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َُئت الخدغٍغ :

الخػغٍل باإلاجلت:
مجلت غلمُت صولُت مدٌمت جهضع ً
صوعٍا
غً مغيؼ حُل البدث الػلمي حػنى
بالضعاؾاث ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت ،باقغاف
َُئت جدغٍغ مكٍلت مً أؾاثطة وباخثحن
وَُئت غلمُت جخألل مً هسبت مً الباخثحن
وَُئت جدٌُم جدكٍل صوعٍا في ًل غضص.

عةِـ اللجىت الػلمُت :أ.ص.غلي نباؽ (حامػت نؿىُُىت ،2الجؼاةغ).

اَخماماث اإلاجلت و أبػاصَا:
مجلت ظيل

الٗلىم

اللجىت الػلمُت:

ؤلاوؿاهيت

والاظخماٖيت غباعة غً مجلت مخػضصة
الخسههاث ،حؿتهضف وكغ اإلاهاالث طاث
الهُمت الػلمُت الػالُت في مسخلل مجاالث
الػلىم ؤلاوـاهُت والاحخماغُت .حػغى
اإلاجلت حمُؼ مهاالتها للػمىم غبر مىنػها
ويظا مغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي ،مؼ ئياقتها
لكهاعؽ أؾلب مدغًاث البدث الجامػُت،
بهضف اإلاؿاَمت في ئزغاء مىيىغاث البدث
الػلمي.
مجاالث اليكغ باإلاجلت:
جيكغ اإلاجلت ألابدار في اإلاجاالث الخالُت:
غلم الىكـ وغلىم التربُت وألاعَىقىهُا،
غلم الاحخماع ،الكلؿكت

أ.ص غانم شخاصة غلي(الجامػت ؤلاؾالمُت الػاإلاُت،مالحزًا).
ص.صبِل قاجذ (حامػت  8ماي ،1945ناإلات،الجؼاةغ).
أ.م.ص قلُذ مًحي أخمض الؿامغاتي (حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحزًا).
ص.ؾامُت ابغَػم(حامػت الػغبي بً مهُضي،أم البىاقي،الجؼاةغ).
أ.م.ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم الػىض ي (حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحزًا).
ص.عيىان قاقى(حامػت الكهُض ّ
خمه لخًغ،الىاصي،الجؼاةغ).

الخاعٍش ،غلم

اإلاٌخباث والخىزُو ،غلىم ؤلاغالم والاجهاُ،
غلم آلازاع.
جيكغ مجلت حُل الػلىم ؤلاوؿاهُت
والاحخماغُت البدىر الػلمُت ألانُلت

ص.وػمىوي مغاص (حامػت لىهِس ي غلي،البلُضة ،2الجؼاةغ).
ص.بغاى زًغاء (حامػت جبؿت،الجؼاةغ).
أ.م.ص صاوص غبض الهاصع ئًلُؿا(حامػت اإلاضًىت الػاإلاُت،مالحزًا).
ص.بىػٍض مىمني (حامػت مدمض الهضًو بً ًحي حُجل،الجؼاةغ).
ص .بكغي ؾػُضي (حامػت مىالي اؾماغُل،اإلاؿغب).
ص.مغاص غلت(حامػت ػٍان غاقىع،الجلكت،الجؼاةغ).
صَُ.ب الػُاصي(حامػت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاؿغب).
ص.ؾاس ي ؾكُان (حامػت الُاعف،الجؼاةغ).
ص.جاج الضًً اإلاىاوي(حامػت يحرالا،الهىض).
أغًاء لجىت الخدٌُم الاؾدكاعٍت لهظا الػضص :
ص.خاػم مُغ(حامػت خلىان،الهاَغة،مهغ).
ص.عبُؼ غبض الغؤف غامغ(حامػت اإلالى زالض الؿػىصًت).
ص.غاصُ بىػٍض (اإلاػهض الػالي للكىىن و الخغف نابـ،جىوـ).
ص .أخالم وػمه لكخه(الجامػت اإلاؿدىهغٍت،بؿضاص،الػغام).
ص.زحرة نىُ(حامػت ػٍان غاقىع،الجلكت،الجؼاةغ).
ص.هىعي مدمض أخمض قهالبى(حامػت الؼاوٍت،لُبُا).
ص.مؿلم قاًؼ أبى خلى( حامػت الهضؽ،قلؿُحن).
ص.مغاص غلت (حامػت ػٍان غاقىع،الجلكت،الجؼاةغ).

للباخثحن في َظٍ الخسههاث ًاقت مً

الخضنُو اللؿىي :

صازل الجامػاث الجؼاةغٍت ومً زاعج

أ.م.ص.مُػاص حاؾم الؿغاي(الجامػت اإلاؿدىهغٍت،الػغام).
أ.ص.مدمض حىاص خبِب البضعاوي (حامػت البهغة،الػغام).

الجؼابع مٌخىبت باللؿت الػغبُت أو الكغوؿُت
أو ؤلاهجلحزًت.
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ج٣بل اإلاجلت ألابدار واإلا٣االث التي جلتزم اإلاىيىٖيت واإلاىهج يت ،وجخىاٞغ ٞحها
ألانالت الٗلميت والض٢ت والجضيت وجدترم ٢ىاٖض اليكغ الخاليت :

أن ًٌىن البدث اإلاهضم يمً اإلاىيىغاث التي حػنى اإلاجلت بيكغَا.
أال ًٌىن البدث نض وكغ أو نضم لليكغ ألي مجلت  ،أو مإجمغ في الىنذ هكؿه  ،وٍخدمل الباخث ىامل
اإلاؿإولُت في خاُ ايدكاف بأن مؿاَمخه ميكىعة أو مػغويت لليكغ.
أن جدخىي الهكدت ألاولى مً البدث غلى:
 غىىان البدث.َّ
الػلمُت ،والجامػت التي ًيخمي ئليها.
 اؾم الباخث وصعحخه البرًض ؤلالٌترووي للباخث.َّ
 ملخو للضعاؾت في خضوص ً 150لمت وبذجم زِ .12 الٍلماث اإلاكخاخُت بػض اإلالخو.أن جٌىن البدىر اإلاهضمت باخضي اللؿاث الخالُت :الػغبُت ،الكغوؿُت وؤلاهجلحزًت
أن ال َد
ًؼٍض غضص نكداث البدث غلى ( )20نكدت بما في طلَ ألاقٍاُ والغؾىماث واإلاغاحؼ والجضاوُ
واإلاالخو.
ُث
َد
البدث ً
َّ
أن ًٌىن
وؤلامالةُت.
ألازُاء اللؿىٍت والىدىٍت
زالُا ِمم َدً
ِم
وأحجامها غلى الىدى آلاحي:
أن ًلتزم الباخث بالخُىٍ
ِم
 اللؿت الػغبُت :هىع الخِ ( )Traditional Arabicوحجم الخِ ( )16في اإلاتن  ،وفي الهامل هكـ الخِ مؼحجم (.)12
 اللؿت ألاحىبُت :هىع الخِ (  ) Times New Romanوحجم الخِ ( )14في اإلاتن ،وفي الهامل هكـ الخِ مؼحجم (.)10
 جٌخب الػىاوًٍ الغةِؿُت والكغغُت للكهغاث بذجم  16ههُت مثلها مثل الىو الغةِس ي لًٌ مؼ جطخُمالخِ.
أن جٌخب الخىاش ي بكٍل هظامي خؿب قغوٍ بغهامج  Microsoft Wordفي نهاًت ًل نكدت.
أن ًغقو ناخب البدث حػغٍكا مسخهغا بىكؿه ووكاَه الػلمي والثهافي.
غىض ئعؾاُ الباخث إلاكاعيخه غبر البرًض الالٌترووي ،ؾِؿخهبل مباقغة عؾالت ئقػاع بظلَ .
جسًؼ ًل ألابدار اإلاهضمت للمجلت للهغاءة والخدٌُم مً نبل لجىت مسخهت وٍلهى البدث الهبىُ النهاتي
بػض أن ًجغي الباخث الخػضًالث التي ًُلبها اإلادٌمىن.
ال جلتزم اإلاج لت بيكغ ًل ما ًغؾل ئليها .

ً
جغؾل اإلاؿاَماث بهُؿت الٌتروهُت خهغا غلى غىىان اإلاجلت:
social@jilrc-magazines.com
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غالنت يؿىٍ أخضار الخُاة الُىمُت بأؾالُب مىاحهتها لضي غُىت مً َلبت حامػت باجىـت
،01الجؼاةغ ،ؤ٢.اشخي مدمض،ظامٗت ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ،الجؼاثغ2
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قباب ألاخُاء الهامكُت بحن نىة الهُم الخهلُضًت وئيغاَاث الهُم الخضًثت ،الباخشت هجاة باؾى
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أزغ البرهامج الػالجي الىكس ي الجمااي في الامخىاع غً ؤلاصمان غلى اإلاسضعاث غىض اإلاغاَو
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مهاالث باللؿاث ألاحىبُت
Le bénévolat dans le milieu associatif : Entre engagement et militantisme.
Mr : ALLOU ZOUHIR. Doctorant/ Université Alger 2. Mr :MAHDID
FATAH. Doctorant/Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou.
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ؤلاقخخاخُت
ُد
ُد
ِّل
وؿخٟخذ بالظر َى زحر ،عرىا ٖلي٪
الخمض في ألاولى وآلازغة،
ألاظل ؾبداهه له
باؾم هللا اإلاىلى
جى٧لىا وبلي ٪ؤهبىا وبلي ٥اإلاهحر ،والهالة والؿالم ٖلى ؤقغ ٝاإلاغؾلحن ،ؾيضها مدمض وٖلى آله وصخبه
والخابٗحن ،ؤما بٗض:
يؿٗضها ؤن هً٘ بحن ؤياصي٨م ؤٖؼاءها َّ
ال٣غاء الٗضص الشالزىن مً مجلت "ظيل الٗلىم ؤلاوؿاهيت
ًة
والاظخماٖيت" ،عاظحن مً هللا حٗالى ؤن يى ٟ٘بما ٞيه مً بدىر ٖلميت ظاءث مخىىٖت بحن جسههاث
ًة
الٗلىم ؤلاوؿاهيت والاظخماٖيت اإلاخٗضصة ،وؤن جٟخذ َظٍ البدىر آٞا٢ا للبدض الٗلمي الظر يدمل ظىصة
ًة
ًة
ٖاليت ،اهُال٢ا مً ؤخض ؤَضا ٝمغ٦ؼ ظيل البدض الٗلمي اإلاخمشلت في وكغ ز٣اٞت البدض الٗلمي وحٗؼيؼ
مباصئها و٢يمها ،و٦ظا حصجي٘ الضعاؾاث والبدىر الٗلميت ،وما ٧ان لهظٍ اإلاجلت ؤن جهل بلى ما بلٛذ لىال
ظهىص زلت مً الباخشحن مً مسخل ٠الخسههاث ،الظيً ؤزغوا اإلاجلت بإبداثهم٦ ،ما ال هيسخى الُا٢م
ال٣اثم ٖلى الخد٨يم والخض٢ي ٤و بزغاط اإلاجلت في ق٩لها الجهاجيٞ ،ل٨م مىا ٞاث ٤الخ٣ضيغ والاخترام.
ًة
ًة
مىػٖا ٖبر جسههاث مسخلٟت ،مما يضٖ ٫لى خغم اإلاجلت صاثما
جًمً الٗضص زالزت ٖكغ م٣اال
ٖلى بىاء ٢الب ٖلمي مخ٩امل بحن جسههاث الٗلىم ؤلاوؿاهيت والاظخماٖيت.

وهللا ولي الخىقُو والىجاح

عةِـ الخدغٍغ  /أ .حماُ بلبٍاي

9

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

جسلي أؾغة جدغٍغ اإلاجلت مؿإولُتها غً أي اهتهاى لخهىم الملٌُت الكٌغٍت
ال حػبر آلاعاء الىاعصة في َظا الػضص بالًغوعة غً عأي ئصاعة اإلاغيؼ
حمُؼ الخهىم مدكىظت إلاغيؼ حُل البدث الػلمي © 2017
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الػىل في الخُاة الُىمُت ألَكاُ أؾغ الػكىاةُاث الخًغٍت :
صعاؾت مُضاهُت بمضًىت بؿٌغة
صٞ.خيدت َىيل/ظامٗت مذ مض زيًغ بؿ٨غة،الجؼاثغ

ملخو:
٦شحرة هي ؤهىإ الٗى ٠في ٖالم الُٟىلت،خيض يبرػ ؤو يس ٠جإزحراَا خؿب الٓغو ٝالاظخماٖيت والا٢خهاصيت...لً٨
مً اإلاالم ظضا خًىعَا مجخمٗت٦ ،إخض ؤ٦ثر مٓاَغ الىظىص ؤلاوؿاوي ،وؾِ الٗكىاثياث ؤو ألاخياء ال٣هضيغيت٦ ،باع
مغيًت في ظؿض اإلاضيىت .التي جٟغػ همىطظا ٞغيضا لُٟل يٗاوي مً واٗ٢ه وريئخه اإلاخضَىعة ،وؤخىاله اإلاٗيكيت والصخيت
الؿيئت ...التي يمخهها في بضايت ٖمغٍ ٗ٦ى ٠عمؼر ويماعؾها م٘ همىٍ ٗ٦ى ٠ظيسخي م٘ مداعمه ،ويإلٟها في خياجه اليىميت
ٗ٦ى ٠لٟٓي وظؿضر ...لتزط به ٞيما بٗض في ٖالم الٗمالت الهامكيت و الاهدغا ٝوؤلاظغام ...ليخٗلم بالخبرة والخ٣ليض
واإلادا٧اة في الخياة اليىميت وؾِ الكىاعٕ ،التي حك٩ل وٖيه بالٗى ٠الظر ال يؿخُي٘ صٗٞهٞ ،يدمل صازله الغٚبت ٖلى
ال٣هغ البكغر ،جدذ ؾخاع يغوعاث هٟؿيت و اظخماٖيت جبؿِ ؤمامه ،و٦إجها مدخمت بل ومٟيضة يض اإلاجخم٘ ٞيما بٗض،
ليخدىلىا بظل ٪مً ضخايا بلى ٞاٖلحن في ٖالم الٗى.٠
ألامغ الظر يخُلب ٞهم خ٣ي٣ي لخل ٪الكب٨ت اإلاٗ٣ضة ،مً ٖ ،لى ؤؾاؽ صعاؾت ٖلميت ميضاهيت وٖ ٤ٞضة هٓغياث،
٧الٟيىىميىىلىظيا والخٗلم الاظخماعي والً ِٛالبيئي ...لخدليل ٗٞل وؾلى ٥ؤَٟا ٫الٗكىاثياث الخًغيت ٝر الخياة
اليىميت ،وليـ ٦ ِ٣ٞمجغص ؤخضار ٖى ٠ؤو ؤؾبابه ؤو آزاعٍ ..وٖال٢تها بالبىاء الاظخماعي ال٣اثم ،بٗض ٞهمه و٦ك٠
مٓاَغ الخد٨م والاؾخٛال ٫ال٩امل ٞيه٦ ،ىىٕ مً الى٣ض الاظخماعي الظر اعجبِ بإَغوخاث " عاًذ مُلؼ" في الخيا٫
الؿىؾيىلىجي ،خىٞ ٫هم الٗال٢ت بحن ؤلاوؿان ومجخمٗه .مداولحن وي٘ اؾتراجيجياث ٣ُ٦ىؽ ٖبىع ،لهظٍ الُٟىلت بلى
خياة آمىت وؾٗيضةٖ ،لى ألا٢ل في ْاَغَا ؟؟.
جمهُض:
بن ٢غاءة الٗى ٠في الخياة اليىميت ألَٟا ٫ؤؾغ الٗكىاثياث الخًغيت ،واإلاؿاءلت ًٖ الىمىطط الٟغيض للُٟل الظر
جٟغػٍ َظٍ الٗكىاثياث ،هي صعاؾت يغوعيت يملحها الىا ٘٢الظر يٗاهيه َاالء ألاَٟا ٫مً بيئت مخضَىعة ،وؤخىالهم
اإلاٗيكيت والصخيت الؿيئت...التي يمخهىَا في بضايت ؤٖماعَم ٗ٦ى ٠عمؼر ويماعؾىَا م٘ همىَم ٗ٦ى ٠ظيسخي م٘
مداعمهم ،ويإلٟىَا في خياتهم اليىميت ٗ٦ى ٠لٟٓي وظؿضر ...لتزط بهم ٞيما بٗض في ٖالم الٗمالت اَ٫امكيت والاهدغاٝ
وؤلاظغام ...ليخٗلمىا بالخبرة والخ٣ليض واإلادا٧اة في الخياة اليىميت وؾِ الكىاعٕ ،التي حك٩ل وٖحهم بالٗى ٠الظر ال
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يؿخُيٗىن صٗٞهٞ ،يدملىن صازلهم الغٚبت ٖلى ال٣هغ البكغر ،جدذ ؾخاع يغوعاث هٟؿيت و اظخماٖيت جبؿِ
ؤمامهم ،و٦إجها مدخمت بل ومٟيضة يض المظخم٘ ٞيما بٗض ،ليخدىلىا بظل ٪مً ضخايا بلى ٞاٖلحن في ٖالم الٗى.٠
ولهظا ٞهم بداظت ألن وؿم٘ زُابهم اليىمي ،وه ٪٨ٟو٢اجٗه وهى٣ض ؤ٢ىٗخه وه٨ك ٠الدجب ،ومسخل ٠ؤق٩ا ٫و
مٓاَغ الٗى ٠يض( ومً لضن) ؤَٟا ٫الٗكىاثياث الخًغيت ،مً ؤظل بىاء هٓغة ٖلميت ًٖ الخياة اليىميت ،بط يم ً٨ؤن
ج٩ىن مؿاعا واٖيا ،ومٗغٞت بالىا ٘٢ختى يم ً٨اجساط طل ٪اإلاؿاع الىاعي ٞيه ،ورالخالي حٛيحرٍ ؤو الٗمل ؤو الؿلى ٥في
اججاٍ طل ٪الخٛيحر٦ ،ما حكهض بظل ٪اإلاٟغصاث التي يدٟل بها الخُاب اليىمي ،بإهىاٖه اللٛىيت وٚحر اللٛىيت لٗيىت
الضعاؾت .
لٟهم البييت الخ٤ي٣يت لىا ٘٢الٗىٖ ٠ىض ؤَٟا ٫الٗكىاثياث الخًغيت ،ومسخل ٠الجىاهب اإلا٩ىهت له والٟاٖلت
واإلاىٟٗلت ٞيه ،والخد٨م في ظىاهبها وجىميتها ٖلى ؤؾاؽ صعاؾت ٖلميت ميضاهيت ،وؾِ اإلاىُ٣ت الٛغريت إلاضيىت بؿ٨غة،
ازترها بُغي٣ت ٖكىاثيت ٖيىت ٢هضيه لخىالي ٖكغ بيىث ٢هضيغيت٢ ،غيبت مً مىُ٣ت خمام الهالخحن ،مً زال٫
مجمىٖت مً ألاصواث وؤلاظغاءاث التي حؿاٖضها في ظم٘ اإلاٗلىماث مً الىا ٘٢اإلاٗاف .بضا مً اإلاىهج الىنٟي ،الظر جم
جىٟيظٍ باالؾخٗاهت بإصاة اإلا٣ابلت واإلاالخٓت التي جىظه اهدباٍ الباخض وبصعا٦ه ،بلى بٌٗ زٟايا الٓاَغة اإلاضعوؾت ،و٤ٞ
ج٩امل مج مىٖت مً ألاَغ الىٓغيت٧ :الٟيىىمىلىظيا والهغإ والخٗلم الاظخماعي والً ِٛالبيئي...المخدان َٟل ؾ٩ان
ألاخياء ال٣هضيغيت ؤمام ٖاإلاه الخي ،ب٩ل مًٗالجه ومالبؿاجه التي زلٟتها الؿياؾت والخىميت الخًغيت في البالص،
ال٦دكا ٝؤ٢ىٗت الىا ٘٢الظر يٗيكه َاالء ألاَٟا ،٫والى٢ىٖ ٝلى مسخل ٠ألاػماث والترا٦ماث والخٟاٖالث التي ق٩لذ
ؾلى٦هم ؤلاظغامي والٗىي ،٠وما زلٟه بٗضَا مً آزاع وجضاٖياث ٖلى اإلاجخم٘ بإ٦مله.
ناع الخضيض ًٖ الٗىٟٗ٦ ٠ل ماصر و مٗىىر ،يخم بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ..ويؿتهض ٝبي٣إ ألاطي البضوي
٧الدكاظغ والاٖخضاء ٖلى ألاشخام واإلامخل٩اث والاهتها ٥الجؿضر ..ؤو الىٟسخي ٧التهضيض والتروي٘ والىبظ ..يض الظاث
ويض الصخو ألازغ ؤو الجماٖت ؤو اإلاجخم٘ ،بما يكمله مً ماؾؿاث مسخلٟت٨ٞ ،1ي ٠بط ٧ان َظا الٟٗل مً لضن ؤو
يض الُٟىلت التي حك٩ل ظاهب ٦بحر مً شخهيت ؤلاوؿان ،وجدمل عمؼ البراءة والُهغ وألامل واإلاؿخ٣بل...؟.
َظٍ الُٟىلت التي ؤنبدذ حٗاوي اليىم ،وم٘ الخٛحراث الاظخماٖيت والا٢خهاصيت والؿياؾيت للبالص ،ال٨شحر مً ؤهىإ
الٗى ٠في خياتها اليىميت٧ ،الٗى ٠الجؿضر :وَى حٗغى الُٟل للٗى ٠والخٗظيب الجؿضر ،ويٓهغ ٖلى الك٩ل ال٣اجل:
وَى ٣ٞضان الُٟل لخياجه هديجت للكضة ؤو ال٣ؿىة في الخٗامل مٗه.
و الك٩ل الخُغ :وَى ما ييخج ٖىه بناباث زُحرة مشل ال٨ؿىع ،بناباث الغؤؽ والخغو ١الكضيضة .بلى ظاهب الك٩ل
ألا٢ل زُىعة :وَى ما ي ً٨له ؤزاع ٖلى الجؿم مشل خضور الخجمٗاث الضمىيت (ال٨ضماث ) خى ٫الٗيىحن ،ألاه ،٠الٟم
ؤو اليضيً ؤو ؤر م٩ان آزغ.
ؤما الىىٕ الشاوي مً الٗىَ ،٠ى ما يٗغ ٝبالٗى ٠الجيسخي :الظر يٗغى ٞيه الُٟل ألر هىٕ مً ؤهىإ الاٖخضاء ؤو ألاطي
الجيسخي مشل :الاجها ٫الجيسخي :وَى ٢يام شخو عاقض باجها ٫ظيسخي م٘ َٟل .وؾٟاح ألا٢اعب :وَى ٢يام ؤخض
 .زلمود سعيد إبراىيم اخلويل :العنف يف مواقف احلياة اليومية-نطاقات التفاعل -سلسلة قضايا العنف(،)1ط،1دار ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر
والتوزيع،2006،ص.43
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ألابىيً ؤو ؤخض ألا٢اعب بٗمل ٖال٢ت ظًؾيت م٘ ؤخض ؤَٟالهم .والاٚخهاب :وَى حٗغى الُٟل لالٖخضاء الجيسخي بال٣ىة
مً ٢بل ؤر ٞغص عاقض .بلى ظاهب الكظوط الجيسخي :وَى الاٖخضاء الجيسخي الكاط مً ٢بل ٞغص عاقض ممازل له في الجيـ .و
الخدغف الجيسخي :وَى ؤلاؾاءة الجيؿيت يض الُٟل بال٨الم ؤو الٟٗل بضون الاٖخضاء الجيـ .ر والاؾخٛال ٫الجيسخي :وَى
بٚغاء ؤو اؾخضعاط الُٟل الؾخٛالله ظيؿيا .وبظباع الُٟل ٖلى مكاَضة نىع وؤٞالم بباخيت .
ؤما الىىٕ الشالض مً الٗىَ ٠ى ما يؿمي باإلَما ،٫ويكمل ؤلاَما ٫الٗاَٟي :وَى ٖضم بقبإ خاظاث الُٟل الٗاَٟيت
الًغوعيت ،مشل الخب والخ٣ضيغ ؤو حٗغيٌ الُ ٫٠للمىا ٠٢الٗاَٟيت الؿلبيت مشل اإلاكاظغاث بحن الىالضيً ..و ؤلاَما٫
الُبي :وَى ٖضم جىٞحر الٗالط ؤو الغٖايت الُبيت الالػمت للُٟل .وؤلاَما ٫الجؿضر :وَى ؤلازٟا ١في خمايت الُٟل مً
ألامىع الخُغة ،ؤو ٖضم جىٞحر الخاظاث ألاؾاؾيت مشل ألا٧ل واإلاكغب واإلاؿ ،ً٨ؤو جغ٦ه وح يضا صون بقغا .ٝو ؤلاَما٫
الخٗليمي التربىر :وَى ٖضم جىٞحر الخٗليم ألاؾاسخي ،ؤو ع ٌٞحسجيل الُٟل في اإلاضعؾت ،ؤو ٖضم مخابٗخه صعاؾيا.
وؤلاَما ٫ال٨ٟغر :وَى ؤلازٟا ١في حصجي٘ الُٟل ٖلى اإلاباصعة اإلاٟيضة ،مشل اإلاؿاولياث الٟغصيت ؤو الجماٖيت ؤو ؾلب
خ٣ى٢ه ؤو ممخل٩اثٌ ال٨ٟغيت .
الٗى ٠الىٟسخي ٦ىىٕ عاب٘ مً الٗى ،٠وَى الخٗامل م٘ الُٟل بك٩ل ؾلبي ٖاَٟي ؤو هٟسخي مشل الغ :ٌٞوَى ٖضم
جىٞحر الغاقض لخاظاث الُٟل ألاؾاؾيت .والٗؼ :٫وَى ٖؼ ٫الُٟل ًٖ ا٦دؿاب الخجاعب الاظخماٖيت .و الترَيب :وَى
الخهجم ٖلى الُٟل لخل ٤ظى مً الغٖب والخى ٝواَ٫ل٘ في هٟؿه .والخجاَل  :وَى ججاَل الىمى الٗاَٟي ،والخُىع
الش٣افي للُٟل .و ؤلاٞؿاص  :وَىحصجي٘ الُٟل ؤو بظباعٍ ٖلى ال٣يام بؿلى ٥جضمحرر ،مشل الؿغ٢ت ؤو الدؿى ٫ؤو
اؾخٛالله في الترويج اإلاسضعاث و ؤلاؾاءة اللٟٓيت والخغ٦يت :وَى الخل ٟٔبٗباعاث ؤو بقاعاث ؤو خغ٧اث ،ح٘بغ ًٖ ؤلاَاهت
الىٟؿيت للُٟل .
و ٢ض جبرػ ؤو جس ٠جإزحراث َظٍ ألاهىإ في الخياة اليىميت للُٟل ،خؿب الٓغو ٝالاظخماٖيت والش٣اٞيت والؿياؾيت..
الن الخياة اليىميت بالىٓغ لكمىليتها جدخىر ظمي٘ َظٍ الٓغو ،ٝباٖخباع مٟهىم اليىمي و ٧ىهيخه الىاؾٗت الٟؿيدت في
الؼمان واإلا٩ان ،وفي اللٛت الٗغريت الٟهخى ،بط يكخ ٤مً اؾم "يىم" ،الظر يغجبِ بما يخم ج٨غاعٍ ٧ل يىم صون اهُ٣إ .
ؤما في بٗضٍ الٗلميٞ ،ي٨دؿب مٗىاٍ يمً ٞغوٕ ؾىؾيىلىظيا الخياة اليىميت ،بط يكحر اإلاٟهىم بلى مجا ٫الخياة
اليىميتَ ،ظا اإلاجا ٫الظر ال يم ً٨ازخهاعٍ في حٗا٢ب ػموي للخٓاث مسخلٟت  -نبذ ْهحرة ٖكيت مؿاء -وال في مجغص
اهخ٣ا ٫ؤلاوؿان مً الٗمل ،لخلبيت الخاظاث الخيىيت بلى عاخت واؾخ٩اهت٦ ،ما ال يم ً٨عصٍ بلى ما يخم ج٨غاعٍ يىميا ؤو
ؤؾبىٖيا ؤو قهغيا.
طل ٪ؤن مجا ٫الخياة اليىميت مجا ٫ظض قاؾ٘  ،ألهه يكمل الىظىص ؤإلاٗاشخي لئلوؿان ب٩ل ظىاهب اإلاٗاف اليىمي الظر
يىٓمه ،ويدضص ٖال٢خه م٘ البىاء الاظخماعي الىاؾ٘ ،ومسخل ٠ؤق٩ا ٫الخباص ٫ؾىاء ٧اهذ اإلااصيت ؤو الش٣اٞيت ،والتي

1

.(http://forum.brg8.com/t26458.html
 .أمحد زايد :خطاب احلياة اليومية يف اجملتمع ادلصري ،ط ، 1القراءة للجمع النشر والتوزيع ،ديب اإلمارات العربية ادلتحدة ،1992 ،ص.21
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حؿاَم في جٟاٖل ؤوؾاٍ اإلاٗيكيت لؤلٞغاص ،وحؿهيل مسخل ٠ؤق٩ا ٫الخباص ٫في بٖاصة بهخاط خياتهم اليىميت .التي حؿخمغ
في الؼمان وجيخ٣ل ٖبر ٖىالم م٩اهيت مسخلٟت لؤلٞغاص .
بط ٦شحرا مً ألاخيان ال حٗبر َظٍ الخياة ًٖ هٟؿها بُغي٣ت ظض مؿخ٣يمت وواضخت ،ألجها م٩ىهت مً ؤٗٞا ٫بؿيُت ظضا،
مخٗضصة ومغجبُت ومخٟجغة ،بن لها ٖمىم الٓلمت ال٣اجمت .و٢ض ؾب ٤لهجرر لىٞيٟغ ناخب الضعاؾاث ال٨الؾي٨يت خى٫
الخياة اليىميت ،ؤن اٖتر ٝبال٣ى ٫بلٛت واضخت ونغيدتٞ :الٛمىى زانيت مً زهاثو الخياة اليىميت ،ويم ً٨ؤن
ج٩ىن زانيت ؤؾاؾيت ،بمٗجى ؤن اليىمي ليـ م٨كىٞا وٖاعيا ٖلى الضوام ،بل َى مجا ٫لئلزٟاء والخٓاَغ والىٟا١
والؼي ،٠والاؾخالب والخٛبحر ٚحر اإلاباقغ ًٖ اإلاىا ٠٢والخاظاث.
ويخطر طل ٪ؤ٦ثر خحن هإزظ في الخؿبان م٩اهت اللٛت في الخياة اليىميت٦ ،إصاة مدضصة ٧ل الخدضيض .ال ٦مجغص قغٍ
للخياة الاظخماٖيت  ،ِ٣ٞبل ٦ىمِ لهظٍ الخياة بما يٗىيه طل ٪مً ب٦غاَاث زانت ،ل٩ل همِ يؿاَم في جدضيض اإلاالمذ
الغثيؿيت للخياة اليىميت بهظا اإلاجخم٘ ؤو طاٖ٫ ، ٥يىت صعاؾدىا .بلى ظاهب مسخل ٠ؤلايداءاث واإلاٗاوي ،التي جى٣لها ٖبر
الٗضيض مً الاجهاالث ٚحر الكٟىيت٦ ،خٛحراث مالمذ الىظه وؤلايماءاث وخغ٧اث الجؿض. ..
ولهظا ٞهم بداظت بلى ؤن وؿم٘ زُابهم اليىمي ،وه ٪٨ٟو٢اجٗه وهى٣ض ؤ٢ىٗخه وه٨ك ٠الدجم ،ومسخل ٠ؤق٩ا ٫ألاخ٣اص
والا٦تئاب والًيإ الظر يدياٍ الُٟل وؾِ ألاخياء ال٣هضيغيت ،وجٟغػ مىه همىطظا ٞغيضا لُٟل يٗاوي مً واٗ٢ه
وريئخه اإلاخضَىعة وؾِ الٗكىاثياث ؤو ألاخياء ال٣هضيغيت٦ ،باع مغيًت في ظؿض اإلاضيىت ومىاَ ٤مؼصخمت بالؿ٩ان،
بىيذ بُغي٣ت ٚحر مسُُت ٖكىاثيا مً نٟاثذ ال٣هضيغ ؤو الخكب ؤو الُحن ..وٚالبا ما جخىاظض في ؤما ً٦مىٗؼلت ؤو في
يىاحي اإلاضن ؤو بال٣غب مً مجاعر نغ ٝاإلاياٍ ،وجٓهغ هديجت للهجغة الغيٟيت والاؾديُان الهىاعي ،وحٗض َظٍ ألاخياء
اإلاخسلٟت و٦غا لؤلمغاى وال٣ٟغ وآلاٞاث الاظخماٖيتٞ ،هي ٚحر مجهؼة باإلاغا ٤ٞالًغوعيت للخياة ،وال حؿ٨جها بال الُب٣اث
ال٣ٟحرة اإلادخاظت في اٚلب ألاخيان.
وَى ما جا٦ضٍ اإلاٗايىت اإلاباقغة لهظٍ ألاخياء ،والتي جبحن م٣ضاع اإلاٗاهاة اإلااصيت لها و حكىٍ مباهحها و٢ضمها ..طاث الدجم
الًي ،٤التي جىٗضم ٞحها التهىيت والخضاث ٤واإلاجاعر ،بلى ظاهب ٢لت اإلاىانالث ويي ٤الكىاعٕ ،واهدلاع ال٣ظاعة والخلىر
البيئي في ٧ل م٩انٖ .لى الغٚم ؤن البٌٗ مجهم هالخٔ ٖليه مٓاَغ الٛجى ،خيض ٖاصة ما هجض ٖىضٍ الكاخىت الىٟٗيت
بجاهب ال٩ىر ،والهىاثياث اإلاٗ٣غة ٞى ١ألاؾُذ .جىاً٢اث الىا ٘٢الظر يبرػ الخانيت الٟحزي٣يت لؤلخياء ال٣هضيغيت.التي
يىضخها اإلاغظ٘ .
ٞىؾِ َظٍ ألاخياء ال٣هضيغيت ،جخض ٤ٞالخياة اليىميت لؤلَٟا ٫في مسخلَ ٠ظٍ ألاما ،ً٦وجدك٩ل مدضصاث بىاثيت ؤوؾ٘
هُا٢ ،١ابلت للخٛيحر في يىء الخهاثو الٟحزي٣يت ،والٓغو ٝاإلابٗثرة التي يٗيكىجها .لخسً٘ َظٍ الخياة الػصواظيت
اإلاهحر السخيء وزضإ الظاث ،خؿب ما ي٣ى ٫ؾاعجغ  ،ليٖبر البىاء الاظخماعي ًٖ ،مضي الاؾخٛال ٫الظر يماعؾه ٖلى
1

. http : www :ahewar. org /debat/show.art.asp ?aid=123387
 .أمحد زايد :مرجع سابق ،ص.20

3

. http : www :ahewar. org /debat/show.art.asp ?aid=123387
 .تشارلزأمربمز :املدينة ومشاكل االسكاف ،ت  .جلنة من األساتذة اجلامعيني ،دار اآلفاؽ اجلديدة،بريوت،ص.12،13
 .5أمحد زايد:مرجع سابق.157،
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ٞاٖليه زانت ألاَٟاٗ٦ ،٫ى ٠عمؼر في بضايت خياتهم بازترا٢ه الىا ٘٢وال مٗ٣ى ،٫بالٗى ٠الؿياسخي والا٢خهاصر ..جدذ
اؾم الؿياؾت الخًغيت ،وما زلٟخه مً ونمت ٖاع في خَ ٤ظٍ الٗكىاثياث الخًغيت ،وإلاا حكيٗه مً مٗى٢اث وزلل في
وْاثَ ٠ظا البىاء الاظخماعي الظر يٗيكه الُٟل ،وخغمه اإلاؿ ً٨الالث ٤ومىٗه الخياة ال٨غيمت ..التي يدياَا في مشل
ٖمغٍ ،والٗاصاث الؿيئت التي ج٨دؿبها مً مديِ ألاخياء ال٣هضيغيت٧ ،الخضزحن وبصمان اإلاسضعاثٗ٦ ..ى ٠مماعؽ ٖلى
الُٟىلت ،وَى ؤخض ألاهىإ التي يدضصَا مخمض الٗلىر .وَى الٗى ٠مً الضولت يض ؾ٩ان الٗكىاثياث بضليل ما ؤ٦ضجه
َظٍ الضعاؾت ،بإن الؿلُاث اإلادليت لم ج٣م بإر ظهىص لخدؿحن ؤويإ اإلاىُ٣ت ،بال مداوالتها في َضم َظٍ البيىث
ال٣هضيغيت ،زال ٫ؾٟغ ؤَلها لبٌٗ الى٢ذ ،وهجض %10ي٣غ ؤصخابها بجهىص البلضيت في مداولت ا٫هٓاٞت ،خيض لم جىٟ٘
ظهىصَم م٘ الىا ٘٢اإلاؼعر لهظٍ ألاخياء.
ولخىضر الٗى ٠الهخي والاظخماعي ،ؾىٖ ٠٣ىض الىاخيت الاظخماٖيت٦ ،سانيت ؤزغي لهظٍ ألاخياء ،وما يٗاوي
ؾ٩اجها زانت ألاَٟا ،٫مً ْغو٢ ٝاؾيت حٗمل ٖلى حك٨يل مسخل ٠ؤهىإ الٗىٖ ٠ىض ؾا ً٦ألاخياء ال٣هضيغيت،
بمداولت جدليل اإلا٣ابلت م٘ ٖيىت الضعاؾت ،والتي بييذ اإلاٗلىماث ألاؾاؾيت لؿ٩ان ألاخياء ال٣هضيغيت ،بإن مٗٓم ؤٞغاص
الٗيىت متزوظحن بيؿبت ،%70ويغظ٘ َظا للٓغو ٝاإلاٗيكيت الهٗبت التي يٗاوي مجها اإلاتزوظحن ،والتي جًُغَم للؿً٨
في مشل َظٍ البيىث ،وَظا ما يٟؿغ اوٗضام ٝثت الٗؼاب بهظٍ ألاخياء٦ ،ما يىظض %20مً ألاعامل وٚياب عب ألاؾغة الظر
يخٟ٨ل بالٗاثلت ،مما ايُغ ألام للؿ ً٨بهظٍ ألاخياء بٗض ؤن جم َغصَا ،وج٣ل اليؿبت ٖىض اإلاُل٣حن الظيً يخدملىا مٗاهاة
َظٍ البيىث بيؿبت .%10ويضَ ٫ظا ٖلى م٣ضاع الخاظت و ال٣ٟغ لؿ٩ان َظٍ ألاخياء التي جخدمل الٓغو ٝالهٗبت.
٦ما جبحن الضعاؾت ؤيًا ،ؤن ؤٚلب اإلابدىزحن %60مىَجهم ألانلي الغي ،٠و٢امىا بالهجغة بلى اإلاضيىت بدشا ًٖ الٗمل
والخياة ألاًٞل اإلاخىٞغة في اإلاضيىت ،وَظٍ ؤخض وْاث ٠ألاخياء ال٣هضيغيت التي حٗخبر مإوي للمهاظغيً والظيً بضئوا
خياتهم في المصيىت٦ ،ما َى مىظىص في اإلاغظ٘  .بلى ظاهب َظٍ الهجغة جىظض هجغة بحن الىالياث بدىالي %20بدشا ًٖ ألامً
بٗضما حٗغيذ بلضياتهم لئلعَاب في الٗكغيت ألازحرة٦ ،ما هجض %20مً ؾ٩ان اإلاضيىت جغظ٘ ب٢امتهم في َظٍ البيىث
ال٣هضيغيت بلى الخ ٪٨ٟألاؾغر الىاجج ًٖ عب ألاؾغة ؤو ٍال٢ه.
وؿخيخج مضي ٣ٞغ الغي ٠مً اإلاغا ٤ٞالًغوعيت الالػمت لؿ٩اهه الظيً ايُغتهم الخاظت للهجغة للمضيىت ليهبدىا
٣ٞغاء اإلاضن٦ ،ما جمحزوا بًٗ ٠اإلاؿخىي الخٗليمي ،ؤميىن ال يجيضون ال٣غاءة وال٨خابت بيؿبت ،%30ؤما الظيً يجيضون
ال٣غاءة وال٨خابت ٢ضعوا بيؿبت %20وؤٚلبَم جل٣ىا الخٗليم في ٦خاجيب خ ٟٔال٣غآن .ؤما الظيً صزلىا اإلاضعؾت ٩ٞاهذ
وؿبتهم %20بلى ظاهب %20مً الظيً وانلىا حٗليمهم بلى ؤلا٦ماليت ،في خحن هجض %10مً الظيً وانلىا حٗليمهم بلى
الشاهىيت.

 .1زلمود سعيد إبراىيم اخلويل :مرجع سابق ،ص.68
 .2طيب سحنوف :ادلدينة اجلزائرية وحتديات ادلستقبل،ادللتقى الوطين لتنمية ادلناطق الصحراوية ،معهد الوندسة ادلعمارية ،جامعة زلمد خيضر يسكرة(،يوـ
 21 -20نوفمرب  ،)1999ص.157
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وؿخيخج اهسٟاى اإلاؿخىي الخٗليمي لؿ٩ان ألاخياء ال٣هضيغيت ،ؾىاء ٧ان الـبب ٖضم اَخمامهم بالخٗليم ،ؤو ؤن
الٓغو ٝلم حؿمذ لهم بمىانلت حٗليمهم هديجت ال٣ٟغ ؤو البٗض ًٖ اإلاضاعؽٞ ،ىجض البٌٗ مجهم يؿعى لخٗليم ؤبىاثه،
ؤما البٌٗ آلازغ ال حهخم بضٖىي ماطا ٗٞل الظيً يدملىن الكهاصاث الٗليا في واٗ٢ىا اإلاغ.
ولهظا الؿبب ولٛحرٍ اعجٟٗذ وؿبت البُالت في ؤوؾاٍ اإلابدىزحن بيؿبت٦ %80ما هجض %10مً يدترٞىن خغ ٝزانت
حٗىص ٖلحهم ببٌٗ اإلاا ،٫وهجض %10مً الٗما ٫يىميا ٧الباٖت الجاثلحن ،وجىٗضم وؿبت اإلاىْٟحن %0ألن ؤٚلب ؾ٩ان
ألاخياء ال٣هضيغيت مً اإلاهاظغيً الظيً يدملىن مٗهم ٣ٞغ وظهل الغي ٠ليهبدىا ٣ٞغاء اإلاضن.
لىهل لىٟـ الىديجت التي ونل لها الباخض "بىغىانت" :بإن البُالت جىدكغ وؾِ ؾ٩ان ألاخياء ال٣هضيغيت ،الظيً
يهٗب ٖلحهم جإمحن الخياة اإلاٗيكيت والصخيت لٗاثالتهم ،الصخيء الظر ؾاَم في ػياصة ال٣ل ٤الىٟسخي والا٦خئاب ألعراب
َظٍ ألاؾغ التي صٗٞذ بإَٟالها للدؿى ،٫بٗض جغويًهم ٖلى مماعؾخه بلى ظاهبهم إلزاعة ق٣ٟت اإلااعةٞ ،يما يغؾل آلازغون
بلى اإلا٣اهي واإلاُاٖم واإلاؿاظض ،ومازغا الجامٗت لُلب الهض٢ت بُغ ١ي٣كٗغ لها البضن م٣ابل مبل ٜمالي ػَيضٖ ،غاة
خٟاة ؤزىابهم باليت وعزت  ..ليخٗلمىا ٧ل ؤهىإ الخىا٧ل وَلب الغػ ١مً آلازغيً صون ٖىاء ،بلى ظاهب مسخل ٠ؤؾاليب
الجغيمت والاهدغا.ٝ
وفي اإلا٣ابل َىا ٥مً خالٟهم الخٔ في الخهىٖ ٫لى مٗ٣ض في اإلاضعؾت ،ل ً٨الخغمان والتهميل في مسخل ٠ظىاهب
خياتهم ،الاظخماٖيت والا٢خهاصيت والؿياؾيت ال٣اَغة ،خالذ صون اؾخمغاع بًٗهم ليىًمىا لٗالم الكٛل ،مىػٖحن
ٖلى ؤعنٟت المصيىت ،يبيٗىا خؼم اإلاٗضهىؽ ؤو سجاثغ الخب ..ٜوخغاؾت الؿياعاث ليال وجهاعا ،والٗمل ٣٦ابًحن للخاٞالث،
ويلخُ٣ىن ٞخاث خاوياث ال٣مامتٖ ،لهم يجضون ل٣مت حؿض ظىٖهم ؤو شخيء زميىا يبيٗىجهم٧ ،الخغصواث واإلاىاص الىداؾيت
والبالؾدي٨يت و الخبز اليابـ ..ليٗيكىن اإلاىث الاظخمإر ،social deathبخٗغيهم لالهدغا ٝوالى٢ىٕ ضخيت للؿلى٥
اإلاىدغ ،ٝزانت م٘ اهدكاع الخضزحن واإلاسضعاث والؿغ٢ت ،واإلاكاظغاث وخىاصر الاٖخضاء الجيسخي والاٚخهاب ،واهدكاع
ٖهاباث الكىاعٕ . ..ليخٗلمىا بالخبرة والخ٣ليض واإلادا٧اة في الخياة اليىميت وؾِ الكىاعٕ ،مما يجٗل مؿذ٢بلهم ؤ٦ثر
ٖىٟا وبظغاما٦ ،ما جغر هٓغيت الخٗلم الاظخماعيَ .ظٍ الخياة اليىميت التي حك٩ل وٖيه بالٗى ،٠الظر ال يؿخُي٘ صٗٞه
ٞيدمل صازله الغٚبت ٖلى ال٣هغ البكغر ،جدذ ؾخاع يغوعاث هٟؿيت و اظخماٖيت جبؿِ ؤمامه ،و٦إجها مدخمت بل
ومٟيضة يض اإلاجخم٘ ٞيما بٗض ،ليخدىلىا بظل ٪مً ضخايا بلى ٞاٖلحن في ٖالم الٗى.٠
بضليل خاالث مً ألاَٟا ٫الظيً حٗىصوا ٖلى ؾغ٢ت اإلادالث الخجاعيت ،في حي البساعر وػ٢ا ١بً عمًان في مضيىت بؿ٨غة،
عٚم حٗغيهم للًغب وؤلاَاهت ٖضة مغاثٚ ،حر ؤجهم ؤنبدىا ال يبالىن مً اإلاساَغ التي حٗىصوا ٖجها ،اإلاهم الخهىٖ ٫لى
اإلاا ٫بإر ٢ىة ووؾيلت مً الظيً يمل٩ىن اإلاا ،٫إلٖاهت ألاؾغة جاعة ،وقغاء الضزان وقغاء ٚغاء العجالث اإلاُاَيت اإلاش٣ىرت
جاعة ؤزغر ،ليؿ٨غوا بها ًٖ َمىمهم ومكا٧لهم وخًهم  ...وَظا ما حكحر بليه هٓغيت الهغإ ،التي جغ٦ؼ ٖلى الكٗىع
الصخصخي بالخغمان ،بما يغٚب ٞيه الىاؽ وما يدهلىن ٖليه ،ورحن اهسٟاى اإلاؿخىي الا٢خهاصر لهاالء ألاَٟا ٫الظيً

 .1زلمد سيد فهمي :أطفاؿ الشوارع-مأساة حضارية يف األلفية الثالثة-ط،1ادلكتب اجلامعي احلديث ،األزاريطية ،اإلسكندرية ،2000،ص.126
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لجاوا بلى الؿغ٢ت لخغماجهم مً ؤبؿِ ألامىع ،مما يؼيض مً الجزوٕ هدى الجغيمت والٗى ،٠هديجت ؤلاخؿاؽ بالٓلم
الاظخماعي ،واوٗضام الٗضالت الاظخماٖيت وؾيُغة ال٣يم اإلااصيت .
ليٗلً َاالء ألاَٟا ًٖ ٫ظغيمت الٟاٖل و٢هضيه وٖيه بظاجه ورجغيمخهٞ .اليكاٍ اإلاىٓم الظر ٢ام به َاالء ألاَٟا٫
يٟترى ؤن ي٩ىهىا واٖحن وٖاعٞحن ولضحهم عنيض مً الخبرة بٗض الؿغ٢ت ألاولى ،مما يؿهل ٢ابليتهم المخال ٥الىعي وامخال٥
اإلاٗغٞت ،ورالخالي امخال ٥ال٣ضعة ٖلى الٟٗل ؤلاظغامي مغة ؤزغرٕ ،ن وعي وًٖ ٢هض صون م٣اومت٦ ،ما جغاٍ
الٟيىىمىلىظيا .بلى ظاهب ؤهه زُاب مىٟٗل في ٧ل مداصزاث َاالء ألاَٟا ،٫ولٛتهم جميل هدى اؾخسضام حٗبحراث ماصيت
ألونا ٝمجؿضة ،التي ج٣غب اإلاٗجى ب٩لماث ٢بيدت وبٗالماث ؤ٦بر ٢بذ ،مً الًٛب والخؼن والاهخ٣ام والسخغيت ،التي
جٓهغ في مالمدهم ،وألا٦يض ؤن زُاب َاالء ألاَٟا ٫يدك٩ل مً البىاء ألاؾغر واإلاجخم٘ ،الظر ٖاقذ وحٗيل ٞحها.
ؤما ًٖ ؤويإ اإلاؿ ً٨ومغا٣ٞه الًغوعيت ،يغظ٘ اإلابدىزحن ؾبب ب٢امتهم في َظا اإلا٩ان لبٗضٍ ًٖ اإلاضيىت وًٖ ؤهٓاع
الىاؽ بيؿبت %50في خحن يغظ٘ %30مً اإلابدىزحن الؿبب لٗضم وظىص مؿ ً٨باإلاضيىت ،هديجت الخىػي٘ ٚحر الٗاص٫
للمكاعي٘ ٖلى مسخل ٠ؤعظائها ،وٚياب الازخياع اإلاىيىعي لُغ ١الاهجاػ ويَٗ ٠يا٧ل الخسُيِ ،ويغي %20ؤن الؿبب
وظىص ؤَل بهظٍ اإلاىُ٣ت وَظا ما يسٖ ٠ٟجهم بٌٗ اإلاٗاهاة بىظىص مً يكٗغ بهم ورٓغوٞهم.
ختى ألاعاضخي التي جبني ٖلحها َظٍ البيىث ال٣هضيغيت بييذ اإلا٣ابلت ؤن %70مً ألاعاضخي مل ٪للبلضيت ،و %20مل٪
للخىام ويغظ٘ َظا ألن ؤٚلب اإلابدىزحن مً اإلاهاظغيً الظيً ال يجضون مإوي ؾىي بىاء بيىث ٢هضيغيت ٖلى ؤعاضخي ٚحر
مٗمغة ليخم الاؾديالء ٖلحها ،في خحن هجض %10مً ألاعاضخي مل ٪ألصخاب البيىث ال٣هضيغيت وَم مً ؾ٩ان اإلاضيىت
الظيً ال يمل٩ىن اإلاا ٫لبىاء مؿ ً٨الثَ ٤غورا مً اإلاكا٧ل الٗاثليت ،ومً َىا وؿخيخج وظىص اؾخٗماٚ ٫حر ؾليم
إلاؿاخاث ألاعى باإلاضيىت ،هديجت اوٗضام الخسُيِ الىاضر وٖضم الؿيُغة والخد٨م في َظا الىمى الٗكىاجي ،الظر يازغ
ٖلى اإلاؿاخاث الخًغيت ،وهي ؤخض ؤؾباب ْهىع ألاخياء ال٣هضيغيت اإلاىظىصة.
َظٍ البيىث ال٣هضيغيت التي ال جٟ٨ي ٚغٞها لدجم ألاؾغ التي حؿ٨جها ،بط يا٦ض %90ؤن َظٍ البيىث ال جلي ٤للٗيل
ق٨ال ومًمىها ،بط الخٓىا اعجٟإ الخاثِ لبٌٗ البيىث ال٣هضيغيت1.8م مً َى ٫ؤلاوؿان و٦إهه ٦ه ٠في اٖ٫هغ
الدجغر ،والٛغيب ؤن ٞى ١ؤؾُذ َظٍ البيىث جىظض الهىاثياث اإلاٗ٣غة ،و٧ان ظىاب اإلابدىزحن ًٖ َظا الخىا ٌ٢ؤن زمً
َظا ال يكترر بيخاٖ ،لى ألا٢ل ؤعوح ًٖ هٟسخي وؤوسخى َمىمي بهمىم الٗالم ؟٦ ،ما وظضها %10مً آعاء اإلابدىزحن يغون
ٟ٦ايت ٚغ ٝالبيىث ال٣هضيغيت هىٖا ما ألهه ال زياع ؤمامهم ؾىاَا م٘ ٢لت حجم ألاؾغة م٣اعهت م٘ ب٣يت اإلابدىزحن.
وؿخيخج بإن ؤٚلب ٚغ ٝالبيىث ال٣هضيغيت ٚحر ٧اٞيت ،الخخىائها ٖلى ٚغٞت ؤو ٚغٞخحن ٖلى ألا٦ثر ،يتزاخم ٞحها ؤٞغاص
ألاؾغ الظيً بلٖ ٜضصَم ما بحن  5ؤٞغاص بلىٞ 12غص ،الصخيء الظر يؼيض مً مٗاهاة ؤٞغاص ألاؾغة ٖامت وألاَٟا ٫زانت،
ويؿاَم في اعج٩اب الٟىاخل بحن طور ال٣غبى -ػها اإلاداعمٗ٦ -ى ٠ظيسخي اعجبِ باإلاىُ ٤ما بٗض الخضازتَ ،ظا اإلاىُ٤
الظر ي ٪٨ٟالٗال٢اث الاظخماٖيت ،ال٣اثمت ٖلى اإلاىعور اإلاىدضع مً الخضازت ،وؾٗيه بلي حك٨يل ؤؾغة ما بٗض الخضازت،
ألاؾغة اإلاغ٢مت ا٫حي جخإل ٠مً ؤٞغاص ال ججم٘ بيجهم ٢غابت الضم واليؿل.
 .1جالؿ إمساعيل حلمي :العنف األسري ،دار قباء للطباعة واؿنشر والتوزيع ،القاىرة ،1999 ،ص -24 /.49-46أمحد زايد :مرجع سابق ص.68
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الٗى ٠والجغيمت التي ي٣ٟض الباخض ؤمامها ه٣اٍ الاؾخضال ،٫وجضٖىٍ بلى الاهسغاٍ م٘ الٗضيض مً اإلا٨ٟغيً وٖلماء
الاظخمإ ،وؾِ ظضليت البىاء الاظخماعي ألاؾغر جدضيضا ،ومسخل ٠الٟاٖلحن وؤحهما ؤؾب ًٖ ٤آلازغ ،وألا٦ثر جإزحرا
وٞاٖليت في جىميت َظٍ الٓاَغة ،بإؾاليب مباقغة وٚحر مباقغة ،بيىتها صعاؾت خالت مً ؤَٟا ٫الٗكىاثياث ،وهي جغور
خ٩ايتها زلؿت ًٖ والضتها و ج٣ى :٫بٗمغ البراءة الظر لم يخجاوػ الشمً ؾىىاث ،وؤنبدذ ٖغيت إلاًمىن ما حكاَضٍ
وما حؿمٗه في الليل ،مً مماعؾاث الجيـ وظمإ بحن الىالضيً ،لخداو ٫ج٣ليضَا بٗضما ػوصث بُغ ١ػها اإلاداعم ،و٦يٟيت
ٗٞلها م٘ ؤ٢غب الىاؽ لها ق٣ي٣ها ،الظر ي٨برَا بٗامحن ..لخىاظه ؤمغ ٚحر مإلى ،ٝؤنابها بالخى ٝوالك ٪والخحرة
والاعجبا ،٥وَؼ في هٟؿها الشىابذ وظٗلها جىٓغ بلى هٟؿها وبلى ٚحرَا هٓغة ق ٪وخحرة ،وبلى والضحها هٓغة خ٣ض و٦غاَيت،
وجىاػٖها مكاٖغ مخىاً٢ت ظٗلتها جخمؼ ١مً صازلها .لخٛغ ١في الٗى ٠الىٟسخي واإلاٗىىر الظر هخج ٖىه الخبى ٫الالبعاصر
لهظٍ الخالت ،واهتها ٥الظاث بٗٔ ْهغ يضَا ختى ؤنبدذ مكىَت بجغوح خمغاء ،بياٞت بلى بٌٗ الؿلى٦ياث
الكاطة...وَى هىٕ مً الٗى ٠يض الظاث .
هديجت َبيٗيت لخياة مًٛىَت وملٛمت بالهغاٖاث والخىجغاث ،التي زلٟتها الؿياؾت الخًاعيت صازل ؤؾغة َظٍ
الٗكىاثياث التي حؿٚ ً٨غٞت واخضة ،ليٗبر البىاء الاظخماعي وألاؾغر ًٖ مضي الاؾخٛال ٫الظر يماعؾه ٖلى ٞاٖليه،
بازترا٢ه الىا ٘٢وؤال مٗ٣ى ٫بجغيمت ػها اإلاداعم ،وإلاا يكيٗه مً مٗى٢اث وزلل في وْاثٟه ،ليبرػ الخُإ في ؤؾاليب
الخيكئت الاظخماٖيت وؾِ الٗكىاثياث.
و مً زال ٫اإلاالخٓت ؤيًا لىا ٘٢البيىث ال٣هضيغيت واؾخجىاب ؾ٩اجها ،يدبحن ؤن َظٍ ألاخياء حٗاوي الٗضيض مً
ألامغاى ،صون ؤن يضع ٥ؤصخابها بإجها ؤمغاى زُحرة ،ألن اإلاغيٌ ٖىضَم مً يغ٢ض في اإلاؿدكٟى ؤو ي٣ترب مً مكاعٝ
اإلاىث ،ويؿٗىن ظاَضيً إلاٗالجخه ٖىض ألاَباء واإلاؿدكٟياث ٖلي خؿاب ٚظائهم.
ؤما ألامغاى التي اٖخاصوا ٖلحها هجض اللكماهيا ؤو هامىؾت بؿ٨غة ،التي يخم ٖالظها بُغ ١ج٣ليضيت ُ٦الء ألاْاٞغ
وال٨بريديت والبترو ..٫النحكاعَا ب٨ثرة وؾِ َظٍ ألاخياء ،التي ي٨ثر ٞحها البٗىى والجغطان والظباب...الىا٢ل لهظا اإلاغى،
ومغى الخيٟىثيض وَى مً ألامغاى اإلاٗىيت الخاصة التي جهيب ألامٗاء الض٢ي٣ت ،الىاجج ًٖ جلىر اإلاياٍ و ٦ثرة الىٟاياث،
ؤو حٗ ًٟالٛظاء وحؿممه الىاجج ًٖ زلل في الىٓام الٛظاجي الٗكىاجي ،و ؾىء الخٛظيت الظر ؤصي إلنابت بٌٗ ألاَٟا٫
بال٨ؿاح ،وؤلاؾها ٫الظر ؾاَمت في مىث َٟلحن ،و آزغ ماث بمغى ال٩ىلحرا ..بلى ظاهب بظهاى الٗضيض مً ألامهاث،
وبنابتهم بإمغاى اليؿاء ،بلى ظاهب اهدكاع مغى الغمض الخبيبي ،ومغى الغرى ل٣لت ألا٦ؿيجحن وؾِ َظٍ ألاخياء ،و
٦ثرة الغَىرت في ٞهل الكخاء في مؿا ً٦مً ٢هضيغ و َىب ،و٣ٞغ الضم و ال٨يـ اإلااجي و الؿلُان ،بلى ٚحرَا مً
ألامغاى التي اٖخاص ٖلحها ؾ٩ان َظٍ ألاخياء ًِٛ٦ ،الضم واإلاٗضة ...الىاججت ًٖ ألامغاى الىٟؿيت ،التي ؤعَ٣ذ الٗضيض
مً ؤَٟاَ ٫ظٍ ألاؾغ.
وَظا ما يجٗلىا ها٥ص ؤن ْغو ٝالٗيل وؾِ َظٍ ألاخياء ال٣هضيغيت ،مً يي ٤اإلاؿ ً٨وه٣و اإلاغا ٤ٞو الٛظاء
الالػم ،و٢لت الضزل وه٣و الىعي لىؾاثل الٗالط والى٢ايت و الٗاصاث الؿيئت ،بط ٦شحر مً ؾ٩ان َظٍ ألاخياء ،جتر٥
ؤَٟالها يؿخدمىن في الترٕ ،ؤو الخبى ٫والخبرػ في اإلاياٍ الغا٦ضة ،واإلاصخي ٖلي ألا٢ضام ...و٦ظل ٪الٗالط بال٩ي ألٖغاى
الغوماجحزم و الٟجيٗت ..صون بصعا ٥للمًاٖٟاث الخُحرة الىاججت ًٖ ال٩ي ...وفي بٌٗ ألاخيان يخم الاؾخٗاهت
. http //forum.stop55/127692.htl

