآايي٘ بزاعة ْمً ؤَم الٓٓاَغ التي ٖٟ٨ذ ألابدار الٗلميت الؾيما الؿياؾيت ْالا٢خهاصيت ٖلى صعاؾتها ْٖلى الخٗم ٤في
جٟؿحرَآ٧ ،جها اإلاٗياع ألاؾاسخي الظر جمٟهل خٓلّ ج٣ؿيم الٗالم الخالي بلى ػمغجحن مً الضْ :٫صْ ٫مغهؼيت كىيت ومخلضمت
ْؤزغٔ جابعت لِا حٗاوي مًٗلت الخسلْ ٠الًٗ ،٠جخسبِ في مداْلت حٛيحر َظا الٓي٘ ْع ٘ٞالخدضر للىٟاط مً ٢بًت
الخبٗيت ْهي الضْ ٫التي ؤنُلر ٖلى جٓنيِٟا بالضْ ٫الؿاثغة في َغي ٤الىمٓ.
ْيٗخبر جٓ٩يً اإلآعص اللكغر مً ؤَم ؾبل هجاح اإلااؾؿاث ْختى المظخم٘ ٩٦ل ،ألهّ مغجبِ بالًغْعة بخٓ٩يً ألاٞغاص ِٓٞ
يٗخبر ْؾيلت للخىميت الا٢خهاصيت ْالاػصَاع الاظخماعيْ ،الخإمحن يض البُالت َْٓ،ؤيًا يٗض ؤمغا َاما ؤؾاؾيا مً ؤظل
جدؿحن ٦ميت ْهٖٓيت الٗملْ ،ظٓصة السضماث اإلا٣ضمت في اإلاجا ٫الؿياحيْ،مىت ٣ٞض ٧ان لؼاما ٖلى الضْ ٫المحٗثرة في مؿاعَا
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الخىمٓر ب٨خلتها اإلادٓعيت مشل  :الجؼاثغ ؤن حٗمض بلى بظ ٫ال٨شحر مً الجِٓص ْبلى الٗمل ٖلى اؾخٛال ٫الٟغم التي جم٨جها مً
جٟٗيل الخىميت صازلِا بٛغى الً٣اء ٖلى جسلِٟا ْالخسلو مً جبٗيتها للى،ِٟبط اه٨بذ ٖلى ازخياع ؤخؿً البضاثل اإلاخاخت
لخٛيحر بيياجّا الا٢خهاصيت ْالاظخماٖيت بخجىيض ٧اٞت مٓاعص َا ْالثرْاث التي جخٓاٞغ ٖلحهاَ ًٖ ،غي ٤عؾم ؾياؾاث ْ
جسُيِ بغامج جىمٓيت ْجٓ٩يييّ إلآاعصَا اللكغيت ختى جدىاؾب حجم َبيٗتها السالبت ْمجخمِٗا ال٨بحر ْبالخالي الٗمل ٖلى
جغ٢يت الؿياخت مً ظِت ْالسغْط مً مإػ ١تهاْر ؤؾٗاع الثرْاث الىابًت.
 ئقياليت الضعاؾت:
يخمٟهل َظا البدض خٓ ٫جٓ٩يً اإلآعص اللكغر ْصْعٍ في جغ٢يت الؿياخت ْ٦ظا حصسيو ْا ٘٢الُ٣إ الؿياحي في
الجؼاثغ،بالتر٦حز ٖلى جدضيض م٩امً الٓ٣ة ؤْ الًٗ ٠في الؿياؾاث الؿياخيت  ،التي يٟترى ؤجها جمل٧ ٪ل الضٖاثم البييٓيت
التي جاَلّا ألن جهى٦ ٠مىُ٣ت ظظب ؾياحيْ ،التي جمىدِا بم٩اهيت الخٟاّ ٖلى َظا الخهييٖ ٠لى ؤَٓ ٫بٗض ٦غْهٓلٓجي
اؾخضامي ممْ ،ً٨مً ؤظل الخد٨م في الدؿيحر ْالخ٨ي ٠م٘ الخدٓالث الخاليت ْالاؾخجابت للخٛحراث اإلاؿخ٣بليتٞ ،ةهّ البض
مً الاٖخماص في الدؿيحر ٖلى الٟ٨اءاث اللكغيت ْػياصة الخدٟحز ْجغقيض الؿياؾاث اإلاُب٣ت ٖلى اإلآاعص اللكغيتْ ،مً بحن
اإلاخُلباث التي ال ٚجى للضْٖ ٫جها بطا ما ؤعاصث ؤن ج٣اْم ْجىمْٓ .م٘ مٓظت الخجضيضاث في ألا٩ٞاع ْالخ٨ىٓلٓظياث ْؤهماٍ
ْج٣ىياث الدؿيحر،البض للجؼاثغ الخٓظّ هدٓ اٖخماص الخٓ٩يً إلآاعصَا اللكغيت ،لًمان ا٫ج٨ي ٠الضاثم في الٓ٢ذ اإلاىاؾب٦.ما
ؤن التهاْر اإلاؿخمغ في ؤؾٗاع الى ،ِٟخخم ٖلى الخٓ٩مت الجؼاثغيت ؤن ججض بضاثل مجها الٗمل ٖلى التر٢يت بمؿخٓٔ
ا٢خهاصَا البضيل الؾيما في ُ٢إ الؿياختْ ،ال يخإحى لِا طل ٪بال بةصماط جٓ٩يً اإلآاعص اللكغيت يمً َي٩لِا ْؾياؾتها.
ْمً َىا جداْ ٫الٓع٢ت البدشيت مٗالجت ؤلاق٩ا ٫الغثيسخي الخالي:هيف يمىً لخىىيً للمىاعص البكغيت أن يؿاَم في جغكيت
الؿياخت بالجؼاةغ؟
ْمً زالَ ٫ظٍ ؤلاق٩اليت  :جم ج٣ؿيم البدض بلى زالر مداْع.
أوال -الضاللت اإلاـهميت إلاهُلخاث الضعاؾت.
زاهيا -أَميت اإلاىاعص البكغيت في اللُاع الؿياخت.
زالثا -جىىيً اإلاىعص البكغر وصوعٍ في جغكيت اللُاع الؿياحي بالجؼاةغ.
 أَميت الضعاؾت :
ال يسخل ٠ازىان في ٓ٧ن الؿياخت حٗخبر اإلاخىٟـ الٓخيض للىٟـ اللكغيتْ،الٟ٨يلت بدىميـت ٢ضعاجّا الٗ٣ليت ،مً زال ٫الغاخت
التي جٓٞغَا لئلوؿان ،الؾيما بطا ما جٓٞغث الٓـغْ ٝالُبيٗت ْالخجِحزاث الؿياخيت اإلاٗيىت ٖلى طل ،٪زهٓنا في مجا٫
السـضماث الؿـياخيت اإلا٣ضمت،في هٟـ الؿيا ١ال هيسخى ؤن الؿياخت ٢اصعة ٖلى اؾخُ٣اب الٗملت الهٗبتٞ ،مً الىاخيت
الا٢خهاصيت لِا صْعَا السام في عقي ْاػصَاع الكٗٓبْ،جضزل يمً الؿياؾاث الساعظيت اإلاىخهجت لضٔ الضْ،٫صْن ؤن
هّمل صْعَا في جٓٞحر ْزل ٤مىانب قٛلْ ،لظل ٪قِضث جُٓعاث مكِٓصة ٖلى مغْع ألاػمىت،زهٓنا م٘ الؿياؾاث
الخىمٓيـت اإلاخبٗت مً ؾاثغ الخٓ٩ماث في قتى صْ ٫الٗالمْ .جخمشل أَميت َظٍ الضعاؾت:جٓ٩يً اإلآعص اللكغر ٦إخض ؤؾـ
للتر٢يت بالؿياخت في الجؼاثغ ٓ٧جها حؿاَم في الخىميت الا٢خهاصيت الَٓىيت:
 يم ً٨ؤن حؿاَم بّ َظٍ الضعاؾت في بزاعة الُغي ٤للؿاؾت ْالباخشحن ْاإلاخسههحن الاَخمام بالُ٣إ الؿياحي ْمضٔمؿاَمخّ في الخىميت الا٢خهاصيت ْاإلاجخمٗيت.
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 بِْاع ال٣ضعاث الؿياخيت التي جخمخ٘ بها الجؼاثغ ْطل ٪بخٓ٩يً مٓعص بقغر ٢اصع ٖلى حؿٓيَ ٤ظا ال٣ضعاث ْالٗمل ٖلىظظب الؿياح ْ٦ظل ٪جليان ألاَميت الؿياؾيت التي ؤْلتها الجؼاثغ لِظا الُ٣إ ْصزٓلّ الٗٓإلات الا٢خهاصيت.
 جيب٘ ؤَميت الضعاؾت ؤيًا؛مً ؤَميت اإلا٣اعبت لُ٣إ الؿياخت باٖخباعٍ ٖامل مدٟؼ ْ مؿاَم في عٞ ٘ٞغم هجاح صْ٫اإلاٛغب الٗغبي الؾيما الجؼاثغ في ْل اٖخماصَا ال٨لي ٖلى الظَب ألاؾٓصْ ،م٘ التهاْر اإلاؿخمغ في ؤؾٗاعٍ ٨ٞغث الخٓ٩مت
الجؼاثغيت في الاٖخماص ٖلى َغ ١ؤزغٔ للسغْط باال٢خهاص الجؼاثغر مً الخبٗيت بلى الخ٨ٟحر في جغ٢يت بٌٗ الُ٣اٖاث مً
بيجها ُ٢إ الؿياخت ْال يخإحى َظا بال بمغْص بكغر مٓ٩ن ماَل ٢اصع ٖلى ؤلابضإ ْالابخ٩اع.
 أَضاؾ الضعاؾت  :جّص ٝالضعاؾت بلى :
جدضيض مِٟٓم الؿياخت ْاإلآاعص اللكغيتْ ،ؤَميت جٓ٩يً اإلآاعص اللكغيتْ ،عنض مسخل ٠آلازاع الىاظمت ٖىّ.حصسيو ُ٢إ الؿياخت في الجؼاثغ ْمٓ ّٗ٢مً الؿياخت الضْليت بهٟت ٖامتْ ،الؿياخت الٗغبيت بهٟت زانت.حؿليِ الًٓء ٖلى ظل الٗغا٢يل ْالٗ٣باث التي ج ٠٣ؤمام الجهٓى ْجُٓيغ الؿياخت الجؼاثغيت.جدليل ألاَضا ٝالتي يؿعى بلى جد٣يِ٣ا اإلاسُِ الخٓظيهي للتهيئت الؿياخيت.مٗغٞت مضٔ هجاٖت ؤلاؾتراجيجيت الجضيضة للؿياخت الجؼاثغيت بما ٞحها جىميت ْجٓ٩يً المْعص اللكغر.اإلادىع ألاوٌ -الضاللت اإلاـهميت إلاهُلخاث الضعاؾت :
 -1مـهىم الخىىيً :
يٗض الخٓ٩يً مً الٗملياث ألاؾاؾيت لخىميت اإلآاعص اللكغيت بٛغى جىميت ْجُٓيغ اإلااؾؿاث٢ْ،ض ازخل٠
ال٨خاب الباخشٓن خٓ ٫حٗغي ٠الخٓ٩يً ٖلى ْظّ السهٓم،بال ؤن حٗغيٟاتهم مخًمىت ٖلى الغ٥اثؼ ألاؾاؾيت لٗمليت
الخٓ٩يً،في ؤجها الخٛيحر ؤْ الخدؿحن ؤْ الخُٓيغ الظر يدضر للمخٓ٩ن زال٢ ٫يامّ باإلاِام ْألاٖما ٫اإلاُلٓبت مىّ بٟ٨اءة
ْٗٞاليت ؤًٞلْ،بما يؿِم في جد٣ي ٤ؤَضاْ ّٞؤَضا ٝاإلااؾؿت ْاإلاجخمْ٘ ،في الخ٣ي٣ت بن ٢يمت ال٨ٟغة حؿخمض مً صعظت
آلازاع ؤلايجابيت ا٫حي جلخِ٣ا بٗض ججؿيضَاْ ،للخٓ٩يً آزاع بيجابيت ٖضيضة ْمخىٖٓت حؿاَم مباقغة في جد٣ي ٤ألاَضاٝ
اإلآيٖٓت مً ٢بل ؤلاصاعة الٗلياْ ،جخٗضاَا بلى يمان اؾخمغاع اإلااؾؿاث ْاؾخ٣غاعَا ْع ٘ٞماقغ مً ماقغاث الخىميت
اللكغيت ٖلى مؿخٓٔ اإلاجخمْ٘ ،يٗخبر الخىىيً وكاٍ مسُِ حهض ٝبلى بخضار حٛحراث في الٟغص ْالجماٖت مً هاخيت
اإلاٗلٓماث ْالسبراث ْاإلاِاعاث ْمٗضالث ألاصاء َْغ ١الٗمل ْالؿلْٓ ٥الاججاَاث إلاا يجٗل َظا الٟغص ؤْ جل ٪الجماٖت جخً٣
()
الٗمل بٟ٨اءة ْبهخاظيت ٖاليت.
ْيٗغ Pierre Casseٝالخىىيً بإهّ":الٗمليت التي تهض ٝبلى جىميت ال٣ضعاث ْمَاعاث ألاٞغاص اإلاِىيت
ْالخ٣ىيت ؤْ الؿلٓ٦يت مً ؤظل ػياصة ٟ٦اءتهم ْٗٞاليتهم في بَاع جىٟيظ اإلاِام ْألاصْاع اإلاخهلت بْٓاثِٟم
الخاليت ؤْ اإلاؿخ٣بليتْ ِٓٞ ،ؾيلت للتر٢يت الٟغصيت ْ جىميت اإلآاعص اللكغيت ،ؤْ يغْعة للخ٨ي ٠م٘ الخ٣ىياث الجضيضة ْال٣يٓص
الا٢خهاصيت ْْؾيلت ٗٞالت لدؿيحر اإلآاعص اللكغيت ،الصخيء الظر يؿمج بىمٓ ْجُٓع اإلااؾؿت َْٓ لظل ٪يٗخبر اؾدشماعا

ٖ - 1بض ال٨غيم صعْيل ،ليلى ج٨ال :أنىٌ ؤلاصاعة العامت  ،مُبٗت الاهجلٓ اإلاهغيت ،ال٣اَغة  ،1976 ،م .594
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للٗاملْ،يجب ؤن يكمل الخٓ٩يً ٧ل ؤًٖاء اإلااؾؿت بما ٞحهم اإلاؿاْلحنٖ ِٓٞ ،...مليت مؿخمغة مً ؤظل ججضيض
()
اإلاٗلٓماث"
اإلا٩ل ٠بالؿياخت بضْعاث جٓ٩يييت صازل اإلااؾؿاث اإلاخسههت ؤْ
ة
ْمىّ ٞالخٓ٩يً ٖ ":ِٓٞمليت بلخا ١اإلآاعص اللكغيت
زاعظِا بٛغى ػياصة مٗاعِٞم ْمٗلٓماتهم مما يترجب ٖجها الخدؿحن في ٢ضعاتهم ْمِاعاتهم ؤظل الاعج٣اء بإصائهم بٛيت جد٣ي٤
ؤَضاِٞم ْؤَضا ٝاإلااؾؿاث التي ييخمي بلحها ْبالخالي جد٣ي ٤الخىميت اإلاغظٓة ".
 أَميت الخىىيً:بن هجاح اإلااؾؿاث ْختى اإلاجخم٘ ٩٦ل ،مغجبِ بالًغْعة بخٓ٩يً ألاٞغاصٞ،الخٓ٩يً يٗخبر ْؾيلت للخىميت
الا٢خهاصيت ْالاػصَاع الاظخماعيْ ،الخإمحن ٖلى البُالت ْالكيسٓزت ْ٣ٞضان الخْٓيْٖ ٠ضم مالثمت الٟغص لٗملّ( ) .
ٞالخٓ٩يً يٗخبر ؤمغا َاما ْؤؾاؾا مً ؤظل جدؿحن الٗمل ْبالخالي جغ٢يت الُ٣إ الؿياحي إلاا لّ مً امخياػاث ٖلى الٟغص
ْاإلاجخم٘ ٧لّْ،م٘ الخُٓع الخ٨ىٓلٓجي الظر يدضر في ظمي٘ اإلاجاالث الؾيما الخدؿيىاث ٖلى ٖملياث ؤلاهخاطْ ،الظر
ؤنبدذ مّٗ ؤلابضاٖيت ْ ؤلابخ٩اعيت هي الهٟت الٛالبت في الٗملْ،لِظا ٞةهّ ؤنبذ اإلآعص اللكغر اليٓم مُالبا بإن يٓ٩ن
لضيّ ٢ضع مً اإلاِاعة ْالخٓ٩يً لخإصيت ال٨شحر مً الٓاظباث اإلاٗ٣ضة ْالض٢ي٣ت،مشل ٖملياث الجظب الؿياحي ْالدؿٓي٤
للمىخٓط الؿياحي بالجؼاثغ َْ ،ظا ما يخُلب جٓ٩يً ألاٞغاص جبٗا لظل٩ٞ،٪لما اػصاصث ؤؾاليب اإلاىاٞؿت ص٢ت ْحٗ٣يضا جُلب
طل ٪مؿخٓٔ ؤٖلى مً الذٓ٧يً لضٔ اإلآعص اللكغر،ألهّ يٗخبر اخض الغ٧اثؼ للتر٢يت بالُ٣إ الؿياحي بالجؼاثغ.
 - 2مـهىم اإلاىاعص البكغيت:
حٗض اإلآاعص اللكغيت مً ؤَم اإلآاعص التي جمخلِ٨ا ؤر ماؾؿت ؤْ صْلتٞ ،هي الٗىانغ ألاؾاسخي لىجاخِا ،خيض ؤجها حكخمل
ٖلى مجمٖٓت مً اإلاٗاعْ ٝالٟ٨اءاث ْاإلاِاعاث لضٔ ال ٔٓ٣الٗاملت بها.
ومىه ؿاإلاىاعص:لؼت هي ظم٘ ٧لمت مٓعص ْالتي حٗجي اإلاجهل ،ؤْ الُغي ٤ؤْ مهضع الغػ١

()

ْحٗغ ٝاإلاىاعص البكغيت انُالخا:بإجها مهُلر يُلٖ ٤لى ٓ٢ة الٗمل في اإلاىٓمت ( ) َْ ،ىا ٥مً يٗغِٞا بإجها ٞئت مً ٞئاث
ماصر ؤْ مٗىٓيت بلى خغ٦ت اإلاجخم٘.
اإلاجخم٘ ال٣اصعة ٖلى بياٞت ؤر ٢يمت ة
ْيٗغِٞا علي ػغبي ْآزغْن":بإجها جل ٪الجمٕٓ مً ألاٞغاص اإلااَلحن طْر اإلاِاعاث ْال٣ضعاث اإلاىاؾبت ألهٓإ مٗيىت مً الٗما٫
()
ْالغاٚبحن في ؤصاء جل ٪ألاٖما ٫بدماؽ ْا٢خىإ.
بن مهُلر اإلآاعص اللكغيت َٓ ؤخض الدؿمياث اإلاٗبرة ًٖ اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي بٓن ّٟمجمٖٓت مً ألاشسام مىٓٓعا بلحهم
مً الجٓاهب الا٢خهاصيت ْالاظخماٖيت ْالؿياؾيت...ؾٓاء ٖلى مؿخٓٔ صْلت ْاخضة ؤم ٖلى اإلاؿخٓٔ الضْلي٢ْ ،ض ال يٓ٩ن

-Pierre casse : la formation performante, office des publications universitaires centrale Ben Aknoun,
Alger,1994,p48.
2 - SCHIOU LAKHDAR : Gestion du personnel, les éditions d’organisation Québec , 3ème édition 1990 ,p293
1

 - 3اإلاعجم الٓؾيِ :مجمع اللؼت العغبيت،م٨خبت الكغْ ١الضْليت،مهغ ،.2004،م .1024
َ - 4اَغ مدمٓص ال٨اللضٍ :جىميت واصاعة اإلاىاعص البكغيت،1ٍ،صاع ٖالم الش٣اٞت لليكغ ْالخٓػيٖ٘ ،مان ،2008 ،م .15
ٖ - 5لي ٚغبي ْآزغْن :جىميت اإلاىاعص البكغيت ،1ٍ ،صاع الٟجغ لليكغ ْالخٓػي٘ ،ال٣اَغة ،2007 ،م .16

236

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

حٗضص الدؿمياث ْازخالِٞا ؾٓٔ مؿإلت ق٩ليت( ).
حٗغ ٝؤيًا اإلآاعص اللكغيت ٖلى ؤجها:حجم الٓ٣ة الٗاملت،ؤر مجمٕٓ ة ألاٞغاص ْالجماٖاث التي جٓ٩ن اإلااؾؿت في ْ٢ذ مٗحن"
ْيسخلَ ٠االء ألاٞغاص مً خيض جٓ٩يجهم ْزبرتهم،ؾلِٓ٦م،اججاَاتهم َْمٓخِم٦،ما يسخلٟٓن في ْْاثِٟم ْمؿخٓياتهم
()
ؤلاصاعيت في مؿاعاتهم الْٓيٟيت"
حؿخسضم مهُلخاث مسخلٟت للخٗبحر ًٖ مٗجى اإلاىاعص البكغيت ؤَمِا مهُلر عؤؽ اإلاا ٫اللكغر ؤْ الثرْة اللكغيت
) ،(Human wealthؤْ اإلآاعص اللكغيت )ْ،(Human Resourcesهي ظميٗا جا٦ض ٖلى صْع َْبيٗت ؤلاوؿان ْيٗض ْؾيلت لخد٣ي٤
ً
ؤَضاٞا ب٢خهاصيت ْبظخماٖيت...
ْمً زم ٞةن َظٍ اإلاهُلخاث جا٦ض بإن ؤلاوؿان يٗض ٖىهغا بهخاظيا في اليكاٍ ؤلاوؿاوي( ).
بن مِٟٓم اإلآاعص اللكغيت ال ي٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى ٢يام اليكاَاث الا٢خهاصيت ْجٓؾِٗا بل ييبػي ؤن يدؿ٘ ليكمل ٧ل
ً
اليكاَاث الاظخماٖيت ْالؿياؾيت ْالبيئيت ْالصخيت ْالؿ٩اهيت ْالترٞحهيت ْٚحر طل٢ْ ،) (٪ض ْعصث حٗاعيٟا ا٢خهاصيت ٖضيضة
لِظا اإلآِٟم مجها (بن اإلآاعص اللكغيت حكم٧ ٫ل الؿ٩ان في ؾً الٗمل ما بحن ( )65ْ15ؾىت باؾخصىاء العجؼة ٚحر ال٣اصعيً ٖلى
الٗمل م٘ ؤجهم في ؾً الٗمل( ).
َْىا ٥حٗغي ٠آزغ لِا ي٣خهغ ٖلى ؤْلئ ٪الظيً يملٓ٩ن ال٣ضعة ْالاؾخٗضاص في الخايغ ْاإلاؿخ٣بل م٣ابل ؤظغ في مجا٫
ؤلاهخاط ؤْ السضماث ْيضزل في َظا ؤلاَاع ألاَٟاَْ ٫الب اإلاضاعؽ( )ْ ،بدؿب الخٗغي ٠ألازحر ٞةن اإلآاعص اللكغيت حكمل:
–ُ٢إ اإلاكخٛلحنُ٢ ْ ،إ اإلاخٗلمحن.
–ُ٢إ ؤْلئ ٪الظيً يٗضْن زاعط بَاع َظيً الُ٣اٖحن ٧اإلاخ٣اٖضيً ْاإلاغؤة ٚحر الٗاملتْ ،الُلبت اإلاخٟغٚحن للضعاؾت،
ْألاَٟاْ ،٫طْر الٗاَاث ٚحر ال٣اصعيً ٖلى الٗمل.
بن مِٟٓم اإلآاعص اللكغيت يخًمً مٗىيحن ييم وواؾعٞ ،اإلاٗجى الًيم لِا يكمل" :ألاٞغاص الٗاملٓن باليكاَاث اإلاسخلٟت،
ً
ْالٗاَلٓن ًٖ الٗمل ْالغاٚبٓن ٞيّ ْل ً٨ال يجضْن ٖمالْ ،ظمي٘ َاالء يم ً٨ؤن هُلٖ ٤لحهم انُالح ال ٔٓ٣الٗاملت،
َْظا الجؼء مً اإلآاعص اللكغيت َٓ الظر يؿِم بؾِاما مباقغا في ؤلاهخاط".
–ظمي٘ ألاٞغاص الظيً ؾيضزلٓن ؾٓ ١الٗمل مؿخ٣بال مً الُلبت ْألاَٟا.٫

 - 1مىهٓع الغاْر،جىميت المواعص البكغيت ،ؾلؿلت الضعاؾاث الاظخماٖيت ْالٗماليت ع٢م (( )4هدٓ اؾخسضام امشل لل ٔٓ٣الٗاملت الَٓىيت
السليجيت)،اإلاىامت ،البدغيً ،1985 ،م.11
 -2خمضاْر ْؾيلت:ئصاعة اإلاىاعص البكغيت،صيٓان اإلاُبٖٓاث الجامٗيت،الجؼاثغ ،2004،م25
 -3ؤخمض ٖباؽ الٓػان:العالكت بحن بييتي ؤلاهخاج وكىة العمل -عىامل ؤلازالٌ وؾبل الخصخيذ،اإلاجلت الٗغا٢يت للٗلٓم الا٢خهاصيت  ،الؿىت

الغابٗت  ،الٗضص الٗاقغ ،2006،م.23
ٞ -4غصعيَ ٪اعيؿٓن ْحكاعصػ مايغػ :الخعليم واللىي العاملت والىمى الاكخهاصر ،ئؾتراجيجيت جىميت اإلاىاعص البكغيت ،جغظمت ببغاَيم خا،ٔٞ
 ،1966،م.12
 -5مىهٓع خؿً٦ ،غم خبيب :جىميت اإلاىاعص البكغيت ،م٨خب الٓعي الٗغبي،ال٣اَغة ،1976 ،م.221
 - 6مىهٓع ؤخمض مىهٓع :كغاءاث في جىميت اإلاىاعص البكغيت٧ْ ،الت اإلاُبٖٓاث،الٓ٩يذ ،1976 ،م.195
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ؤما اإلاٗجى الىاؾع لِا ٞيكمل ألاٞغاص زاعط ؾً الٗمل ؤيًا ْالعجؼة ْ٦باع الؿً بٓنِٟم يك٩لٓن َلبا ٖلى ؤلاهخاط مً
الؿل٘ ْالسضماثْ ،بظلٞ ٪ةجهم ؾيٓٞغْن ظؼءا مً الخاٞؼ ٖلى ال٣يام باليكاَاث التي جيخج َظٍ الؿل٘ ْالسضماث
ْجٓؾيِٗا في ظاهبي الٗغى ْالُلب.
ٞالىٓغة الا٢خهاصيت للمٓاعص اللكغيت جٓن ٠بإجها مىخجت ْمؿتهل٨ت في آن ْاخض ،بط ؤن الضْع الاؾتهال٧ي لللكغ يجب ؤن
يغجبِ ْيخٓاػن م٘ صْعَا ؤلاهخاجي ْبن َظا الترابِ ْالخٓاػن ال يخد ٤٣بال بًٟل جىميت ا٢خهاصيت قاملت جٓ٩ن الخىميت
اللكغيت ظؼءا مجها( ).
ْمما ؾبٞ ٤ةهّ يم ً٨حٗغي ٠اإلاىاعص البكغيت بإجهم مجمٖٓت ألاٞغاص ال٣اصعيً ٖلى الٗمل ْالغاٚبحن ٞيّ ْيؿخُيٗٓن بياٞت
ؤر ٢يمت للمجخمْ٘.بالخالي الٗمل ٖلى جغ٢يت الؿياخت في الجؼاثغ ْالجهٓى بّ ْجد٣ي ٤الخىميت اإلادليت ْالا٢خهاصيت التي
جهبٓ بلحها الضْلت الجؼاثغيت.
1990م ٖىضما
 ماَيت الخىميت البكغيت :ل٣ض ؤْلذ ألامم اإلاخدضة اَخماما زانا بمِٟٓم الخىميت اللكغيت مىظ ٖام
ؤنضعث الخ٣غيغ ألاْ ٫للخىميت اللكغيتَ ْ ،ب٣ا إلاا ْعص في ج٣غيغ الخىميت اللكغيت الهاصعة ًٖ البرهامج ؤلاهماجي لؤلمم اإلاخدضة
ٞان الخىميت اللكغيت حٗغ ٝبإجها "ٖمليت جٓؾي٘ زياعاث الىاؽ".
ْالسياعاث يم ً٨ؤن جٓ٩ن مُل٣تْ،يم ً٨ؤن جخٛحر بمغْع الٓ٢ذ ْل ً٨السياعاث ألاؾاؾيت الشالزت ٖلى ظمي٘ مؿخٓياث
الخىميت اللكغيت هي:
 ؤن يٗيل الىاؽ خياة ماصيت صخيت.
()
إلاٗغ ٝللخهٖٓ ٫لى مٓاعص الػمت إلاؿخٓٔ مٗيكت الث٣ت.
 ا٦دؿاب ا ة
ْاهُال٢ا مما ؾب ٤يم ً٨جشليذ ما يلي:
 بن ؤًٞل الؿبل لخد٣ي ٤الخىميت اللكغيت اإلاخٓانلت هي ٖىضما يٓ٩ن الىمٓ الا٢خهاصر مصخٓبا بٗضالت في جٓػي٘ الضزل.
 يم ً٨جد٣ي ٤جدؿً ظَٓغر في مجا ٫الخىميت اللكغيت ْ لٟترة َٓيلت بطا ما ؤخؿيذ الخٓ٩مت جٓظيّ ؤلاهٟا ١الاظخماعي،
ختى ْ لٓ ٧ان َىا ٥ؾٓء في جٓػي٘ الضزل.
 بن جد٣ي ٤الىمٓ الا٢خهاصر يغْعر ظضا لخٗؼيؼ الخ٣ضم في الخىميت اللكغيت ٖلى اإلاضٔ البٗيض ختى ال يخٗغى الخ٣ضم
اللكغر بلى الاعجبا.٥
ْيم ً٨جلسيو ما ؾب ٤مً زال ٫ٓ٢ ٫باعوـ":بن ؤر بلض يً٘ زُت للخىميت الا٢خهاصيت ال يؿخُي٘ ؤن حهمل بٖضاص
ألاٞغاص الظيً ؾيٓ٩هٓن ؤصاة ؤلاهخاط ْ الخىميت للتربيت ْ الخٗليم"ْ) (.يالخٔ في َظا الهضص ؤن للخىميت اللكغيت ظاهبان َما:
 جىميت اللكغ بالتر٦حز ٖلى جٓ٩يً ْ بىاء ال٣ضعاث اللكغيت.

ٞ -1ليذ خؿً زل ،٠جىميت اإلاىاعص البكغيت في العغاق ،مجلت جىميت الغاٞضيً،اإلاجلض السامـ ،الٗضص  ،9الٗغا ،1983، ١م.9
ٖ 2بض ال٣اصع مدمض ُٖيت" ،اججاَاث خضيثت في الخىميت" ،الضاع الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت1999 ،م ،م.19
ٖ 3ضلي ؤبٓ َاخٓن" ،ئصاعة و جىميت اإلاىاعص البكغيت و الُبيعيت" ،اإلا٨خب الجامعي الخضيض ،ؤلاؾ٨ىضعيت1998 ،م ،م.23
 4مدمض مًيغ حجاب" ،ؤلاعالم و الخىميت الكاملت" ،صاع الٟجغ لليكغ ْ الخٓػي٘ ،مهغ1998 ،م ،م.39
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ٞيّ ؤن يكتر ٥الىاؽ مكاع٦ت ٧املت في جسُيِ ْجىٟيظ بؾتراجيجيتها مً زال ٫الِيا٧ل
 الخىميت بٓاؾُت الىاؽ ٞيخٗحن ا
اإلاالثمت الجساط ال٣غاعاث ْ ،يخٗحن ؤن جٓٞغ َظٍ الاؾتراجيجياث ٞغنا ٧املت لىمٓ الضزل،ختى يم ً٨جد٣ي ٤الاؾخٟاصة
اإلاالثمت مً ال٣ضعاث اللكغيت ْجخاح الٟغنت للخٗبحر ال٩امل ًٖ ٢ضعة اللكغ ٖلى الابخ٩اع.
 - 3حعغيف الؿياخت:
حٗخبر الؿياخت ْاَغة ا٢خهاصيت ْاظخماٖيت خًاعيت ،بدض هجضَا جُٓعث ٖبر حٗا٢ب ألايام ْاػصاصث ؤَميتها هديجت
الخُٓع الٗلمي ْالخ٨ىٓلٓجي في مجاالث ؤلاٖالم ْالاجها ، ٫مما زل ٤لضٔ الىاؽ قٗٓع بالخاظت بلى الؿياخت َْلب الغاخت،
ْمىّ ٞاإلاخإمل ظيضا في مِٟٓم الؿياخت هجضٍ جىٖٓذ في مسخل ٠ألاصبياث الخضيشت ْمً َىا ؾىداْ ٫اؾخٗغاى بٌٗ ؤَم
الخٗاعي ٠للؿياخت.
حٗغي ٠ألاإلااوي حىيغ ؿغولغ  )1905( Guyer Freullerللؿياخت"بإجها ْاَغة مً ْٓاَغ الٗهغ التي جىلش ٤مً الخاظت اإلاتزايضة
للخهٖٓ ٫لى الغاخت ْالاؾخجمامْ،ؤلاحؾاؽ بجما ٫الُبيٗت ْجظِْ٢اْ،الكٗٓع بالبهجت ْاإلاخٗت مً ؤلا٢امت في مىاَ ٤طاث
َبيٗت زانت "ْ ) (.هالخٔ ؤن َظا الخٗغي ٠ؤَخم بالجٓاهب الىٟؿيت ْاإلاٗىٓيت للؿياخت ْؤَمل ظٓاهب ؤزغٔ.
ْيٗغِٞا ماهىخىف وكىيلضهغ ٖلى ؤؾاؽ الٗىانغ اإلآ٩هت للؿياخت بإجها"ظمي٘ الٓاَغاث ْالٗال٢اث الىاظمت مً جٟاٖل
الؿاثدحن ْعظا ٫ألاٖما ٫اإلامٓلحن ْخٓ٩ماث اإلاجخمٗاث اإلاًيٟت هٟؿِا في ٖمليت ظظب ْاؾخًاٞت َاالء الؿاثدحن
ْالؼاثغيً آلازغيً"٦) (.ما يٗغِٞا ؿيلبـ بإجها "ؾٟغ الٟغص إلا٩ان يسخل ًٖ ٠بيئخّ الٗاصيت بكغٍ ؤن يٓ٩ن َض ّٞالؼياعة ِ٣ٞ
()
ْؤن ي٣طخي ٖلى ألا٢ل ليلّ ْاخضة في طل ٪اإلا٩ان.
ْيٗغِٞا الباخشحن بإجها "حؼيحر مإكذ وملهىص في اإلايان الظر يعيل ؿيه الـغص أو مجمىعت أؿغاص والاهخلاٌ ئلى ميان آزغ
مسخلف مً خيث الؿىً و الجى والىاؽ مً أحل ئعاصة الخىاػن الىـس ي وئعاصة بعث ؤلاخؿاؽ بالؿعاصة والثلت
بالىــ قغيُت أن ال يىىن َظا اإلايان للعيل الضاةم".
اإلادىع الثاوي  :أَميت اإلاىاعص البكغيت واللُاع الؿياحي.
للسضماث الؿياخيت زهاثو ٖضيضة،ظؼء مً َبيٗت الٗمليت هٟؿِا ْالجؼء الشاوي يٗخمض ٖلى هٖٓيت الخاظاث اإلاخمحزة التي
جلبي مً زال ٫ج٣ضيم السضماثْ ،حٗخبر اإلآاعص اللكغيت ٖىهغ مِم في ٖمليت ج٣ضيم السضماث الؿياخيت ألهّ َىا ٥بخخ٩ا٥
مباقغ بحن َا٢م الٗمل ْالؿياح لظلْ ٪ظب ٖلى َا٢م الٗمل ؤن يغاعي ألامىع الخاليت ٖىض ج٣ضيمّ للسضماث الؿياخيت:
ؤ -مخابٗت الؿياح باؾخمغاع ْالٗمل صاثما ٖلى ظٗلِم في خالت مٓظبت ْٖاليت.
ب٢ -يامّ بالٗمل اإلآ٧ل بليّ ٝرظٓ مغيذ ْ ٖلى ؤخؿً ْظّ.
بطا ٧اهذ الؿياخت في الجؼاثغ ٖلى ٚغاع البلضان ألازغٔ بدٓى البدغ ألابيٌ اإلاخٓؾِ ٖلى ٞغم جىميت ٖضيضة بال ؤهّ ما
يؼا ٫بٗيضا ًٖ جٓٞحر الاوٗ٩اؾاث اإلاًاٖٟت ْاإلادخملت التي ي٨خجزَا ٖلى اإلاؿخٓٔ الا٢خهاصر ْالاظخماعي ْ ،حٗض الؿياخت
ٖ 1بض ال٣اصع مدمض ُٖيت ،مغظ٘ ؾب ٤ط٦غٍ ،م.157
َ -2ضٔ ؾيض لُي :٠الؿياخت الىٓغيت والخُبيم ،الكغ٦ت الٗغبيت لليكغ ْالخٓػي٘ ،ال٣اَغة ،1994 ،م10.
 -2ما٦ىخٓف،ه٣ال ًٖ :مدمض مٟغح ا٢٫دُاوي ْآزغْن  :الؿياخت ألاؾـ واإلاىاهج - ،الىاقغ اإلاالٟٓن  -ؤبها َ1417 ،ـ ،م .9
ٞ -4ليلـ،ه٣ال ًٖ :خؿحن عيمباْر  :مجلت ظامٗت اإلال ٪ؾٗٓص ،الٗضص ٖ، 37ام َ1410ـ ،م .621

239

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

خاليا في معخلت جىاػليت ْجب٣ى في ْيٗيت مخٓاػهت بالغٚم مً اهسٟاى الخض ٤ٞاإلااصر ْاإلاالي اإلاسجل في الؿىحن ألازحرة اإلااييت
في الُ٣إ بال ؤن البدض ًٖ جُٓع اليكاٍ الؿياحي ؾيبرع ال مدالت مباقغة ٖىض بضايت خغ٧اث الؼْاع في بججاٍ بلضها ْٖلى
ؤؾاؽ ؤلاظغاءاث الدصجيٗيت التي حُٗى لّا.
مً ؤظل الخٟ٨ل الخؿً ْالجيض بالؿياخت في الجؼاثغ يؿخلؼم الخُغ ١لضيىامي٨يت اليكاَاث في الٗالم مً ؤظل الخ٣ييم
ألاهج٘ للمؼايا ْالخ٣ضم اإلاىجؼ ْبِْاع ال٣ضعاث ْؤلام٩اهياث في الخٓ٩يً ْجغ٢يت اإلاجا ٫الؿياحي ْالٟىضقي ْطل ٪للمٓعص اللكغر
الظر يدؿً الاؾخ٣باْ ٫الًياٞت لخشميىّ في بالصها.
 - 1أَميت اإلاىاعص البكغيت:
حٗخبر اإلآاعص اللكغيت ؤَم اإلآاعص الا٢خهاصيت ٢اَبت ْيغظ٘ طل ٪لٓ٩ن ؤلاوؿان َٓ اإلاىخج َْٓ اإلاؿتهل َْٓ .٪بظ٧اثّ ْ ٢ضعاجّ
السانت يؿخُي٘ ؤن ي٨دك ٠اإلاؼيض مً اإلآاعص ْجغ ٘ٞمً بهخاظياتها٧ْ .لما اعج ٟ٘اإلاؿخٓٔ اإلاِاعر ْال٠وي للمٓاعص اللكغيت في
بلضها الجؼاثغ ٧لما ٖٓيىا طل ًٖ ٪بٌٗ اإلآاعص الُبيٗيت ْػاص حجم بهخاظِا اليٓمي ْالسغْط مً الخبٗيت الضاثمت للثرْاث
الباَىيت ْ .ل٣ض ؤصع٦ذ الجؼاثغ ؤن ؤَميت الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا ٫اللكغر هي الاؾاؽ للغقي با٢خهاصَا ْالسغْط مً اإلاإػ١
الظر جٓط ص ٞيّ ظغاء اوٗضام بضاثل ا٢خهاصيت حٗخمض ٖلحها الجؼاثغ.
 - 2مياهت كُاع الؿياخت والؿـغ في الجؼاةغ صوليا:
ؤْضر ج٣غيغ جىاٞؿيت ُ٢إ الؿياخت ْالؿٟغ ٦ما يبرػٍ الجضْ ٫الخالي م٩اهت جىاٞؿيت َظا الُ٣إ في الجؼاثغ م٘ ب٣يت صْ٫
الٗالم ،بديض ؤهّا ظاءث في مغاجب ظض مخضهيت حٗ٨ـ الٓا ٘٢اإلاترصر الظر يٗيكّ ُ٢إ الؿياخت ْالؿٟغ في الجؼاثغ ْيٗؼػ
مً الخدضياث التي جٓاظِّ ٢هض الغقي بهىاٖت َظا الُ٣إ ْصٖم صْعَا في ٖمليت الىمٓ ْالاػصَاع الا٢خهاصر
حضوٌ عكم: 01يمشل جُٓع جىاٞؿيت ُ٢إ الؿياخت ْالؿٟغ في الجؼاثغ ؾىٓاث . 2011ْ 2007 ،2009
الؿًواث
الترجيب العام
كيمت اإلاإقغ

 133 ) 2009صولت(
115
3.31

124( 2007صولت)
93
3.67

( )

 139) 2011صولت(
113
3.37

يدبحن لىا مً زال ٫الجضْ ٫ؤٖالٍ ؤن الٓيٗيت الهٗبت التي يخٓاظض ٖلحها ُ٢إ الؿياخت في الجؼاثغ ،خيض ؤن جىاٞؿيخّ
بٗيضة ٧ل البٗض ًٖ اإلاؿخٓياث ْاإلاٗايحر ا٫صْليت ،عٚم ما جخٓاٞغ ٖليّ الجؼاثغ مً بم٩اهياث ظظب ؾياحي ْمٓ٣ماث حؿمذ
لِا بالغقي ْالجهٓى بهظا الُ٣إ ْمً زم الاؾخٟاصة مً جإزحراجّ ٖلى اليكاٍ ؤلا٢خهاصر ؾٓاء ٧ان جإزحرا مباقغا ؤْ ٚحر
مباقغ.
 - 3معىكاث اللُاع الؿياحي في الجؼاةغ:ما يازظ ٖلى همِ الدكٛيل في َظا الِ٣إ َٓ اعجٟإ ٖضص الٗاملحن ٖلى
مؿخٓٔ ؤلاصاعاث ،في خحن ؤن مٗايحر الدكٛيل في َظا الُ٣إ حكحر بلى ٖضم ججاْػ َظٍ اليؿبت %7في اإلاجا ٫ؤلاصاعر مً
مجمٕٓ اإلاكخٛلحن بّ.

 -1بٓصزضر ٦غيم ْ بٓصزضر مؿٗٓص :جدضياث كُاع الؿياخت في الجؼاةغ مً زالٌ كغاءة خىٌ واكع جىاؾؾيخه العاإلايت ،مضازلت م٣ضمت
للملخ٣ى الضْلي خٓ" :٫الؿياخت عَان للخىميت اإلاؿخضيمت" ،يٓمي 25 ْ24ؤٞغيل  ،2012بجامٗت البليضة ،م . 09
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٦ما يٗاوي الُ٣إ الؿياحي في الجؼاثغ مً ه٣و الخإَيل في ؤْؾاٍ الٗاملحن في َظا الُ٣إ ،بط ال يخٓٞغ مٖٓم اإلاؿخسضمحن
ٖلى خض ؤصوى مً الخإَيل ،ألامغ الظر يؿاٖض ٖلى جضَٓع هٖٓيت السضماث الؿياخيتْ .خؿب صعاؾت ؤٖضتها اإلاىٓمت الٗاإلايت
للؿياخت ٞةن وؿبت الٗمالت ٚحر اإلااَلت ج٣ضع بـ %66مً مجمٕٓ اإلاكخٛلحن في َظا الُ٣إ في الجؼاثغ ،في خحن ؤن اإلا٣اييـ
الضْليت اإلاُب٣ت في ُ٢إ الؿياخت جديذ  ِ٣ٞما وؿلخّ %20لِظا الهى ٠مً الٗمالت ،هٓغا إلاا لِظا اليكاٍ مً خؿاؾيت
العجباٍ زضماجّ بالٗىهغ اللكغر ؤ٦ثر مً ٚحرَا مً الٗىانغ ألازغٔ.
ٞاهسٟاى مؿخٓٔ الخإَيل ْالخٓ٩يً في ؤْؾاٍ الٗاملحن بالُ٣إ الؿياحي في الجؼاثغ يٗٓص ؤؾاؽ بلى ؤن ظِاػ الخٓ٩يً ٚحر
م٨ي ٠م٘ خاظاث َظا الُ٣إ ؾٓاء مً خيض الٗضص ؤْ مً خيض الىٕٓ.
ْفي بَاع جٓ٩يً ْجإَيل اإلآاعص اللكغيت إلاا لِا مً صْع في حؿيحر اإلااؾؿاث الؿياخيت الٟىض٢يت ْجدؿحن هٖٓيت السضماث في
الُ٣إ الؿياحي في الجؼاثغ جًمىذ بؾتراجيجيت الخىميت اإلاؿخضامت لخُٓيغ الؿياخت مٓيٕٓ الخٓ٩يً في جسههاث
مسخلٟت ْمخٟاْجت اإلاؿخٓياث،بضءا مً ج٣جي ؾامي بلى ج٣جي ٖاْ ٫ؤزحرا قِاصة ليؿاوـ في الٟىض٢ت ْالؿياختْ ،طل ٪مً
زال ٫جضٖيم الُا٢ت البيضآٚظيت للبالص اإلآظٓصة ،بياٞت بلى بصزا ٫قٗبت الا٢خهاص الؿياحي ٖلى مؿخٓٔ الجامٗاث.
ْيٓل مؿخ٣بل الدكٜيل الؿياحي في الجؼاثغ مغَٓها بمضٔ جُٓع م٩اهت ُ٢إ الؿياخت في الؿياؾت الا٢خهاصيت للضْلت،
ْبٓػن الاؾدشماع السام في َظا اإلاجاْ ٫ما يدملّ طل ٪مً ٞغم ٖمل في مسخل ٠الخسههاث الٗلميت ْاإلاِىيت اإلاغجبُت
()
بالؿياخت
اإلادىع الثالث  :جىىيً اإلاىاعص البكغيت والاخخياج المؾخلبلي للُاع الؿياخت مً الىىاصع البكغيت:
٢بل الخضيض ًٖ ْا ٘٢جٓ٩يً ْجىميت اإلآعص اللكغر ْصْعٍ في جغ٢يت الؿياخت بالجؼاثغ،ال بض ؤن هٖ ٠٣لى السُِ
ؤلاؾتراجيجيت اإلاخبٗت لتر٢يت الؿياخت ْبٗض طل ٪جٓ٩يً اإلآعص اللكغر بالخُغ ١بلى ؤَم اإلاٗاَض ْاإلاضاعؽ اإلاِخمت بخٓ٩يً
اإلآاعص اللكغيت في ُ٢إ الؿياختْ،يٗض جْٓي ٠اإلآاَىحن في ُ٢إ الؿياخت مً ألاَضا ٝألاؾاؾيت التي حٗمل الِيئاث
الٗليا ٖلى جد٣يِ٣ا ْؤخض ع٧اثؼ ؤلاؾتراجيجيت الَٓىيت لخىميت الؿياخت٦ْ .ما جم مىا٢كخّ ؤٖالٍ يٗخبر ُ٢إ الؿياخت مً
ؤ٦بر الُ٣اٖاث الا٢خهاصيت اإلآلضة لٟغم الٗمل.
 - 1الخُِ الاؾتراجيجيت:ل٣ض ٖملذ الخٓ٩مت الجؼاثغيت مخمشلت في ْػاعة الؿياخت ٖلى جُٓيغ ْالتر٢يت بُ٣إ الؿياخت ب٩ل
الؿبل لخيكيِ الا٢خهاص ْزلٞ ٤غم الٗمل ْبالخالي جدغي ٪عجلت الخىميت بها ،لظل٣ٞ ٪ض ْيٗذ ٖضة زُِ لتر٢يت ُ٢إ
الؿياخت مخدضيت ٖضة ٖ٣باث َْظا مً ؤظل جد٣ي٦ْ ٤ؿب ٖضة عَاهاث ٧اهذ مؿُغة مً ٢بل ْالك٩ل الخالي يٓضر طل:٪

ٖ -1صخي نليدت :آلازاع الخىمىيت للؿياخت صعاؾت ملاعهت بحن الجؼاةغ جىوـ و اإلاؼغب  ،مظ٦غة ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة ،ظامٗت اإلاؿيلت ،2005،
م .102
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الشكل رقم  :01يوضح رهانات التنمية السياحية بالجزائر

٣ٞض ؤٕلىذ الجؼاثغ ًٖ اٖخماص اؾتراجيجيت َْىيت لضٖم الؿياخت ْ ٤ٞم٣اعبت ؤ٦ثر مِىيت لجِت ُ٢إ الٟىاص ،١جدىاؾب م٘
َبيٗت ْزهٓنياث ٧ل مىُ٣ت ٞ،يما يخٗل ٤بدهت الؿياخت ْزانت الصخغاْيت مً اإلاكاعي٘ التي خملِا اإلاسُِ
 2025هلسهِا مً زال ٫الجضْ ٫اإلآالي :
الخٓظيهي آلٞا١
الجضوٌ عكم  :02يىضح ههيب ألاكُاب الؿياخيت بامخياػ مً اإلاكاعيع ،الـىاصق وألاؾغة اإلاعلىت في اإلاسُِ الخىحيهي
للتهيئت الؿياخيت آلؿاق 2025
اإلاكاعيع كيض ؤلاهجاػ باألكُاب الؿياخيت بامخياػ
ألاكُاب
قماٌ قغق
قماٌ وؾِ
قماٌ ػغب
الجىىب الؼغبي الىاخاث
الجىىب الؼغبي جىاث
الجىىب الىبحر الهلاع
اإلاجمىع

عضص اإلاكاعيع
23
32
18
04
02
01
80

عضص الـىاصق وألاؾغة باألكُاب الؿياخيت بامخياػ
ألاكُاب
قماٌ قغق
قماٌ وؾِ
قماٌ ػغب
الجىىب الؼغبي الىاخاث
الجىىب الؼغبي جىاث
الجىىب الىبحر الُاؾيلي
الجىىب الىبحر
-

عضص الـىاصق
86
49
85
26
23
01
04
274

عضص ألاؾغة
5965
9295
10.146
2092
1513
150
225
29386

2025
مً ئعضاص الباخثيً اهُالكا مً معُياث اإلاسُِ الخىحيهي للتهيئت الؿياخيت آلؿاق
 -1بٓهٓة قٗيب ْبً يسل ٠ػَغة  :حاَؼيت اليؿيج اإلاإؾس ي لخـعيل أصاء الؿياخت الصخغاويت الجؼاةغيت في الخىميت .ظامٗت ؤبٓ ب٨غ
بل٣ايض ،جلمؿان ؤهٓغ http://www.arabrenewal.info.html :
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 أَم الخُِ ؤلاؾتراجيجيت الؿياخيت اإلاعخمضة في الجؼاةغ:ال بض مً ؤلاقاعة بلى السُت ؤلاؾتراجيجيت التي اجبٗتها ا٫ظؼاثغبهٟت ٖامت َْظا ما ؾيكحر بليّ في َظا الٗىهغ:
 :2025حٗخبر ظؼء ال يخجؼؤ مً اإلاسُِ الَٓجي لتهيئت ؤلا٢ليم ْبَاع
 أَضاؾ مسُِ التهيئت الؿياخيت في أؿم
اؾتراجيجي مغظعي لؿياؾت الؿياخت في الجؼاثغ التي مً زاللِا جٓ٣م الضْلت بـ:
 ٖغى عئيتها خٓ ٫جُٓع الؿياخت ٖلى مؾخٓٔ آٞا ١ػمىيت مسخلٟت ؾٓاء ٖلى اإلاضٔ ال٣هحر  2009ؤْ ٖلى اإلاضٔ اإلاخٓؾِ )2025في بَاع الخىميت اإلاؿخضيمت مً ؤظل ظٗل الجؼاثغ بلض مؿخ٣بل؛
 )2015ؤْ ٖلى اإلاضٔ الُٓيل (
(
 جدضيض ْؾاثل ْيّٗ خحز الخىٟيظ ْ جدضيض قغٍْ ٢ابليت ججؿيضٍ. يمان في بَاع الخىميت اإلاؿخضيمت جٓاػن ؤلاهها ٝالاظخماعي ْ الٟٗاليت الا٢خهاصيت ْ خمايت البيئت. جٓ٣يم الثرْة الُبيٗيت ْ الش٣اٞيت ْ الخاعيسيت للبالص ْ ْيِٗا في زضمت الؿياخت الجؼاثغيت مً ؤظل عِٗٞا بلى ن٠الٓظِاث الؿاميت في مىُ٣ت ألاْعْبيت اإلاخٓؾُيت.
 يدضص بهظا للبلض ؤ٦ملّ ْ ل٩ل مىُ٣ت مً التراب الَٓجي الخٓظحهاث ؤلاؾتراجيجيت للتهيئت الؿياخيت في بَاع الخىميتاإلاؿخضيمت ْمىّ ٞةن اإلاسُِ الىَجي لتهيئت ؤلاكليم يغجىؼ على زمـ صيىامىياث:
 .1جٓ٣يم ْظِت "الجؼاثغ" لخٗؼيؼ ظلب ٞغم الاؾدشماع ْ الخىاٞـ.
 .2جىميت ألاُ٢اب ْ ال٣غٔ الؿياخيت الؿاميت ْ طل ٪بترقيض الاؾدشماع.
 .3بٖضاص بغهامج هٖٓيت ؾياخيت.
 .4جيؿي ٤الٗمل ْ طل ٪بخٗؼيؼ الؿلؿت الؿياخيت ْ ب٢امت قغا٦ت ٖمٓميت ْ زانت.
 .5جدضيض ْ ْي٘ خحز الخىٟيظ مسُِ جمٓيل ٖملي مً ؤظل صٖم اليكاَاث الؿياخيت ْ٦ظا إلآُعيً ْظلب ٦باع
اإلاؿدشمغيً ْاإلاخٗاملحن؛وجمثلذ زُت العمل ؿيما يلي :
الجضوٌ عكم  :03يىضح زُت العمل باألعكام للمغخلت 2015 – 2007
الؿىت
ٖضص الؿياح
ٖضص ألاؾغة
بيغاصاث ( مليٓن صْالع )
اإلاؿاَمت في الىاجج اإلادلي السام
مىانب الكٛل اإلاباقغة ْالٛحر مباقغة
جٓ٩يً م٣اٖض بيضآٚظيت

()

2007
 1,7مليٓن
 84869يٗاص جإَيلِا
250
% 1,7
200 000
51200

2015
 2,5مليٓن
 75000ؾغيغ ٞسم
 1500بلى2000
%3
400 000
91600

ْ -1ػاعة تهيئت ؤلا٢ليم البيئت ْ الؿياخت  ،اإلاسُِ الخىحيهي للتهيئت الؿياخيت )، (SDAT2025ال٨خاب ع٢م ( : )02اإلاسُِ الاؾتراجيجي ،
الخغ٦ياث السمؿت ْبغامج ألاٖما ٫الؿياخيت طاث ألاْلٓيت،ظاهٟي ،2008م . 18
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في بَاع آٞا ١الخىميت الؿياخيت٢ ،امذ الؿلُاث الٗمٓميت بةوكاء ؾبٗت ( )7ؤُ٢اب ؾياخيت بهض ٝجلبيت َلب
الؿٓ ١بط ؾدخمخ٘ َظٍ ألاُ٢اب باإلؾخ٣الليت ال٩اٞيت التي ؾخجٗلِا جخإل ٤ؾٓاء ٖلى الهٗيض الَٓجي ؤْ الضْليْ .مىّ ِٞظٍ
ألاُ٢اب اإلاخمحزة هي:
أ -اللُب الؿياحي اإلاخمحز قماٌ قغقْ:يكمل ٧ل مً(:ؾ٨ي٨ضة٢،اإلاتٖ،ىابت،الُاع،ٝؾٓ ١ؤَغاؽ،جلؿت) يخمحز بإ٦ثر مً
٨َ 874.000خاع مً الٛاباث٦.ما يٗخبر هُ٣ت بعج٩اػ ْبمشابت ال٣اَغة للخىميت الؿياخيت ٖلى اإلاؿخٓٔ
٧ 300لم مً الؿاخل ْ
الجِٓر.
ب -اللُب الؿياحي اإلاخمحز قماٌ وؾِ:ويكمل الىالياث الخاليت(:الجؼاثغ الٗانمت،جيباػة،البليضة،بٓمغصاؽ،
الكلٖ،٠حن الضٞلى،اإلاضيت،البٓيغة،جحزر ْػْ ْبجايت )يخمحز َظا الُ٣ب بمٓ ّٗ٢في ْؾِ البالص ْٖلى ْاظِت البدغ ألابيٌ
اإلاخٓؾِ يمخض ٖلى مؿاٞت٧ 615لم  ،ؤر %51مً الكغيِ الؿاخلي الجؼاثغر.
ج -اللُب الؿياحي اإلاخمحز قماٌ ػغب  :ويكمل الىالياث الخاليت(َْغانٖ،حن جيمٓقيذ،جلمؿان،مؿخٛاهم،
مٗؿ٨غ،ؾيضر بلٗباؽ ْٚلحزان) بمٓ ّٗ٢الجٛغافي الاؾتراجيجي الِام الظر يٖ ٘٣لى ؤ٢ل مً ؾاٖخحن مً الؿٓ ١الغثيسخي
٧ 35.000لم ²مخىٕٓ ببييت الخدخيت مخُٓعة ْيًم مٗضاث
لِٓاة الؿياخت ألْعْبا (بؾباهيا)َ.ظا الُ٣ب ناخب مؿاخت
مٗخبرة ٖلى اإلاؿخٓٔ الَٓجي ْالضْلي،زضماث ،نىاٖت ز٣يلت ،بم٩اهياث زغيت ْمخىٖٓت مما يصج٘ ظاطبيت ؤ٦بر ْقٓٛع ٚحر
مضعْؽ لبٌٗ الًٟاءاث الؿياخيت.
٧ 160.000لم ْ ²
ص -اللُب الؿياحي اإلاخمحز حىىب فعق  :ويكمل ول مً (ٚغصايت،بؿ٨غة ْالٓاصٔ) يُٛي مؿاخت ج٣ضع ب
ٖضص ؾ٩ان ي٣ضع بدٓالي 1.5مليٓن وؿمتٖ.الْة ٖلى طل،٪م٘ ٚغصايت باٖخباعَا مغ٦ؼا عثيؿيا ْبٓابت للصخغاء.
٧ 603000لم  " ²جٓاث – ٓٚعاعة " َٓ ُ٢ب
ٌ -اللُب الؿياحي اإلاخمحز حىىب ػغب(:ؤصعاع،بكاع ) يُٛي مؿاخت ج٣ضع ب
جغار طْ بٗض ٖالمي م٘ ًٞاء ظضيض صيىامي٩ي مخحن (اإلاىُ٣ت الخضْصيت).
٧ 284.618لم  .²بّ زغْاث
و -اللُب الؿياحي اإلاخمحز الىبحر:الِ٣اع" ي ٘٣ؤؾاؾا في ْاليت بلحزر ْيُٛي مؿاخت ج٣ضع بدٓالي
َبيٗيت ،ز٣اٞيت ْآزاع جمشل 03ؤنٓ ٫عثيؿيت حؿاَم في جىمية الؿياخت في اإلاؿخ٣بل .
٧ 456200لم ²مً التراب الَٓجي َظا
ر-اللُب الؿياحي اإلاخمحز الىبحر:ويكمل (ألاَ٣اع) يُٛي مؿاخت ج٣ضع بدٓالي
الُ٣ب مداٍ بٓاليت جمجراؾذ َْٓ ب٢ليم ْاؾ٘ يؼزغ بال٨شحر مً الثرْاث الُبيٗيت ْالش٣اٞيت٦ .ما يم ً٨ؤن يىٓغ بلحها
ٖلى ؤجها ُ٢ب بؾتراجيجيْ ،بعجٟإ ال٣يمت في جىميت الؿياخت في اإلاىُ٣ت.
 -2الخىىيً في كُاع الؿياخت  :يٗض ُ٢إ الؿياخت مً بحن ؤ٦بر الُ٣اٖاث جٓٞحرا لٟغم الٗمل ،ؾٓاء الضاثمت ؤْ
اإلآؾميت زانت في مياصيً الٟىض٢ت ْاإلاُاٖم ْاإلا٣اهي  ،بياٞت في مجا ٫ؤلاعقاص ْاإلاغا٣ٞحن الؿياخيحن ْ ،ل٪ر جغقي َظٍ
الٗمالت بلى اإلاؿخٓٔ اإلاُلٓب مجها ج٣ضيمّ لخُٓيغ ْجغ٢يت الُ٣إ الؿياحي  ،ا٢خطخى ألامغ جضزل الؿلُاث الٗليا ْالٓػاعة
الٓنيت ٖلى الُ٣إ بغامج جٓ٩يييت لٟاثضة مٓاعصَا اللكغيتْ.خؿب اإلاضيغة الٟغٖيت للخٓ٩يً ْاإلاخابٗت البيضآٚظيت بٓػاعة
الؿياخت ْالهىاٖت الذ٢ليضيت الؿيضة هغيمت كحراٍ؛ ٣ٞض جٓٗ٢ذ ْنٓ ٫الُلب ٖلى الخٓ٩يً في ُ٢إ الؿياخت في ؾىت
 2015بلى خضْص 35ؤل ٠مٗ٣ض بيضآٚجي في مسخل ٠الخسههاث ْؤْضخذ ؤن اخخياظاث ُ٢إ الؿياخت في مجا ٫الخٓ٩يً
في جؼايض .
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وؿب  % 05مً بغامج الخٓ٩يً إلايضان الدؿيحر
ْ لِظا الٛغى ٢غعث الٓػاعة  -خؿب طاث اإلاؿإولت" -ؾيخم جسهيو ة
(اإلااهجماهذ) ْ % 10في الاؾخ٣با % 25ْ ٫في ؤلايٓاء ْالسضماث اإلاخٗل٣ت بّ بلى ظاهب جسهيو جٓ٩يً بيؿبت % 45ل ًٟالُبش
ْ % 15في ميضان السضماث الؿياخيت اإلاسخلٟت( ).
 اإلاىعص البكغر والخىىيً:يٗخبر جٓ٩يً ْجىميت اإلآاعص اللكغيت ًٖنغا مدٓعيا في الٗمليت الؿياخيت ْيخم َظا مً زال:٫
بٖاصة الىٓغ في البرامج الخٓ٩يييت بٛغى ج٨ييِٟا م٘ جُٓع الاخخياظاث ْالخ٣ىياث الخضيشت لدؿيحر اليكاٍ ْالسضمتالؿياخيت.
ا٢خىاء صٖاماث بيضآٚظيت ٖهغيت ْبٖاصة جإَيل اإلآ٩هحن ْاإلاكغٞحن ٖلى الخٓ٩يً.ٞخذ ٞغْٕ مخسههت في الؿياخت بالجامٗت ْجٓؾيّٗ بلى ما بٗض الخضعط.الخض ٖلى بوكاء مغا٦ؼ ظضيضة للخٓ٩يً مخسههت في مجا ٫الؿياخت إلآاظِت الُلب اإلاخٓ.٘٢٦ما يخُلب الجهٓى ْجغ٢يت الؿياخت ليـ بالجؼاثغ  ِ٣ٞبل ختى في الضْ ٫اإلاخ٣ضمت،بُٖاء الٗىايت ْ٧ل الٗىايت باإلآاعص
اللكغيت ْجٓ٩يىّ في اإلاجا ٫الؿياحي ْ ،مً زم ناع مً الًغْعر اجساط ؾلؿلت مً ؤلاظغاءاث التي تهض ٝبلى جُٓيغ مِاعاث
اإلآاعص اللكغيت م٘ ج٨يي ٠مىٓٓمت الخٓ٩يً م٘ مخُلباث الٗمل الؿياحيْ،مىّ يخٗحن اجساط ؤلاظغاءاث في َظا اإلاجا٣ْٞ ٫ا
لؤلْلٓيت ٦ما يلي:
جدضيض ْجدليل ْج٣ييم الاخخياظاث الذٓ٧يييت لجمي٘ الٟاٖلحن في الُ٣إ الؿياحيبٖاصة جهميم هٓام الخٓ٩يً ْامخشالِا لٓ٣اٖض ْمٗايحر الخٓ٩يً الٗاإلايت ْالضْليت.بوكاء ٢اٖضة بياهاث َْىيت للٗىهغ اللكغر في الُ٣إ الؿياحي التي حؿاٖض ٖلى حصسيو ْيٗيت الُ٣إ م٘ بُٖاثّمٗغٞت ْصعايت ص٢ي٣ت باإلم٩اهياث اللكغيت الخاليت ْاإلادخملت.
جُٓيغ جهيي ٠الْٓاث ٠في اإلاجا ٫الٟىضقي ْالؿياحي.بوكاء اَغ ْالدكاْع م٘ ُ٢اٖاث الخٓ٩يً اإلانهي ْالخٗليم الٗاليبوكاء هٓام للغنض ْالخ٣ييم مً "ْْيٟت الخٓ٩يً" ْوكاٍ هٓام الخٓ٩يً.-بَال ١بغامج جٓ٩يييت يسو جُٓيغ اؾخٗما ٫ج٨ىٓلٓظيا اإلاٗلٓماث ْالاجهاالث في الُ٣إ الؿياحي بٛيت جدؿيىّ.