1

18

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

باإلاكٗىطيً والسخغة ؤو الدؿليم بالً٣اء وال٣ضع ،باإلصٖاء بإن اإلا٨خىب ٖلى الجبحن الػم حكىٞه الٗحن٧ ...لها ٖىامل
ؾاَمذ بل٧ل ٦بحر ٖلى اهدكاع ألامغاى الاظخماٖيت وؾِ َظٍ ألاخياء٦ ،خٗاَي ال٨دى ٫واإلاسضعاث ،واهدغاٝ
ألاخضار وحكدذ الٗاثلت..
٦ما ؤ٢غ %60مً ؤٞغاص الٗيىت ؤن لضحهم صوعة مياٍ زانت بلى ظاهب %40مً ؤٞغاص الٗيىت ال يمل٩ىن صوعة مياٍ في
مؿا٦جهم ،وؤٚلبهم يكتر ٥م٘ ؤ٢غراثه وظحرانٌ في صوعة مياٍ ج٣ل ٞحها الىٓاٞت و اإلاياٍ..
٦ما ال يمل %20٪مً ؤٞغاص الٗيىت ال٨هغراء ،ويؿخٗيىىن باإلاهابيذ الٛاػيت لئلهاعة و التي جاصر بلى ٢هغ الىٓغ بؿبب
٢لت الًىء ،و %80مً اإلابدىزحن يؿخٗملىن ال٨هغراء ٧ىؾيلت إلياءة مؿا٦جهم٦ ،ما قاَضها الهىاثياث اإلاٗ٣غة ٝو١
ؾُذ البيىث ال٣هضيغيت٦ ،ما يالخٔ ٚياب اإلاؿخلؼماث الًغوعيت لل٨شحر مً البيىث ال٣هضيغيت٧ ،الشالظت التي جدمي
ألاَٗمت و اإلا٨ي ٠والخمام..ألامغ الظر يؿاَم في اهدكاع الٗضيض مً اإلا٨غوراث ،التي جلىر ألاَٗمت و اإلاياٍ ..ؤما ًٖ عضخي
اإلابدىزحن ًٖ خياتهم في َظٍ اإلاؿا ً٦ؤظاب %90ب٩لمت :آٍ زم آٍَ ،ظٍ آلاٍ التي حٗبر ًٖ ٖم ٤اإلاٗاهاة وخياة الالعضخى و
الالؾٗاصة بؿبب َظٍ ألاخياء ال٣هضيغيت مً الىاخيت الٟحزي٣يت و الاظخماٖيت٦ ،ما هي مىضخت في زهاثو َظٍ ألاخياء
في اإلاغظ٘  ،في خحن يبن %10مً اإلابدىزحن ًٖ عياَم بهظٍ اإلاؿا ً٦ألجها ؤعح م مً اإلاؿا ً٦التي ٧اهىا يؿ٨ىىَا والتي لم
جىٞغ لهم الٗمل وألامً.
ؤما ًٖ اإلاكا٧ل التي حٗاوي مجها مىُ٣ت اإلابدىزحنٞ ،جميٗهم ع٦ؼوا ٖلى مك٩ل الؿ ً٨والٗمل ،و٦ظا نٗىرت اإلاٗيكت في
َظٍ اإلاىاَ ٤التي حٗاوي الخضَىع البيئي مً عمي الًٟالث جغا٦م ألاجغرت ورغ ٥اإلاياٍ ال٣ظعة ..وجى٣و ٞحها مغا٦ؼ الصخت
وجىٗضم ؤما ً٦الغاخت واإلاؿاخاث الخًغاء،م٘ ه٣و ؤلاياءة واإلااء وألامً في مىاَ٦ ٤ثر ٞحها الاهدغا ٝو الدكغص...
و هديجت لهظٍ اإلاكا٧ل التي ؤلٟها الُٟل٦ ،ما ؤل ٠مٗها الٗى ٠اللٟٓي والجؿضر ،مً الؿباب والكخاثم...وؤلايظاء
الجؿضر ألخضار ألالم وألاطي الجؿضر والىٟسخي ،وؾِ ألاؾغة وزاعظها٣ٞ..ض حك٩لذ َىيت طاث ؾا ً٦ألاخياء
ال٣هضيغيت ،بإهىاٖها التي جٓهغ في ٢ل٣ها و٣ٞضان اخترامها لظاتها ،هديجت بخؿاؾها بالى٣و ..وزباتها لظاتها ونحروعتها
واهٟخاخها ٖلى ؤلا٢با ،٫ألن َظٍ الظاث مغجبُت باآلزغ الاظخماعي والخاعيشرَ،ظا آلازغ الظر يغظٗىن له الٗضاء ومكاٖغ
الٓلم وؤلاخباٍ ،واإلاخمشل في الؿلُاث اإلادليت الخًغيت التي لم ج٣م بإر ظهىص لخدؿحن ؤويإ اإلاىُ٣ت بال مداوالتها في
َضم َظٍ البيىث ال٣هضيغيت زال ٫ؾٟغ ؤَلها لبٌٗ الى٢ذ ٦ما بييخه اإلا٣ابلت.
٦شحرة هي اإلاكا٧ل التي حٗاوي مًَاألاخياء ال٣هضيغيت والتي ال جسغط ًٖ زهاثو ألاخياء اإلاخسلٟت مً الىاخيت الٟحزي٣يت
والاظخماٖيت ،و التي حٗبر ًٖ ًٚب وؤال عيا للمبدىزحن ًٖ خياتهم في َظٍ اإلاؿا ً٦بط ؤظاب %90ب٩لمت :آٍ زم آٍَ ،ظٍ
آلاٍ التي حٗبر ًٖ ٖم ٤اإلاٗاهاة وخياة ؤال ؾٗاصة ،بؿبب ْغو ٝالٗيل ٝرَظٍ ألاخياء ال٣هضيغيت ،مً الىاخيت الٟحزي٣يت
و الاظخماٖيت .في خحن يبحن %10مً اإلابدىزحن ًٖ عياَم بهظٍ اإلاؿا ،ً٦ألجها ؤعخم مً اإلاؿا ً٦التي ٧اهىا يؿ٨ىىَا،
والتي لم جىٞغ لهم الٗمل وألامً٦ ،ما ؤ٦ضوا ؤن الؿلُاث اإلادليت لم ج٣م بإر ظهىص لخدؿحن ؤويإ اإلاىُ٣ت ،بال
 .1بن السعيد امساعيل  :معوقات التنمية العمرانية -دراسة يف ثقافة سكاف مناطق البناء الفوضوي يف مدينة باتنة -رسالة لنيل شهادة ادلاجستري يف علم
اجتماع الريفي احلضري ،1991-1990 ،ص -/.66-64جالؿ عبد اهلل  :السياسة والتغيري االجتماعي يف الوطن العريب ،مركز البحوث والدراسات
السياسية ،مطبعة األطلس ،جامعة القاىرة ،1994 ،ص -/.154 -152تشارلز أمربمز  :مرجع سابق  /زلمد عاطف غيث  :علم اجتماع التنظيم-
التغري وادلشاكل -دار ادلعارؼ ،االسكندرية ،1967 ،ص.434-433
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مداوالتها في َضم َظٍ البيىث ال٣هضيغيت ،زال ٫ؾٟغ ؤَلها لبٌٗ الى٢ذ ،وهجض %10ي٣غ ؤصخابها بجهىص البلضيت في
مداولت الىٓاٞت ،خيض لم جى ٟ٘ظهىصَم م٘ الىا ٘٢اإلاؼعر لهظٍ ألاخياء.
واهخبهً بلحها ،وبلى ما حٗاهيه مً
ا
ٞمً زالَ ٫ظا الىظىص الخايغ وؾِ ألاخياء ال٣هضيغيت ،التي ٢لما ؤُٖيىاَا خ٣ها
مكا٧ل وؤويإ ؾيئتٖ ،ملذ ٖلى حك٨يل وعي وَىيت الُٟل بُغي٣ت ال قٗىعيت ،يمً ججغرخه الخياجيت اليىميت ،التي
يٗيكها بإلم و٣ٞغ ومغى وٖى .٠خيض بييذ اإلا٣ابلت ،ؤجهم ٖلى وعي ٦بحر بما يديِ بهم مً ْغو ٝؾيئت مخضَىعة
ومخضهيت ،ووظىص ؤما ً٦ؤًٞل ي٘يل ٞحها آلازغيً ،وؤجهم يٗاهىن مً ؤلاخؿاؽ بالخلىر وال٣ٟغ ،واوٗضام الىٓاٞت
والٗيل وؾِ ال٣مامت ،ويدلمىن بخٛيحر بيئاتهم التي يٗيكىن ٞحها ؤخياها ويغًٞىن َظٍ الخياة  ،ويسخلٟىن م٘ ألازغ
ازخالٞا ٢ض يهل بلى ج٩ىيً ٞئت ؾازُت ٖلى ألازغ ،اإلاخمشل في الؿياؾت الخًغيت والىاؽ الغاًٞحن لهظٍ ألاخياء ،ؾىاء
وؾِ اإلاضاعؽ ؤو الكىاعٕ..الظيً ي٣ابلىن ؾا٦ىحها بىٓغة اخخ٣اع وٞجىع وج٩الب وقغاؾت ..التي حٗبر ًٖ ججؿيض لٗ٣ليت
اإلاٟايلت ومىُ ٤السخغيت ،ؤو ٚغيؼة ال٣ىة وبعاصة الاؾديالء والخ٨بر والخٗالي ،التي حؿى ٙللٟغص ؤو إلاجمىٖت ألاخياء
الغا٢يت ،الاٖخ٣اص مً خيض صوعَم ومىٗ٢هم ومهىتهم ،يمشلىن الهٟىة ؤو الىسبت ؤو الُليٗت ،ورهىعة جبرػ لهم
الخهغ ٝألآٖم وألاولى ًٖ ب٣يت الىاؽ ،ؾىاء مً خيض الىظىص ؤو مً خيض ال٨غامت ،الظيً جؼيً لهم هغظؿيتهم بإجهم
ألاًٞل مً الؿا ً٦وؾِ َظٍ ألاخياء ال٣هضيغيت اإلاخسل٣ت ،موصع الٗى ٠والجغيمت والٟؿاص...التي تهضص اإلاجخم٘
وجازغ ٞيه ب٩امله .
لظا غلُىا ؤن هُالب بةٖاصة الىٓغ في الؿياؾاث الخًاعيت ،التي جمشل خ٣ي٣ت مُالب َظٍ ألاخياء ،صون الً٣اء ٖلى
ازخالٞاث الىاؽ وَىيتهم .م٘ الٗلم ؤجها ؤٞغػث همىطظا ٞغيضا لُٟل يٗاوي مً واٗ٢ه وريئذٌ اإلاخضَىعة ،وؤخىاله
اإلاٗيكيت والصخيت الؿيئت ...التي يمخهها في بضايت ٖمغٍ ٗ٦ى ٠عمؼر ،ويماعؾها م٘ همىٍ ٗ٦ى ٠ظيسخي م٘ مداعمه،
ويإلٟها في خياجه اليىميت ٗ٦ى ٠لٟٓي وظؿضر ...لتزط به ٞيما بٗض في ٖالم الٗمالت الهامكيت و الاهدغا ٝوؤلاظغام...
ليخٗلم بالخبرة والخ٣ليض واإلادا٧اة في الخياة اليىميت وؾِ الكىاعٕ ،التي حك٩ل وٖيه بالٗى ٠الظر ال يؿخُي٘ صٗٞه،
ٞيدمل صازله الغٚبت ٖلى ال٣هغ البكغر ،جدذ ؾخاع يغوعاث هٟؿيت و اظخماٖيت جبؿِ ؤمامه ،و٦إجها مدخمت بل
ومٟيضة يض اإلاجخم٘ ٞيما بٗض ،ليخدىلىا بظل ٪مً ضخايا بلى ٞاٖلحن في ٖالم الًٗ٦ ٝما بييخه اإلا٣ابلت.
وألاَم مً طل ٪ؤن اإلاؿإلت اليىم ،ؤ٦ثر ب٨شحر مً ٞهم الٗى ٠في الخياة اليىميت ألَٟا ٫الٗكىاثياث الخًغيتٞ ،هي
جخجاوػ ٧ل طل ،٪ألجها جخٗل ٤بمؿخ٣بل الُٟل وؾِ َظٍ ألاخياء ،وَى ما يجٗلىا هً٘ عئيت ظضيضة في َظٍ ألاخياء،
بخٟٗيل ٖ٣ض ظضيض بحن اَٟ٫ل وهٟؿه وريىه ورحن ٚحرٍ ،وزانت بيىه ورحن اإلاجا ٫اإلا٩اوي وؤلؼماوي والاظخماعي ،لخىميت
اإلاضن مخجاوػيً زىاثيت الظاث وآلازغ ،مد٣٣حن ب٣غاءة الٟيلؿى ٝوالا٢خهاصر والاظخماعي ،وز٣اٞت اإلاجاَض الهابغ
واإلاغبي للغوح والىٟـ ..وو ٤ٞؾياؾت وجىميت خًاعيت مؿخضامت ،خ٣ى ١واخذياظاث الُٟل في الخٗليم والغٖايت
الصخيت والتربيت ،ورىاء الٗال٢اث الاظخماٖيت ،والخمايت والى٢ايت مً الٗى ،٠والخ ٤في اإلاكاع٦ت في ظمي٘ ألامىع اإلاخٗل٣ت
بدياتهم ،وَىيتهم التي جدك٩ل وجخجؼؤ وؾِ ألاخياء ال٣هضيغيت  .بةعؾاء ٢ىاٖض الٗضالت الاظخماٖيت والخ٣ليل مً الٟىاع١
الاظخماٖيت الُب٣يت ،بمؼيض مً الخ٩اٞل والخًامً الاظخماعي ،لكٗب وخ٩ىمت مؿلمت.
 .1زلمد سيد فهمي :مرجع سابق ،ص.124-123
 .علي حرب :األختاـ األصولية والشعائر التقدمية-مصائر ادلشروع الثقايف العريب -ادلركز الثقايف العريب،الدار البيضاء ،ادلغرب ،2001،ص.124
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ناةمت اإلاغاحؼ:
 - 1ؤخمض ػايض  :زُاب الخياة اليىميت في اإلاجخم٘ اإلاهغر ،1 ٍ ،ال٣غاءة للجم٘ اليكغ والخىػي٘ ،صبي ؤلاماعاث
الٗغريت اإلاخدضة.1992 ،
 - 2بً الؿٗيض اؾماٖيل :مٗى٢اث الخىميت الٗمغاوية -صعاؾت في ز٣اٞت ؾ٩ان مىاَ ٤البىاء الٟىيىر في مضيىت
باجىت -عؾالت لىيل قهاصة اإلااظؿخحر في ٖلم اظخمإ الغيٟي الخًغر.1991-1990 ،
 - 3حكاعلؼؤمبرمؼ :اإلاضيىت ومكا٧ل الاؾ٩ان ،ث .لجىت مً ألاؾاجظة الجامٗيحن ،صاع آلاٞا ١الجضيضة،بحروث.
 - 4ظال ٫بؾماٖيل خلمي :الٗى ٠ألاؾغر ،صاع ٢باء للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،ال٣اَغة.1999 ،
- - 5ظالٖ ٫بض هللا  :الؿياؾت والخٛيحر الاظخماعي في الىًَ الٗغبي ،مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث الؿياؾيت،
مُبٗت ألاَلـ ،ظامٗت ال٣اَغة.1994 ،
َ- - 6يب سخىىن  :اإلاضيىت الجؼاثغيت وجدضياث اإلاؿخ٣بل،اإلالخ٣ى الىَجي لخىميت اإلاىاَ ٤الصر عاويت ،مٗهض
الهىضؾت اإلاٗماعيت ،ظامٗت مدمض زيًغ يؿ٨غة(،يىم  21 -20هىٞمبر .1999
ٖ - 7لي خغب  :ألازخام ألانىليت والكٗاثغ الخ٣ضميت -مهاثغ اإلاكغوٕ الش٣افي الٗغبي -اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،الضاع
البيًاء ،اإلاٛغب.2001،
 - 8مدمض ؾيض ٞهمي  :ؤَٟا ٫الكىاعٕ -مإؾاة خًاعيت في ألالٟيت ا لشالشت،1ٍ-اإلا٨خب الجامعي الخضيض،
ألاػاعيُيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت.2000،
 - 9مدمض ٖاَٚ ٠يضٖ :لم اظخمإ الخىٓيم -الخٛحر واإلاكا٧ل -صاع اإلاٗاع ،ٝالاؾ٨ىضعيت.1967 ،
- 10مدمىص ؾٗيض ببغاَيم الخىلي :الٗى ٠في مىا ٠٢الخياة اليىميت-هُا٢اث الخٟاٖل -ؾلؿلت ً٢ايا
الٗى،1ٍ،)1(٠صاع وم٨خبت ؤلاؾغاء للُب٘ واليكغ والخىػي٘.2006،
.(http://forum.brg8.com/t26458.html

11-

http //forum.stop55/127692.htl

12-

http : www :ahewar. org /debat/show.art.asp ?aid=123387

13-

21

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

22

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

الخدىالث الؿىؾُىصًمىؾغاقُت للػاةلت الجؼابعٍت
نٛحرر ٞىػيتَ،البت ص٦خىعاٍ/ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣ايض جلمؿان،الجؼاثغ

ملخو:
بن الؿيا ١الاظخماعي الظر جُىعث ٞيه الٗاثلت الجؼاثغيت جمحز بٗضة حٛحراث و جدىالث اظخماٖيت ،ا٢خهاصيت،
ؾياؾيت،..التي مؿذ مسخل ٠ظىاهب الخياة ،بط مغث مً زاللها الٗاثلت الجؼاثغيت مً همِ ث٢ليضر (ؤؾغة ممخضة )بلى
همِ خضيض (ؤؾغة هىويت) ،و حٗخبر جل ٪الخٛحراث بمشابت جدى ٫هىعي في الىٓام و ألاوؿا ١و ألاظهؼة الاظخماٖيت ؾىاء ٧ان
طل ٪مً خيض البىاء ؤو الىْيٟت ،وإلاا ٧اهذ الىٓم في اإلاجخم٘ مخ٩املت بىاثيا ومدؿاهضة وْيٟيا ٞةن ؤر حٛيحر يدضر في
ْاَغٍ البض وؤن ياصر بلى ؾلؿلت مً الخٛحراث الٟغٖيت التي جهيب مٗٓم ظىاهب الخياة بضعظاث مخٟاوجت وحٛحر بٌٗ
ال٣يم الؿاثضة التي ٧اهذ ج٣ىم ٖلحها الٗاثلت الجؼاثغيت ِّل
والؿمت الٛالبت ٖلحهاٞ ،ما هي مٓاَغ و ٖىامل الخٛحر الاظخماعي
التي مؿذ البىاء الؿىؾيىلىجي و الضيمىٚغافي للٗاثلت الج ػاثغيت؟
الٍلماث اإلاكخاخُت  :الٗاثلت ،الخٛحر الاظخماعي ،ألاؾغة الىىويت ،ألاؾغة اإلامخضة.
مهضمت:
الخٛحر الاظخماعي ٦مٟهىم مخٗاعٖ ٝليه في ٖلم الاظخمإ ،يٗض مً الؿماث التي لؼمذ ؤلاوؿاهيت مىظ ٞجغ وكإتها ختى
ٖهغها الخايغٝ ،الخٛحر َى بخضي ِّل
الؿجن اإلاؿلم بها و الالػمت لب٣اء الجيـ البكغر و الضالت ٖلى جٟاٖل ؤهماٍ الخياة
ٖلى ازخال ٝؤق٩الها ،والتي جمحزث بخدىالث اظخماٖيت وا٢خهاصيت وؾياؾيت ؤزغث ٖلى جغ٦يبت الٗاثلت الجؼاثغيت وَظا ما
ؾى ٝه٣ىم بٗغيه مً زالَ ٫ظا اإلا٣ا ٫بضعاؾت مسخل ٠مٓاَغ وٖىامل الخٛحر الاظخماعي صازل الٗاثلت الج ػاثغيت وما
ناخبه مً جإزحراث في البىاء الاظخماعي و الىٓم اإلا٩ىهت لهظا البىاء.
أوال :مالمذ غملُت الخؿحر الاحخمااي في ألاؾغة الجؼاةغٍت
 -1مكهىم الخؿحر الاحخمااي
يٗغ ٝمعجم الٗلىم الاظخماٖيت الخٛحر الاظخماعي ٖلى ؤهه"٧ل جدى ٫ي ٘٣في الخىٓيم الاظخماعي ؾىاء في بهاثه ؤو وْاثٟه
زالٞ ٫ترة ػمىيت مٗيىت ويكمل طل٧ ٪ل حٛحر ي ٘٣في التر٦يب الؿ٩اوي للمجخم٘ ؤو في بىاثه الُب٣ي وهٓمه الاظخماٖيت ؤو
في ؤهماٍ الٗال٢اث الاظخماٖيت ؤو في ال٣يم و اإلاٗايحر التي جازغ في ؾلى ٥ألاٞغاص والتي جدضص م٩اجهم وؤصواعَم في مسخل٠
1
الخىٓيماث الاظخماٖيت التي ييخمىن بلحها"
 - 1أمحد بدوي ،معجم مصطلحات العلوـ االجتماعية ،مكتبة لبناف ،بريوت ،1987 ،ص .382
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 ورهٟت ؤص ١ورما يدىاؾب م٘ َبيٗت اإلاىيىٕ ِّلهدضص الخٛحر الاظخماعي ٖلى ؤهه هىٕ "مً الخبايً و الازخال ٝالظر يدضر
ٖلى م٩ىهاث البىاء الاظخماعي والىٓم و الٓىاَغ الاظخماٖيت والظر ياصر بلى خضور حٛحر في ؤوؿا ١الخٟاٖل و الٗال٢اث
1
وؤهماٍ الؿلى ٥و اليكاٍ ؤلاوؿاوي ويٗض ِّل
الؿمت اإلامحزة لُبيٗت الخياة الاظخماٖيت في اإلاجخمٗاث الخضيشت"
 -2مظاَغ الخؿحر الاحخمااي صازل ألاؾغة الجؼاةغٍت
 يكحر الخٛيحر الاظخماعي بلى الخٗضيل في ألاهماٍ ال٣اثمت للٗال٢اث الاظخماٖيت الضازليت ومٗايحر الؿلى ٥وال٣يم ألاؾغيت،باٖخباع ألاؾغة هٓام ِّلؤولي جخضازل م٘ الىٓم ألازغي ،و٢ض ج٩ىن َظٍ الٗمليت بُيئت ؤو ؾغيٗت ٦ما َى الىي٘ في
اإلاجخمٗاث الخضيشت اإلاٗ٣ضة ،2وهديجت للخٛحراث الاظخماٖيت و الش٣اٞيت اإلاؿخمغة والٗمي٣ت التي جدضر في اإلاجخم٘ ،و مً
َىا يم ً٨خهغ ؤَم الخٛحراث التي خضزذ في ألاؾغة ٖليالىدى الخالي:
 حٗليم وٖمل اإلاغؤة وَى ؤو ٫حٛحر مباقغ وٖامل مازغ ٖلى ألاؾغة وال٣يم ألاؾغيتٞ ،إنبدذ اإلاغؤة حكاع ٥الؼوط فيجسُيِ اإلاحزاهيت ألاؾغيت و ج٣اؾم ألاٖباء اإلااصيت ،و اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث وَظا ما ؾمذ لها بةٖاصة الىٓغ في صوعَا
الخ٣ليضر ،باإلياٞت بلى جإزحر وؾاثل ؤلاٖالم و ػياصة الخهاثو الخًغيت و٦ظا حٛحر الىمِ ألاؾغر والابخٗاص ًٖ ؾلُت
ألاؾغة ال٨بحرة ،ؤصي بلى حٛحر ملخىّ في صوع الؼوظت وفي مغ٦ؼَا في ألاؾغة بلى خض التي يؿخُي٘ مٗها ال٣ى ٫بإجها حكاع٥
بهٟت بُيئت وجضعيجيت في مؿاوليت عٖايت ألاؾغة وجسُيِ مؿذ٢بلها.3
 يٗخبر حجم ألاؾغة الهٛحر وؿبيا مً ؤَم الضٖاثم التي ج٣ىم ٖلحها ألاؾغة الجؼاثغيت خاليا ،والتي لها زهاثو ألاؾغةالىىاة التي جدضر ٖجها ٖلماء الاظخمإ ،ومً بحن ؤَم الٗىامل التي ؤصث بلى جىا٢و حجم ألاؾغة في الى٢ذ الخايغ َى
الاججاٍ هدى الخد٨م في ٖمليت ؤلاهجاب ،يٗخبر ماقغا ٖلى ؤن َىا ٥ا٢خىاٖا بًغوعة جدضيض حجم ألاؾغة ،وَظا يا٦ض ؤن
ِّل
الضٖىة الؿاب٣ت بلى بهجاب ٖضص ؤ٦بر مً ألابىاء للمؿاٖضة في ألاٖما ٫ؤلاهخاظيت والؼعاٖيت لم حٗض لها ٗٞاليت في جدضيض
اججاَاث ألاؾغة ،وطل ٪بالٗمل ٖلى حٗليم ؤَٟالها وعٖايتهم الصخيت وتهيئت ؤًٞل الٓغو ٝلهم للمكاع٦ت في الٗمل
الا٢خهاصر اهُال٢ا مً ٖامل الخبرة واإلااَل ،و٢ض جبحن مً خيض الىٓغيت والىا ٘٢ؤهه ٧لما اعج ٟ٘صزل ألاؾغة ٢لذ عٚبتها
في بهجاب ٖضص ٦بحر مً ألاَٟا ،٫و ٧لما اهس ٌٟصزلها ا٢خىٗذ باإلاؿاوت اإلاترجبت ٖلى ٦ثرة ؤلاهجاب في الى٢ذ الظر لضحها
ؤَٟا٦ ٫شحرون بالٟٗل. 4
ِّل
 بن الخٛحر الاظخماعي الىاخض الظر يدؿم به الٗهغ الخضيض وٖلى وظه الخهىم الخٛحر الا٢خهاصر الىاجج ًٖ الخ٣ضمالخ٨ىىلىجي٢ ،ض ؤخضر َؼة في ٦يان ألاؾغة وجماؾ٨ها  ،5ويٗخ٣ض البٌٗ ؤن الخٛحر الاظخماعي والخ٨ىىلىجي ٢ض ٞغى ٖلى
ألاؾغة مهحرا إلاٟغ مىه وَى الاهدال ٫الخضعيجي خيض يجهاع همُها الخ٣ليضر اإلامخض بلى ؤؾغة هىاة.1
 - 1زلمد الدقس ،التغري االجتماعي بني النظرية و التطبيق ،دار رلدالوي للنشر و التوزيع ،األردف ،1987 ،ص.19
 - 2عويف مصطفى،خروج ادلرأة إيل ميداف العمل وأثره على التمسك األسري ،رللة العلوـ اإلنسانية ،جامعة قسنطينة ،العدد  ،19جواف  ،2003ص
.139
 - 4السيد عبد العاطي وآخروف ،األسرة و اجملتمع ،دار ادلعرفة اجلامعية مصر ،2002ص .17
 - 4عويف مصطفي ،خروج ادلرأة إيل ميداف العمل وأثره على التمسك األسري ،رللة العلوـ اإلنسانية ،جامعة قسنطينة  ،العدد  19جواف ،2003
ص.18
 - 5عويف مصطفي ،ادلرجع نفسو ،مجلة العلوـ اإلنسانية ،جامعة قسنطينة ،العدد  19جواف  ،2003ص .140
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 ويم ً٨جلخيو مٓاَغ حٛحراث ألاؾغة الجؼاثغيت في الىهاٍ الخاليت:أ -الخؿحر في الدجم:الاهخ٣ا ٫مً همِ ألاؾغة اإلامخضة بلى ألاؾغة الىىويت اإلاخ٩ىهت مً ألاب وألام وألابىاء الٛحر متزوطيً
وَظا بٟٗل الخدًغ الؿغي٘ ،جدى ٫بىاء ألاؾغة الجؼاثغيت مً الىٓام اإلامخض (ج٣ليضر) بلى الىٓام الىىور (ٖهغر) ،لم
ي ً٨يبرػ بك٩ل واضر وؾغي٘ بال بٗض ؤن اهخ٣لذ ألاؾغة بلى الىؾِ الخًغر.2
حضوُ ( :)1جُىع مػضُ الخهىبت الػام خؿب الؿً (بـ )‰
الكئاث
الػمغٍت

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

19-15

10.7

8.8

9.6

10.2

10.7

11.8

12.4

13.5

24-20

80.2

76.1

77.9

84.1

87.0

94.9

94.1

100.9

29-25

137.1

142.1

144.3

146.0

146.7

155.7

15.105

159.2

34-30

136.1

152.6

154.3

150.8

147.4

151.9

144.0

146.9

39-35

102.6

121.7

122.1

123.9

123.7

129.1

122.6

123.7

44-40

47.7

52.1

53.2

51.4

51.2

53.6

53.2

54.6

49-45

10.2

8.2

8.3

7.3

7.2

7.4

7.8

7.9

اإلاهضعONS, Démographie Algérienne 2014, N0 69 :
ب -الخؿحر في وظاةل ألاؾغة٧:اهذ ج٣ىم الٗاثلت الجؼاثغيت بجمي٘ الىْاث ٠اإلاغجبُت باألؾغة وؤٞغاصَا في الٗهض
الاؾخٗماعر مً جغرىيت وا٢خهاصيت وصيييت وؤمىيت و٧ل ما يخٗل ٤بخيكئت ألابىاء و َظا بمؿاٖضة الٗاثلت ال٨بحرة ،وبٗض
الاؾخ٣ال ٫واهدكاع ٖملياث الخدًغ والابخٗاص ًٖ الٗاثلت اإلامخضة ،ؤنبدذ الضولت و اإلاغا ٤ٞالٗامت لها جىاٞـ ألاؾغة في
َظٍ الىْاث ٠مما ؤزغ ٖلى الخيكئت الاظخماٖيت لؤلبىاء.
194ب
ج -الخدًغ اإلادؿاعع :مً زال ٫الجزوح الغيٟي هدى اإلاضن واعجٟإ وؿبت الخدًغ ،خيض ٢ضعث ؾىت8
1990ب.%61
1977ب ،%30ؤما ؾىت
،%16.4ؾىت

 - 1السيد عبد العاطي وآخروف ،ادلرجع نفسو ،دار ادلعرفة اجلامعية مصر  .2002ص .19

 زلمد السويدي ،مقدمة يف دراسة اجملتمع اجلزائري ،حتليل سوسيولوجي ألىم مظاىر التغري يف اجملتمع اجلزائري ادلعاصر ،ديوافادلطبوعات اجلزائرية 1984 ،ص .19
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ص -جىانو ألامُت واعجكاع وؿبت الخػلُم :اهٓغ الجضو ٫ع٢م()2
:2002
1966و
الجضوُ عنم (:)2جُىع وؿبت الخػلُم بحن
الؿىىاث

1966

1977

1987

1998

2002

الظ٧ىع

56.80

80.80

87.75

85.28

95

ؤلاهار

36.90

59.60

71.56

80.73

92.10

المظمىٕ

47.20

70.40

79.86

83.05

93.60

اإلاهضعDonnées ONS& EASF2002- rapport principal-juillet :
ٌ -غمل اإلاغأة :جىؾ٘ زغوط اإلاغؤة للٗمل ومكاع٦تها في مسخل ٠اليكاَاث واإلاجاالث التي ٧اهذ خ٨غا ٖلى الغظاِ٣ٞ ٫
ُ٣٦إ الؿل ٪ألامجي وٚحرَا.اهٓغ الجضو ٫ع٢م ()3
 2010ب(بـ :)‰
-1966
الجضوُ عنم (:)3مػضُ وكاٍ ؤلاهار مً
الؿىت

مػضُ اليكاٍ

1966

1.8

1977

2.6

1987

4.4

1998

14.8

2010

11.5

اإلاهضعONS:Collections statistique n 123. démographie anlgérienne n 575.:
و -ازخكاء الؼواج اإلابٌغ :وطل ٪باعجٟإ ؾً الؼواط ألاو ٫م٣اعهت بما ٧ان ٖليه ؾاب٣ا،ؤهٓغ ظضو ٫ع٢م ()4،5
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:2014
-2000
حضوُ ( :)4جُىع الؿً غىض الؼواج ألاوُ في الجؼاةغ للكترة
1966

1977

1987

1998

2008

بهار

18.3

20.9

23.7

27.6

29.3

ط٧ىع

23.8

25.3

27.6

31.3

33.0

اإلاهضعLOUADI, T., les déterminants de la baisse de la fécondité en Algérie, Revue des Sciences Humaines-Université :
Mohamed Khider Biskra N0 :24, Mars 2012, p p 43-61
حضوُ عنم ( :)5ؾً الؼواج ألاوُ في الجؼاةغ:
الؿىىاث

ط٧ىع

بهار

خًغر عيٟي

خًغر عيٟي

اإلاجمىٕ

RGPH 77

27.3

24.3

23.1

19.8

23.1

RGPH 87

28.8

26.4

24.8

22.3

25.7

EASM 1992

31.2

28.9

26.9

24.6

28

RGBH 1998

31.9

30.3

27.9

26.9

29.45

EASM2002

33.7

31.9

29

27.9

30.62

MICS3 2006

34.2

30

32.06

28.9

31.7

اإلاهضعAnnuaires Statistiques de l'Algérie 1977-70 à 2000:
EASF 2002 et MICS3 2006
ػ -حؿحر زهاقت ؤلاهج اب وجىظُم ألاؾغة :ل٣ض ٖغ ٝالؿلى ٥ؤلاهجابي للمغؤة الجؼاثغيت حٛحرا واضخا مما ٧ان ٖليه في
اإلااضخي ،وَظا عظ٘ لٗىامل ٖضيضة ؤَمها جإزغ الؿً الؼواط ألاو ٫واؾخسضام وؾاثل مى٘ الخمل واهتهاط بغامج جىٓيم
٢ 200ضعث ب .1%64ؤهٓغ ظضو ٫ع٢م()6
1970ب،%08ؤما ؾىت4
ألاؾغة٢ ،ضعث وؿبت اؾخسضام وؾاثل مى٘ الخمل ؾىت

 - 1اخلصوبة .دوت كوـ ،تراجع اخلصوبة يف ادلغرب العريب ،تقرير ادلعهد الوطين الفرنسي للسكاف  23،نوفمرب .2003
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حضوُ ( :)6جىػَؼ الؿُضاث خؿب مػضالث الخهىبت الػمغٍت ومػضُ الخهىبت الٌلي واإلاؿخىي الخػلُمي لؿىت
:2002
اإلاؿخىي
الخػلُمي

19-15

24-20

29-25

34-30

39-35

44-40

49-45

مػضُ الخهىبت
الٌلي

أمُت

12

8

145

157

118

51

10

2.9

جهغأ/جٌخب

10

66

128

131

101

35

11

2.4

ابخضاتي

6

73

112

115

90

30

7

2.2

مخىؾِ

2

50

107

119

87

33

7

2.0

زاهىي قأيثر

-

7

61

108

104

15

-

1.5

104
 ،2002م .
اإلاهضع :اإلاسر الجؼاثغر خى ٫صخت ألاؾغة
 -3غىامل الخؿحر الاحخمااي :
يخُلب الخٛحر الاظخماعي ٖضة ٖىامل ؤؾاؾيت حؿاٖض ٕلى خضور الخٛيحر وجسخل ٠جل ٪الٗىامل بازخال ٝالٓغو ٝو
اإلاجخمٗاث ،ول٣ض جدضر ٦شحر مً ٖلماء الاظخمإ ًٖ ٖىامل الخٛحر الاظخماعي و٢ؿمها البٌٗ بلى ٖىامل صازليت جيب٘
مً صازل اإلاجخم٘ وٖىامل زاعظيت هابٗت مً جإزحراث ؤزغي ومً ْغو ٝزاعظت ًٖ اإلاجخم٘ هظ٦غ مجها ما يلي:
 البِئت :يٗخبر مٟهىم البيئت مٟهىما واؾٗا مخٗضص الجىاهب ٞهىا ٥البيئت الُبيٗيت و البيئت الاظخماٖيت والبيئت ألاؾغيت،
ٞاؾخٛال ٫ؤلاوؿان لبيئخه الُبيٗيت و ل٣ضعاجه في حسخحر جل ٪البيئت وجىظحهها وؿبيا لهالر الخٛيحر يترجب ٖليه حٛيحر في
البيئت ،يدبٗه حٛحر في َغ ١الخ٩ي ٝمٗها واإلاالثمت بيجها ورحن ؤؾاليب الخياة لؤلٞغاص والجماٖاث ،وحٛيحر في ؤهماٍ
مٗيكتهم.1
 الػامل الضًمىؾغافي:الضيمىٚغاٞيا هي الضعاؾت ؤلاخهاثيت للؿ٩ان مً خيض حجمهم وجىػيٗهم وجغ٦يبهم  ،تهخم بمىيىٖاث مٗيىت ؤبغػَا
الخٛحراث في الخهىرت ،وحجم الجماٖاث ؤو اإلاجخم٘اث ،مٗضالث اإلاىاليض والىٞياث ؾىاء بؼياصة ؤو الى٣هان ،الهجغة
ؾىاء ٧اهذ صازليت ؤم زاعظيت ،اؾخدضار مىاَ ٤ظضيضة للٗمغان والؿ ً٨والٗال٢اث الاظخماٖيت ،مؿخىي الخ٨ي٠
باليؿبت للمهاظغيً و٢اَجي اإلاىاَ ٤الؿ٩اهيت الجضيضة ،وؿبت ألاَٟا ٫ؤو الكباب ؤو الكيىر بلى ؾ٩ان اإلاجذم٘ ،لظل٪
 ًٞؤر حٛحر في الدجم ؤو الخىػي٘ ياصر بالًغوعة بلى الخٛحراث الاظخماٖيت ،ورخدب٘ الخاعيش هجض ؤن ؤر ػياصة ؤو ه٣هان في
 - 1زلمد عودة ،أساليب االتصاؿ والتغري االجتماعي ،تقدمي السيد زلمد خريي ،دار النهضة العربية،بريوت  ،1988،ص .42
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حجم الؿ٩ان ٧اهذ جاصر بلى جدىالث في ؤهماٍ خياة ألاؾغةٞ ،ىمى الؿ٩اوي الؿغي٘ جدبٗه مكا٧ل مٗيىت مشل الى٣و في
الٛظاء ؤو ٞغم الٗمل ؤو اإلاضاعؽ و ؤلاؾ٩ان ،وَظا ما طَب بليه"صوع٧ايم"خحن ٢ا" :٫بإن الؼياصة في ٖضص الؿ٩ان جاصر
بلى ج٣ؿيم الٗمل الاظخماعي ،ومً جم ي٩ىن َىا ٥ج٣ؿيم ؤو اهخ٣ا ٫مً الخًامً آلالي بلى الخًامً الًٗىر الظر يغظ٘
بلى الٗامل الؿ٩اوي."1
 الػامل الخٌىىلىجي:يٗض الٗلم واؾخسضاماجه الخ٨ىىلىظيت ٖال٢ت مباقغة بٗمليت الخٛيحر الاظخماعيٞ ،االزتراٖاث والابخ٩اعاث والا٦دكاٞاث
الٗلميت ،والخ٣ضم في وؾاثل الاجها ٫والى٣ل ٧لها طاث ؤزغ في بخضار حٛحراث جىٗ٨ـ ٖلى ألاؾاليب ال٨ٟغيت للىاؽ
وٖال٢اتهم الاظخماٖيت وحٛحر الؿلى ٥البكغ .2بط ؤن الخٛحراث اإلااصيت جهاخبها حٛحراث اظخماٖيت ٦بحرة باٖخباع ٖىانغ
الش٣اٞت هىٖان ٖىانغ ماصيت وٚحر ماصيتٞ ،الخٛحر في الٗىانغ اإلااصيت يدبٗه حٛحر في ق٩ل الخياة الاظخماٖيت وْهىع
َب٣اث ظضيضة و زضماث ٢ض جاصر بلى حٛحر ٦شحر مً ال٣يم والٗال٢اث واإلاباصت الؿاثضة.
 الػامل الثهافي:حٗخبر ؾهىلت الذوانل بحن اإلاجخمٗاث وجباص ٫الش٣اٞاث مً الٗىامل التي جازغ ٖلى ؾغٖت الخٛحر الاظخماعي ألزغَا الىاضر
في ه٣ل ألا٩ٞاع وجباصلها واخخ٩ا ٥الش٣اٞاث ،يترجب ٖلحها حٛحر في ؤؾاليب الخياة ورىاء اججاَاث ظضيضة وؤَضا ٝمؿخدضزت
وجىميت لبٌٗ الٗاصاث ؤو الخسلي ٖجها ،وحٛحر جضعيجي في َغي٣ت الخ٨ٟحر مما ال يم ً٨ؤن يٟٛل ؤزغٍ وزانت في اإلاجخمٗاث
الخضيشت التي جخمحز بالخ٣ضم الؿغي٘ في وؾاثل الاجها.3٫
 الػامل الانخهاصيِّل
اإلادضص للخُىعاث و
يخمشل في ظمي٘ الىىاحي اإلااصيت التي جديِ باإلاجخم٘ٞ ،البىاء الا٢خهاصر للمجخم٘ َى بمشابت
ألاخضار الخاعيسيت مً ظهت ،وًٖ جىظيه ٖملياث الخٛحر الاظخماعي في اإلاجخم٘ والضوع الظر ي٣ىم به في الخىٓيم الؿياسخي
و ال٣اهىوي وألازالقي و الٟلؿٟي في اإلاجخم٘ مً ظهت ؤزغر.4
 الػامل ؤلاًضًىلىجييكمل الخٛحراث التي جدضر في بيضيىلىظيت الجماٖت مٗخ٣ضاتها مظَبها ال٨ٟغر ٞلؿٟتها و ؤزالقي اتها و٢يمهاٞ ،خبجي ؤر
ظضيض في َظٍ الجىاهب يخدضي وا ٘٢الجماٖت ،و٧ل جٟؿحر في ألانى ٫ال٨ٟغيت واإلاظَبيت ياطر بلى حٛيحر بٗيض ألازغ في
الىٓم و ألاويإ ،وؤلايضيىلىظيت في خض طاتها ال جسل ٤الخغ٧اث الاظخماٖيت ول٨جها جاطر وْيٟت ؤلازاعة وحؿاهضَا وجبٗض
الٟىضخى في الىٓام ال٣اثم ،لخسلخل الب٣اء الاظخماعي وججٗل ألاٞغاص ٚحر واز٣حن وٚحر ٢ابلحن لؤلخضار التي ججغر خىلهم
ٞيٗملىن ٖلى حٛيحرَا.5
 - 1عبد علي سلماف ،األنرتوبولوجيا االجتماعية ،مطابع جامعة ادلوصل ، 1985،ص .123
 - 2أمينة علي كاظم ،التغري االجتماعي و الثقايف يف اجملتمع القطري ،ىجر للطباعة والنشر ،مصر ،1993 ،ص .82
 - 3سناء اخلويل ،التغري االجتماعي و التحديث ،دار ادلعرفة اجلامعية ،2003،ص.67
 - 4زلسن عبد احلميد ،التغري االجتماعي و اإلسالـ ،مطبعة النعماف ،بغداد ، 1986،ص.13
 - 5سناء اخلويل ،التغري االجتماعي و التحديث ،دار ادلعرفة اجلامعية ، 2003،ص .85
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 الػامل البُىلىجي :يًم الاؾخٗضاصاث التي حٗحن اإلاغء ٖلى الخياة ويٗمل جدذ جإزحر الٓغو ٝالبيئيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ؾىاء ؤ٧اهذ
ٖاصاث ؤم مٗذ٢ضاث ،لٛت ؤو ؤؾلىب ٖمل ،وَظا ما ؤقاع بليه الٗالم الٟغوسخي"آعزغ ظىريخى"ٖلى ٖضم ج٩افئ ألاظىاؽ
وَظا ما يٟؿغ ازخال ٝفي زهاثو ألاظيا ٫اإلاخخاليت.1
ويٗخبر ؾً الىطج البيىلىجي مً الٗىامل اإلاازغة في حٛحر ألاؾغة ،خيض هجض ؤن ٖضصا ٦بحرا مً اإلاجخمٗاث ي٩ىن ٞيه ؾً
الؼواط ٫ألهثى َى ؾً البلى ٙالبيىلىجي وؤر جإزحراث جُغؤ ٖلى َظا الىطج يازغ في ؾً الؼواط ،ومً ألاقياء التي جازغ ٖلى
َظا الىطج الخد٨م في ألامغاى مىظ الُٟىلت.2
 الػامل الؿُاس ي :يلٗب الٗامل الؿياسخي صوعا َاما في الخٛحر الاظخماعي هٓغا العجباَه بالؿلُت الؿياؾيت الٗليا وما يهاخبها مً جإزحر،
وطلَ ًٖ ٪غي ٤الخسُيِ اإلاباقغ ألخضار الخٛحر اإلاُلىب ،ويخٗل ٤ألامغ ٦ظل ٪بما جمل٨ه الؿلُت الؿياؾيت للضولت مً
مىاعص ماصيت وبكغيت ،وما جمل٨ه مً مٗلىماث جاَلها في الخد٨م والؿيُغة ٖلى ٖمليت الخٛيحر وجىظحهها.
زالثا  :مإزغاث الخؿحر الاحخمااي وغالنتها بالخدىُ ألاؾغي :
 -1أزغ الػىامل الانخهاصًت غلى جغيُبت ألاؾغة الجؼاةغٍت :
* لٗبذ الٗىامل الا٢خهاصيت الش٣اٞيت والؿياؾيت صوعا واضخا في حٛيحر اليؿ ٤والبىاء الٗاثلي في الجؼاثغ وزانت بٗض
الاؾخ٣الٞ ،٫الٗاثلت الجؼاثغيت هي في خالت جدى ٫مؿخمغ مً ٖاثلت ممخضة بلي ٖاثلت هىويت ،وَظا هديجت إلاا ٞغيخه
الٓغو ٝاإلااصيت والخ٨ىىلىظيت اإلاٗ٣ضة التي ال جخالثم م٘ َبيٗت ألاؾغة الىىويت.
٢ 1886ضعث بـ% 8و في
٦ما قهض الىمى الخًغر في اإلاجخم٘ الجؼاثغر م٣اعهت م٘ ؤيام الاؾخٗماع وؿب ٖاليتٟٞ ،ي ؾىت
 2006بـ ،%60و َظا عاظ٘ بلى
1977بـ،%41ؾىت
 1956بـ،%21ؾىت
1936ـب،16%ؾىت
 1926بـ،13%ؾىت
1906بـ،%10ؾىت
ؾىت
 ، 1966وٞؿغ َظٍ الٓاَغة(ؾغٖت الخدًغ) ،بلى الٓغو ٝاإلاٗيكيت
ؾياؾت الخىاػن الجهىيت التي جبىتها ال٣ياصة الجؼاثغيت
اإلاخىٞغة في الىؾِ الخًغر مً مغا ٤ٞالش٣اٞيت والخٗليميت واإلاغا٦ؼ الاؾدكٟاثيت والا٢خهاصيت وُ٢إ الخضماث
الاظخماٖيت وٚحرَا.
* بن الخٛيحر الظر خضر في الٗاثلت الجؼاثغر مً اإلامخضة بلى الىىويت يٗىص بلى اؾخ٣الليت الؼوظحن ًٖ ؤٞغاص الٗاثلت
اإلامخضة مً ؤباء و ؤظضاص وؤٖمام ،واهُال٢ا مً البدىر الؿىؾيىلىظيت جغج ٟ٘الٗاثلت الىىويت ٧لما ػاص ي ِٛالؿً٨
٦ما جؼيض َظٍ اليؿب في اإلاىاَ ٤الخًغيت م٣اعهت باإلاىاَ ٤الغيٟيت ،ومً زال ٫الضعاؾت التي جىاولها "مهُكي
 121ؤؾغة صازل زالزت مضن ظؼاثغيت ٦بري،
بىجكىىقذ"خى ٫ألاؾغة الجؼاثغيت في جُىعَا وزهاثهها والتي قملذ خىالي
ؤن البييت ألاؾغيت اإلاغ٦بت في َغي٣ها بلي الازخٟاء مً ظيل ألرع بيؿبت ،%10في خحن ؤن وؿبت الٗاثلت البؿيُت جىمى بىٟـ

 - 1صبحي زلمد قنوص ،علم دراسة اجملتمع ،دار اجلماىريية للنشر والتوزيع مصراتو.الطبعة الثانية  ، 1993 ،ص.145/143
 - 2زلمد عاطف غيث"ادلشاكل االجتماعية و السلوؾ االضلرايف" ،دار النشر اإلسكندرية ، 1965،ص .14
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الىجحرة ، 1والجؼاثغ ٛ٦حرَا مً صو ٫الٗالم الىاميت ٖغٞذ زال ٫الؿبٗييياث جىميت ا٢خهاصيت و اظخماٖيت ،مً زال٫
بجباٖها لؿياؾت الخهيي٘ ،مما ؤصر بال٨شحر مً الؿ٩ان بالخىظه بلى اإلاهاو٘ وجغ ٥اليكاٍ الؼعاعي الظر ٢ضعث وؿبت
.1978
1964بـ %66زم اهسًٟذ بلى%50ؾىت
الٗاملحن ٞيه ؾىت
* بن الخدى ٫مً اليكاٍ الؼعاعي بلى اليكاٍ الهىاعي ؤصر بالٗضيض مً الؿ٩ان الهجغة مً الغي ٠بلى اإلاضن مما هخج ٖىه
%60.5خؿب
 ،1987لحزصاص َظا الاعجٟإ بلى
ا٦خٓاّ ؾ٩اوي في اإلاضن ال٨بري ،خيض بلٛذ وؿبت الخمضن %50خؿب حٗضاص
٦ ،1998ما ؤصث الخىميت الا٢خهاصيت و الاظخماٖيت في الجؼاثغ بلى جدؿً اإلاؿخىي اإلاٗيصخي و٦ظا وؿبت الخٗليم
حٗضاص
وجغاظ٘ مٗضالث ألاميت ،وجدؿحن اإلاؿخىي الهخي واإلاغا٦ؼ الصخيت ،ما هخج ٖىه اهسٟاى وجغاظ٘ ملخىّ في مٗض٫
الىٞياث ورالخدضيض ألاَٟا ٫الغي٘ ،خيض ١صع اإلااقغ التر٦يبي للخهىرت خؿب مُٗياث الضعاؾت الىَىيت للؿ٩ان
َٟ 4.4ل
1992بلى
َٟ8.3ل ل٩ل امغؤة ،ليهل خؿب مُٗياث اإلاسر الىَجي الجؼاثغر الخام بالخهىرت ؾىت
1970بـ
ٖام
.2008
ل٩ل امغؤة وبلىَٟ2.3ل ل٩ل امغؤة خؿب مُٗياث ألامم اإلاخدضة لؿىت
* ٖغٞذ ألاؾغة الجؼاثغيت حٛحراث ملمىؾت في بىائها وحجمها ووْيٟتها  ،وَظا ما هلمؿه مً زال ٫مٗالجت الخٛحر الظر
ٖغٞخه ألاؾغة الجؼاثغيت زال ٫الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الٗكغيً والٗ٣ض ألاو ٫مً ال٣غن الخالي ،هديجت للخٛحراث
الا٢خهاصيت التي ٖغٞتها البالص ،ومً ؤَم َظٍ الٗىامل ؾياؾت الخهيي٘ ،الخٗضيل الهي٨لي ،الكٛل والبُالت ،الخمضن،
الؿ ً٨وعٞاَيت اإلاؿ.ً٨
 غامل الخهيُؼ و جدضًث :الظر ٧ان الٗامل اإلادٟؼ لهجغة ال٨شحر مً الؿ٩ان الغيٟيحن بلي اإلاضن التي جدخىر ٖلىمسخل ٠مخُلباث الخياة الٗهغيت.
 غامل الخمضن الؿغَؼ :له ألازغ الىاؾ٘ في حٛيحر ؾلى ٥ألاؾغة ؤلاهجابي والاؾتهال٧ي والؿ٨جي مً ظهت،و ألازغ ٖلىالٗال٢اث ألاؾغيت وألاصواع اإلاىظهت ل٩ل ٞغص مجها.
 أػمت الؿًٌ و البُالت :صوع ؤؾاسخي في جإزغ ؾً الؼواط ل٨ال الجيؿحن ،ؤصي بلي جغاظ٘ اإلاؿخىي الٗام للخهىرت،واعجٟإ وؿبت الٗىىؾت.
 /2غمل اإلاغأة وحؿحر ويػُتها صازل ألاؾغة الجؼاةغٍت :
ل٣ض ٖغٞذ اإلاغؤة الجؼاثغيت حٛحراث واضخت هديجت حٛحر الٓغو ٝالؿىؾيى٢خهاصيت ،ؾياؾيت وهٟؿيت باإلياٞت بلى خغ٦ت
الخمضن والخهيي٘ اللظان قهضتهما الجؼاثغ٧ ،لها ٖىامل مخضازلت ؾاَمذ بسغوط اإلاغؤة لؿى ١الٗمل وخهىلها ٖلى
هٟـ الخ٣ى ١والىاظباث والٟغم اإلاهىيت ،مما ؤصي بلى بغوػ ويٗيت ظضيضة للمغؤة صازل الٗاثلت و اإلاجخم٘ ،و٦ظا بًٟل
اؾخ٨ما ٫اإلاغؤة لضعاؾتها بلى مغاخل مخ٣ضمت ؤنبذ بةم٩اجها مىاٞؿت الغظل وجىاظضَا في مسخل ٠الُ٣اٖاث الا٢خهاصيت
التي يؿيُغ ٖلحها الٗىهغ الظ٦غر( الجضو ٫ع٢م.)8،7
ويم ً٨الاؾخضالٖ ٫لى بٌٗ الخٛحراث الذرخضزذ في بييت الٗاثلت الخ٣ليضيت وؤزغث ٖلى م٩اهت اإلاغؤة مً زال:٫

 - 1مصطفي بوتفنوشت،العائلة اجلزائرية " التطور واخلصائص احلديثة ،ترمجة دمري أمحد ،سلسلة اجملتمع ديواف ادلطبوعات اجلامعية باجلزائر
صفحة .229
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 اؾخ٣الليت اإلاجز ٫والٗيل في ق٣ت بٗيضا ًٖ ؤَل الؼوط ،ورظل ٪ابخٗضث اإلاغؤة ًٖ ٢ىة وؾلُت الٗاصاث والخ٣اليضوجغاظ٘ بٌٗ ال٣يم ألاؾغيت.
 اهٟجاع بَاع الخياة اإلاجزليت وجدىله بلى بَاع خياة زاعظيت ًٖ البيذ بىاؾُت الٗمل اإلاإظىع(ٖمل اإلاغؤة) وحٛحر صوعاإلاغؤة ووْيٟتها ٖما ٧اهذ ٖليه في ألاؾغة الخ٣ليضيت.
 احؿإ قب٨ت الازخياع الؼواجي للكغي٨حن وزغوظها ًٖ ؤلاَاع الٗاثلي وجغاظ٘ ػواط ال٣غابت (الضازلي) ،مما ؾمذ بخىٞحرجىاػن ٖاَٟي ؤخؿً بحن الؼوظحن يؿمذ بلى ٖال٢ت جخمحز بدؿاور ؤ٦بر.1
الجضوُ ( :)7جىػَؼ اليكاٍ لليؿاء خؿب الكئاث الػمغٍت:
2011

2010

2009

2005

2004

2000

1987

1977

1966

الكئاث
الػمغٍت

1.7

2.5

2.6

2.6

5.4

4.9

4

4.2

5.8

19-15

16.8

15.5

14.2

11.7

15.7

13.1

13.1

7.2

4

24-20

27.4

26.5

25.1

22.3

23.1

15.6

13.1

6

3

29-25

21.8

21

20.3

19.3

21

10.1

9

4.4

2.7

34-30

18.8

19.4

19

18.8

21.8

9.4

8

3.8

2.8

39-35

17.6

17.4

19.1

17.3

20.7

8.1

6.8

5.5

3.2

45-40

13.7

16.4

16

13.3

18.2

7.3

6.9

6.2

3.3

49-45

12

12.1

12.2

10.6

12.4

5.5

5.7

4.4

3.6

54-50

7.6

2.1

8.1

7.5

9.7

4.9

5.2

4.2

3.5

59-55

1.7

2

2.1

1.9

3

1.5

1.6

1.7

1.3

60ؾىت
وأيثر

.2011
،2010
،2009
،2006
،2005
 .1987اإلاجمىٖت ؤلاخهاثيت لؿىت
،1977
،1966
اإلاهضع :الضيىان الىَجي لئلخهاء ،حٗضاص

 - 1يونس محادي علي  ،2010مبادئ علم الدميوغرافيا لدراسة السكاف ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عماف األردف .الطبعة األوىل ،ص .345
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الجضو :)8(٫جىػي٘ اإلاجخم٘ اليكيِ خؿب الٟئاث الٗمغيت:
الكئاث الػمغٍت

اإلاجخمؼ اليكُِ

اإلاجخمؼ اليكُِ " عحاُ " اإلاجخمؼ اليكُِ " وؿاء "