()

 -1ؤهٓغ اإلآ ٘٢اإلآاًَ  :الخىىيً في مجاٌ الؿياخت  :الُلب ؾيبلؽ  35ألف ملعض بيضاػىجي في آؿاق ،http://www.elmouwatin.dz 2015
جاعيش الاَالٕ 17:ظانفي ٖ 2016لى الؿاٖت .21 : 30
 -2خكماْر مدمض ْبٓ٢الشخي مدمض :الاَخمام باإلاىعاص البكغر في اللُاع الؿياحي همضزل مً مضازل جدليم الخىميت الؿياخيت في
الجؼاةغ ،مجلت اإلاىاظغ ،اإلاضعؾت الخدًحريت في الٗلٓم الا٢خهاصيت ْالخجاعيت ْٖلٓم الدؿيحر،صعاعيت،الجؼاثغ،ص ث،م .19
- Ministre du tourisme : politique de développement du secteur du tourisme horizon 2015,2006,pp 28-29.
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 -3مإؾؿاث الخىىيً:لًمان مىخٓظاث ؾياخيت طاث ظٓصة ٖاليت ،جضٖٓ الًغْعة بلى التر٦حز ؤ٦ثر ٖلى الخٓ٩يًْ ،في َظا
الهضص ،جغاًَ الؿلُاث الٗمٓميت ٖلى حٗؼيؼ ظٓصة ْجىاٞؿيت الُ٣إ الؿياحيٖ ،بر جىميت اإلآاعص اللكغيت اإلادٟؼة،
ْالذٓ٧يً الجيض.
130ؤل ٠قاب في مجا ٫الٟىض٢تْ،بالخالي جُٓيغ ٦بحر إلاىٓٓمت الخٓ٩يً
 "2020ال٣ضعة ٖلى جٓ٩يً
ْيخُلب بهجاػ "عئيت
الؿياحي،إلاؿايغة الخدضياث الجضيضة،التي ؾخٓ٩ن ؤ٦ثر هٖٓيت،بمؿايغة الخدضياث ال٨ميت للجِاث،م٘ مغاٖاة زهٓنياث
٧ل ظِت جغابيتْ ،جد٣يٟ٢ ٤ؼة هٖٓيت،بالًْغ بلى الخمٓ ٘٢مً اإلاؿخٓٔ الغٞي٘ للٓظِت ،التي جخمحز بسهاثو مٗيىت،مً هاخيت
هٖٓيت ْظٓصة السضماث اإلا٣ضمت.
 اإلاضعؾت الىَىيت العليا للؿياخت :اوكاث َظٍ اإلاضعؾت ؾىت .1994
 جمىذ َظٍ اإلاضعؾت قِاصة الليؿاوـ في حؿيحر الٟىاصْ ١الؿياختْ ،جُٓيغ ْجضعيب الٗاملحن في ُ٢إ الؿياخت ْيٓٞغ100مٗ٣ض ،م٣غَا بالجؼاةغ العانمت مً بحن مِامِا هجض( ) :
ج٣ضم جٓ٩يىا ٖاليا في مسخل ٠مٓاص الؿياخت ْالٟىض٢ت ْالخماماث اإلاٗضهيت.جدؿحن مؿخٓٔ اإلاؿخسضمحن الخ٣ىيحن في الؿياخت ْالٟىض٢ت ْالخماماث اإلاٗضهيتْ،جٓ٣م بخٓ٩يجهم اإلاؿخمغ ْججضيضمٗلٓماجّم .
جٓ٣م بجمي٘ الضعاؾاث الاؾخ٨كاٞيت مً ؤظل الاؾخجابت للُلب الظر يٗبر ٖىّ اإلاخٗاملٓن م٘ الخٓٞي ٤بحن اإلاِمت التربٓيتفي ازخياع مٓايي٘ الغؾاثل ْألاقٛاْ ،٫بحن الخاظاث في مياصيً الؿياخت ْالٟىض٢ت ْالخماماث اإلاٗضهيت.
حكاع ٥في مسخل ٠الضعاؾاث التي جىجؼ باالجها ٫م٘ مسخل ٠اإلااؾؿاث الَٓىيت ؤْ الضْليت التي لِا ٖال٢ت بخُٓيغالؿياخت ْالٟىض٢ت ْالخماماث اإلاٗضهيت.
جٓ٩يً عنيضا ْزاث٣يا يغجبِ بميضان وكاَِا؛ ْجهضع مجلت مخسههت في الؿياخت ْالٟىض٢ت ْالخماماث اإلاٗضهيت؛حكاع ٥في جُٓيغ البدض الٗلمي ْالخ٣جي في مياصيً ازخهاناٌا.
ْفي َظا ؤلاَاع ؤنبذ اإلاِٗض الَٓجي للخ٣ىياث الٟىض٢يت ْالؿياخيت بخحزر وػو مِٗضا َْىيا للٟىض٢ت ْالؿياخت يٓ٩نج٣ىيحن ْج٣ىيحن ؾامحن في مسخل ٠مًِ الؿياخت ْالٟىض٢ت اؾخجابت للُلب ال٨بحر ٖلى َظٍ الخسههاث.
٦ما عقي مغ٦ؼ الٟىض٢ت ْالؿياخت ببىؾعاصة لخٓ٩يً الخ٣ىيحن في مًِ الٟىض٢ت ْا٫ؾياخت ليهبذ ٦ظل ٪مِٗضا َْىياللٟىض٢ت ْالؿياخت يٓ٩ن ج٣ىيحن ْج٣ىيحن ؾامحن.

 -1اإلاسُِ الؿياحي الجضيض "عؤيت 2020ؤهٓغ اإلآhttp://www.startimes.com/f.aspx?t=35676483 : ٘٢
 -2ؤوكإث َظٍ اإلاضعؾت بمٓظب مغؾٓم جىٟيظر ع٢م  255 -94ماعر في ٚ 17كذ ؾىت  1994يخًمً بوكاء اإلاضعؾت الَٓىيت الٗليا
للؿياخت( .ط ع ٖضص  )1994 - 54اإلاٗضْ ٫اإلاخمم ب :مغؾٓم جىٟيظر ع٢م  104 -98ماعر في  31ماعؽ ؾىت  1998يٗضْ ٫يخمم اإلاغؾٓم
الخىٟيظر ع٢م  255 -94ماعر في ٚ 17كذ ؾىت ْ 1994اإلاخًمً بوكاء اإلاضعؾت الَٓىيت الٗليا للؿياخت (ط .ع ٖضص .)1998 – 19
ٖٓ -3يىان ٖبض ال٣اصع  :الؿياخت في الجؼاةغ ؤلامياهياث واإلاعىكاث( ) 2000-2025في ْل ؤلاؾتراجيجيت الؿياخيت الجضيضة للمسُِ
الخىحيهي للتهيئت الؿياخيت،SDAT2025ؤَغْخت ص٦خٓعاٌ ٖلٓم ٞـي الٗلٓم الا٢خهاصيت ،ظامٗت الجؼاثغ ،2013-2012 ، -03-م .202
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الجضوٌ عكم : 04يمثل اإلاغاهؼ اإلاسخهت في الخىىيً في مجاٌ الؿياخت بالجؼاةغ.
اإلاإؾؿت
اإلاضعؾت الَٓىيت الٗليا للؿياخت

َاكت الاؾديعاب
 100مٗ٣ض

مِٗض الٟىض٢ت بخحزر ْػْ

 300مٗ٣ض

مِٗض الٟىض٢ت ْالؿياخت
ببٓؾٗاصة

 300مٗ٣ض

هىع الكهاصة اإلامىىخت
قِاصة الليؿاوـ في حؿيحر الٟىاصْ ١الؿياخت. ج٣جي ؾامي في الاؾخ٣با.٫ ج٣جي ؾامي في الُبش ْالخلٓياث. بصاعة الٟىاصْ ١ؾياخت.ج٣جي في الاؾخ٣با.٫ -ج٣جي في الُبش ْؤلاَٗام.

مً ئعضاص الباخثحن.
بطا ما ٢اعها ؤَميت ُ٢إ الؿياخت في الجؼاثغ م٘ اإلااؾؿاث الخٓ٩يييت اإلآظٓصة،وؿخُي٘ ال ٫ٓ٣ؤن ٖضص َظٍ اإلااؾؿاث
٢ليل ظضا،ي ٠بلى طل ٪ؤن ٖضص اإلا٣اٖض التي جاَغَا َظٍ اإلااؾؿاث ٢ليل ٦ظل٧ْ،٪لِا مٓػٖت في الىاخيت الكماليت
للبالصَ،ظا يٗجي ؤن الىاخيت الجىٓبيت حٛيب ٖلحها مشل َظٍ اإلااؽؾاث الخٓ٩يييتْ،بالخالي اٞخ٣اع الؿياخت الصخغاْيت
للٟ٨اءاث الؿياخيت ٖلى ظمي٘ مؿخٓياث السضماث الؿياخيتْ،لِظا يم ً٨ال ٫ٓ٣ألظل الجهٓى بالؿياخت الجؼاثغيت٧،ان
البض مً جىٓي٘ مشل َظٍ اإلااؾؿاث الخٓ٩يييت ْجٓػيِٗا ٖبر ٧اٞت التراب الَٓجي،هٓغا ألن الؿياخت جدخاط إلاؼيض مً اإلآاعص
اللكغيت اإلااَلت ْال٣اصعة ٖلى ٦ؿب عَان الؿياخت.
 اإلاعهض الىَجي للخلىياث الـىضكيت والؿياخيت :بياٞت بلى اإلاٗاَض ْاإلاضعؾت اإلاكاع بلحهم في الجضْ ٫ؤٖالٍ ِٞىا ٥جٓظض
بٌٗ اإلاٗاَض اإلاخسههت في الخٓ٩يً اإلانهي جابٗت لٓػاعة الخٓ٩يً اإلانهي جٓ٣م بالخٓ٩يىاث ٞيما رزو الـىضكت والؿياخت مشل:
مغ٦ؼ الخٓ٩يً اإلانهي اإلاخسهو في الؿياخت ْالهىاٖاث الخ٣ليضيت ألاْ ٫مً هّٖٓ بىاليت جياعث الظر صقً الٗام اإلااضخيَْا٢ت اؾديٗابّ هدٓ 300مٗ٣ض بيضآٚجي ْبضازليت بؿٗت 50ؾغيغْ .يًمً َظا اإلاغ٦ؼ الظر ؤقغٖ ٝلى جضقيىّ ْػيغ
الخٓ٩يً ْالخٗليم اإلاِىيحن الؿيض مدمض مباع٧ي جٓ٩يىا في جسههاث ٖضيضة مً قإجها ؤلاؾِام في الخـاّ على اإلاىعور
الثلافي اإلادلي ألانيل وجدؿحن هىعيت الخضماث الؿياخيت اإلالضمت على ػغاع الـىضكت والُبش ونىاعت الخلىياث.
اإلاعهض الىَجي اإلاخسهو في الخىىيً اإلانهي بالُاعؾْ :يسخو اإلاِٗض في الخٓ٩يً في ازخهاصخي الٟىض٢ـت ْالؿياخت،.2000
خيض بضؤ الخٓ٩يً بهٟـت ٗٞليت/11/11:
مِٗض الخٓ٩يً ْالظر صف ؾىت  2013بعحن جيمىقيذ بؿٗت  400مٗ٣ض بيضآٚجي في مجا ٫الخٓ٩يً الؿياحي. -1ؤوكإ اإلاِٗض بمٓظب مغؾٓم جىٟيظر ع٢م  256 -94اإلااعر  17ؤْث ؾىت  1994يخًمً بوكاء اإلاِٗض الَٓجي للخ٣ىياث الٟىض٢يت ْالؿياخيت.
(ط ع ٖضص  )1994 - 54اإلاٗضْ ٫اإلاخمم بـ :مغؾٓم جىٟيظر ع٢م  455 -02ماعر في  21صيؿمبر ؾىت  2002يٗضْ ٫يخمم اإلاغؾٓم الخىٟيظر ع٢م
 256 -94ماعر في ٚ 17كذ ؾىت ْ 1994اإلاخًمً بوكاء اإلاِٗض الَٓجي للخ٣ىياث الٟىض٢يت ْالؿياخيت (ط .ع ٖضص .)2002 – 85
 -2حجام الٗغبي  ،عػْ ١ابدؿام  :حعليميت اإلاغقضيً اإلاغاؿلحن الؿياخيحن بحن البرامج الىٓغيت واإلاماعؾت الـعليتْ ،ع٢ت بدشيت م٣ضمت
للملخ٣ى الضْلي خٓ" :٫الخىميت الؿياخيت ْٖال٢تها بالخىميت اإلادليت -ألابٗاص ْآلاٞا "-١يٓمي  04 ْ 03هٓٞمبر  ،2015بجامٗت الكاطلي بً ظضيض
الُاع ، ٝم .10
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 مغا٦ؼ الخضعيب اإلانهي ْ الخٗلم 55:مغ٦ؼ للخٓ٩يً ْج٣ضيم قِاصاث ) (CAPفي الٟغْٕ اإلاخسونت في الٟىض٢ت ( ًٞ
الُبش،اإلاُاٖم ْالاؾخ٣با.)٫
 اإلاٗاَض الَٓىيت اإلاخسههت للخضعيب اإلانهي 10:مٗاَض للخٓ٩يً ْج٣ضيم قِاصاث( قِاصة ج٣جي ؾامي في ٞغْٕ الٟىض٢ت (ًٞ
الُبش،اإلاُاٖم،ؤلايٓاء /الاؾخ٣با،٫بصاعة الٟىض، ١صليل مغا. )٤ٞ
ْفي َظا الهضص اجسظث الخٓ٩مت الجؼاثغيت جضابحر ظضيضة ٞيما يخٗل ٤بةوكاء زغيُت ظضيضة في مجا ٫الخٓ٩يً الؿياحي التي
جم جهميمِا زهيها لًمان ظٛغافي مخجاوـ ٖلى مؿخٓٔ ظمي٘ ألاُ٢اب الؿياخيت
بياٞت بلى جدضيض الخسههاث الجضيضة في مجا ٫الٟىض٢تْ ،الًياٞت ْٖهغهت الخٓ٩يً ْ٣ٞا للمٗايحر الضْليت ْالٗاإلايت.
ْٖليّ يم ً٨الٖٓ ٝٓ٢لى ٖضص اإلآاعص اللكغيت اإلآ٩هت مً ٢بل اإلااؾؿاث التي حكغٖ ٝلحها ْػاعة الؿياخت ي 8231 ١ٟٓمىظ
ؾىتْ 1971الٗاملحن في الُ٣إ،ؤما اإلااؾؿاث التي حكغٖ ٝلحها ْػعاة الخٓ٩يً اإلانهي ٞىجض اإلآاعص اللكغيت اإلآ٩ن في اإلاٗاَض
ْمغا٦ؼ الخٓ٩يً مىظ  1995ممشل في اللول البياوي الخالي :
الكيل عكم  :02يىضح جىػيع اإلاىاعص البكغيت اإلاىىهت مً َغؾ مإؾؿاث حكغؾ عليها وػاعة الخىىيً اإلانهي مىظ 1995
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ْحٗخمض ؾياؾت الُ٣إ ٖلى بغهامج الخٓ٩يً ألاْلي بياٞت بلى بٖاصة عؾ٩لت اإلاؿخسضمحن لغ ٘ٞمؿخٓٔ اإلآاعص اللكغيت
ْجدؿحن السضماث في اإلاجا ٫الؿياحيْ.في َظا الكإن ٞةن م٩اهت اإلاىٓٓمت الخٓ٩يييت في جشمحن الٗىهغ اللكغر في ُ٢إ
الؿياخت ْالتي حٗخبر اؾدشماعا اؾتراجيجيا في الخٟ٨ل بداظياث الخىميت الؿياخيت ْع ٘ٞالخدضياث في جدؿحن مؿخٓياث
الخإَيل ْ الخ٨ي ٠م٘ ؾٓ ١الٗملْ.هٓغا "للُلب اإلاتزايض" في مجا ٫الخٓ٩يً في مًِ الؿياخت ٞان الٓػاعة جغ٦ؼ ٖلى جىٟيظ

 -1خكماْر مدمض ْبٓ٢الشخي مدمض :اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .25
 -2حجام الٗغبي:الخسُيِ الاؾتراجيجي لليكاٍ الدؿىيلي الؿياحي في الجؼاةغ،مضازلت م٣ضمت للمكاع٦ت في اإلالخ٣ى الَٓجي:الخىميت
الؿياخيت ْٖال٢تها بالخىميت اإلادليت ْاإلاجخمٗيت بالجؼاثغ،يٓمي  6 /5مار  ،2014ظامٗت الكاطلي بً ظضيض الُاع،ٝم م .19-18
 -3خكماْر مدمض ْبٓ٢الشخي مدمض :مغظ٘ ؾاب،٤م.26
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بغامجِا الخٓ٩يييت ٖلى اإلااؾؿاث الخابٗت لِا ْ٦ظا ٖلى ؤػيض مً 100مغ٦ؼ يكغٖ ٝلحها كُاع الخىىيً والخعليم اإلاهىيحن في
بَاع اجٟا٢يت الكغا٦ت اإلابرمت بحن الىػاعجحن.
ْٖلى نٗيض ؤزغ ،ط٦غث الؿيضة نليدت هانغ بار":باإلطعاءاث الجضيضة التي اجسظث بٗض مهاص٢ت الخٓ٩مت ٖلى السغيُت
الجضيضة للخٓ٩يً في اإلاجا ٫الؿياحي ْالتي تهض ٝبلى يمان جٓػي٘ ْظٛغافي مخجاوـ ْمخىاؾ ٤في الخٓ٩يً ْ ٤ٞألاُ٢اب
الؿياخيت ْجدؿحن السضماث اؾخجابت لُلباث الؼباثً"٦.ما يخم مً زال ٫جُبيَ ٤ظٍ السغيُت جدضيض ٞغْٕ طصيضة في
الخٓ٩يً الٟىضقي ال ؾيما في اإلاًِ ْجديحن اإلاٗاع ٝم٘ اإلاؿخجضاث الجضيضة في الؿياخت ْٖهغهت الخٓ٩يً ْ ٤ٞاإلا٣اييـ
اإلاٗمٓ ٫بها صْلياْ.ؤ٦ضث ؤيًا في َظا ؤلاَاع ؤن الِض ٝمً َظا اإلاؿعى َٓ جٓٞحر جٓ٩يً طر "هٖٓيت عٞيٗت" م٘ ألازظ بٗحن
الاٖخباع اخخياظاث ؾٓ ١الكٛل ْ جدؿحن السضماث الؿياخيت٦.ما جُغ٢ذ هٟـ اإلاؿاْلت مً هاخيت ؤزغٔ بلى صْع الُ٣إ
السام في اإلاؿاَمت في جٓ٩يً ؤٖٓان في اإلاجا ٫الؿياحي الؾيما في اإلاًِ ْ في السضماث مكحرة بلى "جٓٞغ لخض آلان 36ماؾؿت
مٗخمضة حُٛي وؿبت % 20مً الخٓ٩يً الؿياحي( ).
زاجمت :
يخطر مما ؾب ٤ؤن جٓ٩يً اإلآعص اللكغر يم ً٨ؤن يٓ٩ن مضزال ؤؾاؾيا ْطْ بٗض طْ ْظِحن ا٢خهاصر ْاظخماعي ْ،طل٪
لخىميت ْجغ٢يت الُ٣إ الؿياحي ْجد٣ي ٤الاؾخضامت اإلاغظٓةْ ،بالخالي جد٣ي ٤مضازيل ؤزغٔ ٚحر التي جإحي مً ٖاثضاث الىِٟ
ْالسغْط مً الخبٗيت الخامت بليّْ،مً َىا ها٦ض ٖلى ؤٍ ميت الخٓ٩يً ْالخُٓيغ في اإلآاعص اللكغيت في مجا ٫الؿياخت ألن َظٍ
ألازحرة ٢اصعة ٖلى جٓليض الٗضيض مً ٞغم الٗمل ْالٗاثضاث بلى السؼيىت الٗمٓميت ٦ ،ما يجب ؤن وسجل بإن الجؼاثغ لِا ما
يم ً٨ؤن جٓ٩ن خايغة خًٓعا ٓ٢يا في الضيىامي٨يت ْالخىاٞؿيت الٗاإلايت مً زال ٫صٖم جٓ٩يً ْالخُٓيغ مً مِاعاث مٓاعصَا
اللكغيت.
مً زالٌ ما جم َغخه يمىً ويع بعٌ الخىنياث وهي:
 حٗؼيؼ الٗال٢ت بحن الجامٗت ْاإلااؾؿاث ْاإلاٗاَض اإلا٩لٟت بالخٓ٩يً ْطل ٪لالؾخٟاصة مً ألابدار ألهّ ال ٞاثضة مً البدض
بطا لم حؿخٟض مىّ اإلااؾؿاث ْاإلاجخم٘ ٩٦لْ،ختى الِيئاث الغؾميت الٗليا ْبطا لم ي ً٨لِظا البدض مغصْص خ٣ي٣ي.
 جىميت ْجٓ٩يً اإلآاعص اللكغيت في الُ٣إ الؿياحي يمان لخد٣ي ٤الخىميت الا٢خهاصيت الاظخماٖيت ْيمان اؾخمغاع الىمٓ
لؤلظيا ٫ال٣اصمت.
ٖ ىضما يخم الخٟ٨ل بخٓ٩يً اإلآعص اللكغر ْٖلى هُاْ ١اؾ٘ ْٖلى ظمي٘ اإلاؿخٓياث  ،يهبذ لضٔ ا٫ظؼاثغ ٖامال ٓ٢يا
ْزال ْ،١طل ٪مً زال ٫زل ٤ظٓ مً الش٣ت مما يؼيض مً صاٗٞيت َظا اإلآاعص٢ْ ،ض ياصر بلى ؤًٞل الىخاثج ٖلى مؿخٓٔ
الٟٗاليت ْالابخ٩اع.
 حؿيحر اإلآاعص اللكغيت ْ الُبيٗيت في مجا ٫الؿياخت بُغي٣ت مؿخضامت يخُلب م٣اعبت لهى٘ ال٣غاع مِي٩لت ْجٟاٖليت،
ياصر بٔ٫جدؿحن ؤلاهخاظيت٦،ما يٗمل ٖلى حٗؼيؼ ظاطبيت الؿياح،الظر بضْعٍ ياصر بلى ٞخذ مىانب قٛل ظضيضة للخسٟي٠
مً خضة البُالت.
 بُٖاء ألاْلٓيت لالؾدشماع في ال٣ضعاث ْاإلاِاعاث اللكغيت مً زال ٫اٖخماص اؾتراجيجياث مالثمت ،حٗمل ٖلى جدؿحن ؤصاء
اإلآاعص اللكغيتْ،جم٨حن اإلااؾؿاث مً جد٣ي ٤اإلاحزة الخىاٞؿيت ٖلى اإلاؿخٓٔ اإلادلي،ؤلا٢ليمي ْاإلاٛاعبي زم الٗالمي.
 -1ؤهٓغ اإلآhttp://www.elmouwatin.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=5831 : ٘٢
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كاةمت اإلاغاحع :
 باللؼت العغبيت :
.2004
 .1اإلاعجم الٓؾيِ :مجمع اللؼت العغبيت ،م٨خبت الكغْ ١الضْليت ،مهغ،
 .2ؤخمض ٖباؽ الٓػان :العالكت بحن بييتي ؤلاهخاج وكىة العمل،عىامل ؤلازالٌ وؾبل الخوخيذ ،اإلاجلت الٗغا٢يت للٗلٓم
. 2006
الا٢خهاصيت ،الؿىت الغابٗت  ،الٗضص الٗاقغ ،
 .3بٓصزضر ٦غيم ْ بٓصزضر مؿٗٓص :جدضياث كُاع الؿياخت في الجؼاةغ مً زالٌ كغاءة خىٌ واكع جىاؿؿيخه العاإلايت،
مضازلت م٣ضمت للملخ٣ى الضْلي خٓ" :٫الؿياخت عَان للخىميت اإلاؿخضيمت"،يٓمي 25 ْ24ؤٞغيل  ،2012بجامٗت البليضة.
 .4حجام الٗغبي ْ عػْ ١ابدؿام  :حعليميت اإلاغقضيً اإلاغاؿلحن الؿياخيحن بحن البرامج الىٓغيت واإلاماعؾت الـعليتْ ،ع٢ت
بدشيت م٣ضمت للملخ٣ى الضْلي خٓ " :٫الخىميت الؿياخيت ْٖال٢تها بالخىميت اإلادليت -ألابٗاص ْآلاٞا "-١يٓمي 04ْ 03هٓٞمبر
 ،2015بجامٗت الكاطلي بً ظضيض الُاع.ٝ
 .5حجام الٗغبي  :الخسُيِ الاؾتراجيجي لليكاٍ الدؿىيلي الؿياحي في الجؼاةغ،مضازلت م٣ضمت للمكاع٦ت في اإلالخ٣ى
 ،2014ظامٗت الكاطلي بً ظضيض
الَٓجي:الخىميت الؿياخيت ْٖال٢تها بالخىميت اإلادليت ْاإلاجخمٗيت بالجؼاثغ  ،يٓمي  6/5مار
الِاع.ٝ
 .6خكماْر مدمض ْبٓ٢الشخي مدمض :الاَخمام باإلاىعاص البكغر في اللُاع الؿياحي همضزل مً مضازل جدليم الخىميت
الؿياخيت في الجؼاةغ ،مجلت اإلاىاظغ ،اإلاضعؾت الخدًحريت في الٗلٓم الا٢خهاصيت ْالخجاعيت ْٖلٓم الدؿيحر ،صعاعيت  ،الجؼاثغ
 ،ص ث.
 .7خمضاْر ْؾيلت  :ئصاعة اإلاىاعص البكغيت ،صيىان اإلاُبىعاث الجامعيت ،الجؼاثغ.2004،
.2008
َ .8اَغ مدمٓص ال٨اللضٍ :جىميت واصاعة اإلاىاعص البكغيت ،1ٍ ،صاع ٖالم الش٣اٞت لليكغ ْالخٓػيٖ٘ ،مان،
،1976
ٖ .9بض ال٨غيم صعْيل ،ليلى ج٨ال :أنىٌ ؤلاصاعة العامت  ،مُبٗت الاهجلٓ اإلاهغيت ،ال٣اَغة ،
1999م.
ٖ .10بض ال٣اصع مدمض ُٖيت" ،اججاَاث خضيثت في الخىميت" ،الضاع الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت،
1998م.
ٖ .11ضلي ؤبٓ َاخٓن" ،ئصاعة و جىميت اإلاىاعص البكغيت و الُبيعيت" ،اإلا٨خب الجامعي الخضيض ،ؤلاؾ٨ىضعيت،
.2007
ٖ .12لي ٚغبي ْآزغْن :جىميت اإلاىاعص البكغيت ،1ٍ ،صاع الٟجغ لليكغ ْالخٓػي٘ ،ال٣اَغة،
ٖ .13صخي نليدت :الازاع الخىمىيت للؿياخت صعاؾت ملاعهت بحن الجؼاةغ جىوـ و اإلاؼغب ،مظ٦غة ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة،
.،2005
ظامٗت اإلاؿيلت ،
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 ) 2000في ْل ؤلاؾتراجيجيـت الؿياخيت
-2025
ٖٓ .14يىان ٖبض ال٣اصع  :الؿياخت في الجؼاةغ ؤلامياهياث واإلاعىكاث(
الجضيضة للمسُِ الخىحيهي للتهيئت الؿياخيت، SDAT2025ؤَغْخت ص٦خٓعاٌٖلٓم في الٗلٓم الا٢ـخهاصيت ،ظامٗت الجؼاثغ
.2013-2012 ، -03ٞ .15غصعيَ ٪اعيؿٓن ْحكاعصػ مايغػ،الخعليم واللىي العاملت والىمى الاكخهاصر،اؾتراجيجيت جىميت اإلاىاعص
.1966
البكغيت،جغظمت ببغاَيم خا، ،ٔٞ
.1983
ٞ .16ليذ خؿً زل ،٠جىميت اإلاىاعص البلعيت في العغاق مجلت جىميت الغاٞضيً،اإلاجلض السامـ ،الٗضص ،9الٗغا، ١
َ1410ـ.
ٞ .17ليلـ،ه٣ال ًٖ :خؿحن عيمباْر  :مجلت ظامٗت اإلال ٪ؾٗٓص ،الٗضصٖ، 37ام
 .18مىهٓع الغاْر،جىميت اإلاىاعص البكغيت،ؾلؿلت الضعاؾاث الاظخماٖيت ْالٗماليت ع٢م ( ( )4هدٓ اؾخسضام امشل للٔٓ٣
ال٘املت الَٓىيت السليجيت)،اإلاىامت،البدغيً.1985 ،
َ1417ـ.
 .19ما٦ىخٓف،ه٣ال ًٖ :مدمض مٟغح ال٣دُاوي ْآزغْن  :الؿياخت ألاؾـ واإلاىاهج – ،الىاقغ اإلاالٟٓن  -ؤبها،
.1976
 .20مىهٓع خؿً٦ ،غم خبيب ،جىميت اإلاىاعص البكغيت ،م٨خب الٓعي الٗغبي ،ال٣اَغة،
.1976
 .21مىهٓع اخمض مىهٓع ،كغاءاث في جىميت اإلاىاعص البكغيت٧ْ ،الت اإلاُبٖٓاث ،الٓ٩يذ،
1998م.
 .22مدمض مىحر حجاب" ،ؤلاعالم و الخىميت الكاملت"،صاع الٟجغ لليكغ ْ الخٓػي٘ ،مهغ،
َ .23ضٔ ؾيض لُي :٠الؿياخت الىٓغيت والخُبيم ،الكغ٦ت الٗغبيت لليكغ ْالخٓػي٘ ،ال٣اَغة.1994 ،
ْ .24ػاعة تهيئت ؤلا٢ليم البيئت ْالؿياخت  ،اإلاسُِ الخىحيهي للتهيئت الؿياخيت ) ، (SDAT2025الىخاب عكم (: )02
.2008
اإلاسُِ الاؾتراجيجي ،الخغهياث الخمؿت وبغامج ألاعماٌ الؿياخيت طاث ألاولىيت ،ظاهٟي
 اإلاىاكع الالىتروهيت :
 .25بٓهٓة قٗيب ْبً يسل ٠ػَغة  :حاَؼيت اليؿيج اإلاإؾس ي لخـعيل أصاء الؿياخت الصخغاويت الجؼاةغيت في الخىميت
ظامٗت ؤبٓ ب٨غ بل٣ايض ،جلمؿان ؤهٓغ http://www.arabrenewal.info.html :
 .26اهٓغ اإلآ :٘٢مجا ٫الخٓ٩يً  ،http://www.elmouwatin.dzجاعيش الاَالٕ 17:ظاهٟي ٖ 2016لى الؿاٖت  30ْ21ص.
27. http://www.elmouwatin.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=5831

 الىخب باللؼت الـغوؿيت
1. Pierre casse : la formation performante, office des publications universitaires centrale Ben
Aknoun, Alger,1994,
2. Ministre du tourisme : politique de développement du secteur du tourisme horizon
2015,2006.
3. Ministre de l‟aménagement du territoire de l‟environnement et de tourisme, schéma
directeur d’aménagement touristique « SDAT » 2025 , livre 1 op cit
4. SCHIOU LAKHDAR : Gestion du personnel, les éditions d’organisation Québec ,
3ème édition 1990.
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جدضيض الخهاةو الؿيىىمتريت الؾخبيان مدخىي العمل ) (JCQلغوباع هغػان على عيىت مً
أؾاجظة الخعليم الابخضاتي بىاليت أم البىاقي
أ.خيىاوي هغيمت/حامعت العغبي بً مهيضر أم البىاقي،الجؼاةغ

ملخو:
َضٞذ الضعاؾت الر اليت بلى جدضيض السهاثو الؿيٓ٩متريت مً نضْ ١زباث الؾخليان مدخٓٔ الٗمل (JCQ) Job
 Content Questionnaireلياعاػان  Karazekفي البيئت الجؼاثغيتْ ،لِظٍ الٛايت ٢امذ الباخشت بترظمت اليسست ألانليت مً
)163
ث ثَبي ٤اليسست اإلاٗغبت بٗض الخإ٦ض مً ؾالمت الترظمت ٖلى ٖيىت ٖكٓاثيت ٓ٢امِا(
الاؾخليان بلى اللٛت الٗغبيت ،زم م
ؤؾخاط الخٗليم الابخضاجي مً ْاليت ؤم البٓاقي .ؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت اإلاخٗل٣ت بهض ١مِٟٓم الاؾخليان اإلاٗغب ًٖ ْظٓص
صالالث احؿا ١صازلي مغجٟٗت ْصالت بحن البىٓص ْؤبٗاصَا الغثيؿيت ْالٟغٖيتْ ،بحن ألابٗاص ْالضعظت ال٩ليت٦ ،ما جمخ٘
الاؾخليان اإلاٗغب بضعظاث نض ١جميحزر ٖاْ ،٫ؤؾٟغ الخدليل الٗاملي لالؾخليان ِْٓع ؾبٗت ٖٓامل ،خٓى الاؾخليان
ْ ،)0.699جغاْح مٗامل
اإلاٗغب بصباث مغجٞ ،ٟ٘مً زالَ ٫غي٣ت الخُبي ٤مغة ْاخضة ٢ضع مٗامل الشباث بالخجؼثت الىهٟيت (
 ،)0.802ؤما مً خيض زباث الاؾخ٣غاع٣ٞ ،ض ٧اهذ مٗامالث الاعجباٍ بحن الخُبيْ ٤بٖاصة الخُبي٤
-0.55
ؤلٟا ٦غْهبار بحن (
.)0.884
-0.683
ٖاليت خيض جغاْخذ بحن (
اليلماث اإلاـخاخيت :السهاثو الؿيٓ٩متريت ،اؾخليان مدخٓٔ الٗمل،الهض ،١الشباث.
ئقياليت الضعاؾت:
ؤنبذ ؤلاظِاص اإلانهي ؾمت مً ؾماث الٗهغ الظر وٗيل ٞيّْ ،مً اإلاخٖ ٤ٟليّ ؤهّ ناع يك٩ل ؤ٦ثر اإلاك٨الث الصخيت
اهدكاعا في صْ ٫الٗالم ؤظم٘ ،بط حكحر ؤلاخهاثياث الخضيشت ؤن ما وؿلخّ %80مً ظمي٘ ؤمغاى الٗهغ الخضيشت ميكإَا
ؤلاظِاص ْؤن ألايغاع الىاججت ًٖ ؤلاظِاص ج٩ل ٠الا٢خهاص ألامغي٩ي خٓالي 100بليٓن صْالع ؾىٓياْ ،ؤن ما ٢يمخّ 20بليٓن
صْالع ؾىٓيا هاجج ًٖ حٛيب الٗاملحن ًٖ الٗمل٢ْ ،ض ؤْعصث مىٓمت الهـدت الٗاإلايـت " "OMSفي هضْة ْػاعيت ؤْعْبيت خٓ٫
 )2004جمشل في اإلاخٓؾِ ما بحن% 4ْ 3
الصخت الٗ٣ليت ؤن ٧لٟت ؤلاظِاص ٞـي البلضان السمؿت ٖكغ ؤًٖاء الاجداص ألاْعْبي (
مً اإلاىخٓط اَْ٫جي الهافي ،ؤر ما يٗاص 265٫ملياع ؾىٓيا .
ْهٓغا لِظا ال٨م ال٨بحر مً السؿاثغ التي جخ٨بضَا اإلاىٓماث ؤنبذ ؤلاظِاص اإلانهي مً ؤَم اإلآيٖٓاث التي حؿخُ٣ب ٨ٞغ
الباخشحن في مجاالث ٖضة ،مجها الا٢خهاص ْ الُب ْ ؤلاصاعة ْبالسهٓم في مجا ٫الؿلٓ ٥الخىٓيميَ ،ظا ألازحر ا٫طر خاْ٫
ج٣ضيم جٟؿحر لئلظِاص اإلانهي ٢هض بيجاص ؤؾاليب الخٗامل مَّْٗ ،ظا مً زالٖ ٫ضة هماطط هٓغيت ْ ،مً ؤَم َظٍ الىماطط
1ؤخمض ٖيض مُي٘ الصساهبت،)2010(،الخىيف مع الًؼىٍ الىـؿيت صعاؾت ميضاهيت ،ألاعصن :صاع الخامض لليكغ ْ الخٓػي٘.1ٍ ،
2بً ػعْاٞ ٫خيدت،ؤلاحهاص على مؿخىي اإلاىٓمت اإلاهاصع و الخأزحراث و اؾتراجيجياث اإلاىاحهت،صعاؾاث هٟؿيت ْ جغبٓيت ٖضص ،4ظٓان
،2010م.126

253

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

 )1986يٟترى َظا الىمٓطط ؤن بيئت الٟغص حٗخبر مهضعا لئلظِاص ْ التي حك٩ل زُغا حهضصٍ في خا٫
همٓطط هىبغ" (،" Cooper
ما اؾخمغ َظا ؤلاظِاص لٟتراث َٓيلتْٞ ،كلذ الاؾتراجيجياث التي يؿخسضمِا للخٓا ٤ٞم٘ اإلآ ٠٢اإلاجِض ٞةن طل ٪ياصر بلى
بٌٗ ألامغاى٦ ،ما ياصر بلى ػياصة ال٣ل ْ ٤الا٦خئاب ْ اهسٟاى ج٣ضيغ الظاث ْ،ؤيا" ٝهغايختر و هييييي"& kinicki"،
 )1979ؤهّ يٓظض مهضعيً لئلظِاص اإلانهي ،مهاصع ؤلاظِاص الْٓيٞيت ْجخمشل في (ٖمل الٟغص ْ،الجماٖت ْ،اإلاىٓمت)
(،"kreitner
ْ ؤزغٔ زاعظيت جخمشل في (ألاْيإ الا٢خهاصيت ْ ألاؾغيت ْهٖٓيت الخياة ْ ٚحرَا)ْ.ان بصعاِ٦ا ال يٓ٩ن هٟؿّ باليؿبت لجمي٘
ألاٞغاص ،بل َىا ٥الٟغْ ١الٟغصيت هي التي جازغ ٖلى بصعا ٥الٟغص لِظٍ اإلاهاصع ْ بالخالي ٖلى مؿخٓٔ ؤلاظِاص ْهخاثجِا  .ؤما
ِٞ )1987ما يغيان ؤن ؤلاظِاص السام بالٗمل ييب٘ مً مهاصع زالزت عثيؿيت
"ؾحزالقي و والاؽ"(،"Szillag&Wallas "،
ْهي:البيئت ْ اإلاىٓمتْ ،الٗٓامل الٟغصيتْ.حؿِم َظٍ الٗىانغ مجخمٗت في زل ٤ؤهماٍ مسخلٟت ْمخىٖٓت مً ؤلاظِاص ٖلى
الٗاملحنْ ،ل ً٨الٟغْ ١الٟغصيت ججٗل خضجّ جسخل ٠مً ٞغص بلى آزغْ ،عٚم جبايً خضة ؤلاظِاص مً ٞغص بلى ؤزغ بال ؤن َظا
ؤلاظِاص الىاظم ٖلى َظٍ اإلاهاصع يترجب ٖليّ في الجهايت آزاع ؾلٓ٦يت ْهٟؿيت ْصخيت ْظؿماهيت ٖلى الٗاملحن الظيً حٗغيٓا
لِظا ؤلاظِاص٦ ،ما ؤجها جىٓم ؤزاع ؾلبيت ٖلى اإلاىٓمت التي ييخمي بلحها الٗامل .في خحن يغٔ "عوبغث هغػان"Robert "،
)1979ؤن َىا ٥زالر ٖٓامل ؤؾاؾيت لِٟم مهاصع ؤلاظِاص اإلانهي ْهي:اإلاخُلباث الىٟؿيت،خغيت اجساط
("Karasek
ال٣غاع،الضٖم الاظخماعيْ،يغٔ ٦غػا ٥ؤن َظٍ الٗىانغ الشالزت ال جاصر بلى ؤلاظِاص اإلانهي ٖلى خضا،بل الخ٠اٖل بيجها ياصر بلى
خضْر ؤعب٘ خاالث مِىيت ْهي:عمل ؾلبي،عمل مجهض :جدضر ٖىضما جٓ٩ن خغيت اجساط ال٣غاع يي٣ت ْمىسًٟت ْ باإلا٣ابل
جٓ٩ن مخُلباث الٗمل ؤْ الخمل الؿيٓ٩لٓجي مغجٟٗت ؤْ ز٣يلتْ.يؿمي ٦غػاَ ٥ظٍ الٓيٗيت(ْ)Job Strainبطا لم يجض الٟغص
الضٖم الاظخماعي مً الؼمالء الٗمل ْ الغئؾاء ػاصث الٓيٗيت جإػما ْزُٓعة ْ٢ض ؾمِا هغػان ( ،)Iso Strainعمل
مغيذ،عمل وكِ ْيازغ الضٖم الاظخماعي في ٧ل الٓيٗياث ٞيس ٠ٟمً ي ِٛاإلاجِضاث بٓظٓصٍ ؤْ يؼيض في َظا الًِٛ
ٖىض ٚيابّ ْيغجبِ َظا الىمٓطط لغْباع ٦غػا ٥م٘ اؾخليان مدخٓٔ الٗمل ؤْ ٦ما يؿميّ البٌٗ اؾخليان ج٣ييم الٓغْٝ
الىٟؿيت ْ الاظخماٖيت في الٗمل ،الظر يٗغ ٝبـ ْ (JCQ) Job Content Questionnaireحٗخبر َظٍ ألاصاة مً ؤ٦ثر ألاصْاث
اؾخٗماال في ْ٢خىا الخاليْ ،هي حؿخٗمل لدصسيو خاالث ؤلاظِاص اإلانهي الكضيض «ْ Job Strainمً اظل ؤن يٓ٩ن َظا
الاؾخٗما ٫اؾخٗماال صخيدا ْ ،جٓ٩ن اؾخجاباجّ ْهخاثجّ جاصر الظر ْيٗذ لّ يجب ؤن جٓ٩ن َظٍ ألاصاة جخماشخى ْ
السهاثو الش٣اٞيت ْ الاظخماٖيت للبيئت التي َب٣ذ بها٣ٞ،ض ؾٗذ الٗضيض مً الضْ ٫بلى اؾخٗمالّ ًٖ َغي ٤ج٣ىيىّ ٖلى
بيئاث مسخلٟت مجها  :مالحزيا  ،البراػيل ،بيغانٓ٧ ،عيا الجىٓبيت٧،لٓمبيا،الكيليٞ،غوؿاَْ،ظا مً ؤظل جٓٞحر وسخ جخماشخى ْ
السهاثو الش٣اٞيت ْ الاظخماٖيت مجخمٗاتهم ْلٛاتهم ،خيض اظم٘ ٖلماء الىٟـ ٖلى ؤَميت اإلاازغاث الش٣اٞيت ْ
الاظخماٖيت ْجإزحرَا ٖلى همِ ْهٕٓ الاؾخجاباث ،بط ال ييبػي جهٓع ؤن الازخباعاث ْ اإلا٣اييـ الىٟؿيت التي نممذ ْ
اؾخسضمذ في بيئت ما جٓ٩ن نالخت لالؾخسضام في بيئت ؤزغٔ ،ختى ْلٓ حكابهذ جل ٪البيئاث في بٌٗ مخٛحراتها الش٣اٞيت ،
ٞ1اعْ ١الؿيض ٖشمان،)2001( ،الللم و ئصاعة الًؼىٍ الىـؿيت ،ال٣اَغة :صاع ال٨ٟغ الٗغبي،1ٍ ،م.105:
2زًحر ٧ايم خمٓ الٟغيجاث،مٓسخى ؾالمت اللٓػر،بوٗام الكِابي،)2009(،الؿلىن الخىٓيمي مـاَيم معانغة ،ألاعصن :بزغاء لليكغ ْ
الخٓػي٘،1ٍ،م.286
3هاي ٠جٓيم،)2005(،مؿخىياث يؼىٍ العمل وؾبل مىاحهتها في الاحهؼة الامىيت في الغياى ،صعاؾت ماظؿخحر ،ظامٗت هاي ٠الٗغبيت
للٗلٓم ألامىيت ٢ ،ؿم الٗلٓم ؤلاصاعيت،الغياى،اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗٓصيت،م.73
4زالصخي مغاص،)2014(،الاختراق الىـس ي لضي ؤلاَاعاث وعالكخه باإلاجهضاث اإلاهىيت،ؤَغْخت ص٦خٓعاٍ،ظامٗت ٢ؿىُيىت٢ ،ؿم ٖلم الىٟـ،
لٓ٦يا الِاقميم.30
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ٞما يٓ٩ن نالخا لبيئت ما ليـ بالًغْعة نالخت لبيئت ؤزغٔ،صْن حٗضيل ؤْ حٛيحرْ ،إلاا ٧اهذ اإلاخٛحراث الش٣اٞيت ْ
الاظخماٖيت جتر ٥ؤزاعَا بازخالٞاث مخبايىت.
٢ .1ض مؿذ ْاَغة ؤلاظِاص اإلانهي ظل اإلاًِ ،بال ؤجها جخٟاْث في َبيٗتها مً خيض اإلاؿاْلياثَْ ،غي٣ت ألاصاء ْ ،الىخاثج
اإلاترجبت ٖلى الؿلٓ ٥ؤْ ما يٓ٣م بّ الٟغص َْظا الخبايً ياصر بلى صعظاث مخٟاْجت مً ؤلاظِاص الٓاٖ ٘٢ليَّْ . ،ظا ما طَبذ
بليّ بٌٗ الضعاؾاث التي ؤِْغث ؤن الخٗليم مً ؤ٦ثر اإلاًِ التي حؿلب بظِاصا مِىيا ْ هٟؿيا ْظؿميا للمٗلم٦ .ما ؤن
اإلاٗلمحن ْاإلاٗلماث َم مً الٟئاث اإلاِىيت ألا٦ثر حٗغيا لئلظِاص٣ٞ ،ض جهضعث مِىت الخضعيـ ٢اثمت اإلاًِ اإلاجِضة خؿب
جهيي ٠مىٓمت الٗمل الضْليتٖ ْ.لى ؤجها بخضٔ ؤ٦ثر زالر مًِ مؿلبت لئلظِاص٦ ،ما حٗض اإلاضاعؽ يمً ؤٖلى البيئاث
اإلاجِضة في اإلاجخم٘٢ْ .ض ؤ٦ضث ؤلاخهاءاث التي ؤظغيذ مً ٢بل الاجداص الَٓجي للمضعؾحن ( )SNESفي ٞغوؿا ٖلم
٦ )2002كٟذ بالٟٗل ؤن :67مً اإلاٗلمحن يغْن ؤن ؤلاظِاص في الٗمل في مِىتهم ؤ٦ثر مىّ في اإلاًِ ألازغٔ٦ .ما ؤقاع
(
" "François Jarraudفي صعاؾخّ التي الظر وكغ في مجلت الِٓ٣ة التربٓيت بن ؤلاظِاص َٓ اإلاغى اإلانهي الظر يٗاوي مىّ ظل
اإلاٗلمحن ْْ٣ٞا للضعاؾتٞ ،ةن هه ٠اإلاٗلمحن ( ):47يٗاوي مً ؤلاظِاص الٗاَٟي ،جبضص الصسهيت( :56جضَٓع خاص في
الٗال٢اث للُالب)." ،ؤِْغث صعاؾت مً )Mutuelle générale de l’Éducation nationale( MGENفي ٦ىضا ٖام 2001ؤن
اإلاٗلمحن يٗاهٓن ٦شحرا مً ٚحرَم مْٟٓي اإلاًِ ألازغٔ مً ؤمغاى مٗيىت :ألاعْ ،١الهضإ الىهٟيْ ،الٓ٣باء اإلاىُ٣يت،
 )2002ؤن :30مً
ْالتهاباث الجِاػ الخىٟسخي ْ الهٓحي ْ .باإلياٞت بلى طل٣ٞ ٪ض ؤ٦ضث مىٓمت الخٗاْن ْالخىميت ( l’OCDE
 )2005بإن ٖلماء الىٟـ
اإلاٗلمحن ٦ىضر الجضص٢ ،امٓا بالخسلي ًٖ ْْاثِٟم في الؿىٓاث السمـ ألاْلى ْيكحر الؿٗاصاث (
٢غعْا ؤن الجِض الٗهبي الظر يهغ ّٞاإلاٗلم في الخضعيـ زال ٫ؾاٖت ػمىيت ْاخضة يٗاص ٫الجِض الظر يً٣يّ ؤر مْٓ٠
آزغ ليؿخٛل بةخضٔ الّٓاث ٠ؤلاصاعيت ألازغٔ ْٖلى َظا ألاؾاؽ ظاءث صعاؾدىا الخاليت لخ٣ضيم اؾخليان مدخٓٔ الٗمل،
ْاؾخٗمالّ ًٖ َغي ٤ج٨ييٖ ّٟلى البيئت الجؼاثغيت ٖلى ٖيىت مً ؤؾاجظة الخٗليم الابخضاجي بٓاليت ؤم البٓاقي ْهي بيئت
جسخل ٠في زهاثهِا ًٖ البيئاث التي ٢جن ٖلحها َظا الاؾخليان من ٢بل .خيض ْظب ٖليىا ألازظ بٗحن الاٖخباع ألاَغ
الش٣اٞيت ب٩ل مخٛحراتها ْ التي ؾٓ ٝجازغ في الٗمل ٖلى ج٣ىيىّ ْ اؾخسغاط صالالث الهض ْ ١الشباث.
أؾئلت الضعاؾت:
بن جد٣ي ٤ؤَضا ٝالضعاؾت يغجبِ بجملت مً ألاؾئلت اإلاخٗل٣ت باالؾخليان ْبىٓصٍْ ،بٗيىت البدض ْزهاثهِاَ ْ،ظٍ ألاؾئلت
هي:

1مدمض خمؼة ؤمحر زان،)1411(،جلىحن ازخباع جىعوـ للخـىحر ؤلابضاعي اليسخت اإلاهىع ( )1على اإلاىُلت الؼغبيت للمملىت
الؿعىصيت،مجلت ظامٗت ؤم ال٣غٔ  ،الؿىت الشالشت ،الٗضص الغاب٘ .
2خمضر ياؾحن ْآزغْنٖ )1999(،لم الىــ الهىاعي و الخىٓيم بحن الىٓغيت و الخُبيم ،صاع ال٨خاب الخضيض ْ الخٓػي٘1ٍ ،
3مؿٗٓصر عيا ،مإقغاث الًؼِ الىـس ي لضي اإلاعلمحن ،صعاؾت ملاعهت بحن اإلاعلمحن في الجؼاةغ وصبي ،ظؼايغؽ .يٓم .2010 – 10 - 27
? Philippe Menkoué ،L’enseignement : une profession à haut risque de stress
Flora Yassine. Le stress des enseignants. Sciences humaines 02/04/2012.
6 Nathalie Houlfort. Frédéric Sauvé. Santé psychologique des enseignants de la Fédération autonome de l’enseignement.
École nationale d’administration publique. Janvier 2010. Montréal.p5
4
5

7مؿٗٓصر عيا ،مإقغاث الًؼِ الىـس ي لضي اإلاعلمحن ،صعاؾت ملاعهت بحن اإلاعلمحن في الجؼاةغ وصبي ،ظؼايغؽ .يٓم .2010 – 10 - 27
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ما صالالث الهضق؟
 ما ٢يمت ْمؿخٓٔ صاللت مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل بىض مً بىٓص الاؾخليان ْ البٗض الظر ييخمي بليّ طل ٪البىض٦ ،ماقغ ٖلى
نض ١بىاء الاؾخليان.
 ما ٢يمت ْمؿخٓٔ صاللت مٗامل الاعجباٍ بحن ٧ل بٗض مً ؤبٗاص الاؾخليان الغبٗت ْ الضعظت ال٩ليت لالؾخليان.
 ما اإلآ٩هاث الٗامليت لالؾخليان ٦ما ي٨كٖ ٠ىّ الخدليل الٗاملي ْجضْيغ ٞاعيما٦ـ ٦ ،ماقغ ٖلى الهض ١الٗاملي.
 ما ٢يمت اإلاخٓؾُاث ْ"ث" للٟئخحن ٦ ،ماقغ ٖلى الهض ١الخمحزر.
ما صالالث الثباث؟
 ما ٢يمت مٗامالث الشباث اإلادؿٓبت بةٖاصة جُبي ٤الاؾخليان ٖلى ٖيىت ؤؾاجظة الخٗليم الابخضاجي.
 ما ٢يمت مٗامالث الشباث اإلادؿٓبت بُغي٣ت الخجؼثت الىهٟيت لالؾخليان ٖلى ٖيىت ؤؾاجظة الخٗليم الابخضاجي.
 ما ٢يمت مٗامالث ؤلٟا ل٨غْهبار لالؾخليان٦ ،ماقغ للشباث.
أَميت الضعاؾت:
جخجلى ؤَميت الضعاؾت الخاليت في ٖضة ظٓاهب هٓغيت ْ ؤزغٔ ٖمليت ْ هي ٧األحي:
ألاَميت الىٓغيت:
الجاهب ْ اإلآيٕٓ الظر جخٗغى لّ الضعاؾت ٓ٧ ،هّ ؤْ ٫صعاؾت ج٣ام ٖلى البيئت الجؼاثغيت ْالٗغبيت  -في خضْص ٖلمالباخشت.
ب٦ما ٫اليؿ ٤البدثي اإلاخٗاعٖ ٝليّ َْٓ ،اؾخ٨ما ٫ما ْٖ ٠٢ليّ باخشٓن ٦ثر مً ٢بل٦ ،ما ؤجها بياٞت ظضيضة للترارالىٓغر ْ اإلايضاوي خٓ ٫مٓيٕٓ الخ٨يي ٠الزخباعاث الىٟؿيت السانت باإلظِاص اإلانهي.
ألاَميت العلميت:
 جٓٞحر ؤصاة ٢ياؾيت ٖاإلايت في مجا ٫جٓ٣يم مدخٓٔ الٗمل يم ً٨اؾخسضامِا ْالغٓ٧ن بلحها بٗض الخد٣ي ٤زهاثهِا
ال٣ياؾيت ْالخ٣ىيييت.
أَضاؾ الضعاؾت:
يخمشل الِض ٝالغثيـ للضعاؾت في ج٨يي ٠اؽجليان اإلادخٓٔ الٗمل  ْ )Job Content Questionary(JCQبٖضاص وسست ٖغبيت
مً اؾخليان مدخٓٔ الٗمل لغْباع ٦غػا (JCQ) ٥نالخت للخُبي ٤في البيئت الجؼاثغيت ْ ،يخٟغٕ َظا الِض ٝالغثيـ بلى
ألاَضا ٝالٟغٖيت الخاليت:
 جغظمت بىٓص اؾخليان اإلادخٓٔ الٗمل).(JCQ
 صعاؾت زهاثو اؾخليان اإلادخٓٔ الٗمل) ْ (JCQاؾخسغاط صالالث نضْ ّ٢زباجّ.
الضعاؾاث الؿابلت:
٢جن اؾخليان مدخٓٔ الٗمل لغْباع ٦غػا ٥في 31بيئت َْظا خؿب مغ٦ؼ( ، )jcqcenter.orgل٧ ً٨ل جل ٪الضعاؾاث ٧اهذ في
بيئاث ؤظىليتْ ،لم ج ً٨مً بيجها ْال صعاؾت في البيئت الٗغبيتْ .مً اإلاالخٔ في ثل ٪الضعاؾاث ؤجها َب٣ذ ٖلى ٖيىاث مً
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ُ٢اٖاث مسخلٟت (حٗليم ،صخت ،ا٢خهاصر ،خغةْ )...اؾخسضمذ وسخ مسخلٟت مً الاؾخليان مجها مً اؾخسضمذ وسخ
جغاْخذ بىٓصَا بحن( 18بىض بلى 52بىض)ْ.مً بحن َظٍ الضعاؾاث،صعاؾت " )2006(،" Isabelle Niedhammer & allبعىىان "
السهاثو الؿيٓ٩مجغيت لليسست الٟغوؿيت الؾخليان مدخٓٔ الٗمل :هخاثج اإلاسر الَٓجي َ"SUMERضٞذ بلى الخٗغٖ ٝلى
ٖ )24486امال ْ ،اؾخسضم الباخشٓن
السهاثو الؿيٓ٩متريت لالؾخليانَْ ،ب ٤الاؾخليان وسست 26بىض ٖلى ٖيىت ٓ٢امِا(
 )0.74ؤما الهض٩ٞ ١ان بُغي ٤الهض ١الٗاملي ْبييذ الىخاثج
-0.64
لخ٣ضيغ الشباث مٗامل ؤلٟا ٦غْهبار ْ ٢ض جغاْح بحن (
حكب٘ بىٓص الاؾخليان ٖلى ؤعب٘ ٖٓامل .
 )2007بٗىٓان :
ؤما بسهٓم الاعجباٍ بحن ألابٗاص ٞيما بيجها ٣ٞض ٧ان اعجباٍ يٗي ٠ظضا٦ْ.ظا صعاؾت"(،" Ki-Do Eum & all
السهاثو الؿيٓ٩متريت لليسست الٓ٩عيت الؾخليان مدخٓٔ الٗملٖ :حنة مً الٗاملحن في الغٖايت الصخيت" ْجٓ٩هذ ٖيىت
ٖ )338امل بالُ٣إ الهخي ْاؾخسضمذ وسست 32بىض َْضٞذ الضعاؾت بلى ال٨ك ًٖ ٠السهاثو
الضعاؾت مً (
)0.52
الؿيٓ٩متريت لالؾخليان في البيئت الٓ٩عيت ٢ْ ،ام الباخض بخ٣ضيغ الشباث ًٖ َغي ٤ؤلٟا ل٨غْهبار ٣ٞض ٧ان ا٦بر مً (
ْ )157ازلذ ؤن الاؾخليان زابذ ؤما الهضٞ ١خم خؿابّ ًٖ َغي٤
ًْٖ َغي ٤الخُبيْ ٤بٖاصة الخُبيٖ ٤لى ٖيىت مً (
الهض ١الٗاملي خيض حكبٗذ بىٓصٍ ٖلى زالر ٖٓامل  ْ.صعاؾت " )2011(،"Viviola Gómez Ortizبعىىان " جدضيض اإلاهاصع
الىٟؿٓاظخماٖيت في الٗمل  :السهاثو الؿيٓ٩متريت اؾخبيان إلادخٓٔ الٗمل لضٔ ٖيىت مً الٗما ٫ؾٓهسا ٫الٓ٩لٓمبيحن"
ٖ)1236امل بالُ٣إ الهخي ْ،ؾاث٣ي الكاخىاثْ ،مًِ اإلاسخلٟت ،بهض ٝاؾخسغاط
َب ٤الاؾخليان ٖلى ٖيىت مٓ٩هت مً(
السهاثو الؿيٓ٩متريت لالؾخليان طْ وسست 27بىضْ ،اؾخسضم الباخشحن للخإ٦ض مً الشباث مٗامل ؤلٟا ل٨غْهبار ْ الظر
 )0.36ؤما الهض٣ٞ ١ض ًٖ َغي٤
-0.26
٦ )0.81ما اؾخسضم مٗامل الاحؿا ١الضازلي بحن البىٓص ْ٢ض بل( ٜ
-0.49
جغاْح ما بحن (
الهض ١الخالػمي م٘ اؾخليان )ْ (ERIصلذ الىخاثج ٖلى ْظٓص اعجباٍ ايجابي يٗي ٠بحن الاؾخلياهحن بياٞت بلى طال٪
اؾخسضم الخدليل الٗاملي لخ٣ضيغ الوص ١خيض حكبٗذ ٖيىت ؾاث٣ي الؿياعاث ٖلىٖٓ 5امل ْ اإلامغيحن ٖلىٖٓ 7امل ْ
 )2006بعىىان ":الهض ْ ١الشباث الؾخليان مدخٓٔ
اإلاًِ اإلاسخلٟت ٖلى ٖٓ 6امل .صعاؾت "(،" Azlihanis Abdul Hadi& all
الٗمل لغْباع ٦غػاٖ ٥لى مضعسخي اإلاغخلت الشاهٓيت في ٓ٧جابهاعْ٦ ،يالهخان،مالحزيا" َْب ٤الاؾخليان 27بىض ٖلى ٖيىت
ٓ٢امِا()68ؤؾخاط مغخلت زاهٓيتَ ،ضٞذ الضعاؾت بلى جدضيض الشباث الظر جم ج٣ضيغٍ ًٖ َغي ٤ؤلٟا ل٨غْهبار خيض جغاْح بحن
 )0.13ؤما الهضٞ ١خم خؿابّ ًٖ َغي ٤الهض ١الٗاملي
-0.10
٦ )0.84ما اؾخسضم مٗامل الاحؿا ١الضازلي ْ٢ض بل( ٜ
-0.5
(
خيض حكبٖذ بىٓصٍ ٖلى زالر ٖٓامل .ؾاَمذ َظٍ الضعاؾاث في جٓظيّ الباخشت بلى ؤَم ؤهٓإ الهض ْ ١الشباث اإلاؿخسضمت
مً اظل جدضيض السهاثو الؿيٓ٩متريت ،بياٞت بلى الىخاثج اإلاخٓنل بلحها ْاٖخباعَا ؤعييت للضعاؾت الخاليت.

Isabelle Niedhammer Valérie Ganem L. Gendrey Sandra David .Stéphanie Degioanni,(2006) .Propriétés psychométriques
« de la version française des échelles de la demande psychologique, de la latitude décisionnelle et du soutien social du
Job Content Questionnaire » de Karasek : résultats de l'enquête nationale SUMER. Santé Publique. S.F.S.P. 3 (Vol. 18).
2 Ki-DoEum · Jian Li · Hyung-JoonJhun ·Jong-Tae Park · Sang-Woo Tak · Robert Karasek ·Sung-Il
Cho,(2007),Psychometricproperties of the Korean version of the job content questionnaire: data fromhealth care
workers .Int ArchOccup Environ Health
3 Viviola Gómez Ortiz)2011( ,Assessment of psychosocial stressorsatwork: psychometricproperties of the JCQ in
Colombianworkers. RevistaLatinoAmericana de PsicologíaVolumen 43 No 2 .
4 Azlihanis Abdul Hadi, NyiNyiNaing, Aziah Daud. RusliNordin,(2006)Reliability AndConstructValidity Of The Malay Version
Of The Job Content Questionnaire (Jcq) AmongSecondarySchoolTeachers In Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Health
Campus. UniversitiSains Malaysia, Vol37.no6.november.
1
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مـاَيم الضعاؾت :جخدض مـاَيم الضعاؾت الخاليت ٞيما يلي:
حعغيف ؤلاحهاص اإلانهي :طَب  karasekبلى حٗغي ٠ؤلاظِاص ٖلى ؤهّ ؤلاجها ٥البضوي ْ الظَجي الىاجج ًٖ الٗبء الىٟسخي للٗمل م٘
يي ٤ؤْ اوٗضام الخغيت في اجساط ال٣غاع ْٚياب ؤْ جضوي الضٖم الاظخماعي.
حعغيف الهضق ئحغاةيا:هي ٢يم مٗامل نض ١الخٓ٩يً الٟغضخي ْ٢يم مٗامل الخميحز ْ ٢يم الخدليل الٗاملي الؾخليان
مدخٓٔ الٗمل لغْباع ٦غػا.)٥
حعغيف الثباث ئحغاةيا :هي ٢يم مٗامالث زباث ؤلٟا ل٨غْهبار ْ٢يم مٗامل الخجؼثت الىهٟيت ْبٖاصة الخُبي ٤الؾخليان
مدخٓٔ الٗمل لغْباع ٦غػا.٥
ئحغاءاث الضعاؾت اإلايضاهيت:
جىاْلذ الباخشت ؤَم ؤلاظغاءاث التي جم بثباِٖا لخد٣ي ٤ؤَضا ٝالضعاؾتْ .ل٣ض جمشلذ َظٍ ؤلاظغاءاث في ازخياع مىهج
الضعاؾت اإلاالثمْ ،ازخياع مجخم٘ ْٖيىت الضعاؾت ْؤصْاتها ْ ،ؤَم ألاؾاليب ؤلاخهاثيت التي ؾدؿخسضم في اؾخسغاط هخاثجِا .
مىهج الضعاؾت:
اٖخمضث الباخشت في الضعاؾت الخاليت ٖلى اإلاىهج الٓنٟي الذخليلي ،خيض يٗض اإلاىهج اإلاالثم لُبيٗت َظٍ الضعاؾتْ ،
لؤلَضا ٝالتي حؿعى بلى جد٣يِ٣ا ْيكمل َظا الجؼء مً الضعاؾت ما يلي:
مجخمع الضعاؾت:
)3348ؤؾخاط.
جم جدضيض مجخم٘ الضعاؾت الخاليت ليٓ٩ن ظمي٘ ألاؾاجظة اإلاغخلت الابخضاثيت ْ اإلا٣ضع ٖضصَم بـ (
عيىت الضعاؾت:
اؾخش صمذ الباخشت زالر ٖيىاث ،ألاْلى ٧ان ٓ٢امِا ( )4ؤؾاجظة مً اظل ج٣ضيغ مٗامل نض ١الترظمتْ ،الٗيىت الشاهيت ٧ان
حجمِا ( )30ؤؾخاطا مً اظل ج٣ضيغ مٗامل الشباث الاؾخ٣غاع ًٖ َغي ٤الخُبي ْ ٤بٖاصة الخُبي ٤ؤما ٖيىت الخ٣ىحن ٣ٞض
 )133ؤؾخاط ابخضاجي ٦ما يٓضخّ الجضْ ٫ا٫جالي :
٧اهذ (
حضوٌ عكم ( :)01جىػع عيىت الضعاؾت وجىػعها خؿب الجيـ

خؿب الجيـ

عيىت الخلىحن

عيىت ئعاصة الخُبيم

الترحمت

طهغ

41

12

1

أهثى

92

18

3

133

30

04

اإلاجمىع

خضوص الضعاؾت:
جم جىٟيظ الضعاؾت ْجُبيِ٣ا ْخؿاب هخاثجِا ْجٟؿحرَا يمً:
1زالصخي مغاص،)2014( ،الاختراق الىـس ي لضي الاَاعاث وعالكخه باإلاجهضاث اإلاهىيت  ،اَغْخت ص٦خٓعاٍ ،ظامٗت ٢ؿىُيىت٢ ،ؿم ٖلم الىٟـ ،لٓ٦يا الِاقمي .
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 2015وخضوص مياهيت :مغجبُت بم٩ان جُبي ٤الضعاؾت ْ ،سخب ٖييخّ ألاؾاؾيت ْهي ْاليت
-201
خضوص ػماهيت  :جخمشل بالٗام4
ؤم البٓاقي.
خضوص بكغيت :جخمشل في ظمي٘ ؤؾاجظة الخٗليم الابخضاجي.
أصواث الضعاؾت:
 اقخملذ م٣اييـ الضعاؾت الخاليت ٖلى:اؾخليان مدخٓٔ الٗملْ JCQالظر ؤٖضٍ " عوبغ هغػان "  َْٓ Robert Karazekؤصاة الضعاؾت ألاؾاؾيت التي حٗمل الباخشت
ٖلى ج٨ييِٟا ٖلى البيئت الجؼاثغيت.
ونف الاؾخبيان JCQو َغيلت الخُبيم والخصخيذ:
 ونف الاؾخبيان:جخٓ٩ن ْع٢ت ؤلاظابت الؾخليان مً( )27بىض جمذ نياٚتها باالججاَحن اإلآظب ْالؿالبْ ،يخٓ٩ن الاؾخليان مً ؤعبٗت ؤبٗاص
عثيؿيت ْهي:خغيت اجساط ال٣غاع،اإلاخُلباث الىٟؿيت ،الضٖم الاظخماعيْ ،اوٗضام ألامً الْٓيٟي ،باإلياٞت بلى ؤن َىا ٥ؤبٗاص
ٞغٖيت لبٗض خغيت اجساط ال٣غاع َْما :مِاعة اجساط ال٣غاع ،الؿلُت في اجساط ال٣غاع،ؤما بٗض الضٖم الاظخماعي ٣ٞض ٧اهذ ؤبٗاصٍ
الٟغٖيت ٧اآلحي:صٖم ا٫ػمالء ْ صٖم اإلاكغ٧ْ ،ٝل بٗض مً َظٍ ألابٗاص يدخٓر ٖلى مجمٖٓت مً البىٓص مٓػٖت ٦ما في
الجضْ ٫الخالي:
حضوٌ عكم( :)02يىضح جىػع بىىص الاؾخبيان على ألابعاص الغةيؿيت و ألابعاص الجؼةيت
ألابعاص
خغيت اجساط
ال٣غاع