أنل مً  20ؾىت

13

23.3

2.5

24-20

43.3

68.9

15.5

29-25

58.4

88.5

26.5

34-30

56.3

93.8

19.4

39-35

55.3

94.1

17.4

44-40

54.4

94.3

16.4

49-45

55.9

95.2

12.1

54-50

48.9

84.2

6.7

59-55

40.2

68.7

2.0

60ؾىت قأيثر

9.4

17.5

14.2

2010
اإلاهضع O.N.S :لؿىت
 /3مٍاهت اإلاغأة وغالنتها الخدىُ ألاؾغي و الضًمىؾغافي:
بن اإلا٩اهت التي ؤنبدذ ٖلحها اإلاغؤة ولى ْاَغيا ؾمدذ بىظىص ٖال٢ت مابحن َظٍ اإلا٩اهت وما يٗغٞه اإلاجخم٘ مً جدىالث
صيمىٚغاٞيت َامت  ،والتي ال يمٖ ً٨ؼلها ٖما حٗغٞه ألاؾغة مً جدىالث٦،ما ؤن َظٍ اإلا٩اهت حؿمذ بخدضيض مضي ؤَميت و
ؾغٖت وخغ٦يت الخدى ٫الضيمىٚغافي اإلاخماشخي م٘ الخٛحر الاظخماعي والا٢خهاصرٞ ،بٗضما ٧ان بىاء واؾخ٣غاع ألاؾغة ي٣اؽ
بمضي هجاح اإلاغؤة في ج٣لض ؤصواعَا الُبيٗيت في ألاؾغة  -ػوظت و ؤما و ًٖىا ٗٞاال ،-ؤنبذ َظا البىاء والاؾخ٣غاع مدضص
باإلا٩اهت الاظخماٖيت التي ونلذ بلحها ؤوال في اإلاجخم٘ و التي ٖملذ بك٩ل واضر ٖلى بٖاصة الىٓغ في الهي٩ل البىاجي و
الىْيٟي لؤلؾغة .
و يم ً٨ؤن ج٩ىن م٩اهت اإلاغؤة ؾببا و هديجت في هٟـ الى٢ذ للخُىعاث ألاؾغيت ،خيض يم ً٨ؤن هالخٔ مً ظهت جإزحراث
جدىالث مسخل ٠ألاصواع ألاهشىيت ٖلى صيىامي٨ياث ألاؾغة ،ومً ظهت ؤزغر حٛحر صوع وم٩اهت اإلاغؤة ٦ىديجت لضيىام٨يت
ألاؾغ.
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و يخجلى جإزحر م٩اهت اإلاغؤة ٖلى ألاؾغة في بٌٗ الؿلى٦ياث الضيمىٚغاٞيت ؤبغػَا الؼواط ،ؤلاهجابٖ ،ضص ألاَٟا، ٫
اإلاباٖضة بحن الىالصاث واؾخٗما ٫مىاو٘ الخمل وهي ٢غاعاث َامت جخد٨م في جدضيض حجم ألاؾغة و هىٖها وطل ٪مً زال٫
جىظيه الؿلى ٥ؤلاهجابي ،بط ؤْهغث ٖضة صعاؾاث وظىص ٖال٢ت بحن مسخل ٠ؤبٗاص م٩اهت اإلاغؤة واؾخسضام وؾاثل جدضيض
اليؿل في مسخل ٠اإلاجخمٗاث(الجضو ٫ع٢م.)9
 2006خؿب وؾُلت الاؾخػماُ:
 1986ئلى
حضوُ ( :)9جُىع اؾخػماُ وؾاةل مىؼ الخمل ( )%مً
هىع الىؾُلت

1986

1992

2002

2006

خبىب

26.4

38.7

45.5

45.9

اللىلب

2.1

2.4

3.0

2.3

الىاقي

0.5

0.7

1.2

2.3

الخهً

0.6

0.1

1.8

1.4

وؾاةل أزغي

2.1

1.3

1.1

1.4

مجمىع الىؾاةل الخضًثت

31.1

43.1

50.8

52

الػؼُ

3.1

1.7

1.7

3.3

الغياغت

-

4.1

0.9

1.9

(الامخىاع الضوعي) قترة
ألامان

1

1.6

2.2

4.1

مجمىع الىؾاةل الخهلُضًت

4.4

7.7

5.4

9.4

اإلاجمىع

35.5

50.8

56.2

61.4

زاجمت:
مً زال ٫مسخل ٠اإلاُٗياث الىٓغيت والبياهاث ؤلاخهاثيت التي جم ج٣ضيمها ،يم ً٨ال٣ى ٫ؤن اإلاجخم٘ ال يب٣ى في خالت
اؾخ٣غاع ؤو زباث ول٨ىه في خالت صاثمت مً الخغ٦ت والخُىع اإلاؿخمغ ،ولظا ٞةن ٖمليت الخٛحر الاظخماعي ٖمليت صاثمت
ومؿخمغة وحٗخبر ْاَغة َبيٗيت جدضر في ٧اٞت اإلاجخمٗاث ،وحٛيحر يمـ َبيٗت و ؤصواع وجغ٦يبت اإلاجخمٗاث وهٓامها،
و٦ظل ٪الٗال٢اث بحن ألاٞغاص و وْاثٟهم ،وراٖخباع ألاؾغة هي الخليت ألاولى وألاؾاؾيت في اإلاجخم٘ٞ ،ةن ؤر جإزحر ؤو جإزغ
خانل يىٗ٨ـ بهٟت مباقغة ٖلى البييت و التر٦يبت الؿىؾيىصيمىٚغاٞيت للمجخم٘ .
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ناةمت اإلاغاحؼ:
 -1ؤخمض بضور ،معجم مهُلخاث الٗلىم الاظخماٖيت ،م٨خبت لبىان ،بحروث . 1987،
 -2ؤميىت ٖلي ٧اْم ،الخٛحر الاظخماعي و الش٣افي في اإلاجخم٘ الُ٣غر ،هجغ للُباٖت وا٫وكغ ،مهغ.1993 ،
 -3الخهىرت ،صوث ٧ىم  ،مٓاَغ الخٛحر في اإلاجخم٘ الجؼاثغر اإلاٗانغ ،صيىان اإلاُبىٖاث الجؼاثغيت 1984.
 -4ؾىاء الخىلي ،الخٛحر الاظخماعي و الخدضيض ،صاع اإلاٗغٞت الجامٗيت. 2003،
 -5نبخي مدمض ٢ىىمٖ ،لم صعاؾت اإلاجخم٘ ،صاع الجماَحريت لليكغ والخىػي٘ مهغاجه،الُبٗت الشاهيت . 1993،
ٖ -6بض الٗاَي وآزغون ،ألاؾغة و اإلاجخم٘ ،صاع اإلاٗغٞت الجامٗيت مهغ2002. ،
ٖ -7بض ٖلي ؾلمان ،ألاهترورىلىظيا الاظخماٖيت ،مُاب٘ ظامٗت اإلاىنل . 1985
ٖ -8ىفي مهُٟى،زغوط اإلاغؤة بلي ميضان الٗمل وؤزغٍ ٖلى الخمؿ ٪ألاؾغر ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاوية ،ظامٗت
٢ؿىُيىت ،الٗضص  19ظىان 2003.
 -9مدؿً ٖبض الخميض ،الخٛحر الاظخماعي و ؤلاؾالم ،مُبٗت الىٗمان ،بٛضاص1986.،
 -10مدمض الض٢ـ ،الخٛحر الاظخماعي بحن الىٓغيت و الخُبي ،٤صاع مجضالور لليكغ و الخىػي٘ ،ألاعصن 1987.
 -11مدمض الؿىيضر ،م٣ضمت في صعاؾت اإلاجخم٘ الجؼاثغر ،جدليل ؾىؾيىلىجي ألَم مٓاَغ الخٛحر في اإلاجخم٘
الجؼاثغر اإلاٗانغ ،صيىان اإلاُبىٖاث الجؼاثغيت . 1984
 -12مدمض ٖاَٚ ٠يض ،اإلاكا٧ل الاظخماٖيت و الؿلى ٥ؤلاهدغافي ،صاع اليكغ ؤلاؾ٨ىضعيت1965. ،
 -13مدمض ٖىصة ،ؤؾاليب الاجها ٫والخٛحر الاظخماعي ،ج٣ضيم الؿيض مدمض ديعر ،صاع الجهًت الٗغريت ،بحروث.
 -14مهُٟي بىجٟىىقذ،الٗاثلت الجؼاثغيت " الخُىع والخهاثو الخضيشت ،جغظمت صمغر ؤخمض ،ؾلؿلت اإلاجخم٘
صيىان اإلاُبىٖاث الجامٗيت ،الجؼاثغ. 1984،
 -15يىوـ خماصر ٖلي ،مباصت ٖلم الضيمىٚغاٞيا لضعاؾت الؿ٩ان ،صاع واثل لليكغ والخىػيٖ٘ ،مان ألاعصن ،الُبٗت
ألاولى.2010 ،
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ّ
ّ
أؾاوي ّ
ّ
التربىٍت
الاحخمااي في الكغم الجؼاةغي:نغاءة في اإلاًامحن
والخؿحر
الغبُؼ
ص.قهحرة بىزىىف/حامػت غبض الخكُظ بىالهىف،مُلت،الجؼاةغ

ملخو:
خاولىا في َظٍ ِّل
ِّل
اإلايضاهيت التي ٢مىا بها في بٌٗ مىاَ ٤الكغ ١الجؼاثغر ٦مىِ٢ت ؾُي ،٠ومىُ٣ت بغط بىٖغيغيج
الضعاؾت
الغري٘ التي ِّل
ِّل
يغصصَا ألاَٟا ٫ؤزىاء الخغوط الؾخ٣باِّ ٫ل
صعاؾت ؤٚاوي ِّل
اإلايضاهيت
الغري٘ في قهغ ماعؽٞ ...خدضزىا ًٖ ألاٚاوي
ِّل
الك ِّل
ٟىيت التي ظمٗىاَا في مجخم٘ الضعاؾت ؤزىاء اإلاٗايكت ِّل
الخيت لُ٣ىؽ اؾخ٣باِّ ٫ل
الغري٘ ،زم جدضزىا ًٖ ألاٚاوي
بالغري٘ ...ومالخٓت ِّل
وألاناقيض ِّل
ِّل
اإلاضوهت في ال٨خب اإلاضعؾيت التي لها ٖال٢ت ِّل
الؿىىيت ،م٘
الخٛحراث التي َغؤث ٖلى جل ٪ألاٚاوي
اؾخ٣غاء بٗضَا التربىر...
الغريِّ٘ ،ل
ِّل
الٍلماث اإلاكخاخُت :ؤٚاوي ِّل
التربىيت.
الخٛحر الاظخماعي ،اإلاًامحن
جمهُض:
ِّل
ِّل
ٗبي ،مٗغوٞت في ؤٚلب ب٣إ الٗالمِّ ،ل
ِّل
الك ِّل
الك ِّل
وجهىع
حٗبر ًٖ الكٗىع،
ٗبيت مً ؤق٩ا ٫الذٖبحر في ألاصب
حٗض ألاٚاوي
ألاخضار اإلاسخلٟت ،ناٚتها الظا٦غة الجماٖيت ِّل
لخٗبر ًٖ طاتها ووظىصَا في َظا ال٩ىن الٟؿيذِّ ،لبجها مغآة ِّل
جهىع مسخل٠
ِّل
ِّل
ِّل
ِّل
والش٣اٞيتِّ ...لبجها حؿلي وجمخ٘
الاظخماٖيت
والش٣اٞيت ٢هض ٦ك ٠همِ ووا ٘٢اإلاجخم٘ وحك٨يلذٌ
الاظخماٖيت
ظىاهب الخياة
ِّل
الخٛحر الاظخماعي والخُىع
وجثرر ال٨ٟغ وجىمي الخيا ...٫ل ً٨الصخيء اإلالٟذ لالهدباٍ في آلاوهت ألازحرة ج٣لهها هديجت
الخ٨ىىلىجي الظر قهضٍ اإلاجخمُ٘ ،د
ٗٞىيذ بإٚاوي ؤزغي مبشىزت في مسخل ٠وؾاثل ؤلاٖالم الخضيشت ...مً َىا هدـاء:٫
الغري٘ مىظىصة في اإلاجخم٘ ،وَل هي مبرمجت في ال٨خب اإلاضعؾيت الجؼاثغيت ؤم ال؟ وَل حٗغيذ ِّل
َل ال جؼا ٫ؤٚاوي ِّل
للخٛيحر؟
وما صوعَا التربىر الخٗليمي...؟
ِّل
ِّل
ِّل
ِّلهىص ِّلؤوال ٢بل الخضيض ًٖ ؤٚاوي ِّل
والخٛحر الظر َغؤ ٖلحها وصوعَا التربى ِّلر
واإلاضوهت في ال٨خب اإلاضعؾيت
الكٟىيت
الغري٘
ِّل
ألازالقي ،الى٢ى ٝولى ٢ليال ٖىض بٌٗ اإلاهُلخاث ٖلى اٖخباع ؤن "مٟاجيذ الٗلىم مهُلخاتها".

 -1جدضًض اإلاهُلخاث
أ -ألاؾاوي :لؿت وانُالخا:
ُد
َب
َب
ٚجى بالكٗغ ِّل
الهىث :ما ُدَ ِّلغ َبب به ...و٢ض ِّل
والٛىاء مً ِّل
ُد
وحٛجى به ...وي٣اَّ ٚ ٫جى ٞالن ُديِّ ٛلجي
ؤزظث ٧لمت الٛىاء مً ماصة ٚىا «
َب
َب
َب َب ُد ْ
ُد ْ
َب
ُد َب َب
بالغظل وحَّ ٛجى بهَ :بم َبض َبخه ؤو َبه َبج ُداٍ ...وٖىضر ؤن الْ ٛؼ ٫واإلا ْضح والهجاء
ؤٚى َّيت وحَّ ٛجى بإٚى َّيت َبخ َبؿىت ،وظمٗها ألاٚاوي ...وَّ ٚجى
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٧ل واخض مجها َبَ ٚبى ِّليذ َبوح َبَّ ٛى ْيذ بٗض ؤن ُدي ْل َّخ َبً َبُ ٞدي ِّل
بهما ي٣ا ٫في ِّل
ٛجى به»ٞ 1مهُلر الٛىاء بطن يُلٖ ٤لى الصخيء الظر يلخً
ويٛجى.ويغي ٖبض الخميض يىوـ ؤن «زحر جدضيض لؤلٚىيت الكٗبيت َى ؤجها ألاٚاوي اإلاُد ِّل
غصصة والتي حؿخىٖبها خآٞت ظماٖت
جهضع في جد٣ي ٤وظىصَا ًٖ وظضان قٗبي ...مً ؾماث ألاٚىيت الكٗبيت ؤيًا ؤن ٧ل ٞغص في الجماٖت التي ِّل
جخظو٢ها
ُديؿهم في خٟٓها ووكغَا ،و٦شحرا ما يكتر ٥في ؤصائها ،وي٩اص ي٩ىن ؤَل ال٣غيت ظميٗا ٖلى ٖلم بإٚاهحهم الكٗبيتِّ ...لبجهم
يمحزوجها ويدٟٓىجها ِّل
ويغصصوجها ُدٞغاصي وظماٖاث»ٞ 2هي بطن ِّل
ِّل
جخمحز ب٩ىجها هابٗت مً وظضان الجماٖت.
ِّل
الك ِّل
ٗبيت بلى زالزت ؤهىإ:3
و٢ض ٢ؿمذ هبيلت ببغاَيم ألاٚىيت
 - 1ؤٚاوي اإلاىاؾباث الاظخماٖيت؛
 -2ؤٚاوي الٗمل؛
 -3اإلاىا.٫
وما حهمىا هدً مجها في َظا اإلا٣امَ ،ى ؤٚاوي اإلاىاؾباث الاظخماٖيت التي ُديخٛجى بها في مىاؾباث ِّل
مٗيىت وهي التي يؿمحها ٖبض
ٗبيت يم ً٨ؤن يُلٖ ٤لحها اؾم ؤٚاوي الخ٣ىيمِّ ،ل
الخميض يىوـ ؤٚاوي الخ٣ىيم ،ي٣ىَ« ٫ىا ٥ؤٚاوي ِّلق ِّل
ألجها جغجبِ
بمىاؾباث لها جىاعيش مٗيىت في الخ٣ىيم .ويٛلب ٖلى َظٍ ألاٚاوي ِّل
الهٟت الضيييت في مٗٓم ؤهداء الٗالم٧ ،األٚاوي الخانت
بكهغ عمًان ورالدج وراإلاىلض الىبىر ،وٚحرَا مً اإلاىاؾباث الضيييت في الٗالم ؤلاؾالمي ،و٧األٚاوي الخانت بٗيض اإلايالص
ؾىىيتِّ ،ل
ج٣ىيميت ِّل
ِّل
جغصص ؤزىاء اخخٟاالث ِّل
وعؤؽ الؿىت وٖيض الٟصر ًٖص اإلاؿيديحن 4»...و٦إٚاوي ِّل
الغري٘
الغري٘ التي هي ؤٚاوي
في بٌٗ مىاَ ٤قغ ١الجؼاثغ...
بّ -
ّ
الاحخمااي :لؿت وانُالخا:
الخؿحر
ِّل َ ٫ب
َب
وِّ ٚلح َبرٍَ :بخ ِّلىله ِّل
ظاء في لؿان الٗغب ؤن « ِّل
ُد
ورضله ٦إهه ظٗلٌ ٚحر ما ٧ان ...والْ ٛح ُدر :الاؾم مً
الصخيء ًٖ خاله :جدى .
حٛحر
ُد
َب
َب
َب َب
ؤخىاله ِّل
ُّ
وَّ ٚح َبر ٖليه ْ
اإلاخٛحرة ...والَ ٛبح ُدر :الاؾم مً ٢ىلِّ ٚ ٪لح ْرث
ألام َبغَ :بخ َّىله .وحَ ٛباي َبغث ألاقياء :ازخلٟذ ...وٚحر الضَغ:
الخٛحر...
الصخيء َّ
ٞخٛحر».5
ووعص في مىؾىٖت الالهض ؤهه:1
أٖ -مل يدبض ٫بىاؾُخه شخيء صاثم ،ؤو ييبض ٫في واخضة ؤو في ٦شحر مً ؾماجه؛
ِّل
ِّل
الخدى ٫والخبض ٫مً خالت بلى ؤزغي.
ٞالخٛحر بطن يٗجي
ب -جدى ٫شخيء بلى آزغ ،ؤو ببضا ٫شخيء مً شخيء آزغ.
 1أيب الفضل مجاؿ الدين زلمد بن مكرـ :لساف العرب ،د .ط ،مج ،15 :دار صادر ،بريوت ،د .ت ،ص.140 – 139 - 2عبد احلميد يونس :معجم الفولكلور مع مسرد إصلليزي – عريب ،كتب عربية ،د .ت ،ص.74 – 73
 -3نبيلة إبراىيم :أشكاؿ التعبري يف األدب الشعيب ،ط ،3دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،د .ت،ص .137
 -4عبد احلميد يونس :ـ .س ،ص .76
 -5أيب الفضل مجاؿ الدين زلمد بن مكرـ ابن منظور :لساف العرب ،د .ط ،مج ،05 :دار صادر ،بريوت ،د .ت،ص .40
 أندريو الالند  :موسوعة الالند الفلسفية ،تر  :خليل أمحد خليل ،إشراؼ  :أمحد عويدات ،ط  ،2مج  ،)A - G( 1منشورات عويدات ،بريوت،باريس ،2001 ،ص .167
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ويكحر ِّل
ِّل
حٛيحرا في الىْاث ٠وألاصواع ِّل
الخدىالث التي جُغؤ ٖلى بىاء اإلاجخم٘ٞ ،يدضر ِّل
ِّل
وال٣يم واإلاٗخ٣ضاث
الاظخماعي بلى
الخٛحر
و«(يٗجي ِّل
ِّل
وال٣يم واإلاٗايحر ،والٗاصاث الاظخماٖيت الشابخت
الخٛحر الاظخماعي) بٗامت ،الخبضالث الهامت في الٗالث ،٤والىٓم
وؿبيا ،والتي ج٩ىن البىاء الاظخماعي هديجت ٖىامل خًاعيت ،وا٢خهاصيت وؾياؾيت ،يخٟاٖل بًٗها م٘ بٌٗ»ٞ 2هى ِّل
يمـ
مسخل ٠الىٓم والٗاصاث ِّل
وال٣يم وٍ ِّللم ِّل
ظغا.
الخٛحر" مهُلر "صيىامياث ِّل
وَىا ٥مً ؤَلٖ ٤لى مهُلر " ِّل
الخٛحر" ،وصيىامياث «مٟغصَا صيىامي  Dynamieحٗجي اإلاخدغ٥
ؤو ٚحر الشابذ ،بل وحٗجي ؤيًا اإلاخٟاٖل ورظل ٪ج٩ىن ؤ٢غب بلى الىا ٘٢الٟٗلي لٗىانغ اإلاإزىعاث الكٗبيت ألاصبيت في
مغوهتها وخيىيتها وجٟاٖلها م٘ الٔعو ٝاإلاديُت بةهخاظها وجضاولها واؾخمغاعيتها»ٞ 3مهُلر صيىامياث ِّل
الخٛحر يٗجي بطن
اإلاخدغ ٥واإلاخٟاٖل.
الخٛحر ِّل
الضٞعي وَى ؤن ِّل
الخٛحر «ؤخضَما ِّل
ظاء في مىؾىٖت ٦كا ٝانُالخاث الٟىىن ؤن َىا ٥هىٖحن مً ِّل
يخٛحر الصخيء في
طاجه خ٣ي٣ت ...وزاهحهما ِّل
الخٛحر الخضعيجي وَى ؤن ِّل
يخػيع في ٦يٟيخه م٘ ب٣اء نىعجه الىىٖيت»ٞ 4ةطا «حٛحر الصخيء في طاجه صٗٞت
ِّل
5
ٞالخٛحر بطن
واخضة ٧ان حٛحرٍ صٗٞيا ،وبطا حٛحر في ال٨م ،ؤو في ال٨ي ،٠ؤو في آلايً ،قيئا ٞكيئا٧ ،ان حٛحرٍ جضعيجيا»
صٞعي ِّل
ِّل
ِّل
ِّل
جضعيجي بُيء.
وحٛحر
ٞجاجي
هىٖان ،حٛحر
ِّل
وحٗض «الازتراٖاث مً ؤَم ٖىامل الخٛحرٞ ،اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهيت جخٛحر بطا ْهغث ا٦دكاٞاث ؤو خضزذ مسترٖاث ،ويٗخبر
الٗامل الخ٣جي ؤخض الٗىامل التي حؿخدض الخٛيحر في الجاهب اإلااصر مً ز٣اٞت اإلاجخم٘ بط ِّل
بخٛحر اإلاسترٖاث وآلاالث وهمِ
يدبحن لىا مً زالَ ٫ظا ال٣ىِّ ،٫ل
اؾخٗمالها جخٛحر مٓاَغ اإلاجخم٘ مً ٖاصاث وج٣اليض»ِّ 1ل
بن الا٦دكاٞاث الٗلميت
حٛحرث وؾاثل الخياة الخ٨ىىلىظيت بال ِّل
والازتراٖاث الخضيشت جازغ ٦شحرا في ز٣اٞت اإلاجخم٘ ،بط ِّل٧لما ِّل
وحٛحر مٗها اإلاجخم٘ مً
ظمي٘ الجىاهب بلى ٚحر طل.٪
جّ -
الغبُؼ :لؿت وانُالخا:
والغ ُد
ري٘ :ظؼء مً ؤعبٗت ِّل
والغُدب٘ ِّل
ظاء في لؿان الٗغب ؤن ِّل
الغْب٘ ُّ
الغري٘ مإزىط مً ماصة عب٘ « ُّ
يُغص طل ٪في َظٍ ال٨ؿىع ٖىض
ِّل
ؤعرإ ُدوع ُدر ٌع
بًٗهم ،والجم٘ ٌع
ىَٕ ...بوع َبب٘ باإلا٩ان َب
والغْب ُد٘ :اإلاجز ٫والضاع بٗيجها ،والىًَ متى ٧ان ِّل
اَمإنَّ .
ورإر م٩ان
يغب ُد٘ َبعْب ًةٗا:
ىٕ َبوؤ ْع ٌع
رإ ُدوع ُدر ٌع
٧ان ،وَى مكخ ٤مً طل ،٪وظمٗه َبؤ ْعُدب ٌع٘ وع ٌع
والغر ُدي٘ ظؼء مً ؤظؼاء الؿىت» 2ويٗجي َظا ؤن ِّل
رإِّ ...ل
الغري٘ ظؼء
ِّل
الؿىىيت.
وٞهل مً ٞهى ٫الضوعة

 شاكر مصطفى سليم :قاموس األنثروبولوجيا ،إصلليزي -عريب ،ط ،1جامعة الكويت ،1981 ،ص.8943
التغري -ط ،1مطبعة العمرانية لألوفست ،القاىرة ،مصر ،2004 ،ص.41
 إبراىيم عبد احلافظ :الفنوف األدبية الشعبية  -دراسات يف ديناميات رّي زلمد علي التهانوي  :موسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف والعلوـ ،تح  :علي دحروج ،نقل النص الفارسي إىل العربية  :عبد اهلل اخلالدي ،الرتمجةاألجنبية :جورج زينايت ،د .ط ،ج ،1مكتبة لبناف للنشر ،بريوت ،لبناف ،1996 ،ص .489
الالتينية ،دط ،ج ،1دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،لبناف ،1982،ص.311
.
 -5مجيل صليبا :ادلعجم الفلسفي ،باأللفاظ العربيرّية والفرنسيرّية واالصلليزيرّية و
التغري االجتماعي -دراسة حتليلية من منظور الرتبية اإلسالمية  -ط ،2دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،ادلنصورية،
 سيف اإلسالـ علي مطر :رّي ،1988ص.16
 أيب الفضل مجاؿ الدين زلمد بن مكرـ ابن منظور :لساف العرب ،د .ط ،مج ،8 :دار صادر ،بريوت ،د .ت ،ص .102 - 10139
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ويٗض ٞهل ِّل
الغري٘ «مغخلت اهخ٣اليت بُغي٣ت سخغيت بحن الكخاء والهي ٠بحن صوعة الغَب وصوعة الجٟا ٝللخياة الخ٣ليت
والخياة البكغيت .بهه مً ؤ٦ثر اإلاىاؾم بخاَت بالكٗاثغ الُ٣ؿيت»ٟٞ .3هل ِّل
الغري٘ ي ٘٣بٗض ٞهل الكخاء الباعص و٢بل
ٞهل الهي ٠الخاع ،ؤر في وؾُهما وَظا ما ظٗله مً الٟهى ٫اإلاٗخضلت ،وَى مً ؤ٦ثر الٟهى ٫الظر ج٣ام ٞيه
مسخل ٠الُ٣ىؽ بما في طل٣َ ٪ىؽ اؾخ٣باله في قهغ ماعؽ.
ِّل
اهخ٣يىا لضعاؾت ؤٚاوي ِّل
اإلايضاهيت واليخحن مً اللع ١الجؼاثغر ،واليت "ؾُي ،"٠و"واليت بغط بىٖغيغيج":
الغري٘
 والًت "ؾُُل" :وحؿمى الهًاب الٗليا ،ج ٘٣قغ ١الٗانمت ،يدضَا مً الكغ ١واليت ميلت ،ومً الٛغب واليت بغطبىٖغيغيج ،ومً الكما ٫واليتي بجايت وظيجل ،ومً الجىىب واليتي مؿيلت وراجىت.
ِّل
الكغ٢يت ،يدضَا قماال واليت بجايت،
 والًت "بغج بىغغٍغٍج" :ويُلٕ ٤لحها اؾم ٖانمت البيبان ،ج ٘٣بالهًاب الٗلياوظىىرا واليت اإلاؿيلت ،وقغ٢ا واليت ؾُي ،٠وٚغرا واليت البىيغة.
ّ
الك ّ
ّ
 -2أؾاوي ّ
اإلاُضاهُت
كىٍت
الغبُؼ
هىيا ،يؿخٗضون له ِّل
الغري٘ ؽ ِّل
جدخٟل بٌٗ مىاَ ٤الكغ ١الجؼاثغر ٦مىُ٣ت "ؾُي "٠و"بغط بىٖغيغيج" ...بٗىصة ِّل
بإيام
ٖضيضة ٢بل خلىله ،بط جبضؤ ألامهاث في ٖمليت الخىٓي ،٠يىٓ ًٟاإلاجز ٫ويؿخدمً م٘ ؤوالصًَ ويٛؿلً اإلاالبـ ...ؤما آلاباء
ٞيدًغون هبخت الخلٟاء مً البراعر لهى٘ ِّ ٠ٟ٢ل
الغري٘ ألوالصَم ،وَىا ٥مً يكترر ؤزىاء ا٢تراب مىٖض الاخخٟا ٫مسخل٠
ؤهىإ ال ٠ٟ٣البالؾدي٨يت اإلاىدكغة في ألاؾىا٦ ،١ما يكترون مسخل ٠اإلاؿخلؼماث التي ؾيدخاظىجها إلاماعؾت طل٪
ِّل
الغريعي ٧البيٌ والخمغ اإلاجزوٕ الىىي والؿميض ِّل
الُ٣ـ ِّل
الجيض الىىٖيت والؼيذ والؼرضة واللخم وال٨ؿ٨ـ ومسخل٠
ِّل
ؤهىإ الٟىا٦ه ٧البرج٣ا ٫والخٟاح والخحن اإلاج ...٠ٟوبٌٗ اإلا٨ؿغاث ٧اللىػ والجىػ ...ومسخل ٠ؤهىإ الخلىياث الٗهغيت.
جبضؤ ألامهاث في نى٘ مسخل ٠ؤهىإ الخلىياث الخ٣ليضيت ٧اإلابرظت اإلاهىىٖت مً الخمغ اإلاجزوٕ الىىي٦،ما ي٣مً بهى٘
ِّل
ُٞحرة ِّل
الغري٘ الك ِّلهيت ،ومسخل ٠ؤهىإ الخلىياث الٗهغيت ...وردلى ٫يىم ِّلؤو ٫ماعؽ يسغظىن ظميٗا بلى اإلاغوط واإلاؿاخاث
الخًغاء بن ٧ان الجى َاصثا ،ؤما بن ٧ان ممُغا ٞييخٓغون جدؿىه ،و٢ض ياظلىهه بلى ٚايت ألاؾبىٕ الشاوي مً قهغ ماعؽ
ؤو ألاؾبىٕ الشالض ؤمال مجهم بإن جخدؿً خالت الجى ِّل
ظيضا.
الغري٘ٞ ،خجلـ ِّل
يسغظىن ظميٗا صون اؾخصىاء الؾخ٣باِّ ٫ل
الجضاث وألامهاث ٖلى ؤصيم ألاعى اإلاؼع٦ل وًَ يخدضزً ًٖ
ِّل
ٗبيت ،وَم ِّل
الك ِّل
يغصصون
بٌٗ ظىاهب الخياة ...ؤما ألاَٟاٞ ٫خجضَم يجغون ويهغزىن ويلٗبىن مسخل ٠ؤهىإ ألالٗاب
ِّل
ؤٚاوي ِّل
الٟىل٩لىعيت التي خٟٓىَا مً ظضاتهم:
الغري٘
َد
َد
الترحمت ّأيهـ ـ ــا ّ
الغبـ ـ ـ ـ ـُ ـ ـ ــؼ الـب ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ّـي
 أ ْرعِمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُ ـ ـ ْرـؼ أ ْرعْربـ ـ ـ َدـػ ـ ـ ـ ــا ِمه ـ ـ ـ ـ ــي
ْر ْر
ُث
ي ـ ـ ـ ّـل غـ ـ ـ ـ ـ ــام ج ـلـ ـ ـهـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ــي
ـام جْرل ـﭬَدـ ـ ـا ِمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ً ْرل َدغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
َد
َد َد
أه ـ ـ ــا وأم ـ ـ ـ ـ ــي وئز ـ ـ ـ ـ ـ ــىج ـ ـ ـ ــي
أهــا ْرو َدمـ ـ ـ ـ ــا ْروز ـ ـ َّـُ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِمه ـ ـ ـ ــي
ْر
ج ـ ـد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ الج ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاُ
ِمفي ال ْرج ْرب ـ ـ ـ ـ ـ ْرُ ج ـد ـ ـ ـخـ ـ ــاه ـ ـ ــي
َد
َد
ّأًـ ـهـ ــا ّ
الغبـ ـ ـ ـ ـُ ـ ـ ــؼ الب ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ّـي
الترحمت
 أ ْرعِمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُ ـ ـ ْرـؼ أ ْرعْربـ ـ َدـػ ـ ـ ـ ــا ِمهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
-Jean Servier: Tradition et Civilisation Berbères, les portes de l’année, Édition du Rocher, Monaco, 1985, P237.
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ُثً ْرل َدغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْر
ـام جْرلْرﭬَد ـ ـا ِمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
َد ُث ْر َد َد
ق ـ ـ ـ ــي صي ـ ـ ــان وَ ـ ـ ـ ـ ـ ـى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الخاهـ ـ ــىث ل ـ ْرـىَ ـ ـ ـ ـ ِمىـ ـ ــي
ِمفي
َد َد َد
َد
أه ـ ــا وأم ــي وأب ــي وئز ـ ـ ــىجـ ـ ـ ــي
أه ــا ْروم ــا َدو ُثبـ ــى َدوز ـ َدـُـ ــا ِمه ـ ـ ـ ــي
َد
َد
ّأيهــا ال ـبـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّي
الترحمت
 أ ْرعِمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُ ـ ـ ـ ـ ْرـؼ أ ْرعْرب ـ ـ ـ َدـػ ـ ـ ـ ــا ِمهـ ـ ـ ـ ــي
ْر َد
ُث
ي ـ ـ ـ ّـل غـ ـ ـ ـ ـ ــام جـ ـ ـلـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــي
ـام جْرلْر ـ ـﭬـ ـا ِمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ي ْرـل َدغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ْر َد َد
ْر
قـ ـ ــي خكـ ـ ــاة ـ ـ ـ ــل وَ ـ ـ ـ ـى ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ـل ل ْرىَ ـ ـ ـ ِمىـ ـ ـ ــي
ِمق ـ ــي ال ْرخ ِمكُ ـ ـ ـ
ْر ْر َد
َد
أعغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ؾ ـ ـ ـ ـىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ؾـ ـ ـ ـ ْرـاع ْرح ْربل ـسـ ـ ـ ـ ْرـغق ـ ـ ـ ــاهِمـ ـ ـ ـ ـ ــي
َد
َد
ّأيهـ ــا ّ
الغبـ ـ ـ ـ ـُ ـ ـ ــؼ الب ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي
الترحمت
 أ ْرعِمبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُ ـ ـ ـ ْرـؼ أ ْرعْربـ ـ ـ ـ َدـػ ـ ـ ـ ـ ــا ِمهـ ـ ـ ـ ــي
ُثي ـ ـ ْرـل َدغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْر
ي ـ ـ ـ ّـل غـ ـ ـ ـ ـ ــام ج ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــي
ـام جْرلْرـ ـﭬَد ـ ـا ِمه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ْر َد َد
قـ ـ ــي ن ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــىع وَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ِمقـ ـ ـ ــي ن ْربـ ـ ـ ْرـغ لـ ـ ـ ْرـىَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِمى ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ِّل
ِّل
الك ِّل
ٗبيت وٚحرَا ٞغاصي وظماٖاث ،وَم يغً٦ىن ويلٗبىن ويُٟ٣ىن ألاػَاع اإلاسخلٟت ألالىان
يغصصون َظٍ ألاٚاوي
وألاق٩اِّ ...٫لبهه ظى مصخىن بالٟغخت والبهجت بٗىصة ِّل
الغري٘ مً ظضيض.1
مً يخإمل في جل ٪ألاٚاوي التي ِّل
يغصصَا الهبايا ؤزىاء اؾخ٣باِّ ٫ل
الغري٘ ،يغي ؤجها جدمل مًامحن جغرىيت ؤزال٢يت ٦شحرةٞ ،هي
ِّل
ِّل
٧ل شخيء ججٗلهم يدآٞىن ٖلى جغار ؤظضاصَم الٛجي بمزخل ٠ؤهىإ ِّل
ِّلؤوال و٢بل ِّل
وألازال٢يت
الاظخماٖيت
ال٣يم
َب
َب َب
ألانيلت٦.ما ِّلؤجها حٗلمهم مٗجى الخماؾ ٪ألاؾغرٟٞ ،ي ِّل
٧ل عري٘ يسغظىن ظميٗا ("ؤها ْو َبما َبو ُدرـى َبوز ـ َبـياوي" ؤر "ؤها وؤمي وؤبي
ِّل
والؾيما في ٖهغها َظا ؤيً ٖغٞذ بٌٗ ألاؾغ الجؼاثغيت ج٩٨ٟا ؤؾغيا ،والظر َى في
وبزىحي") ويجخمٗىن في م٩ان ؤزًغ
ِّل
َغي ٤الاهدكاع بطا لم جخىٞغ ؤلاعقاصاث والىهاثذ الًغوعيت للخٟاّ ٖلى طل ٪الخأل ٠والخماؾ .٪بهه مٚ ُ٘٣ىاجي يدض
ِّل
ِّل
والؾيما وؤن ألاؾغة هي اللبىت ألاولى في اإلاجخم٘ بطا نلخذ نلر اإلاجخم٘ وبطا ٞؿضث ٞؿض
ٖلى يغوعة الخماؾ،٪
اإلاجخم٘ وٞؿضث مٗه الضولت ،ؤر ؤجها تهظب ؤزال٢هم ِّل
وج٣ىم ؾلى٦همٞ ...إٚاوي ِّل
الغري٘ بطن جداو ٫الخٟاّ ٖلى طل٪
الخماؾ ٪والخالخم الًغوعر في ألاؾغ الجؼاثغيت ،ؤر ٖلى ؾياصة ألامان والُمإهيىت والؿٗاصة صازل البيىث يماها لخياة
َاصثت مؿخ٣غة.
ْ ْ َب
َب ُد ْ ْ َب
ْ
يل ل ْىَجي" ؤر "في
ىث ل ْىَجي" ؤر "في ص٧ان وَجي"" ،في ال ْخك
وليـ َظا وخؿب ،بل حٗلمهم مٗجى خب الىًَ ("في الخاه
ْ َب َب
ِّل
خكاجل وَجي"" ،في ْ ٢ب ْر ل ْىَجي" ؤر "في ٢بىع وَجي")ٟٞ ،ي ٧ل عري٘ يجخمٗىن في ؤعى وَجهم الخبيبت ،ال في ؤعى ؤظىبيت،
ِّل
قٗبي يدثهم ٖلى يغوعة الب٣اء صازل الىًَ ألام ،ومً زم ا٫ؾعي وعاء اؾخ٣غاعٍ وع٢يه ،ؤر ؤجها
مما يضٖ ٫لى ؤهه ٚىاء
حٗلمهم َىيتهم وم٣ىماتهم الىَىيت٦ .ما جىبههم بلى ػياعة اإلا٣ابغ التي جظ٦غَم باإلاىث اإلادخىم الظر ال مٟغ مىهٞ ،ي٨ثرون
ي ـ ـ ـ ّـل غـ ـ ـ ـ ـ ــام جـ ـلـ ـ ـه ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ــي

1
الربيع يف سلتلف مناطق سطيف يف شهر مارس سنة 2013ـ ،ويف سلتلف
 استقينا ىذه ادلعلومات أثناء ادلعايشة ادليدانية احليرّية لطقوس استقباؿ رّيالربيع زلليرّيا وعادليرّيا – مقاربة أنرتوبولوجية-
مناطق برج بوعريريج شهر ـ ارس سنة 2014ـ .ودلزيد من ادلعلومات  :ينظر :شهرية بوخنوؼ  :متثرّيالت رّي
إشراؼ :زىية طراحة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة مولود معمري – تيزي وزو ،نوقشت سنة 2016ـ ،ص .432 - 430 - 429 – 134 – 120
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مً ؤٖما ٫الخحراث ويإمغون باإلاٗغو ،ٝويبخٗضون ًٖ ِّل
٧ل ؤهىإ اإلاى٨غاث والغطاثل التي جٟؿض اإلاجخم٘ وجبٗضٍ ًٖ
ِّل
ِّل
مسخلِّ ٠ل
والاظخماٖيت.
ألازال٢يت
ال٣يم
ْ ْ َب
ِّل
والؾيما في َظا الٗهغ
وجدض بٌٗ ألاٚاوي ٖلى يغوعة الاَخمام بتربيت اإلااقيت (" َبؾ ْاع ْح بلخ ْغٞاوي" ؤر "ؤععى ٚىمي")
الخ٨ىىلىجي ،ؤيً ابخٗض مٗٓمهم ًٖ الاَخمام بها وجغريتها ،هديجت طل ٪اَخمذ ؤٚاوي ِّل
الغري٘ بخل ٪اإلاهىت ال٣ضيمت ٖسخى ؤن
ِّل
وَلم ِّل
ظغا.
يؿخمغ ويدا ٔٞألابىاء ٖلحها لٟاثضتها الٗٓيمت صازل ألاؾغة واإلاجخم٘ والضولت
ِّل
الك ِّل
ٗبيت لؤلَٟا ٫لٛت مجخمٗهم ٞيؿخُيٗىن الخىانل م٘ ؤًٖاثه ومً زم الاهضماط مٗهم «بظل ٪ي٨دؿب
حٗلم ألاٚاوي
ِّل
ألاَٟا ٫الجاهب ألا٦بر مً لٛتهم مً َظا الىؾِ والؾيما اللٛت الٗامية اإلاخىاعزت مً مئاث الؿىحن٧ ،ىجهم يمغون بمئاث
بل بأال ٝاإلاىا ٠٢الخٗليميت في الٗضيض مً مىاؾباث الٛىاء وألاهاقيض ٖلى مضاع الؿىت ،وَ٨ظا يٗمل اإلاسؼون اللٛىر
ِّل
الك ِّل
ٗبيت في وي٘ ألاؾاؽ ألاو ٫إلهماء لٛت ألاَٟا ٫التي يٗبر بها ويخىانل مً
اإلاخًمً في ؤٚاوي وؤَاػيج وؤهاقيض ألاَٟا٫
ِّل
الك ِّل
ٗبيت بطن حٗلمهم لٛت مجخمٗهم التي هي
زاللها م٘ مً خىله ،ب٩ل ما جدمله مً مٗاوي وصالالث قٗبيتٞ 1»...األٚاوي
يغوعيت للخىانل...
ِّل ِّل ِّل ِّل ِّل
ِّل
ٗبيت ٖلى مٗحن ال يىًب مً ِّل
الك ِّل
ٗبيت التي
ال٣يم الٗليا التي يٗتز بها اإلاجخم٘ ،بن «ألاٚاوي الترازيت الك
جدخىر ألاٚاوي
ِّل
ِّل
ألامهاث لؤلَٟا ٫باللهجت الٗاميت ٧اهذ ِّل
جاصر ؤَضاٞا ِّل
ٚىتها ِّل
مٗيىت مجها :الاؾخمخإ والهضوء الىٟسخي ،واجبإ الؿلى٥
ِّل
الك ِّل
ٗبيت جلٗب صوعا مهما في ج٩ىيً هٟؿيت ألاَٟا ٫ووكإتهم وكإة اظخماٖيت نالخت .بن
الخؿً في خياجهٞ 2»...األٚاوي
«ؤٚاوي ألاَٟا ٫الكٗبيت ْهغث ؤؾاؾا لى٣ل ز٣اٞت اإلاجخم٘ بلى اليلء ،ورالخالي ٞهي وؾيلت للخيكئت الاظخماٖيت ...مً
زاللها جىمى جهىعاث الُٟل الضيييت ومٗخ٣ضاجه ًٖ ال٩ىن ،والخياة ،وؤلاوؿان ...وًٖ َغي ٤جل ٪ألاٚاوي يىمى الُٟل
ٖ٣ليا ،وظؿميا ،واهٟٗاليا ،واظخماٖيا ،ظماليا ،وجغويدا 3»...ومجها يدكغرىن ٖاصاث اإلاجخم٘ ،وج٣اليضٍ ،ومٗايحرٍ
ِّل
الاظخماٖيت التي هي يغوعة ألظل اهضماظهم في ز٣اٞت اإلاجخم٘.
ويىابُه
ِّل
ِّل
ٗبيت جٟخ٣غ بلى ؤلاي٣إ الٗغوضخي الخليلي اإلاىػون ،بال ؤجها جدخىر ٖلى ظماليت ِّل
الك ِّل
وعٚم ؤن ؤٚاوي ِّل
ممحزة ،مخمشلت
الغري٘
ِّل
في جىْي ٠ظمل و٧لماث وؤنىاث مخىاػهت طاث مىؾي٣ى َاصثت .مشل وعوص الخهغي٘ اإلاخمشل في جىا ٤ٞؤوازغ ال٩لماث -
َب
َب َب
ِّل
َب
َب
وَى الظر يؿمى السج٘ في الىثر والخهغي٘ ؤو الدكُحر في الكٗغ -مشل ( :ؤ ْعْب َبٗاوي ،خْلْﭬَباوي ،ز َّياوي ،ج ْد َبخاوي ،ل ْىَجي،
َب َب
ُد
ْ َب
ز ـ ْـغٞاوي) ٞهي ظمل جدمل وٛما مىؾي٣يا ٖظبا٦ .ما هجض ج٨غاعا ٫بٌٗ اإلا٣اَ٘ الٛىاثيت مشل ج٨غاع (ؤ ْعر ْي٘ ؤ ْعْب َبٗاويْ ٧ ،ل َبٖ ْام
ِّل
٧ل مُ٣ىٖت ِّل
جْلْﭬَباوي) في ِّل
قٗغيت ،بهه ج٨غاع يا٦ض ويىضر اإلاٗجى.
ٚىاثيت
حٛظر اإلاىؾي٣ى اإلاىظىصة في ؤٚاوي ِّل
الغري٘ الغوح والىٟـ ،وحُٗي بخؿاؾا بالجما ،٫ؤر حُٗي للخالميظ َضوءا هٟؿيا
وَمإهيىتِّ ،ل
بنَامىؾي٣ى ججظب اإلاخٗلم وجلٟذ اهدباَه ٞيخٟاٖل مٗها ،جدخىر ٖلى ظغؽ مىؾي٣ي ٖظب وبي٣إ نىحي
ظظاب هاب٘ مً جغار ؤظضاصَم ألانيل ،يكي٘ الٟغح والبهجت في هٟؿيتهمٞ ،يجٗلهم ٢اصعيً ٖلى الخٗامل م٘ آلازغيً
 -1أمحد علي احلاج زلمد" :أغاين األطفاؿ الشعبية ومضموهنا الرتبوي يف شللكة البحرين" رللة الثقافة الشعبية ،فصلية علمية متخصصة ،العدد اخلامس،
أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر ،البحرين ،2009 ،ص .54
 - 2عائشة عهد حوري  " :أثر أغاين األطفاؿ يف تكوين لغة الطفل " ،رللة ادلمارسات اللغو ية ،رللة نصف سنوية زلكمة ،سلرب ادلمارسات اللغوية يف
اجلزائر ،العدد  ،01جامعة مولود معمري -تيزي وزو ،اجلزائر ،2010 ،ص.61
 -3أمحد علي احلاج زلمد :ـ .س ،ص.51
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ُد
ِّل
والؾيما وؤن ألاَٟا٫
والٗيل مٗهم بؿالم وصٖت ...ؤر ؤجها حؿهم في بىاء الُٟل اظخماٖيا وؤزال٢يا وهٟؿيا ووَىيا...
يميلىن بلى ؤلاي٣إ الخٟي ٠مىظ والصتهم ،بط بمجغص ؾماٖهم لهضَضة ألام وؤٚاهحها الٗظبت الغ٢ي٣ت يؿدؿلمىن للىىم
الٗمي...٤
ِّل ِّل ِّل
الك ِّل
ويم ً٨لىا ؤن هلخو ؤَميت ؤٚاوي ِّل
ٗبيت في ج٩ىيً ألاَٟا ٫وجغريتهم ٞيما يلي:
الغري٘ الكٟىيت
 حؿاٖضَم ٖلى خ ٟٔلٛت مجخمٗهم التي هي يغوعيت للخىانل م٘ آلازغ؛ وجغصيض ؤٚاوي ِّلالغري٘ ظماٖت ؤزىاء جىاظضَم في اإلاؿاخاث واإلاىاَ ٤الخًغاءُ ،ديكٗغ الُٟل بإهه ٖىهغ ٗٞا ٫صازل
وؿ ٤اإلاجخم٘ ،ؤر يجٗله يدـ باالهخماء بلى الجماٖت؛
 الابخٗاص ًٖ الىخضة والاهُىاء ٖلى الظاث؛ُد
 حكٗغ ألاَٟا ٫بالضٝء والاَمئىان الىٟسخي؛ جىمي ٞحهم عوح الخ٨ي ٠صازل اإلاجخم٘؛ ُدحؿهم في جل٣حن ألاظيا ٫جغريت زل٣يت صخيدت٢ ،ىامها ِّلخب الىًَ والٗمل ٖلى اػصَاعٍ واؾخ٣غاعٍ٦ ،ما ِّل
ؤجها جغرحهم
بُغي٣ت ؾلؿت مغخت ال ضجغ ٞحها؛
 جىمي ٞحهم عوح الجماليت ،ؤر ؤلاخـاؽ بال ًٟوالظو ١واإلاىؾي٣ى ،وألآٖم مً طل ٪حكٗغَم بالغٚبت في الخٗلمِّ ،لبجهاؤٚاوي خى ٫ؤظمل ٞهل٦ ،ي ٠ال يدٟٓىجها ِّل
ويغصصوجها ،و٢ض اهخٓغوا خلىِّ ٫ل
الغري٘ بإخغ مً الجمغ.
ِّل
ٟىيت ِّل
الك ِّل
ِّل
وعب ؾاء ٫يدؿاء ٫في َظا اإلا٣امٞ ،ي٣ىَ ،٫ل ؤٚاوي ِّل
مضوهت في ال٨خب اإلاضعؾيت الموظهت للخٗليم؟ لىخإمل
الغري٘
م٘ بًٗىا البٌٗ ما ؾيإحي ط٦غٍ وهغي طل.٪
 -3أؾاوي ّ
الغبُؼ اإلاىحىصة في الٌخب اإلاضعؾُت الجؼاةغٍت:
الغري٘ ،ؤن بٌٗ ألاَٟاِّ ٫ل
ِّل
اإلايضاهيت ألٚاوي ِّل
يغصصون بٌٗ ألاٚاوي وؾِ اإلاؿاخاث اإلاسًغة اإلاؼَغة
وظضها ؤزىاء اإلاٗايكت
ِّل
بحن الخحن وآلازغ وَم يلٗبىن ويمغخىن ويُٟ٣ىن ألاػَاع ...ل٨جها بٗيضة ًٖ ؤٚاوي ؤؾالٞهم التي جغ٧ىَا لهم.بجهم يغصصون
ألاهاقيض اإلاىظىصة في ال٨خب اإلاضعؾيت ِّل
اإلاىظهت للخٗليم في اإلاغخلت الابخضاثيت ،بًٗها لها ٖال٢ت ِّل
بالغري٘ وبًٗها آلازغ ال
ِّل
ولٗل مً بحن ألاهاقيض التي ِّل
اإلايضاهيت ِّل
ِّل
نلت لها بهِّ .ل
نلت ِّل
الخيت هجض:
بالغري٘ خؿب اإلاٗايكت
يغصصوجها والتي لها
1

الُبُػت في بالصي

أهظغ جغي الُبُػت
حؿخهبل ّ
الهباخـ ــا وجدم ـ ـ ـ ـ ــل ألاق ـ ــغاخـ ـ ــا

حمُلـ ـ ـ ـ ــت ب ــضً ـ ـ ـػـ ـ ـ ـ ـ ــت

أَُاعَـ ـ ـ ــا حؿى ـ ـ ـ ــي

في ّ
الغوى ألل لخـ ــً

 - 1أنشدىا رلموعة من األطفاؿ ،يرتاوح سنهم ما بني  07سنوات إىل  10سنة ،على الساعة الواحدة زواال ،يوـ  08 :مارس 2013ـ ،بلدية ودائرة:
رأس الوادي ،والية برج بوعريريج  .وردت ىذه األنشودة يف كتاب  :نسيمة ورد -تكاؿ والسعيد بو عبد اهلل وآخروف  :اللغة العربية ،الرتبية اإلسالمية،
الرتبية ادلدنية ،إشراؼ :شريف عزواري ،ط ،1الديواف الوطين للمطبوعات ادلدرسية  ،2017 ،2016ص .67
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وػَغَـ ـ ــا البضًـ ـ ـ ــؼ ًؼَ ـ ـ ـ ـ ـ ــى به ّ
ُث
الغب ـ ـُ ـ ـ ــؼ
ّ
ُث
ُث
وعوخ ـ ـ ــه الخك ـ ـ ـًك ـ ـ ـ ـ ــت
أوؿام ـ ــه اللُُك ـ ــت
ّ
ّ
حؿ ــضو مؼ الُُ ـ ــىع قـغخ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بالى ـ ـ ـ ـ ـ ــىع
بن اإلاخإمل في َظٍ ألاوكىصة ،يغي ؤن خ٣لهما الضاللي اإلاعجمي َى ٞهل ِّل
الغري٘ "الُبيٗت،ظميلت بضيٗت ،ؤَياعَا حٛجي،
الغوى ،ػَغَا البضيِّ٘ ،ل
الغري٘ ،ؤوؿامه اللُيٟت"...
وؤزىاء مٗايكت َ٣ـ اؾخ٣باِّ ٫ل
الغري٘ في مىُ٣ت "ٖحن ؤعهاث" (ؾُيَ )٠لبىا مً مجمىٖت مً الخالميظ – ط٧ىعا وبهازا-
بوكاص بٌٗ ؤٚاوي ِّل
الغري٘ التي خٟٓىَا مً ظضاتهم وؤمهاتهم ،ؾ٨خىا َىحهت ،وٞجإة حصج٘ ؤخضَم و٢ا :٫ال وٗغٞها ،لً٨
صعؾىا في ال٣ؿم ؤوكىصة بٗىىان" :في مُل٘ ِّل
الغري٘"َ ،لبىا مجهم بوكاصَاٞ ،إوكضوَا بٟغح وابتهاط:
في مُلؼ ّ
الغبُؼ

1

َل نهضث البؿخان
َل عأً ـ ــذ ّ
الؼَ ـ ـ ــىع
َل وكهذ الػُـ ــىع

في مُلؼ ّ
الغب ـ ـُـ ـ ـ ــؼ
في خؿنها الب ــضًـ ــؼ
في ؾـ ــدغَ ــا جظًـ ــؼ
في زله ـ ـ ــه البضً ـ ـ ــؼ

ما أحمل الغخ ـم ـ ـ ــان
َب
وٖىى ألاَٟا ٫في مىُ٣ت "ٖحن وإلاان" (ؾُي)٠ألاٚىيت التي جخٛجى ًٖ اإلااقيت –ا٫حي ؾب ٤وؤن ط٦غهاَا-بإوكىصة:
2

"ؤٚاوي الغٖاة"

أنبل الهب ـ ــذ حمُ ـ ـ ــال
ّ
ُث
الؼَغ والُُـ ـ ـ ُثـغ
قخمُى
نض أقام الػال ــم الخـ ـ ّـي
قأقُ ـ ـه ـ ــي ًـ ــا ز ــغاق ــي
واملئ ــي الىاصي زـ ـؿـ ـ ًـاء
واؾمعي َمـ ّ
الؿىاقي

ًمأل ألاقـ ــو ب ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــاٍ
وأم ـ ـ ـ ــىاج الـ ـم ـ ـُـ ـ ـ ـ ـ ــاٌ
ّ
وؾى ـ ـ ـ ـ ـ ــى لل ـد ـ ـُـ ـ ـ ــاة
ّ
وَلم ـ ـ ـ ــي ًا ق ـ ـُ ـ ـ ـ ــاٍ
ومــغاخ ـ ـ ــا وخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــىعا
ـُغ ّ
واوــكهي ِمغـ َد
الؼَ ـ ــىع

 -1أنشدىا رلموعة من التالميذ – ذكورا وإناثا -يرتاوح سنهم ما بني  08سنوات إىل  12سنة ،على الساعة الثالثة زواال ،يوـ  21 :مارس 2014ـ،
ايب يف
وسط ادلروج اخلضراء ادلزىرة ،بلدية ودائرة  :عني أرنات ،والية  :سطيف .وردت ىذه األنشودة يف كتاب  :شريفة غطاس ومفتاح بن عروس  :كت
اللغة العربية ،السنة الثالثة من التعليم االبتدائي ،الديواف الوطين للمطبوعات ادلدرسية ،اجلزائر ،2013 – 2012 ،ص.137
 -2أنشدىا رلموعة من األطفاؿ يرتاوح سنهم ما بني  08سنوات إىل  11سنة ،على الساعة الثانية زواال ،يوـ  01 :مارس 2013ـ ،وسط ادلساحات
اخلضراء وىم يلعبوف ،بلدية ودائرة :عني ودلاف ،والية :سطيف .وردت ىذه األنشودة يف كتاب :شريفة غطاس ومفتاح بن عروس :ـ .ف ،ص.137
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و٢ض ؾمٗىا َظٍ ألاوكىصة في ؤٚلب اإلاىاَ ،٤وليـ َظا وخؿب ،بل وظضهاوؾِ ٚابت " ُدب ْ
ىم ْغﭬْ ْص" مجمىٖت مً الٟخيان
والٟخياث ييكضون ؤوكىصة "ؤعظىختي" 1اإلاىظىصة في ٦خبهم اإلاضعؾيت ،وَم يلٗبىن لٗبت "ألاعظىخت" وؾِ جل ٪ألاشجاع
الباؾ٣ت :
أعحىخخ ــي مــٍاه ـهـ ــا

ما بحن قغغ ـ ــي شجــغة

وغـ ــالـُـ ــا جــأز ــظهـ ـ ــي

خُث الؿهىن الىظغة

أق ــاَـ ـ ــض ألاػَ ـ ـ ـ ــاع

والغوى وألاَ ـ ـ ـ ـ ـُـ ــاع

وأحمل ألاػَاع
وفي َغٍو غ ــىصج ــي
حػ ــال ـ ــى ً ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ــؼاع

جـ ـه ــىُ ل ــي نضًهخ ــي
ج ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاعى ال ـىـ ـه ـ ـ ـ ـ ــاع