عضص البىىص

مِاعة اجساط ال٣غاع

6

ؾلُت في اجساط ال٣غاع

3

مخُلباث الىٟؿيت
الضٖم
الاظخماعي

5

صٖم الؼمالء

4

صٖم الغئؾاء

4

اوٗضام ألامً الْٓيٟي

3

الخُبيم:
يم ً٨جُبي ٤اؾخليان مدخٓٔ الٗمل ؾٓاء في اإلآ ٠٢الٟغصر ؤم الجمعيْ ،يؿخٛغ ١مٗٓم اإلاٟدٓنحن في ؤلاظابت ٖليّ
مً ٖكغ بلى زمـ ٖكغة ص٢ي٣ت٢ْ ،ض ْيٗذ حٗليماث الؾخليان٧ْ،اهذ مسخهغة ْبؿيُتْ،جدضص إلاٟدٓم مباقغة
اإلاُلٓب مىّ ٖىض ؤلاظابت٦،ما ْيٗذ ؤعب٘ بضاثل ٖىض لئلظابت ْٖىض الاؾخجابت الؾخليانٞJCQان اإلاٟدٓنحن يٓ٣مٓن بٓي٘
ٖالمت ( )xفي وسست الٓع٢يت ؤمام البضيل اإلاىاؾب.
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الخصخيذ:
ي٣ابل ٧ل بىض مً بىٓص الاؾخليان ؤعب٘ بضاثل لئلظابت ٖلى م٣ياؽ لي٨غث ْهي " :ال ؤْاٖ ٤ٞلى ؤلاَالٚ" ،"١حر
مٓا"،"٤ٞمٓا "،"٤ٞمٓاْ ٤ٞبكضة" بياٞت البضاثل ألازغٔ.
ْ٢ض عْعي في نياٚت جغظمت البضاثل ؤن جٓ٩ن مخمايؼة اإلاٗجى ال ؤن جٓ٩ن مغب٨ت للمؿخجيب.
مً اظل جدضيض صعظت البىٓص حُٗى للبىٓص ألاعب٘ ْٖكغيً ألاْلى ْ البىض ألازحر في الاؾخليان صعظت جتراْح بحن (1الىْ )4في
البىض ع٢م( )25حُٗى لّ صعاظاث بحن (ْ )9-4-4-4-1البىض ع٢م ( )26صعظاث جتراْح بحن (1الىْ ، )5يٓ٩ن الخصخيذ ْبُٖاء
الضعظاث ٖلى اؾخماعة مسههت لِظا الٛغى.
يخٓ٩ن الاؾخليان مً ؤعبٗت ؤبٗاص ْهي:خغيت اجساط ال٣غاع،اإلاخُلباث الىٟؿيت،الضٖم الاظخماعي،اوٗضام ألامً الْٓيٟي٧ْ ،ل
بٗض لّ َغي٣ت جصخيذ مسخلٟتْ ،ل٩ي حؿخسغط الضعظت ال٩ليت لالؾخليان،ججم٘ بلؿاَت صعظاث ٧ل بٗض ْ ٤ٞاإلاٗاصالث
الخاليت:
 مِاعة اجساط ال٣غاع =[ ؽ+1ؽ+3ؽ+5ؽ+7ؽ-5(+ 9ؽ2x] )2 ؾلُت في اجساط ال٣غاع=[( x2ؽ+4ؽ+6ؽ2x] )8خغيت اجساط اللغاع= مهاعة اجساط اللغاع  +ؾلُت اجساط اللغاع
مخُلباث الٗمل=( x3ؽ+10ؽ-15(2+)11ؽ-13ؽ-14ؽ)15
 صٖم الؼمالء= ؽ+17ؽ+18ؽ+19ؽ20 صٖم اإلاكغ =ٝؽ+21ؽ+22ؽ+23ؽ24الضعم الاحخماعي= صعم الؼمالء +صعم اإلاكغؾ
 اوٗضام ألامً الْٓيٟي :ؽ+25ؽ-5(+27ؽ)16أؾاليب الخدليل ؤلاخهاتي:
جم اؾخسضام ألاؾاليب ؤلاخهاثيت الٓنٟيت ْ الخدليليت مشل:
 اإلاخٓؾُاث ْالاهدغاٞاث اإلاٗياعيت ،الغبيٗان ألاٖلى ْألاصوى ،ازخباع(ث) ،مٗامل اعجباٍ بحرؾٓن،الضعظاث الخاثيت،الخدليلالٗاملي،الالخٓاءْ،اؾخسضام مٗاصلت ؤلٟا ل٨غْهبارْ ،طل ٪بمؿاٖضة بغهامج الغػم ؤلاخهاثيت للٗلٓم الاظخماٖيت (.(SPSS،22
ئحغاءاث الضعاؾت :
الخهىٌ على الاؾخبيان:
جم الخهٖٓ ٫لى ؤلاطن مً الىاقغ( )jcqcenter.orgباؾخسضام اؾخليان مدخٓٔ الٗمل ْ JCQجغظمت الاؾخليان ْ الخٗليماث ْ
الخصخيذ بهض ٝاؾخسضامّ في َظٍ الضعاؾت.
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ئعضاص الهيؼت العغبية الؾخبيان اؾخبيان اإلادخىي العمل :JCQ
إلٖضاص الاؾخليان للخُبي ٤في البيئت الجؼاثغيت  ،جم بظغاء ما يلي:
أوال :جغحمت بىىص اؾخبيان مدخىي العمل ونضق جغحمخه"
ل٣ض جد ٤٣نض ١الترظمت لالؾخليان ٖلى الىدٓ الخالي:
٢ امذ الباخشت بترظمت ؤْليت لبىٓص الاؾخليان بلى اللٛت ال٘عبيت .
٢ ام مترظمان مخسههان في اللٛت الاهجلحزيت بترظمت بىٓص الاؾخليان بلى اللٛت الٗغبيت .
 جم جٓخيض الترظماث الشالر في وسست مٓخضة ْٖغيِا ٖلى مترظم مخسهو في اإلاجا ٫مً اظل ببضاء الغؤر بهضص مضٔ
مُاب٣تها لؤلنل ألاظىبي.
 زم بُٖاء اليسست اإلاترظمت بلى اخض اإلاترظمحن ممً لم يؿب ٤لّ الاَالٕ ٖلى الىو ألانلي لٛغى بٖاصة جغظمتها بلى اللٛت
الاهجلحزيت مغة ؤزغٔ.
 جمذ اإلا٣اعهت بحن الىو ألانلي ْ الترظمت الاهجلحزيت الجضيضة٢ْ ،ض جبحن مً زالَ ٫ظٍ اإلا٣اعهت ؤن الهياٚت الخٗبحريت
ألٚلب البىٓص ٧اهذ مدكابّ.
 زم جٓػي٘ اليسسخحن الٗغبيت ْ الاهجلحزيت ألانليت ٖلى ٖيىت ٓ٢امِا ()04ؤؾاجظة الظيً يجيضْن اللٛخحن ْجم خؿاب
مٗامل الاعجباٍ بحن اليسسخحن.
نضق الترحمت:
حضوٌ عكم ( :)03يىضح معامالث الاعجباٍ بحن ألابعاص و الضعحت اليليت لالؾخبيان في اليسخخحن العغبيت و الاهجلحزيت
معامل الاعجباٍ

ألابعاص
اجساط اللغاع
Job Decision Latitude
مخُلباث الىـؿيت
Job Demande
صعم الاحخماعي
Social Support
اوعضام آلامً

0.93
0.91
0.92
0.7

Job Insecurity
الضعحت اليليت

0.98

Total Score
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الخعليم:
َْ )0.98ظا
مً الجضْ ٫يخطر مٗامالث الاعجباٍ بحن الضعظت ال٩ليت لالؾخليان في وسسخّ الاهجلحزيت ْ اإلاٗغبت ٧ان اعجباٍ(
-0.7
اعجباٍ ٖالي  ،ؤما بسهٓم ألابٗاص ٣ٞض جغاْخذ مٗامالث اعجباٍ ؤبٗاص الاؾخليان بيسسخيّ الٗغبيت ْ الاهجلحزيت بحن(
ْ )0.92هي ألازغٔ مٗامالث مغجٟٗت.
عغى هخاةج الضعاؾت:
جدضيض اعخضاليت الخىػيع:
)133ؤؾخاطا جم خؿاب اإلاخٓؾِ الخؿابي ،الٓؾيِ ْ اإلاىٓاْ ٫
بٗض جصخيذ اؾخجاباث ؤٞغاص ٖيىت الضعاؾت البالٖ ٜضصَا(
الخبايً لضعظاتهم ٖلى الاؾخليان ْ الجضْ ٫ع٢م ( )04يٓضر طل.٪
حضوٌ عكم ( :)04يىضح اإلاخىؾِ الخؿابي ،الىؾيِ و اإلاىىاٌ و الاهدغاؾ اإلاعياعر
ألاؿغاص

اإلاخىؾِ الخؿابي

الىؽيِ

اإلاىىاٌ

الاهدغاؾ اإلاعياعر

133

108.93

109

115

12.64

الخعليم:
يالخٔ مً الجضْ ٫ع٢م ( )04ؤن ٢يم اإلاخٓؾِ الخؿابي ْ ،الٓؾيِ ْ ،اإلاىٓا ٫مخ٣اعبت بلى صعظت ٦بحرة ،مما يكحر بلى ؤن
صعظاث ؤٞغاص ٖيىت الخ٣ىحن ٖلى اؾخليان مدخٓٔ الٗمل ٢غيبت ظضا مً الخٓػي٘ الُبيعي.
مإقغاث الهضق الؾخبيان JCQ
نضق الخىىيً الـغض ي:
ْ٢ض جم جدضيض ماقغ الهض ١الٟغضخي لالؾخليان ًٖ َغي ٤خؿاب مٗامالث الاعجباٍ بحن ٧ل بىض ْ البٗض الظر ييخمي
بليّ ْطل ٪باليؿبت لجمي٘ ؤٞغاص الٗيىت ْالجضاْ ٫الخاليت جٓضر مٗامالث الاعجباٍ بحن صعظت البىض ْ البٗض الظر ييخمي بليّ،
ْيؿخسضم َظا ؤلاظغاء ؤلاخهاجي لٗؼ ٫ؤهٓإ مٗيىت مً البىٓص ؤْ خظِٞا.
بعض خغيت اجساط اللغاع:
حضوٌ عكم(:)05يىضح مهـىؿت الاعجباٍ وصالالث معامل الاعجباٍ بحن البىىص و الضعحت اليليت لبعض خغيت اجساط اللغاع
1

البىىص

1

1
**

3

4

,224** ,340**0
1

*

5

3

-0,006 ,465 0 ,184 0

4

,184*0 ,224**0

5

,267**0 ,465**0 0,118

1

7

,425**0 -0,021 -0,115 0,118
**

,340 0

6

8

0,057

0,119 ,314**0 ,267**0
1

**

9

مهاعة اجساط
اللغاع

ؾلُت اجساط
اللغاع

بعض خغيت اجساط
اللغاع

0,03

,352**0

,284**0

,345**0

,247

0,12

,585 0

,222 0

,361 0

0,122

0,05

,229**0

,746**0

,700**0

,708**0

,305**0

,468**0

,338**0 -0,038 ,298**0 ,384**0
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1

0,157

,378**0 -0,007

,365**0

,640**0

,651**0

0,157

1

,271**0 0,156

,518**0

,218*0

,338**0

-0,004

,171*0

,578**0

,541**0

1

,671**0

,202*0

,370**0

7

-0,021

0,057

0,119

8

**,425

**,247

-0,007 -0,038 0,122

9

0,034

0,122

-0,004 ,271**0 ,378**0 ,338**0 0,046

1

0,156

مهاعة
اجساط ,671 0 ,171 0 ,518 0 ,365 0 ,708 0 ,229 0 ,585 0 ,352 0
اللغاع
**

**

**

**

**

**

**

*

1

ؾلُت
اجساط ,202 0 ,578 0 ,218 0 ,640 0 ,305 0 ,746 0 ,222 0 ,284 0
اللغاع

,384 0

بعض
خغيت
,370**0 ,541**0 ,338**0 ,651**0 ,468**0 ,700**0 ,361**0 ,345**0
اجساط
اللغاع

,621**0

**

**

*

**

*

**

*

**

**

**

,384 0

1

,962**0

**

,621 0

**

,962 0

1

**الاعجباٍ صاٖ ٫ىض مؿخٓٔ
0.01
الخعليم:
يخطر مً البياناث في الجضْ ٫ع٢م ( )05بلى ؤن ظمي٘ مٗامالث الاعجباٍ بحن بىٓص الاؾخليان(ْ )9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
 )0.01ؤما بحن البىٓص ْ البٗض الغثيسخي ٣ٞض
ْ )0.746هي صالت بخهاثيا ٖىض مؿخٓٔ الضاللت(
-0.222
ألابٗاص الٟغٖيت جغاْخذ بحن (
 )0.01ؤما بسهٓم الاعجباٍ بحن البٗض الغثيسخي(خغيت اجساط
ْ )0.700هي ألازغٔ صالت ٖىض مؿخٓٔ الضاللت (
-0.338
جغاْخذ بحن(
ْ )0.962هي مٗامالث
-0.621
ال٣غاع) ْ ؤبٗاصٍ الٟغٖيت( مِاعة اجساط ال٣غاع ،ؾلُت في اجساط ال٣غاع) ٣ٞض جغاْح مٗامالٍ بحن(
مٓظبت ْٓ٢يتَْ ،ظا يٗجي ؤن بٗض اجساط ال٣غاع بجمي٘ بىٓصٍ ْؤبٗاصٍ الٟغٖيت يخمخ٘ بضالالث مً نض ١الاحؿا ١الضازلي،
ْيم ً٨الٓزٓ ١بّ في ال٨ك ًٖ ٠مؿخٓياث ؤلاظِاص اإلانهي.
اإلاخُلباث الىـؿيت:
حضوٌ عكم(:)06يىضح مهـىؿت الاعجباٍ وصالالث معامل الاعجباٍ بحن البىىص و الضعحت اليليت لبعض اإلاخُلباث الىـؿيت
البىىص

10

11

13

14

15

اإلاخُلباث الىـؿيت

10

1

-0,161

**-,286

,209*0-

,268**0-

,606**0

11

-0,161

1

,190*0-

,331**0-

0,078

,392**0

13

,286**0-

,190*0-

1

,406**0

0,128

,666**0-

14

,209*0-

,331**0-

,406**0

1

,385**0

,736**0-

15

,268**0-

0,078

0,128

,385**0

1

,575**0-
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,666**0-

,392**0

,575**0-

,736**0-

1

**الاعجباٍ صاٖ ٫ىض مؿخٓٔ
0.01
الخعليم:
يخطر مً البياهاث في الجضْ ٫ع٢م ( )06بلى ؤن ظمي٘ مٗامالث الاعجباٍ بحن بىٓص الاؾخليان( ْ )11،10بٗض اإلاخُلباث
 )-0.736ؾالبت ْهي ظميِٗا
(،)-0.575
 )0.600مٓظبت .ؤما البىٓص (٤ٞ )15،14،13ص جغاْخذ بحن (
-0.392
الىٟؿيت جغاْخذ بحن (
َْ ،)0.01ظا يٗجي ؤن بٗض اإلاخُلباث الىٟؿيت بجمي٘ بىٓصٍ يخمخ٘ بضالالث مً نض١
صالت بخهاثيا ٖىض مؿخٓٔ الضاللت(
الاحؿا ١الضازليْ ،يم ً٨الٓزٓ ١بّ في ال٨ك ًٖ ٠مؿخٓياث ؤلاظِاص.
الضعم الاحخماعي:
حضوٌ عكم( :)07يىضح مهـىؿت الاعجباٍ وصالالث معامل الاعجباٍ بحن البىىص و الضعحت اليليت لبعض الضعم الاحخماعي
24

صعم
الؼمالء

صعم
الغؤؾاء

الضعم الاحخماعي

,403**0 ,284**0 ,246**0 ,465**0 ,572**0 ,672**0

,387**0

,781**0

,385**0

,641**0

,517**0 ,320**0 ,380**0 ,640**0 ,829**0

,514**0

,914**0

,505**0

,785**0

,552**0 ,333**0 ,424**0 ,607**0

,420**0

,884**0

,504**0

,768**0

,558**0 ,221*0 ,343**0

,335**0

,819**0

,427**0

,687**0

18

البىىص

17

17

1

18

,672**0

19

,829**0 ,572**0

20

,607**0 ,640**0 ,465**0

1

19

1

20

1

21

22

21

**

**

**

**

22

**

**

**

*

,714 0 ,221 0 ,333 0 ,320 0 ,284 0

23

,642**0 ,631**0 ,558**0 ,552**0 ,517**0 ,403**0

1

,343 0 ,424 0 ,380 0 ,246 0
**

**

23

**

,631 0 ,714 0
1

**

**

,594 0
**

**

,412 0
**

**

,848 0
**

**

,743 0
**

,642 0

,679 0

,338 0

,872 0

,721 0

1

,712**0

,603**0

,870**0

,855**0

24

,712**0 ,679**0 ,594**0 ,335**0 ,420**0 ,514**0 ,387**0

1

,482**0

,866**0

,790**0

صعم
الؼمالء

,603**0 ,338**0 ,412**0 ,819**0 ,884**0 ,914**0 ,781**0

,482**0

1

,536**0

,848**0

صعم
الغؤؾاء

,870**0 ,872**0 ,848**0 ,427**0 ,504**0 ,505**0 ,385**0

,866**0

,536**0

1

,902**0

الضعم
الاحخماعي

,855**0 ,721**0 ,743**0 ,687**0 ,768**0 ,785**0 ,641**0

,790**0

,848**0

,902**0

1

**الاعجباٍ صاٌ عىض مؿخىي
0.01
الخعليم:
يخطر مً البياهاث في الجضْ ٫ع٢م ( )07بلى ؤن ظمي٘ مٗامالث الاعجباٍ بحن بىٓص الاؾخليان(،23،22،21،20،19،18،17
 )0.01ؤما بحن البىٓص ْ البٗض
ْ )0.914هي صالت بخهاثيا ٖىض مؿخٓٔ الضاللت(
-0.338
 ْ )24ألابٗاص الٟغٖيت جغاْخذ بحن (
 )0.01ؤما بسهٓم الاعجباٍ بحن البٗض
ْ )0.855هي ألازغٔ صالت ٖىض مؿخٓٔ الضاللت (
-0.641
الغثيسخي ٣ٞض جغاْخذ بحن(
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ْ )0.902هي مٗامالث
-0.848
الغثيسخي(الضٖم الاظخماعي) ْ ؤبٖاصٍ الٟغٖيت( صٖم الؼمالء ،صٖم الغئؾاء) ٣ٞض جغاْح مٗامالٍ بحن(
مٓظبت ْٓ٢يتَْ ،ظا يٗجي ؤن بٗض الضٖم الاظخماعي بجمي٘ بىٓصٍ ْؤبٗاصٍ الٟغٖيت يخمخ٘ بضالالث مً نض ١الاحؿا١
الضازليْ ،يم ً٨الٓزٓ ١بّ في ال٨ك ًٖ ٠مؿخٓياث ؤلاظِاص.
اوعضام ألامً الىْيـي:
حضوٌ عكم(:)08يىضح مهـىؿت الاعجباٍ وصالالث معامل الاعجباٍ بحن البىىص و الضعحت اليليت لبعض اوعضام ألامً
الىْيـي.
البىىص

16

25

27

اوعضام ألامً

16

1

,387**0-

,296**0-

,672**0-

25

,387**0-

1

,579**0

,917**0

27

,296**0-

,579**0

1

,721**0

اوعضام ألامً

,672**0-

,917**0

,721**0

1

**الاعجباٍ صاٌ عىض مؿخىي
0.01
الخعليم:
يخطر مً البياهاث في الجضْ ٫ع٢م ( )08بلى ؤن ظمي٘ مٗامالث الاعجباٍ بحن بىٓص الاؾخليان( ْ )27،25بٗض اوٗضام ألامً
ٓ٢ )-0.672يا ؾالبا ْهي ظميِٗا صالت بخهاثيا ٖىض
ٓ٢ )0.917يت مٓظبت .ؤما البىض (٣ٞ )16ض ٧ان (
الْٓيٟي جغاْخذ بحن (
َْ ،)0.01ظا يٗجي ؤن بٗض اوٗضام ألامً الْٓيٟي بجمي٘ بىٓصٍ يخمخ٘ بضالالث مً نض ١الاحؿا ١الضازلي،
مؿخٓٔ الضاللت(
ْيم ً٨الٓزٓ ١بّ في ال٨ك ًٖ ٠مؿخٓياث ؤلاظِاص اإلانهي.
٦ما جم خؿاب مٗامالث الاعجباٍ بحن ألابٗاص ألاعبٗت اإلآ٩هت لالؾخليان(اجساط ال٣غاع ،اإلاخُلباث الىٟؿيت ،الضٖم
الاظخماعيْ ،اوٗضام ألامً الْٓيٟي) ٞيما بيجها زم خؿاب مٗامالث الاعجباٍ بحن ؤبٗاص الاؾخليان ْ الضعظت ال٩ليت لّ ْالجضْ٫
الخالي يبحن طل:٪
حضوٌ عكم ( :)09يىضح اإلاهـىؿت الاعجباٍ وصالالث معامل الاعجباٍ بحن ألابعاص الـغعيت و الغةيؿيت و الضعحت اليليت
لالؾخبيان
ألابعاص

مهاعة ا-ق

ؾلُت

خغيت اجساط
اللغاع

اإلاخُلباث

ص /الؼمالء

ص /الغؤؾاء

ص/الاحخماعي

اوعضام ألامً

الضعحت
اليليت

مهاعة ا-ق

1

**,384

**,621

,066

-,022

,139

,076

*-,204

**,486

ؾلُت

**,384

1

**,962

-,057

*,218

**,403

**,364

-,047

**,840

خغيت اجساط
اللغاع

**,621

**,962

1

-,029

*,178

**,383

**,332

-,100

**,857

اإلاخُلباث

,066

-,057

-,029

1

**-,497

**-,360

**-,480

**,383

**,340
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ص/الؼمالء

-,022

*,218

*,178

**-,497

1

**,536

**,848

**-,415

**,167

ص/الغؤؾاء

,139

**,403

**,383

**-,360

**,536

1

**,902

**-,257

**,445

ص /الاحخماعي

,076

**,364

**,332

**-,480

**,848

**,902

1

**-,374

**,364

اوعضام آلامً

*-,204

-,047

-,100

**,383

**-,415

**-,257

**-,374

1

**,167

الضعحت اليليت

**,486

**,840

**,857

**,340

**,167

**,445

**,364

**,167

1

**الاعجباٍ صاٖ ٫ىض مؿخٓٔ
0.01
الخعليم:
يخطر مً البياهاث في الجضْ ٫ع٢م( )09ؤن ظمي٘ ٢يم مٗامالث الاعجباٍ بحن الضعظت ال٩ليت لالؾخليان ْ بحن ؤبٗاصٍ الٟغٖيت
ْ)0.34م٘ الضٖم
ْ )0.857م٘ اإلاخُلباث (
ْ الغثيؿيت ٢ض ٧اهذ صالت بخهاثيا ٣ٞض بل ٜمٗامل الاعجباٍ م٘ بٗض اجساط ال٣غاع(
.)0.01
ْ )0.167ظمي٘ ال٣يم صالت ٖىض مؿخٓٔ (
 )0.364ؤما اوٗضام ألامً الْٓيٟي(
الاظخماعي (
 )-0.029بحن
ؤما بسهٓم اعجباٍ ألابٗاص ٞيما بيجها ٣ٞض ٧اهذ ٚحر صالت بحن بٗضر خغيت اجساط ال٣غاع ْاإلاخُلباث الىٟؿيت (
ْ ، )-0.100صالت م٘ بٗض الضٖم الاظخماعي ٖلى الغٚم مً اهّ مىسٌٟ
بٗضر خغيت اجساط ا٢٫غاع ْاوٗضام ألامً الْٓيٟي(
ْ )0.383ؤزحرا بٗض اوٗضام ألامً م٘
ْ )-0.48م٘ اوٗضام ألامً الْٓيٟي(
ْ ، )0.332بٗض اإلاخُلباث م٘ بٗضر الضٖم الاظخماعي (
(
ْ )-0.374يالخٔ ؤن ٢يمت بٌٗ مٗامالث الاعجباٍ ؾالبت َْظا يٗجي بطا ْظض بٗض يٗجي اهسٟاى في
الضٖم ٣ٞض ٢ضع ب(
صعظاث البٗض ألازغَْ.ظا ما يا٦ض الٟغييت ال٣اثلت باالؾخ٣الليت اليؿبت بحن البىٓص .
الهضق العاملي:
٢امذ الضعاؾت الخاليت بضعاؾت البىاء الٗاملي الؾخليان مدخٓٔ الٗمل ٖ JCQلى ٖيىت مً ألاؾاجظة،جم بظغاء الخدليل
الٗاملي ْ٢ض اؾخسضمذ َغي٣ت اإلآ٩هاث الغثيؿيت م٘ جضْيغ اإلاداْع بُغي٣ت الٟاعيم٨ـ  ،Varimaxباؾخسضام خؼمت البرامج
ؤلاخهاثيت للٗلٓم الاظخماٖيت ْ،الاٖخماص ٖلى مد٧ ٪ايؼع Kaiser Normalizationالظر ْيّٗ حىجمان ْ ،Gultmanفي يٓء
َظا اإلاد ٪ي٣بل الٗامل الظر يؿاْر ؤْ يؼيض ظظعٍ ال٩امً ًٖ الٓاخض الصخيذ٦ْ ،ظل ٪يخم ٢بٓ ٫الٗٓامل التي حكب٘ بها
.)0.3
زالزت بىٓص ٖلى ألا٢ل بديض ال ي٣ل حكب٘ البىض بالٗامل ًٖ(
ْ٢ض ٢امذ الباخشت بالخإ٦ض مً اٖخضاليت الخٓػي٘ صعظاث ألاٞغاص ٖلى بىٓص الاؾخليانْ ،طل ٪بٟدو مٗامل الخٓاء ٧ل مجها،
 ،)1.96ؤر ؤجها ٚحر صالت بخهاثيا مما يٗجي ؤجها ٚحر ملخٓيت،
ْ )1.71هي ا٢ل مً (
(ْ)0.134
ْ٢ض جغاْح ث مٗامالث الالخٓاء بحن(
ْؤجها جخٓػٕ جٓػيٗا َبيٗيا.
ْ٢ض جم بظغاء الخدليل الٗاملي لـ ( )27بىض يمشلٓن ٖباعاث الاؾخليان٢ْ ،ض بلٛذ ٖيىت الخدليل (ٞ )133غصاْ ،ؤؾٟغث هخاثج
الخدليل الٗاملي لبىٓص الاؾخليان ًٖ ْظٓص(ٖ)08امل ظظعَا ال٩امً ا٦بر مً ْاخض.
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حضوٌ عكم ( :)10يىضح اإلاهـىؿت العامليت إلاجمىعت اإلاـدىنحن(  )133=Nمً ألاؾاجظة على اؾخبيان مدخىي العمل
بعض الخضويغ بالـاعيمىـ
البىىص

العىامل
1

2

3

4

1

,7910

2

,3250

5
,8120

3
4

6
,4210
,5950
,5690

,4260

5
6

7

8

,7290
,4840

,3530

7

,5200
,7700

8

,7350

9

,3680

,4240

10

,3230

,4060

,5380

,4240

11

,3270

,6660

12

,4300

,5350

13

,3910

,5660

14

,4140

,4140

15

,5980
,7470

16

,4970

17

,7690

18

,8470

19

,7690

20

,7290

21

,8380

22

,8100

23

,7570

24

,7790

25

,6260

,4090
,3520

,7080
,8750

26
,7280

27
الجظع الًامً

2.84

3.37

1.62

1.93

1.76

3.01

1.68

1.39

وؿبت الخبايً

47.40

48.17

32.52

48.28

44.06

33.54

42.03

27.84
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الخعليم:
يِٓغ مً ٢غاءة الجضْ ٫ؤن البىٓص الؿبٗت ْ الٗكغيً التي يخإل ٠مجها الاؾخليان ٢ ،ض جٓػٖذ بلى مجمٖٓاث مسخلٟت جدكب٘
٧ل مجها بٗامل مٗحنْ ،ان بٌٗ َظٌ البىٓص يدكب٘ بإ٦ثر مً ٖامل ْاخضْ ،باٖخماص صعظت الدكب٘ ألاٖلى للبىض ْاؾدبٗاص
الضعظت ألاصوى في خالت الدكب٘ البىض بإ٦ثر مً ٖامل .
 )%47.40مً الخبايً ال٨ليْ ،هي وؿبت مغجٟٗت جاقغ ٖلى مضٔ
ْ ،)2.84يٟؿغ (
خيض بل ٜالجظع ال٩امً للٗامل ألاْ( ٫
مؿاَمت َظا الٗامل في الاؾخليان٢ْ ،ض حكب٘ ٖلى َظا الٗامل ؤعبٗت بىٓص مغجبت خؿب حجم حكبِٗا ٦ما يلي :البىض()21
ْ ، )0.757يالخٔ مً طل ٪ؤن
 ْ)0.779البىض( )23بمٗامل(
ْ ،)0.810البىض ( )24بمٗامل (
ْ )0.838البىض( )22بمٗامل(
بمٗامل (
.)0.810
-0.757
الدكبٗاث الضالت ٖلى َظا الٗامل ٖاليت مٓظبت خيض جغاْخذ بحن(
 )%48.17مً الخليان ال٨لي ْ ،هي ألازغٔ وؿبت مغجٟٗت ْبالخالي
ْ )3.37يٟؿغ (
ؤما الٗامل الشاوي ٣ٞض ٧ان ظظعٍ ال٩امً(
ٞهي جازغ في مضٔ مؿاَمت َظا الٗامل في الاؾخليان٢ْ،ض حكبٗذ ٖليّ ؤعبٗت بىٓص ْهي مغجبت خؿب حجم حكبِٗا ٦ما يلي:
ْ ،)0.729يالخٔ
 ْ ،)0.769البىض( )20بمٗامل (
 ْ ،)0.769البىض( )19بمٗامل (
 ْ ،)0.847البىض( )17بمٗامل (
البىض( )18بمٗامل (
.)0.847
-0.729
مً طل ٪ؤن الدكبٗاث الضالت ٖلى َظا الٗامل ٖاليت مٓظبت خيض جغاْخذ بحن(
 )%32.521مً الخبايً ال٨لي٢ْ ،ض حكب٘ ٖلى َظا
ْ ،)1.62يٟؿغ (
ْٞيما يخٗل ٤بالٗامل الشالض ٣ٞض ٧ان ظظعٍ ال٩امً (
ْ ،)0.708البىض ()9
ْ )0.728البىض( )25بمٗامل(
الٗامل زالزت بىٓص مغجبت خؿب حجم لدكبِٗا ٦ما يلي :البىض( )27بمٗامل (
.)0.728
-0.424
ْ ، )0.424يالخٔ مً طل ٪ؤن الدكبٗاث الضالت ٖلى َظا الٗامل مٓظبت خيض جغاْخذ بحن(
بمٗامل (
 )%48.28مً الخليان ال٨لي ٢ْ ،ض حكبٗذ ٖليّ زالزت بىٓص ْهي مغجبت
ْ )1.93يٟؿغ (
ْ٢ضع الجظع ال٩امً للٗامل الغاب٘ (
ْ ،)0.666يالخٔ مً
 ْ ،)0.735البىض( )11بمٗامل (
 ْ ،)0.791البىض( )8بمٗامل (
خؿب حجم حكبِٗا ٦ما يلي :البىض( )1بمٗامل (
.)0.791
-0.66
طل ٪ؤن الدكبٗاث الضالت ٖلى َظا الٗامل مٓظبت خيض جغاْخذ بحن(
 )%44.06مً الخبايً ال٨لي ،حكب٘ ٖليّ ٖاملحن ْحكب٘ ٖليّ بىضيً
ْ ،)1.76يٟؿغ(
ْ الٗامل السامـ ٧ان ظظعٍ ال٩امً (
( )26،2لظا ؾٓ ٝيخم اؾدبٗاص َظا الٗامل ألهّ لم يدكب٘ ٖليّ زالر بىٓص ٖلى ألا٢ل َب٣ا إلاد٧ ٪ايؼعْ kaiserؾٓ ٝيخم
حط ٝالٗباعة( )26ألجها لم يدكب٘ ٖلى ؤر مً ألابٗاص ألازغٔ.
 )%33.51مً الخبايً ال٨ليْ ،حكب٘ ٖليّ ؾخت ٖٓامل ْهي :
ْ ،)3.01يٟؿغٍ (
الٗامل الؿاصؽ ٣ٞض ٢ضع ظظعٍ ال٩امً بـ(
 ،)0.566البىض( )12بمٗامل
 ،)0.569البىض( )13بمٗامل (
 ،)0.595البىض( )4بمٗامل (
 ْ ،)0.626البىض ( )3بمٗامل(
البىض( )16بمٗامل(
-0.66
ْ ،)0.421يالخٔ مً طل ٪ؤن الدكبٗاث الضالت ٖلى َظا الٗامل مٓظبت خيض جغاْخذ بحن(
،)0.5356البىض( )2بمٗامل (
(
.)0.791
 )%42.03مً الخبايً ال٨ليَْ ،ظا الٗامل حكبٗذ ٖليّ زالزت بىٓص ْهي
ْ ، )1.68يٟؿغ (
ؤما البٗض الؿاب٘ ٩ٞان ظظعٍ ال٩امً (
،)0.598
 ْ ،)0.729البىض( )14بمٗامل (
 ْ ،)0.747البىض( )5بمٗامل (
مغجبت خؿب حجم حكبِٗا ٦ما يلي ْ :البىض( )15بمٗامل (
.)0.747
-0.598
ْيالخٔ مً طل ٪ؤن الدكبٗاث الضالت ٖلى َظا الٗامل مٓظبت خيض جغاْخذ بحن(

268

العضص  : 20مايى – 2016

مغهؼ حيل البدث العلمي

 )%27.8مً الخبايً ال٨ليَْ ،ظا الٗامل حكبٗذ ٖليّ زالزت بىٓص
ْ ، )1.39يٟؿغ (4
ْؤزحرا بل ٜالجظع ال٩امً للٗامل الشامً (
،)0.520
 ْ ،)0.538البىض( )6بمٗامل (
 ْ ،)0.770البىض( )10بمٗامل (
ْهي مغجبت خؿب حجم حكبِٗا ٦ما يلي ْ :البىض( )7بمٗامل (
.)0.716
-0.550
ْيالخٔ مً طل ٪ؤن الدكبٗاث الضالت ٖلى َظا الٗامل مٓظبت خيض جغاْخذ بحن(
صليل الخميحز(نضق اإلالاعهاث الُغؿيت):
٩ٞ )133ان (ٞ )36غص ل٩ل مجمٖٓت ْمً زم
٢امذ الباخشت بخدضيض اإلاجمٖٓخحن الُغٞيخحن (الغبي٘ ألاٖلى ْألاصوى) مً الٗيىت (
ؤظغٔ ازخباع (ث) للٟغ ١بحن مخٓؾُحهما ٩ٞان ٦ما يلي:
حضوٌ عكم ( :)11بىضح نضق اإلالاعهاث الُغؿيت الؾخبيان

الضعحت

اإلاجمىعت الُغؿيت

اإلاخىؾِ الخؿابي

الضعحت العليا

92,8333

الضعحت الضهيا

كيمت ث اإلادؿىبت
-12.90

123,8056

مؿخىي الضاللت
0.04

الخعليم :
ْيالخٔ مً الجضْ )11(٫ؤن الاؾخليان مدخٓٔ الٗمل لّ ٢ضعة جميحزيت ٖاليت بحن اإلاجمٖٓخحن الُغٞيخحن في صعظاث الاؾخليان
مؤقغاث الثباث الؾخبيان :JCQ
جم بظغاء ٖضص مً الخدليالث ؤلاخهاثيت الؾخسغاط صالالث الشباثْ ،طل ٪مً اظل ؤلاظابت ٖلى الدؿائالث ،ل٣ض جم خؿاب
زباث الاؾخليان بٗضة َغ ،١خيض جم خؿاب ًٖ َغي:٤
- 1زباث الاؾخلغاع َغيلت الخُبيم و ئعاصة الخُبيم:
٢امذ الباخشت بخُبي ٤الاؾخليان ٖلى ٖيىت مً()30مٟدٓنا جم ازخياعَم مً الٗيىت ال٩ليت التي َبٖ ٤لحها الاؾخليان ،زم
ؤٖاصث جُبيٖ ّ٣لحهم بٗض ؤعبٗت ؤؾابي٘٩ٞ ،اهذ مٗامالث الشباث ٦ما في الجضْ ٫ع٢م ()12
حضوٌ عكم( )12يىضح :معامل الثباث بُغيلت ؤلاعاصة 30=N
ألابعاص

معامل الاعجباٍ

خغيت اجساط اٌكغاع

0.719

مخُلباث الىـؿيت

0.738

صعم الاحخماعي

0.884

اوعضام آلامً

610.8

الضعحت اليليت

30.68
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ْ )0.884هي مٗامالث مغجٟٗت
-0.683
مً الجضْ ٫ع٢م( :)12هالخٔ ؤن مٗامالث الشباث جغاْخذ بحن(
َغيلت الخجؼةت الىهـيت:
خيض اٖخمضث َظٍ الُغي٣ت ٖلى ج٣ؿيم ٧االؾخليان بلى ظؼجيوي جال ٠ألاْ ٫مً البىٓص التي جإزظ ألاع٢ام الٟغصيت ْهي
(ْ ،)27....،3،1الشاوي البىٓص التي جإزظ ألاع٢ام مً ( )26....4،2زم خؿاب مٗامل الاعجباٍ..
حضوٌ عكم(:)13معامل الخجؼةت الىهـيت
الجؼء ألاوٌ
معامل الـا لىغوهبار
الجؼء الثاوي

الليمت

0.532

عضص البىىص

14

الليمت

0.465

عضص البىىص

13

معامل ؾبحرمان الخصخيخي

0.699

معامل Guttman

0.692

 :aالبىٓص الٟغصيت.
: bالبىٓص الؼْظيت.
جم خؿاب مٗامل الاعجباٍ بحن صعظتي الجؼء ألاْ ْ ٫صعظاث الجؼء الشاوي ل٩ل الاؾخليان ْجصخيدّ باؾخسضام مٗاصلت
َْ ، )0.699ظا ماقغا ؤْليا لشباث الاؾخليان مضاع الضعاؾت مً زال ٫بِْاع
ؾبحرمان – بغاْن ٢ْ ،ض بل ٜمٗامل الشباث (
الخجاوـ بحن الجؼثحن.
َ- 1غيلت معامل ألـا:
0.557
جم خؿاب مٗامل ؤلٟا لالؾخليان ٓٞظض ؤن اإلاٗامل =
زم خؿاب مٗامل ؤلٟا ل٨غْهبار ألبٗاص الاؾخليان ٦ما َٓ مٓضر في الجضْ ٫الخالي:
حضوٌ عكم(:)14معامل ألـا لىغوهبار ألبعاص الاؾخبيان
ألابٗاص

مٗامل ؤلٟا ل٨غْهبار

ألابٗاص

مٗامل ؤلٟا ل٨غْهبار

مِاعة اجساط ال٣غاع

0,756

صٖم الؼمالء

0,77

ؾلُت اجساط ال٣غاع

0,669

صٖم الغئؾاء

0,751

بٗض خغيت اجساط ال٣غاع

0,658

الضٖم الاظخماعي

0,755

اإلاخُلباث الىٟؿيت

0,802

اوٗضام ألامً

0,785
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الخعليم:
٧ )0.658ان مً ههيب بٗض اجساط
ي٨ك ٠الجضْ ٫ع٢م ( ًٖ )14ؤن الخض ألاصوى إلاٗامالث الشباث بمٗامل ؤلٟا ٦غْهبار (
٧ْ )0.802ان مً ههيب اإلاخُلباث الىٟؿيت.
ال٣غاع  ،ؤما الخض ألاٖلى ٣ٞض بل( ٜ
ْبهٟت ٖامت يالخٔ ؤن مٗامالث الشباث الاؾخليان ٧اهذ ٖاليت َظا ما يد ٤٣مٓزٓ٢يت في زباث هخاثجّ ٖىض جُبيّ٣
لدصسيو مؿخٓياث ؤلاظِاص.
مىاككت الىخاةج وجـؿحرَا:
َضٞذ الضعاؾت الخاليت بلى  :ج٣ىحن اؾخليان مدخٓٔ الٗمل  JCQللخد ٤٣مً مضٔ ٗٞاليت بىٓصٍ مً هاخيت ْ ،الخد ٤٣مً
زهاثهّ الؿيٓ٩متريت مً هاخيت ؤزغٔ.،
ْٞيما يلي مىا٢كت هخاثج جدليل بىٓص الاؾخليانْ ،زهاثهّ الؿيٓ٩متريت:
نضق الاؾخبيان:
ؤ٦ضث هخاثج الضعاؾت جمخ٘ الاؾخليان بضالالث نض٧ ١اٞيتْٞ ،يما يلي ٖغى مٓظؼ لىخاثج صالالث الهضْ ١مىا٢كتها:
نضق الخىىيً الـغض ي:
 )0.01بحن ٧ل بىض مً بىٓص الاؾخليان ْ البٗض الظر
صلذ هخاثج الضعاؾت ًٖ ْظٓص اعجباٍ صا ٫بخهاثيا ٖىض مؿخٓٔ الضاللت (
 )0.01بحن ٧ل بٗض ْ الاؾخليان ال٨ليَْ.ظا يضٖ ٫لى جمخ٘ ؤبٗاص الاؾخليان ْ بىٓصٍ بضعظت
ييخمي بليّْٖ ،ىض مؿخٓٔ صاللت(
مٗخبرة مً الخجاوـ َْٓ ،ماقغ ٖلى ؤجها ج٣سخي قيئا ْاخض.
نضق العاملي:
ؤ٦ضث هخاثج الخذ ليل الٗاملي ٖلى ْظٓص ؾبٗت ٖٓامل.
الهضق الخمحزر:
ؤ٦ضث هخاثج اإلا٣اعهت الُغٞيت ٖلى ْظٓص جميحز ْاضر بحن ٞئتي َْظا في َالر الٟئت الؿٟلىَْ ،ظا يضٖ ٫لى ٢ضعة الاؾخليان
ٖلى الخميحز بحن مؿخٓياث ؤلاظِاص َْٓ ،صليل ٖلى ؤن ؤلاظِاص اإلانهي جؼصاص ْجى٣و خضجّ بؼياصة ؤْ ه٣هان اإلاجِضاث اإلاِىيت.
مً زال ٫الىخاثج الؿاب٣ت يخطر جمخ٘ اؾخليا بضعظت م٣بٓلت مً الهض ،١مما يجٗل مىّ ؤصاة نالخت ْ٢اصعة ٖلى صعاؾت
مؿخٓياث ؤلاظِاص اإلانهي.
زباث الاؾخبيان:
ؤ٦ضث هخاثج الضعاؾت ٖلى جمخ٘ الاؾخليان بضالالث زباث ٧اٞيتْٞ ،يما يلي ٖغى مٓظؼ لىخاثج ٧ل صاللت مً صالالث الشباث،
ْمىا٢كتها:
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معامل زباث الاؾخلغاع:
ْ )0.683هي ٢يمت ٖاليتْ ،جضٖ ٫لى اؾخ٣غاع الاؾخليان،
بلٛذ ٢يمت مٗامل الشباث اإلاخدهل ٖلحها بُغي٣ت بٖاصة الخُبي( ٤
ْٖضم جإزغٍ بالٗٓامل الساعظيت.
معامل ألـا هغوهبار:
.)0.557
جم خؿاب مٗامل ؤلٟا ل٨غْهبار خيض ٧انث ٢يمخّ (
معامل زباث الخجؼةت الىهـيت:
،)0.936
 ،)0.69بمٗاصلت ؾبحرمان –بغاْن الخصخيديت (
بلٛذ ٢يمت مٗامل الشباث اإلاخدهل ٖلحها باؾخسضام مٗاصلت(ظخمان)(
ْهي ٢يم ٖاليت جضٖ ٫لى زباث الاؾخليان.
مً زال ٫الىخاثج الؿاب٣ت ،يخطر جمخ٘ اؾخليان بضعظت ٖاليت مً الضباث ،ججٗل مىّ ؤصاٍ نالخت ٢ْ ،اصعة ٖلى صعاؾت
مؿخٓياث ؤلاظِاص اإلانهي ألاعبٗت.
مىاككت الىخاةج:
ل٣ض ؤؾٟغث بظغاءاث الضعاؾت الخاليت ًٖ بٖضاص وسست مً اؾخليان مدخٓٔ الٗمل  JCQجهلر للخُبي ٤في البيئت
مدذٔ الٗمل  JCQالتي جًمىتها بظغاءاث الضعاؾت
الجؼاثغيتْ ،ؤقاعث الضعاؾت ْالخُبي ٤ألاؾاؽ الؾخليان مً اؾخليان ْ
الخاليت ؤن اؾخليان مدخٓٔ الٗمل  JCQيخمخ٘ بماقغاث م٣بٓلت للهض ْ ١الشباث.
ْ٢ض جمسًذ بظغاءاث الضعاؾت الخاليت ًٖ مجمٖٓت مً الخٓنياث ْاإلا٣ترخاث،هي:
الخىنياث:
جٓصخي هخاثج الضعاؾت الخاليت بما يلي:
الخٓنيت بلى مغا٦ؼ البذ ْر الىٟؿيت ،اإلاغانض الىٟؿيت بًغْعة بصعاط الضعاؾت الخاليت يمً ٢اثمت الازخباعاثْاإلا٣اييـ الىٟؿيت اإلاٗخمضة لضحها.
اٖخماص اؾخليان مدخٓٔ الٗمل ٦ JCQإصاة مً اظل جدضيض ؤَم مهاصع ؤلاظِاص.اإلالترخاث:
جلترح هخاثج البدض الخالي ما يإحي:
 بظغاء صعاؾاث الؾخليان مدخٓٔ الٗمل ٖ JCQلى ٖيىاث ظضيضة مشل ألاَباء ْ الٗما ٫في اإلااؾؿاث الا٢خهاصيت مً البيئتالٗغبيت الوٗضام مشل َظٍ الضعاؾاث.
 ج٨يي ٠الؾخليان مدخٓٔ الٗمل اليسست ( )49بىض ٓ٧جها ؤزغ بنضاعاث اإلاغ٦ؼ. -بظغاء صعاؾاث الؾخليان مدخٓٔ الٗمل ٖ JCQلى مىاَ ٤ؤزغٔ.
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Comportements des ménages vis-à-vis de la problématique de
l’environnement urbain Etude de cas de la commune d’Oran et la
Commune de Perpignan (Enquête sur terrain 2011)
Boudia Leila. M.Assistante/Université Abou Bekr Belkaid,Tlemcen

Résumé :
Cette étude est consacrée aux différences environnementales au niveau des comportements, des
opinions et des perceptions des populations Algériennes de la ville d‟Oran et des immigrés
Algériens de la ville de Perpignan vis-à-vis de l‟environnement . Les ménages Algériens
immigrés à Perpignan sont conscients de plus en plus des effets négatifs de la forte pression
démographique en milieu urbain. Ce travail analyse cette tendance à travers une enquête réalisée
en mars 2011 dans les communes d‟Oran et de Perpignan, auprès de 228 personnes dans chaque
commune. Notre but était de répondre aux questions : Quelle perception des populations pour un
développement durable ? Y a-t-il des différences environnementales au niveau des
comportements, des opinions et des perceptions des populations vis-à-vis de l‟environnement
entre les Algériens de la commune d‟Oran et ceux de la commune de Perpignan ?
1. Introduction
L‟environnement est devenu l‟objet d‟un débat politique et scientifique intense, avec la
reconnaissance, depuis une trentaine d‟années, de l‟importance des risques écologiques qui
menacent notre planète : dégradation du milieu naturel, épuisement des ressources en terre, en
eau ou en forêts, pollutions en tous genres, parfois catastrophiques, réchauffement de la planète,
accroissement du volume des déchets non traités, augmentation rapide des quantités d‟eau usée
non recyclée, etc1.
Dans le même temps sont intervenus de profonds changements des modes de vie des sociétés,
plus soucieuses de la qualité du cadre de vie, plus sensibles à la nature, aux paysages, à la faune,
à la flore, à la préservation d‟espaces vierges de toute présence humaine2.
Partant de ce constat, notre étude cherche à analyser la pensée réelle des individus vis-à-vis de
l‟environnement urbain et des problèmes liés à sa préservation, citons l‟impact de la croissance
démographique sur les problèmes environnementaux à l‟échelle locale (sur l‟hygiène en milieu
urbain). C‟est à ces objectifs que tente de répondre notre enquête de terrain ''perceptions,
opinions et comportements'' auprès d‟un échantillon représentatif de la population Algérienne de
la ville d‟Oran et d‟un autre échantillon de la population Algérienne immigrée de la ville de
Perpignan en France.
Le cadre d‟investigation de cette recherche concerne la ville d‟Oran et la ville de Perpignan.

ANTOINE S., BARRERE.M., Vebrugge G. (Eds.), La planète Terre entre nos mains. Guide pour la mise en oeuvre des
engagements du sommet planète Terre, Paris, La doc. fse, 1994.
2 AOURAGH. L. Mouvements de la population et conséquences sur les espaces urbanisés en Algérie. Arab Regional Population
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La ville d‟Oran est un exemple d‟illustration d‟un espace dans lequel les risques sanitaires sont
maximisés, du fait d‟une synergie de plusieurs facteurs qui sont :
 La forte densité de la population
 L‟habitat précaire et irrégulier dans certains quartiers (les Planteurs, Barki, Sidi Houari…..)
 La qualité de l‟air, le bruit et le problème d‟eau potable………
Ce niveau accentue d‟une part, l‟altération de l‟environnement dans certains secteurs urbains de
la ville et d‟autre part, l‟incidence de ces facteurs sur la santé et l‟environnement des
populations. Sur ce thème particulier des causes principales de la dégradation de
l‟environnement urbain, il est impératif de consentir un effort scientifique pour mieux
comprendre ces causes.
Le deuxième champ d‟investigations Perpignan compte parmi les grandes villes françaises dans
laquelle la croissance démographique est rapide (plus de 100.000 habitants après Montpellier et
Nîmes).
L‟évolution démographique de la ville induit des effets multiplicateurs sur les pressions et les
nuisances : étalement urbain, augmentation des déchets, forte demande en eau, accroissement de
déplacement en voiture, etc.
Partant de cette lecture nous avons formulé une question générale relative à la recherche de la
manière suivante : Quelle perception des populations pour un développement durable ? Y a-t-il
des différences environnementales au niveau des comportements, des opinions et des perceptions
des populations vis-à-vis de l‟environnement entre les Algériens de la commune d‟Oran et ceux
de la commune de Perpignan ? Comment expliquerait cette différence?
L‟objectif général de l‟étude est de comparer les perceptions, les opinions et les comportements
de la population locale d‟Oran et des Algériens immigrés de Perpignan, elle vise à impulser une
participation consciente et volontaire des populations à la protection de l‟environnement.
2. Matériaux et méthodes
Les sources de données utilisées dans ce travail sont :
a. Recherche documentaire
Il s‟agit de faire l‟inventaire de la documentation sur le thème de l‟étude. Nous avons consulté
des ouvrages de types généraux ayant trait à notre thème de recherche et qu‟ils ont permis
d‟identifier le problème général et partant, de dégager la question générale de la recherche.
b. Enquête population et environnement (Perpignan et Oran 2011)
b.1 Présentation de l’enquête
L‟enquête, population et environnement, a duré un (1) mois. Elle s‟est effectuée auprès des
ménages ordinaires répartis à travers la commune d‟Oran et des ménages Algériens immigrés de
la commune de Perpignan. Le temps passé avec chaque ménage a varié entre 30 et 45 minutes.
b.2 Objectifs de l’enquête
- Combler les déficits d‟utilisation des techniques d‟analyse quantitatives en sciences sociales et
humaines et constituer une banque de données démographiques et environnementales pour la
mettre à la disposition des chercheurs sur le domaine et même aux services concernés de
l‟aménagement du territoire et l‟environnement.
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- Mesurer et comparer le degré des connaissances, des opinions et des pratiques des algériens de
la ville d‟Oran et des Algériens immigrés de la ville de Perpignan vis-à-vis de leurs
environnements urbains.
L‟enquête sur le terrain est basée sur un questionnaire. Ce dernier qui constitue l‟instrument
principal de mesure a été administré à tous les chefs de ménages de notre échantillon. Les
questions (contenu et forme) ont porté :
- Du point de vue du contenu, sur des questions d‟opinion et des questions de fait.
- Quant à la forme, il s‟agit de questions ouvertes, semi-ouvertes et fermées ;
Le choix de ces questions est déterminé par l‟absence de données statistiques sur les
comportements environnementaux des Algériens immigrés et leurs perceptions vis-à-vis de leurs
environnements. Le but essentiel visé est de mesurer le degré des connaissances, des opinions et
des comportements de la population d‟Oran sur les questions d‟environnement et faire une
comparaison de celle-ci à une autre catégorie de la population Algérienne immigrée en France de
la ville de Perpignan.
Pour ce qui concerne la structuration du questionnaire, celui-ci comporte trois (3) sections à
savoir :
 Habitat
 Caractéristiques du chef de ménage
 Perceptions, opinions et comportements
Les trois sections du questionnaire englobent 59 questions.
Les questions se répartissent comme suit :
- 18 questions sur les caractéristiques générales (habitat et ménage), objet des rubriques 1 et 2 du
questionnaire.
- 43 questions concernent la problématique traitée. Celles-ci sont regroupées en :
 10 questions sur la perception du concept '' environnement ''
 15 questions portant sur les opinions des enquêtés sur leur environnement ;
 18 questions relatives aux comportements des ménages face à quelques éléments de
l‟environnement urbain : déchets domestiques, eau).
3. Résultats de l’enquête de terrain sur la problématique de l’environnement urbain
3.1 Perceptions et opinions vis-à-vis de l’environnement urbain
Les questions insérées s‟articulent autour des thèmes suivants :
 Le niveau de
connaissance et la compréhension personnelle
aux questions
environnementales ? Quel mot vous semble lié à l‟environnement ? l‟environnement est plutôt
naturel ou plutôt humain ? l‟environnement concerne la collectivité ou plutôt l‟individu ?
L‟utilisation de ressources naturelles et la notion de développement durable, les attentes en
matière de protection de l‟environnement : de quelle manière nos concitoyens estiment-ils
pouvoir individuellement contribuer le plus au respect de l‟environnement ? Quels types
d‟actions attendent-ils de l'État dans ce domaine ? A qui font-ils confiance pour résoudre les
problèmes d‟ordre environnemental : à la commune, au département, à la région, à l‟État, à
l‟Europe ou aux associations de citoyens.
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3.1.1 Connaissance et compréhension personnelle des questions environnementales.
L‟attention des Algériens en France et les Algériens en Algérie
aux problèmes
environnementaux est importante. Un peu plus de la moitié d‟entre eux 57% et 53%
respectivement se déclare très sensible à l‟environnement et connait très bien l‟environnement,
56% et 53%. L‟environnement est devenu un sujet d‟actualité quasi-quotidien tant à l‟échèle
internationale et nationale que locale. Les facteurs économiques dont le chômage restent leur
préoccupation majeure.
Tableau 1: Facteurs influençant le cadre de vie
Oran

Perpignan

Facteurs économiques

98

80

Etat de l‟environnement

120

130

facteurs sociaux

10

18

Autres à préciser

00

00

Tableau 2: Niveau de connaissance personnelle
de questions environnementales.
Oran

Perpignan

Très important

120

128

Plutôt important

72

81

Pas du tout

26

17

Ne sais pas

10

02

Dans tous les groupes des enquêtés, une très large majorité se dit ''très important'' aux questions
environnementales. Cette préoccupation est plus fréquente dans les milieux favorisés : chez les
diplômés, les titulaires de revenus importants, les cadres supérieurs, le niveau de vie modeste,
on a trouvé plus de 70 % d‟individus qui disent :''très important'' à ces sujets.
Dans les deux groupes de populations Perpignan et Oran, 98% et 60% respectivement on acheté
des produits respectueux de l‟environnement même s‟ils sont un peu plus chers (la proportion
n‟est que de 97% et 50% dans l‟ensemble de la population) ; En fait, 90% et 80% d‟entre eux
sont prêts à modifier certaines habitudes pour montrer aux personnes proches comment
préserver l‟environnement ; (contre 80% et 60% en moyenne). 73% et 08% trient leurs déchets
organiques (3 et 4 points de plus qu‟en moyenne) et 76 % et 66% contrôlent la quantité d‟eau
consommée (contre 70% et 60% en moyenne). En résumé, ces personnes sont effectivement
impliquées dans leur vie quotidienne : leur niveau de connaissance de la protection de
l‟environnement est déclaratif et s‟appuie sur des engagements concrets.
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Cette motivation ne semble pas sans rapport avec les inquiétudes ressenties à l‟égard des
problèmes environnementaux. En effet, chez les personnes qui se disent ''très'' important au
niveau de connaissance de la protection de l‟environnement, 80 % et 70% ont un problème de
santé lié à la dégradation de l‟environnement (contre 62% et 66 en moyenne). 94 et 90 %
s‟inquiètent de la question de la concentration de la population ; elle est la principale cause de
dégradation de l‟environnement (contre 92 % et 86% en moyenne).
Ce n‟est pas par hasard si ces individus sont plus engagés : ils perçoivent les menaces
écologiques qui pèsent sur la planète et sont prêts à s‟impliquer pour combattre ces dangers.
Tableau 3 : Opinions et attitudes représentées chez les chefs des ménages se déclarant '' très''
important au niveau de la protection de l‟environnement à Perpignan

Les individus ''très L‟ensemble Ecart à
important'' au niveau de
la
de la connaissance l‟échantillon moyenne
personnelle
de
la
protection
de
l‟environnement

A acheter des produits respectueux de 98
l‟environnement même s‟ils sont un peu
plus chers ?

97

+1

80

62

+18

Est prêt à modifier certaines d‟habitudes 90
pour montrer aux personnes proches
comment préserver l‟environnement ?

80

+10

pense que la forte concentration humaine
peut être à l‟ origine de la dégradation de 94
l‟environnement urbain ?

92

+2

contrôle la quantité d‟eau consommée ?

76

70

+6

73

70

+3

Y‟avait il un problème de santé lié à la
dégradation de l‟environnement ?

tri des déchets ménagers
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Exemple de lecture : Parmi les individus ayant un niveau ''très important'' de la connaissance
concernant la protection de l‟environnement, 95% achètent des produits respectueux de
l‟environnement même s‟ils sont un peu plus chers, soit 1 point de plus qu‟en moyenne.
Tableau 4 : Opinions et attitudes surreprésentées chez les chefs des ménages se déclarant
''très important '' au niveau de la protection de l’environnement à Oran

Les individus ''très L‟ensemble Ecart à la
important'' au niveau de
moyenne
de la connaissance l‟échantillon
personnelle
de
la
protection
de
l‟environnement

A acheter des produits respectueux de
l‟environnement même s‟ils sont un peu plus 60
chers ?

50

+10

70

66

+04

Est prêt à modifier certaines d‟habitudes 80
pour montrer aux personnes proches
comment préservé l‟environnement ?

60

+20

pense que la forte concentration humaine
peut être à l‟ origine de la dégradation de 90
l‟environnement urbain ?

86

+04

contrôle la quantité d‟eau consommée ?

66

60

+06

08

04

+5

Y‟avait il un problème de santé lié
dégradation de l‟environnement ?

à la

tri des déchets ménagers ?

3.1.2

Utilisation des ressources naturelles

En général, l‟image de développement durable n‟est pas clairement identifiée chez les enquêtés
d‟Oran, par contre elle est bien définie chez les Algériens immigrés de Perpignan : lorsqu‟on
demande au chef de ménage s‟il est d‟accord que l‟homme utilise toutes les ressources pour son
confort même s‟il porte atteinte au milieu naturel à Oran, la réponse est oui majoritairement
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(Tableau 5).
Tableau 5: Utilisation des ressources naturelles

Oran

Perpignan

Nombre

%

Nombre

%

Oui

153

67

11

5

Non

75

33

217

95

Dans les deux groupes des enquêtés d‟Oran et de Perpignan, 33 %
contre 95% respectivement estiment que l‟homme n‟utilise pas toutes les ressources pour son
confort même s‟il porte atteinte au milieu naturel. Cette réponse correspond à la définition
officielle du développement durable, proposée en 1987 par la Commission des Nations Unies
pour l'Environnement et le développement (plus connue sous le nom de commission
Brundtland1). À Oran une personne sur trois sait indirectement de quoi il s‟agit contre 9 sur 10 à
Perpignan.
En fait, l‟utilisation de ressources naturelles qui donne une définition indirecte du concept de
développement durable est plutôt mal comprise dans tous les ménages enquêtés à Oran. Parmi
les personnes aux niveaux de connaissances ''très important'' de la protection de
l‟environnement un sur trois (34%) estiment que l‟homme n‟utilise pas toutes les ressources
pour son confort même s‟il porte atteinte au milieu naturel ; il connaît indirectement la
définition du développement durable ; le cas de 37% dit ''plutôt'' important. Parmi les individus
les plus au fait des questions environnementales, on ne sait pas bien utiliser des ressources
naturelles et à quoi correspond la notion de développement durable. Il est vrai que la
médiatisation de ce concept est encore assez récente, même si l‟idée existe depuis très
longtemps.
Tableau 6: Niveau de connaissance de la protection de l’environnement
et utilisation des ressources naturelles à Perpignan

1

Oui Non

Total

Très important

2

126

128

Plutôt important

2

79

81

Pas du tout

6

11

17

Ne sais pas

1

1

02

AGRASOT. P et all. Les relations entre population et environnement dans les pays du sud : faits et théories. In : GERARD.H.
Intégrer population et développement. Ed. Louvain la Neuve : Academia et l’harmattan, 1990.
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Tableau 7: Niveau de connaissance de la protection de l’environnement
et utilisation des ressources naturelles à Oran

Oui

Non Total

Très important

79

41

120

Plutôt important

45

27

72

Pas du tout

20

06

26

Ne sais pas

09

01

10

Dans les deux groupes des populations enquêtés à Perpignan et Oran , les personnes qui
répondent le plus facilement ne sont pas d‟accord pour que l‟homme utilise toutes les ressources
naturelles pour son confort ; ils appartiennent aux milieux favorisés (tableaux 83 et 84) : 98 % et
96% des diplômés de l‟enseignement supérieur disent non , contre 33 % et 15% de niveau
coranique et primaire ; 98 % des titulaires de revenus supérieurs à 1500 euros par mois à
Perpignan répondent que l‟homme n‟utilise pas toutes les ressources naturelles pour son confort
et reconnaissent indirectement la définition du développement durable1 , contre 60 % des
personnes disposant de plus de 25000 DA par mois , qui ne sont pas d‟accord à Oran ; les
occupés et les étudiants semblent plus au fait que les chômeurs et les femmes au foyer.
La mal utilisation des ressources naturelles et le non savoir de développement sont plus
fréquents chez les personnes à faible capital économique et culturel.
3.1.3

Environnement: état intangible ou modifiable

A la question : selon vous, l‟environnement est plutôt naturel, humain ou les deux à la fois, les
enquêtés répondent que c‟est plutôt naturel 71% à Perpignan et 60% à Oran .
Tableau 8: Environnement : état intangible ou modifiable

Perpignan

Oran

Nombre %

Nombre

%

Naturel

162

71

137

60

Humain

64

28

73

32

Ne sais pas

02

01

18

08

Q23

Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement, (CMED), rapport de Brundtland G.H, Notre avenir a tous,
Montréal, édition du Fleuve, 1987.
1
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Les résultats sont présentés selon certaines caractéristiques sociodémographiques. On constate
que l‟environnement est perçu comme un fait naturel dans toutes les catégories de populations où
excellent le capital économique et culturel dans les deux villes, les écarts eux sont moins
marqués.
3.1.4

Responsabilité de la protection de l’environnement

En confrontant les réponses aux deux questions précédentes, l‟on apprécie mieux la répartition
de la responsabilité autour de la protection de l‟environnement entre les individus et la
collectivité locale, telle que les enquêtés l‟imaginent.
Dans l‟esprit des immigrés, les individus devraient se charger de la protection de de
l‟environnement 66%. Par contre les enquêtés d‟Oran disent que la protection de
l‟environnement est à la charge des pouvoirs publics 76%.
Tableau 10: Responsabilité de la protection de l‟environnement

Perpignan

Oran

Nombre %

Nombre %

Pouvoirs publics

78

34

173

76

Individus

150

66

55

24

Ne sais pas

00

00

00

00

Les responsabilités des individus chez les immigrés sont plus discutées sur les actions suivantes
: le bruit 64 % et 16%, la mauvaise odeur. Les ménages d‟Oran déclarent que la protection de
l‟environnement est à la charge des collectivités locales, cette responsabilité est partagée entre
44% pour la lutte contre la pollution de l‟air, 20% pour la lutte contre la pollution de l‟eau et
11% pour la lutte contre le bruit.
Tableau 11: Répartition des rôles entre les pouvoirs publics
et les individus pour sauvegarder l’environnement

3.1.5

Q37

Perpignan
Individus

Pollution de l‟air
Pollution de l‟eau
Mauvaises odeurs
Bruit
Prolifération des insectes

08
12
16
64
00

Oran
Pouvoirs
publics
44
20
15
11
10

Propositions pour améliorer la protection de l’environnement

Pas d'amélioration durable de la protection de l‟environnement particulièrement pour la collecte
des ordures ménagères dans la ville d‟Oran sans l'amélioration du comportement des usagers du
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service de collecte. Tel est le constat qui semble se profiler derrière les propositions relatives à
l'amélioration du comportement des habitants.
Cette amélioration peut se réaliser de deux manières combinées ou indépendantes l'une de l'autre.
La répression et l‟éducation dans le sens de sensibilisation.
a- Répression
La majorité des ménages enquêtés de la ville d‟Oran considèrent que pour avoir un
comportement adéquat vis-à-vis de la protection de l‟environnement, par rapport à la collecte
des ordures ménagères et à la propreté de la part des habitants, la répression est inévitable 72%.
La forme la plus citée de cette répression consiste dans les contraventions et le payement
d'amendes en cas d'infraction au code de bonne conduite dans la gestion de ses ordures
ménagères. Cette répression est citée par 20% chez les immigrés.
b- Sensibilisation
A côté de la répression, les immigrés confirment qu‟il faut sensibiliser les habitants à adopter des
comportements propres 69%. Quant aux moyens de la sensibilisation, ils sont variés : Massmédias, bouche à oreille, etc. contre 18% chez les enquêtés à Oran.
Tableau 12: Propositions pour améliorer
la protection de l’environnement
Perpignan

Oran

Nombre

%

Nombre

%

Educative

157

69

41

18

Répressive

46

20

164

72

Répressive éducative

25

11

23

10

L‟éducation à l'environnement et au développement durable rassemble une diversité
d‟actions complémentaires allant de la sensibilisation de tous les publics jusqu‟à la formation
dans l‟enseignement supérieur ou par la formation continue. Ces différentes formes ont en
commun une finalité de changement de pratiques individuelles, collectives, professionnelles pour
accompagner la mutation de la société.
Des initiatives sont prises à l‟école, dans les entreprises, à l‟université, dans les médias, des
actions de proximité sont engagées par les associations et les collectivités locales sur les
territoires auprès des jeunes, des citoyens, des familles... Il s‟agit d‟apporter au plus grand
nombre, dans toute la diversité des situations de vie au quotidien, les clés pour comprendre les
enjeux et pouvoir agir, chacun à son niveau et selon ses possibilités.
3.1.6 Domaines prioritaires de l’action publique en matière d’environnement
- Revoir le plan de circulation est la première mission de l’Etat à Perpignan et mettre plus
de moyens pour le ramassage des déchets à Oran.
S‟agissant de la ville d‟Oran ou de Perpignan, quelles sont à votre à vis, l‟action que l‟Etat
devrait mener en priorité dans le domaine de la protection de l‟environnement ?
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 Les enquêtés de la ville de Perpignan attendent que l‟Etat réduise le plan de circulation : 75%
de la population classent cette action au premier rang de leurs attentes et au total, 90 % la citent
(en première ou deuxième réponse).
 19% répondent aux autres mesures (la lutte contre la pollution de l‟eau, des rivières et des
lacs). Cette préoccupation arrive au second rang.
On le voit, la sensibilisation de la population ne se situe pas au cœur des préoccupations : 6
personnes sur 100 espèrent que l‟Etat intervienne dans ce domaine 6%.
Les enquêtés de la ville d‟Oran estiment, que l‟Etat doit mettre plus de moyens pour le
ramassage des déchets et sensibiliser la population ; ces deux actions sont citées respectivement
par 69 % et 20 % des enquêtés, revoir le plan de circulation (11 %).
Tableau 13: Domaines prioritaires de l’action publique en matière
d’environnement
Q38

Perpignan

Oran

Nombre %

Nombre

%

171

75

25

11

réseau 00

00

00

00

Mettre plus de moyens pour le 00
ramassage des déchets

00

157

69

Sensibilise la population

22

06

46

20

Autres mesures

35

19

00

00

Revoir le plan de circulation
Elargir
le
d‟assainissement

3.1.7 Forte concentration humaine et dégradation de l’environnement
Les populations sont conscientes que la forte croissance démographique est le principal
phénomène de la dégradation de l'environnement. Ses enquêtés ont presque tous la même
perception sur cette question dans les deux groupes.
Dans l'ensemble, tous les enquêtés reconnaissent de façon unanime que la dégradation du milieu
urbain due à la forte croissance de la population.
Les résultats montrent que 88% des personnes enquêtées d‟Oran confirment que la dégradation
de leurs environnements est liée à la forte croissance de la population et 12% des personnes
répondent que la forte croissance démographique n‟a aucun effet sur l‟environnement.
Pour cette catégorie de ménages enquêtés, la disponibilité de l‟Etat pour la lutte contre les
pollutions en ville pour mettre plus de moyens particulièrement les déchets ménagers et
application des méthodes répressives confirment leurs affirmations.
Tableau 14: Forte concentration humaine
et dégradation de l‟environnement
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Perpignan