بكغخت الهؿاع
أعحىختي عمؼ الكغح

أل ـ ــىاه ــها ن ــىؽ نـ ـ ــؼح

وعٚم ؤن َظٍ ألاهاقيض بٗيضة ًٖ ألاٚاوي التي سجلىاَا وظمٗىاَا مً ؤٞىاٍ الغواة اإلاؿىحن في مجخم٘ ِّل
الضعاؾت ،بال ِّلؤجها
الغري٘ ،خٟٓها ألاَٟا ٫اؾخٗضاصا المخداهاث الٟهل الشاويِّ ،ل
جىضعط يمً ٞهل ِّل
ولٗل الصخيء اإلالٟذ لالهدباٍ َى ؤن
ألاَٟا ٫الظيً لم يدٟٓىَا و٫م يؿخىٖبىَا ِّل
ظيضا ،يداولىن خٟٓها بمؿاٖضة ػمالئهم الخآٞحن لها٣ُٞ ،ىؽ اؾخ٣با٫
ِّل
والؾيما وؤجهم ِّل
ِّل
ِّل
يغصصوجها
الغري٘ بطن حؿاٖضَم ٖلى خ ٟٔألاهاقيض اإلاضعؾيت ،ومً زم ج٩ىيً مل٨تهم اللٛىيت وجدؿيجها
ِّل
وَلم ِّل
ظغا.
مغاعا وج٨غاعا م٘ ؤنض٢ائهم
جداوَ ٫ظٍ ألاهاقيض اإلاىظىصة في ال٨خب اإلاضعؾيت جغؾيش ِّل
٢يم ؤزال٢يت لضي ألاَٟاِّ ،٫لبجها حٗلم مٗجى الخٟاّ ٖلى
الُبيٗت والخضاث ٤التي يخجزَىن ٞحها ،ويغوعة الاٖخىاء باألػَاع والُيىع ،ؤر حٗغٞهم ٖلى زل ٤هللا العجيب٦ .ما جدثهم
ِّل
ؤيًا ٖلى يغوعة الاٖخىاء والاَخمام باإلااقيت ٦إٚاوي ألاظضاص ال٣ضيمت...وألاَم مً طل ٪ججٗلهم يخ٣ىىهاللٛت ،وي٨دؿبىن
مسخل ٠اإلاهاعاث الخياجيت.بازخهاع ٞهي حؿاٖضَم في:
 جىميت مهاعة الاؾخمإ؛ِّل
 جىميت اإلال٨ت اللٛىيت؛ -جىميت مل٨ت الخٟٔ؛

 وىي إحدى غابات والية برج بوعريريج ،تقع مبحاذاة الطريق الوطين رقم  05شرؽ بلدية برج بوعريريج ،وغرب بلدية العناصر ،تبعد عن مقر الوالية
2
الربيع.
حبوايل  06كلم  ،فيها يتجمع بعض األىايل للممارسة طقوس استقباؿ رّي
 - 1أنشدىا رلموعة من األطفاؿ يرتاوح سنهم ما بني  08سنوات إىل  10سنوات ،على الساعة الثالثة زواال ،يوـ  28 :فيفري 2014ـ ،وسط غابة
وم ْمرﭬْم ْمد" اجلميلة ،بلدية ودائرة ووالية  :برج بوعريريج  .أُبدرجت يف كتاب  :شريفة غطاس ومفتاح بن عروس  :كتايب يف اللغة العربية ،السنة الثالثة من
"بُب ْم
التعليم االبتدائي،ص.187
45

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

 حؿهم في بهخاط شخهيت الُٟل وج٩املها؛ حٗمل ٖلى اهٟخاح الجاهب الىظضاوي؛ جىؾ٘ ؤٞا ١مٗاعٞهم ،وجًمي ؤ٩ٞاعَم؛وؤزال٢يت ِّل
ِّل
ِّل
 جىٞغ لهم مًامحن ِّلجغرىيت مخىىٖت...
واظخماٖيت
ز٣اٞيت
الخٛيحر ٖلى بوكاص الخالميظ لؤلهاقيض ِّل
ِّل
اإلاضوهت في ال٨خب اإلاضعؾيت وخؿب ،بل امخض بلى ؤ٦ثر مً طل ،٪بط
لم يخى٠٢
ناصٞىا ؤزىاء الخد٣ي ٤الازىىٚغافي مجمىٖت مً ألاٚاوي اإلاىظىصة في قاقت الخلٞاػ ومسخل ٠وؾاثل ؤلاٖالم إلاا لها مً محزة
الجم٘ بحن الهىث والهىعة والخغ٦ت وألالىانٞ،اؾخُاٖذ بسخغَا ؤن جدخل اإلاغجبت ألاولى ٖىض ألاَٟا ٫مً خيض
اإلاكاَضة والخٞ.ٟٔإنبدىا يدىاٞؿىن ٖلى جغصيضَا ؤزىاء الخغوط بلى اإلاىاَ ٤الخًغاء الؾخ٣باِّ ٫ل
الغري٘ ٖلى الغٚم مً
الغري٘ ...وال وؿخُي٘ في َظا اإلا٣ا ٫اإلاىظؼ ط٦غ ِّل
ؤجها بعيصة ًٖ ؤٚاوي ِّل
٧ل ألاهاقيض بالخٟهيل ،لظل ٪ؾى٨خٟي بظ٦غ
الٗىاويً ُ٣ٞم٘ ط٦غ ؤوكىصة واخضة ٞدؿب.
مً بحن ألاهاقيض التي ِّل
يغصصَا ألاَٟالىجض ؤهاقيض الغؾىم اإلاخدغ٦ت مشل "قىث ،قىث" و"ٞلت وألا٢ؼام الؿبٗت"
و"ؾىرغمان" 1...وؤٙاوي َيىع الجىت اإلاسخلٟت ٦إٚىيت "بابا جيليٟىن" و"ماما ظابذ بيبي" و"إلاا وؿدكهض بجروح الجىت" و"يا
ْ
ظؼاثغ ،يا ظؼاثغ يا بالص ألامت" و"عن الجغؽ" و"خلىر البؿمت ،خلىر البؿمت" و"ؤطن اإلااطهيا ؤوالص" و"الؼيخىهت الخًغاء"
و"بكغا٦م ،بكغا٦م" و"ال حؿغ "ٝو"ليل بخ٨ظب يا وليض" ومدخىاَا / :ليل بخ٨ظبيا وليض /ما بخٗغ ٝبهى خغام ،وٖيب
ومل مً ألاصاب /وال٨ظاب ما عاح يب٣الىا ؤصخاب /والهاص ١مدبىب ال٩ل وعرىا يدبى /ػر الغؾى ٫ألامحن َى
الهاص2...١بجها ؤٚىيت حٗلمهم نٟت الهض ١الخميضة ،وججهاَم ًٖ ال٨ظب اإلام٣ىث ...ؤما باقي ألاهاقيضٞخٗلمهم خـن
الخدلي بالصجاٖت والهبر والخًامً والخٗاون ومسخل ٠ألازال ١الخميضة ...وججهاَم ًٖ ؤلاؾغا ٝوالخبظيغ ومسخل٠
ؤهىإ الغطاثل...
ِّل
ول ً٨عٚم ِّل
الايجابيت بال ؤن بٌٗ ؤٚاوي الغؾىم اإلاخدغ٦ت وَيىع الجىت اإلادخىيت ٖلى الهىعة جدض ٖلى
٧ل َظٍ اإلاؼايا
ؤٗٞا ٫ال يؿخُي٘ ألاَٟا ٫مماعؾتها لهٛغ ؾجهم ،والبٌٗ مجها يدخىر ٖلى ؤٗٞا ٫زياليت زاع٢ت ٚحر مىاؾبت لؿجهم،
ٞالصخيء اإلالٟذ للىٓغ ؤزىاء اإلاٗايكت اإلايضاهيت ؤن بٌٗ ألاَٟا ٫ؤزىاء الخغوط بلى اإلاىاَ ٤الخًغاء الؾخ٣باِّ ٫ل
الغري٘،
ِّل
يغصصون جل ٪ألاٚاوي وفي الى٢ذ هٟؿه يداولىن ج٣ليض ؤبُا ٫جل ٪ألاٚاوي ٥ما قاَضوَا في ال٣ىىاث الًٟاثيت ،مشل ؤٚىيت
"ؾىرحرمان" الظر يٟ٣ؼ ٞى ١الجبا ٫والبيىث٣ٞ ...ض خاو ٫ؤخضَم في مىُ٣ت "بغط ػمىعة" ؤن يٟ٣ؼ ٞى ١ظبل قامش
مٗلال طل ٪بإهه "ؾىرحرمان"...
وليـ َظا وخؿبٞ ،هم ِّل
يغصصون مسخل ٠ألاٚاوي مجها الهالر والُالرِّ ،ل
٧ل واخض يداو ٫ؤن يًقض ما خٟٓخه طا٦غجه وما
ًة
خًىعا وؾِ
قاَضجه ٖيىه وؾمٗخه ؤطهه في مسخل ٠وؾاثل ؤلاٖالم ...وختى ؤٚاوي الٟىاهحن اإلاسخلٟت اإلاىايي٘ ٧ان لها
جل ٪اإلاغوط الخًغاء  -مشل ؤٚاوي عاٚب ٖالمت وَيٟاء وَبي ...التي وظضهاَا ٖىض ؤَٟا ٫اإلاغخلت اإلاخىؾُيت-وهي ؤٚاوي
 -1موجودة فيقناة (.)ABC 3
2
كل من "عني ودلاف" (سطيف) وبرج زمورة (برج بوعريريج) ...موجودة يف قناة طيور اجلنة.
 رلموعة أناشيد ،رّيرددىا رلموعة من األطفاؿ يف رّي

 -إحدى دوائر والية برج بوعريريج ،تقع باجلهة الشمالية للوالية على بعد حوايل  30كلم.2
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جدمل َىيت ٚغيبت مش جلٟت ًٖ َىيدىا ،في َياتها ج٣اليض وٖاصاث ال جمذ بهلت لخٗاليم مجخمٗىا وصييىا الخىيِّ ،٠لبجها
ِّل
والؾيما وؤجها جدخىر ٖلى مىؾي٣ى نازبت حٗخمض ٖلى خغ٦ت
جدمل مًامحن بٗيضة ًٖ ؤزال٢ياث اإلاجخم٘ الجؼاثغر،
الجؿض وؤلازاعةٞ ،خ٣ليضَا يكىٍ ِّل
٢يم اإلاجخم٘ ،بط ججٗل هٟؿيت ألاَٟا ٫مىٟٗلت ٖضاثيت ألجٟه ألاؾباب بٗضما ٧اهذ
مُمئىت َاصثت في ٢ضيم الؼمان خحن ٧اهىا مخمؿ٨حن بإٚاوي ؤظضاصَم.
اإلاىؾميت صعع زميىت ،جغ٦ها ألاؾال ٝوألاظضاص ألبىائهم وؤخٟاصَم جدخىر ٖلى ِّل
ِّل
ونٟىة ال٣ى ٫ه٣ى ،٫بن ؤٚاوي ِّل
٢يم
الغري٘
ِّل
واظخماٖيت ٖليا ،جدثهم ٖلى الخماؾ ٪ألاؾغر ِّل
وخب الىًَ ،ومً زم الخٟاّ ٖلى الهىيت الىَىيت ،ومماعؾت
ؤزال٢يت
مسخل ٠ؤٗٞا ٫الخحر وججىب اإلاى٨غاث ،بجها وٖاء مملىء بكتى ؤهىإ ألازال ١واإلاٗاع ...ٝوألامغ هٟؿه هجضٍ في ؤٚاوي ِّل
الغري٘
الىاعصة في ال٨خب اإلاضعؾيت ِّل
ِّل
اإلاىظهت للخٗليم في اإلاغخلت الابخضاثيتٞ ،هي جدخىر ٖلى ِّل
حٗليميت ييبػي ؤن يتربى
٢يم ؾاميت
حٗليميت ِّل
ِّل
ِّل
ِّل
جغرىيت :مًمىن
اظخماعي وجغرى ِّلر ،مًمىن لٛى ِّلر،
زل٣ي
ٖلحها اليلء.بازخهاع جدخىر ٖلى زالزت مًامحن
ِّل
ِّل
مًمىن
وظضاوي.
مىؾي٣ي

بٗض َظٍ الجىلت اإلاىظؼةٞ ،ةهىا ه٣ترح وهىصخي الجهاث اإلاٗىيت ب:
اإلادليت ِّل
ِّل
اإلاٗبرة ًٖ ِّل
ِّل
 يغوعة بصعاط بٌٗ ؤٚاوي ِّل٢يم اإلاجخم٘ الجؼاثغر وٖاصاجه وج٣اليضٍ في ال٨خب
لٟىل٩لىعيت
الغري٘ ا
اإلاضعؾيت ِّل
اإلاىظهت للخٗليم ،إلاا لها مً ؤَميت في ج٣ىيم ؾلى ٥ألاَٟا ،٫وجىظحههم الىظهت التربىيت الصخيدت ،بجها خاملت
ِّل
ِّل
والؾيما وؤجها جخالءم والتربيت
ل٩ل ألاوكُت التي جىمي ٢ضعاث الُٟل ،وهي ممخٗت وماوؿت للمخٗلم واإلاٗلم ٖلى خض ؾىاء،
الخضيشت التي جبخٗض ًٖ بنضاع ألاوامغ للمخٗلم (اٗٞل ...ال جٟٗلِّ ،)...لبجها حك٩ل وؾُا جغرىيا زغيا بمسخل ٠اإلاٗاعٝ
ِّل
وال٣يم...

 ب٢امت خٟالث جغويديت للخالميظ جدذ مكغ ٝاظخماٖيىؾِ اإلاغوط الخًغاء في مىؾم ِّلالغري٘ ،يؿمح لهم بةوكاص
ِّل
ِّل
والؾيما وؤن الُبيٗت زالبت...
اإلادليت للترويذ ًٖ ؤهٟؿهم
ألاٚاوي
ِّل
خض ألاولياء ٖلى يغوعة ازخياع ٢ىىاث ألاهاقيض اإلاٟيضة ألبىائهم التي جخماشخى وجيسجم م٘ ِّلوالؾيما جل٪
٢يم اإلاجخم٘،
اإلابرمجت في مسخل ٠وؾاثل الخ٨ىىلىظيت الخضيشت ،التي ؤنبدذ ؤ٦ثرا ظلبا لؤلَٟا ٫إلاا جدخىيه مً نىث ونىعة...
ِّل
ِّل
الك ِّل
اإلادليت التي ججؿض عوح الاهخماء واإلاىاَىت ل٩ي ال ييؿلخ
ٗبيت
يغوعة بٖضاص بغامج زانت في الخلٟاػ خى ٫ألاٚاويالُٟل الجؼاثغر ًٖ ز٣اٞخه وَىيخه الىَىيت...
 صون ؤن هيسخى يغوعة ال٣يام ببدىر ٖلميت جدليليت خى ٫مدخىي ألاٚاوي ِّلِّل
اإلاىظهت للُٟل ِّل
وٖغريا ،للى٢ىٖ ٝىض
مدليا
ِّل
ِّل
التربىيت الىاعصة ٞحها.
الاظخماٖيت
الشٛغاث ،ومً زم الؿعي لخٟاصحها وحٗؼيؼ ألازال١
ناةمت اإلاهاصع واإلاغاحؼ:
 -1ببغاَيم ٖبض الخا : ٔٞالٟىىن ألاصبيت الكٗبيت  -صعاؾاث في صيىامياث ِّل
الخٛحر ،1ٍ -مُبٗت الٗمغاهيت لؤلوٞؿذ،
ال٤اَغة ،مهغ2004. ،
 -2ؤبي الًٟل ظما ٫الضيً مدمض بً م٨غم ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ص ،ٍ .مج ،05 :صاع ناصع ،بحروث ،ص.ث.
 -3ؤبي الًٟل ظما ٫الضيً مدمض بً م٨غم ابً مىٓىع :لؿان الٗغب ،ص ،ٍ .مج ،8 :صاع ناصع ،بحروث ،ص.ث.
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 -4ؤبي الًٟل ظما ٫الضيً مدمض بً م٨غم :لؿان الٗغب ،ص ،ٍ .مج ،15 :صاع ناصع ،بحروث ،ص .ث.
 -5ؤخمض ٖلي الخاط مدمض  " :ؤٚاوي ألاَٟا ٫الكٗبيت ومًمىجها التربىر في ممل٨ت البدغيً " مجلت الش٣اٞت الكٗبيت،
ٞهليت ٖلميت مخسههت ،الٗضص الخامـ ،ؤعقي ٠الش٣اٞت الكٗبيت للضعاؾاث والبدىر واليكغ ،البدغيً.2009 ،
 -6ؤهضعيه الالهض  :مىؾىٖت الالهض الٟلؿٟيت ،جغ  :زليل ؤخمض زليل ،بقغا : ٝؤخمض ٖىيضاث ،2 ٍ ،مج ،)A - G( 1
ميكىعاث ٖىيضاث ،بحروث ،باعيـ2001. ،
ِّل
ِّل
ِّل
والاهجلحزيت والالجيييت. ،صٍ ،ط ،1صاع ال٨خاب اللبىاوي،
والٟغوؿيت
الٗغريت
 -7ظميل نليبا  :اإلاعجم الٟلؿٟي ،باأللٟاّ
بحروث ،لبىان.1982،
 -8ؾي ٠ؤلاؾالم ٖلي مُغ ِّ :ل
الخٛحر الاظخماعي -صعاؾت جدليليت مً مىٓىع التربيت ؤلاؾالميت  ،2ٍ -صاع الىٞاء للُباٖت
واليكغ والخىػي٘ ،اإلاىهىعيت1988. ،
 -9قا٦غ مهُٟى ؾليم٢ :امىؽ ألاهثرورىلىظيا ،بهجلحزرٖ -غبي ،1ٍ ،ظامٗت ال٩ىيذ1981. ،
-10قغيٟت ُٚاؽ ومٟخاح بً ٖغوؽ ٦ :خابي في اللٛت الٗغريت ،الؿىت الشالشت مً الخٗليم الابخضاجي ،الضيىان الىَجي
للمُبىٖاث اإلاضعؾيت ،الجؼاثغ2013. – 2012 ،
ِّل
ِّل
الغري٘ ِّل
جمشالث ِّل
وٖاإلايا – م٣اعرت ؤهترورىلىظيت -بقغا :ٝػَيت َغاخت ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ،
مدليا
 -11قهحرة بىزىى: ٝ
ظامٗت مىلىص مٗمغر – جحزر وػو ،هى١قذ ؾىت 2016م.
ٖ -12اجكت ٖهض خىعر  " :ؤزغ ؤٚاوي ألاَٟا ٫في ج٩ىيً لٛت الُٟل " ،مجلت اإلاماعؾاث اللٛىيت ،مجلت هه ٠ؾىىيت
مد٨مت ،مسبر اإلاماعؾاث اللٛىيت في الجؼاثغ ،الٗضص  ،01ظامٗت مىلىص مٗمغر -جحزر وػو ،الجؼاثغ.2010 ،
ٖ -13بض الخميض يىوـ :معجم الٟىل٩لىع م٘ مؿغص بهج لحزر – ٖغبي٦ ،خب ٖغريت ،ص .ث.
٢ -14ىاة َيىع الجىت
٢ --15ىاة (.)ABC 3
 -16مدمض ٖلي التهاهىر  :مىؾىٖت ٦كا ٝانُالخاث الٟىىن والٗلىم ،جذ ٖ :لي صخغوط ،ه٣ل الىو الٟاعسخي بلى
الٗغريتٖ :بض هللا الخالضر ،الترظمت ألاظىبيت :ظىعط ػيىاحي ،ص ،ٍ .ط ،1م٨خبت لبىان لليكغ ،بحروث ،لبىان1996. ،
 -17هبيلت ببغاَيم :ؤق٩ا ٫الخٗبحر في ألاصب الكٗبي ،3ٍ ،صاع ٚغيب للُباٖت واليكغ والخىػي٘ ،ال٣اَغة ،مهغ ،ص .ث.
-18وؿيمت وعص -ج٩ا ٫والؿٗيض بى ٖبض هللا وآزغون  :اللٛت الٗغريت ،التربيت ؤلاؾالميت ،التربيت اإلاضهيت ،بقغا : ٝقغي٠
ٖؼواعر ،1ٍ ،الضيىان ا٫وَجي للمُبىٖاث اإلاضعؾيت .2017 ،2016
19-Jean Servier: Tradition et Civilisation Berbères, les portes de l’année, Édition du Rocher, Monaco, 1985.
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ألامثاُ الكػبُت الجؼاةغٍت وغالنتها بالصخت الىكؿُت
صٖ.بض الغػا ١ؾيب/ظامٗت جلمؿان،الجؼاثغ

ملخو:
مىيىٕ الش٣اٞت والصخهيت مً اإلاىايي٘ الهامت التي ٖىيذ بها ألاهثرورىلىظيت الىٟؿيت ،والتي جبدض في الٗال٢ت بحن
الش٣اٞت والصخهيت ،واإلاشل الكٗبي مً ؤَم الٗىانغ اإلاك٩لت للش٣اٞت الجؼاثغيت ٢ضيما وخضيشا وَى ي٨دؿب خياجه
وصيمىمخه مً زال ٫الخضاو ٫الكٟهي ،وألامشا ٫الكٗبيت الجؼاثغيت مخىىٖت ومخٗضصة خيض هجضَا حُٛي مٗٓم ظىاهب
الخياة ؤلاوؿاهيت ،ورما ؤن شخهيت ؤلاوؿان جىمى وجدبلىع وجخمايؼ ؾماتها وم٣ىماتها مً زال ٫همِ مجخمعي زامٞ ،ال
بض مً الاَخمام بهظا اإلاجا ٫للى٢ىٖ ٝلى مضي جإزحر ألامشا ٫الكٗبيت في ؾلى٦ياث ألاٞغاص في الجؼاثغ ،ال ؾيما ؤن مْ٘مها
َى وليض ْغو ٝؾياؾيت نٗبت مغث بها الجؼاثغ زال ٫الخ٣بت الاؾخٗماعيت ،ؤيً ٧ان اإلاشل الكٗبي مً ؤَم الٗىانغالتي
خآٞذ ٖلى الهىيت الجؼاثغيت اإلاؿلمت بما جدمله مً ؾلى٦ياث بيجابيت.
الٍلماث اإلاكخاخُت :الش٣اٞت ،اإلاشل الكٗبي ،الصخت الىٟؿيت.
مهضمت:
ل٣ض جمحزث الجؼاتع ٢ضيما وخضيشا بش٣اٞت مخىىٖت جمحزث بالثراء والٛجى وطل ٪عاظ٘ بلى مىٗ٢ها الجٛغافي الظر ظٗلها مٗبرا
ومىَىا يؿتهىر ال٨شحريً ،ال ؾيما الخمالث الاؾخٗماعيت اإلاخخاليت ٖلحها ،والتي ػاصث مً بنغاع الكٗب والٗامت ٖلى
الخمؿ ٪باألنى ٫اإلاخجظعة التي ؾعى الاؾخٗماع بلى مداو٫ة اظخشاتها ،ومً ؤَم الٗىانغ اإلاك٩لت للش٣اٞت الجؼاثغيت
ألانيلت اإلاشل الكٗبي ،الظر لٗب صوعا َاما في الخٟاّ ٖلى الهىيت الجؼاثغيت والصخت الىٟؿيت للكٗب الجؼاثغر زانت
في ٖهض الاؾخٗماع الٟغوسخي الٛاقم.
قما َى الضوع الظي لػبه اإلاثل الكػبي؟؟ويُل ٌؿهم في جدهُو الوخت الىكؿُت؟؟-1حػغٍل اإلاثل الكػبي:
أ .غىض الهضامى:
ِّل
ِّل
بن اإلاشل الكٗبي ٖىهغ َام مً ٖىانغ الترار الٗغبي ال٣ضيم ،والظر جىاعزخه ألاظيا ،٫وَى مغآة ناص٢ت لخًاعة الكٗب
الٗغبي ،ويغوب ج٨ٟحرٍ وٖاصاجه وج٣اليضٍ ومشله ألازال٢يت والاظخماٖيت ،و٢ض ٖغ ٝابً الؿ٨يذ اإلاشل ب٣ى« :ٌ٫اإلاشل لٟٓا
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ِّل
ِّل
يسال ٠ل ٟٔاإلاًغوبله ،ويىا ٤ٞمٗجى طل ٪الل ٟٔقبهىٍ باإلاشا ٫الظر يٗمل ٖليه ٚحرٍ»()1و٢ض عؤي ببغاَيم الىٓام ؤهه
يجخم٘ في اإلاشل ؤعب٘ ال يجخم٘ في ٚحرٍ مً ال٨الم« :بيجاػ الل ،ٟٔوبنابت اإلاٗجى ،وخؿً الدكبيه ،وظىصة ال٨ىايتٞ ،هى
جهايت البالٚت»(.)2
ِّلؤما الؿيىَي ٞى٣ل ًٖ اإلاغػوقي في ٢ىله قغح الٟهيذ« :اإلاشل ظملت مً ال٣ى ،٫م٣خًيت ؤنلها ،مغؾلت بظاتهاٞ ،خدؿم
بال٣بى ٫وحكتهغ بالخضاوٞ ،٫خدى٣ل ٖما وعصث ٞيه بلى ما يصر ٢هضٍ بهاٚ ًٖ ،حر حٛيحر يلخ٣ها في لٟٓها ٖما يىظه
ِّل
الٓاَغ بلى ؤقياء اإلاٗاوي ٞلظل ٪جًغب وبن ظهلذ ؤؾبابها التي زغظذ ٖلحها»(.)3
ٞاإلاغػوقي يٗخبر اإلاشل مُٗ٣ا لٟٓيا مدضوصا ،يخمحز بالظيىٕ والاهدكاع بحن الىاؽ ،وَظا ما يغاٍ ابً ٖبض عره خحن يخدضر
ًٖ ألامشا« :٫هي جدؿم بال٣بى ،٫وحكتهغ بالخضاو ،)4(»٫وفي مىي٘ آزغ يٗغ ٝاإلاشل ٞي٣ى« :٫ألامشا ٫هي وشخي ال٨الم،
ِّل
وظىَغ الل ،ٟٔظلي اإلاٗجى ،والتي جغظمتها الٗغب و٢ضمتها العجم ،وهُ ٤بها في ٧ل ػمان وٖلى ٧ل لؿانٞ ،هي ؤه٣ى مً
الكٗغ وؤقغ ٝمً الخُابت»(.)5
ِّل
ِّلؤما الٟغابي ٞحري ِّل
ؤن اإلاشل« :ما جغياٍ الٗامت والخانت»(ٞ ،)6اإلاشل بطا هاب٘ مً اإلاجخم٘ ،ومىظه هدى اإلاجخم٘ الظر يد٨م
ٖليه بالخضاو ٫والب٣اء ؤو يد٨م ٖليه في اإلا٣ابل بٗضم الظيىٕ والاؾخمغاعيت.
ب.غىض اإلادضزحن:
ِّل
ل٣ض حٗغى ال٨شحر مً ألاصباء لخٗغي ٠اإلاشل الكٗبي  ،وؾلُىا الًىء ٖليه في صعاؾاتهم ومجهم ؤخمض ؤمحن الظر يغي في
ِّل
اإلاشل ؤهه« :هىٕ مً ؤهىإ ألاصب يمخاػ بةيجاػ الل ،ٟٔوخؿً اإلاٗجى ،ولُ ٠الدكبيٌ ،وظىصة ال٨ىايت ،وال ج٩اص جسلى مجها
ِّل
ؤمت مً ألامم ،ومؼيت ألامشاِّ ٫لؤجها جيب٘ مً ٧ل َب٣اث الكٗب ،وليؿذ في طل٧ ٪الكٗغ والىثر الٟجي ِّل
ٞةجهما ال ييبٗان بال
مً الُب٣ت ألاعؾخ٣غاَيت في ألاصب وؤمشا٧ ٫ل ؤمت مهضع َام ظضا للماعر ألازالقي والاظخماعي يؿخُي٘ ٧ل مجهما ؤن
ِّل
يٗغ٦ ٝشحرا مً ؤزال ١ألامت وٖاصاتها وٖ٣ليتها وهٓغاتها في الخياة ِّل
ألن ألامشاٖ ٫اصة وليضة البيئت التي وكإث ٞحها »(.)7
ٞإخمض ؤمحن يغي ِّل
ؤن ألامشا ٫الكٗبيت حٗ٨ـ بىظه ٖام خياة ؤمت مً ألامم ،ج٨ٟحرَا وؾلى٦ها ومٗخ٣ضاتها وز٣اٞتها،
وحٗامل ؤٞغاصَا بًٗهم م٘ بٌٗ ،ولظِّ ٥٫ل
ٞةن ههىم َظٍ ألامشا ٫حٗ٨ـ بٌٗ وظىٍ الخ٨ٟحر لضي الىاؽ في ػمان
مدضص وم٩ان مٗحنِّ .لؤما مدمض عيا ٞيٟغ ١بحن اإلاشل والكٗغ ٞي٣ى« :٫ألامشا ٫جغنض ل٩ل ٢ىم زالنت ججاعبهم ومدهى٫
زبرتهم وهي ؤ٢ىا ٫جضٖ ٫لى بنابت اإلاىظؼ وجُبي ٤اإلاٟهل َظا مً هاخيت اإلاٗجىِّ ،لؤمامً هاخيت المبجى ِّل
ٞةن اإلاشل يخمحز ًٖ

( )1زلمد بن أمحد ادليداين« :مجمع األمثال» ،حتقيق جاف عبد اهلل توما ،دار صادر ،بريوت ،ج ،1ط ،2002 ،1ص .70
()2زلمد بن أمحد ادليداين :المرجع نفسه ،ص .71

( )3جالؿ الدين السيوطي« :المزهر في علوم اللغة وأنواعها» ،دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة ،ج ،1ط ،1958 ،3ص .487
( )4ابن عبد ربو« :العقد الفريد» ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ج ،1979 ،3ص .213
()5ابن عبد ربو :المرجع السابق ،ص .214

( )6إبراىيم أمحد شعالف« :الشعب المصري في أمثاله العربية» ،اذليئة ادلصرية للكتاب ،مصر ،1972 ،ص .213
( )7أمحد أمني:قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية«  ،جلنة التأليف والرتمجة ،مصر ،1953 ،ص .98
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ٚحرٍ مً ال٨الم باإليجاػ ،ولُ ٠ال٨ىايت وظما ٫البالٚت ،اإلاشا ٫يغب مً الخٛيحر ٖما جؼزغ به الىٟـ مً ٖلم وزبرة
وخ٣اث ٤واٗ٢يت بٗيضة البٗض ٧له ًٖ الىَم والخيا ،٫ومً َىا جخمحز ألامشا ًٖ ٫ألا٢اويل الكٗغيت»(.)1
ِّل
ِّلؤما الض٦خىع ٖبض اإلال ٪مغجاى ٢ٝض ع٦ؼ ٖلى الجىاهب التي حٗالجها ألامشاٞ ٫ي٣ى« :٫ألامشا ًٞ ٫مً الٟىىن ألاصبيت
الكٗبيت الخيت حٗل٣ذ ب٩ل شخيء وجىاولذ ٧ل شخيء يخهل بالخياةٞ ،جراَا حٗالج ألازال ١والخ٨مت والتربيت والخىظيه
والسخغيت والته٨م ،والى٨خت وال٩ٟاَت ،والٗٓت والٗبرة والخب وال٨غٍ ،والخغب والايُغاب والاَمئىان ،والخى ٝوألامً
والؿٗاصة والك٣اء والخهب والجضب ،والخغب والؿلم والخياة واإلاىث٩ٞ ،ل ما يخهل بالخياة ويدىم خىلها وييب٘ مجها
ؤو يهب ٞحها مجاٞ ٫ؿيذ ل ًٟاإلاشل»(.)2
بطا ٞاإلاشل٢« :ى ٫مٗغو٢ ،ٝهحر الٗباعة ،يدخىر ٨ٞغة صخيدت ؤو ٢اٖضة مً ٢ىاٖض الؿلى ٥البكغر ،ؤَل٣ه شخو
ِّل
ِّل
مً ٖامت الىاؽ في ْغ ٝمً الٓغوِّ ،ٝل
زم اهدكغ بحن الىاؽ ي٣ىلىهه في مسخل ٠اإلاىاؾباث التي حكبه الخالت التي ٢يل
ٞحها ألو ٫مغة»(.)3
ؤن اإلاشل الكٗبي ِّلبهما َى ٖهاعة ججغرت زايها ؤلاوؿان في خياجه وجىاعزتها ألاظيا ،٫خيىما يغي ِّل
ويغي ؤخمض ؤبى ػيض ِّل
ؤن
اإلاشلٖ« :باعة ٢هحرة جلخو خضزا ماييا ؤو ججغرت مىتهيت ومى ٠٢ؤلاوؿان في َظا الخضر ؤو َظٍ الخجغرت في ؤؾلىب ٚحر
ِّل
ِّل
شخصخي ،وؤهه حٗبحر قٗبي يإزظ ق٩ل الخ٨مت الخيدبجى ٖلى الخجغرت ؤو الخبرة اإلاكتر٦ت»( .)4ويىٓغ َال ٫الخضيثي للمشل
ِّل
ِّل
ِّل
ٖلى ؤهه ببضإ بوؿاوي ،ؤهخجخه الٗ٣ليت الكٗبيت التي جىاولخه ؤو ؤعؾلخه ؤو التي عوجه ،ومًاميىه ألايضيىلىظيت لها ٖال٢ت
ِّل
وَيضة بُبيٗت ألاٞغاص الظيً يؿخٗملىهه ويؿخيبُىن ٞلؿٟت خياتهم مىه(.)5
ِّل
ويغ٦ؼ آعقل جايلىع ٖلى الجاهب الخٗليمي في اإلاشل خحن يهغح بإهه« :ظملت مه٣ىلت مد٨مت البىاء حكي٘ في مإزىعاث
الىاؽ ،باٖخباعَا ٢ىال خ٨يماِّ ،ل
وؤجها حكحر ٖاصة بلى وظه الخضر ،ؤو يل٣ي خ٨ما ٖلى مى ٠٢ما ،وَى ؤؾلىب حٗليمي طاج٘
بالُغي٣ت الخ٣ليضيت»()6ومً الخٗاعي ٠الؿاب٣ت يم ً٨جلخيو زهاثو اإلاشل الكٗبي ٞيما يلي:
 اإلاشل َى ٖهاعة الخجاعب وهخاثج الخبرة واإلاهاعة.
 اإلاشل يدخىر ٖلى مٗجى ٖمي ٤وصاللت ناص٢ت.
 اإلاشل مىظؼ ظميل البالٚت.
 الظيىٕ بحن َب٣اث الكٗب اإلاسخلٟت في ٧ل ػمان.
 الاهدكاع بالغوايت الكٟاَيت.

( )1جالؿ احلنفي« :األمثال البغدادية» ،مطبعة أسعد ،بغداد ،1962 ،ص.3

()2عبد ادللك مرتاض« :داللة المثل والحكم الشعبية على نقاوة عاميتنا " ،وزارة اإلعالـ والثقافة ،اجلزائر ،ع ،1992 ،25ص .34
()3جعكور مسعود« :حكم وأمثال شعبية جزائرية» ،دار اذلدى ،اجلزائر ،2002 ،ص .05
( )4أمحد أبو زيد« :دراسات في الفولكلور» ،دار الثقافة ،القاىرة ،1972 ،ص .311

( )5ينظر طالؿ سامل احلديثي« :من التراث الشعبي في العراق» ،وزارة الثقافة واإلعالـ ،دار احلرية للطباعة ،بغداد ،1972 ،ص .28
( )6أمحد أبو زيد :المرجع نفسه ،ص .324
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 يٗحن اإلاشل ٢اٖضة الظو ١والؿلى ٥ؤو الغؤر الكٗب.
-2اإلاثل وغالنخه بالصخت الىكؿُت:
ِّل
ِّل
بن الصخت الىٟؿيت حٗغ ٝفي يىء جمخ٘ الٟغص ببٌٗ الخهاثو ؤلايجابيت التي حؿاٖض ٖلى خؿً جىا٣ٞه م٘ هٟؿه ؤوال
وم٘ بيئخه مً ظهت ؤزغي ،ؾىاء مً الىاخيت الاظخماٖيت ؤو اإلااصيت ِّل
مما يجٗله يخدغع مً جل ٪الهٟاث الؿلبيت ؤو
ِّل
ألاٖغاى اإلاغييت التي حٗى ١جىا٣ٞه ،ويم ً٨بظماَ ٫ظٍ الخهاثو ومضي حؿليِ ألامشا ٫الكٗبيت الًىء ٖلحها ٞيما
يلي:
.1الكػىع بالٌكاءة والثهت بالىكـ:
ِّل
ويٗجي طل ٪قٗىع الٟغص ب٣يمخه  ،ومٗغٞت ٢ضعاجه وبم٩اهاجه التي ججٗله ٢اصعا ٖلى مىاظهت الهٗاب والخدضياث والخٛلب
ٖلحها صون الاٖخماص ٖلى آلازغيً  ،باإلياٞت بلى م٣ضعجه ٖلى اجساط ال٣غاعاث الؿليمت في خيجها  ،وصون الخؿاؾيت للى٣ض ،
ومً ألامشلت ِّلالتي ؾلُذ الًىء ٖلى َظا الجاهب ،اإلاشل ال٣اثل  « :الكاَغة حٛؼ ٫بغظل خماع »( )1ؤر ِّل
ؤن اإلاغؤة الىاز٣ت في
٢ضعاتها ٢اصعة مً ؤن حٛؼٚ ٫ؼلها ولى بغظل خماع  ،واإلاشل الكٗبي يدض صاثما ٖلى وزى ١اإلاغء ب٣ضعاجه  ،والاٖخماص ٖلى
ِّل
ماخ ٪ظلض ٥مشل ْٟغ )4(» ٥و« ما يب٩ي
هٟؿه٣٦ ،ىلهم « م٨سخي الىاؽ ٖغيان »( )2و«اإلا٨سخي بغػ ١الىاؽ ٖغيان»( )3و«
ِّل
ِّل
ل ٪بال قٟغ ٥وما يسبكل ٪بال ْٟغ )5(» ٥و« ٧ل واخض يب٩ي ٖلى خاله »(٩ٞ )6ل َظٍ ألامشلت مدٟؼة للٟغص ٖلى جُىيغ
وجٟٗيل ٢ضعاجه واٖخماصٍ ٖلى هٟؿه ،والؿعي بلى مىاظهت الخياة ب٣ىة وجٟائ٦ ، ٫ما هج ص ألامشا ٫حُٗي ٖىايت ٞاث٣ت
ِّل
ِّل
ِّل
للٗمل والجض في ال٨ؿب ألهه وؾيلت مً الىؾاثل التي ججٗل الٟغص يؿخٛل ٢ضعاجه ويد ٤٣ؤَضاٞه الخيىيت ألامغ الظر
يد ٤٣له الغيا والؿٗاصة الىٟؿيتٞ ،ي٣ا « : ٫الخضمت م٘ الىهاعة وال لٗ٣اص زؿاعة »( )7و«ؤلي ما يسضم في نٛغٍ ما
يكى ٝزحر في ٦برٍ »( )8و« ؤلي ج٩ل ٖلى طعاٖىا والصٍ ما ظاٖىا »( )9و«ؤلي ما خاؽ ماصاؽ ما يٗغ ٝال٨لخت مً الضعياؽ وال
الًٟت مً الىداؽ »( )10و«ؤزضم يا نػي ل٨بريىؤزضم يا ٦برر ل٣برر »( )11وَظا ما يجٗل ؤلاوؿان صاثم اليكاٍ

( )1عبد الرمحن مشهور« :قطوؼ األمثال الشعبية» ،مكتبة جزيرة الورد ،مصر  ،2002ص .25
()2عبد الرمحن مشهور :ادلرجع نفسه ،ص .26

( )3رابح خدوسي« :موسوعة الجزائر في األمثال الشعبية» ،دار احلضارة ،اجلزائر ،ط ،3،2000ص .32
()4رابح خدوسي :ادلرجع نفسه ،ص .167
()5رابح خدوسي :ادلرجع نفسه ،ص .175

( )6وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .260
( )7رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .49

()8رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .121
()9رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .136

()10رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .134

()11عبد ادللك مرتاض« :األمثاؿ الشعبية الجزائرية» ،ص .145
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ِّل
والخيىيت ،مامً ب٣ض اجه ِّل
ختى وبن ؤنبذ قيسا ٦بحرا٦ ،ما ؤهه ٢ض يكهض للٟغص بالٟ٨اءة مً الىاؽ مً خىله٣٦ ،ىلهم « :
ع
()1
ؤَضع ٖلى الؿب٘ حهض. » ٝ
.2الهضعة غلى الخكاغل الاحخمااي:
وي٣هض بها ٢ضعة الٟغص ٖلى ٖ٣ض الهضا٢اث وجباص ٫الؼياعاث وج٩ىيً ٖال٢اث بوؿاهيت مكبٗت ،و٢ضعجه ٖلى ؤلاؾهام بضوع
ِّل
ِّل
بيجابي في الخياة الاظخماٖيت  ،وَظا ال يدـوى له بال بطا جمخ٘ ب٣ضعاث ٧اٞيت في مىاظهت مسخل ٠اإلاىا ٠٢واإلاكا٧ل التي
جؼزغ بها الخياة  ،ومضي خ٨مخه في بيجاص الخلى ٫لها بض ٫الاوسخاب والخمغ٦ؼ خى ٫الظاث  ،وألامشا ٫الكٗبيت جدض
ِّل
الٟغص صاثما ٖلى الخٟاٖل الاظخماعي  ،ؾىاء صازل ألاؾغة ؤو في اإلاديِ الخاعجي الظر يديا ٞيه اإلاغء وطل ٪مشل ٢ىلهم « :
ِّل
ِّل
بالؤللي مً ِّل
اللمت »()2و«ما يدمل ِّل
صم )3(»٪و« الخؿىت بطا ظاػث ٖلى الٛغيب يب٣ى ال٣غيب ؤولى »( )4وَظٍ
َم٪
البر٦ت في
ِّل
ألامشلت جضٖى بلى اإلاااػعة واللخمت بحن ؤٞغاص ألاؾغة والخٟاٖل ؤلايجابي بيجهم ،ؤما ًٖ اإلاديِ الخاعجي وزانت ا٫ظاع
ٞهىا٦ ٥م َاثل مً ألامشا ٫جخُغ ١لهظا الجاهب ومً طل « ٪الجاع ظاع وبن ظاع »( )5ورل ٟٔآزغ « الجاع للجاع وبن
ظاع»( )6و«٢بل ما ؤه٣ى ٫ؤَلي ي٩ىن ظحراوي ٚازىوي»( )7و٢ىلهم « ؤَلب لجاع ٥الخحر بن ما هلذ مىه جٟ٨ى قغٍ »(ٞ )8األمشا٫
ِّل
ؤُٖذ للجاع م٩اهت مغمى٢ت بد٨م الاجوا ٫الضاثم به ،وألازغ ؤلايجابي ؤو الؿلبي الظر يم ً٨ؤن جلمؿه زال ٫الاخخ٩ا٥
ِّل
به ،بد٨م الخٟاٖل الاظخماعي الظر يٟغى ٖلي ٪طل ٪في الؿغاء والًغاء ِّ ،لؤما ًٖ الباعة الىاؾٗت مً اإلاجخم٘ ،
()11
٧األصخاب والىاؽ ٞي٣ىلىن« :يض وخضة ما جه«)9(» ٤ٟاللهم مىال ٠وال جال )10(»٠و«ظىت من ٚحر هاؽ ما جىضاؽ»
خخىخ٣غب و ما جهاخب ِّل
و«مٗغٞت الغظا٦ ٫ىىػ»()12و«ما جًغب ِّل
ختى ججغب»(ٞ )13األمشا ٫ؤُٖذ للهاخب ًٞاء واؾٗا
ِّل
وخشذ صاثما ٖلى خؿً ازخياع الهضي ٤وطل ٪إلاا له مً جإزحر ٖلى اإلاجمىٖت التي جهاص٢ه ،وظٗلذ لهظٍ الٗال٢اث ٢ىاهحن
ويىابِ مً زال ٫الخجاعب ؤلاوؿاهيت ٞي٣ىلىن مشال« :لؿان الٗيب ما يضيغ خبيب»( )14و٢ىلهم «٦ثرة ال٨الم ي٣ل
ال٣يمت»( )15و«ال٨الم الؼيً يخض ٘ٞفي الضيت»( )1وَظا يكحر بلى ِّل
ؤن اللؿان َى ؤو ٫مً يد٨م ٖلى ٖال٢اث الىاؽ ٞيما بيجهم
()1عبد ادللك مرتاض« :األمثاؿ الشعبية الجزائرية» ،ص .147
()2وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .83
()3وفاء اخلناجري :ادلرجع نفسه ،ص .85

()4وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .85
()5وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .86

( )6عبد الرمحن مشهور :المرجع نفسه ،ص .63
()7وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .51
()8وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .51

()9عبد الرمحن مشهور :المرجع نفسه ،ص .65
()10وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .38

()11عبد الرمحن مشهور :المرجع نفسه ،ص .67
()12وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .229
()13رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .310

()14وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .230
()15وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .232
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ٞبه جبجى الهضا٢اث ؤو جضمغ ،باإلياٞت بلى ما للهبر ٖلى الهضي ٤مً صوعٝ ،ي٣ىلىن « :بطا قٟذ ػوط مخٗاقغيً ؤٖغٝ
الضعٖ ٥لى واخض»(ٞ )2إر ٖال٢ت البض لها مً جىاػالث ِّل
ختى جىجر وحؿخمغ ٦ما يجب اخترام الخهىنياث لؤلٞغاص ٞي٣ىلىن:
()3
«نباح الخحر يا ظاعر ؤهذ في خال ٪وؤها في خالي»
.3الىطج الاهكػالي واإلاهضعة غلى يبِ الىكـ:
يٗجي اإلا٣ضعة ٖلى مىاطَت الهغاٖاث الىٟؿيت والؿيُغة ٖلى الاهٟٗاالث والخٗبحر ٖجها بهىعة م٣بىلت اظخماٖيا ،وٖضم
الاؾدؿالم لل٣ل ٤والخىجغ والتهىع والاهضٞاٖيت ،والاهؼٖاط مً ؤجٟه ألاؾباب ،بل يبضر جد٨ما في مكاٖغٍ واهٟٗاالجه
ِّل
ويدض مً ظماخها باؾخسضام بعاصجه وَمخه ،وَظا يٗخبر قغَا ؤؾاؾيا لخد٣ي ٤الصخت الىٟؿيت ،واإلاشل
وجهغٞاجه
ِّل
الكٗبي اٖخجى بمكاٖغ الىاؽ وؤخاؾيؿهم ووظهها الخىظيه الصخيذ ،الظر ياصر بلى الخىاػن الاهٟٗالي ومجهاَ« :ى٫
البا ٫جبل ٜألامل»( )4و«َى ٫البا ٫تهض الجبا )5(»٫و«قضة وجؼو«)6(»٫اللي البض مىه البٟي ٚحرَا»(«)7اللي
()10

ما يظو ١اإلاغ ما يٗغ ٝالخلى»( )8و«اللي ما ج٣ضع ٖليه خيل عرىا ٖليه»( )9و«اللي م٨خىب ٖلى الجبحن الػم حكىٞه الٗحن»
و«الضهيا خلىة ٖلى مغٍ ومغَا ؤ٦ثر»(.)11
ِّل
ٞهظٍ ألامشا ٫هجضَا مىظهت ومهضثت لالهٟٗاالث التي ٢ض يخٗغى لها ؤلاوؿان في خياجه اليىميت ٞهي ج٨ؿبه بٌٗ الهضوء
واإلاىاؾاة ،وهي بمشابت ههاثذ ٢ضمذ ممً َم ؤ٦ثر مىا ججغرت في الخياة وَظا ما يجٗل لها ؤزغا ظميال ٖلى ؤخاؾيؿىا
واهُباٖاجىا هدى مىا ٠٢نٗبت ٢ض جىاظهىا في الخياة .و٢ض حؿلِ ألامشا ٫الًىء ٖلى اهٟٗاالث قاطة جبضع مً الٟغص
()12
٣٦ىلهم« :الٛحرة ٢خلذ محرة»
ِّل
ؾ٨ىدخىيخم )14(»ً٨وألامشا ٫الكٗبيت َظٍ جته٨م بمً يُٗي ألامىع ؤ٦ثر مً حجمها
و«مغة خباب مغة ٦الب»()13و«يخم
الُبيعي ؤو ٢ض يداو ٫جهى٘ مكاٖغ مؼيٟت ٚحر مكاٖغٍ الخ٣ي٣يت ،ورالخالي جدض ٖلى يبِ ؤلاوؿان إلاكاٖغٍ ٖىض

()1وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .234
()2رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .122

()3عبد الرمحن مشهور :المرجع نفسه ،ص .88
()4وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .109
()5وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .109
()6وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .110
()7وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .176
()8وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .234
()9وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .234

()10وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .235
()11وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .245
()12رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .46
()13رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .48

()14وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .98
54

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

اللؼوم «زلحها في ظىاَا ِّل
خخىخجبر صواَا»()1و«خيلت الٗاظؼ صمىٖه»( )2ولًبِ الخهغٞاث ي٣ىلىن«:الُ٣ت ٖمغ ما ج٩ل
والصَا»()3و«مً زا ٝؾلم»(«)4بهسغط الؿغ ًٖ ازىحن طإ»( )5و«ؤلي ٞاث ماث»(.)6
.4الهضعة غلى جىظُل الُاناث وؤلامٍاهاث في أغماُ مكبػت:
يٗجي ؾعي الٟغص بلى جد٣ي ٤ما لضيه مً َا٢اث  ،والاؾخٟاصة ِّل
مما لضيه مً بم٩اهاث في ؤٖما ٫مشمغة ال جخٗاعى م٘
موالر آلازغيً وحكٗغٍ بالغيا وؤلاقبإ  ،وي٩ىن طل ٪بكٛل و٢ذ الٟغا ٙبهىعة مٟيضة والؿعي بلى اإلاشابغة والخسُيِ
ِّل
ِّل
ِّل
وبج٣ان ألاٖما ٫التي ي٣ىم بها  ،وبهجاػَا ٖلى الىظه الظر يدـ به بالغيا وال٣ىاٖت ب٣ضعاجه  ،وؤلاخؿاؽ بإهه بوؿان
ٞاٖل في اإلاجخم٘ ومغٚىب ٞيه  ،ومً ألامشلت الضالت ٖلى جل ٪الاقباٖاث  « :يسضم مً الٟؿيش قغراث »()7و« ناخب
نىٗت ؤخؿً مً ناخب ٢لٗت »( )8و« ٧ي اليبرة ج٨سخي الىاؽ وجٗ٣ض ٖغياهت »( )9و« قٗحرها وال ٢مذ ٚحرها »( )10و« خماعها
وال ؾب٘ الىاؽ »(ِّ «)11ل
خخىسغو ٝما زل ٤بهىٞه »( )12و« ازضم زضمت البضا واإلاىث ٚضا »( )13و« ازضم باَل وال جٗ٣ض
ٖاَل »(٩ٞ )14ل َظٍ ألامشا ٫حؿعى لٛغؽ خب اإلاباصعة  ،وقٛل ؤو٢اث الٟغا ٙبإقياء هاٗٞت ٧الخغ ٝاليضويت ؤو الؼعاٖت
ؤو حٗلم ٞىىن وٚحرَا وطل ٪خؿب ميى ٫الىاؽ وعٚباتهم وَىايتهم  ،و٦ظل ٪بٌٗ ألامشا ٫جيبه بلى اٚخىام الٟغم
اإلاخاخت في اهخٓاع ألاًٞل مشل ٢ىلهم  « :جمصخى بىٗالت ِّل
ختى ججبر الهباٍ»( )15و« ازضم بالغَل وال حُٗل »( «)16ؤللي ما
ِّل
ع ٘٢ما لبـ »(ٞ )17اؾدشماع الى٢ذ في ألاقياء الىاٗٞت يدض مً زُغ البُالت والٟغا ٙاللظان يٗخبران ٖامالن ؤؾاؾيان في
اهدغا ٝالكباب مشل ما ي٣ى ٫اإلاشل  « :الؿاعح محن ما يجبرف ما يضيغ ي ُ٘٣وٗايلى»( )18ؤر مً لم يؿخٛل و٢ذ ٞغاٚه في

()1وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .190
()2وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .200
()3وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .201
()4وفاء اخلناجري :ادلرجع نفسه ،ص .203

()5وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .203
()6وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .203
()7رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .137
()8رابح خدوسي :المرجع نفسه،ص .130
()9رابح خدوسي :المرجع نفسه،ص .128

()10وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .164
()11وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .47
()12وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .46
()13وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .14

()14عبد ادللك مرتاض« :األمثاؿ الشعبية الجزائرية» ،ص .148
()15عبد ادللك ـرتاض« :األمثاؿ الشعبية الجزائرية» ،ص .148
()16عبد ادللك مرتاض« :األمثاؿ الشعبية الجزائرية» ،ص .148
()17عبد ادللك مرتاض« :األمثاؿ الشعبية الجزائرية» ،ص .148
()18عبد ادللك مرتاض« :األمثاؿ الشعبية الجزائرية» ،ص .151
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ِّل
شخيء هاٞ ٘ٞلؼاما ؤهه يؿخٛله في شخيء ياع  ،وي٣ىلىن ٦ظل« : ٪عاؽ ال٨ؿالن بيذ الكيُان »( )1و« ؤللي ما ٖىضو قيش
ِّل
الكيُان قيسى »(ٞ )2الٟغاَ ٙى الظر يسل ٤ألا٩ٞاع الؿلبيت ٖىض ؤلاوؿان.
.5الخدغع مً ألاغغاى الػهابُت:
ويٗجي طل ٪زلى اإلاغء مً ألاهماٍ الؿلى٦يت الكاطة اإلاهاخبت لاليُغاباث وألامغاى الىٟؿيت والٗ٣ليت  ،واؾخ٣امت
الٟغص في جهغٞاجه وٖال٢اجه ومٗالجخه للً٣ايا واإلاك٨الث بؿلى ٥ؾىر ي٣بله هللا ؤوال واإلاجخم٘ زاهيا  ،وعٚم ِّل
ؤن الخلى
الخام مً ألاٖغاى اإلاغييت ؤمغ نٗب جد٣ي٣ه ٞهىا ٥صعظاث مخٟاوجت مً خيض ما يخمخ٘ به ؤلاوؿان مً ؾلى٧اث ؾىيت
جخمحز باالؾخ٣امت الخامت ٞالؿلى ٥الؿىر اإلاشالي يهٗب جد٣ي٣ه في الىا ،٘٢ل « ً٨ييبػي ؤن يجتهض ؤلاوؿان في ال٣غب مً
ِّل
ِّل
الاؾخ٣امت بن لم ي٣ضع ٖلى جد٣ي٣ها ٩ٞل مً ؤعاص الىجاة ٞال هجاة له بال بالٗمل الهالر وال جهضع ألاٖما ٫الهالخت بال
ًٖ ألازال ١الخؿىت »( )3وألامشا ٫الكٗبيت تهض ٝبلى جغؾيش ألازال ١الخؿىت  ،والٗمل الهالر  ،وجىٟغ مً ٧ل الؿلى٧اث
ِّل
الكاطة التي جاصر بلى الٟغ٢ت والٗضاوة والبًٛاء  ،وحصج٘ ٖلى ؾالمت اإلاغء هٟؿيا وٖ٣ليا  ،لي٩ىن ٢اصعا ٖلى الٗيل
بهىعة ٖاصيت في مظخمٗه ومً طل٢ ٪ىلهم َ « :ى ٫ما ؤهذ َيب ي٨ثر ؤصخاب )4(» ٪وَظا للخإ٦يض ٖلى الؿالمت الٗ٣ليت
والجؿضيت والىٟؿيت و٢ىلهم ٦ظل « ٪خىث يا٧ل خىث و٢ليل الجهض يمىث »( )5وَظا للخإ٦يض ٖلى الصخت الجؿميت
ِّل
للٟغص ،و« عػ ١الهبيل ٖلى اإلاجاهحن »( ،)6وفي الشىاء ٖلى الظر يمخاػ بالصخت الىٟؿيت والٗ٣ليت ي٣ىلىن  « :ال٣لب اللي ما
يٛحرو ال يدحر  ،يؿخاَل ٟ٢ت قٗحر »(.)7
 .6البػض ؤلاوؿاوي والهُمي:
ِّل
ي٣هض به جبجي اإلاغء إلَاع ٢يمي حهخضي به ويىظه ؾلى٦ه ،ويٗخبر الضيً ؤلاؾالمي اإلاهضع ألاؾاسخي الظر جدخ٨م بليه
ِّل
الكٗىب اإلاؿلمت لخىظيه ؾلى٦ياتها ،باإلياٞت بلى بٌٗ الٗىانغ الش٣اٞيت التي ؾاَمذ في جدضيض ورلىة ألابٗاص والخضوص
ِّل
التي ال يم ً٨جسُحها في مٗامالث الىاؽ ٞيما بيجهم،وَظا ما هُلٖ ٤ليه حؿميت « :الٗغ ،» ٝوألاٖغا ٝجسخل ٠مً بيئت بلى
ؤزغي جد٨مها مباصت صيييت وز٣اٞيت وبوؿاهيت ،واإلاشل الكٗبي لم يدىاسخى َظا ؤلاَاع ال٣يمي بل ها٢كه في ٦شحر مً اإلاىا٘٢
ِّل
مشل ٢ىلهم ًٖ صوع الضيً في خياة ؤلاوؿان « الضيً لئلوؿان ٧ي الالػمت للخهان »( )8ؤر ؤهه يىظه ؾلى٧اجه ويًبِ
اهٟٗاالجه وهؼواجهِّ ،لؤما ًٖ ال٣ضع ٞي٣ا « :٫بطا و ٘٢ل٣ضع ٖمى لبهغ»( )9و« ؤللي مً ههيب ٪يهيب )10(» ٪و« ؤللي م٨خىب

()1وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .139
()2وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .139

( )3أبو حامد الغزايل« :إحياء علوم الدين» ،دار ادلعارؼ،القاىرة،مصر،ج،1995 ،3ص .13
()4وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .228
()5وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .149
()6وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .177

()7عبد ادللك مرتاض« :األمثاؿ الشعبية الجزائرية » ،ص .151
()8وفاء اخلناجري :المرجع نفسه،ص .107
()9وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .97