Oran

Nombre

%

Nombre

%

Oui

178

78

201

88

Non

50

22

27

12

L'enquête menée auprès des ménages immigrés sur la même question confirme cet état de
dégradation de villes liées à la forte croissance de la population près de 78%. Une faible
proportion de 22 % des enquêtés confirme que la dégradation du milieu urbain est liée à
d‟autres phénomènes.
Si la grande majorité des enquêtés reconnaît que la dégradation de l‟environnement urbain,
est liée à la forte concentration humaine, nous avons voulu savoir les moyennes et les méthodes
pour résoudre une telle situation. Les moyennes énumérées sont les lois qui limitent le nombre
de la population dans les villes, pour maîtriser l'augmentation de la population et l‟utilisation
durable du milieu urbain.
Tableau 15: Proportion des ménages proposant les lois
pour limiter la population en milieu urbain
Q30

Oui

Perpignan %

Oran %

Utile

Inutile

Utile

Inutile

28

72

92

08

Face à la dégradation de l‟environnement de la ville d‟Oran, les enquêtés proposent dans leurs
grande majorité (92,0%) l'adoption de nouvelles lois de gestion des populations ; c‟est la voie
salutaire pour limiter la forte concentration des populations en ville afin de faire de meilleurs
rendements et de protéger l'environnement en général.
Par contre, cette moyenne énumérée n‟est pas une solution pour les chefs de ménages Algériens
immigrés de Perpignan (72,0%).
3.1.8 Actions individuelles pour préserver l’environnement
Parallèlement à cette exigence envers les pouvoirs publics, les enquêtés savent qu‟ils peuvent
contribuer à protéger l‟environnement, grâce à des gestes quotidiens.
En l‟occurrence, les immigrés ont une idée très précise de ce qu‟ils peuvent faire régulièrement:
une personne sur deux répond pratiquer le tri sélectif des déchets (Tableau 107). Cette
possibilité arrive très loin devant toutes les autres interventions envisagées : le contrôle de la
quantité d‟eau consommée (33 %) et l‟achat des produits respectueux de l‟environnement (12
%), cinq personnes sur cent estiment qu‟elles sont d‟accord pour réduire le déplacement par
voiture (50%).
Pour les enquêtés de la ville d‟Oran, les mêmes trois actions recueillent les réponses suivantes :
le contrôle de la quantité d‟eau consommée (23 %), l‟achat des produits respectueux de
l‟environnement (07 %) et le tri sélectif des déchets (10 % ; ce dernier item est moins pratiqué
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par les ménages de la ville d‟Oran). Les enquêtés de la ville d‟Oran pensent que, dans ces
domaines – le tri sélectif des déchets, le contrôle de la quantité d‟eau consommée et l‟achat des
produits respectueux de l‟environnement, il est pratiquement impossible d‟intervenir à titre
individuel. Ces interventions sont semblables dans tous les groupes sociodémographiques.
Les enquêtés sont plus particulièrement concernés par les nuisances des voitures à la ville
d‟Oran. Ils confirment qu‟ils doivent pouvoir limiter les déplacements par voiture 60%.
Tableau 17: Actions individuelles pour préserver l’environnement

Perpignan

Oran

Nombr
e

%

Nombr
e

%

114

50

23

10

Contrôle de la quantité
75
d‟eau consommée

33

52

23

Achat
des
respectueux
l‟environnement

12

16

07

5

137

60

Tri sélectif des déchets

produits
de 27

Réduire le déplacement par
11
voiture

Une analyse factorielle, du même type que celle que nous avons conduite précédemment pour les
actions prioritaires de l‟Etat, nous permet de tirer les résultats suivants:
Graphe1 : Actions individuelles et groupes sociodémographiques
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Dans tous les groupes sociodémographiques des immigrés, le tri des déchets arrive très
largement en tête des actions pour lesquelles les enquêtés se sentent capables d‟intervenir en
matière d‟environnement. Cette intention est plus fréquente chez les personnes à haut niveau
d‟instruction et les personnes âgées de 50-59ans, les femmes et les habitants dans les villas.
Les jeunes, les étudiants et les personnes de condition modeste (les occupés, pensent qu‟ils
achètent des produits respectueux de l‟environnement. Les personnes qui déclarent en premier
lieu l‟élimination et le tri des déchets, achètent des produits pour contribuer à ne pas dégrader la
nature.
Les personnes qui pensent pouvoir individuellement agir pour réduire leurs déplacements par
voiture à Oran, sont des personnes au haut niveau d‟instruction, les titulaires de revenus plus de
30000DAet les personnes de condition de vie moyenne.
Conclusion :
Cette recherche ressort de nombreux enseignements qui seront, utiles à une réflexion plus
approfondie sur l‟ensemble du champ de la relation population environnement.
L‟enquête aborde bien le sujet démographique et son effet sur l‟environnement urbain, l‟opinion
sur l‟environnement urbain. Elle teste le lien entre le langage des spécialistes et celui des
citoyens, dans un domaine qui est au cœur de la gestion de la ville urbaine.
En Algérie, parler de citoyenneté écologique est encore inexistant. Les villes font partie des
espaces dans lesquels la problématique du développement local durable est très pertinente dans
la mesure où les atteintes à l‟environnement y sont généralisées et croissantes dans le même
temps, le défaut d‟infrastructures y est plus marqué et les pratiques de la gestion des déchets
liquides contredisent les principes de prudence écologique et de développement durable.
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Ces pratiques ont des impacts négatifs à court et à long terme sur la santé des populations, les
sols et les autres ressources. La situation est particulièrement critique dans les villes où les
densités élevées de la population concentrent les déchets liquides et compliquent les problèmes.
Bien que cette perception ne soit pas suffisante pour prendre en charge la gestion totale des
problèmes liés à l‟environnement urbain, elle témoigne d‟un certain niveau de sensibilisation de
la population locale sur les dangers de la pollution de l‟environnement en le comparant avec la
population immigrée en France. Cette perception comparative entre deux villes Oran et
Perpignan donne une image réelle de l‟environnement local par rapport à l‟environnement d‟une
ville Européenne.
Enfin, sur la question de la gestion durable de l‟environnement en Algérie il serait indispensable,
recours à l‟expérience européenne qui d‟envisager l‟intégration de l‟ensemble de la population
pour renforcer l‟action des pouvoirs publics.
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Les limites dans l’échange et risque de dissociabilité sociofamiliale -Etude clinique chez un enfant épileptiqueZitouni Mohamed zoheir :Doctorant/Université de Tlemcen,ALGERIE

Résumé :
Notre but de recherche présenté dans cet article issue de notre expérience depsychologue
clinicien, consiste à étudier les attitudes ambiantes des parents et le silence socio-familial qui
peuvent renforcer la mise en place d‟une vulnérabilité de plus en plus importante du vécu
psychopathologique de l‟épilepsie de l‟enfant ; on exerçant leurs contraintes sur le processus de
socialisation à travers la clinique projective plus précisément le dessin libre, et s‟engager
l‟exploration les aspects psycho dynamiques(fantasmes, relation d‟objet, narcissisme) impliqués
dans la mise en œuvre de ces processus.
Ces objectifs d‟analyse clinique et psychopathologique nous offrent la possibilité d‟étudier d‟un
seul cas clinique, âgé de 11ans scolarisé, orienté pour consultation à l‟unité médico-psychologue
au centre hospitalo- universitaire de Tlemcen à raison des difficultés d‟apprentissage scolaires,
liées à des troubles du comportement.
Pour pouvoir effectuer notre recherche, nous avons en recours à la méthode de l‟étude de cas
entretenues par des observations cliniques et aussi un test projectif le dessin libre.
Mots clés : épilepsie,
psychopathologique

sociabilité, test

projectif, dessin libre,

analyse clinique

et

Ojectif et cadre théorique :
Le Psychologue clinicien et Pédopsychiatrie est fréquemment confrontée à des familles et des
enfants qui lui présentent une pathologie neurologique comme l‟épilepsie. A L‟origine de ces
rencontres patients professionnels il existe un motif le plus fréquent, référé à l‟hyperactivité de
l‟enfant ou à l‟instabilité psychomotrice. Un ensemble de signes dérange les parents qui mettent
en avant, inattention, instabilité motrice, impulsivité, troubles émotionnels et désadaptation
social, échec scolaire et des apprentissages. L‟intolérance du milieu par rapport à ses symptômes
serait la condition première de la consultation.
Notre objet de recherche a pour but d‟évaluer et d‟explorer le psychisme et son actualisation à
travers la mise en jeu des processus de socialisation chez un enfant épileptique, et enfin en va
essayer de répondre à la problématique suivante :
Quelle est la relation entre l‟échange socio-familial et la vie psychique chez le cas dans son
rapport à la pathologie de l‟épilepsie ?
1 La sociabilité :
Wallon.H postule la nature sociale de l‟enfant exprimant la nécessité pour l‟enfant de se tourner
vers le milieu humain pour assurer sa sécurité étant donne sin immaturité physiologique. Il est
d‟abord confondu avec autrui, totalement dépendant de l‟autre et c'est par cette confusion et par
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cette dépendance que se construit l‟homme social potentiel en quelque sorte « par
défaut ».(Anne Baudier,BernadetteCeleste,2002,p150)
Les moyens à la disposition de l‟enfant vont se développer sous le double effet de la maturation
et des stimulations apportées par le milieu. Ce constat par Wallon.H(1925) précise la nature des
relations entre équipement inné et milieu : l‟enfant ne se développe pas simplement parce que la
maturation est l‟œuvre, il faut que le milieu offre des opportunités compatibles avec les moyens
disponibles à chaque moment chez l‟enfant.
1-1 Les milieux : pour Wallon, il n‟y a pas un milieu mais des milieux : le milieu physique,
biologique, humain et symbolique.
« Le milieu est l‟ensemble plus ou moins durable des circonstances physiques humaines et
idéologiques où se poursuivent des existences individuelles ».(Anne Baudier,Bernadette
Celeste,2002,p151)
Ainsi le milieu humain est à la fois le milieu où se font les échanges avec autrui mais aussi un
milieu relai puisqu‟il permet d‟agir sur d‟autres milieux en particulier le milieu physique.
Wallon distingue également le milieu physique (où se réalisent mouvements, actes
intellectuels…) transformés au cours de l‟histoire par l‟homme et le milieu symbolique, milieu
des représentations. L‟accès à ce dernier milieu n‟est possible que par le biais du milieu humain
qui fournit les moyens de la représentation le langage, les concepts.
III-1-2 L’équilibre fonctionnel : Cette notion désigne la formule optimale entre répertoire
comportemental et échanges avec un milieu.
A chaque moment du développement, à chaque stade il y a accord entre les moyens disponibles
et les fins actuelles. Selon l‟âge de l‟enfant un même objectif pourra être atteint par des moyens
différents : la recherche de proximité avec l‟adulte sera sollicitée par le sourire à 3 mois, par le
fait de tendre les bras à 1 an. Réciproquement, des objectifs différents peuvent être atteints avec
des moyens identiques : L‟imitation sert avant tout à communiquer avec les pairs dans la
troisième année de la vie, à reproduire le réel et à apprendre aux âges ultérieurs.
Milieux et moyens ne sont chez Wallon.H ni limités ni univoques, les milieux changent en
fonction de l‟évolution des moyens de l‟enfant et ils donnent à l‟enfant de nouveaux moyens,
générateurs à leur tour de nouveaux rapports avec les milieux.
L‟enfant dit Wallon.H n‟arrive à une attitude objective qu‟à travers une phase de
personnalisme.(Trang Thong,1992,p128)
Pour que l‟enfant arrive à prendre conscience de soi, il faut que sa sociabilité syncrétique initiale
se différencie sous l‟influence conjuguée de la maturation et de l‟ambiance sociale. La formation
de la personne et la constitution de son Moi ne peuvent s‟effectuer que par l‟intermédiaire de
l‟autre etc. Ce double social comparable au double mental, conscience de soi et conscience du
monde qui renvoie à la représentation dont l‟origine génétique et historique commune est l‟ordre
social.
III-2 Abord social et familial de l’épilepsie :
On voit jusqu‟à quel point l‟épilepsie interfère avec le développement et comment elle peut
acquérir progressivement une place centrale dans le psychisme de l‟enfant et dans ses réactions
aux autres. Les réactions de l‟entourage familial vont de leur côté renforcer en positif ou en
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négatif, certains comportements de l‟enfant et favoriser les recours à des stratégies plus ou moins
adaptatives.
Les réactions affectives qu‟on observe le plus fréquemment chez les parents des enfants
épileptiques sont des vécus anxieux et dépressifs. Les réactions sont souvent présentes par des
évènements à forte valeur émotionnelle (confrontation aux progrès des autres enfants, échecs
dans des situations de vie,…)
Elles s‟expriment par des attitudes de surprotection, par des mouvements de rejet ou par
l‟incapacité à poser des limites à l‟enfant.
-2-1 Rôle des relations avec les parents :
Il est fréquent de constater qu‟un certain nombre de crises qu‟elles soient d‟origine lésionnelle
ou non, se déclenche à la suite d‟évènements relationnels (séparations, retrouvailles, conflits,…)
Pour que l‟enfant puisse utiliser des mécanismes de défense plus développés et que l‟épilepsie
garde une juste place dans son travail psychologique, il faut que ses parents puissent
l‟accompagner, au sens noble du terme et le seconder dans ses processus d‟automatisation qui
sont étroitement dépendants de la confiance qu‟ils peuvent lui témoigner.
Comme toutes les maladies chroniques, les parents sont soumis à l‟angoisse : L‟épilepsie est sans
doute une maladie plus angoissante que les autres puisqu‟elle renvoie à des ruptures dans la
conscience du sujet et fait vivre aux autres l‟impression d‟un semblant d‟une perte de vie,
lorsque la maladie est très lourde et provoque un handicap chez l‟enfant, cette fantasmatisation
de mort s‟inscrit dans le vécu de l‟ambivalence relationnelle parentale.(Graindorge
Catherine,2005,p120)
Dans ce cadre, la scolarisation de l‟enfant épileptique reste sans doute un enjeu anxieux majeur
pour les parents. Cependant, l‟idée que cette maladie reste secrète renforce parfois chez l‟enfant
et chez les parents la certitude qu‟elle est diabolique, épouvantable, terrible. Il faut trouver un
compromis pour que l‟enfant garde une place suffisamment sécurisante à l‟école.
On voit parfois des parents apprendre à leurs enfants à dissimuler sous des explications
trompeuses, ces atteintes. La famille est soulagée lorsqu‟elle parvient à cacher sa honte ; elle se
donne meilleure conscience en donnant une illusion de bonheur à son enfant. Mais pour le
malade lui-même, cette position demeure précaire et instable. Il essaie de vivre normalement
caché en lui-même mais il est en état d‟angoisse permanente.(BOUVARD.C, 1974,p132)
2-2 Difficultés d’adaptation :
a) La culpabilité parentale : Parfois des conflits de couples surviennent liés à l‟apparition de la
maladie par ailleurs le fait que certaines crises apparaissent dans les moments conflictuels
poussent certains parents à ne plus du tout poser de limites à l‟enfant. Ce qui bien entendu ne
l‟aide pas, mais le pusse plutôt à la recherche de bénéfices secondaires et notamment, celui
d‟induire des crises pour obtenir du réconfort : Sallou disait : « l‟enfant a son épilepsie, sa
famille sa culpabilité ».(Graidorge Catherine,2005,p121)
b) L’agressivité : comme dans toutes les maladies chroniques, elle reste à la hauteur de la
culpabilité des parents, le narcissisme parental étant forcément rongé par la représentation
sociale de la maladie.
L‟agressivité peut s‟exprimer directement envers l‟enfant (rejet, placement,…) mais la plupart du
temps, elle est plutôt déplacée à travers des conduites (surprotection, renforcement des
contraintes et des interdits,…).
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L‟enfant se retrouve alors dans une situation de mise en dépendance obligatoire qu‟il peut :
- Accepter (possibilité de retard psychomoteur important supérieur à ceux induits par la maladie,
épisodes dépressifs).
- Refuser (développer des troubles caractériels, mise en place de pathologies d‟états limites,
troubles de conduites, hétéro-agressivité,…).(Graindorge Catherine,2005,p122)
Dans certains cas, c'est la recrudescence des crises qui est au premier plan. Comme toujours, plus
l‟épilepsie est précoce, plus les modes pathologiques interrelationnels centrés et exprimés par
l‟agressivité et la culpabilité sont présents et plus les dégâts psychiques chez l‟enfant peuvent
être importants.
Un cercle vicieux peut s‟installer et peut également aggraver l‟épilepsie elle-même. Dans
certains cas, on assiste à un véritable balancement entre la fréquence des crises de l‟enfant et des
épisodes psychiatriques plus ou moins larvés chez les parents (épisodes dépressifs, moment de
rupture limite,…). Dans ces cas, il est bien entendu important de mettre en place un soutien
véritablement familial.
Synthèse de l’étude du cas :
Il s‟agit d‟un enfant K âgé de 11 ans, d‟une fratrie de 03 enfants qui sont respectivement, Amine
âgé de 08 ans et sa sœur de 04 ans. Le père de 39 ans commerçant et la mère 34 ans, femme au
foyer.
-Kà été scolarisé à l‟âge de 06 ans, épileptique depuis cet âge, après 03 années de scolarisation à
l‟âge de 09 ans, il a eu des difficultés scolaires et des troubles du comportement, de type
instabilité psychomotrice.
Pendant l‟étude clinique du cas et la biographie, nous avons repérer trois temps principaux
révélateurs des indices cliniques.
Premier temps : T1 : Méningite à l‟âge de 3 ans et hospitalisation, manifestation des crises
convulsives hyperthermiques, stabilisation et guérison de son état après la sortie. On note dans ce
temps :
- Une fragilité de l‟activité cérébrale transcrite par, l‟EEG.
- Naissance d‟un frère : la mère est très occupée par le nouveau-né, isolement, retrait social avec
un père absent, manque de stimulation de l‟enfant sans renforcement. Ce qui a entravé la qualité
de l‟apprentissage, le climat socio-familial a mal stimulé le désir de personnalisation de l‟enfant
qui fait apparaitre un profond malaise accompagné de l‟énurésie nocturne et diurne et parfois
encoprésie plus des attitudes délibérées de retrait.
Temps 2 : la rentrée scolaire : la manifestation des crises tonico-cloniques, vue par le neurologue
à trois reprises, traitement prescrit :(Dépakinegtt). Diminution de la fréquence des crises à ce
moment (6-8 ans) . Après Les crises deviennent fréquentes et intenses (3-4 crises / mois).
Ks‟est orienté vers une consultation spécialisée à l‟âge de 9ans. Motif de consultation :
hyperactivité, difficultés scolaires et épilepsie, traitement prescrit : Dépakine + Tegretol.
T3 : pendant les neuf (09) séances d‟entretiens, nous avons repérer les principaux thèmes
importants de notre recherche :
- Honte liée aux difficultés : rougeur du visage lorsqu‟il ne sait pas répondre à une question ou
échec à une tâche.
- Echec scolaire (redoublement de la 3ème année scolaire)
- Difficultés et lenteur en lecture.
- Myoclonies visuelles : mouvement de l‟œil en saccades dans les tâches qui demandent de la
concentration.
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- Souvent se laisse facilement distraire par les stimilus externes.
- Précipitation des réponses avant avoir finir une question et mes explications.
On note un surinvestissement perceptif dominant (sur un matériel concret). Difficultés à
communiquer au-delà du concret.
Pauvreté des performances verbales.
Pourquoi utiliser le dessin libre ?
Dès le début, j‟ai constaté une difficulté à faire parler mon cas, suite à ce blocage qui fut pour
nous une véritable impasse à la recherche. J‟ai pris une décision d‟utiliser le dessin libre comme
test projectif pour laisser une certaine autonomie à l‟enfant pour choisir et exprimer ce qu‟il
souhaite. Enfin les épreuves projectives impliquent une double sollicitation perceptive et
projective. Roussillon. R (2007, p552) postule que les opérations mentales mis en œuvre aux
cours de la passation des épreuves projectives sont susceptibles de rendre compte des modalités
de fonctionnement psychique propre à chaque sujet dans leur spécificité mais aussi dans leurs
articulations singulière.
L‟enfant dessine pour exprimer d ce qu‟il ressent à un moment donné de sa vie, suite à des
conditions particulières comme le précise JacquelineRoyer (1995,p13) : « Ledessin est une
écriture naturelle qui vient dufond des âges », il est la projection de l‟image du corps comme
l‟enfant la perçoit. Par le dessin l‟enfant cherche à communiquer ce qu‟il ne peut exprimer
verbalement et consciemment. <Le trait quifait l‟engage carc‟est son écriture
inconsciente>Davido. R (1976,p29).
Le dessin libre est une projection spontanée, une reproduction du monde interne. « C'est
forcément le modèle interne que doiventreproduire les dessins, fait de mémoire,…) c'est en
réalité le modèleinterne qui est dessiné. LucquetG.H(1977,p64)
Le fait de ne pas imposer des thèmes offre une expression sans limite, ni obligation en
s‟appuyant sur les éléments naturels présents dans l‟imaginaire de l‟enfant. Il désire ce à quoi il
pense et qu‟il est capable de formaliser par des schémas simples à sa portée. Il s‟agit de traces
d‟expériences vécues, de désirs ou de pensées.
Il compose son dessin, sans hésitation méticuleusement chargé d‟un grand degré d‟attention et
surtout chargé du thème de l‟histoire qu‟il rattache à son dessin Widlocher. D(1998)
- L‟interprétation résulte d‟une part des éléments qui composent le dessin et d‟autre part de leur
synthèse c'est-à-dire la place du dessin dans la feuille, le trait du dessin, les thèmes, les
personnages et les objets.
Le sujet va narrer (raconter) graphiquement ce qui ne peut verbaliser. On demande au sujet qui
dessine, de raconter l‟histoire de ce qu‟il produit. Au fur et à mesure, il dessinera les personnages
et les objets tout en parlant. L‟ordre d‟entrée des divers éléments et le déroulement de l‟histoire
reflèteront les préoccupations du sujet et mettent en évidence le déroulement de l‟imaginaire et
du processus psychique mis à l‟œuvre tout en analysant en fonction de la dynamique de synthèse
de l‟étude de cas et les histoires liées à ces dessins.
Les dessins dessinés et commentaires :
L’exécution du graphisme :
Kamel dessine avec lenteur et grande concentration et parfois des lacunes où il ferme les yeux.

295

2016 –  مايى: 20 العضص

مغهؼ حيل البدث العلمي

Une fois installé dans le bureau, il trouve devant lui une feuille, blanche accompagnée d‟un
crayon noir et une boite de couleurs. Je lui demande de dessiner n‟importe quoi, le temps passe
dans le silence presque comme une attitude d‟opposition et répond : Qu‟est-ce que je dessine ?
J‟ai dit n‟importe quoi. Après quelques hésitations, Kamel s‟engage dans la réalisation d‟un
dessin. Il dessine une grande maison ; il dispose à l‟intérieur trois personnages qu‟il décrit
comme des enfants, il rajoute un gros chien avec de grandes dents qui veut dévorer les enfants.
A côté de ce chien, il dessine un petit chien revêt d‟une couche de laine d‟après lui, qui veut
sauver les enfants.
Un combat s‟engage entre les deux chiens, mais dans la bataille, le chien méchant a touché un de
ces trois enfants et lui a coupé les pieds. C'est le plus grand enfant. On peut en supposer qu‟il
s‟agit de sa personne ? Est-ce il perle de lui-même ? Kamel recommence son dessin pour réaliser
la suite de son histoire. Maintenant le petit chien a grandi et il est plus que dans le passé, les deux
petits enfants grandissent aussi mais l‟ainée est resté handicapé sans pieds.
Analyse du dessin :
On peut noter que Kamel dessine avec lenteur et grande application. Au moment des lacunes, il
ferme les yeux, tous les gestes sont là pour bien se concentrer et rassembler des forces, par ce
geste, il s‟abstrait en même temps du registre de la perception, et en même temps, il permet à
l‟imaginaire et à l‟activité fantasmatique de se libérer. Par la fermeture desyeux, le dessin
devient possible et la concentration devient plus efficace.
Pendant les premiers temps, on a noté que Kamel a mis beaucoup de temps à se décider à
dessiner .
Après quelques hésitations, il décide de prendre le crayon avec rougeur du visage (il est en plein
crise du « Non » dit sa mère). Ce qui évoque pour nous le déficit du personnalisme noté
précédemment.
La grande maison dessinée contient à l‟intérieur 03 enfants, rapidement nous comprenons
l‟expressivité de la situation des enfants qui est mise en danger par un gros chien dévorant, avec
de grandes dents qui prend place comme déjà présenté en dessin. une grande partie de la feuille
du dessin on peut l‟interpréter suite à des caractéristiques d‟un objet important menaçant. Le
petit chien dit l‟enfant pourra combattre le gros chien, ce qui peut signifier que l‟attitude hyperprotectrice de la mère est justifiée vis-à-vis de son enfant. La protection est assurée pour lui
comme défense essentielle.
Nous pourrions supposer que la mère protège l‟enfant dans la mise en place des défenses pour
son fils. Et que dans le milieu socio-familial du cas, la carence psychoaffective soulignée, peut
être contenue par des renforçateurs proposés par la mère pour qu‟elle puisse collaborer
efficacement de continuité vitale et lui assurer la capacité de soutenir ses fantasmes et de lui
permettre des conduites. Mais face à notre cas d‟analyse, nous soulignons la fragilité narcissique
de Kamel et le déficit du personnalisme qui le caractérise. Il s‟appuie quant il collabore
maladroitement et uniquement sur des mécanismes de défense archaïque ; le petit chien pourra
combattre le gros chien parce qu‟il dispose d‟une enveloppe de laine, synonyme de protection,
mécanisme de pensée archaïque comme modalité de seconde peau (Anzieu 1985).
Il l‟exprime ici par la détresse qu‟il ressent comme limites fragiles nécessitant le bénéfice de
l‟offre de la chaleur qu‟il éprouve par le soutien de sa mère.
Cette régression nous semble traduire chez Kamel en premier lieu l‟impact affectif provoqué par
l‟épilepsie. En effet, „‟BarbelInhelder‟‟ a montré que lorsqu‟un sujet était soumis à un stress
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important on observerait une régression à des formes très élémentaires de la pensée et de
raisonnement. Il s‟emblerait que l‟épileptique constitue un stress tellement fort qu‟elle suscite un
actionnement régressif. Ce mécanisme de régression s‟expliquerait par le fait de l‟excitation
provoquée par les spectacle de la crise comitiale exigeant une mise en place d‟uneprotection
assurée, selon Freud S, par l‟investissement et le désinvestissement périodique du système de la
perception (Bouvard. C 1974,p114).
A travers tous ces éléments, on observe une interaction fortement négative.
Elle intervient dans la structuration de la pathologie de l‟épilepsie et l‟atteinte vulnérable du
processus de la pensée chez le cas étudié.
La fréquence de crises épileptiques vécue par Kamel provoquant des ruptures répétées de la
conscience et de la relation au monde. Ceci aggrave la décompensation qui freine de plus en plus
son potentiel développemental et occasionne l‟absence émergence réflexive de la pensée, ainsi
que ses capacités organisatrices et intégratives de son potentiel perceptif.
Cette discontinuité engendre des angoisses et absorbe fortement toute l‟énergie de l‟enfant
perturbant ainsi ses capacités réflexives.
Il en résulte que son monde interne fonctionne de façon pauvre et chaotique à la suite duquel
s‟instaure un gel de la pensée. L‟inhibition d la pensée s‟impose à la représentation
fantasmatique et subjective qui a son tour entrave les champs des perceptions et des sensations.
Ces troubles d‟organisation de la pensée sont actionnés par un mélange où règne de la confusion
entre le subjectif et l‟objectif. Wallon H indique que l‟enfant n‟arrive à une attitude objective
qu‟à travers une phase de personnalisme (Tran-Thong , 1992,p128)
Cette absence d‟autonomie personnelle a été renforcée par une fragilité de l‟activité cérébrale
occasionnant des défauts d‟intégration sensorielle (due à un déficit cérébral exprimé par une
méningite précoce).
Cette insuffisance alimente une disponibilité aux états d‟absence, sans pouvoir réel de mobiliser
davantage contre le mal épileptique.
Austin et Al
ont montré que les enfants épileptiques issus de familles avec des bonnes capacités de maitrise et
d‟anticipation des situations, ont un bon niveau de communication affectif et présentent moins de
risques d‟apparition des troubles psychopathologiques. Au contraire, un style familial caractérisé
par la surprotection et l‟intrusivitécomplique l‟acquisition de comportements
naturelsindépendants chez l‟enfant épileptique (Baillet.D,2005,p167).
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« Comment les enseignantes et les enseignants du secondaire se
représentent les enjeux éthiques de leur profession »
Khlifi Ammar, Institut Supérieur de l’Education et de la Formation continue de Tunis