()10وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .177
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ٖلى الجبحن الػم حكىٞه الٗحن»(،)1و« الخظع ما يض٢ ٘ٞضع »(ِّ )2لؤما في الخى٧ل ٖلى هللا ٞاإلاشل ي٣ى « : ٫ؤؾعى يا ٖبضر وؤها
ؤؾعى مٗا )3(» ٥و« الك٩ىي لٛحر هللا مؼلت »( )4و«الك٩ىي لٛحر عبي ًٞيدت »( « ،)5ؤنغ ٝما في الجيب يإجي ٪ما في الٛيب
»(ِّ )6لؤما في يبِ الجىاعح ،وثؾيحرَا خؿب الهضر ال٣غآوي ٣ٞض ع٦ؼ اإلاشل الكٗبي ٖلى الٗحن وألاطن واللؿان،وطلِّ ٪ل
ألن
َظٍ الخىاؽ ؤؾاؽ الخٗامل بحن الىاؽ ٞمشال اإلاشل ال٣اثل  « :زالزت ٖضياوي ٖيجي ووطوي ولؿاوي لى ٧ان ما َما هضزل
ل٣برر َاوي »( )7وفي اللؿان ي٣ىلىن « لؿاه ٪خهاه )8(» ٪و« لؿاوي ٧ي خهاوي بطا نيخه ناوي وبطا زىخه زاوي »()9و«
٢ىله في وقه وال حٛكه »( )10وَظا للخدظيغ مً الٛيبت والىميمت وما يىجغ ٖجهما مً ؤطي وٖضاوة بحن الىاؽ ِّ ،لؤما ًٖ اإلاا٫
والغػٞ ١ي٣ىلىن « ؤلي ما يهىم ما يهلي عػ٢ه يىلي »( )11و« عػ ١لخال٦ ٫سيِ الخغيغ يغ ١وما يى ،)12(»ُ٘٣و٢ض خظع اإلاشل
ِّل
الكٗبي مً ؤلاوؿان الظر يؿدؿلم لكهىاجه وؤَىاثه وال ي٩ىن له ٢يم صيييت يؿدىض بلحها في جهغٞاجهٞ ،ي٣ىلىن « :ؤللي
بض ٫صيىه ما ٧ان ما جدؿجى مىه »( )13و« الظَب يٛحر اإلاظَب »(ِّ ،)14لؤما في اخترام ألاٖغا ٝالؿاثضة ٞي٣ىلىن « :صيغ ٧ي ظاع٥
ِّل
و بال خى ٫باب صاع )15(» ٥و« ٧ل ما يعجب ٪وؤلبـ ما يعجب الىاؽ »(.)16
.7جهبل الظاث وأوحه الههىع الػًىٍت:
بمٗجى ج٣بل الٟغص لظاجه ٦ما هيٖ ،لى خ٣ي٣تها وعيائٍ ٖجها بما حكخمل ٖليه ،وٖضم الىٟىع والخجل ِّل
مما جىُىر ٖليه مً
مٗى٢اث ظؿميت واؾخٛال ٫ما يخمخ٘ به مً بم٩اهاث والٗمل ٖلى جىميتها بلى ؤ٢صخى مؿخىي يم٨جها الىنى ٫بليه ،وال
ِّل
ي٩ىن طل ٪بال بٟهم الٟغص لظاجه وج٣بلها وج٣ييمها ج٣ييما واٗ٢يا ،وج٣بل هىاحي العجؼ الجؿميت والٗ٣ليت واإلاٗغٞيت،
والخٗليميت والش٣اٞيت والاهٟٗاليت والاظخماٖيت و٣ٞا للٟغو ١الٟغصيت ،خيجها يخم ً٨الٟغص مً ٞهم طاجه وَىيخه ٞي٣ضعَا
خ٢ ٤ضعَا ،ويغضخى ٖجها ليـ بك٩ل اؾدؿالمي ؤو باجساط مىا ٠٢ؾلبيت ،بل بك٩ل يىمي مٟهىم مىظب للظاث ،وَ٨ظا
ِّل
ِّل
ٞةن الصخو الظر يخم ً٨مً جد٣ي ٤طاجه و يدؿً ٞهمها يؿخُي٘ اؾخٛال٢ ٫ضعاجه وبم٩اهياجهٞ ،يكٗغ بالٟ٨ايت
()1وفاء اخلناجري :لمرجع نفسه ،ص .235
()2رابح خدوسي :المرجع نفسه،ص .134

()3وفاء اخلناجري :المرجع نفسه،ص .123

()4وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .252

()5وفاء اخلناجري :المرجع السابق،ص .252
()6وفاء اخلناجري :المرجع نفسه،ص .237
()7رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .82

()8وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .232
()9رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .131

()10وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .222
()11وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .92
()12رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .66
()13رابح خدوسي:المرجع نفسه،ص .130

()14رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .137

()15عبد ادللك مرتاض« :األمثال الشعبية الجزائرية» ،ص .63
()16عبد ادللك مرتاض« :األمثال الشعبية الجزائرية»،ص .67
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ِّل
والغيا ًٖ الظاث وٗٞاليتها ،ويخجىب مسخل ٠الٗ٣ض الىٟؿيت التي حؿببها مكاٖغ ؤلاخباٍ والكٗىع بالى٣و والخجل
والىٟىع وال٨أبت( ،.)1وي٣ىلىن « يىي٘ ؾغٍ في ؤيٗ ٠زل٣ه»( )2وَ٨ظا اإلاشل يضٖى لٗضم اؾخهٛاع الىاؽ واخخ٣اعَم ،وفي
الخإ٦يض ٖلى ٖضم الاَخمام باإلآاَغ ي٣ى ٫اإلاشل« :الغظل مً الٟدم ،يجي بالٟ٣ت واللخم»( ،)3و«ػيً الٗىيض يًخى ظىيض
»( )4واإلاشل ٢ض خغم ٖلى ؤن يؿتر الصخو ٖيىره وٖيىب الىاؽ ،وال يدخ٣غ ؤلاوؿان آزاٍ ؤلاوؿان ٞي٣ىلىن « :مً ٖايغ
ؤبخلي ولى بٗض خحن »( )5و«ضخ٨ت ويطخ)6(» ٪و« الجمل ؤيكى ٝغي لٗغٖىعة زىٍ »(ٞ ، )7اإلوؿان ال يجب ؤن يخدب٘
ِّل
ٖيىب الىاؽ ويلى٦ها بال٨الم ،وفي الى٢ذ هٟؿه خغم اإلاشل الكٗبي ؤن يٗغ٧ ٝل بوؿان ٢ضعاجه التي يم ً٨ؤن يهل
بلحها في الىا ،٘٢وال يىٓغ بلى الخياة بىٓغة مشاليت ٞيؿعى بلى جد٣ي ٤ؤقياء ٞى ١بم٩اهياجه ،ي٣ى ٫اإلاشل ٖلى لؿان الجمل «
٢الىا للجمل ػمغ ٢ا ٫ال قىاي ٠ملمىمت وال نىاب٘ مٟؿغة »( )8و«٢الىا للجمل ٚجي ٢ا ٫ال خؿً وال خى ٪مؿاور »( )9و«
ِّل
٢الىا للضبت َغػر ٢الذ هي زٟت ؤياصر »()10وَظٍ ألامشا ٫جا٦ض ٖلى ؤلاوؿان ؤن يخسظ مً طاجه مىُل٣ا ل٣ضعاجه  ،التي
يؿعى إلقبإ اخخياظاجه خؿب َظٍ ال٣ض اث ِّل
ختى يدـ بالغيا ًٖ هٟؿه ويخسلو مً ؤلاخؿاؽ بالى٣و والضوهيت
ع
ختى وبن ٧ان يٗاوي مً ٢هىع ٌٖويت ؤو ِّل
ِّل
ختى ٖ٣ليت.
-3ألامثاُ الكػبُت وغالنتهاباإلاٍُاهحزماث الضقاغُت الىكؿُت:
حٗخبر اإلاي٩اهحزماث الضٞاٖيت الىٟؿيت بمشابت خيل وؤؾاليب يلجإ بلحها الٟغص لخد٣ي ٤جىا٣ٞه بطا لم يؿخُ٘ ؤن
يد٣٣ه صوجها ،وهي ؤؾاليب القٗىعيت ي٣ىم بها الٟغص لدكىيه وجؼيي ٠الخ٣ي٣ت ِّل
ختى رجسلو مً خالت ال٣ل ٤والخىجغ
ِّل
ومكاٖغ ؤلاخباٍ التي حٗخحرٍ ولخ ٟٔجىاػهه الىٟسخي.
ِّل
وٞيما لي بٌٗ ألامشا ٫الكٗبيت التي جغجبِ باإلاي٩اهحزماث الضٞاٖيت الىٟؿيت:
.1الخبرًغ :يلجإ الٟغص بلى آليت الخبريغ خيىما ي٣ىم بٗمل ٚحر م٣بىٞ ٫يبدض ًٖ مؿىٚاث م٣بىلت مً الٛحر لٗضم ٢ضعجه
ٖلى الخهغيذ بالٟكل ورالخالي بزاعة ال٣ل ٤والكٗىع باألطيٞ ،ىجض مً ألامشا ٫الكٗبيت اإلاشل الخالي " :الظيب محن ما
ِّل
يلخ٣ل الٗى٣ىص ي٣ى ٫خامٌ"( ،)11و"جاع ٥الهالة ي٣ى ٫باب الجام٘ مبل٘"( ،)12ؤر جبريغ القٗىعر ًٖ ٖضم ٢ضعة الٟغص

( )1فقيو العيد :المرجع نفسه،ص .57

()2وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .269
()3وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .195

()4عبد ادللك مرتاض« :األمثال الشعبية الجزائرية» ،ص .146
()5وفاء اخلناجري:المرجع السابق ،ص .98

()6وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .101
()7وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص 40

()8وفاء اخلناجري :المرجع نفسه،ص .232

()9وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .233

()10وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .233
( )11قادة بوتارف :المرجع نفسه ،ص .83
()12قادة بوتارف :المرجع نفسه ،ص .83
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ِّل
َب
ا٫ي ُد
ٖمغو ما ْخل ْب ما ِّلعيب ي٣ى ٫الغري٘ ما ػالذ"()1و"الشٗلب بطا ؤهجا ي٣ى:٫
مجاعاة ؤٖباء الٗباصة والُ٣ىؽ الضيييت ،و" ل
ْ
الخاظه :عبكت
اللي ٖىض َظا ال٨كا ٝما يسا ٝوبطا ٢بًىٍ ي٣ى :٫اللي وعاٍ َظا اإلاخب٘ ما يمى٘"( ،)2وي٣ىلىن ؤيًا٢" :الذ
ثبحن ِّل
زحر مً ُد٦كت"(،)3و"ؤ٧ل الٟالح جٟاح ٢ا ٫الٟجل ؤخؿً"(ٞ .)4هظٍ ألامشاِّ ٫ل
ؤن الٟغص وظض ِّلؤهه مً الهٗب ؤن ِّل
يهغح
ِّل
بإهه ٞكل في الىنى ٫بلى َض ٝما ٞيُٗي ؤؾبابا مىُ٣يت ي٣بلها الٗ٣ل ،م٘ ِّلؤجها ليؿذ ألاؾباب الخ٣ي٣يت لهظا الؿلى.٥
.2ؤلاػاخت :ويُلٖ ٤لى َظا اإلاي٩اهحزم ؤيًا "الى٣ل" والخدىيل وؤلابضا ،٫ومٗىاٍ بٖاصة جىظيه الاهٟٗاالث الٗضاجية اإلا٨بىجت
ِّل
هدى ؤشخام ؤو مىيىٖاث ٚحر ألاشخام ؤو اإلاىيىٖاث ألانليت التي ؾببذ الاهٟٗاالث مشل اإلاشل ال٣اثل " :ق٩ىن
مد٣ىعحي هي َاَت زتي"( ،)5و"ؤلي ما ٢ضف ٖلى لخماع ي٣ض ٖلى البرصٖت"( ،)6و"مٛلىرتي مغحي"( ،)7و٢ىلهم ؤيًا:
ُّ
ِّل
ِّل
ِّل
"٦يٛلبىَالضيى٦ت يٗىص إلالى٦ت"( ،)8و"٧ي ا٫صبان ما يدُل بال ٖلى الٗيان"( ،)9و"و٧ي ال٣غاص ما يغ٦بل بال الجشت
ِّل
جبحن ِّل
الًٗيٟت"( ،)10و٢ىلهمِّ " :ل
اللي ؾلخ"( ،)11و"بطا َبعَبي ْتها َبْ ٚل َبب ْه ِّلعصَا صخبت"(ٞ ،)12هظٍ ألامشاِّ ٫ل
ؤن
ؤيؿيب اللي طبذ ويمؿ٪
الٟغص وظض مىٗ٨ؿا في مىيىٕ ظضيض اهؼاح بليه ؤو ِّل
جى٣ل بليه إلقبإ َا١ة اإلاىيىٕ ألانلي لٗضم مالءمتها اظخماٖيا.
.3الخػمُم :ومٗىاٍ حٗميم ججغرت ؤو زبرة ِّل
مٗيىت ٖلى ؾاثغ الخجاعب ؤو الخبراث اإلادكابهت ومجها اإلاشل الظر ي٣ى:٫
َب
جغ٢هه ِّل
الخيت مً
"اإلا٣غوم مً الشٗبان يسا ٝمً الخبل"( ،)13و"مال ٪مغٖىرت ٢الذ مً صي ٪الىىرت"( ،)14و٢ىلهم" :اللي
ُد
الخبل يسا ،)15("ٝو"ؤاللي جلؿٗه الكغرت ،يىٟش في الؼراصر"( ،)16و"ال الشٗبان ييسخى  ُ٘٢طيله وال الخاور ييسخى مىث
ابىه"( ،)17و٢ىلهم" :ؤيسا ٝمً زيالى"( ،)18و٢ىلهم" :الغيدت الي في ال٩لب في زىٍ"(،)1

()1جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .465
()2جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .80

()3جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .195
( )4رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .160
( )5قادة بوتارف :المرجع نفسه ،ص .102
()6قادة بوتارف :المرجع نفسه ،ص .103

()7جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .254
( )8رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .122
()9قادة بوتارف :االمرجع نفسه ،ص .96

()10قادة بوتارف :المرجع نفسه ،ص .96

()11قادة بوتارف :المرجع نفسه ،ص .105

()12جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .15
( )13وفاء احلناجري :المرجع نفسه ،ص .79
()14وفاء احلناجري :المرجع نفسه ،ص .78

( )15رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .77
()16وفاء احلناجري :المرجع نفسه ،ص .77

()17جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .78

( )18عبد ادللك مرتاض" :األمثال الشعبية الجزائرية" ،ص .103
59

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

وفي َظٍ ألامشا ٫حٗميم لخجغرت ٢ض وٞ ٘٢حها الٟغص في خياجه ،ؤو ناص ٝؤو وٗ٢ذ ألخض ؤ٢اعره ؤو ؤنض٢اثهٞ ،يٗممها ٖلى
ِّل
٧ل الخجاعب اإلاكابهت صون اللجىء بلى الخٟغي ٤بحن اإلاالبؿاث واإلاىا ٠٢التي ٢ض جسخلٞ ٠حها الخجاعب.
.4ؤلاؾهاٍَ :ى ٖمليت القٗىعيت بم٣خًاَا هٟؿغ ؾلى ٥آلازغيً وجهغٞاتهم و٣ٞا إلاا َى في هٟىؾىا(ٞ .)2ىجض في ألامشا٫
ىع ْة ُدز ْ
الكٗبيت اإلاشل الخالي " :الجمل يكى ٝغي للخضبت هخإ زىٍ"(" )3الجمل يكىٚ ٝحر ْل َبٗ ْغ ُدٖ َب
ىٍ"(" ،)4الكب٨ت حٗايغ
َب
الٛغرا ٫وج٣ىله ٖييي٦ ٪باع"( ،)5و"اإلاؿلىزت ِّل
حٗيب ٖلى اإلاظبىخت"( ،)6و"ٖيبذ الْ ٣ض َبعة ٖلى اإلاٛغٞت ٢الذ لها يا ؾىصة
ومدغٞت"(ٞ .)7الضاللت في َظٍ ألامشا ٫الكٗبيت ث٦مً في طل ٪ؤلاؾ٣اٍ الالقٗىعر إلاجمىٖت مً الهٟاث ؤو الؿماث ؤو
اإلاكاٖغ ٚحر اإلاغٚىب ٞحها والتي ِّليدؿم بها الٟغص وجاع٢ىٟؿيخه وجىظحهها ؤو بؾ٣اَها ٖلى آلازغ بهض ٝجسٟيٌ ِّل
خضة الخىجغ
ِّل
التي حؿببه له.
.5الىٌىم:مٗىاٍ الخ٣ه٣غ بلى مؿخىي ٚحر هاضج مً الؿلى ٥ويلجإ بليه إلا٣ابلت نغإ يمشل تهضيضا قضيضا للٟغص٦ ،إن
ِّل
يغظ٘ الكيش بلى ٞترة اإلاغاَ٣ت ،ومً ألامشلت التي حكحر بلى طل " :٪قايب وٖايب"(،)8و٢ىلهم ":الىظه وظه خاط والُب٘ ما
ِّل
الكايب ما ِّل
يتربى والجبل وما ِّل
يخٗبى"( ،)11و"جهيذ٥
يخٛحرف"( ،)9و"ؤلاوؿان ؤولى نٛحر وآزغو نٛحر"( ،)10و٢ىلهم ؤيًا":
والُب٘ ٞيٚ ٪الب ،وطيل ال٩لب ما ِّل
يخٗض ٫ولى ٖل٣ىا ٞيه ٢الب"(.)12
ٞالضاللت الىٟؿيت لهظٍ ألامشا ٫جىضر الى٩ىم الظر ٢ض ِّل
يخٗغى له الٟغص وطل ٪بالخماؽ بٌٗ الخهغٞاث في ؾلى٦ياجه
هي ِّل
ؤ٢ل هطجا مما يجب ؤن ي٩ىن ٖليه الٟغص في َظٍ اإلاغخلت ،ؤو ٦إن يٗىص الٟغص للٗيل م٘ اإلااضخي وط٦غياجه ٦ما ي٣ى٫
اإلاشل الخالي":الليدٟاجلى يخ٨ٟغ ما ٞاجلى"( ،)13ؤو هجض الٟغص يخسظ الى٩ىم ٧ىؾيلت ِّل
للتهغب مً اإلاؿاوليت ؤو ليجىب هٟؿه
الكٗىع بالعجؼ والٟكل.
ِّل
.6الخػىٌٍَ :ى ٖباعة ًٖ ٖمليت ِّل
يخم بها بقبإ ألاها ًٖ َغي ٤الخٛلب ٖلى مكاٖغ الى٣و التي يكٗغ بها ًٖ ؤؽباب
اإلاٗغى إلاكاٖغ الى٣و ،يجض مً ِّل
خ٣ي٣يت هديجت ل٣هىع ؤو ٖاَاث ؤو ألؾباب وَميت هاججت ًٖ اهخ٣اصٍٞ،الٟغص ِّل
اإلاهم

()1جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .133

( )2أمني القريطي" :في الصحة النفسية" دار الفكر العريب ،القاىرة ،ط ،1998 ،1ص .162
( )3قادة بوتارف :المرجع نفسه ،ص .140

( )4رابح خدوسي  :المرجع نفسه ،ص .40
()5رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .82
( )6قادة بوتارف :المرجع نفسه ،ص .52
()7قادة بوتارف :المرجع نفسه ،ص .53

( )8وفاء احلناجري :المرجع نفسه ،ص .207
()9وفاء احلناجري :المرجع نفسه ،ص .64

()10جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .62

()11جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .146
()12جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .64
()13قادة بوتارف :المرجع نفسه ،ص .62
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ِّل
ِّل ِّل
اللجىء لٗمليت الخٗىيٌ التي ٢ض ج٩ىن ٖامال مؿاٖضا ٖلى الخىا ٤ٞباٖخباعٍ ؤهه ي٣لل مً مكاٖغ الخىجغ وال٣ل .)1(٤وهظ٦غ
في طل ٪ألامشا ٫الخاليت٢ " :الىا للبٚل مىحن ؤبى٢ ٥ا ٫الٟغؽ زالي"( ،)2و"ال٣غٖت جدباهى بكٗغ بيذ زتها"( ،)3و"الجاعيت
جدباهى بدؿً ؾيضتها"( ،)4وَظٍ ألامشا ٫الكٗبيت ِّل
جبحن مي٩اهحزم الخٗىيٌ الظر ياصر بلى به٩اع الخ٣اث ٤والخمىيه الظر ٢ض
ِّل
يؿاَم في ِّل
ؾض ؤوظه الى٣و ببٌٗ الخهغٞاث الكاطة التي يؿخسضمها للٓهىع بمٓهغ ٚحر اإلآهغ الخ٣ي٣ي له ٦ما ي٣ى٫
إلاؼو ١مً ِّلبغٍ واف خال ٪مً ِّل
اإلاشلٖ " :مكت وٖاملت م٨دلت"( )5و"ؤزغؽ وٖامل ٢اضخي"( ،)6و٢ىلهم " :يا ِّل
الضازل"(٩ٞ .)7ل
ِّل
ِّل
َظٍ الخهغٞاث بهما هي هىٕ مً الخٟازغ ؤو اإلآهغيت الؼاثٟت ؤو الخدظل ٤في ال٨الم الظر بهما هي مجغص مٓاَغ للخٗىيٌ
.ِ٣ٞ
.7الػؼُ :مٗىاٍ ِّلبهه جٓهغ في ؾلى٧اث الٟغص في نىعة مخىاً٢ت؛ ؤر ِّل
ؤن ؤؾاؽ الغابُت بحن اإلاٗاع ٝوألاٗٞا ٫ج٣ىم ٖلى
ِّل
ؤهماٍ الؿلى ٥اإلاخىا ،ٌ٢وهي مداولت إلزٟاء الضوا ٘ٞالتي ال يغضخى ٖجها الٟغص ؤو اإلاجخم٘ ٞي٨بتها ،والخٗبحر ٖجها بضوا٘ٞ
مًاصة ،و٢ض ؤقاعث بٌٗ ألامزا ٫بلى آليت الٗؼ ٫ومجها٢ " :خلىا وعاح يٗؼر ٞيه"( ،)8و"لؿان لخالح وال٣لب ِّلطباح"(،)9
ِّل
و٢ىلهم " :يبي٘ ال٣غص ويطخٖ ٪لى ؤلي يكغيه"( ،)10و٢ىلهم ؤيًا " :الاؾم مليذ والٟٗل ٢بيذ"( ،)11و"يٟتي في اليبرة ويبل٘
اإلاىجل"(،)12و"مخبرٗ٢ه وعظلحها ٖغياهحن"( ،)13و"خامحها خغمحها"( ،)14و"الؿً يطخ ٪للؿىى"ٖاملت الخلخا ٫في عظلحها
والخٟاء يا٧ل ٞحها"( ،)15و"لؿاهى لؿان ؤبى ب٨غ و٢لبى ٢لب ؤبى ظهل"(.)16

( )1أمني القريطي :المرجع نفسه ،ص .156
( )2وفاء احلناجري :المرجع نفسه ،ص .57
()3وفاء اخلناجري :ادلرجع نفسو ،ص .57
( )4اوفاء اخلناجري :لمرجع نفسه ،ص .82

( )5وفاء احلناجري :المرجع نفسه ،ص .75

( )6عبد الرمحن مشهور :المرجع نفسه ،ص .89
()7عبد الرمحن مشهور :المرجع نفسه ،ص .90
()8جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .199
( )9رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .72

( )10ارابح خدوسي :لمرجع نفسه ،ص .222
()11جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .22

( )12وفاء احلناجري :المرجع نفسه ،ص .216
()13وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .221
()14وفاء اخلناجري :المرجع نفسه ،ص .93

()15جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .169
()16جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .229
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و"عظلحها مدىيت ووطهحها مُغيه (مسخت)"( .)1بطا ٟٞي َظٍ ألامشا ٫يخطر ِّلعص الٟٗل الٗ٨سخي الظر ياصر بك٩ل مً ألاق٩ا٫
بلى الخ٣ليل مً ال٣ل ٤والخىجغ الظر رؾٟغ ٖىه الٟٗل ألانلي ٦مً يخ٩لم مشال ًٖ الصجاٖت بىىٕ مً اإلابالٛت والدكظ،١
ِّل
بهما ٢ض ي٩ىن طل ٪ج٩ىيىا ٖ٨ؿيا إلاكاٖغ الجبن والخى.ٝ
ِّل
ِّل
بإهه الٗمليت الالقٗىعيت التي حؿدبٗض "ألاها" بم٣خًاَا ٧ل ما جغاٍ ماإلاا ومدؼها مً مؿخىي
.8الٌبذ :يٗغ ٝال٨بذ
ِّل
الكٗىع (الىعي وؤلاصعا )٥بلى مؿخىي الالقٗىع (الالوعي) ٞةن ب٣يذ في قٗىع الٟغص ِّل
ٞةجها جمشل تهضيضا لخياجه ِّل
ويٟؿغ
ال٨بذ بخٟؿحريً:
 ِّلؤن اإلاىاص اإلادٓىعة جب٣ى ٧امىت ورالخالي حُٗي الٟغنت للٟغص ؤن يٗيل خياة َاصثت.
يٓل في وكاٍ صاثم ِّل
 ِّلؤجها ال ج٩ىن مؿخ٣غة بل ِّلوٗٞاٞ ،٫يب٣ى َىا ٥نغإ هٟسخي القٗىعر بلى ؤن يإحي اليىم الظر حٗبر
ِّل
ِّل
ٞيه ألاقياء ًٖ هٟؿها ًٖ َغي ٤وؾاثل الخٗبحر الالقٗىعر ٦هٟىاث اللؿان ؤو ػالث ال٣لم( .)2ومً ألامشا ٫الكٗبيت التي
مغة وال ِّل
خلىة"( ،)4وَظا ِّل
حكحر بلى ال٨بذ ٢ىلهم" :الىاع جدذ الخبن"( ،)3و٢ىلهم ؤيًا " :ما ٢ا ٫ال ِّل
يضٖ ٫لى ٖضم ا٢٫ضعة ٖلى
ؤلاصالء بالغؤر ،وخبـ ٦المه مً صون ؤلاٞهاح ٖىه ،و٢ىلهم" :يا ٢لبي ٦خا٦ذ يا ما ؤهذ قايل يا ٢لبي وؾا٦ذ"(.)5
ِّل
زلحها في ظىاَا ِّل
ختى ججبر صواَا"(َ .)6ظٍ ألامشا ٫حكحر بلى اؾخسضام مي٩اهحزم ال٨بذ لخ ٌٟالخىجغ وجد٣ي٤
و٢ىلهم" :
٢ضع مً الخ٨ي ٠والخىا.٤ٞ
.9الػضوانًت  :خيلت صٞاٖيت جخسظَا "ألاها" الالقٗىعيت لخ ٌٟجىجغَا الىاظم ًٖ ؤلاخباٍ ؤو الٟكل في جد٣ي٤
يخم بهىعة ٚحر مباقغة وال بعاصيت ًٖ َغي ٤ما ِّل
ؤلاقباٖاث وألاَضا ،ٝبط ِّل
يؿمى بةػاخت الُا٢ت ؤو اإلاكاٖغ الٗضواهيت مً
مشحر ؤو مهضع ؤنلي لئلخباٍ وجىظحهها ال قٗىعيا بلى مشحر آزغ ،يٟغٞ ٙيه الٟغص َا٢خه الٗضواهيت صون ؤن يعي ألاؾباب
اإلاىيىٖيتلظل.)7(٪
والٗضواهيت هي آلت هٟؿيت ج٣ىم ٖلى بيظاء آلازغ بُغي٣ت مباقغة ،ؤو ًٖ َغي ٤هجىم يىظه هدىٍ ٧ال٨يض
ِّل ِّل
والاؾخسٟا ٝوالهجاء وٚحرَا مً ؤؾاليب ؤلايظاء ،مً ألامشا ٫الكٗبيت التي ع٦ؼث ٖلى ؤلايظاء ،اإلاشل الخالي" :ؤُٖيه الىاع
ِّل ِّل
ؾيي ٪يغجسٟىا ِّل
يُٗيِّ ٪ل
ؾىحن ناخب ،)9("٪و"٧ي مؿماع جخا"( ،)10و"٧ي ال٩لب جًغرىوحٗيُلى
الىىاع"( ،)8و٢ىلهم " :ػيغ

()1جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص 131
( )2أمني القريطي :المرجع نفسه ،ص .145

()3جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .109
()4جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .240

( )5عبد الرمحن مشهور :المرجع نفسه ،ص .69

( )6اعبد الرمحن مشهور :المرجع نفسه ،ص .70

( )7يوسف زلمد فرصوص" :العالج بالتحليل النفسي" ،الديواف الوطين للمطبوعات اجلامعية،اجلزائر،د.ط،2003،ص .47
( )8وفاء احلناجري :المرجع نفسه ،ص .10
( )9رابح خدوسي :المرجع نفسهص .73

()10اجعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .227
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يغظ٘ لي ٪يمصخي ويٟغح"( ،)1و"مؿٗىع ِّل
مضولىالكا٢ىع"( ،)2و"ؤيغره ٖلى الخبن ييسخى الكٗحر"( ،)3و"ؤيغب واَغب"(،)4
و"ؤُٖىوي زضيجت وبال ِّل
هغيب مخيجت"(.)5
ِّل
جدض ٖلى الٗضواهيت وؤزظ الخ ٤باليضِّ ،لؤما ًٖ ؤلايظاء بال٣ىٞ ،٫ي٣ى٫
و"بطا يغرذ وؿيبخٚ ٪حر ٞل٣ها"(ٞ .)6هظٍ ألامشا٫
ِّل
اليؿاء خغايغ"( ،)7و"ؤصَيه جهيب زاَغ ٞيه"( ،)8ؤر ٖ ْبه ِّل
وجى٣و مً ٢يمخه ،و٢ىلهم:
اإلاشل" :لى ٧ان ما إلاٗايغ ما يسغظى
"ؤزـع وٞاع ،)9("١ؤر مً جسؿغٍ باإليظاء ٞاع٢ه.
.10الؿلبُت :وهي م٣اومت الًٛىٍ واإلاؿاولياث ؤو الىاظباث ،خيض يٟٗل الصخو ٖ٨ـ ما يُلب مىه ،ؤو يخجىب
ِّل
الخمغص وٚحرَا مً الؿلى٧اث الؿلبيت ،ومً ألامشا ٫الكٗبيت ما يلي  " :ؤها
ٗٞله بالهمذ ؤو اإلاٗاعيت ؤو الغ ٌٞؤو
لٟمٌ وَى بالٗىص لٗيجي"(،)10و"ؤظٗلجي ٚابت والىاؽ ٞيا خُابت وظمي٘ مً ِّلؤصي ِّل
باإلاٛغِّ ٝل
مجي ٖىص يىدغ ١بيه"(،)11
ِّل
مخدؼم"(ٞ .)13هظٍ ألامشا ٫جىحي للؿلبيت ِّلبما ًٖ
و"ؤجدب ٪خبىرت وجا٧ل٧ ٪لبت م٩لىرت"( ،)12و"حج وػاع بحر ػمؼم وظاء للبال
الخمغص ًٖ الىا ٘٢ؤو ججىب مكا٧ل ويٛىٍ الخياة مً ؤظل زِّ ٌٟل
ِّل
خضة الخىجغ وال٣ل ٤الظر حؿببه َظٍ
َغي٤
اإلاىاظهت.
.11الاوسخابَ :ى الاوٗؼا ٫والابخٗاص ًٖ آلازغ الظر َى مهضع ال٣ل ٤والخىجغ وؤلاخباٍ الكضيض٦ ،ىديجت لٗضم ال٣ضعة
ٖلى م٣اومت الٗىامل الخاعظيتٞ ،خىظه ٞيه الُا٢ت مً الضازل هدى الضازل ،وج٩ىن ؤؾهل َغي٣ت في مىاظهة التهضيض
واإلاىا ٠٢الًاُٚت هي الاوسخاب.
ومً ِّل
ؤَم نىع الاوسخاب :ؤخالم اليٓ٣ت والىىم ،و٦ظا اؾخسضام الٗ٣ا٢حر وال٨دىلياث و٢ض يلجإ بلى الخماعى ليس٠ٟ
ِّل
مما يٗاهيه مً بخباٍ وجىجغ و٢ل.)14(٤

()1جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .222
()2جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .252
( )3رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .9

()4رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .16

( )5رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .16
()6رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .20

()7جعكور مسعود :المرجع نفسه ،ص .230
( )8رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .9
()9رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .9

( )10رابح خدوسي :المرجع السابق ،ص .16
()11رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .17
()12رابح خدوسي :المرجع نفسه  ،ص .25

( )13رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .46

( )14عباس زلمد عوض" :مدخل إلى األسس النفسية والفيزيولوجية للسلوك" دار ادلعرفة ،1980 ،ص .118
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ِّل
ومً ألامشا ٫الكٗبيت ِّلالتي ِّل
جهىع مٓاَغ الاوسخاب ما يلي " :الىاٖـ ُٚيه"( ،)1و"صايغ ٧الؼيغ اإلاخ٩ي ،ال يطخ ٪وال
ِّل
يب٩ي"( ،)2و" ِّل
الؿ٨غان ؾلُان هٟؿه"( ،)3و"ؤلي ظبر صياع الىاؽ زحر مً صاعو يضعي ٖلحها بالخال"(.)4
وَظٍ ألامشا ٫حكحر بلى ؤؾهل َغي٣ت في مىاظهت التهضيض واإلاىا ٠٢الًاُٚت ًٖ َغي ٤مي٩اهحزم الاوسخاب والخهىٖ ٫لى
ؤلاقبإ بإ٢ل ظهص .
زاجمة :
بن اإلاشل الكٗبي مىخىط ٖ٣ليت قٗبيت ،مًاميىه الؿي٩ىلىظيت والؿىؾيىلىظيت لها ٖال٢ت بش٣اٞت اإلاجخم٘ ،خيض
جىٗ٨ـ الخهاثو الؿاثضة لليؿ ٤الاهٟٗالي ٖلى ؾلى ٥ألاٞغاص واٖخ٣اصاتهم ورالخالي ٖلى شخهيتهم بالؿىاء والالؾىاء
و٢ض جىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى خياة ألاٞغاص الىٟؿيت ٞييخج ما وؿميه باألمغاى الش٣اٞيت ،التي يخم جباصلها ًٖ َغي ٤ه٣ل َظٍ
ألاؾاليب الخياجيت مً ظيل بلى ظيل ،لظل ٪وظب ٖلى ٧ل ؤمت مً ألامم الٗىايت بالٗىانغ الش٣اٞيت اإلاك٩لت للهىيت ألجها
حؿاٖض الٟغص ٖلى مٗغٞت وظىصٍ الظاحي وبُٖاء مٗجى للٗالم الخاعجي ،مما يؿاٖضٍ ٖلى الخىا ٤ٞالىٟسخي.
ناةمت اإلاهاصع واإلاغاحؼ:
 .الخىاظغر وٞاء":ألامثاُ في خُاجىا الُىمُت" ،مهغ،2ٍ،صث.
 .بىعجان ٢اصة " :ألامثاُ الكػبُت الجؼاةغٍت" ،جد٣يٖ ٤بض الغخمان خاط نالر ،صيىان اإلاُبىٖاث
.1987
الجامٗيت،الجؼاثغ،
.2002
 .3اإلايضاوي مدمض بً ؤخمض« :مجمؼ ألامثاُ» ،جد٣ي ٤ظان ٖبض هللا جىما ،صاع ناصع ،بحروث ،ط،1ٍ ،1
.1958
 .الؿيىَي ظال ٫الضيً« :اإلاؼَغ في غلىم اللؿت وأهىاغها» ،صاع بخياء ال٨خب الٗغريت ،ال٣اَغة ،ط،3ٍ ،1
.1979
 .5ابً ٖبض عره« :الػهض الكغٍض» ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروث ،ط،3
.1953
 .6ؤمحن ؤخمض:نامىؽ الػاصاث والخهالُض والخػابحر اإلاهغٍت« ،لجًة الخإلي ٠والترظمت  ،مهغ،
.1962
 .7الخىٟيجال« :٫ألامثاُ البؿضاصًت» ،مُبٗت ؤؾٗض ،بٛضاص،
.1992
 .8مغجاى ٖبض اإلال« :٪صاللت اإلاثل والخٌم الكػبُت غلى ههاوة غامُدىا" ،وػاعة ؤلاٖالم والش٣اٞت ،الجؼاثغ،25ٕ ،
.2002
 .9ظٗ٩ىع مؿٗىص« :خٌم وأمثاُ قػبُت حؼاةغٍت» ،صاع الهضي ،الجؼاثغ،
.1972
 . 0ؤبى ػيض ؤخمض« :صعاؾاث في الكىلٍلىع» ،صاع الش٣اٞت ،ال٣اَغة،
.1972
 .الخضيثي َال ٫ؾالم« :مً الترار الكػبي في الػغام» ،وػاعة الش٣اٞت وؤلاٖالم ،صاع الخغيت للُباٖت ،بٛضاص،
1972
 .قٗالن ابغاَيم ؤخمض« :الكػب اإلاهغي في أمثاله الػغبُت» ،الهيئت اإلاهغيت لل٨خاب ،مهغ،
( )1رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .35
()2رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .60
()3رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .67

()4رابح خدوسي :المرجع نفسه ،ص .68
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.2002
 . 3مكهىع ٖبض الغخمً« :نُىف ألامثاُ الكػبُت» ،م٨خبت ظؼيغة الىعص ،مهغ
.2000
 .زضوسخي عابذ« :مىؾىغت الجؼاةغ في ألامثاُ الكػبُت» ،صاع الخًاعة ،الجؼاثغ،3ٍ ،
.1995
 . 5الٛؼالي ؤبى خامض« :ئخُاء غلىم الضًً» ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة ،مهغ ،ط،3
 . 6ال٣غيُيإمحن" :في الصخت الىكؿُت" صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغة.1998 ،1ٍ ،
ٞ . 7غنىنيىؾ ٠مدمض" :الػالج بالخدلُل الىكس ي" ،الضيىان الىَجي للمُبىٖاث الجامٗيت ،الجؼاثغ ،ص.2003 ،ٍ.
ٖ . 8ىى ٖباؽ مدمض" :مضزل ئلى ألاؾـ الىكؿُت والكحزًىلىحُت للؿلىى" صاع اإلاٗغٞت.1980 ،
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جضعَـ الكلؿكت بالخؼلُم الثاهىي الخأَُلي ومؿألت الىهل الضًضايخٍُي
ص.بغبؼي غبض هللا/حامػت مىالي ئؾماغُل،مٌىاؽ،اإلاؿغب

ملخو:
يغوم َظا اإلا٣اٞ ٫دو اٞتراى مٟاصٍ ؤن الى٣ل الضيضا٦خي٩ي للمٟاَيم واإلاٗاع ٝالٟلؿٟيت يُغح نٗىراث ٖلى مؿخىي
اإلاماعؾت الخٗليميت إلاضعؽ ماصة الٟلؿٟتـ والٗمليت الخٗلميت للمخٗلم اإلابخضت ،بط ج٨مً نٗىرت جضعيـ الٟلؿٟت باليؿبت
للمضعؽ في الجاهب الضيضا٦خي٩ي ؤر َغ ١ووؾاثل جبلي ٜمًامحن ومٟاَيم ٞلؿٟيت مجغصة بلى اإلاخٗلمحن ،وما يشحرٍ مً
مٟاع٢اث جٓهغ في جبؿيِ َظا الخُاب والجزو ٫به بلى مؿخىي الخُاب الٗامي ومً جم بٞغاٚه مً زهىميخه
الٟلؿٟيت باٖخباعٍ زُاب ٖ٣الوي مٟاَيمي ججغيضر حجاجي ومىُ٣ي،بال ؤن ؤلاب٣اء ٖلى َظا الخُاب والخٟاّ ٖلى
نغامخه وص٢خه ولٛخه وج٣ىياجه اإلاىُ٣يت ٞيه مساَغة ٖضم الخىانل م٘ اإلاخٗلمحن.
جٓهغ نٗىرت حٗلم الٟلؿٟت باليؿبت للمخٗلم اإلابخضت في بخؿاؾه بازخال ٝوابخٗاص ا٫زُاب الٟلؿٟي اإلادؿم بالخجغيض
والٗ٣الهيت الهاعمت ًٖ الخُاب الخجغيبي اإلاصخو واإلاإلى.ٝ
ولخد٣ي ٤الهض ٝؤٖالٍ خاولىا في َظا اإلا٣ا ٫مٗالجت مؿإلت الى٣ل الضيضا٦خي٩ي في الضعؽ الٟلؿٟيت اهُال٢ا مً
الى٢ىٖ ٝىض ؤَم الهٗىراث التي جُغخها اإلاماعؾت البيضاٚىظيت الهٟيت ،خيذ جبحن ؤن َىا ٥نٗىراث جغجبِ بُبيٗت
الخُاب الٟلؿٟي هٟؿه ؾىاء مً خيض جغظمخه ؤو جبليٛه  ،بياٞت بلى اإلاخٗلم الظر يى٣ل بليه َظا الخُاب ويغوعة
مساَبخه مٗغٞيا ووظضاهيا ومٗغٞيا ،و٦ظل ٪اإلاضعؽ ها٢ل َظا الخُاب باٖخباعٍ الىؾيِ بحن اإلاٗغٞت الٟلؿٟيت
واإلاخٗلم ،واقغها با٢خٌاب بلى جهىع اإلاجهاط اإلاضعسخي اإلاٛغبي للضعؽ الٟلؿٟي وما ي٣ىم ٖليه مً مباصت ومغج٨ؼاث،
واؾخيخجىا ؤهه ال يم ً٨للمماعؽ البيضاٚىجي للضعؽ الٟلؿٟي ؤن يؿخٛجي ًٖ ؤلاؾهاماث التي ج٣ضمها ٖلىم التربيت في ما
يسو الٗمليت الخٗليميت الخٗلميت بغمتها وٖمليت الى٣ل الضيضا٦خي٩ي بنٟت زانت خيض اؾخٟاصث َظٍ ألازحرة بالٟٗل،
في ٦شحر مً ظىاهبها ،مما ونلذ بليه الضعاؾاث وألابدار في ٖضص مً ٞغوٕ ٖلىم التربيت ،زانت ما يخهل مجها بك٩ل
مباقغ بالٟٗل الخٗليمي وبكغوٍ بهجاػٍ.
وَ٨ظا جم اؾدشماع مُٗياث ٞلؿٟت التربيت في جدضيض ؤَضا ٝالتربيت و٢يمتها وبم٪اهاتها وخضوصَا ٦ .ما جم اؾدشماع
مُٗياث ؾي٩ىلىظيت التربيت في جدضيض ؤؾاليب الخٗامل م٘ اإلاخٗلم  .وجم ٦ظل ٪اؾدشماع مُٗياث ؾي٩ىؾىؾيىلىظيت
التربيت في عنض الٓىاَغ الؿي٩ىؾىؾيىلىظيت الؿاثضة صازل الٟهل ،ووعي مؿخىي الٗال٢اث بحن اإلاخٗلمحن واإلاضعؽ،
ويبِ ٖىامل جدؿحن مىار الٟهل لي٩ىن ؤعييت حٗلم مالثمت خ٣ا  .وجم ؤيًا اؾدشماع مُٗياث ؾىؾيىلىظيت التربيت
في بصعا ٥ووعي البٗض الاظخماعي الظر يخد٨م في الٗمليتالخٗليميت الخٗلميت ومسخل ٠الخإزحراث التي يدضثها ٞحها.
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الٍلماث اإلاكخاخُت  :الخضعيـ ،الٟلؿٟت ،البيضاٚىظيا ،الضيضا٦خي ،٪الى٣ل الضيض ي٨خي٩ي ،اإلاٗغٞت  ،اإلاخٗلم ،اإلاضعؽ،
اإلاجهاط اإلاضعسخي ،الخٗليم ،الخٗلم.
جهضًم:
جدك٩ل اإلا٩ىهاث البىاثيت لليؿ ٤الضيضا٦خي٩ي مً اإلاضعؽ واإلاخٗلم واإلااصة اإلاٗغٞيت ويم ً٨اٖخباع الىنى ٫بلى جد٣ي٤
الخىاػن بحن َظٍ اإلا٩ىهاث ألا ٤ٞاإلايكىص لؤلبدار والخجاعب الضيضا٦خي٨يت  ،ول٣ض خٓي م٩ىها اإلاضعؽ واإلاخٗلم باَخمام
الباخشحن في ٖلى التربيت والخضعيـٚ،حر ؤن م٩ىن اإلاٗغٞت ْل ٦شحرا مً ألاخيان مهمكا في مجا ٫البدض البيضاٚىجي
والضيضا٦خي٩ي ٖامت واإلاماعؾت الخضعيؿيت زانت ،ويٗخبر مٟهىم الى٣ل الضيضا٦خي٩ي مً ؤبغػ اإلاٟاَيم التي جُغح بق٩االث
ابيؿديمىلىظيت وريضاٚىظيت في مجا ٫الخضعيـ.
بن الىيٗيت البيييت التي يدياَا الباخض بحن اإلاٗغٞت الٗاإلات واإلاٗغٞت اإلاضعؾيت جٟغى ٖليه خغ٦يت صاثمت ال يٗغ ٝمٗها
الاؾخ٣غاع اهه يدلم باؾخمغاع بالٗىصة بلى ؤخًان ألاب الٗالم /الٟيلؿى ٝل٨ىه يسصخى في الى٢ذ طاجه الاهٟهاًٖ ٫
بق٩اليت اإلاضعؽ وَمىمه الٗلميت وجؼصاص َظٍ الىيٗيت حٗ٣ضا ٖىضما يخٗل ٤ألامغ بالضعؽ الٟلؿٟي.
يىُلَ ٤ظا اإلا٣ا ٫مً اٞتراى مٟاصٍ ؤن الى٣ل الضيضا٦خي٩ي للمٟاَيم واإلاٗاع ٝالٟلؿٟيت يُغح نٗىراث ٖلى مؿخىي
اإلاماعؾت الخٗليميت إلاضعؽ ماصة الٟلؿٟتـ والٗمليت الخٗلميت ٫إلاخٗلم اإلابخضت ،بط ج٨مً نٗىرت جضعيـ الٟلؿٟت باليؿبت
للمضعؽ في الجاهب الضيضا٦خي٩ي ؤر َغ ١ووؾاثل جبلي ٜمًامحن ومٟاَيم ٞلؿٟيت مجغصة بلى اإلاخٗلمحن ،وما يشحرٍ مً
مٟاع٢اث جٓهغ في جبؿيِ َظا الخُاب والجزو ٫به بلى مؿخىي الخُاب الٗامي ومً جم بٞغاٚه مً زهىنيخه
الٟلؿ٠يت باٖخباعٍ زُاب ٖ٣الوي مٟاَيمي ججغيضر حجاجي ومىُ٣ي (،)1بال ؤن ؤلاب٣اء ٖلى َظا الخُاب والخٟاّ ٖلى
نغامخه وص٢خه ولٛخه وج٣ىياجه اإلاىُ٣يت ٞيه مساَغة ٖضم الخىانل م٘ اإلاخٗلمحن (.)2
جٓهغ نٗىرت حٗلم الٟلؿٟت باليؿبت للمخٗلم اإلابخضت في بخؿاؾه بازخال ٝوابخٗاص الخِاب الٟلؿٟي اإلادؿم بالخجغيض
والٗ٣الهيت الهاعمت ًٖ الخُاب الخجغيبي اإلاصخو واإلاإلى .ٝجُغح َظٍ اإلاٟاع٢ت الؿاا ٫الخالي  :بلى ؤر خض يم ً٨للى٣ل
الضيضا٦خي٩ي في الضعؽ الٟلؿٟي ؤن يد ٤٣ألاَضا ٝاإلايكىصة مً َظا الضعؽ باليؿبت للمخٗلم صون اإلاؿاؽ
بسهىنياجه ؟ ما هي ؤَم اله٘ وراث التي حٗترى الى٣ل الضيضا٦خي٩ي للمًامحن الٟلؿٟيت بالخٗليم الشاهىر الخإَيلي؟
وَل يم ً٨ؤن يؿاَم اهٟخاح الضعؽ الٟلؿٟي ٖلى ٖلىم التربيت في جيؿحر وحؿهيل الى٣ل الضيضا٦خي٩ي للمًامحن
الٟلؿٟيت للمخٗلمحن ورالخالي حٗلم الخٟلؿ ٠؟
 -1الىهل الضًضايخٍُي :اإلاػنى والضاللت :
٢بل ؤن هباقغ الخضيض ًٖ نٗىراث الى٣ل الضيضا٦خي٩ي في الضعؽ الٟلؿٟي ال بض ؤن هبضؤ بةػالت ٢ل ٤الٗباعة ؤر مداولت
جدضيض مٟهىمي الضيضا٦خي ٪والى٣ل الضيضا٦خي٩ي.
يغي مياالعر
 1979ؤن الضيضا٦خيَ ٪ى مجمىٖت مىاألؾاليب و الُغ ١والخ٣ىياث اإلاؿخٗملت في الخٗليم /ا٫جضعيـ ،وَى
ٖلم مً ٖلىم التربيت له ٢ىاٖضٍ وهٓغياجه ،مىيىٖه َى الٗمليت الخٗليميت الخٗلميت ،وي٣ضم اإلاٗلىماث واإلاُٗياث
1

- Michele le Doeuff (): l’imaginaire philosophique , klinchsiek, paris ,page 9

 - 2احلسني سحباف ( يناير  : ) 1992األمثلة يف درس الفلسفة  ،رللة البحث الديداكتيكي" ديدلكتيكا" العدد  2ص 73 -72
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الًغوعيت للخسُيِ  .ويغجبِ ؤؾاؾا باإلاىاص الضعاؾيت مً خيض اإلاًمىن والخسُيِ لها ،و ٤ٞالخاظاث وألاَضاٝ
وال٣ىاهحن الٗامت للخٗليم ،و٦ظا الىؾاثل وَغ ١الخبلي ٜوالخ٣ىيم.
 -1-1الىهل الضًضايخٍُي transposition didactique
،Verret 1975و٢ض خٓي َظا اإلاٟهىم باَخمام ٦بحر وقإ
يغظ٘ اؾخٗماَ ٫ظا اإلاٟهىم ألو ٫مغة بلى ٖالم الاظخمإ ٞحرر م.
جضاوله بٗض اؾخٗماله في صعاؾخه خى ٫ماصة الغيايياث مً ٢بل  ،Chevallardويٗغ ٝالً٢ل الضيضا٦خي٩ي بإهه الٗمل
الظر يجٗل مىيىٕ مٗغٞت ما مىيىٖا حٗليميا ،ويديل َظا اإلاٟهىم ٖلى ٖبىع اإلاٗغٞت الٗاإلات (ب٨ؿغ الالم ) بلى اإلاٗغٞت
اإلاخٗلمت ؤر ٖلى اإلاؿاٞت التي جٟهل بيجهما ،و٦ظا ٖلى الُ٣يٗت التي ييبػي ؤن يدضثها ٖلم الضيضا٦خي ٪م٘ باقي الٗلىم
واإلاٗاع ٝألازغي ختى يخم ً٨مً نياٚت مىيىٖه الخام ( ،)1ويدضر َظا الى٣ل حٛيحرا في نىعة اإلاٗغٞت الٗاإلات ل٩ي
جهبذ ٢ابلت للخٗلمٞ ،اإلاٗغٞت اإلاخٗلمت هي بالًغوعة شخيء آزغ ٚحر اإلاٗغٞت الٗاإلات.
 -2-1مؿاعاث اإلاػغقت مً زالُ غملُت الىهل الضًضايخٍُي :
ويخم الخسُيِ لٗبىع اإلاٗغٞت مً مجا ٫الخسهو الٗلمي بلى مجا ٫الخٗليم ٧اآلحي:
مىيىٕ اإلاٗغٞت
Objet de savoir

اإلاىيىٕ الىاظب حٗليمه
Objet d’enseignement

مىيىٕ الخٗليم
Objet à enseigné

يم ً٨بؿِ َظٍ اإلادُاث في ما يلي:
يديل مىيىٕ اإلاٗغٞت ٖلى بيثخه ألانليت وهي بيئت اإلاخسههحن ،وجخمحز اإلاٗغٞت في َظٍ البيئت بالخٗ٣يض والخجغيض
والخدى ٫اإلاؿخمغ ،ؤما اإلاىيىٕ الىاظب حٗليمه ٞيىظض في البرامج الغؾميت وال٨خب اإلاضعؾيت " وبن ٧اهذ َظٍ اإلاٗغٞت
مؿخ٣اة مً اإلاٗغٞت الٗلميتٞ ،ةجها جسخلٖ ٠جها ٖلى ألا٢ل ألجها مٗغٞت مٛل٤ة (ٞالبرامج جدضصَا ) بيىما اإلاٗغٞت الٗلميت
مٟخىخت "(.)2
يجض مىيىٕ اإلاٗغٞت ؤنىله ألاولى في اإلاٗغٞت الٗاإلات ٞهى يٗغ ٝبهظٍ الهٟت مً ٢بل اإلاجمىٖت الٗلميت ٚحر ؤن خياػجه
لهظا الاٖترا ٝال يجٗل مىه بالًغوعة مىيىٖا ٢ابال للخضعيـ و ٤ٞالك٩ل الظر يىظض ٖليه ،بط حؿخضعي اإلا٣خًياث
الخٗليميت اؾخدًاع مؿلماث مٗيىت جًمً اؾخالَ ٫ظا اإلاىيىٕ مً مجاله "الٗالم"٢هض بصماظه بك٩ل مالثم في بَاع
زُاب صيضا٦خي٩ي .