Résumé :
L‟objectif de cette étude consiste en l‟exploration de la manière dont les acteurs experts du
système scolaire (enseignants) se représentent les enjeux éthiques de leur profession. Pour ce
faire, nous avons collecté les réponses de 468 enseignants au questionnaire adapté de Gohier et
all. (2009) portant sur six types de rapports entretenus par un enseignant. Les résultats indiquent
que les représentations des enjeux renvoient particulièrement à la communication, à l‟éthique,
au conflit de valeurs, à la solidarité, à la confidentialité, à l‟équité, à la responsabilité et au
respect. Toutefois, des différences ont été observées entre ces enjeux tels qu‟ils sont appréciés
par les enseignantes et les enseignants.
Mots clés : enseignant, représentation, identité professionnelle, éthique.
1. Introduction
Aujourd‟hui, dans un monde caractérisé par sa complexité croissante (Dupouey, 1998),
beaucoup de valeurs sociétales sont en mutation perpétuelle aboutissant parfois à ce qu‟Arendt
(1985) appelle « crise mondiale de valeurs ». Certes, les répercussions du progrès scientifique,
technique, de la mondialisation peuvent se traduire par des bouleversements abondants et des
conflits touchant tous les secteurs du travail. De ce fait, le monde a besoin de nouvelles
exigences éthiques (Ricœur, 1990) pour remédier à ce que certains penseurs appellent un
«déficit éthique» caractérisé par « la perte de référence objective dans l‟ordre moral » (Legault,
1999). Depuis ces dernières années, on assiste à un appel d‟urgence à l‟éthique, authentifié par
Arendt (1958) dans les conditions de l‟homme moderne, Nabert (1960) dans la mise en évidence
de la question éthique dans l‟existence humaine, Weber (1963) dans l‟éthique de conviction,
Levinas (1982) dans l‟éthique de responsabilité, Ricœur (1990) dans «soi-même comme un
autre , Habermas (1990) dans l‟éthique du discours et de la communication et Jonas (1990) dans
les préoccupations éthiques liées aux comportements humains.
En effet, l'éthique semble être une compétence professionnelle indéniable dans tous les
secteurs du travail. Dans le domaine de l‟éducation, elle favorise la réflexion des enseignants sur
ce qui sous-tend leurs conduites et leurs décisions pédagogiques dans leur travail, caractérisé par
sa complexité inhérente issue de la pluralité et la diversité des facteurs culturels, sociaux et
psychologiques qui l‟influent (Cifali, 2001; Castelloti et Moore, 2002), son caractère mouvant,
ses évènements simultanés et parfois imprévisibles (Altet, 1994; Vermersch, 2000; Perrenoud,
2001). Les préoccupations qui émergent du travail enseignant (Desaulniers et Jutras, 2006, p. 21)
exigent une éthique professionnelle (Gohier, 2006; Imbert, 1987; Meirieu ,1991 et Reboul,
1992).
Étant donné que la dimension éthique du travail enseignant porte essentiellement sur la relation
pédagogique et les qualités humaines (Desaulniers et Jutras, 2006), l‟exercice du jugement
éthique relève du « rapport à » dans lequel des dilemmes et des conflits de valeurs peuvent
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surgir (Gohier, 2010). Le rapport entre les pratiques professionnelles des enseignants et leurs
perceptions renvoie à l‟hypothèse centrale du cognitivisme qui postule que « le comportement
est causé par une activité interne mettant en jeu des réalités internes : les représentations »
(Denhière et Baudet, 1992, p. 36),
Notre intérêt pour le milieu scolaire repose sur la complexité du travail enseignant, l‟absence de
la formation à l‟éthique malgré que cette dimension est indispensable dans la pratique
enseignante et concerne particulièrement l‟enseignant (Meirieu, 1991; Perrenoud, 2006), le
manque de travaux en Tunisie sur le sujet et enfin, le contexte transitoire tunisien caractérisé par
des troubles politiques et sociétaux. C‟est dans la réalité complexe et compliquée de la
profession enseignante associée à des circonstances spécifiques suite à la situation particulière du
pays générée par les répercussions de la révolution (Décembre 2010/Janvier 2011) sur le climat
général du travail. Les résultats de cette étude peuvent contribuer à la compréhension des
préoccupations éthiques des enseignants, à l‟amélioration du rendement de l‟établissement
scolaire, de l‟engagement des enseignants dans leur travail et la prévention des dilemmes
éthiques en rapport à la justice, à la discrimination, à la séduction, à l‟équité dans l‟évaluation, à
la violence à l‟efficacité de l‟enseignement, (Coleman, 1966 ; Campbell, 2003), au pouvoir
(Cifali, 1994) et au désir d‟influencer les élèves ((Fourez, 1998).
En effet, un enseignant n‟est pas parfaitement neutre plutôt, il est « manipulateur ». Il ne réussit
pas toujours à contrôler ses désirs personnels, ses besoins affectifs, ses complexes
psychologiques ou ses projets sociaux d‟où la légitimité de l‟appel de Fourez (1998) à la
sensibilité et la maturité éthique. En plus, l‟école n‟est pas le lieu favorable d‟égalité des chances
(Bourdieu, 1970) parce qu‟elle « entretient l‟illusion de la démocratie et décourage ainsi les
défavorisés » (Fourez, 1998, p. 56).
La prise de décision éthique dans l‟exercice du travail représente un sujet de grand intérêt (Ford
et Richardson, 1994). Contrairement aux professions libérales (médecins, avocats, journalistes,
pharmaciens, architectes…) dont leur exercice se réfère à un code déontologique, les métiers de
l‟éducation n‟en disposent pas malgré que « l‟éthique s‟impose de plus en plus parce qu‟elle
permet d‟analyser en profondeur les incidences de nos choix et leurs répercussions» (Fortin,
1988). En fait, le cadre de pensée et d‟action dans la responsabilité d‟enseigner n‟est ni la
déontologie ni la morale, ni les lois de la vie scolaire, plutôt l‟interpellation éthique (Bodergat,
2006, p. 5).
Dans la présente étude, nous mettons en forme les réponses des acteurs éducatifs dans les lycées
tunisiens sur leurs représentations des enjeux éthiques de leur profession dans une démarche
descriptive qui devrait permettre également de comprendre comment le sexe contribue à la
modification des représentations relatives aux enjeux éthiques.
2. Contexte théorique
2.1. Analyse de concepts
2.1.1. Représentation
De nombreuses études ont cherché à comprendre la pensée, sa nature, ce qui la sous-tend et son
rôle dans l‟orientation de la conduite. C‟est dans le champ de la psychologie sociale que l‟étude
de la pensée renvoie avant tout à la pensée dite « sociale », distincte de la pensée rationnelle.
Parce qu‟elles sont le produit d‟impressions et d‟évidence, les représentations sociales se
distinguent des connaissances scientifiques (Moliner 1996). Du côté de leur fonction cognitive,
elles produisent des connaissances spécifiques différentes de la réalité voire caractérisées par
des « biais cognitifs » (Jodelet, 1994). Ces mêmes connaissances seront mises à l‟œuvre dans les
comportements puisqu‟elles « constituent un guide pour l‟action» Moscovici (1961).
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Les représentations sociales désignent un ensemble d‟énoncés et d‟explications faisant partie de
la vie quotidienne en vue de l‟appréhender et de la redéfinir, elles consistent également en des
« univers d‟opinions », « des systèmes de valeurs, des idées, et des pratiques », (Moscovici,
1961, p. 39). Pour Jodelet (1997), la représentation est une « forme de connaissance,
socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une
réalité commune» (p. 365). Elle vise la communication, la compréhension et la maîtrise de
l'environnement.
Doise (1986) postule que les représentations sociales consistent en des principes générateurs de
prise de position dans les rapports sociaux en remplissant une fonction d‟organisation des
processus qui en sont responsables (p. 85). Cette définition met en exergue le caractère
dynamique de prises de positions variées de la représentation sociale tout en soulignant l‟aspect
social de sa composante. En effet, ces représentations sociales s‟élaborent à travers et dans les
rapports de communication (Guimelli, 1989, p. 63). La représentation sociale renvoie donc, à un
ensemble d‟informations et de croyances qui seront à la base des explications de ce qui a trait à
l‟environnement des personnes ou des groupes sociaux (Sémin, 1994, p. 243).
En définitive, les représentations sociales désignent un système d‟interprétation qui régit notre
rapport au monde et aux autres, orientent et organisent les conduite et les communications
sociales (Jodelet 1994, p. 36). En se référant aux travaux de Moscovici, nous entendons par
représentation toute élaboration cognitive produisant des connaissances par les membres de notre
échantillon sous l'influence de leur cadre et leurs normes collectives liées à leur pratique
professionnelle.
2.1.2. Enseignant
Il est à préciser que le mot « enseignant » pris dans son sens collectif, s‟applique à toute une
catégorie de personnels qui relève du domaine professionnel lié à l‟éducation. Ce terme désigne
également selon l‟UNESCO « toutes personnes qui, dans les écoles, ont une charge de
l‟éducation des élèves ». Il est défini dans le Littré comme la personne qui enseigne ou comme
«celui qui transmet des connaissances et en contrôle l‟acquisition » (Mialaret, 1979, p. 204).
2.1.3. Identité professionnelle
L‟identité au travail est fondée sur des représentations collectives distinctes (Dubar, 1998).
D‟après Drot-delange (2000), elle est définie comme la manière par laquelle les groupes au
travail se définissent devant les pairs, les responsables et les autres groupes.
Le concept d‟identité professionnelle de l‟enseignant renvoie au processus dynamique et
interactif de constitution et de transformation de son identité (Gohier, 2001, p. 10). Toutefois,
l'identité des enseignants au secondaire, spécialisés dans une discipline, se réfèrent à leurs
savoirs scientifiques et non pas à leur compétence professionnelle. Selon Obin (1991), la
culture du second degré repose sur des valeurs qui renvoient à la connaissance et à sa
transmission. Les modèles pédagogiques issus de cette culture sont influencés par l'académisme
dominant dans l'enseignement universitaire. En fait, les enseignants de l‟enseignement
secondaire «continuent dans leur vie professionnelle de se définir le plus souvent par la
discipline enseignée » (Ibid. p.10).
2.1.4. Ethique
En effet, l‟éthique parait «comme une création personnelle et solidaire » (Fortin, 1988, p. 169)
puisque qu‟elle est l‟œuvre du groupe professionnel en question.
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Pour Imbert (1987), la problématique du rapport entre morale et éthique renvoie au rapport entre
réciprocité et responsabilité. L‟intention éthique sera donc une relation entre le « Je » et le « Tu »
dont le régulateur de cette rencontre que Ricœur appelle « Il », qui renvoie aux lois, aux règles,
aux codes justes et au langage de la raison. En effet, l‟éthique ne désigne pas des principes ou
des règles, mais elle renvoie plutôt au caractère des individus.
D‟après Droz (2006), l‟éthique est définie comme un ensemble rationnellement structuré de
valeurs explicites désignant le bien et le juste dans l‟action humaine. Elle consiste donc, en un
système explicite et argumenté de valeurs régissant un éventail de comportements ou de
pratiques sociales. L‟une des manières d‟entendre l‟éthique selon Jickling (1996), consiste en la
considérer comme étant un code permettant de reproduire des rôles dans la vie sociale et éthique.
Par ailleurs, Perrenoud, (2006) désigne par « éthique » l‟interrogation d‟un sujet sur la finalité de
ses actes (Meirieu, 1993, p. 11). (Piatkowski, 1993, p. 13).
L‟éthique renvoie à une dimension téléologique, (les fins et les valeurs) et une dimension
déontologique (les normes et sur la justice) mais aussi, elle maintient également la tension entre
l‟universel et le particulier, entre la conviction et la responsabilité (Weber, 1995, p. 21). C‟est
dans ce sens que l‟éthique peut être considérée comme une réflexion philosophique sur le sens
des règles et des normes admises par la morale (Aubert, 1989).
Si l‟éthique est définie comme le comportement bon d‟un individu qui se manifeste dans sa
capacité à agir de façon juste, l‟éthique professionnelle consiste en l‟ensemble de valeurs,
d‟attitudes et de conceptions relatives aux rôles du professionnel dans l‟accomplissement de son
travail en tenant compte de la solidarité envers sa profession (Patenaude, 1996; Legault, 1996;
Gohier, 1997, 2001). L‟éthique professionnelle pour Desaulniers (2007) désigne une éthique
partagée par un groupe dans laquelle il fixe mutuellement les types d‟interventions
professionnelles et leur signification et les règles de conduites liées à leur mission. Par
conséquent, l‟éthique appliquée au domaine de l‟éducation désigne alors l‟ensemble de règles et
de principes qui régissent la pratique de l‟enseignement en respectant le sens de la justice, des
valeurs, des principes et des devoirs en regard du comportement humain (Legendre ,1993).
Le concept d‟éthique consiste donc en une force et lieu d‟interpellation: « avant la loi morale,
l‟éthique » (Prairat, E. 2005, p. 9). Cette dernière est une puissance de renouvellement du fait
qu‟elle interroge les valeurs et les règles de la morale. La démarche éthique repose sur des choix
personnels qui favorisent la singularité du sujet quant à la morale, elle semble se référer aux
devoirs qui contraignent l‟individu. Dans la perspective de Ricœur, l‟articulation entre
« éthique » et « morale » commence par l‟intériorité du sujet par l‟intermédiaire de l‟éthique
pour s‟intégrer avec les autres au moyen de la norme morale. En ce sens, Ricœur (1990) associe
le social à l‟individuel (Prairat, 2005).
2.2. Etudes antérieures
Dans le cadre d‟un projet de recherche effectué dans le contexte québécois francophone,
Desautels, Gohier et Jutras (2006) ont mené une étude visant à explorer le discours des
enseignants sur l‟éthique liée à leur profession. Cette étude a porté sur 63 enseignantes et
enseignants. L‟analyse des réponses a permis aux chercheurs de définir les préoccupations
éthiques de la profession enseignante exprimées par les participants qui s‟inscrivent
généralement dans le cadre relationnel: le rapport à la profession (identité professionnelle et
système de soutien), à l‟autorité (locale, syndicale, gouvernementale), à soi (devoir et
satisfaction personnels), à l‟enseignement (contenus, pédagogie, formation), aux collègues
(comportements déplorables et difficulté d‟intervenir) et aux étudiants (encadrement, évaluation
et finalité). Les préoccupations des enseignants triés par ordre décroissant du nombre
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d‟occurrences par catégorie étaient successivement liées au rapport à l‟étudiant, aux collègues, à
l‟enseignement, à l‟autorité, à la profession et en fin à soi‐même.
Les préoccupations éthiques liées aux étudiants concernent l‟évaluation des apprentissages et
constituent presque un quart des interventions au niveau du rapport aux étudiants qui portent sur
ce sujet. Les participants s‟interrogent sur l‟équité, la justice et l‟objectivité devant figurer dans
leurs pratiques d‟évaluation. Par ailleurs, 31 enseignants soulèvent des questions relatives à
l‟encadrement et à la valeur de l‟équité vis-à-vis de leurs étudiants. Les enseignants expriment
leur reproche des comportements déplorables de certains collègues comme l‟inégalité dans
l‟engagement au sein du collège, le non‐respect des règles admises dans le travail en équipe, la
difficulté d‟intervention auprès des collègues fautifs, l‟absentéisme des professeurs et le
comportement d‟entreprendre une relation personnelle avec les étudiants (amoureuse ou
flirteuse). Les commentaires sur les préoccupations éthiques des enseignants par rapport à
l‟enseignement concernent le choix des contenus et les difficultés relatives. Les répondants
mentionnent la dualité technique, la pédagogie, l‟expertise professionnelle et l‟équilibre entre les
contenus et la modification des comportements des élèves.
Campbell (2003), dans ses travaux, met en exergue des savoirs et des compétences éthiques
appréciés dans l‟exercice de la profession enseignante et qui renvoient notamment aux
principes éthiques universels tels que la véracité, le respect et l'équité. L'objectif principal de
cette élaboration théorique vise à aider les enseignants à relever les défis. Campbell invite à
rendre compte de la manière de la remise du travail des élèves en temps opportun qui n'est pas
une question d‟organisation, plutôt il s‟agit du respect et de soins.
L'enseignant éthique, selon Campbell, est avant tout, une personne éthique qui maintient les
vertus morales comme l'équité, le respect, la confiance, l'honnêteté, la bonté et les met en œuvre
dans toutes ses interactions avec les élèves. Dans cette perspective, l'enseignant est considéré en
tant que personne morale devant faire preuve de conscience des principes, des tensions et des
complexités inhérentes à leur application dans leur contexte. Elle insiste également sur la
capacité à articuler et justifier ses principes éthiques puisqu‟ils augmentent le niveau de
conscience morale sans garantir le perfectionnement.
Dans son livre,(The Ethical Teacher) Campbell (2003) prend des exemples concrets, identifie les
champs de mines éthiques et montre que l'enseignant a besoin d'une éthique de jugement pour
évaluer les conséquences des mesures proposées et agir de manière efficace. Cette auteure
montre que la capacité de reconnaître un problème d'éthique et de le résoudre ne cesse de
diminuer et que ce que Whitehead appelle la décoloration des idéaux est en mesure de causer la
défaite pour nos plus beaux espoirs. Campbell (2003, p. 81) invite les enseignants à éviter de
déclarer leurs propres points de vue sur les questions qui sont vraiment controversées. Elle
pense que certaines situations récentes suggèrent la solidarité à tous les coûts et conçoit que
l'autonomie professionnelle est dégradée par la pression des syndicats et dénonce l‟absence de
discussion sur les conséquences éthiques par les enseignants. Cette auteure remarque
également que la collectivité exprimée par un syndicat ou une association semble nommer les
enjeux éthiques et aider à trouver le courage de les aborder. Toutefois, elle affirme que « la
syndicalisation, les attitudes et les initiatives normatives qui en découlent constituent le plus
grand obstacle au professionnalisme éthique.
3. Méthode de recherche
3.1. Échantillon
Le choix des participants exerçant au niveau de l‟enseignement secondaire émane de
l‟importance du second cycle de l‟enseignement qui inclut des élèves adolescents de rapports,
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de comportements et d‟attentes spécifiques susceptibles de faire appel à des exigences éthiques
particulières. Du côté des enseignants, il s‟agit essentiellement de la diversité disciplinaire, de la
spécificité du public qu‟il enseigne, des données du Ministère de l‟Éducation à propos des
dilemmes éthiques à ce niveau et des résultats issus de la phase exploratoire de notre étude
témoignant de la richesse des informations collectées par l‟intermédiaire des entrevus effectués.
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%) en demandant la réponse à notre entrevue auprès de 1000 enseignants puisque
nous comptons travailler sur 500 sujets. Ces mesures nous ont permis de trouver un échantillon
constitué de 468 enseignants volontaires exerçant sous l‟égide de neufs commissariats régionaux
d‟éducation représentant le nord, le centre et le sud de la Tunisie.
Tableau 1
Caractéristiques de l‟échantillon

Caractéristiques
Genre

Groupes

Effectifs

Pourcentages

Hommes

233

49.8

Femmes

235

50.2

3.2. Instrumentation
Dans la présente étude, nous avons adapté le questionnaire de Gohier et all. (2009) portant sur
différents aspects du travail enseignant : rapport aux élèves, aux collègues, aux instances
administratives et gouvernementales, à soi, à la profession et à l‟enseignement. Puisque ce
questionnaire vise à identifier les points de vue des enseignants sur les préoccupations et les
enjeux éthiques de leurs professions, il se situe clairement dans la sphère des « représentations
professionnelles» des participants.
Ce questionnaire a été utilisé dans le contexte québécois auprès d‟enseignants du réseau collégial
francophones. Pour l‟adapter au contexte tunisien, nous avons vérifié son adéquation théorique
avec les différents pôles du « rapport à », sa validité, sa sensibilité à la désirabilité sociale et sa
fidélité. L‟action éducative, et d‟un point de vue éthique, est conçue en termes de « rapports à »
(Gohier et all, 2009) qu‟entretiennent les enseignants : rapport aux étudiants, aux collègues, aux
instances administratives et gouvernementales, à soi, à l‟enseignement et à la profession
enseignante. Après un rapprochement théorique, nous avons remarqué l‟absence d‟items
renvoyant au rapport aux parents d‟élèves.
Dans le contexte tunisien, la loi d‟orientation de l‟éducation n° 80 de 2002, article 47 reconnait
explicitement le rôle des parents d‟élèves en tant que partenaires dans l‟action éducative. Les
rapports parents-enseignants se bâtissent à travers des communications directes à l‟occasion des
rencontres parents-professeurs organisées par les établissements scolaires (à la fin de chaque
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trimestre de l‟année scolaire). Par conséquent, il est indispensable de compléter le questionnaire
de Gohier par un bloc permettant la collecte des représentations des enjeux éthiques par rapport
aux parents d‟élèves.
Pour élaborer les items liés à ce type de rapports, nous avons appliqué la méthode du « focus
group » auprès de cinq groupes de discussions de dix participants pour chacune. L‟analyse des
réponses montre que les participants accordent une importance à l‟échange de l'information
pertinente en exprimant 32 éléments sur 117 commentaires, au respect de la confidentialité des
informations rapportées (27/117), à la légitimité de l‟intervention auprès des parents d‟élèves
(21/117), aux limites des relations qu‟un enseignant peut entretenir avec les parents d‟élèves
(19/117) et l‟amélioration et le suivi de la situation (18/117). Cette phase a abouti à l‟élaboration
d‟un sous-questionnaire (bloc) constitué de six items. La version finale du questionnaire
constituée de sept blocs a été validée par deux expérimentations sur le terrain qui ont permis
certaines modifications.
3.3. Déroulement de la passation du questionnaire
Afin de répondre au questionnaire, nous avons pris les mesures nécessaires de préparation
d‟acceptation, d‟implication et disponibilité de l‟échantillon d‟enseignants. Dans les régions,
avec collaboration avec nos collègues inspecteurs, nous avons administré le questionnaire pour
être remplis puis collecté dans des délais acceptables.
3.4. Transcription et dépouillement des données
Après la collecte des questionnaires, nous avons calculé les moyennes des réponses au niveau de
chaque bloc pour faciliter le traitement statistique aisé des résultats.
3.5. Considérations éthiques
Dans une recherche, il est important de respecter les exigences éthiques. Seul le chercheur en
question a le droit d‟accéder aux transcriptions des données de la présente étude. Toutefois,
l‟engagement à l‟éthique de la recherche dépasse le respect des conditions d‟anonymat et de
confidentialité. Pour ce faire, une promesse a été communiquée aux participants dans laquelle
nous nous engagerons à la destruction des données après la réalisation de cette étude.
3.6. Mesures
La réponse aux items s‟effectue par l‟intermédiaire d‟un choix sur une échelle constituée de cinq
niveaux (aucune, faible, modérée, forte, très forte) sur lesquelles les sujets devront préciser le
degré de leur préoccupation éthique vis-à-vis de la situation décrite par l‟énoncé et accorder des
scores allant de 1 à 5 respectivement aux niveaux de l‟échelle. La quantification des scores
attribués issus des réponses des enseignants au questionnaire a été exprimée en moyennes. Au
niveau de chaque type de rapport, nous calculons les moyennes des scores obtenues à chaque
enjeu. Un enjeu éthique doit obtenir une moyenne supérieure à 3,50. L‟examen des différences
entre les enseignantes et les enseignants a été effectué par le test-t de Student.
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4. Résultats
Tableau 2
Moyennes aux enjeux éthiques par rapport aux élèves selon le sexe

Enjeux éthiques par rapport aux élèves

Hommes

Femmes

EE1. Confidentialité par rapport à des informations rapportées par
4.1
les élèves dans le cadre de cours ou de rencontres individuelles.

4.30

EE2. Admission d‟élèves trop faibles académiquement.

2.82

3.42

EE3. Respect des différences culturelles et religieuses

2.88

3.31

EE4. Équité dans l‟encadrement apporté à tous et à chacun

3.98

4.15

EE5. Équité dans l‟évaluation des apprentissages

2.92

3.37

EE6. Équité dans l‟attention apportée aux élèves qui présentent des
3.99
problèmes particuliers.

4.05

EE7. Légitimité et limites de l‟intervention par rapport aux
4. 14
problèmes personnels des élèves

4.44

EE8. Le fait de représenter un modèle pour les élèves.

2.87

3.46

EE9. Conflit entre différents objectifs de formation

2.78

3.47

EE10. Position d‟autorité exercée envers les élèves

3.19

3.16

EE11. Manipulation des élèves

3.85

4.06

EE12. Séduction des élèves

3.69

3.91

Au niveau de leur rapport aux élèves, les enseignantes sont plus préoccupées que les enseignants
par la confidentialité des informations rapportées par les élèves (4,30 et 4.1), l‟équité dans
l‟attention apportée aux élèves présentant des problèmes particuliers. (4.05 et 3.99), légitimité
et limites de l‟intervention par rapport aux problèmes personnels des élèves (4.44 et 4.14) et
l‟équité dans l‟encadrement apporté à tous et à chacun, (4.15 et 3.98).
La valeur t de Student indique que les différences sont très significatives au niveau des enjeux
éthiques par rapport au élèves (t(466) = - 6,03; p <.0000), ce qui confirme l‟existence d‟une
relation significative entre cette catégorie d‟enjeux éthiques et le sexe des enseignants.
Tableau 3
Moyennes aux enjeux éthiques par rapport aux collègues selon le sexe
Enjeux éthiques par rapport aux collègues

Hommes
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EC1. Pertinence d‟une intervention auprès d‟un collègue qui aurait
2.82
des comportements répréhensibles

4.13

EC2. Confidentialité des propos rapportés par des collègues

4.19

3.64

EC3. Solidarité dans les décisions prises en commun

4.11

4.12

EC4. Degré de concertation avec les collègues dans l‟approche par
3.11
programme

2.89

EC5. Degré d‟engagement des collègues dans l‟institution.

3.62

3.38

Au niveau de leur rapport aux collègues, les enseignants semblent plus préoccupés par la
solidarité dans les décisions prises en commun (4.11 et 3.12), la pertinence d‟une intervention
auprès d‟un collègue qui aurait des comportements répréhensibles (4.19 et 3.64) confidentialité
des propos rapportés par des collègues (4.19 et 3.64).
La valeur t de Student indique que les différences ne sont pas significatives au niveau des enjeux
éthiques par rapport aux collègues (t(466) = -1,79 ; p<.07), ce qui infirme l‟existence d‟une
relation significative entre cette catégorie d‟enjeux éthiques et le sexe des enseignants.
Tableau 4
Moyennes par rapport aux instances administratives et gouvernementales selon le sexe

Enjeux éthiques par rapports aux instances administratives et
Hommes Femmes
gouvernementales
EI1. Conflit entre des valeurs personnelles et des valeurs prescrites
3.3
par l‟institution.

2.87

EI2. Conflit entre des valeurs personnelles et des valeurs prescrites 3.64
par le ministère de l‟éducation.

3.58

EI3. Conflit entre votre jugement professionnel sur l‟évaluation de 3.63
l‟apprentissage et les cibles institutionnelles de réussite.

4.01

Dans le cadre de leur rapport aux instances administratives et gouvernementales, ce sont
uniquement les enseignants qui considèrent le conflit entre les valeurs personnelles et les valeurs
prescrites par le ministère de l‟éducation comme enjeu éthique important (3.64 et 3.58) tandis les
enseignantes mentionnent le conflit entre leur jugement professionnel sur l‟évaluation de
l‟apprentissage et les cibles institutionnelles de réussite (3.63 et 4.01).
La valeur t de Student montre que les différences ne sont pas significatives au niveau des enjeux
éthiques par rapport aux instances administratives et gouvernementales (t(466) = 1,72 ; p < .08).
C‟est ce qui témoigne de l‟absence de relation significative entre ce type d‟enjeux éthiques et
le sexe des enseignants.
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Tableau 5
Moyennes aux scores des enjeux éthiques par rapport à soi selon le sexe

Enjeux éthiques par rapport à soi

Hommes Femmes

ES1. Intégrité dans l‟exercice de la profession d‟enseignant

3.89

4,45

ES2. Enseignement d‟un cours qui n‟est pas dans votre domaine
2,87
d‟expertise.

3,20

ES3. Enseignement d‟un cours sans préparation suffisante

4,17

ES4. Congruence dans les prises de décision entre les valeurs
personnelles et la possibilité de les mettre en œuvre.

2,88
4,02

4.15

Les résultats qui concernent le rapport à soi montrent que contrairement aux enseignants qui
apprécient l‟intégrité dans l‟exercice de la profession d‟enseignant (4.45 contre 2.89), les
enseignantes sont les seules à considérer la congruence dans les prises de décision entre les
valeurs personnelles et la possibilité de les mettre en œuvre (4.15 contre 3.02) et l‟enseignement
d‟un cours sans préparation suffisante (4.17 contre 2.88) comme étant deux enjeux éthiques.
La valeur t de Student montre que les différences entre les deux groupes sont très significatives
au niveau des enjeux éthiques par rapport à soi (t(466) = - 4,18; p<.000). De ce fait, la relation
significative entre ce type d‟enjeux éthiques et le sexe des enseignants est confirmée.
Tableau 6
Moyennes aux enjeux éthiques par rapport à l‟enseignement selon le sexe

Enjeux éthiques par rapport à l’enseignement

Hommes Femmes

EEnsx1. Décision sur le choix des contenus d‟enseignement qui peuvent
4.02
influencer, voire déstabiliser les élèves.

2.97

EEnsx2. Conflit entre les contenus prescrits dans le programme et ceux
4.07
privilégiés par l‟enseignant

4.10

EEnsx3. Pertinence de développer des compétences en enseignement.

4.18

2.98

Les représentations des deux groupes divergent nettement au niveau de leur rapport à
l‟enseignement. Si la décision sur le choix des contenus d‟enseignement qui peuvent influencer,
voire déstabiliser les élèves est appréciée par les enseignants comme étant un enjeu très fort, elle
ne l‟est pas du point de vue de leurs collègues femmes (4.02 et 2.97). En effet, la pertinence de
développer des compétences en enseignement (EEnsx3) est estimée comme étant un enjeu « très
fort » selon les enseignantes alors qu‟elle ne l‟est pas aux yeux des enseignants (4.18 et 2.98).
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La valeur t de Student indique que les différences ne sont pas significatives au niveau des enjeux
éthiques par rapport à l‟enseignement ((t(466) = -1,38; p<.16). C‟est ce qui infirme l‟existence
d‟une relation significative entre cette catégorie d‟enjeux éthiques et le sexe des enseignants.
Tableau 7
Moyennes aux enjeux éthiques par rapport à la profession enseignante selon le sexe

Enjeux éthiques par rapports à la profession enseignante

Hommes Femmes

EPsx1. Maintien de l‟expertise disciplinaire

2.81

2.98

EPsx2. Évaluation des professeurs en cours de carrière

4.02

4.03

EPsx3. Place de l‟éthique dans la profession

3.05

3.41

EPsx4. Conflit entre la liberté académique des professeurs et
3.08
l‟équivalence dans la formation des élèves.

3.02

Les résultats liés au rapport à la profession enseignante indiquent que les appréciations des
enseignantes et des enseignants convergent en considérant comme étant un enjeu éthique « très
fort » l‟évaluation des professeurs en cours de carrière (4.03 et 4.02). En fait, les deux groupes ne
considèrent pas comme étant des enjeux éthiques, le maintien de l‟expertise disciplinaire (2.81 et
2.98), la place de l‟éthique dans la profession (3.05 et 3.41) et le conflit entre la liberté
académique des professeurs et l‟équivalence dans la formation des élèves (3.08 et 3.02).
Toutefois, il est étonnant que les deux groupes d‟enseignants sont d‟accord pour ne pas
considérer la pertinence de développer des compétences en enseignement et le maintien de
l‟expertise disciplinaire comme étant deux enjeux éthiques. Les différences entre les enjeux
éthiques des enseignantes et des enseignants ne sont pas significatives.
Tableau 8
Moyennes aux enjeux éthiques par rapport aux parents d‟élèves selon le sexe
Enjeux éthiques par rapports aux parents d’élèves

Hommes Femmes

EPrsx1. Disponibilité à la communication

4.19

4.44

EPrsx2. Confidentialité des informations

2.9

3.2

EPrsx3. Pertinence de l‟information

2.88

4.07

EPrx4. Légitimité de l‟intervention

3.98

4.16

EPrsx5. Limites de la relation avec les parents

2.75

2.71

EPrsx6. Pertinence des solutions et suivi

4.24

4.18

Par ailleurs, les enjeux éthiques liés aux parents d‟élèves, aux yeux des enseignantes et des
enseignants, sont constitués de la disponibilité à la communication (4.19 et 4.44) et la pertinence
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des solutions et suivi (4.18 et 4.24). La pertinence de l‟information n‟est considérée comme étant
un enjeu éthique que par les enseignantes (4.07 contre 2.88).
Ces résultats révèlent que parmi ces enjeux éthiques, c‟est la disponibilité à la communication
qui préoccupe plus particulièrement les femmes quant à leurs collègues hommes, ils semblent
être préoccupés par la pertinence des solutions et le suivi. Il est à remarquer que ce sont les
limites de la relation avec les parents qui semblent l‟enjeu le moins estimé conjointement par les
deux groupes. La valeur t de Student montre que les différences sont très significatives au niveau
des enjeux éthiques par rapport aux parents d‟élèves (t(466) = -3,47; p < .000). De ce fait, nous
pouvons confirmer le lien entre ce type d‟enjeux éthiques et le sexe des enseignants de cet
échantillon.
5. Discussion des résultats
Le contexte dans lequel nous avons mené notre étude consiste en un milieu d‟exercice de
l‟enseignement dans des lycées. Les informations recueillies sont issues des représentations des
enseignants à propos de leur profession. De ce fait, l‟identité professionnelle des enseignants
interrogés intervient d‟une manière ou d‟une autre. C‟est dans cette mesure que nous pouvons
qualifier les représentations des enjeux éthiques du travail enseignant de « représentations
professionnelles » (Lorenzi-Cioldi, 1999).
La présente étude, corroborant des travaux antérieurs de Gohier et ses collaborateurs (2007,
2009), confirme dans un premier temps que les enjeux éthiques appréciés « forts » ou « très
forts » tournent autour des valeurs éthiques qui renvoient généralement à la confidentialité, au
respect, à l‟équité (Campbell, 2003), à la solidarité et à la responsabilité. Contrairement à leurs
collègues hommes qui semblent préoccupés par des enjeux qui renvoient à l‟enseignement et aux
parents d‟élèves, les femmes sont plus sensibles à ceux qui sont liés aux élèves, aux collègues et
à soi. Les représentations qui ont trait aux instances administratives et gouvernementales et à la
profession, ne se distinguent pas en fonction du sexe.
Dans leur globalité, les représentations des enjeux éthiques diffèrent selon le sexe des
enseignants au niveau de leurs représentations compte tenu des types de « rapports à ». Mais
l‟affinement de l‟analyse révèle que ces différences ne sont significatives qu‟au niveau de quatre
facteurs : rapport aux élèves, à soi, à l‟enseignement et aux parents d‟élèves. Plusieurs
recherches (Gilly, 1987; Postic; 2001; Fassin, 2011) avaient confirmé des différences en fonction
du facteur sexe. Les différences ne sont pas significatives entre les enseignants et les
enseignantes de la présente étude au niveau de leurs représentations des enjeux liés aux
collègues, aux instances administratives et gouvernementales et enfin à la profession enseignante
Ces derniers résultats peuvent être interprétés séparément au niveau de chaque facteur. En ce qui
concerne les collègues, nous pouvons l‟expliquer avec Lorenzi-Cioldi(1997) par l‟effet de la
sensibilité à l‟identité professionnelle. En effet, dans cette période « post-révolution », la
conscience identitaire s‟est renforcée et les mouvements syndicaux ne cessent de le consolider
par des grèves, des rencontres et des conférences de presse régies par les revendications des
enseignants. Il s‟agit d‟un nouveau contexte politique et social.
Dans le champ de l‟éducation, les enseignants avaient abouti à des acquis et des avantages
(pouvoir et droits syndicaux, loi fondamentale de la profession enseignante, augmentation de
salaire, réduction des heures de travail...) qui, dans un climat socio-politique spécifique
caractérisé par un processus de « destruction/création», ont renforcé le sens commun de manière
à ce que les enseignants agissent et pensent en tant que groupe social. C‟est ce qui marque, à
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notre avis, les représentations des deux groupes de répondants et réduit les différences entre les
femmes et les hommes dans ce qui touche au plus près leur identité professionnelle.
Quant aux rapports aux instances administratives et gouvernementales, ils peuvent être
appréhendés comme étant des symboles en rapport avec le pouvoir et l‟autorité voire comme des
aspects renvoyant au régime politique effondré. Les enjeux éthiques qui y sont liés ne se
distinguent pas les uns des autres parce qu‟ils semblent être partagés par les deux groupes. En
effet, les comités syndicaux et les amicales ne cessent renforcer l‟identité professionnelle et
réunir le corps enseignant autour de certaines valeurs professionnelles sous diverses
préoccupations. Par conséquent, nous pouvons conclure que certaines représentations
professionnelles sont régies par l‟identité de ces enseignants.
Conclusion :
L‟objectif de cette étude est d‟explorer les enjeux éthiques de la profession enseignante du point
de vue des enseignants du secondaire. En se référant aux résultats auxquels nous sommes
parvenus, il ressort que les enjeux liés aux élèves et qui sont les plus sollicités consistent en la
confidentialité des informations, l‟équité, la légitimité de l‟intervention par rapport aux
problèmes personnels des élèves et leur manipulation. Mais concernant le rapport aux collègues,
il s‟agit plus particulièrement de la confidentialité des propos rapportés par des collègues et de la
solidarité dans les décisions prises en commun. En ce qui concerne les enjeux relatifs aux
autorités, il s‟avère que la tension entre jugement professionnel sur l‟évaluation de
l‟apprentissage et les cibles institutionnelles de réussite constitue l‟unique enjeu éthique.
La présente étude a permis d‟identifier les enjeux en rapport à soi qui consistent notamment en la
congruence dans les prises de décision entre les valeurs personnelles et la possibilité de les
mettre en œuvre et l‟intégrité dans l‟exercice de la profession d‟enseignant. En effet, le conflit
entre les contenus prescrits dans le programme et ceux privilégiés par l‟enseignant et l‟évaluation
des professeurs en cours de carrière sont les deux enjeux qui correspondent respectivement à
l‟enseignement et à la profession enseignante. Les trois enjeux qui s‟avèrent les plus considérés
par rapport aux parents, consistent en la disponibilité à la communication, la légitimité de
l‟intervention et la pertinence des solutions et du suivi. Il est à noter également que des
similitudes et des différences entre les groupes de répondants sont observées. Au niveau des
représentations des enjeux éthiques, les analyses statistiques basées sur les moyennes ont montré
que les représentations des enjeux éthiques de la profession enseignante diffèrent en fonction du
sexe. De manière générale, partant du contexte tunisien, ces résultats nous ont permis de
participer au débat scientifique et de contribuer aux connaissances concernant l‟étude des
représentations des enjeux éthiques de la profession enseignante afin d‟identifier leur nature et
le type de « rapport à » dans lequel elles s‟inscrivent.
Les résultats de la présente étude sont limités du fait qu‟elle porte sur un échantillon réduit et
s‟inscrit dans un contexte socioculturel spécifique à une Tunisie « post-révolution » caractérisée
par l‟instabilité et la quête d‟identité et du sens. En ce qui concerne le statut des répondants,
nous n‟avons interrogé que les enseignants aux lycées et il nous paraît important d‟étendre
l‟enquête aux enseignants du primaire et ceux exerçant dans les universités afin d‟identifier la
variation de leurs enjeux éthiques. Toutefois, l‟adaptation du questionnaire utilisé n‟évite pas
touts les risques pouvant être issus de son utilisation. Les représentations sociales renvoient à
des connaissances « naïves » qui peuvent orienter les conduites (Abric, 1994), de ce fait, il est
important d‟étudier les liens entre les représentations, les convictions des enseignants et leur
pratique éducative pour mieux appréhender le rendement de l‟établissement scolaire.
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