1

- Ives Chavallard ( 1991) : La transposition didactique du savoir savant du savoir enseigné, la pensée sauvage
éditions , paris page 15

 -2أمحد شبشوب ('يوليوز  " :) 1992مدخل إىل بيداغوجيا ادلواد " رللة الدراسات النفسية والرتبوية " العدد  ، 13مطبعة النجاح اجلديدة  ،الدار
البيضاء  ،ادلغرب -ص .97
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وَىا ٥جبايىا في الىٓغ ٖىض ج٣ىيم هخاثج ٖمليت ه٣ل اإلاٗغٞت الٗاإلات ،خيض َىا ٥مً يظَب بلى ؤن الى٣ل ليـ مجغص
جدىيل بغرء للمٗغٞت مً مج ا ٫بلى آزغ ،ول٨ىه بظغاء يمـ ٢يمت َظٍ اإلاٗغٞت ويدِ مً ٢ضعَا ( ،)1وَىا ٥في اإلا٣ابل عؤر
مٛايغ لبٌٗ البيضاٚىظيحن الظر يغون ؤن الدؿليم اإلابضجي بازخال ٝاإلاٗغٞت الٗاإلات ًٖ اإلاٗغٞت اإلاضعؾيت ،ال يم ً٨بال
ؤن جاصر بالًغوعة بلى هخاثج ومماعؾاث ٖمليت مسخلٟت(.)2
ؤما المويىٕ الىاظب حٗليمه" ٞيؿخ٣ي ماصجه مً الؿياؾت التربىيت بما ج٣ىم ٖليه مً ٚاياث وؤٚغاى وؤَضا ٝحٗليميت،
وحٗمل البرامج الخٗليميت وال٨خب اإلاضعؾيت ووزاث ٤الخىظحهاث التربىيت ٖلى الترظمت ؤلاظغاثيت إلا٣خًياث َظا اإلاىيىٕ،
ٞيخم ج٨ٟيَ ٪ظا ألازحر في زىايا ؤبىاب وٞهى ٫و٣ٞغاث الضعوؽ ،ومً ؤَم محزاث اإلاٗاع ٝالىاظب حٗليمها:
 جىضعط في بَاع ؤلاعر الش٣افي والخًاعر الظر جدىا٢له ؤظيا ٫اإلاجخم٘ ظيال بٗض ظيل. حٗخبر بمشابت عؤؾما ٫عمؼر يى٣له آلاباء بلى ألابىاء ؤر ؤن اإلاٗاع ٝالىاظب حٗليمها مدملت بال٣يم والاججاَاث التربىيتالتي جدغم اإلااؾؿت ٖلى يغوعة جىٞي٣ها بحن ال٣يم ال٩ىهيت الٗامت و٢يم الٗهغ الظر جىظض اإلااؾؿت في ؾيا٢ه
الخاعيذي.
ومً مٓاَغ ازخال ٝاإلاٗغٞت الٗاإلات ًٖ اإلاٗغٞت اإلاضعؾيت ؤر ؤن ألاولى جدؿم باالحؿإ والاهٟخاح والخٛحر والىٞاء ألٚغاى
ٖلميت نغٞت ،بيىما هجض الشاهيت مد٩ىمت باالوٛال  ١والاهخ٣اء زضمت ألَضا ٝمكغوٕ مجخمعي يمجي جغؾم مٗاإلاه
ٖباعاث الخىظحهاث التربىيت الغؾميت ،وم٣ضماث ال٨خب اإلاضعؾيت واإلاضازل الىٓغيت للمىاهج الخٗليميت.
ويخمشل مىيىٕ الخضعيـ في اإلاٗغٞت اإلاخضاولت في ال٣ؿم والتي حؿخ٣ي مدخىياتها مً اإلاٗغٞت الىاظب حٗليمها ،وهي
موظىصة في البرامج وال٨خب اإلاضعؾيت٦ ،ما يخإزغ بغواٞض ؤزغي هسو مجها بالظ٦غ مىايي٘ الازخباعاث وجىظحهاث اإلاغا٢بت
التربىيت واإلالخ٣ياث البيضاٚىظيت والخل٣اث الخ٩ىيييت التي جىٓم لٟاثضة اإلاضعؾحن ( .)3بياٞت بلى ٧ىجها جٓل بلى خض ما
مدؿمت بسهىنياث ألاظىاء التربىيت الذرجماعؽ ٞحها ورغئيت الٟاٖلحن التربىيحن وجىىٕ ؤؾاليبهم ووؾاثلهم وَغ٢هم في
مجا ٫الخضعيـٞ ،ليـ مً الًغوعر ؤن يضعؽ ٧اٞت ألاؾاجظة هٟـ الضعؽ بىٟـ الُغي٣ت عٚم اٖخماصَم لىٟـ
اإلاىهجيت٦ ،ما ؤهه مً الىاصع ؤن يىلي ٧اٞت اإلاضعؾحن ألاَميت طاتها لىٟـ اإلا٣اَ٘ مً البرهامج الضعاسخي.
ٞالبض مً وظىص ازخالٞاث وجبايىاث بيجهم جُٟى ٖلى ؾُذ ألاصاء وؤلاهجاػ ب٨يٟيت يم ً٨الاؾخيؿاط مٗها بإن اإلاٗغٞت
الىاظب حٗليمها بطا ٧اهذ حؿعى بلى جىخيض الغئي واإلاماعؾاثٞ ،ةن اإلاٗغٞت اإلاٗلمت ج٨ك ًٖ ٠حٗضص وجىىٕ َظٍ الغئي،
ألن الىاٗ٢ت الخٗليميت واٗ٢ت ٞغيض ة في الؼمً ال يم ً٨اظتراعَا ؤو اؾخيؿازها ولى حٗل ٤ألامغ بىٟـ الٟاٖل – اإلاضعؽ -
وهٟـ الجمهىع – الخالميظ(.)4

 -1زلمد محود (مارس  :)2002قضايا النقل الديداكتيكي للمعرفة – اجمللة الرتبوية – العدد، 8مطبعة النجاح اجلديدة  ،الدار البيضاء  ،ادلغرب -ص
.78
 -2زلمد محود  ،ادلرجع نفسو ص .78
 - 3زلمد الربمهي (مارس  " :)1994مدخل إىل ديداكتيك مواد اللغة العربية ،ضلو تأسيس ابستمولوجية مدرسية "اجمللة الرتبوية ،العدد الرابعمطبعة
النجاح اجلديدة  ،الدار البيضاء  ،ادلغرب-ص .78
 - 4زلمد محود  ،ادلرجع نفسو ص 79.
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يخطر مما ؾب ٤ؤن ٖبىع اإلاٗغٞت واهخ٣الها مً مجا" ٫اإلاٗغٞت الٗاإلات " بلى مجا" ٫اإلاٗغٞت اإلاخٗلمت "يمغ ٖبر مهٟخحن :
ؤما ألاولى ٞخخمشل في الؿياؾت الخٗليميت التي جدضص الٛاياث واإلاغامي وألاَضا ٝالٗامت للىٓام التربىر ،ويُلٖ ٤لى َظا
اإلاؿخىي مً الى٣ل الضيضا٦خي٩ي "الى٣ل الخاعجي " الظر يخم ٖلى مؿخىي اإلا٩لٟحن بالخ٨ٟحر في مدخىياث الخٗليم مً
ؤؾاجظة ظامٗيحن ومالٟي ال٨خب اإلاضعؾيت واإلاٟدكحن واإلاهخمحن بالتربيت ،و٧ل مً يٗمل ٖلى بٖضاص اإلاىاهج الخٗليميت ،ؤما
اإلاهٟاة الشاهيت ٞيجؿضَا اإلاضعؽ الظر ي٣ىم بالى٣ل الضيضا٦خي٩ي مًيٟا بظل ٪حٛيحراث ٦شحرة ٖلى نىعة اإلاٗغٞت
اإلا٣غعة ،وحؿمى َظٍ الٗمليت بالى٣ل الضازلي "ؤر مجمل الخ٨ييٟاث الخانت التي يضزلها ٧ل مضعؽ ٖلى اإلاٗغٞت
اإلاىيىٖت للخضعيـ.
ومً َىا يغي “لىعوـ ” ؤهىا في الخضعيـ ه٩ىن ؤمام ؤوؿا ١صيضا٦خي٨يت مخٗضصة٦ ،يؿ ٤اإلاٗغٞت الٗاإلات ،ووؿ ٤اإلاٗغٞت
الىاظب جضعيؿها ،والتي ؤَغَا زبراء اإلاىاهج  ،و٦ظا ألاولياء في هُاٞ ١لؿٟت الخٗليم وؤَضاٞه ويؿميه مديِ الخ٨ٟحر،
والتي ٢ض ج٩ىن بٗيضة ًٖ اإلاٗغٞت الٗاإلات وزايٗت ؤ٦ثر لغَاهاث اإلاجخم٘ وز٣اٞخه ،وبَاع اإلاٗغٞت اإلاضعؾت في ال٣ؿم ،والتي
جسً٘ لٟهم ولٛاث ألاُ٢اب البكغيت للٟٗل الضيضا٦خي٩ي ،ألامغ الظر يكترٍ جىاٞغ زبرة الى٣ل الضيضا٦خي٩ي ٖبر َظٍ
ألاَغ ،بديض ج٩ىن اإلاٗغٞت اإلاضعؾيت ٚحر بٗيضة ظضا ًٖ اإلاٗغٞت الٗاإلات ،وال بٗيضة ط صا ًٖ اإلاٗغٞت ألاؾغيت
والؿىؾيىز٣اٞيت (.)1
َ٨ظا هيخهي بلى ال٣ى ٫بن الى٣ل الضيضا٦خي٩ي زُىة يغوعيت باليؿبت للمضعؽ الظر يىاظه مىيىٖا صعاؾيا مٗيىا وجخم
ٖمليت الى٣ل بىاؾُت زالر بظغاءاث هي:
 اهخ٣اء اإلاٗغٞت اإلاىاؾبت وجبؿيُهاٞ ،اإلاضعؽ مُالب في َظا ؤلاظغاء باهخ٣اء اإلاٗغٞت التي يغاَا مىاؾبت للخالميظ م٘جبؿيُها وظٗلها ٢ابلت للخضاو ٫بيجهم ،ويشحر َظا الخبؿيِ مكا٧ل طاث َاب٘ ابيؿديمىلىجي جخمشل باألؾاؽ في خل
الخىاً٢الخالي  :وهي بيجاص مٗغٞت مخٗلمت ٢غيبت مً مضعا ٥الخالميظ و٢غيبت بما ٞيه الٟ٨ايت مً اإلاٗغٞت الٗاإلات ،وي٣ىم
خل َظا الخىاٖ ٌ٢لى البدض في ٖمليت الى٣ل ٖما يؿميه  Chavallardبالشابذ الظر يغرِ ما بحن اإلاٗغٞخحن "الٗاإلات
"و"اإلاخٗلمت" ويُٗي لهظٍ ألازحرة قغٖيت الاهخماء لؤلولى(.)2
 ازخياع لٛت وانٟت مٟهىمت مً ٢بل الخالميظ  :البض مً ؤلاقاعة بلى ؤن ؤر مٗغٞت مخسههت لها ظهاػَا المٞاَيميالخام َى بمشابت الؿياط الظر يدمحها مً الظوران في ٚحرَاٞ ،به حٗغ ٝوجخمحز ومً زانياث َظا الجهاػ الض٢ت
والخجغيض والخٗ٣يض ،وَىا جغص ألاؾئلت الخاليت ٦ :ي ٠هخٗامل م٘ َظا الجهاػ اإلاٟاَيمي الٟلؿٟي "اإلاجغص " في ميضان
الخٗليم؟ َل ييبػي حٗىيًه بجهاػ آزغ ؤ٢ل جج عيضا وحٗ٣يضا وؤ٢غب بلى ؤطَان الخالميظ؟ و٦ي ٠يم ً٨اقخ٣ا ١ؤو هدذ ؤو
اعججا ٫لٛت بضيلت؟ ٞمضعؽ الٟلؿٟت ٦شحرا ما يٗاوي مً َظٍ اإلاؿإلت زانت ؤزىاء ٢غاءة الىهىم وجدليلها ،مما يشحر
ٚمىيا وببهاما في ؤطَان الخالميظ ويإحي طل ٪بٟٗل بزغاط اإلاٟاَيم مً ؾيا٢اتها الخسههيت ؤوالىٓغيت ،وبٖاصة عرُها
بمٟاَيم ؤزغي٢ ،هض مالءمتها للم٣خًياث اإلاضعؾيت ورظل ،٪ج٩ىن ؤمام مٟاَيم مٛايغة جدمل مضلىالث ظضيضةجدمل

 -9لورنس كورنو ،أالف فرنيو ( :)2003اخلطاب الديداكتيكي  .أسئلتو ورىاناتو  .ترمجة عبد اللطيف ادلودين  .عز الدين اخلطايب  .ط /1منشورات عامل الرتبية  .الدار البيضاء ،ص
.72
- Ives Chavallard,op.cit.p21
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بم٩اهيت الدكىيه والخدغي ،٠بل و٢ض جىُىر َظٍ اإلاساَغ طاتها بم٩اهيت مٗغٞت مضعؾيت ال حٗضو ؤن ج٩ىن مجغص ظملت مً
الٗىاث ٤ؤمام ؤلاخاَت الٟٗلية ()1
يهبذ الى٣ل الضيضا٦خي٩ي ٖباعة ًٖ جدىيل ٗٞلي للمٗغٞت جبخٗض ٞحها ًٖ خالتها الخام ،ؤر ٦ما ؤهخجذ في ؾيا١
ؾىؾيىلىجي مدضص ،لخهحر ماصة مضعؾيت ٞخسً٘ بظل ٪بلى قغوٍ و ٢ىاهحن هي ،في جهايت اإلاُا ٝقغوٍ اإلااؾؿت
اإلاضعؾيت ٦ؿيا ١ؾىؾيىلىجي مٛايغ
 جىػي٘ اإلادخىي الخٗليمي ٖلى ق٩ل زُىاث الخٗلم  :ويخٗل ٤ألامغ َىا بُغي٣ت ٖغى َظا اإلادخىي ٖلى الخالميظ وييبػيٖلى اإلاضعؽ مغاٖاة مبضؤيً ؤؾاؾيحن ألاو ٫يؿخضعي الاهخ٣ا ٫بالخالميظ مً اإلاٗلىم بلى اإلاجهى ،٫ؤما الشاوي ٞي٣خطخي
اٖخماص مبضؤ الخضعط في الهٗىرت مغوعا بالبؿيِ ٞاإلاغ٦ب زم اإلاٗ٣ض (.)2
ويٟيض ٦ظل ٪جل ٪الٗمليت التي يخم بها الاهخ٣ا ٫باإلاٗاع ٝمً مؿخىي مٗاعٖ ٝلميت ص٢ي٣تييخجها اإلاسخهىن ( الخبراء )بلى
مؿخىًمٗغٞت التي ي٣ضمها اإلاضعؽ للمخٗلم ،ويم ً٨جىييذ َظا اإلاٟهىم في الخُاَت الخاليت:
اإلاٗغٞت الٗلميت ألا٧اصيميت ( ألانل)مجمىٖت مً اإلاٗاع ٝالتي ِّل
جم وكغَا في ألاوؾاٍ الٗلميت
مٗغٞت للخٗليم
مٗغٞت للخٗليم /للخضعيـ :جدضص مً ٢بل وػاعة التربيت ٖلى ق٩ل بغامج ؤو مىاهج
اإلاٗغٞت اإلاضعؾيت
اإلاٗغٞت اإلاضعؾيت :هي التي يؿخٗملها اإلاضعؽ في جدًحرٍ ( ال٨خب اإلاضعؾيت ،الىزي٣ت اإلاغا٣ٞت)...،

اإلاٗغٞت التي ِّل
جضعؽ
اإلاٗغٞت التي ِّل
جضعؽ  :اإلاٗلىماث التي ي٣ضمها اإلاضعؾللمخٗلم
مٗغٞت اإلاخٗلم
مٗغٞت اإلاخٗلم :ما يهل ٗٞال للمخٗلم ويضع٦ه
-RudolfeBrouche (1997) , la déraisons de la raison, Quadratures n° 17, juillet – aout- septembre
 - 2زلمد الربمهي  ،ادلرجع نفسو ص .89
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 -2الىهل الضًضايخٍُي:زانُاجه ومؿخىاًاجه:
 ٖمليت الى٣ل الضيضا٦خي٩ي ٖمليت مؼصوظت ج٣ىم ٖلى ٗٞلحن مخ٩املحن: ٗٞل صيضا٦خي٩ي جسً٘ اإلااصة اإلاٗغٝيت بمىظبه بلى اإلاٗالجت ختى جهبذ نالخت لالؾتهال ٥اإلاضعسخي. ٗٞل ٢يمي ؤزالقي يبحن بإن اإلاٗاع ٝالىاظب حٗليمها هي مٗاع ٝمُاب٣ت لل٣يم التي حهض ٝبلحهاؤصخاب ال٣غاع  .بن ٖملياث الى٣ل الضيضا٦خي٩ي للمٗغٞت الٟلؿٟيت بلى ًٞاء اإلااؾؿت اإلاضعؾيت،
ال يمغ صون مساَغ جدمل بم٪اهيت الدكىيه
و الخدغي ،٠بل و ٢ض جىُىر َظٍ اإلاساَغ طاتها بم٩اهيت مٗغٞت مضعؾيت ال حٗضو ؤن ج٩ىن مجغص
ظملت مً الٗىاث ٤ؤمام ؤلاخاَت الٟٗليت بمسخل ٠اإلاٟاَيم الٟلؿٟيت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ،جهبذ ٖمليت الى٣ل الضيضا٦خي٩ي مضٖىة بلى مغاٖاة ظملت مً اإلاٗايحر وال٣ىاٖض ختى ال ج ٘٣ضخيت
اإلاساَغ التي ؤقغها بلحها ؾاب٣ا ومً بحن َظٍ ال٣ىاٖض ه٨خٟي باإلقاعة بلى ما يلي:
 اليٓ٣ت الضيضا٦خي٨يت :و حكحر ؤؾاؾا بلى يغوعة الخدلي باإلاىيىٖيت الخامت التي جدخم ب٢امت ٞهل واضر بحن مىيىٕاإلاٗغٞت اإلاضعؾيت وال٣ىاٖاث ؤو اإلاىا ٠٢و اإلايىالث الصخهيت ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ بالضيضا٦خي٩ي الظر ي٣ىم بٗمليت الى٣ل
ؤو باإلاضعؽ الظر ي٣ىص ٖملياث الخٗلم في الٟهل الضعاسخي.
 زانيت الهض :١اإلاٗغٞت الٗلميت ،مهما زًٗذ للخٗضيالث ؤو الخٛيحراث جب٣ى م٘ طل ٪في الؿيا ١اإلاضعسخي ،بٗيضة ًٖمىُ ٤الش٣اٞت الٗاميت ؤو الكاجٗت و مً َىا وط ب خغم اإلاضعؽ ٖلى ؤال يؿ ِ٣في اٞخٗا ٫اإلاىا ٠٢ؤو انُىاٖها
جضظىه الًغوعاث الخٗلميت ،بل ٖليه ؤن يخدلى ما ؤم٨ىباإلاىيىٖيت و ؤن يخمؿ ٪باإلا٣خًياث التي جٟغيها ٖليه
اإلاًامحن الٟلؿٟيت بٗيضا ًٖ الابخظا ٫وًٖ الخـ الٗام
ألن مً مهام اإلاضعؾبالظاث ؤن يدغم ٖلى مؿاٖضة اإلاخ٘ لم ل٩ي يخم ً٨مً الاهخ٣ا ٫مً الكاج٘ واإلاخضاو ٫والخسخي بلى
الٟلؿٟي اإلاجغص.
 الخ٣يض بالبرمجت الخضعيجيت  :ؤر ؤن جبرمج اإلاٗغٞت اإلاضعؾيت مٗىاٍ ؤن يخم جىػي٘ وخضاتها ٖلى م٣اَ٘ مخضعظت جغاعي ،فيالى٢ذ هٟؿه ،جُ٣يٗا ػمىيا مٗيىا وج٣ؿيما زانت بالبييت الضازليت للمٗغٞت اإلاضعؾيت
و َى ج٣ؿيمٚ ،البا ،ما يٗخمض الاهُال ١مً مؿخىياث مخٟاوجت في الهٗىرت والخٗ٣ض.
وَىاٖ ٥ضصا مً اإلاؿخىياث يم ً٨ؤن يخم مً زاللها الى٣ل الضيضا٦خي٩ي ٞ :هىاٖ ٥لى ؾبيل اإلاشا ٫الى٣ل الضيضا٦خي٩ي
الظر ي٣ىم به اإلاضعؽ ٖىضما ييخ٣ل مً مىيىٕ الخٗلم بلى مىيىٕ الخٗليم،
و ٢ض يىضعط َظا اإلاؿخىي مً الى٣ل ،جدذ مؿخىي ؤٖم و وٗجي الى٣ل الضيضا٦خي٩ي الظر ي٣ىم به الضيضا٦خي٩ي طاجه .
و ل٣ض خاو ٫قاٞالع  Chevallardؤن يدضص مؿخىياث ؤزغي للى٣ل الضيضا٦خي٩ي ٖىضما يضزل اإلاٗايحر الؿىؾيىلىظيت
مٗخبرا ؤن َظا الى٣ل يدضر صاثما في ؾيا ١مكغوٕ ؾىؾيىجغرىر و ييخهي في جهايت اإلاُا ،ٝبٗمليت مغا٢بت اظخماٖيت إلاا
يضعؽ
ؤما ٣ٞ develayض ٢ضم مؿخىياث ؤزغي للى٣ل الضيضا٦خي٩ي
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و ويٗها في ؾيا ١زُاَت ٖلى الهيٛت الخاليت :

معرفة عالمة

ممارساث اجتماعية مرجعيت

ازخياعاث ؾىؾيىلىظيت
ٖمل مٗض البرامج

ٖمل اإلاضعؽ

ٖمليت الخدىيل الضيضا٦خي٪
1

معرفة مدرسية
للتلقين
2
معرفت ملقنت

ٖمل اإلاخٗلم

3
معرفت مستوعبت

في اإلاؿخىي ألاو ٫ي٩ىن اإلاكغٖ ٝلى بٖضاص البرهامج ؤو اإلاجهاط مضٖىا بلى ال٣يام بخجضيض اإلاماعؾاث الاظخماٖيت اإلاغظٗيت
بلى ظاهب اإلاٗاعٞاإلاُلىرت عؾميا ،و يىُل ٤في طل ٪الخدضيض مً اإلاٗغٞت الٗاإلات .Savant
و اإلا٣هىص َىا باإلاماعؾاث الاظخماٖيت اإلاغظٗيت َى مجمىٕ ألاوكُت اإلاغجبُت بالبدض و ؤلاهخاط و ختى ألاوكُت اإلاخهلت
باألٖما ٫اإلاجزليت و ألاٗٞا ٫الؿىؾيىز٣اٞيت … التي جهلر ألن حك٩ل مغظٗيت ألوكُت حٗلم ماصة مً اإلاىاص اإلاضعؾيت و
لؤلصواث الضيضا٦خي٨يت و للمىا ٠٢اإلاُلىرت.
في مؿخىي جا ،٫يهبذ ازخياع اإلاٗغٞت التي يجب جضعيؿها مبييا ٖلى اإلاٗغٞت الٗاإلات مً ظهت وٖلى ال٣يم
وألاولىياث الاظخماٖيت
والش٣اٞيت بياٞت بلى ألاصواع الاظخماٖيت اإلاُلىرت في اإلاجخم٘ مً ظهت ؤزغي.
ؤما ٖمل الضيضا٦خي٩ي ،ؤر الخدىيل
الصخصخي ًٖ depersonnalisationاإلاٗغٞت

الضيضا٦خي٩ي
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وٞهله ًٖ ؾيا٢اث بهخاظه ( .)1و بٗض طل ٪بغمجت َظٍ اإلاٗغٞت و ٤ٞم٣اَ٘ حٗلميت وجدضيض نالخيتها ختى
يًمً ٢ضعا ؤٖلى مً الاحؿا ١والاوسجام ويجٗل ؤمغ مغا٢بت ا٦دؿاب َظٍ اإلاٗغٞت مؿإلت مذاخت ومم٨ىت.
ؤما الازخياع الا٦ؿيىلىجي ٞ axiologiqueيخٗل ٤ؤؾاؾا بازخباع الخىظحهاث و الُغاث ٤الخٗليميت التي ؾخىْ ٠في ٖملياث
الخضعيـ.
ؤما اإلاؿخىي الظر يٗمل اإلاضعؽ في ؾيا٢هٞ ،يخمشل في البدض ًٖ ج٨يي ٠اإلاٗغٞت اإلاضعؾيت م٘ ؤولياث ٞهله الضعاسخي
وم٘ م٣خًياث
ويغوعاث مجمىٖت اإلاخٗلمحن الىاٗ٢حن جدذ مؿاوليخه.
ب٣ي اإلاؿخىي اإلاغجبِ بالـمخٗلمٞ ،هى ي٨مً في ٢يام َظا ألازحر بضوعٍ ،بٗمليت ه٣ل صيضا٦خي٩ي خحن اؾديٗابه و بىاثه
للمٟاَيم اإلاُغوخت اٖخماصا ٖلى ما ا٢ترح ٖليه مً ؤوكُت ومهام حٗلميت.
 -3ئحغاءاث غملُت لخكػُل الىهل الضًضايتيًي الٗمل ٖلى بصماط مىيىٕ اإلاٗغٞت بك٩ل مد٨م في الؿيا ١الخام للٟهل الضعاسخي الٗمل ٖلى زل ٤عوابِ طاجيت ومىيىٖيت وشخهيت بحن ٧ل جلميظ ومىيىٕ اإلاٗغٞت الجضيضة اإلا٣ضمت م٘ الخغم ٖلىؤن ي٩ىن الخلميظ َى اإلاؿاو٢ ًٖ ٫يام َظٍ الٗال٢ت(.)2
 َظٍ ؤلاظغاءاث حٗتريهما ٖىاث ٤تهم الٗال٢ت الضيضا٦خي٨يت باإلاٗغٞت ،بط مً اإلاٟاع٢اث التي جىُىر ٖلحها َظٍ الٗال٢ت ؤناإلاضعؽ يُمذ بلى ؤن يخىنل الخالميظ بلى ؤظىرت مدضصة مالثمت بةم٩اجها ؤن ج٣ىم صليال ٖلى هجاح الٟٗل الخٗلمي والخا٫
ؤن الخالميظ حٗىػَم اإلاُٗياث والىؾاثل اإلاٗغٞيت الًغوعيت لخد٣ي ١مُامذ مضعؾهم( )3زانت في ماصة الٟلؿٟت.
 -4مػُهاث الىهل الضًضايخٍُي في الضعؽ الكلؿكي:
-1-4غاةو اللؿت:
يدؿم الخُاب الٟلؿٟي ب٩ىهه زُاب يؿخسضم اللٛت الُبيٗيت ويىْٟها في ؾيا ١مٛايغ ( ِ٣ٞال٣ؿم الضعاسخي ) ،بال
ؤن الؿيا ١ال يجضص ٖىانغ اللٛت؛ ؤر اإلا٩ىهاث اللؿًيت  .ولهظا الؿبب ،جٓل مىيىٖاث الٟلؿٟت خبيؿت زُاب اللٛت
اإلاخضاولت( .)4وفي َظا ؤلاَاع بييذ ٞغاوـ لىعاهإن "زيبت الخلميظ جإحي مً ؤمله في ا٦دكا ٝمىيىٖاث ظضيضةٞ ،ةطا به
يالخٔ ؤهىا هخدضر له ًٖ ٖالم مكتر٣ٞ...٥ض ؾب ٤له ؤن حٗغٖ ٝلى اإلاىيىٖاث الٟلؿٟيت في مجاالث ألاصب ،مً ٢بيل
الٗىهغيت واإلاسضعاث والؿٗاصةـ والٗ٣ل وال ًٟوالٗى... ٠وَ٨ظا ؾدخمشل مك٩لت اإلاضعؽ في ٦يٟيت الاعج٣اء بالخلميظ بلى
ُد
بصعا ٥مٗجى الدؿائ ٫الٟلؿٟي؛ ؤر الُغي٣ت التي حؿاثل بها الٟلؿٟت الٗالم"(.)5
- Michel Veret (1975) : le temps des etudes (tome 1), Librairé honoré champion,paris, p 140

1

 -2زلمد محود ،ادلرجع نفسو ص 84
3
 -زلمد محود ،ادلرجع نفسو ص 85

 - 4زلمد مزوز  :عوائق تدريس الفلسفة  ،انظر الرابط التايل :

 0فبراير

 0الساعة

الثالة بعد الزوال www.Mominoun.com/articles704/
5- F.Rollin (1982): L’éveil philosophique, UNAPEC, p.9
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وفي هٟـ الؿيا ١ج٣ى ٫قاهُا ٫صومىهِّ " : ٪ل
بن الل٣اء ألاولي للخالميط بالخُاباث الٟلؿٟيت يجٗلهم في وي٘ ٚحر مغيذ
يكبه وي٘ اإلاخ٩لمحن بلٛت ؤظىبيت ،خيض يترظمىن ال٩لماث ؤو الجمل التي يخٗغٞىن ٖلحها ويًٟىن ٖلحها مٗجى بٗيضا ظضا
ٖما يٟهمه اإلاخ٩لم باللٛت ألام.
ج٣ضمذ قاهُاُ صومىهَ بجىاب مٟاصٍ ِّل
ؤن َىا ٥خل٣اث م٣ٟىصة بحن هىٖحن مً الخضاو ٫للٛت لضي الخالميظ  :الخضاو٫
الٗاصر والخضاو ٫الٟلؿٟي ،ج٣ىِّ " : ٫ل
بن الخل٣اث اإلا٣ٟىصة في َظٍ اإلاغخلت مً ال٣غاءة ( ؤر ٢غاءة الىو ) هي مً َبيٗت
لؿييت ومٟاَيميت ،وحٗؼي للمؿاٞت ال٣اثمت بحن مغظٗياث الخالميظ الٟٗىيت ًٖ وظىصَم الخام ،ورحن اإلاجا ٫الش٣افي
ِّل
الظر جخسظ ٞيه َظٍ ؤلاق٩االث التي يهاصٞىجها مٗجى زانا "(٨ٞ)1ي ٠يم ً٨ج٣ليو اإلاؿاٞت بحن مغظٗياث الخلميظ مً
ظهت ،والٟهم الخام الظر جُغخه الىهىم الٟلؿٟيت مً ظهت زاهيت؟
 -2-4غاةو الخبلُـ:
جغجبِ َظٍ ؤلاق٩اليت بمؿإلت جبلي ٜالٟلؿٟت وبيهالها بلى اإلاخل٣ي -اإلاخٗلم ،وهي مؿإلت وبن ٧اهذ عاَىت ،بال ؤجها جديل ٖلى
ه٣اقاث ٞلؿٟيت ٢ضيمت ،بغػث بالخهىم م٘ ؤٞالَىن يمً م٣ىالث الىطج الٟلؿٟي وؾً الخٟلؿ ،٠واؾخمغث ٖبر
جاعيش ال٨ٟغ الٟلؿٟي م٘ ٧اهَِ ،يجل وهيدكه ،ونىال بلى قاجلي ،صولىػ وصعيضا  .و٢ـض ؤزيـغث في بَاعَا ٖال٢ت الٟلؿٟت
باإلااؾؿت ٦ةهخاط للمٗاع ٝوللخ٣اث ٤وؤيًا ٖال٢ت خغيـت الٟغص في الخ٨ٟحر وفي بنضاع ألاخ٨ـام ،بالًغوعة
البيضاٚىظيـتوالضيضا٦خي٨يـت ( .)2يترجب ًٖ ٖاث ٤اللٛت ٖاث ٤الخبيلي ٜماصامذ اللٛت ؤصاة ؤؾاؾيت لخبلي ٜاإلاًامحن
يدبحن مً الٗاث ٤ألاوِّ ٫ل
الٟلؿٟيت للخالميظ ِّل
ؤن الخلميظ في خاظت بلى مؿاٖضة؛ ٞهى يغيغ عٚم ؤهه يبهغ  .مً ؾي٣ىص زُاٍ
ٖضا شخو واخض َى اإلاضعؽ؟ ٞمً َى مضعؽ الٟلؿٟت؟ وما الخاظت بليه؟
بجها اإلاهمت التي خضصَا ٧اهِ في ٢ىلخه الكهحرة " :ال هخٗلم الٟلؿٟت ،بل هخٗلم ٦ي ٠هخٟلؿ٦ ." ٠ي ٠هخٟلؿ ٠مٗىاٍ :
٦ي ٠ه٨ٟغ ٞلؿٟيا؟ ج٨مً ِّل
مهمت مضعؽ الٟلؿٟت بطن في حٗليم الخالميظ ٦ي ٠ي٨ٟغون :مهمت قا٢ت وٖؿحرة ال يٗغٞها بال
ًة ِّل ًة
مٟىَا؛ ٞهى مدىع الٗمليت
مً ازخبرَاٟٞ .ي ػمً الضعؽ اإلااظؿترالي ،ججلذ َظٍ اإلاهمت في نىعة اإلاضعؽ بىنٟه زُيبا
ًة
ًة
الخٗليميت ومغ٦ؼَاَ ،ى ألاو ٫وآلازغ في ٧ل شخيءَ ،ى اإلاغظ٘ الظر ال ٚجى ٖىه مٗغٞيا و ؾلى٦ياَ ،ى ا٢٫ضوة التي جدخظي .
و٧ان مً الُبيعي ؤن حهيمً الخُاب ألايضيىلىجي في َظٍ اإلاغخلت مً الخضعيـ ٧ :ان ِّل
٧ل شخيء ِّل
يضعؽ ما ٖضا الٟلؿٟت .
َػى جاعيش الٟلؿٟت ٖلى الٟلؿٟتَ ،يمىذ الخإويالث ألايضيىلىظيت ٖلى الخدليالث الٟلؿٟيت مإػ ١مضعؽ الٟلؿٟت َل
يب٣ى في اإلا٣ىالث الٟلؿٟيت ؤم رهؼ ٫بها بلى ٞهم اإلاخٗلم؟ (.)3
 -3-4غاةو الترحمت :
َل حٗىص ؤػمت الٟلؿٟت بلى بزٟا ١في ه٣ل ؤلابضاٖاث الٟلؿٟيت الٛغريت بلى اللٛت الٗغريت وحٗظع الترظمت ؤم بلى اؾخدالت
مالثمت َظٍ ؤلابضاٖاث للبيئت الش٣اٞيت اإلادليت وألاَليت؟

 -زلمد مزوز ( : )2015انظر ملف تدريس الفلسفة يف الرابط التايل:

http://www.mominoun.com/articles/-3377

 - 2عبد الكرمي اخلطايب ( :)2002مسارات الدرس الفلسفي بادلغرب-حوار الفلسفة والبيداغوجيا ،منشورات عامل الرتبية ،ط ، 1ص 67
  -عزيز لزرؽ ( :)2002قراءة يف االحراجات اخلفية للتكوين الفلسفي  ،رللة فكر ونقد  ،العدد  48ص 423
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بن اإلاٗغٞت الٟلؿٟيت اإلا٣ترخت للخضعيـٌ ،رفي الىا ،٘٢مٗغٞت مجغصة ًٖ قغوٍ بهخاظها اإلااؾؿيت و الظاجيتٞ ،هي ،في
ألانل ،مٗغٞت ؤهخجذ في ؾيا٢اجخاعيسيت وؾىؾيىز٣اٞيت مخىىٖت،ومً ٢بل ٞالؾٟت ييخمىن بلى مظاَب وؤوؿا١
وجياعاث٦ ،ما ؤجها اخخاظذ في بهخاظها طا ٥بلى مجهىص ٨ٞغر ووظضاوي مبظو ٫مً ٢بل الٟيلؿى ٝؤو مظمىٖت مً
الٟالؾٟت اإلابضٖىن لها للىَلت ألاولى ،بل مغ مؿاع ٖملهم وظهضَم مً جغظماث وجإويالث  ,وٖىضما يى٣ل َظا اإلاىخىط
الٟلؿٟي بلى الخ٣ل الخٗليميٞ ،مٗجى طل ٪ؤهىا هٟهله ًٖ ٧ل جل ٪اإلاالبؿاث والكغوٍ التي ؤخاَذ بةهخاظهٞ ،ىدً
ه٣ضم اإلاٗغٞت الٟلؿٟيت (ههىم ومٟاَيم وبف٧االث  )...بلى اإلاخٗلم مىٓمت ومغجبت ٖلى هدى آزغ ؤر بٗض الخظٝ
والازتزا ٫والازخهاع.
يصخو ابً ٖاقىع ؤػمت الٟلؿٟت ٖىضها في حٗثر الترظمت ب٣ىله ":ؤما ٦خب الٟلؿٟت ٖىضها مشل اإلاىاٞ ٠٢هي مإزىطة مً
ٞلؿٟت اليىهان مٛحرة بما يىاؾب ٢ىاٖض ٖلم ال٨الم ٞال ييبػي ؤن ج٩ىن م٘ صوصة لضعاؾت الٟلؿٟت ورالجملت ٞالخاظت
اليىم بلى مترظمحن هابٛحن ليى٣لىا ما يدخاط بليه مً َظٍ الٗلىم ألَل اللؿان الٗغبي ٞيٟ٨ىَم ٧لل الخبِ ٞيما ال َاثل
جدخه ويؿمى بهم بلى مجزلت ٢غهائهم مً ألامم اإلاٗانغة"(.)1
ويم ً٨بياٞت بٌٗ اإلاًٗالث التي يُغخها الى٣ل الضيضا٦تي٧ي في الضعؽ الٟلؿٟي في الػىانغ الخاليت:
 ج٣اصم اإلاٗاع ٝوٖضم ججضيضَا وجدييجها يُغح مك٨الث ٖلى مؿخىي الابيؿديمىلىجي طل ٪ان ٦شحرا مً الىٓغياثوألاَغوخاث الٟلؿٟيت جم مغاظٗتها وه٣ضَا وججاوػَا ،في خحن ي٣ضمها اإلاضعؽ ٖلى ؤجها خ٣اث ٤مُل٣ت.
 الؿ٣ىٍ في وَم الؿهىلت والىيىح يشحر نٗىراث الخٗلم لضي اإلاخٗلم بطيخٗظع ٖليه الخد٨م في مٟاَيم جيخمي بلىمؿخىي ؤٖلى مً الخجغيض،وما يغا٣ٞه مً اٞخ٣اع الخالميظ بلى بٌٗ ألاصواث اإلاٗغٞيت الٗامت ؤو لبٌٗ اإلاهاعاث الىاظب
امخال٦ها.
 بن اإلاجا ٫اإلاٗغفي اإلاغاص ه٣له صيضا٦خي٨يا بلى ًٞاء الٟهى ٫الضعاؾيت ٦شحرا ما يبضو بإهه مجا٦ ٫لي مٛل ٤ومدضصٞ ،بٗضؤن جخسلو اإلاٗغٞت الٗاإلات مً مٓاَغ الخٗ٣يض والهٗىرت التي جد٨مذ في بٖضاصَا واهبشا٢هاٞ ،ةجها جبضو مدؿ٣ت
ومخماؾ٨ت البىاء بك٩ل ملخىّٚ ،حر ؤن خ٣ي٣ت ألامغ بسال ٝطلٞ ،٪األوؿا ١ال٨ٟغيت واإلاظاَب الٟلؿٟيت ج٣ىم ؤؾاؾا
ٖلى مٟاَيم وهٓغياث ؤ٦ثر قؿاٖت مما َى ْاَغ ،بط ؤن اليؿ ٤اإلاٗغفي الىاخض يدك٩ل مً متن مٟاَيمي مترابِ
الٗىانغ بىاؾُت هٓام ٖالث٣ي ٦شحرا ما يخسظ َابٗا وْاثٟيا.
 بن بٖاصة َي٩لت(بىيىت) اإلاًامحن الٟلؿٟيت ٢ض جٟطخي بلى مساَغ بصزا ٫حٗضيالث ٖلى مضلىلها ،بديض جهحر ٖباعة ًٖمٗغٞت مٛايغة و مخمحزة ًٖ اإلاٗغٞت اإلا٣ترخت ٗٞليا للخضعيـ(.)2
و ٢ض ٧ان الضاعؾىن لهظا اإلاٟهم واٖىن بهظا الخدى ٫الظر يدضزه الى٣ل الضيضا٦خي٩ي في اإلاٗغٞت الٗلميت خيض ٖمض ٞحرر
 Verretبلى جبيان ما يدضر ٖلى مؿخىي الٗلىم ؤلاوؿاهيت،بط جخدى ٫اإلاٗغٞت الٗلميت التي جىنلذ بلحها َظٍ الٗلىم بلى
مجغص مٗغٞت يٛلب ٖلحها الُاب٘ اإلاٗياعر ؤلايضيىلىجي بٗض ؤن يخم بزًاٖهابلى اإلاخُلباث الخٗليميت التي جخمشل في يغوعة

 -1زلمد الطاىر بن عاشور (بدوف تاريخ ) :أليس الصبح بقريب؟ ،الشركة التونسية للتوزيع  ،ص 229
2
-Rudolfe Brouche(1997): la déraisons de la raison, Quadratures, N°17 juillet-aout-setembre p
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بض بٌٗ ال٣يم الؿىؾيىز٣اٞيت اإلاُلىرت اظخماٖيا ؤو اإلاهيمىت اظخماٖيا ( ،)1والتي ال جخىا ٤ٞصاثما م٘ الؿيا٢اث
الاظخمإيت التي ؤصزل بلحها.
 نياٚت ؤؾئلت ٖلى م٣اؽ ؤظىرت مدضصة ؾلٟا ٖ :ىضما ييهئ اإلاضعؽ ؤؾئلت الضعؽ ٖلى م٣اؽ ألاظىرت التي يغيض ؾماٖها،و َ٨ظا يً٘ اإلاضعؽ الجىاب الظر يغيضٍ زم يكغٕ في نياٚت ألاؾئلت خىله ٢هض َغخها ٖلى اإلاخٗلمحن وَظا ألامغ
يخٗاعى م٘ حٗلم الخٟلؿ ٠الظر يٟيض حٗلم ؤٗٞا ٫الؿاا ٫والدؿائ ٫والخدليل والتر٦يبىالى٣ض والخ٣ييم....
الدؿغٕ في بُٖاء الخى ٫الجاَؼة للمخٗلمحن  :ؤيالخالت التي يٞ ٠٣حها اإلاخٗلم ؤمام نٗىرت ما حٗترى مىانلخه لخلمك٩لت ،و ي٣خطخي ألامغ ؤن يىاظه جل ٪الهٗىرت في خيجها ،و ل٨ىهٖ ،ىى طل٢ ٪ض يخل٣ى مـاٖضة خاؾمت مً َغٝ
اإلاضعؽ ،الصخيء الظر يٟىث ٖليه ٞغنت بلى ٙمؿخىي ؤٖلى مً الخٗلم وزانت حٗلم مهاعاث خل اإلاك٨الث.
 ٖىضما يخٟاصي اإلاضعؽ – ًٖ ٢هض ٧ -ل ه٣اف م٘ اإلاخٗلمحن خى ٫مٗلىمت ؤو مٟهىم مٗحن ،و ي٨خٟي بإن يخ٣بل ؤصوىماقغ ؾلى٧ي ناصع ٖجهم ،مٗخبرا بياٍ صليال ٕلى ال٨ٟغة اإلاُلىرت ؤو ًٖ الٗم ٤اإلايكىص في اإلاىا٢كت.
 الاؾخٗما ٫اإلاٟغٍ للممازلت: Analogieال زالٖ ٝلى ؤن اإلامازلت حٗخبر مً " الخ٣ىياث " الجضيضة في الكغح و الخٟؿحر ،بالؤن ؤلاٞغاٍ في اؾخٗمالها ٢ض ياصر بلى هديجت ٖ٨ؿيت ؤو ٚحر مخىٗ٢ت  .و ٢ض الخٔ الضيضا٦خي٨يىن ؤن َظا الاؾخٗما٫
الـمٟغٍ للممازلت ٖلى نٗيض الٗ٣ض الضيضا٦خي٩ي ،ؤمغ ٚحر مٟيض ،بل الٗ٨ـ ،يم ً٨ؤن يٟطخي بلى الؿ٣ىٍ في بُئ في
الٟهم و ا٦دؿاب اإلاٗلىماث .
 شخهىت اإلاٗاع ٝالٟلؿٟيت ؤر ان بٌٗ اإلاضعؾحن يميلىن بلى الضٞإ ًٖ وظهاث هٓغَم ومىاٟ٢هم مً بٌٗألاَغوخاث الٟلؾٟيت ؤما بالضٞإ ٖجها ؤو بىٟحها وببٗاصَا وفي َظا الؿيا ١يضٖى ٞحروي بلى يغوعة الٟهل بحن اإلاٗغٞت
اإلاضعؾت وشخو اإلاضعؽ(.) 2
 -5جضعَـ الكلؿكت ويغوعة الاهكخاح غلى غلىم التربُت:
بن ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت التي يُغخها جضعيـ الٟلؿٟت ٦ماصة مضعؾيت ٖلى الباخض واإلاض عؽ اإلاماعؽ حؿخضعي الاهُال١
مً مغظٗياث هٓغيت مخٗضصة باإلياٞت بلى اإلاغظٗيت الٟلؿٟيت طاتها طل ٪ؤن الخ٨ٟحر في ماصة الٟلؿٟت مً خيض َبيٗتها
وزهاثهها ورييتها وَغي٣ت جضعيؿها يؿخىظب الاؾخٟاصة مً هخاثج الضعاؾاث وألابدار التربىيت والؿي٩ىلىظيت
والؿىؾيىلىجي والبيضاٚىط يا :
-1-5اإلاهاعبت الؿىؾُىلىحُت:
حؿمذ لىا ؾىؾيىلىظيت اإلاضعؾت باصعا ٥الكغوٍ والٗىاث ٤الؿىؾيىز٣اٞيت (لٛتو ٢يم وز٣اٞت  )...التي جازغ ؾلبا ؤو
بيجابا ٖلى الخٗلم بياٞت بلى ٖىامل ؾىؾيىا٢خهاصيت (الاهخماء الاظخماعي – الُب٣ي للمخٗلمحن ) التي جازغ في الخٗلم
اإلاضعسخي وحؿاَم َظٍ اإلاُٗياث في جبيان ؤن الٗضيض مً الهٗىراث التي حٗترى الخلميظ في الضعؽ الٟلؿٟي ٢ض حٗىص بلى
ؤؾباب ٚحر مضعؾيت (.)3

2

- VERNET,M(1975): le temps des etudes , librairé honoré champion,Paris, tome 1 ,p140
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وحؿاٖضها ؾىؾيىلىظيت اإلاضعؾت مً زال ٫ؤبداثها ٖلى مٗغٞت صوا ٘ٞالؿلى ٥الاظخماعي لضي اإلاخٗلم وٖال٢خه م٘
بيئخه الؿىؾيىز٣اٞيت اإلاديُت به بٛيت ٞهم َظا الؿلى ٥و ونٟه والخيبا به والخد٨م ٞيه وجُىيٗه لخضمت ؤَضاٝ
جغرىيت جم ً٨مً ؤلاإلاام بجىاهب ٢ض ج٩ىن مهحريت باليؿبت إلاؿاع الُٟل ،وا٦دؿاب الخٗلماث واإلاهاعاث واإلاٗاعٝ
الًغوعيت ،والاهضماط في اإلاجخم٘ بُغي٣ت ال ج٣صخي ازخالٞاجه الٟغصيت و ال زهىنياجه الش٤اٞيت .بياٞت بلى ؤن اإلا٣اعرت
الؿىؾيىلىظيت للمضعؾت جم ً٨اإلاضعؽ مً البياهاث واإلاُٗياث التي تهم اإلاخٗلم ٧الؿً والجيـ و مؿخىي الظ٧اء و
٦ظل ٪ؾماث الىؾِ الاظخماعي .وجؼوص الباخض واإلاضعؽ بمسخل ٠اإلاخٛحراث اإلاهىيت التي ٢ض ج٩ىن هديجت لخىظهاث
ا٢خهاصر و مخإزغة بٓغو ٝالٗمل و ب٦غاَاث مسخلٟت ؤو بٗىامل هٟؿيت و اظخماٖيت.
ة
ؾياؾيت و ه٣ابيت و
ول٣ض ٦كٖ٠لماء الاظخمإ ؤن اإلاضعؾت ليؿذ بغيئت وٚحر واخضة وليؿذ مجاال لخ٩اٞا الٟغم ،بل بجها حٗمل و٤ٞ
ايضيىلىظيت مٗيىت ؤر ايضيىلىظيت الىٓام ال٣اثم ،و٢ض ي٩ىن لها ههيب مً اإلاحز وٖضم ج٩اٞا الٟغم خؿب الٗغ ١و
الجيـ و اإلاؿخىي الا٢خهاصر ومجاال الهخ٣اء والانُٟاء والا٢هاء … بطا لم يخم اٖخباع اإلاٗايحر اإلاىيىٖيت ٦ضعظت
الظ٧اء ومؿخىي ؤلاهخاط وؤلابضإ ٦مٗايحر مىيىٖيت للىجاح … و بالخالي يهبذ اإلاؿخىي الخٗليمي آليت إلهخاط و بٖاصة
بهخاط الالمؿاواة في اإلاج جم٘  .و يخجلى َظا الخميحز ؤيًا ٖىضما يُلب ؤعراب الٗمل بٌٗ الكغوٍ الخعجحزيت ؤو اإلااَالث
الٗلميت التي ٢ض ال ج٩ىن مهمت للمىانب اإلاخباعي ٖلحها خيض يخم ب٢هاء اليؿاء ؤو بٌٗ ألا٢لياث …
واَخمذ ؾىؾيىلىظيا التربيت في صعاؾت مىيىٕ التربيت ًٖ َغي ٤اإلا٣اعرت الاظخماٖيت ٦خضزل الؿياسخي والاظخماعي في
اإلاجا ٫التربىر ،ومً الً٣ايا التي ٖالجتها ؾىؾىلىظيت التربيت:
 التربيت ٚحر خياصيتٞ ،هي ليؿذ مجغص جل٣حن اإلاٗاع ٝواإلاهاعاث ،ول ً٨تهيئت الٟغص اظخماٖيا وؾياؾيا. الٟكل الضعاسخي وٖضم ج٩اٞا الٟغم مؿاوليت اإلاجخم٘ وماؾؿاجه.. التربية مكغوٕ مجخمعي. صعاؾت اإلااؾؿاث اإلاضعؾيت إلاٗغٞت مضي جإزحرَا ٖلى التربيت. صيم٣غاَيت الخٗليم ،مغجبِ بإَميت الخٛيحر الاظخماعي. التربيت اؾدشماع جىمىر يسضم الٟغص واإلاجخم٘. بياٞت بلى ْهىع اججاٍ ظضيض ييخمي بلى اإلاضعؾت الاهجلىؾ٨ؿىهيت يٗجى بؿىؾيىلىظيت المجهاط اإلاضعسخي التي جغي بإناإلاٗاع ٝيخم بىائَا اظخماٖيا وز٣اٞيا ،لظل ٪تهخم بخدليل الغَاهاث اإلاجخمٗيت لالهخ٣اء ورخجضيض مدخىياث الخٗليم

- Althusser ,l, ( 1976): Idéologie et apparails idéologiques d’état , la pensée , N 151, In position ,éd Sociales
- Boudon, R,(1973): L’inégalité des chances, la mobilité sociale dans les societies industrielles, paris ,éd A.Colin
- Bourdieu et Passeron ( 1964): Les héritiers , les étudiants et la culture, paris , éd.Minuit
- Bourdieu et Passeron (1970) : La reproduction, elements pour une théorie déenseignement, paris , éd.Minuit
- Cherkaoui,M,( 1979) les paradoxes de la réussite scolaire: sociologie compare des systemes d’enseignement ,
paris , PUF
- Ibaaquil ,L,( 1987) : Mobilité soclale et passage par l’école au maroc, Université Paris V : Thése d’Etat.
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ورخىني ٠آزغ بجها م٣اعرت حؿعى بلى ال٨ك ًٖ ٠الغَاهاث اإلاخد٨مت في ٖمليت اهخ٣اء وجىػي٘ اإلاٗاع ،ٝمشلما تهض ٝبلى
صعاؾت ني ٜبىاء الك٩ل اإلاضعسخي للمٗغٞت (.)1
 -2-5اإلاهاعبت الؿٌُىلىحُت:
بن ؤَميت ٖالم الىٟـ في َظا اإلاىَ ٠٢ى بياهه بإن اإلاضعؽ يىْٖ ٠ضصا ٦بحرا مً الىْاث ٠الىٟؿيت ويؿخسضم بيياث
طَىيت جىمى زال ٫الخٗلم بك٩ل جضعيجي ؤزىاء الاؾخٗما ٫الخُبي٣ي للماصة الٗلميت اإلا٨دؿبت٦ ،ما ٢ض يىىح ٖالم الىٟـ
ؤن الخلميظ الظر ال ي٣بل ٖلى حٗلم َظٍ اإلااصة الضعاؾيت عرما لم جىم لضيه بٗض البيياث والىْاث ٠الىٟؿيت الؾخ٣بالها )2( .
وجٟيضها الؿي٩ىلىظيت ٦ظل ٪في جدضيض الٗال٢ت بحن زهىنياث اإلاخٗلمحن الٗ٣ليت والىظضاهيت وَبيٗت اإلااصة الضعاؾيت
والخٗغٖ ٝلى الٗىاث ٤الؿي٩ىريضاٚىظيت التي حٗترى حٗلم الٟلؿٟت.
بن الى٣ل الضيضا٦خي٩ي إلاًامحن الضعؽ الٟلؿٟي يؿخضعي ألازظ بٗحن الاٖخباع هخاثج الضعاؾاث الؿي٩ىلىظيت اإلاسخلٟت
وزانت مجها ما يخٗل ٤بؿي٩ىلىظيت الخٗلم ( ،)3التي يم ً٨ؤن جٟيض في الخٗغٖ ٝلى بٌٗ ظىاهب طاث الٗال٢ت اإلاباقغة
بٖمليت الخٗليم والخٗلم وٞهمها ( ،)4ورهٟت مجملت ٧ل ما يخٗل ٤بسهىنياث اإلاخٗلمحن اإلاؿتهضٞحن مً الضعؽ الٟلؿٟي.
 ل٩ل جلميظ ؤؾلىره في الخٗلم  :جىنلذ هٓغياث الخٗلم اإلاٗغٞيت الجضيضة ،بلى ؤلا٢غاع بإن اإلاخٗلمحن مسخلٟىن ،بالخإ٦يض،في ؤؾلىبهم الخٗلمي ٞهم ال يٗالجىن طٍ هيا اإلاٗلىماث بىٟـ الُغي٣ت ؤو بىٟـ ؤلاي٣إ٧ ،ل ٞئت مجهم جلجإ بلى ؤؾلىب
مٗحن إلاماعؾت الخٗلم ،و يدك٩ل ؤؾلىب الخٗلم مً مجمىٕ الخهىعاث و ألا٩ٞاع و الٗملياث ال٨ٟغيت و آلالياث
الىظضاهيت و الٟحزيىلىظيت التي ج٨مً زل ٠ألاوكُت التي ي٣ىم بها اإلاخٗلم ٞخخدضص َغي٣ت و بر٢إ بهجاػَا و جخد٨م
بالخالي في ا٦دؿابه و جم٨ىه مً اإلاٗلىماث اإلا٣ترخت زال ٫الضعؽ.
 ٧ل جلميظ يؿخ٣بل مدخىياث اإلااصة بُغي٣خه الخانت ؤر خؿب بظغاءاث طَىيت مدضصة وفي َظا الؿيا ١يم ً٨الخميحزبحن بظغاء بىاجي ٞاٖل وبظغاء اؾخ٣بالي مىٟٗل وبظغاء و٢تي وبظغاء ي٣ىم ٖلى ثخليل ألازُاء
 ل٩ل جلميظ ؤؾلىب مٗغفي زام يىٓم مً زالله بصعا٧اجه وزبراجه ويؿخضعي مسؼون طا٦غجهٞ ،هىا ٥جالميظ يميلىن ؤ٦ثربلى الخدليل وآزغون يًٟلىن اإلاٗالجت ال٣اثمت ٖلى الاصعا ٥ال٨لي للمىيىٕ ،وَىاٞ ٥ئت ؤزغي مً الخالميظ يجىدىن بلى
الخإمل واإلاٗالجت البُيئت للم٘لىماث وآزغون ميالىن ؤ٦ثر بلى الخإويل (.)5
 ل٩ل جلميظ زهىنياث وظضاهيت جازغ ٖلى حٗلمه طل ٪ؤن الخٗلم ال يستز ٫في الٗملياث الظَىيت اإلاٗغٞيت بل ؤيًا فيمىا ٠٢وميى ٫وخاظاث واججاَاث ،و٢ض ؤ٦ض الٗضيض مً الباخشحن ٖلى يغوعة اٖخباع الخهاثو الىظضاهيت للمخٗلم
٦مخٛحر ؤؾاؽ مً اإلاخٛحراث التي جد٨م حٗلم الخالميظ ،و٢ض اٖخبر بلىم ؤن الخىاٞؼ ججاٍ اإلااصة اإلاضعؾيت مً الٗىامل التي
ييبػي ؤن حك٩ل مىُل٣ا لٟٗل الخٗليم.
 - 1زلمد محود،ادلرجع نفسو ص .70
 - 2غاستوف مياالري ( :)1989علوـ الرتبية والديداكتيك ،ترمجة امحد أوزي ،رللة الدراسات النفسية والرتبوية ،الدار البضاء ،ادلغرب ،العدد العاشر
ص.7
 - 3ونقصد هبذا اخلصوص سلتلف االجتاىات السيكولوجية اليت اىتمت بفعل التعلم كالسلوكية وادلعرفية والبنائية والسوسيوبنائية.
 -4مثل االسرتاتيجيات ادلعرفية وادليتامعرفية وأساليب التعلم والعوامل الوجدانية.

5

- E.De corte et autre (1979): les fondements de l’action didactique ,ed de Boeck
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وَظا الخهىع َى ما خاو ٫الاججاٍ اإلاٗغفي جصخيده وجضاع٦ه ،مً زال ٫الاَخمام بالٗملياث الٗ٣ليت الضازليت للمخٗلم
ؤر التر٧يػ ٖلى ٦ي ٠يخٗلم الخلميظ ما يخٗلمه؟و٦ي ٠يؿخ٣بل اإلاٗلىمت؟و٦ي ٠يٗالجها و٦ي ٠يىْٟها في ويٗياث
مسخلٟت؟ ،وَظا الاججاٍ يٗلي مً قإن اإلاخٗلم باٖخباعٍ ٞاٖال ووكيُا  .وطَب الخهىع البىاجي بلى ال٣ى ٫بن اإلاخٗلم َى
الظر يبجي ٖمليت الخٗلم بىٟؿه ،ويا٦ض الاججاٍ الؿىؾيىرىاجي ٖلى ؤَميت اإلاخٛحر الؿىؾيىز٣افي في حٗلم اإلاخٗلم في بَاع
اظخماعي حكاع٧ي حٗاووي وجباصلي ،ورظلٖ ٪غ ٝمٟهىم اإلاخٗلم حٛحراث ظظعيت  .وَظا ما ؤصي بلى حٛحر في الىٓغ بلى ؤصواع
اإلاخٗلم وَغ ١حٗلمه وَبيٗت الٗال٢اث بحن اإلاضعؽ واإلاخٗلم (.)1
 الاَخمام بخمشالث اإلاخٗلمحن :وَى مً اإلاٟاَيم التي ؤ٦ض ٖلحها الباخض و الٗالم اوػييل  Ausubelو يكحر بىاؾُخه بلى مايمخل٨ه اإلاخٗلم مؿب٣ا ٢بل ؤن يضزل بلى ؤر ججغرت حٗلميت ظضيضة ،مً ؤ٩ٞاع و جهىعاث و جمشالث و آعاء جخهل بمىيىٕ
الخٗلم الجضيض ،و مً قإن َظٍ البييت ؤن ج٣ىص و جىظه ألاؾلىب اإلاٗغفي الظر يُب٘ َغي٣ت اإلاخٗلم في جل٣ي و بىاء و
جىٓيم وَي٩لت اإلاٗلىماث الجضيضة ؤر ؤؾلىره في مٗالجت اإلاٗلىماث.
لهظا اإلاٟهىم ؤَميت زانت في مجا ٫البدض الضيضا٦خي٩ي ،ألهه يل٣ي الًىء ٖلى هىٖيت الخهىعاث الظَىيت ؤو ال٨ٟغيت
ال٣بليت لضي اإلاخٗلم ،والتي جضزل في جٟاٖل مؿخمغ زالٖ ٫مليت بىاء ؤر مٟهىم مً اإلاٟاَيم الٗلميت.بهه ق٩ل مً ؤق٩ا٫
اإلاٗغٞت ،يخم ويٗه وا٢دؿامه اظخماٖيا و له َضٖ ٝملي بط ؾاَم في بىاء وا ٘٢مكتر ٥بحن ؤٞغاص يمً بيييت اظخماٖيت
مٗيىت"(.)2
يبضو مما ؾب ٤ؤن البٗض اإلاٗغفي للخمشالث َى البٗض ألا٦ثر ؤَميت مً وظهت هٓغها الضيضا٦خي٨يت ،ألجها حكحر بلى هىٕ مً
الىٓغياث الصخهيت التي جمىذ للٟغص  /اإلاخٗلم جٟؿحرا ؤو جإويال للٓىاَغ اإلالمىؾت ؤو اإلاجغصة .و في ؾيا ١الٗمليت
الخٗليميت الخٗلميت ،يمشل خًىع الخمشالث لضي اإلاخٗلم ٖىهغا ؤؾاؾيا ٞهي مً الٗىانغ الظر جدضص " ؤؾلىب الخٗلم "
والتي حؿخضعي الغنض و الخى ٠٢بض ٫ؤلاَما ٫و ٖضم الا٦ترار.
 -3-5اإلاهاعبت البُضاؾىحُت :
ججض اإلا٣اعرت البيضاٚىظيت مكغوٖيتها في الضعؽ الٟلؿٟي في ما جؼوصها به مً ؤؾاليب ه٣ل وجبلي ٜاإلاًامحن اإلاٗغٞيت
للمخٗلمحن مً ؤظل بلى ٙألاَضا ٝاإلاؿُغة٦ ،ما يٟيض الخًىع البليضاٚىجي في الٗمليت الخٗليميت في ازخياع الىؾاثل التي
ج٣ىصها بلى طل ٪الهض ،ٝلهظا ٖلى البيضاٚىجي ؤن يمخل٢ ٪ضعا مٗغٞيا ٧اٞيا في اإلااصة الٗلميت التي يٗلمها وؤن ي٩ىن ٖلى
اَالٕ ٖلى هىٖحن مً اإلاكا٧ل الىٟؿيت:
 مكا٧ل مغجبُت باإلااصة الٗلميت هٟؿها. -مكا٧ل مغجبُت بالخ٩ىيً الى٠سخي  -الاظخماعي للمخٗلم.

 -1بربزي عبد اهلل (أكتوبر  :)2015صورة ادلتعلم يف نظريات التعلم  ،من الذات ادلنفعلة إىل الذات الفاعلة  ،رللة علوـ الرتبية ،العدد  .63مطبعة
النجاح اجلديدة  ،الدار البيضاء  ،من ص  102إىل ص .121
2

-Jouellet,(1989):représentations Sociales: un domaine en expansion) voir le lien:www.cairn.info - Université
Louis Lumière Lyon..
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٦ما ٖلى البيضاٚىجي ؤن يؿخسضم آلياث الخٗلم ومسخل ٠ألاؾاليب الٗلميت لخضعيـ الٟلؿٟت ٦خدضيض ٖال٢ت اإلااصة التي
يضعؾها باإلاىاص الضعاؾيت ألازغي في البرهامج الضعاسخي الٗام ،ومغاٖاة الكغوٍ الىٟؿيت اإلاؿاٖضة في ٞهم اإلااصة الضعاؾيت
وبصعا٦ها ،وازخياع ؤهج٘ ألاؾاليب وؤًٞل الخ٣ىياث البيضاٚىظيت لىٓام الٗمل في الٟهى ٫الضعاؾيت ب٨يٟيت ٞغصيت ؤو
ظماٖيت.و٢ض وؿخٟيض في َظا الهضص مً بٌٗ الخىظهاث التي يكملها الخضعيـ بىاؾُت ألاَضا.ٝ
ؤما ٖىضما هخىدى مً جضعيـ الٟلؿٟت جىميت اإلاىا ٠٢والاججاَاث لضي اإلاخٗلم ٞخمث اؾتراجيجياث وَغاث ٤حٗلميت
ٖضيضة جٟيضها في َظا اإلاجا ،٫ومً بيجها بيضاٚىظيت خل اإلاك٨الث وج٨مً ؤَميت َظٍ الُغي٣ت في ٧ىجها م٣اعرت
بيضاٚىظيت مخمغ٦ؼة خى ٫اإلاخٗلم وحٗخبر اإلاباصعة الصخهيت وحؿخضعي مً اإلاخٗلم اإلاكاع٦ت الٟٗالت وببضاء آلاعاء واجساط
اإلاىا ٠٢وا٢تراح الخلى ٫والخد ٤٣مىه ( ،)1وجضٖىٍ بلى اؾدشماع مٗاعٞه ومهاعاجه واججاَاجه لخل اإلاك٩لت٦ ،ما حؿاٖضٍ
ٖلى جىميت اججاَاث ايجابيت هدى حٗلم الخٗليم الظاحي بياٞت بلى ؤن جضعيـ الٟلؿٟت بالىيٗياث اإلاك٨الجيازغ ايجابيا
ٖلى حٗلم الخ٨ٟحر الى٣ضر(.)2
ل٣ض جبحن ؤن الخضعيـ باإلال٦الث يم ً٨اٖخباعٍ اؾتراجيجيت بيضاٚىظيت ٗٞالت ،بط جم ً٨اإلاخٗلم مً ا٦دؿاب ال٨ٟغ
الى٣ضر زانت في ماصة الٟلؿٟت  ،ويؿدىض َظا الخضعيـ ٖلى اإلا٣اعراث البيضاٚىظيت الخاليت  :اإلاٗغٞيت والبىاثيت
والؿىؾيىرىاثيت  .باليؿبت للم٣اعرت اإلاٗغٞيت ٞاإلاخٗلم يؿخىٖب ويٗالج اإلاٗاع ٝطاجيا وفي اإلا٣اعرت البىاثيت يبجي مٗاعٞه
بظاجه ،بيىما يخٗلم اإلاخٗلم في الؿىؾيىرىاثيت ًٖ َغي ٤الخٟاٖل والهغاٖاث الؿىؾيىمٗغٞيت بحن اإلاخٗلمحن.
بن جٟٗيل اإلاٗاع ٝالضازليت واؾدشماعَا يٟيض ألاشخام الضيً يخمخٗىن بالظ٧اء الصخصخي ،بيىما يخمخ٘ ؤصخاب الظ٧اء
الاظخماعي ٝرألاوكُت الخىانليت والى٣اقاث الجماٖيت ،ؤما ؤصخاب الظ٧اء اللٛىر ٞيميلىن ٖمىما بلى اؾخٗما ٫اللٛت
والتر٦حز ٖلى الخٗبحر اللٟٓي ،ؤما الٗمل بالٟئاث خؿب الخيماث اإلاسجلت في الؿبىعة ٞهى مهضع اؾدشاعة لظور الظ٧اء
اإلا٩اوي-البهغر و٦ظا ؤناب الظ٧اء اإلاىُ٣ي الغياضخي(.)3
 -6منهاج الكلؿكت وئقٍالُت الىهل الضًضايخٍُي:
ل٣ض ؤًٞخال٣غاءة الخدليليت للمباصت واإلاغج٨ؼاث الىٓغيت ،واإلا٣اعراث اإلاىهجيت إلاجهاط الٟلؿٟت باإلاٛغب ( )4بلى اؾخيخاط
مجمىٖت مً اإلاالخٓاث،ؤما مً خيض اإلاباصت اعج٨ؼ مجهاط الٟلؿٟت ٖلى مبضؤ حٗلم الخٟلؿ ٠ؤر حٗليم الخ٩ٟيع خؿب
الخهىع ال٩اهُي ،ورحن جدليل َظا اإلابضؤ ؤن ٗٞل الخٟلؿ ٠يخدضص ٗ٦مليت ه٣ضيت ويغجبِ ٦ظل ٪بٗمليت الخ٨ٟحر الظاحي
التي جً٘ الٟغص ؤمام ويٗياث ٞلؿٟيت حؿخضعي اإلاؿاءلت والبدض ًٖ الخلى.٫

 - 1زلمد ايت موحى (يناير  : ) 1992ديداكتيك ا لفلسفة :أسئلة التأسيس ومنطلقات البناء ،رللة البحث البيداغوجي "ديداكتيكا" العدد ، 2ص
30
Samir Jemel( 2011) :L’APPRENTISSAGE PAR PROBLÈME POUR DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE -

قد ترمجت ىذا ادلقاؿ بتصرؼ من أجل االستئناس بو كتجربة رائدة يف تدريس الفلسفة بادلشكالت قصد تدريب ادلتعلمني على تعلم التفكري النقدي ،راجع بربزي عبد اهلل ( :)2015تدريس الفلسفة وتعلم التفكري النقدي ،دار
التوحيدي ،الرباط ،من ص 151إىل ص  ، 163ولإلطالع على ادلقاؿ األصلي انظر الرابط االليكرتوين التايل:

www.aqpc.qc.ca/appel/documentation/index.php

 - 3بربزي عبد اهلل ( : )2015تدريس الفلسفة وتعلم التفكري النقدي  ،دار التوحيدي  ،ط ، 1الرباط ،ص 162
 -4بربزي عبد اهلل ،ادلرجع نفسو  ،الفصل الثالث ،من ص  164إىل ص.223 .
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ومً َظا اإلاىُلٗٞ ٤لى اإلاضعؾحن الاَخمام بالٟلؿٟت ٦ماصة حٗليميت وليـ ٨٦يان م٘عفي ٢اثم بظاجه ومخٗا ًٖ ٫باقي
اإلاىاص ألازغي٦ ،ما ؤن الٟلؿٟت ال يم ً٨ؤن جٓل بمىإي ًٖ الخُىعاث التي ٖغٞتها هٓغياث التربيت ،والتي اوٗ٨ؿذ ٖلى
صيضا٦خي ٪اإلاىاص اإلاضعؾيت وؤٖاصث الىٓغ في اؾتراجيجياث وج٣ىحن حٗليمها وؤؾاليب ج٣ييمها (.)1
وفي َظا الؿيا ،١يخدضر َىػر ٕ ن البٗض الٗلمي والخٗليمي لضيضا٦خي ٪الٟلؿٟت التي جغ٦ؼ ٖلى اإلاخٗلم ؤ٦ثر مً
اإلاضعؽ ،ألن حٗلم الخٟلؿ ٠اإلاخمشل في جىميت مهاعاث ؤؾاؾيت لضي الخلميظ جخلخو في ألاق٩لت واإلاٟهمت والدجاط،
يسً٘ لخىؾِ مجمىٖت مً اإلاىا ٠٢الضيضا٦خي٨يت التي ال يك٩ل زُاب اإلاضعؽ ؾىي ق٨ال مىإف٧الها اإلام٨ىت.
ومبضؤ الكمىليت بطالخٓىا ؤن اإلاجهاط الجضيض إلااصة الٟلؿٟت ٢ض ججاوػ زىاثيت "الٟلؿٟت " و"ال٨ٟغ ؤلاؾالمي " التي ٧اهذ
مدِ ظضب ونغإ في نياٚت البرامج واإلا٣غعاث الٟلؿٟيت الؿاب٣ت خيض ؤنبذ مجهاط الٟلؿٟت يىضعط جدض ٖىىان "
الٟلؿٟت " باٖخباعَا ٨ٞغا بوؿانيا ٧ىهيا يىضعط يمىه ال٨ٟغ ؤلاؾالمي.
اؾدىض اإلاجهاط الجضيض ٖلى مبضؤالخضعط الظر يغوم ظٗل الٟلؿٟت مالثمت ومىاؾبت للمؿخىياث الٗمغيت والىٟؿيت لخالميظ
الخٗليم الشاهىر الخإَيلي بجمي٘ ؤؾال٦ه ،خيض اهُل ٤مً ٢اٖضة الخٗغٖ ٝلى الٟلؿٟت والاؾخئىاؽ بها في مؿخىي
الجظوٕ المقتر٦ت ،واٖخماص البؿاَت والىيىح في جبلي ٜمًامحن الٟلؿٟت للمخٗلمحن في َظا اإلاؿخىي ،والخغم ٖلى
ؤلاقغا ٥الٟٗا ٫للمخٗلم في بىاء مٗغٞخه ًٖ َغي ٤بىاء مكاعي٘ ٞغصيت وظماٖيت بلى مؿخىي الخمغؽ ٖلى الٟلؿٟت في
الؿىت ألاولى با٧الىعيا ٖلى ق٩ل مٟاَيم وجيماث وً٢ايا اٖخماصا ٖلى الىهىم الٟلؿٟيت ونىال بلى مماعؾت الخ٨ٟحر
الٟلؿٟي اإلاىٓم واإلاؿخ٣ل وؿبيا في الؿىت الشاهيت با٧الىعيا.
ول٣ض اعج٨ؼ مجهاط الٟلؿٟت ٖلى ازخياع جضعيـ الٟلؿٟت مً زال ٫اإلاٟاَيمىاإلاىيىٖاث ،ويٗخبر َظا ؤلا٢غاع بمشابت
بٖالن ًٖ الهىيت البيضاٚىظيت لبرهامج مٟاَيم ،ويٗخبر اإلاجهاط الخالي امخضاصا للبرهامج الؿابٖ ٤لى مؿخىي الخضعيـ
باإلاٟاَيم ٖلى الغٚم مً نياٚتها في البرهامج الجضيض ٖلى ق٩ل زىاثياث مشل الىٓغيت والخجغرت ،الخ ٤والٗضالت...
وفي َظا الؿيا ١هالخٔ ؤن اإلاٛيب في البرهامج الخالي َى جاعيش الٟلؿٟت ؤر ؤهه مخمغ٦ؼ ح و ٫مٟاَيم ٖامت ال جسً٘
إلَاع ػمجي ،عٚم ؤن جدليل مٟهىم ما في الٟلؿٟت يديل في الٛالب بلى جاعيش َظا اإلاٟهىم مً باعمىيضؽ بلى ظىن بى٫
ؾاعجغ٦ ،ما ي٣ىٞ ٫غاوؿىا قاجلي.
ويٗخبر جبجي الٗمل و ٤ٞالخىٓيم اإلاجؼوءاحي للخٗليم في الخٗليم الشاهىر الخإَيلي،ازخياعا يؿخجيب إلاذَلباث اإلاغخلت
وييسجم واإلا٣اعرت البيضاٚىظيت التي جخسظ مً الٟ٨اياث وال٣يم مضزال لها ويٗخبر الخضعيـ باإلاجؼوءاث م٣اعرت مٟخىخت
لٟٗل الخٗلم جديذ اإلاغوهت والىيىح،وجمىذ ًٞاءاث واؾٗت مً خغيت الٟٗل الٟغصر والجماعي .ورحن الخدليل ٞيما يسو
ويٗيت ال٨خاب اإلاضعسخي ؤن اإلاجهاط َى وخضٍ ؤلاَاع اإلاغظعي اإلالؼم وَىيا ،ؤما مًامحن ال٨خب اإلاضعؾيت للماصة واإلا٣اعراث
والُغ ١البيضاٚىظيت والخ٣ىياث الضيضا٦خي٨يت ٞحهاٞ ،ؤلؾخاط (ة) اإلااصة خغيت الخهغٞ ٝحها و٣ٞا ألَضا ٝاإلاجهاط
والٟ٨اياث اإلاغاص جىميتها لضي اإلاخٗلم.

 -258طوزي ميشاؿ ومن معو ( :)2005بناء القدرات والكفايات يف الفلسفة ،ترمجة حس ف احجيج ،منشورات عامل الرتبية ،مطبعة النجاح
اجلديدة ،الدار البيضاء.
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اؾدىض اإلاجهاط الخالي بلى مضر  ٫الٟ٨اياث في بىاء اإلاىاهج الخٗليميت و ٤ٞما َى واعص في اإلايشا ١الىَجي للتربيت والخ٩ىيً،
ومهى ٠في الىزي٣ت ؤلاَاع اإلادضص لالزخياعاث والخىظحهاث التربىيت الٗامت ،ويؿعى اإلاجهاط الخالي بلى جىميت الٟ٨اياث
الىىٖيت واإلاؿخٗغيت.
ؤما٢غاءجىا للم٣اعراث اإلاىهجيت إلاجهاط م اصة الٟلؿٟت ٣ٞض ؤؾٟغث ًٖ هخاثج مٟاصَا ؤن مجهاط ماصة الٟلؿٟت بجي ٖلى
ؤؾاؽ اإلا٣اعرت الٟلؿٟيت بط وعص في وزي٣ت البرامج والخىظحهاث التربىيت الخانت بخضعيـ ماصة الٟلؿٟت ؤن الهض ٝألاؾاؽ
للمجهاط َى حٗليم الخٟلؿ ،٠وطل ٪بة٦ؿاب الخلميظ ال٣ضعاث الٟلؿٟيت الغثيؿت ٧األق٩لت واإلاٟهمت والدجاط،بياٞت بلى
خغم مجهاط الٟلؿٟت ٖلى الخٗلم الظاحي ٦خىظه جغرىر بيضاٚىجي وصيضا٦خي٩ي يديل ٖلى ببيضاٚىظيت الٟ٨اياث التي
جضٖى بلى الض ٘ٞباإلاخٗلم بلى بىاء مٗاعٞه وصعاياجه باالٖخماص ٖلى بم٩اهاجه الخانت صازل ٗٞل حٗليمي حٗلمي ي٩ىن ٞيه
ٞاٖال ،و ٤ٞاؾتراجيجياجه اإلاٗغٞيت الخانت ،وَظا ما ٖبر ٖىه اإلاجهاط بالهيٛت الخاليت " مماعؾت الخٗلم الظاحي الهاصٝ
وؤلايجابي والٟٗا.)1( ٫
يك٩ل حٗلم الٟلؿٟت اإلاىار اإلاالثم لبىاء الخٗلماث ورالخالي حٗلم ال٣ضعاث واإلاهاعاث والٟ٨اياث اإلايكىصة  .يخٗل ٤ألامغ َىا
بٗمليت بعاصيت ج٣ىم بها الظاث (اإلاخٗلم ) لخمل ٪وجُىيغ اإلاٗاع ٝوالٟ٨اياث ،وجخمحز ب٩ىجها مكغوٖا للخىميت الصخهيت
والا٦دؿاب بك٩ل مىٓم٦ ،ما حٗخبر بمشابت جضبحر طاحي للمىاعص وللىؾاثل البيضاٚىظيت ،وَظا يٟيض ؤن الظاث هي اإلاهضع
ألاؾاؽ لخٗلمها ،ورالخالي ٞهي التي جمخل ٪ؾلُت ج٩ىيجها باٖذباعَا طاجا واٖيت وٞاٖلت ومىخجت(.)2
ج٨مً ؤَميت َظا الىمِ مً الخٗلم في جدىيغ ؤؾاسخي في ج٣ؿيم ألاصواع والىْاث ٠بحن الخالميظ واإلاضعؽ وٖمليت
الخضعيـ ،خيض يخمشل صوع اإلاضعؽ في ج٨غيـ الخٗلم الظاحي وفي حٗؼيؼ ٞغصيت ٧ل مخٗلم ٖلى خضة ،وال٣يام بمهام الخىظيه
وؤلاعقاص وجؼويض الخالميظ بالٗضيض مً الخياعاث في البيئت الخٗليميت ،بط يسخاع الخالميظ اإلاىايي٘ الضعاؾيت بدغيت ب٣ىاٖت
٧املت ،ؤما صوع الخلميظ ٞحرج٨ؼ ٖلى ال٣ضعة ٖلى الازخياع واإلاكاع٦ت في جدضيض ألاوكُت ،واإلاىايي٘ وال٣ضعة ٖلى نياٚت
الخ٣اعيغ واجساط ال٣غاع
يخطر مً زال٢ ٫غاءجىا إلاخىن الخىظحهاث التربىيت ٞ...يما يسو اإلا٣اعرت الٟلؿٟيت ؤن مجهاط الٟلؿٟت لم يدضص بك٩ل
ص٢ي ٤اإلا٣هىص باإلا٣اعرت الٟلؿٟيت ،وبهما ا٢خهغ ٖلى بقاعاث ٖامت صون بخاالث مغظٗيت هٓغيت وريضاٚىظت ،يدؿم
الخُاب الغؾمي في َظا الؿيا ١بُاب٘ الؿُديت والٗمىميت ،زانت في خضيشه ًٖ اإلا٣اعراث البيضاٚىظيت وألاصواث
الضيضا٦خي٨يت ،خيض يٛيب ٞيه الخدضيض ؤلاظغاجي.
زاجمت :
يم ً٨ان وؿخيخج ؤن خًىع اإلاٗغٞت الٟلؿٟيت في الىؾِ اإلاضعسخي ًٖ َغي ٤الى٣ل الضيضا٦خيخ٩ي َى ؾٟغ بما َى
ٖبىع لؤل٩ٞاع وللىٓغياث مً مجا ٫بلى آزغ وَى ؾٟغ مدٟى ٝبالخىظـ والاختراؽ ٞمً ظهت بن َظا الؿٟغ ال يخم
بضون زؿاعة ،طل ٪ؤن زهىنيت ؤلاَاع اإلاضعسخي جٟغى ٖلى اإلاٟاَيم والىٓغياث وهي في مؿاعَا الخ٨يٟي ،الخسلي ٖما
 -259ادلملكة ادلغربية ،وزارة الرتبية الوطنية  ( ...نونرب  :)2007التوجيهات الرتبوية والربامج اخلاصة بتدريس مادة الفلسفةبسلك الثانوي التأىيلي،
مديرية ادلناىج ،الرباط .ص .18
 - 2اخلطايب عز اؿدين ( :)2010الدرس الفلسفي كمجاؿ للتعلم الذايت ،رللة عامل الرتبية ،العدد  ، 19مطبعة النجاح اجلديدة  ،الدار البيضاء
ص.507
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جخمخ٘ به مً نغامت وص٢ت وهي في مىبٗها ألا٧اصيمي ألانلي ،خيض بن اجساط ٖىهغ مً ٖىانغ اإلاٗغٞت الٟلؿٟيت
مىيىٖا للخٗلم ال بض ؤن يازغ بٗم ٤في َبيٗت َظا الٗىهغ بالىٓغ بلى الخدى ٫الظر لخ ٤ألاؾئلت التي وي٘ مً ؤظل
ؤلاظابت ٖجها في البضايت.
يبضو مما ؾب ٤ؤن جضعيـ الٟلؿٟت وا ٘٢في ٢بًت زالر ؤُ٢اب ال ي٣ضع ٖلى الٟغاع مجهاٞ ،هى مً ظهت وا ٘٢جدذ يِٛ
اإلااؾؿت التربىيت ال٣اثمت ،ومً ظهت زاهيت مُالب بخد٣ي ٤اإلاهالخت م٘ اليؿيج الش٣افي الضاعط ،ومً ظهت زالشت يُلب
مىه ؤن يسً٘ إلاؿخلؼماث ال٣ى ٫الٟلؿٟي طاجه وبال ٣ٞض اإلااَيت التي جسهه٨ٞ،ي ٠ج٣ضع الٟلؿٟت ٖلى زضمت زالزت
ؤؾياص في آلان هٟؿه؟
ولهظا الاٖخباع خاولىا في َظا اإلا٣ا ٫مٗالجت مؿإلت الى٣ل الضيضا٦تي٧ي في الضعؽ الٟلؿٟيت اهُال٢ا مً الى٢ىٖ ٝىض
ؤَم الهٗىراث التي جُغخها اإلاماعؾت البيضاٚىظيت الهٟيت ،خيذ جبحن ؤن َىا ٥نٗىراث جغجبِ بُبيٗت الخُاب
الٟلؿٟي هٟؿه ؾىاء مً خيض جغظمخه ؤو جبليٛه  ،بياٞت بلى اإلاخٗلم الظر يى٣ل بليه َظا الخُاب ويغوعة مساَبخه
مٗغٞيا ووظض اهيا ومٗغٞيا ،و٦ظل ٪اإلاضعؽ ها٢ل َظا الخُاب باٖخباعٍ الىؾيِ بحن اإلاٗغٞت الٟلؿٟيت واإلاخٗلم ،واقغها
با٢خًاب بلى جهىع اإلاجهاط اإلاضعسخي اإلاٛغبي للضعؽ الٟلؿٟي وما ي٣ىم ٖليه مً مباصت ومغج٨ؼاث ،واؾخيخجىا ؤهه ال يمً٨
للمماعؽ البيضاٚىجي للضعؽ الٟلؿٟي ؤن يؿخٛجي ًٖ ؤلاؾهاماث التي ج٣ضمها ٖلىم التربيت في ما يسو الٗمليت
الخٗليميت الخٗلميت بغمتها وٖمليت الى٣ل الضيضا٦خي٩ي بهٟت زانت خيض اؾخٟاصث َظٍ ألازحرة بالٟٗل ،في ٦شحر مً
ظىاهبها ،مما ونلذ بليه الضعاؾاث وألابدار في ٖضص مً ٞغوٕ ٖلىم التربيت ،زانت ما يخهل مجها بك٩ل مباقغ باٗٞ٫ل
الخٗليمي وبكغوٍ بهجاػٍ.
وَ٨ظا جم اؾدشماع مُٗياث ٞلؿٟت التربيت في جدضيض ؤَضا ٝالتربيت و٢يمتها وبم٩اهاتها وخضوصَا ٦ .ما جم اؾدشماع
مُٗياث ؾي٩ىلىظيت التربيت في جدضيض ؤؾاليب الخٗامل م٘ اإلاخٗلم  .وجم ٦ظل ٪اؾدشماع مُٗياث ؾي٩ىؾىؾيىلىظيت
التربيت في عنض الٓىاَغ الؿي٩ىؾىؾيىلىظيت الؿاثضة صازل الٟهل ،ووعي مؿخىي الٗال٢اث بحن اإلاخٗلمحن واإلاضعؽ،
ويبِ ٖىامل جدؿحن مىار الٟهل لي٩ىن ؤعييت حٗلم مالثمت خ٣ا  .وجم ؤيًا اؾدشماع مُٗياث ؾىؾيىلىظيت التربيت
في بصعا ٥ووعي البٗض الاظخماعي الظر يخد٨م في الٗمليتالخٗليميت الخٗلميت ومسخل ٠الخإزحراث التي يدضثها ٞحها .ولهظا
ؤنبذ لؼاما ٖلى الضاعؾحن واإلاماعؾحن لٗمليت الخٗليم ،ؤن يخمشلىا ٖضصامً اإلاٟاَيم والخهىعاث التي حؿدىض بلحها
اإلاماعؾت الضيضا٦خي٨يت للضعؽ الٟلؿٟي ،وللجهىى بهظٍ اإلاماعؾت هىص ي بما يلي:
 جم٨حن الباخشحن الضا٦خي٨يحن اإلاهخمحن بالضعؽ الٟلؿٟي مً عئيت قمىليت ومؿخ٣لت للمًامحن واإلادخىياث الضعاؾيتب٨يٟيت حؿمذ باإلمؿا ٥ب٩اٞت مخٛحراث ومُٗياث ٖمليت الخٗلم.
 ججاوػ الخهىع البيضاٚىجي الظر يغي ؤن الاَخمام بصخو الخلميظ َى ؤوؿب ؾبيل لخدضيض َغ ١الخضعيـ اإلاالثمتهدى جهىع ظضيض يغي بان جغ٦حز الاَخمام باإلاٗغٞت يًمً الاهخ٣اء الجيض للمدخىياث الضعاؾيت ولُغ ١جبليٛها .
 يغوعة مهاص٢ت الٟالؾٟت ٖلى ؾالمت اإلاٗغٞت اإلاضعؾيت وٖلى مضي ٢غبها مً اإلاٗغٞت الٗاإلات . يغوعة ابخٗاص اإلاٗغٞت الٟلؿٟيت اإلاضعؾيت ًٖ اإلاٗغٞت اإلابخظلت الغاثجت في اإلاجخم٘. -يغوعة الاَخمام بال٤يايا وؤلاق٩االث الجضيضة في الٟلؿٟت والبدض الٗلمي.
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 يغوعة اهٟخاح الضعؽ الٟلؿٟي ٖلى ٖلىم التربيت وٖلم الىٟـ.ناةمت اإلاغحؼ :
 .1ؤخمض قبكىب (يىليىػ  " :) 1992مضزل بلى بيضاٚىظيا اإلاىاص " مجلت الضعاؾاث الىٟؿيت والتربىيت " الٗضص -13
مُبٗت الىجاح الجضيضة – الضاع ا٫بيًاء  ،اإلاٛغب .
 .2الخُابي ٖؼ الضيً ( :)2010الضعؽ الٟلؿٟي ٦مجا ٫للخٗلم الظاحي ،مجلت ٖالم التربيت ،الٗضص  ، 19مُبٗت
الىجاح الجضيضة – الضاع البيًاء  ،اإلاٛغب.
 .3اإلامل٨ت اإلاٛغريت ،وػاعة التربيت الىَىيت  ( ...هىهبر  :)2007الخىظحهاث التربىيت والبرامج الخانت بخضعيـ ماصة
الٟلؿٟتبؿل ٪الشاهىر الخإَيلي ،مضيغيت اإلاىاهج.
 .4الخؿحن سخبان ( يىايغ  :) 1992ألامشلت في صعؽ الٟلؿٟت ،مجلت البدض الضيضا٦خي٩ي" صيضل٨خي٩ا" الٗضص .2
 .5بغرؼر ٖبض هللا ( : )2015جضعيـ الٟلؿٟت وحٗلم الخ٨ٟحر الى٣ضر  ،صاع الخىخيضر  ، 1ٍ ،الغراٍ ،اإلاٛغب.
 .6بغرؼر ٖبض هللا (ؤ٦خىرغ  :)2015نىعة اإلاخٗلم في هٓغياث الخٗلم  ،مً الظاث اإلاىٟٗلت بلى الظاث الٟاٖلت  ،مجلت
ٖلىم التربيت  ،الٗضص  .63مُبٗت الىجاح الجضيضة – الضاع البيًاء  ،اإلاٛغب.
ٚ .7اؾخىن مياالعر (ٖ :)1989لىم التربيت والضيضا٦خي ،٪جغظمت اخمض ؤوػر ،مجلت الضعاؾاث الىٟؿيت والتر بىيت ،
الٗضص الٗاقغ مُبٗت الىجاح الجضيضة – الضاع البيًاء  ،اإلاٛغب.
 .8لىعوـ ٧ىعهى ،ؤالن ٞغهيى ( :)2003الخُاب الضيضا٦خي٩ي  .ؤؾئلخه وعَاهاجه  .جغظمت ٖبض اللُي ٠اإلاىصوي ٖ .ؼ
الضيً الخُابي  /1ٍ .ميكىعاث ٖالم التربيت  .الضاع البيًاء.
 .9مدمض البرَمي (ماعؽ  " :)1994مضزل بلى صيضا٦خي ٪مىاص اللٛت الٗغريت ،هدى جإؾيـ ابؿديمىلىظيت مضعؾيت
"اإلاجلت التربىيت ،الٗضص الغاب٘ ،مُبٗت الىجاح الجضيضة – الضاع البيًاء  ،اإلاٛغب.
.10مدمض الُاَغ بً ٖاقىع(بضون جاعيش ) :ؤليـ الهبذ ب٣غيب؟ ،الكغ٦ت الخىوؿيت للخىػي٘.
.11مدمض ؤيذ مىحى (يىايغ  : ) 1992صيضا٦خي ٪الٟلؿٟت  :ؤؾئلت الخإؾيـ ومىُل٣اث البىاء ،مجلت البدض
البيضاٚىجي "صيضا٦خي٩ا" الٗضص .2
-.12مدمض خمىص (ماعؽ ً٢ :)2002ايا الى٣ل الضيضا٦خي٩ي للمٗغٞت – اإلاجلت التربىيت – الٗضص  8مُبٗت الىجاح
الجضيضة – الضاع البيًاء  ،اإلاٛغب .
ٖ.13بض ال٨غيم الخُابي ( :)2002مؾاعاث الضعؽ الٟلؿٟي باإلاٛغب -خىاع الٟلؿٟت والبيضاٚىظيا ،ميكىعاث ٖالم
التربيت 1ٍ ،مُبٗت الىجاح الجضيضة – الضاع البيًاء  ،اإلاٛغب.
ٖ.14ؼيؼ لؼع٢ :)2002( ١غاءة في الاخغاظاث الخٟيت للخ٩ىيً الٟلؿٟي  ،مجلت ٨ٞغ وه٣ض  ،الٗضص .48
15. Althusser ,l, ( 1976): Idéologie etappareils idéologiques d’état , la pensée , N 151, In position ,éd
Sociales.
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16. Boudon, R,(1973): L’inégalité des chances, la mobilité sociale dans les societies industrielles, paris
,éd A.Colin
17. Bourdieu et Passeron ( 1964): Les héritiers , les étudiants et la culture, paris , éd.Minuit
18. Bourdieu et Passeron (1970) : La reproduction, elements pour une théoried'enseignement, Paris ,
éd.Minuit
19. Cherkaoui,M,( 1979) les paradoxes de la réussite scolaire: sociologie compare des systemes
d’enseignement , paris , PUF
20. E.De corte et autre (1979): les fondements de l’action didactique ,ed de Boeck
21. F.Rollin (1982): L’éveil philosophique, UNAPEC,
22. Ibaaquil ,L,( 1987) : Mobilité soclale et passage par l’école au maroc, Université Paris V : Thése
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الخيكئت الاحخماغُت للُكل و اوػٍاؾاث الػالم الاقتراض ي
أ.ؾ ـ ـً ــاب ً ـم ـُـ ـى ــت/حامػت مدمض إلاحن صباؾحن،ؾُُل 2

ملخ ـ ــو :
عٚم ما جمسٌ ًٖ الٗىإلات ومً الىؾاثل الخ٨ىىلىظيت اإلاخُىعة والاهترهذ واإلاىا ٘٢الال٨تروهيت والضوع الغثيسخي الظر
جلٗبه في جد٣ي ٤ؤلاٞاصة لبٌٗ ألاَٟا ٫ؾىاء مً الىاخيت الٗلميت ؤو الخش٣يٟيت ؤو الترٞحهيت بال ؤجها ؾالح طو خضيً
يؿاَم في بخضار َىة وزلل في ج٩ىيً شخهيت بٌٗ ألاَٟا ،٫الؾيما في ْل ٚياب الغ٢ابت ألاؾغيت ٖىض ولىط الُٟل
للٗالم الاٞتراضخي إلاؤل وحٗىيٌ الٟغا ٙالىٟسخي والش٣افي مما يك٩ل الالجىاػن في الٗالم الاظخماعي الىا٢عي ويؿاَم في
اهدغا ٝالُٟل.
وَظا ما صٖا بلى حؿليِ الًىء ٖلى بق٩اليت الٗالم الاٞتراضخي وجإزحرٍ ٖلى الُٟل مً زال ٫بؾ٣اَاجه ٖلى جيكئخه
الاظخماٖيت .جىىيغ وجىٖيت ألاؾغة ٦ماؾؿت ماَلت في الخيكئت الاظخماٖيت الؿليمت للُٟل في خمايخه مً الٗالم
الاٞتراضخي في ْل الاؾخٟاصة مً الخُىع الخ٨ىىلىجي صون اإلاؿاؽ باألزال٢ياث وال٣يم اإلاخٗاعٖ ٝلحها صيييا ومجخمٗيا.
مً زال ٫مالمؿت اإلا٣اعراث اإلاٟاَيميت الخاليت  :الُكل ،اإلادُِ ألاؾغي ،الػالم الاقتراض ي باإلياٞت بلى جدليل
اإلاد٩اث الٗالث٣يت اإلاخمشلت في  :الخيكئت الاحخماغُت ،الغنابت ألاؾغٍت ،الخُىع الخٌىىلىجي.

مهضمـ ـ ــت:
ؾاٖض الخُىع الخ٨ىىلىجي ٖلى جُىع مسخل ٠ظىاهب اإلاجخمٗاث خيض م٨جها مً ٖبىع ال٣اعاث بىاؾُت ؤظهؼة مىنىلت
بإؾال ٥ومخمىيٗت في م٩ان زابذ حؿهل الخٗامالث صون الخاظت بلى الخى٣ل اإلا٩اوي ،م٘ جىٞحر الخضماث والخياعاث
اإلاخىىٖت للمخٗاملحن مٗهاٚ ،حر ؤن الاؾخٗما ٫الٛحر الٗ٣الوي لها ظٗل مً الهٗب بم٩ان جالفي وججاوػ الخإزحراث الؿلبيت
التي ظغٞها الخياع الخ٨ىىلىجي في بٌٗ الىىاحي ،مً يمجها الىاخيت الاظخماٖيت زانت في جإزحرَا ٖلى ألاَٟا ٫الظيً
يمشلىن الٟئت ألا٦ثر خؿاؾيت في المظخم٘ وؤَم ٢اٖضة حك٩ل ع٦حزجه اإلاؿخ٣بليت ،الؾيما في ْل ٚياب الغ٢ابت ألاؾغيت
والخملو مً بٌٗ اإلاؿاولياث ججاٍ ألاَٟا ٫بما بك٩ل م٣هىص ؤو ٚحر م٣هىص.
مما يؿخضعي وي٘ بؾتراجيجيت ج٣ىم ٖلى ؤؾـ ؾليمت و٢ىيمت في ْل خمايت ٢اهىهيت مدليت وَىيت وؤزغي صوليت لًمان
ظمي٘ خ٣ى ١ألاَٟا ،٫بياٞت بلى حك٨يل وج٩ىيً طاحي ابخضاء مً مغخلت الىالصة مً زال ٫الاٖخماص ٖلى ٖمليت بىاء
وجىميت ألاَٟا ٫اؾدىاصا بلى الغ٧اثؼ ألاؾاؾيت في حك٨يلها ،اهُال٢ا مً ٢اٖضة الخيكئت الاظخماٖيت ٗ٦مليت ؤؾاؾيت
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مىىَت بها ألاؾغة ٦ماؾؿت ماَلت بياٞت بلى الخيكئت اإلاجخمٗيت التي جلٗب صوعا ج٨ميليا لضوع ألاؾغة لخد٣يَ ٤ضٝ
ج٩ىيً جغؾاهت قبابيت ٢ىيت حك٩ل الضعٕ اإلاخحن والخهً الظر جدخمي به الضو ٫ويك٩ل ٢ىام وؤؾاؽ جُىعَا.
 )Iمكاَُم الضعاؾت:
- 1الخيكئت الاحخماغُت:
في ٖلم الاظخمإ حٗجي الٗمليت التي يخٗلم مً زاللها ألاٞغاص ؤهماٍ الخهغ ٝوالخ٨ٟحر الؿاثضة في مديُهم ،وصمجهابصخهيتهم .بط ال جخم ٖمليت الا٦دؿاب بُغي٣ت ٞىعيت بل جخم ٖبر مغاخل يغوعيتٞ ،االؾديٗاب يدهل جضعيجيا بٗض
مغخلت هطج٦ ،ما ؤ٦ض ٖلحها ظىن بياظيه في صعاؾخه خى ٫ج٩ىيً الخ٨م ألازالقي ٖىض ألاَٟا.٫
الاججاٍ الاظخماعي يغي ؤجها :جضعيب ألاٞغاص ٖلى ؤصواعَم اإلاؿخ٣بليت ،لي٩ىهىا ؤًٖاء ٞاٖلحن في اإلاجخم٘ ،وجل٣جهم ال٣يموالٗاصاث والخ٣اليض والٗغ ٝالؿاثض في اإلاجخم٘ لخد٣ي ٤الخىا ٤ٞبحن ألاٞغاص ورحن اإلاٗايحر وال٣ىاهحن الاظخماٖيت.
الخيكئت الاظخماٖيت :هي الٗمليت التي يخٗلم بها ألاَٟا ٫ؤو ألاًٖاء اإلاؿخجضون ٝراإلاجخم٘ ؤؾاليب الخياة في مجخمٗهم.وهي الىؾِ ألاو ٫وال٣ىاة ألاؾاؾيت التي يجغر ٞحها ه٣ل الش٣اٞت واهخ٣الها ٖلى مضي ألاظيا.٫
 الخيكئت الاظخماٖيت :هي الٗمليت التي حٗلم الُٟل ٦يٟيت الخٗامل والخٟاَم م٘ آلازغيً ،ويهبذ بمىظبها ٧اثىااظخماٖيا وجخًمً َظٍ الٗمليت ثٖليم الٗاصاث الاظخماٖيت والاؾخجابت للمشحراث الغمؼيت ،وحؿاٖض الٟغص ٖلى الخ٨ي٠
والخالئم م٘ بيئخه الاظخماٖيت ويخم اٖترا ٝالجماٖت به ويهبذ مخٗاوها مٗها وًٖىا ٟ٦اا ٞحها.
حكتر ٥الخٗغيٟاث في ؤن الخيكئت الاظخماٖيت هي الٗمليت التي يخم بمىظبها الخُبي٘ والضمج الاظذماعي للُٟل في اإلاديِ
الاظخماعي الظر ييخمي بليه ،ومً زاللها ي٨دؿب الش٣اٞت وال٣يم والٗاصاث التي جترظم مً زال ٫ؾلى٦ياجه وحٗامالجه
وجٟاٖله م٘ آلازغيً ،بط مً زال ٫الدكب٘ بها يخم ً٨مً الخٛلب ٖلى ؤزُاع الٗالم الاٞتراضخي وما يىجم ًٖ الخيكئت
الال٨تروهيت.
- 2الػالم الافجغاض ي:
 الاٞتراضخي يٗجي :قيئا ما يىظض مً خيض الخإزحر وليـ في الىا ،٘٢ويٟهم ٖلى ؤهه وا٢عي ،ناع مىظ ؤوازغ الشماهييياثيضٖ ٫لى الخسييل الظر جدضزه الىؾاثل الخ٨ىىلىظيت .
 يهى ٠ظان بىصياع في ٦خاب اإلاهُىؼ والانُىاع مهُلر الاقتراض ي ٖلى ؤهه ييخمي بلى نى ٠الخسييل ،ألقياءليؿذ واٗ٢يت ل٨جها جمشيالث جدل في الجهايت مدل الىا. ٘٢
 وعص في نامىؽ أيؿكىعص الاهجلحزر يدمل مٗجى :ؤهه جهىيغ خاؾىبي للىا ٘٢يُٗي للمكاَض اهُباٖا بإهه واٗٞ ٘٢لييم٨ىه الخٗامل مٗه .
 1جيل فرييوؿ :ترمجة أنساـ زلمد األسعد ،معجم مصطلحات علم االجتماع ،دار ومكتبة اذلالؿ ،بريوت ،2011 ،ص.157
 2فارس بن الشيخ احلسني :التنشئة االجتماعية http://ibtesamh.com/showthread-t_288486.html
 3أنتوين غدنز :علم االجتماع – مع مدخالت عربية ،-ترمجة فايز الصباغ ،ط ،4ادلنظمة العربية للرتمجة ،بريوت ،لبناف ،2001 ،ص.87
 4عبد الرمحاف العيسوي :سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،1985 ،ص ص184 ،183
 5طوين بينييت وآخروف  :مفاتيح اصطالحية جديدة – معجم مصطلحات الثقافة واجملتمع ،ترمجة سعيد الغامني ،ط  ،1ادلنظمة العربية للرتمجة ،بريوت،
لبناف ،2010 ،ص.104
 6ادلرجع نفسو ،ص.105
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 الٗالم الاٞتراضخي َى :وؾيلت وؤصاة لخضمت ؤلاوؿان وؾٗاصجه ،وليـ ٚايت في خض طاتها ،ل ً٨جٟاٖل ٖىانغالخ٨ىىلىظيا م٘ بًٗها البٌٗ في مسخل ٠الٗلىم ؤَلَ ٤ا٢ت َامت جٟى ١ؤَميتها و٢ىتها الٗىانغ الضازلت ٞحها .
 َى بغهامج زالسي ألابٗاص يخٟاٖل اإلاؿخسضمحن ٞيه مك٩لحن ما يٗغ ٝبالخياة الاٞتراييت ،و٢ض جدا٧ي الٗالم الخ٣ي٣يؤو ٢ض ي٩ىن زياليا ؤو مشاليا ،بط يخم الخىظه هدىٍ بهٟخه وؾيلت للٗب والدؿليت والترٞيه ،ل ً٨ال ي٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى
ألالٗاب ،بل يخىاظض ٞيه مسخل ٠ما جخسيله مً اخخياظاث ،و٧ل ما َى مىظىص ٗٞليا في الخياة الخ٣ي٣يت .
ورالخالي جخ ٤ٟالخٗغيٟاث خى ٫ؤن الٗالم الاٞتراضخي َى الٗالم اإلاىاػر للٗالم الىا٢عي مً زال ٫مدا٧اجه له بُغي٣ت
جسيليت ،خيض يخمحز بكمىليخه ل٩ل ما يدخىيه الٗالم الىا٢عي ألهه مً وؿيج ورىاء ؤشخام ٗٞليحن ؤو اٞتراييحن مما
يجٗله يدل مدل الٗالم الىا٢عي لضي الٗضيض ممً يؿخسضمىهه ويخٗاملىن مٗه.
 )IIالخيكئت الاحخماغُت يهاغضة أؾاؾُت في جىمُت الُكل:
جلٗب الخيكئت الاظخماٖيت صوعا َاما ٖبر مسخل ٠اإلاغاخل الٗمغيت في ا٦دؿاب الُٟل مسخل ٠الخهاثو التي جاَله
لالهضماط في الخياة الاظخماٖيت والدكب٘ بالش٣اٞت اإلاجخمٗيت التي حك٩ل لضيه هٓام ؤزالقي يبلىع مباصثه و٢يمه ويىمي
٢ضعجه الظاجيت مما يُٗيه الخهاهت ال٩اٞيت إلاىاظهت مسخل ٝاإلاساَغ التي تهضص وظىصٍ ٨٦يان اظخماعي.
والخيكئت الاظخماٖيت جم ً٨الُٟل مً الخ٨ي ٠الاظخماعي صازل مجخمٗه ومديُه مً زال ٫ا٦دؿاب ال٣يم والٗاصاث
واإلاٗايحر التي جدضص نالخه في الخياة الاظخماٖيت وحؿهل اهضماظه ٞحها ،ويم ً٨اٖخباع الخيكئت الاظخماٖيت ظؼءا مً
الخيكئت الش٣اٞيت التي يغي "َحرؾٌىقُدـ" ؤجها جد٧ ٤٣ل ؤهىإ ؤلاقبإ الٟغصيت وال ج٣خهغ ٖلى جد٣ي ٤الخ٨ي ٠م٘
الخياة الاظخماٖيت٦ ،ما ؤجها جمخض م٘ ٖمغ الٟغص.
خيض يغي بياص ؤخمض مدمض ؤن الخيكئت الؿليمت للُٟل مىظ نٛغٍ حؿاٖضٍ ٖلى جد٣ي ٤طاجه ،وؤ٦ض ٖلى يغوعة الالتزام
في الؿلو ٥بمٗايحر ألازال ١الغؾميت وٚحر الغؾميت الىاعصة في الضيً وز٣اٞت اإلاجخم٘.
وَظا ما يبرػ ؤَميت الخيكئت الاظخماٖيت في حٗبئت الُٟل مىظ الهٛغ بش٣اٞت اإلاجخم٘ ألانلي الظر ييخمي بليه ،خيض
جلٗب صوعا ٦بحرا في ج٩ىيىه ون٣ل شخهيخه مما يجٗله يبخٗض ًٖ اإلاساَغ الاظخماٖيت التي ٢ض جخمسٌ ًٖ ما ظغٞخه
الٗىإلات مً جُىعاث ج٨ىىلىظيت جمشل ٢البا ظاَؼا مبجي ٖلى م٣اييـ ز٣اٞاث مجخمٗيت ؤزغي مٛايغة.
بط يغي ال٨شحر مً ٖلماء الاظخمإ ؤن الخيكئت الاظخماٖيت جمغ بمغخلخحن ؤؾاؾيخحن:

 1زلمد بدوي :قاموس أكسفورد احمليط عريب اصلليزي ،-أكادمييا انرتناشيوناؿ للنشر والطباعة ،بريوت ،لبناف ،2003 ،ص.1193
 2وجدي زلمد بركات وآخروف  :األطفاؿ والعوامل االفرتاضية" ..آماؿ وأخطار" ،مؤمتر الطفولة يف عامل متغري ،اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة ،شللكة
اؿحبرين ،2009 /5/19-18 ،ص.3
 3ادلرجع نفسو ،ص.4
 4ايكو ىولتكرانس :قاموس مصطلحات االثنولوجيا والفولكلور ،ترمجة زلمد اجلوىري ،حسن الشامي ،ط ،1دار ادلعارؼ ،مصر-130 ،1972 ،
.145
دى الشراكة اجملتمعية يف رلاؿ البحث العلمي والنزاىة العلمية،
 5إياد امحد زلمد إبراىيم :دور اجلامعات يف حتقيق النزاىة العلمية ،ورقة حبثية مقدمة دلنت
ط ،1جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية ،مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء النشر ،الرياض.274 ،2015 ،
91

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

 الخيكئت الاحخماغُت ألاولُت :ج٩ىن في مغخلتي الغياٖت والُٟىلت ،وفيَا يهل الخٗلم الش٣افي بلى ؤ٢صخى صعظاثال٨شاٞت ،خيض يخٗلم ألاَٟا ٫اللٛت وؤهماٍ الؿلى ٥ألاؾاؾيت التي حك٩ل ؤؾاؽ مغاخل الخٗلم الالخ٣ت ،وي٩ىن اإلاديِ
ألاؾغر َى الٟاٖل اإلاازغ وألا٦ثر ؤَميت في َظٍ الٟترة.
 الخيكئت الاحخماغُت الثاهىٍت :جدضر في ٞترة الخ٣ت مً الُٟىلت وحؿخمغ ختى ؾً البلى ،ٙوٞحها جخىلى مجمىٖت مًالٗىامل (ظماٖاث ألا٢غان ،اإلااؾؿاث ،وؾاثل الاجها ٫وؤلاٖالم ،م٩ان الٗمل) بٌٗ ألاصواع واإلاؿاولياث التي ٧اهذ
ج٣ىم بها الٗاثلت ٦خٗليم الٟغص مىٓىماث ال٣يم واإلاٗايحر واإلاٗخ٣ضاث التي حك٩ل ألاهماٍ والٗىانغ ألاؾاؾيت في الش٤اٞت.
)IIIصوع ألازالم في جدهُو الخيكئت الاحخماغُت:
حٗبر ألازال٢ ًٖ ١يم اإلاجخم٘ ومشاليخه ،وؤهماٍ الؿلى ٥والٛاياث اإلاُلىرت وجٟدهها بُغي٣ت ه٣ضيت الزخباع صختها ،مما
ياصر لهياٚت ٢يم ظضيضة .
ٞاألزال ١هي بمشابت ٢اهىن اظخماعي جماعؽ الًبِ الاظخماعي الُىعي مما يجٗل مًَاقبه ٢اهىن عؾمي ل ً٨بُغي٣ت
بعاصيت صون ي ِٛمً ؤر ظهتٞ ،هي جدضص الؿلى ٥وما ييبػي بجباٖه وما ييبػي الخسلي ٖىه.
ٞا٦دؿاب الُٟل ألزال ١اإلاجخم٘ الظر يدخًىه وحكبٗه بها يضٖم جيكئخه ،و يك٩ل لضيه هىٕ مً الخىاػن مً الىاخيت
الاظخماٖيت مما يمى٘ اهجغاٞه وعاء ؤزال٢ياث صزيلت حؿبب له ؤمغاى هٟؿيت ٧اهٟهام الصخهيت ؤو اػصواظيتها ؤو
حؿهل اهدغاٞه ألازالقي ًٖ اإلاىٓىمت ال٣يميت اإلاجخمٗيت ألن الُٟل ؾهل الخُب٘ في اإلاجخم٘ الظر يٗيل ٞيه ،وبطا ٧ان
اإلاجخم٘ طو مٗضٖ ٫الي في الاهدغاٞاث ٞان الُٟل يجض هٟؿه مخٟاٖال م٘ الجماٖاث التي يٗيل ٞحها وطل٧ ٪ىن ؤن
الؿلى ٥الاهدغافي ييخ٣ل ًٖ َغي ٤الخٗلم وليـ ؾلى٧ا مىعوزا.
 )IVالىؾاةل اإلاؿاغضة غلى جغؾُش الخيكئت الاحخماغُت للُكل:
حؿاٖض في ٖمليت الخيكئت الاظخماٖيت للُٟل مجمىٖت مً الىؾاثل بطا جم اؾخٛاللها بالُغي٣ت اإلاىاؾبت والجيضةٞ ،ةجها
وٗ٢ها ٖلى هٟىؽ ألاَٟا ٫ي٪ون ٢ىيا ويك٩ل مىهجا ؤنيال في حك٨يل َىيتهم ومً ؤَمها هجض مايلي:
 - 1اإلادُِ ألاؾغي :خيض ج٣ىم ألاؾغة (ألابىيً وؤلازىة وألا٢اعب) بخإمحن مُالب الخيكئت الاظخماٖيت والغٖايت
اإلاُلىرت ،و ٖلى الُٟل ؤن يؿل ٪الؿلى ٥اإلاخىا ٤ٞواإلاُلىب في بَاع مٗايحر وؤهماٍ ؾلى٦يت مُلىرت و م٢بىلت ٩ٞ ،لما
ج٣ضم الُٟل في الٗمغ ٞةن ٢ىي الغصٕ الخاعظيت الهاصعة مً ألابىيً جهبذ ٢ىي طاجيت صازليت في يمحر الُٟل الظر
يخ٩ىن ًٖ َغي ٤بى ٪ال٣يم ألازال٢يت للىالضيً وبٗض الدكب٘ بها جهبذ ٢يم الُٟل هٟؿه.

 1أنتوين غدنز :مرجع سابق ،ص.87
 2إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف :معجم مصطلحات عصر العودلة – مصطلحات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وإعالمية  ، -دار النشر
والتوزيع االلكرتوين للكتب العربية ،دوف سنة نشر ،ص .31
 3عبد الرمحاف بدوي :موسوعة الفلسفة ،اجلزء األوؿ ،ط ،1ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت.320 ،1984 ،
 4رشاد أمحد عبد اللطيف :أساسيات الدفاع االجتماعي يف اخلدمة االجتماعية ،ط ،1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،2007 ،ص.62
 5ادلرجع نفسو  ،ص.61
 6عبد الرمحاف العيسوي :مرجع سابق ،ص.147
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 - 2اإلادُِ الػام :يلٗب اإلاديِ اإلاجخمعي الٗام صوعا َاما في ٕمليت الخيكئت الاظخماٖيت ل٩ىهه يٗض ؤلاَاع الٗام الظر
يكمل ال٩ل يمً صاثغجه و٧ل ما يسغط ًٖ هُا٢ه يٗض ٚحر ؾىر٧ :الخسل ٤بٛحر ٢يمه وٖضم بجبإ ٖاصاجه وج٣اليضٍ
اإلاخٗاعٖ ٝلحهاٞ ،هى يًبِ الؿلى ٥مً زال ٫مداولت امخهام الجؼء (الُٟل) وصمجه في ال٩ل (ؤٞغاص اإلاجخم٘).
 - 3اإلاضعؾت :خيض ؤن جإزحر اإلاٗلمحن والغٞا ١في اإلاضعؾت يلٗب صوعا ٦بحرا في ه٣ل وجغؾيش بٌٗ ال٣يم والخٗامالث لضي
الُٟل ،مما يجٗلها ٖىهغ مهم وٗٞا ٫في الخيكئت الاظخماٖيت للُٟل.
 - 4يخب ونهو ألاَكاُٞ :هي حؿاٖض ٖلى ٚغؽ ٢يم ؤزال٢يت في الُٟل مً زال ٫عوايت ٢هو مؿخىخاة الضعوؽ و
اٖ٫بر مً الىا ٘٢بهىع وعؾىماث ٦غجىهيت ملىهت حكض الُٟل وجازغ ٞيه وجدٟؼٍ ٖلى ٢غاءتها.
 - 5الخلكاػ :يؿاٖض ٖلى ٖمليت الخيكئت الاظخماٖيت مً زالٖ ٫غى بغامج وخهو ؤَٟا ٫وؤٞالم ٦غجىهيت وعؾىم
مخدغ٦ت بُغي٣ت حؿتهىر ألاَٟا ٫وجغسخ ٞحهم بٌٗ ال٣يم والؿلى٦ياث٩ٞ ،ىن ؤجهم في مغخلت جل٣ي ٞان حٗغيهم للهىع
اإلاخدغ٦ت والىاَ٣ت في ؾً مب٨غة يالءم زهىنيت اإلاغخلت الخؿيت الخغ٦يت التي يمغون بها ،وبٗض الاؾخجابت ي٣ىمىن
بالخسؼيً لخهبذ ظؼءا مً عنيضَم الىظضاوي والتربىر وج٩ىن لضحهم ال٣يم والاججاَاث والىعي.
 - 6الاهترهذ :وحٗض مً ؤخضر الىؾاثل وؤ٦ثرَا جُىعا وؤقضَا جإزحرا هٓغا لكمىليتهاٞ ،هي جدخىر وحكمل ما يٗغيه ٧ل
مً الخلٟاػ وال٨خب و٢هو ألاَٟا ،٫بىٞغة ورسياعاث مخىىٖت بياٞت بلى مؼايا ؤزغي وزضماث مخاخت في ٧ل و٢ذ ،بلى
صعظت ؤنبدذ حك٩ل واٗ٢ا آزغ ٖلى الغٚم مً اٞتراييخه وٖضم واٗ٢يخه بال ؤهه بغػ ب٣ىة وهاٞـ الىا ٘٢الاظخماعي بل
وؤنبذ يك٩ل زُغا ٖليهٞ ،خٟاٖل ؤلاوؿان م٘ الخاؾىب يدىله بلى بوؿان اٞتراضخي يٗيل ٖلى الكب٨ت اإلاٗلىماجيت
ويخىانل م٘ ٚحرٍ في ٧اٞت ؤهداء الٗالم ،ليك٩ل بظل ٪خؿب ما يؿميه بً عخىمت "ؤلاوؿىب" مً زال ٫اإلاؼط بحن
2
"ؤلاوؿان والخاؾىب".
 )Vالظهىع الخاعٍخي للػالم الاقتراض ي:
ْهغ الٗالم الاٞتراضخي بٓهىع الاهترهذ (قب٨ت الاجهاالث الٗاإلايت) التي ٧اهذ بخضي زماع الخغب الباعصة٣ٞ ،ض َىعتها في
البضايت خ٩ىمت الىالياث اإلاخدضة في الؿبٗييياث ٦إصاة لخباص ٫اإلاٗلىماث وخمايت الاجهاالث في خالت خضور هجىم هىور،
وجُىعث َظٍ الكب٨ت في الضماهييياث ،وؤنبدذ قب٨ت لخباص ٫اإلاٗلىماث في ألاوؾاٍ الجامٗيت ألا٧اصيميت ،زم جُىعث
3
بلى وؾيلت لالجهاالث ؤلال٨تروهيت ،ل٩ل مً يمل ٪خاؾىرا شخهيا وزِ َاجٟي.
 1998ؤ٦ثر مً 100مليىن شخو %88،مجهم ي٣يمىن في اإلاجخمٗاث الٛغريت والهىاٖيت
خيض بلٖ ٜضص مؿخسضمحها ؾىت
اإلاخ٤صمت ،و٢ض ؤقاعث بٌٗ الخ٣ضيغاث بلى ؤن وؿبت الاؾخسضام جتزايض بيؿب مخٟاوجت بحن اإلاجخمٗاث جٟى ١في بظمالها
4
وؿبت٧ %200ل ؾىت.

 1عبد اهلل اخلياري :ثقافة الطفل وحتديات العودلة ،التدريس رللة كلية علوـ الرتبية العدد ،5السلسلة اجلديدة ،2013 ،ص.31
 2نعيمة رمحاين وزينب دىيمي  :االنرتنت(العامل االفرتاضي ) والعنف الرمزي ،رللة علوـ االنساف واجملتمع ،العدد  ،11جامعة بسكرة ،سبتمرب ،2014
ص370
 3جوردوف مارشاؿ :موسوعة علم االجتماع ،ترمجة زلمد اجلوىري ،اجمللد األوؿ ،ط ،2اجمللس األعلى للثقافة ،2007 ،ص.195
 4أنتوين غدنز :مرجع سابق ،ص.523
93

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

 2033همىا ال
و٢ض ٢ا" ٫عاي يىعػوٍل" الظر يٗخبر اخض ٦باع اإلاسترٖحن وٖلماء اإلاؿخ٣بل ؤن البكغيت ؾى ٝحكهض ؾىت
1
يم ً٨جهىعٍ في ؤصاء ال٩ىمبيىجغاث مما ياصر بلى جًاء ٫الخضوص بحن الخيا ٫والىا "٘٢خؿب .BBC
 )VIزهاةو الػالم الاقتراض ي:
بن الٗىإلات وما هجم ٖجها مً جُىع ج٨ىىلىجي ٞغى َيمىت الٗالم الاٞتراضخي ل ً٨بُغي٣ت َىٖيت بعاصيت ورةؾهام مً
مؿخسضمي الاهترهذ الظر ا٦دؿبىا الهىيت الاٞتراييت ليهبدىا بظل ٪مىاَىى الٗالم الاٞتراضخي ،خيض مهضوا ألاعييت
التي حٗؼػ اهدكاع َظا الٗالم مداولحن حك٨يل واٗ٢يخه اليؿبيت ،وَظا الٗالم ٛ٦حرٍ مً الٗىالم (الىا٢عي ،الخيالي )...
يمل ٪مجمىٖت مً الخهاثو التي جمحزٍ وجُب٘ َىيخه الاٞتراييت مجها مايلي:
 الاهخهاةُت:في الٗالم الاٞتراضخي يخم انج٣اء ألاشخام بُغي٣ت بعاصيت ،خيض يم٢ ً٨بل بياٞتهم الاَالٕ ٖلى ؾحرة خياتهم وؤٖمالهم
واَخماماتهم مً زال ٫البدض ٖجها ٖبر قب٨ت الاهترهذ ،وبٗضَا يخم بٖاعتهم الاهدباٍ ومخابٗت ؤٖمالهم الٗلميت ؤو الٟىيت
خؿب الاَخمام الصخصخي ،ب ٌٛالىٓغ بن ٧اهذ شخهيتهم التي هالذ ؤلاعج اب مُاب٣ت لهم في الىا ٘٢ؤم الٗ٨ـ،
ٞاالَخمام يىهب ٖلى شخهيتهم الاٞتراييت "ألاها آلازغ" ال ٖلى شخهيتهم الىاٗ٢يت ،وبٗض ا٦دكا ٝؾىء في
شخهيتهم الاٞتراييت ؤو الاهؼٖاط مجهم ٞان مجغص ه٣غة ٖلى ؤخض ألاوامغ اإلاخاخت في قب٨ت الٗالم الاٞتراضخي حؿهل ٖمليت
الخسلو مجهم وٖضم الخ٣اَ٘ مٗهم زاهيت.
 اإلاثالُت:وهي مغخلت ج٨ميليت للمغخلت الاهخ٣اثيتٞ ،بٗض اهخ٣اء ألاشخام الاٞتراييحن يخم ج٩ىيً ألاؾغة ؤو اإلاديِ الاٞتراضخي
الخام والظر جم حك٨يله خؿب الىٓغة اإلاشاليت للٟغص وعٚبخه ٞيما يجب ؤن ي٩ىن ٖليه الٗالم الىا٢عي مً مشاليت جامت،
ٚحر ؤهه رنٗب ه٣ل وججؿيض َظا الٗالم الاٞتراضخي في الٗالم الىا٢عي بُغي٣ت ملمىؾت وبهما يخم اٞترايه وؿبيا ،مما
يجٗله يبضو مشاليا في ؤٚلب ألاخىا.٫
 - 3الؿالمت:
ٞمهما بلٛذ صعظت الاؾدياء مً ألانض٢اء وألاشخام الاٞتراييحن ،بال ؤن َظا لً يسل ٠ؤر ؤطي مهما ٧ان هىٖه ٩ٞل
شخيء يدضر في الٗالم الاٞتراضخي يب٣ى خبيـ ظضعان ال٨مبيىجغ ،بل يب٣ى خبيـ الكب٨ت الاٞتراييت وال يهل ؤطاٍ ختى
بلى ال٨مبيىجغ ،وييخهي ٧ل زال ٝوؤطي اٞتراضخي بمجغص  ُ٘٢الاجها ٫بحن ال٨مبيىجغ وظهاػ جىنيل الاهترهذ ،مما يجٗل
الٟغص يٗيل في ؤمً وؾالمت ٖلى ٖ٨ـ الجزاٖاث التي جدضر في اٖ٫الم الىا٢عي ٞةجها ج٩ىن ؤ٦ثر ؤطي ألهه ي٩ىن ملمىؾا.
 )VIIؾلبُاث الػالم الاقتراض ي:
يؿبب الٗالم الاٞتراضخي مجمىٖت مً الاوٗ٩اؾاث الؿلبيت ٖلى الخيكئت الاظخماٖيت للُٟل مجها:

http://annabaa.org/nbanews/69/153.htm
http://blog.omariemran.com/virtual-world
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يٗغى إلاؿخسضمه ٢يم وؾلى٦ياث اإلاجخمٗاث ألازغي التي في خالت ما بطا ٧اهذ مخدغعة ؤو ال جدىاؾب م٘ ٕاصاث وج٣اليض
الضو ٫ؤلاؾالميت ٞةجها جدضر مك٨ال ز٣اٞيا ياصر بلى ازخال ٫الخىاػن الش٣افي صازل الىٓام الاظخماعي.
 حؿبب ألالٗاب الال٨تروهيت اإلاخاخت ٞيه خاالث بصمان لؤلَٟا ٫هٓغا لئلٚغاءاث التي جىٞغَا و٢ضعتها ٖلى ظظب ولٟذاَخمامهم  ،بياٞت بلى ؾعي بًٗها لٛغؽ بٌٗ الُبإ اإلاىاٞيت ألزال ١ألاؾغة واإلاجخم٘ والتي جدمل في َياتها م٩امً
حٗ٨ـ الىىايا الخغيهت ٖلى الٛؼو الش٣افي لؤلَٟا ٫مىظ الهٛغ مً زال ٫جىؾي٘ ٖمليت الاؾخالب الش٣افي ٖبر ألالٗاب ؤو
بضار اللٗبت ،وَظا ما يجٗل مً
ٖبر بٌٗ ؤلاٖالهاث الال٨تروهيت الجاهبيت التي حٗغى ظاهبا في نٟدت ألالٗاب ؤو في ة
اإلاؿخدؿً وي٘ ألاظهؼة التي جهل بحن الُٟل والٗالم الاٞتراضخي في ؤما ً٦مً البيذ ج٩ىن مغثيت للجمي٘ ختى يدؿجى
لؤلبىيً وؤٞغاص ألاؾغة مغا٢بت الُٟل بُغي٣ت ٚحر مباقغة ،وج٣ضيم الىهاثذ وؤلاعقاصاث مما يمىده هىٕ مً الخغيت،
ويىمي ز٣خه بىٟؿه ويؼرص مً صعظت قٗىعٍ باإلاؿاوليت الظاجيت.
 ػياصة مضة م٩ىر ألاَٟا ٫ؤمامه يؿبب الٗؼلت والاهُىاء مما ييخج ؾىء الخىا ٤ٞالىٟسخي والاظخماعي و٣ٞضان ال٣ضعةٖلى الخٗامل م٘ آلازغيً بؿبب ٖضم الخىانل الاظخماعي اإلاباقغ مٗهم (الؾيما في ْل ج٣ؼيم ؤَميت صوع الُٟل في
ألاؾغة وٖضم بقغا٦ه في ظمي٘ اإلاؿاثل وألامىع الٗاثليت ختى يدـ ؤهه قغيٗٞ ٪ا ٫وال يدـ باالٚتراب ويٗتزًٖ ٫
اإلاديِ ألاؾغر ،لحرجمي بحن ٩ٞي الٗالم الاٞتراضخي) ٞ ،غٚم ؤن الٗالم الاٞتراضخي يضٖى لخسليو ألاٞغاص مً ٖؼلتهم ،بال
ؤهه ييخهي بهم بلى ٖؼلت ظضيضة ًٖ ٖاإلاهم الىا٢عي  ،وطل ٪ألن َى ٫مضة م٩ىر الُٟل ؤمام الاهترهذ التي حؿخمغ
لؿاٖاث مخىانلت ومخ٨غعة ججٗله ال يٟغ ١بحن الٗاإلاحن الىا٢عي والاٞتراضخي ،ويغي ؤن الٗالم الىا٢عي امخضاص لالٞتراضخي،
بل ويميل لالٞتراضخي هٓغا لضعظت الخغيت التي يؿدكٗغَا في حٗامالجه ٞيه ،وَظا ما يبحن ؤَميت جىٓيم بغهامج يىمي
يدخىر ٖلى ٢اثمت اإلاىا ٘٢اإلاٟيضة التي يؿمذ للُٟل بخهٟدها ،م٘ يبِ اإلاضة الؼمىيت الالػمت لظل ،٪وجؼويض ال٨مبيىجغ
ببرامج جمى٘ ٖغى ؤلاٖالهاث الٛحر ؤزال٢يت ٖىض جهٟذ الُٟل للمىا ٘٢اإلاؿمىخت له.
 يؿبب للُٟل ؤيغاع صخيت  ٠ًٗ٦الىٓغ ،وايُغاب الىىم والخٛظيت ،والك٘وعباإلعَا ١والخمى ٫الظَجي ،مما يىٗ٨ـ بهىعة مباقغة ٖلى جدهيله الضعاسخي  ،لظا مً الًغوعر جىٖيت الُٟل بإن
الٗالم الاٞتراضخي مجغص اٞتراى جسيلي ج٨ميلي في خياجه ،وليـ ٞغيا بظباعيا يؿخ ُ٘٣و٢خه الًغوعر اإلاسهو الهجاػ
واظباجه ومغاظٗت صعوؾه ومؼاولت وكاَاجه اليىميت ،وجٟاٖله م٘ اإلاديِ الىا٢عي ألاؾغر والاظخماعي.
 يٗمل ٖلى ٚغؽ ز٣اٞت الٗى ،٠بياٞت بلى وكغ ؤ٩ٞاع َضامت جدىافى م٘ ال٣يم وألازال ١اإلاجخمٗيت ،وحؿاٖض ٖلىالى٢ىٕ في ؤزُاع الاهدغا ٝواعج٩اب الؿلىٚ ٥حر الؿىر ٞ ،الُٟل الظر يدمل الش٣اٞت الال٨تروهيت يٗايل ٖاإلاحن
مخىاً٢حن ،خامال في شخهيخه ز٣اٞخحن مخباٖضجحن ٚحر مخ٩اٞئخحن ،مما يكٗغٍ باالٚتراب ًٖ هٟؿه ٞالش٣اٞت الاٞتراييت
 1تركي بن عبد العزيز السديري :توظيف شبكات التواصل االجتماعي يف التوعية األمنية ضد خطر الشائعات ،دراسة مسحية على العاملني يف إدارات
 ،الرياض،
العالقات العامة بقطاعات وزارة الداخلية ،رسالة ماجستار ،جامعة نايف للعلوـ األمنية ،كلية العدالة اجلنائية ،قسم الدراسات األمنية
 ،2014ص26
2
http://shbakat1.blogspot.com/2012
 3تركي بن عبد العزيز السديري :مرجع سابق ،ص26
 4نعيمة رمحاين وزينب دىيمي :مرجع سابق ،ص376
 5عبد اهلل اخلياري :مرجع سابق ،ص.33
 6تركي بن عبد العزيز السديري :مرجع سابق ،ص.27
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الال٨تروهيت حؿلب ز٣اٞخه اإلاجخمٗيت ل٩ىجها جخىٞغ ٖلى ٧ل ما يغٚب ٞيه ختى وان ٧ان مدٓىعا وممىىٖا في الٗالم
الىا٢عي.
 حٗلم الُٟل ؤلٟاّ ومهُلخاث و عمىػ ٚحر الث٣ت ألجهم ٢ض يهاص٢ىن الكاطيً ؤو اإلاسخلحن ٖ٣ليا ؤو اإلاجغمحنٞيخٗل٣ىن بهم ويًٗىن ز٣تهم بهم مما يجٗل مً الؿهل الخإزحر ٖلحهم الؾيما ٖىض ٚياب الغ٢ابت ألاؾغيت.
 ٖغى نىع وؤٞالم بباخيت ال ؤزال٢يت ،حٗمل ٖلى وكغ الٟؿاص ألازالقي ،و٧ىن ؤن الُٟل في َىع اليكإة ٞاههيخلٟ٣ها ببؿاَت ولى بُغي٣ت ال بعاصيت ،خيض جٓهغ الخ٣ا ٖىض بلىٚه مغخلت الكباب ؤو في الٓغو ٝاإلاىاؾبت لبروػَا مغة
ؤزغي ٖلى ق٩ل هؼاٖاث صازل ألاؾغة ؤو في اإلاجخم٘ (ٗ٦ى ٠اإلاالٖب ،اإلا٣اهي ،اإلاضاعؽ.)...،
 خضور الخظبظب والايُغاب الىٟسخي لضي الُٟل ٖىض مكاَضجه ؤٞالم الغٖب والذزىي ٠وال٣خل والًغبٞ ،يجٗلهيكٗغ بالخى ٝوال٣لٖ ٤ىض ٧ل مى ٠٢يٗتريه٣ٞ ،ض زبذ ٖلميا ؤن مكاَضة ؤر ماصة ٖىيٟت حؿاَم في ػياصة الهغمىهاث
بيؿبت.%30
 )VIIIالخيكئت الاحخماغُت للُكل في ظل الػالم الاقتراض ي:
ٞبٗض ؤن ٧اهذ جخم الاؾخٗاهت  ِ٣ٞبجهاػ الخلٟؼيىن ٧ىؾيلت ؤو ؤصاة ٝعٖيت م٨ملت لخٗليم الُٟل وجىميت ٢ضعاجهٞ ،ان
ظهاػ ال٨مبيىجغ وٚحرٍ مً الىؾاثل الال٨تروهيت اإلاخُىعة ؤنبدذ حك٩ل وؾيلت ؤؾاؾيت لدؿليخه وججىب بػٖاظه هٓغا
ل٣ضعة َظٍ الىؾيلت ٖلى جدمل ظؼء مً مؿاوليت الىالضيً ،وجلبيت خاظاث الُٟل ولى بُغي٣ت اٞتراييتٞ .بض ٫ؤن
يدهل ٖلى ٖ٫بت ملمىؾت للترٞيه و٢ذ الٟغاٞ ٙان ظهاػ ال٨مبيىجغ ورمجغص الى٣غ ٞاهه يىٞغ آال ٝألالٗاب في لخٓت
واخضة ورمسخل ٠ألالىان واإلاازغاث الؿمٗيت والبهغيت ،مما يؼيض مً مضة م٩ىر الُٟل ؤمام َظا الجهاػ صون وعي مىه
بالخإزحراث الجاهبيت التي جىجم ٖىه الؾيما في ْل ٚياب الىصر وؤلاعقاص ألاؾغر اإلاخىانل واإلاؿخمغ.
لظا يجب ؤن يبحن الىالضيً للُٟل مداؾً ومؿاوت الجهاػ بهٟت ٖامت وقب٨ت الاهترهذ والٗالم الاٞتراضخي بهٟت
زانت٦ ،ما ؤهه ييبػي ٖلى ألاؾغة جيؿحر الخض ألاصوى مً مخُلباث الٗيل وجىٞحر الغٖايت الالػمت والخيكئت الاظخماٖيت
الؿليمت ،ألن اإلاؿاوليت ج ٘٣ؤؾاؾا ٖلى ٖاج٣ها ٦ماؾؿت ؤوليت َضٞها ألاؾاسخي عٖايت ألاَٟا ٫وجيكئتهم  ،وفي الى٢ذ
طاجه يجب ججىب اإلاٛاالة في جىٞحر َلباث ألاَٟا ٫صون اهخ٣اء وجمديو لخجىب الخإزحر الؿلبي ٖل ج٩ىيً شخهيتهم
والخغم ٖلى جىٞحر الخيكئت الاظخماٖيت الؿليمت واإلاغج٨ؼة ٖلى ال٣يم واإلاباصت ألازال٢يت اإلاخٗاعٖ ٝلحها مجخمٗيا،
واإلاؿخمضة مً حٗاليم الضيً ؤلاؾالمي وما َى مخىاعر مً ألاظيا ٫الؿاب٣ت التي ٖٟ٨ذ ٖلى بىاء اإلاجخم٘ ٖلى ؤؾـ
ؾليمت.

سامي ابريعم  :العالقة بني إدماف االنرتنت والشعور باالغرتاب النفسي – دراسة ميدانية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة أـ البواقي ،رللة علوـ
 1ة
اإلنساف واجملتمع ،العدد ،15جامعة بسكرة ،جواف ،2015ص.234
 2نعيمة رمحاين وزينب دىيمي :مرجع سابق ،ص.377
 3تركي بن عبد العزيز السديري :مرجع سابق ،ص. 28
 4نعيمة رمحاين وزينب دىيمي :مرجع سابق ،ص.370
 5رشاد أمحد عبد اللطيف :مرجع سابق ،ص.61
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خيض ؤن ٧ل ج٣هحر في الخيكئت الاظخماٖيت للُٟل يؼيض مً اخخما٢ ٫يامه بالؿلى ٥اإلاىدغ ٝالٛحر م٣بى ٫مً ١بل
آلازغيً  ،وطل ٪مغصٍ بلى اوٛماؾه في َياث الٗالم الاٞتراضخي الظر يجٗله يخإزغ ب٩ل ما يغاٍ ويؿمٗه ٧ىن ؤهه في مغخلت
الُٟىلت ي٩ىن في مغخلت الخل٣ي الظر يبلىع م٘ مغوع الى٢ذ ؾلى٦ياجه بُغي٣ت ال بعاصيت ورالخالي ٞاهه بطا حكب٘ مىظ
الهٛغ بالخيكئت الال٨تروهيت ومكاَض الٗى ٠ؤو ؤلاظغام ؤو اإلاكاَض الالؤزال٢يت ٞاهه يؿل٨ها في مغخلت اإلاغاَ٣ت
والكباب.
 ز ـ ــاجم ـ ـ ــت:وزخاما ٞان الخيكئت الاظخماٖيت حٗض اللبىت ألاؾاؾيت في الخ٩ىيً الظاحي والبىاء الصخصخي للُٟل وجد٣ي٦ ٤ياهه
الاظخماعي وَظا ي٩ىن مً زال ٫الاؾخٟاصة مً ظمي٘ اإلادُاث واإلاغاخل التي يمغ بها في خياجه بما جدخىيه مً وؾاثل
وآلياث حؿاٖضٍ ٖلى ججاوػَا بىجاح ،و٧ىن ؤن الٗىإلات سخبذ مٗها الاهترهذ وٞغيذ الٗالم الاٞتراضخي الظر بغػ ور٣ىة
٧ىؾيلت مً الىؾاثل الخ٨ميليت في ٖمليت الخيكئت الاظخماٖيت ٞان َظا يبرػ في اإلا٣ابل ؤَميت الضوع الغثيسخي الظر جلٗبه
ألاؾغة ٦ماؾؿت ماَلت مً زال ٫مماعؾتها الغ٢ابت ألاؾغيت ،زانت ٖىض حٗامل ؤَٟالها م٘ الٗالم الاٞتراضخي مما يؿخلؼم
مجها حٗليمهم وبعقاصَم بلى ٦يٟيت الاؾخٟاصة مً ايجابياجه ،وججىب ؤزُاعٍ بهٟت ٖامت وؤلاصمان بهٟت زانت والظر
يؼيض مضة م٩ىر الُٟل ؤمامه ،الؾيما في ْل مداوالث ٞغى الٛؼو الش٣افي ألاظىبي الظر يٗغى ٖلى بغاءجه ما يؿخلب
ز٣اٞخه و يؿلب ٢يمه ألازال٢يت ،ويٛغؽ ٞيه ز٣اٞت الٗى ،٠وألاهاهيت ،ويجٗله يؿل ٪ؾلى٧ا ٚحر ؾىر بن لم يجٗله
شخها مىدغٞا في اإلاؿخ٣بل.
ناةمت اإلاغاحؼ:
 .1بؾماٖيل ٖبض الٟخاح ٖبض ال٩افي :معجم مهُلر اث ٖهغ الٗىإلات – مهُلخاث ؾياؾيت وا٢خهاصيت واظخماٖيت
وهٟؿيت وبٖالميت  ،-صاع اليكغ والخىػي٘ الال٨ترووي لل٨خب الٗغريت ،صون ؾىت وكغ.
 .2ؤهخىوي ٚضهؼ ٖ :لم الاظخمإ – م٘ مضزالث ٖغريت ، -جغظمت ٞايؼ الهيا ،4 ٍ ،ٙاإلاىٓمت الٗغريت للترظمت ،بحروث،
لبىان.2001 ،
 .3بياص اخمض مدمص ببغاَيم :صوع الجامٗاث في جد٣ي ٤الجزاَت الٗلميت ،وع٢ت بدشيت م٣ضمت إلاىخضي الكغا٦ت اإلاجخمٗيت
في مجا ٫البدض الٗلمي والجزاَت الٗلميت ،1ٍ ،ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالميت ،م٨خبت اإلالٞ ٪هض الىَىيت ؤزىاء
اليكغ ،الغياى.2015 ،
 .4اي٨ه َىلخ٨غاوـ٢ :امىؽ مهُلخاث الازىىلىظيا والٟىل٩لىع ،جغظمت مدمض الجىَغر ،خؿً الكامي ،1ٍ ،صاع
اإلاٗاع ،ٝمهغ.1972 ،
 .5جغ٧ي بً ٖبض الٗؼيؼ الؿضيغر :جىْي ٠قب٩اث الخىانل الاظخماعي في الخىٖيت ألامىيت يض زُغ الكاجٗاث ،صعاؾت
مسخيت ٖلى الٗاملحن في بصاعاث الٗال٢اث الٗامت بُ٣اٖاث وػاعة الضازليت ،عؾالت ماظؿخاع ،ظامٗت هاي ٠للٗلىم
ألامىيت٧ ،ليت الٗضالت الجىاثيت٢ ،ؿم الضعاؾاث ألامىيت ،الغياى.2014 ،

 1ادلرجع نفسو ،ص.61
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 .6ظىعصون ماعقا :٫مىؾىٖت ٖلم الاظخمإ ،جغظمت مدمض الجىَغر ،اإلاجلض ألاو ،2 ٍ ،٫اإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت،
.2007
 .7ظيل ٞحريى :٫جغظمت ؤوؿام مدمض ألاؾٗض ،معجم مهُلخاث ٖلم الاطجمإ ،صاع وم٨خبت الهال ،٫بحروث.2011 ،
 .8عقاص ؤخمض ٖبض اللُي : ٠ؤؾاؾياث الضٞإ الاظخماعي في الخضمت الاظخماٖيت ،1 ٍ ،صاع الىٞاء لضهيا الُباٖت
واليكغ ،ؤلاؾ٨ىضعيت.2007 ،
 .9ؾاميت ابغيٗم  :الٗال٢ت بحن بصمان الاهترهذ والكٗىع باالٚتراب الىٟسخي – صعاؾت ميضاهيت لضي ٖيىت مً ٍ الب
وَالباث ظامٗت ؤم البىاقي ،مجلت ٖلىم ؤلاوؿان واإلاجخم٘ ،الٗضص ،15ظامٗت بؿ٨غة ،ظىان.2015
َ .10ىوي بييييذ وآزغون  :مٟاجيذ انُالخيت ظضيضة – معجم مهُلخاث الش٣اٞت واإلاجخم٘ ،جغظمت ؾٗيض الٛاهمي،
ٍ ،1اإلاىٓمت الٗغريت للترظمت ،بحروث ،لبىان.2010 ،
ٖ .11بض الغخمان الٗيؿىر :سخي٧ىلىظيت الخيكئت الاظخماٖيت ،صاع ال٨ٟغ الجامعي ،ؤلاؾ٨ىضعيت.1985 ،
ٖ .12بض الغخمان بضور :مىؾىٖت الٟلؿٟت ،الجؼء ألاو ،1ٍ ،٫اإلااؾؿت الٗغريت للضعاؾاث واليكغ ،بحروث.1984 ،
ٖ .13بض هللا الخياعر :ز٣اٞت الُٟل وجدضياث الٗىإلات ،الخضعيـ مجلت ٧ليت ٖلىم التربيت الٗضص ،5الؿلؿلت
الجضيضة.2013 ،
 .14مدمض بضور ٢ :امىؽ ا٦ؿٟىعص اإلاديِ ٖغبي اهجلحزر ، -ؤ٧اصيميا اهترهاقيىها ٫لليكغ والُباٖت ،بحروث ،لبىان،
.2003
 .15وٗيمت عخماوي وػييب صَيمي  :الاهترهذ (الٗالم الاٞتراضخي ) والٗى ٠الغمؼر ،مجلت ٖلىم الاوؿان واإلاجخم٘،
الٗضص ،11ظامٗت بؿ٨غة ،ؾبخمبر.2014
 .16وظضر مدمض بغ٧اث وآزغون  :ألاَٟا ٫والٗىالم الاٞتراييت" ..آما ٫وؤزُاع" ،ماجمغ الُٟىلت في ٖالم مخٛحر،
الجمٗيت البدغيييت لخىميت الُٟىلت ،ممل٨ت البدغيً.2009 /5/19-18 ،
17. http://annabaa.org/nbanews/69/153.htm
18. http://blog.omariemran.com/virtual-world
19. http://shbakat1.blogspot.com/2012
ٞاعؽ بً الكيش الخؿحن :الخيكئت الاظخماٖيت20. http://ibtesamh.com/showthread-t_288486.html
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غالنت يؿىٍ أخضار الخُاة الُىمُت بأؾالُب مىاحهتها
لضي غُىت مً َلبت حامػت باجىـت ،01الجؼاةغ
ؤ٢.اشخي مدمض،ظامٗت ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا،الجؼاثغ2

ملخو:
َضقذ الضعاؾت الخالُت بلى ال٨ك ًٖ ٠ؤَم يٛىٍ الخياة ( الصخيت ،ألاؾغيت ،الضعاؾيت ،الا٢خهاصيت،
والاظخماٖيت) التي يخٗغى لها الُلبت الجامٗيحن ،و ألاؾاليب اإلاٗخمضة لضي َظٍ الٟئت إلاىاظهتها ،ومً ؤَمها (ؤؾلىب خل
اإلاك٨الث ،ؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي ،ؤؾلىب الاوسخاب ،ؤؾلىب الٗال٢اث والضٖم الاظخماعي).
َب٣ذ الضعاؾت ٖلى ٖيىت ممشلة فيَ 91الب مً ظيـ الظ٧ىع جم ازخياعَم بُغي٣ت ٖغييت ،مٗخمضيً اإلاىهج
الىنٟي ؤلاعجباَي ،ولٛغى الخد ٤٣مً ؤَضا ٝالضعاؾت جم بىاء ؤصاة الضعاؾت ،وهي ٖباعة ًٖ اؾخماعة جًمىذ
اؾخبياهحن ألاو ٫زهو ألخضار الخياة الًاُٚت والشاوي ألؾاليب اإلاىاظهت .وجىنلذ الضعاؾت بلى ا٫هخاثج الخاليت:
 جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثيت بحن ؤخضار يٛىٍ الخياة ( ا٢خهاصيت ،اظخماٖيت ،صعاؾيت ،ؤؾغيت وصخيت) ورحنؤؾاليب اإلاىاظهت لضي الُالب الجامعي(ؤؾلىب خل اإلاك٨الث ،ؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي ،ؤؾلىب الاوسخاب ،ؤؾلىب
الترور والؿيُغة ،وؤؾلىب الضٖم الاظخماعي).
 و٢ضم الباخض مجمىٖت مً الخىنياث التي مً قإجها ألن حؿهم في اؾخسضام الاؾتراجيجياث الايجابيت إلاجابهت يٛىٍالخياة لضي الُالب الجامعي.
الٍلماث اإلاكخاخُت :يٛىٍ الخياة ،الُالب الجامعي ،ؤؾاليب اإلاىاظهت.
مهضمت:
يخى ٠٢جهىى اإلاجخم٘ وج٣ضمه بالضعظت ألاولى ٖلى ؤٞغاصٍ ،و٦ظلٖ ٪لى الخ٨ي ٠اإلاخىاػن في مسخل ٠اإلاجاالث ومىا٦بت
الخٛحراث اإلاؿخمغة ،وختى يخد ٤٣طلٞ ٪البض مً الٗمل ٖلى جسٟي ٠يٛىٍ الخياة اليىميت ٢ضع ؤلام٩ان ،ؾىاء ٧اهذ
هٟؿيت ؤو اظخماٖيت .ول ً٨م٘ حٗضص ألاصواع التي يماعؾها ألاٞغاص وؾٗحهم اإلاؿخمغ إلقبإ اخخياظاتهم يذٖغيىن للٗضيض
مً الًٛىٍ التي جازغ ٖلى جىاػجهم وزانت ٞئت الكباب التي حٗخبر ؤ٦ثر الٟئاث حٗغيا للًٛىٍ اليىميت في خياتهم.
٦ما ؤن الخُىع الؿغي٘ الظر حكهضٍ اإلااؾؿاث الجامٗيت ،ؤصي بلى اػصياص وجىىٕ مشحراث ومؿخلؼماث الخياة ،وؤيًا
َمىخاث الكباب التي ازخلٟذ واػصاصث ٖما ٢بل ،و٢ض ٞغى طلٖ ٪لحهم مؼيضا مً الجهض والٗمل اإلاخىانل ،ليٗيكىا
خياة ؾٗيضة ،وَظا ما ظٗلهم يكٗغون بدالت مً الخىجغ والً ِٛالىٟسخي .ويٛىٍ الخياة اليىميت ومهاصعَا وآزاعَا
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ٖلى ألاٞغاص بهٟت ٖامت والكباب بهٟت زانت ،مً اإلاىيىٖاث التي هالذ اَخمام ال٨شحر من الباخشحن في آلاوهت ألازحرة،
زانت إلاا يىجم ٖلحها مً آزاع ٖلى الصخت الٗامت للٟغص.
 -1مكٍلت الضعاؾت:
يخمحز الٗهغ الخالي بمخٛحراث ؾغيٗت مخالخ٣ت ؤصث بلى الٗضيض مً اإلاك٨الث ،والهغاٖاث الىٟؿيت التي جىاظه الٟغص،
في جىانله م٘ آلازغيً ،بديض لم حٗض الخياة بؿيُت ،بل ؤنبدذ جٟغى ٖلى الٟغص ؤن ي٩ىن ٖلى ٢ضع ٖا ٫مً الٟ٨اءة
إلاىاظهت َظٍ الهغاٖاث ،وٖليه ٞالًٛىٍ حٗض ؤخض اإلآاَغ الغثيؿيت التي جخه ٠بها خياجىا اإلاٗانغة ،وَظٍ ألازحرة
ماهي بال اوٗ٩اؽ للخٛحراث الخاصة والؿغيٗت ،التي َغؤث ٖلى ٧اٞت مىاحي الخياة.
ويٗض َلبت الجام٘ة مً الٟئاث التي جىاظه بكضة الٗضيض مً الٗ٣باث والهٗاب والهضماث الىٟؿيت والًٛىٍ،
زانت وَم في مغخلت الضعاؾت الجامٗيت ،وهي مغخلت خغظت وحٗض مً ؤنٗب اإلاغاخل الٗمغيت ،باإلياٞت بلى طلُٞ ٪الب
الجامٗت يىدغٞىن في ؾلى٦ياتهم هٓغا إلاا يٗاهىٍ مً الهغاٖاث وؤلاخاَاث الضارليت والخاعظيت والتي يكٗغون ججاَها
بال٣ل ٤هدى الخىا ٤ٞمً ٖضمه ،وَظا ما ؤ٦ضجه )يىوؿخاؽ ( Constance,التي ؤوضخذ مضي حٗغى َالب الجامٗت لل٨شحر
مً الايُغاباث الىٟؿيت ،والهغاٖاث هديجت للمىا ٠٢وألاخضار الجضيضة واإلاخٗضصة ،التي يىاظهىجها في خياتهم.
وريىما جغجبِ ىٚىٍ الخياة بمضي واؾ٘ مً الايُغاباث الىٟؿيت والجؿضيتٞ ،ةن مهاصع اإلاىاظهت حٗض بمشابت
ٖىامل حٗىيًيت حؿاٖض ٖلى الاخخٟاّ بالصخت الىٟؿيت والجؿضيت ،بكغٍ ؤن يعي الٟغص ٦يٟيت الخدمل ،لظا يخٗحن
ٖليه الاخخٟاّ بالخىا ٤ٞالىٟسخي والاظخماعي ،ؤزىاء الٟتراث الًاُٚت في خياجه.
وراث َىا ٥ا٢خىإ بًغوعة الاَخمام بضعاؾت خالت الكباب في مىاظهتهم إلاسخل ٠اإلاىا ٠٢وألاخضار الًاُٚت.
واٖخماص ٖلى ما ؾب ٤جم َغح الدؿائ ٫الخاليَ :ل جىحض غالنت اعجباَُت بحن أخضار يؿىٍ الخُاة وبحن أؾالُب
اإلاىاحهت لضي الُالب الجامعي الجؼاةغي؟
 -2أَمُت الضعاؽة :
ج٨مً ؤَميت الضعاؾت في:
ؤَميت اإلاغخلت الٗمغيت التي يمغ بها الُلبت الجامٗيحن ،وما ي٨خىٟها مً مك٨الث مخٗضصة حؿخضعي اَخمام اإلاؿاولحنواإلاهخمحن ،بكاون الخٗليم ويغوعة مغاٖاتها وؤزظَا بٗحن الاٖخباع.
مضي مؿاَمتها في حٗؼيؼ الؿلى٦ياث الصخيت في خياة الىاؽ ٖامت واَ٫الب الجامعي زانت ،وما ج٣خًيه َظٍاإلاغخلـت في بىاء شخهياتهم ومؿخ٣بلهم.
- 3مضي مؿاَمتها ،في جىٞحر ال٣ضع اإلاىاؾب مً اإلاٗلىماث التي مً قإجها ؤن جٟيض ؤولياء ألامىع ،وؤؾاجظة الجامٗاث في
الخٗغٖ ٝلى حجم مك٩لت حٗغى الُلبت الجامٗيحن لبٌٗ يٛىٍ ؤخضار الخياة اليىميت ،ومضي اوٗ٩اؾها ٖلى
الخدهيل اإلاٗغفي لضي الٗيىت مدل الضعاؾت.

 - 1إبراىيم رشا راغب ،الضغوط النفسية وعالقتها مبستوى الطموح لدى طالبات الرحلة الثانوية،رسالة ماجستري غري منشورة ،معهد الدراسات الع ليا
للطفولة،جامعة عني الشمس  ،مصر،1998،ص.123
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 -3أَضاف الضعاؾت:
- 1الخٗغٖ ٝلى ؤ٦ثر اإلاىا ٠٢الًاُٚت ،اهدكاعا لضي الُلبت بجامٗت باجىت.01
ال٨ك ًٖ ٠الٗال٢ت بحن ؤخضار يٛىٍ الخياة ورحن ؤؾاليب اإلاىاظهت لضي الُالب الجامعي.- 3الخٗغٖ ٝلى ؤَم ؤؾاليب اإلاىاظهت التي يٗخمضَا الُلبت في الخهضر ألخضار الخياة الًاُٚت.
 -4الكغيُاث:
الكغيُت الػامت:
جىظض ٖال٢ت اعجباَيت صالت بخهاثيا بحن ؤخضار يٛىٍ الخياة ورحن ؤؾاليب اإلاىاظهت لضي الُالب الجامعي.
الكغيُاث الجؼةُت:
جىظض ٖال٢ت اعجباَيت صالت بخهاثيا بحن ؤخضار يٛىٍ الخياة وؤؾلىب خل اإلاك٨الث.جىظض ٖال٢ت اعجباَيت صالت بخهاثيا بحن ؤخضار يٛىٍ الخياة وؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي.- 3جىظض ٖال٢ت اعجباَيت صالت بخهاثيا بحن ؤخضار يٛىٍ الخياة وؤؾلىب الاوسخاب.
جىظض ٖال٢ت اعجباَيت صالت بخهاثيا بحن ؤخضار يٛىٍ الخياة و ؤؾلىب الترور والؿيُغة ٖلى ألاٖهاب.- 5جىظض ٖال٢ت اعجباَيت صالت بخهاثيا بحن ؤخضار يٛىٍ الخياة وؤؾلىب الٗال٢اث والضٖم الاظخماعي.
 -5الخػاعٍل ؤلاحغاةُت:
أ -يؿىٍ أخضار الخُاة الُىمُت:
وهي ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً اإلاىا ٠٢واإلاك٨الث التي يخٗغى لها الُالب الجامعي في خياتهم اليىميت بال ؤجها جسخل ٠في
صعظت جإزحراتها .وجهى ٠في :الًٛىٍ ألاؾغيت والٗاثليت ،الًٛىٍ الصخيت ،الًٛىٍ اإلااصيت ،الًٛىٍ الاظخماٖيت،
الًٛىٍ الضعاؾيت....الخ
وَػغف ئحغاةُا:بالضعظت التي يخدهل ٖلحها اإلاجيب ٖلى الاؾخبيان ،خيض جتراوح صعظخه مابحن( ) 90-30صعظت ،بمخىؾِ
خؿابي ( )60صعظت،و جض ٫الضعط ة اإلاغجٟٗت ٖلى يٛىٍ ؤخضار مغجٟٗت والٗ٨ـ صخيذ.
ب -الُالب الجامعي٧ :ل جلميظ حٗليم زاهىر مخدهل ٖلى قهاصة الب٩الىعيا ،ويؼاو ٫صعاؾخه بالجامٗت.
ج -أؾالُب اإلاىاحهت :هي ما يبظله الٟغص مً مجهىص في مىاظهخه للمىا ٠٢وألاخضار اإلاخمشلت في ألاوكُت ،ؤو الخُِ
التي يؿعى اٞ٫غص مً زاللها للخٗامل م٘ اإلاىا ٠٢الًاُٚت لخلها ؤو الخ٣ليل مً ؤزاعَا.
وَػغف ئحغاةُا :بالضعظت التي يخدهل ٖلحها اإلاجيب ٖلى الاؾخبيان ،خيض جتراوح صعظخه مابحن( ) 90-30صعظت ،بمخىؾِ
خؿابي ( )60صعظت ،وجض ٫الضعظت اإلاغجٟٗت ٖلى جىْي ٠ؤؾاليب مىاظهت مغجٟٗت والٗ٨ـ صخيذ.
 -6الضعاؾاث الؿابهت:
صعاؾاث جىاولذ ؤؾاليب مىاظهت يٛىٍ الخياة وٖال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث:
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 )2000صعاؾت إلاٗغٞت صوع اإلاؿاهضة الاظخماٖيت في اإلاىاظهت ؤلايجابيت ألخضار الخياة
خيض ؤظغي ٖلي ٖبض هللا (
َ )100البا ظامٗيا ،ههٟهم ي٣يم م٘
الًاُٚت ،وج٣ليل آلازاع الؿلبيت الىاججت ًٖ الًٛىٍٖ ،لى ٖيىت م٩ىهت مً (
ؤؾغَم ،والىه ٠آلازغ ي٣يم في اإلاضن الجامٗيت ،واهتهذ هخاثج الضعاؾت بلى وظىص ٞغو ١صالت بحن اإلاجمىٖخحنٖ ،لى بٗض
الخٗامل ؤلايجابي والترور م٘ ؤخضار الخياة الًاُٚت ،والٟغو٧ ١اهذ لهالر الُالب اإلا٣يمحن م٘ ؤؾغَم ،وٖلى بٗض
الذٖامل الؿلبي والٟغو٧ ١اهذ لهالر الُالب اإلا٣يمحن في اإلاضن الجامٗيت.
َ )233البا
 )2002بضعاؾت ٖلى الالتزام الصخصخي واؾتراجيجياث الخٗامل م٘ الًٛىٍ لضي(
في خحن ٢اما خؿيب وجٟاخت(
وَالبت ب٩ليت التربيت بالٗغيل ،اهتهذ هخاثجها بىظىص اعجباٍ مىظب صا ٫بحن بؾتراجيجيت اإلاىاظهت ،وظمي٘ ؤبٗاص الالتزام
الخىٓيمي لضي ؤٞغاص الٗيىت ،وبلى وظىص ٞغو ١في بؾتراجيجيت اإلاىاظهت ،في اججاٍ اإلاخٟى٢حن صعاؾيا ،ووظىص في ٞغو١
بؾتراجيجيت اإلاىاظهت لهالر الظ٧ىع ،وفي بؾتراجيجيت الخماؽ الٗىن والؿلبيت لهالر ؤلاهار ،وفي بٗضر ججىب الًٛىٍ
والؿعي لالؾخمخإ لم جٓهغ ٞغو.١
 )2004صعاؾت بٗىىان ؤؾاليب مىاظهت ؤخضار الخياة الًاُٚت وٖال٢تها بالصخت الىٟؿيت لضي
٦ما ؤظغث ؤما ٫ظىصة(
ٖيىت مً َالب وَالباث ظامٗت ألا٢صخى ،وَضٞذ بلى الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بحن ؤؾاليب مىاظهت الًٛىٍ الىٟؿيت
والصخت الىٟؿيت ،واٖخمضث ٖلى م٣ياؾحن ؤخضٍ ما ل٣ياؽ ؤؾاليب الًٛىٍ ،وآلازغ ل٣ياؽ الصخت الىٟؿيت  .ورلٛذ
ٖيىت الضعاؾت مئت َالب وَالبت ،وؤؾٟغث الىخاثج ؤن َلبت ظامٗت ألا٢صخى يؿخسضمىن ؤؾاليب مخٗضصة في مىاظهت
ؤخضار الخياة الًاُٚت٦ ،ما ؤؾٟغث ًٖ وظىص ٖال٢ت اعجباٍ مىظبت صالت بحن ؤؾاليب اإلاىاظهت الٟٗالت والصخت
الىٟؿيت٦ ،ما ٦كٟذ هخاثج َظٍ ألازحرة ًٖ ٖضم وظىص ٞغو ١طاث صالت بخهاثيا في مخىؾُاث صعظاث ؤٞغاص الٗيىت في
ؤبٗاص ؤؾاليب مىاظهت يٛىٍ الخياة حٗؼي إلاخٛحر الجيـ.
ٞ )2005هضٞذ بلى الخٗغٖ ٝلى ؤؾاليب مىاظهت الًٛىٍ وٖال٢تها بؿماث الصخهيت لضي
ؤما صعاؾت ؤبى ٖؼام(
ٍالب اإلاغخلت الشاهىيت وَضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى ؤؾاليب اإلاىاظهت وٖال٢تها ببٌٗ ؾماث الصخهيت لضي َالب
اإلاغخلت الشاهىيت وَب٣ذ ٖلى ٖيىت م٩ىهت مًَ 434الباَ 457،البت ،ومً الىخاثج التي جىنلذ بلحها :ؤن ؤَم ألاؾاليب التي
يٗخمض ٖلحها الُالب هي اللجىء بلى هللا ،زم اإلاىاظهت وجإ٦يض الظاث ،زم جدمل اإلاؿاوليت٦ ،ما ٦كٟذ ًٖ وظىص ٖال٢ت
بحن َبيٗت اإلاضاعؽ الخاب٘ لها الُالب ورحن ؤؾلىرحن مً ؤؾاليب مىاظهت الًٛىٍ وهي ؤؾلىب لىم الظاث وؤلاه٩اع.
 -7الخػهُب غلى الضعاؾاث الؿابهت:
يخطر مً الضعاؾاث الؿاب٣ت ؤجها ؤل٣ذ الًىء ٖلى مسذل ٠اإلاىا ٠٢الًاُٚت و٦يٟيت مىاظهتها والخهضر لها مً
٢بل الُلبت بمسخل ٠اإلاؿخىياث ،وؤوضخذ َظٍ الضعاؾاث ؤن مٗٓم الُلبت يلجاون بلى اؾخسضام ؤؾاليب
وبؾتراجيجياث مٗيىت إلاىاظهت الًٛىٍ التي حٗتريهم في خياتهم وجىىٖذ بحن" ؤؾلىب الخجىب ،ؤؾلىب الخ٨ي،٠
ؤؾلىب الخ٣ييم ؤلارظابي ،ؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي ...
٦ما خاولذ َظٍ الضعاؾاث مٗغٞت الٟغو ١بحن الجيؿحن ط٧ىع وبهار في ازخياع ألاؾلىب اإلاالثم إلاىاظهت الًٛىٍٚ ،حر
ؤن صعاؾاجىا الخاليت ازخلٟذ في َبيٗت ٖيىت البدض بديض ع٦ؼث ٖلى ٞئت الظ٧ىع اإلا٣بلحن ٖلى الخسغط ،في مؿخىياث
زالر ليؿاوـ ،ماؾتر ،01ماؾتر ،02وما يخٗغيىن له مً مساو ٝمؿخ٣بليت ويٛىٍ يىميت.
واؾخٟاصث الضعاؾت الخاليت مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في بىاء ؤصواث الضعاؾت.
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الجاهب الىظغي:
 .مكهىم يؿىٍ الخُاة وَبُػتها :حٗضصث حٗغيٟاث الباخشحن إلاٟهىم الًٛىٍ الخياجيت بمجاالتها اإلاسخلٟت ،خيض
ٖغٞها بلًغ الدجاػ وهبُل صزان ٖلى ؤجها":مجمىٖت مً اإلاىا ٠٢وألاخضار وألا٩ٞاع التي ج٣طخي بلى الكٗىع بالخىجغ،
1
وحؿدكٖ ٠اصة مً بصعا ٥الٟغص بإن اإلاُالب اإلاٟغويت ٖليه جٟى٢ ١ضعاجه وبم٩اهاجه".
ويكحر ًامل غباؽ ،عويت الهباؽ بلى ؤن الًٛىٍ" هي مىاٚ ٠٢حر ؾاعة حٗي ٤ؤو تهضص بقبإ الخاظاث الىٟؿيت،
وجخجاوػ ٢ضعة الٟغص ٖلى الخىا ٤ٞمٗها مما ياصر بلى الكٗىع بالًي ٤والخىجغ ،وٖضم الاعجياح بىاء ٖلى الخ٣ييم ،الظاحي
2
للمى ٠٢مً ٢بل الٟغص هٟؿه".
ويظ٦غ ؾامي غبض الهىي ،بإن الًٛىٍ" هي ٧ل ما يىاظهه الٟغص في خياجه مً ٖىاث ٤ونٗىراث ومىا ٠٢وؤخضار
خياثيت ياُٚت ،جٟىَ ١ا٢خه ٖلى اخخمالها ،ويعجؼ ًٖ بيجاص الخلى ٫اإلاىاؾبت لها ،ألامغ الظر ٢ض يكٗغٍ بدالت مً
3
ؤلاظهاص وٖضم الاعجياح الىٟسخي ،و٢ض ياصر طل ٪بلى اٖخال ٫صخخه الجؿميت والىٟؿيت .
ومً زال ٫ما ؾب ٤يم٨ىىا ال٣ى ٫ؤن الًٛىٍ هي مجمىٖت مً الٗىامل واإلاازغاث يم ً٨ؤن ج٩ىن صازليت هابٗت مً
الٟغص هٟؿه ،ؤو زاعظت ٢ض ج٩ىن اظخماٖيت ؤو ؤؾغيت ؤو مهىيت ؤو صعاؾيت ؤو ا٢خهاصيت ٢ض يىجر الٟغص في م٣اومتها
والخٛلب ٖلحها ،و٢ض ال يىجر في طلٞ ٪يخٗغى ل٨شحر مً اإلاك٨الث وألامغاى الىٟؿيت ؤو الجؿميت وَظا بالخالي يىٗ٨ـ
ٖلي ٖال٢اجه باإلاجخم٘ اإلاديِ.
- 6مهاصع يؿىٍ الخُاة اإلاػانغة:
٢ض جخٗضص مهاصع الًٛىٍ ،وجسخل ٠بازخال ٝمجاالث الخياة اإلاٗانغة ،ب٩ل ما ج٨خىٟه مً حٛحراث مٟاظئت وؾغيٗت
ومً ؤمشلتها :يٛىٍ هٟؿيت ،اظخماٖيت وا٢خهاصيت ،صعاؾيت ،مهىيت ،ؤؾغيت ...وًٖ بٌٗ اإلاهاصع التي ؤقاعث بلحها ػٍيب
 )1998وهي:
قهحر(
 -1-2اإلاك٨الث الصخيت :اإلاغجبُت بالصخت الجؿضيت الٟؿيىلىظيت٧ ،الهضإ ،واعجٟإ ي ِٛالضم ،وخغ٢ت اإلاٗضة،
واعجٟإ مٗض ٫يغراث ال٣لب ،والٛشيان والضوزت والغٖكت...الخ
 -2-2اإلاك٨الث الصخهيت٧ :الهغوب واإلا٣اومت ،واهسٟاى ج٣ضيغ الظاث ،واهسٟاى مؿخىي الُمىح ،والخهلب ،وظمىص
الغؤر ،ونٗىرت اجساط ال٣غاع والترصص.
 -3-2اإلاك٨الث الضعاؾيت :واإلاخٗل٣ت بٓغو ٝالضعاؾت ،مشل نٗىرت الخٗامل م٘ الؼمالء وألاؾاجظة ،ونٗىرت الخدهيل
الضعاسخي ،ويٗ ٠ال٣ضعة ٖلى التر٦حز والاهدباٍ ،واعجٟإ ي ِٛالضم ،والىبٌ الؿغي٘ ،والدكائم و٣ٞضان الاَخمام
باآلزغيً ،ومك٨الث الخؿاؾيت وآالم ًٖالث اإلاٗضة.1
بشري احلجاز ،ونبيل دخاف ( :)2005الضغوط النفسية لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية لديهم ،وعالقتها بالصحة النفسية لديهم ،رللة اجلامعة
اإلسالمية ،اجمللد الرابع عشر ،العدد الثاين ،ص.134
 2كامل عباس وروضة الصباغ ( :)2000الضغط النفسي الذي يواجهو طلبة ادلرحلة اإلعدادية وعالقتها مبفهوـ الذات ،رللة الرتبية والعلم ،العدد ،26
ص .123
3

سامي عبد القوي(:) 1994مقدمة يف علم النفس البيولوجي،القاىرة ،مكتبة النهضة ادلصرية ،ص.145
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2

ؤما بكحر الدجاػ ،وهبُل صزانٞ ،يدضصاجها في:

 اإلاك٨الث الا٢خهاصيتًٛ٦ .:ىٍ ال٣ٟغ والبُالت ،اهسٟاى ؤلاهخاط ،الخٟا وث الُب٣ي ،مدضوصيت الضزل...الخ اإلاك٨الث الاظخماٖيت :اإلاخمشلت في ؾىء الٗال٢ت م٘ آلازغيً ،ونٗىرت ج٩ىيً نضا٢اث ،الخٟاوث الخًاعر الش٣افي٢ ،لتههيب الٟغص مً الغٞاَيت الاظخماٖيت والىؾاثِ الخ٨ىىلىظيت...
 اإلاك٨الث اإلاهىيتًٛ٦ :ىٍ الك٣ا ١م٘ الؼمالء في الٗمل ،يٛىٍ ٢ىاٖض الٗملٖ ،ضم الغيا الىْيٟي ،ألاظغ ،التر٢يت،الكٗىع بالىَإة والٗبء والش٣ل الىاشخئ مً مهىت الٟغص.
َظا و٢ض ؤقاع ٞاؾمان( )Fasman 1986في صعاؾخه ًٖ ،مهاصع الخياة اإلاىا ٠٢الخياة الًاُٚت ،في صعاؾخه التي ؤظغاَا
ٖلى(َ )111البا ،مً بيجهم مخٟى٢حن ،بلى وظىص زالزت مهاصع ؤؾاؾيت جخمشل في:
ؤ -اإلاك٨الث الضعاؾيت والاظخماٖيت :مً خيض ٖضم ج٣بل الُالب لؼمالثه ،ونٗىرت ج٩ىيىه لٗال٢اث نضا٢ت ،ونٗىرت
٢ضعجه ٖلى الخٗلم واهسٟاى مٗض ٫جدهيله الضعاسخي ،وٖضم اؾخٛال ٫و٢ذ ٞغاٚه.
ب  -اإلاك٨الث الا٢خهاصيت :مً خيض وظىص الخٟاوث الُب٣ي ،الضزل اإلادضوص لؤلؾغة.
ط  -الٗال٢اث الؿيئت :وجخمشل في نٗىرت الخٗامل ،م٘ ألاؾخاط والىٓام (الغوجحن) صازل الٟهل ا٫صعاسخي ،ومكاٖغ
الىخضة الىٟؿيت.
 -3زهاةو ألاخضار الًاؾُت التي ًمغ بها الكغص :خؿب غثمان
ؤ-بن اإلاشحر ؤو الًا ِٚيسغط ًٖ هُا ١ما يإلٟه ؤلاوؿان.
ب-بن اإلاشحر الًا ،ِٚيش٣ل ال٣ضعة الخىا٣ٞيت للٟغص ،يك٩ل تهضيضا لظاجه ؤو لآلزغيً مً خىله امخضاصا مً الضاثغة
الهٗبت.
ط -بن اإلاشحر ؤو الخضر الًا ،ِٚيدضر ؤزغا هٟؿيا ؾلبيا مً الكٗىع بالعجؼ ؤو الخى ،ٝؤو مٗاهاة الايُغاب الاهٟٗالي
في مىاظهت الخضر.
ص-بن اإلاشحر ؤو الخضر الًا ،ِٚيستزن في طا٦غة الٟغص مٟغػا ايُغاباث اهٟٗاليت وظضاهيت وصخيت ؾلى٦يت.
ٌ-بن الخإزحراث اإلاباقغة ،ؤو ٚحر مباقغة بٗيضة اإلاضي جخىٖ ٠٢لى مضي خضة ،ؤو اؾخمغاعيت اإلاشحر ؤو الخضر الًا.ِٚ

عبد اهلل ،زلمد قاسم  ،مدخل إىل الصحة النفسية ،دار الفك للطباعة والنشر ،2003 .ص.22

عودة ،مرجع سابق ،ص .215

 3عبد ادلعطي،حسن (:)2006ضغوط احلياة وأساليب مواجهتها ،القاىرة ،مكتبة الزىراء ،ص ص .134 – 111
عثماف ،فاروؽ السيد( :)2001القلق وإدارة الضغوط ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،ص .136

104

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

 -4أؾالُب مىاحهت يؿىٍ الخُاة:
يٗغ ٝغلي ؤؾاليب مىاظهت الًٛىٍ بإجها " :ألاؾاليب التي يىاظه بها الٟغص ؤخضار الخياة اليىميت الًاُٚت ،والتي
جخى ٠٢م٣ىماتها ؤلايجابيت ،ؤو الؿلبيت هدى ؤلا٢ضام ؤو ؤلاحجامَ ،ب٣ا ل٣ضعاث الٟغص ،وبَاعٍ اإلاغظعي للؿلى ٥ومهاعجه
في جدمل ؤخضار الخياة اليىميت الًاُٚت ،وَب٣ا الؾخجاباجه الخ٨يٟيت هدى مىاظهت َظٍ ألاخضار ،صون بخضار ؤيت
آزاع ؾلبيت ظؿميت ؤو هٟؿيت ٖليه"
يٗغٞها يىَان Cohen, 1994:346ؤؾاليب مىاظهت الًٛىٍ بإجها ألاؾاليب التي يدبٗها الٟغص في مىا ٠٢الخياة
اإلاسخلٟت ،ؾىاء ٧اهذ َظٍ ألاؾاليب٣ٖ :ليت ،مٗغٞيت ،اهٟٗاليت ،وظضاهيت ؤو ؾلى٦يت ،التي مً قإجها ؤن جس ٠ٟمً خضة
الخىجغاث الىاقئت ،بٗض حٗغيه لؤلخضار الهاصمت.
ويٗغٞها ئبغاَُم ٖلى ؤجها " :مجمىٖت اليكاَاث ؤو ؤلاؾتراجيجياث الضيىاميت -ؾلى٦يت ؤو مٗغٞيت ،يؿعى مً زاللها،
3
الٟغص بلى مىاظهت اإلاى ٠٢الًا ،ِٚؤو لخل اإلاك٩لت ؤو جسٟي ٠الخىجغ الاهٟٗالي اإلاترجب ٖليه
ورالغٚم مً ؤن ؤؾاليب اإلاىاظهت حؿاٖض ٖلى الخ٨ي ٠الىٟسخي والاظخماعي ،بال ؤن" قيلضػ" يغي ؤن ؤؾاليب اإلاىاظهت
جسخل ًٖ ٠الخ٨يٞ ،٠الخ٨ي ٠يخ٩ىن مً عصوص ؤٗٞا ٫الٟغص التي جدؿم باآلليت ،ؤما ؤؾاليب اإلاىاظهت ٞةجها حؿخسضم
آلياث صٞإ هٟؿيت واظخماٖيت ،جخًمً ظهىصا واٖيت  Consious effortفي الخٗامل م٘ ألاخضار التي لم يؿخُ٘ الٟغص
الخ٨ي ٠مٗها.
- 1جهيُل أؾالُب مىاحهت يؿىٍ الخُاة :ول٣ض ؤرطث جهييٟاث ٖضيضة هظ٦غ مجها:
أ -جهيُل الخدلُل الىكس ي :نىٟذ َظٍ الىٓغيت ؤؾاليب الخ٨ي ٠م٘ الًٛىٍ بلى نىٟحن:
ؤؾاليب جدضر القٗىعيا ٧الخبريغ ،والى٩ىم ،وؤخالم اليٓ٣ت ،وؤلابضا.٫ؤؾاليب جدضر قٗىعيا ،ويلجإ بليه الٟغص بما يلي شخهيخه في الغص ٖلى اإلاى ٠٢الًا ِٚؤو اإلاهضص.ب ً-هىكها الػاعوؽ بلى ٖضة ؤهماٍ:
 همِ الهجىم ،واإلاجابهت وجهاخبه اهٟٗاالث الٗضاء ،والًٛب والخهىمت. همِ الخجىب والاهؼواء ،وجهاخبه مكاٖغ الخى ،ٝوالغٖب ،والهغوب ،واخخماالث ؤلانابت بالظٖغ. همِ الالٗٞل والؿلبيت الظر يغا٣ٞه الكٗىع ،باال٦خئاب واإلايى ٫بلى الاوسخاب. -نمِ الخى ٝالٗام اإلاخمشل في الكٗىع ،بال٣ل ٤الؾيما في الٓغو ٝالتي يؿخُي٘ ٞحها جدضيض مهضع التهضيض.

علي ،علي( :)2003دليل تطبيق أساليب مواجهة أحداث احلياة اليومية الضاغطة ،مكتبة األصللو مصرية ،القاىرة ،ص .11
2

Chang. Boston, Allyn and Bacon. and Cohen, R. J. (1994): Psychology and Adjustment. Values, Culture, and
Collier, Macmillan, cands, P 346.

 3إبراىيم ،رشا راغب (:)1998الضغوط النفسية وعالقتها مبستوى الطموح لدى طالبات ادلرحلة الثانوية ،رسالة ماجستري غري منشورة،معهد الدراسات
العليا للطفولة ،قسم الدراسات النفسية واالجتماعية ،جامعة عني مشس ،ص .95

Shields,N(2001): "Stress, active coping and academic performance among persisting and no persisting college

4

students”, Journal of applied behavioral research, Vol,06,No3, P123.
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 همِ الغ ٌٞوالى٨غان ،خيض يميل الٟغص لخجىب بصعا ٥التهضيض ،ؤو الخُغ بك٩ل ٧امل باللجىء بلى ججاَل ،ججاَلمازغاث الً ِٛالىٟسخي و٦بذ الاهٟٗاالث التي يشحرَا التهضيض.
 ؤؾلوب اليكاٍ الاظخماعي ،والٗمل الهاص ٝبلى حٛيحر مهضع الً ِٛوالخسلو مىه ،ؤو الخإزحر ٞيه بك٩ل مباقغ ؤوٚحر مباقغ.
ويهىٟها غىصة2بلى:
 أؾلىب خل اإلاكٌالث :وهي مداوالث ؾلى٦يت ،لل٣يام بٗمل ما للخٗامل اإلاباقغ م٘ اإلاك٩لت لخلها. أؾلىب الخٌُل الضًني:ؤؾلىب يؿدىض بلى الضٖم الٗاَٟي ،الظر يىنل الٟغص لخالت الؿ٨يىت والُمإهيىت ،ومً ؤمشلتالؿلى ٥في َظا ألاؾلىب ؤن الٟغص يُلب اإلاؿاٖضة مً هللا ،ويهلي ؤ٦ثر مً اإلاٗخاص ٖىضما جهاصٞه مك٩لت ؤو ي ِٛما.
 أؾلىب الاوػؼاُ :وَى ؤؾلىب ج٣ل ٞيه ظهىص الٟغص ،للخٗايل م٘ الخضر الًا ِٚويداوٞ ٫يه الابذٖاص ًٖ جد٣ي٤ألاَضا ٝاإلاغجبُت ؤو طاث الٗال٢ت بالخضر الًا ،ِٚويٓهغ ؤؾلىب الاوٗؼاٖ ٫لى ٖضة ؤق٩ا ٫حكحر بلى ؤن الٟغص ونل
إلاغخلت ال يؿخُي٘ ٞحها ال٣يام بإر ٖمل لخل اإلاك٩لت.
 أؾلىب التروي والؿُُغة :ؤؾلىب ييخٓغ ٞيه الٟغص ختى اللخٓت اإلاىاؾبت ،التي ي٣ىم ٞحها بٗمل ما لخل اإلاك٩لت،ويداو ٫الٟغص الخد ٤٣مً ؤن الٗمل الظر ؾي٣ىم به ليـ زُإ٦ ،ما ؤهه ال يدؿغٕ ويهبر ٢بل ال٣يام بإر ٖمل لخل
اإلاك٩لت.
 أؾلىب الػالناث والضغم الاحخمااي :وَى ؤؾلىب يخجه مً زالله الٟغص ،الظر يخٗغى للخضر الًا ِٚبُلبالىهيدت واإلاؿاٖضة واإلاٗلىماث ،مً آلازغيً الظيً يش ٤بهم إلاؿاٖضجه ٖلى ز ٌٟالًٛىٍ وخل اإلاك٩لت.
ئحغاءاث الضعاؾت اإلاُضاهُت:
 غُىت الضعاؾت :ج٩ىهذ ٖيىت البدض التي ؤظغيذ ٖلحها الضعاؾت مً (َ)91الب ظامعي ،جم ازخياعَم بُغي٣ت )100اؾخماعة اؾترظٗذ مجها( )91اؾخماعة ،و بٗض ٞغػَا جبحن
ٖكىاثيت ٖلى مؿخىي ظامٗت باجىتٖ ،01لما اهه جم جىػي٘ (
ؤجها ٧لها نالخت للمٗالجت ،و حٗخبر َظٍ الٟئت مً الُلبت ٧لها مً ظيـ ط٧ىع و ًبحن الجضوُ عنم ( )1بٌٗ زهاثو
الٗيىت اإلاضعوؾت:

1عبد ادلعطي ،ادلرجع السابق ،ص 111.
عودة ،مرجع سابق ،ص .20
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حضوُ عنم:1بػٌ زهاةو الػُىت اإلاضعوؾت:
الخهاب
م

22-18

32-28
27-23

33قما قىم

لِؿاوـ

ماؾتر01

ماؾتر02

مغجكؼ

مخىؾِ

مىسكٌ

ؾًٌ حامعي

ؾًٌ زام

مؼ ألاؾغة

55

26 10

%19,11

% 56.42

% 5.46

% 1.81

%29,12

%35,49

%18,2

% 7.28

% 63.7

% 11.83

% 26.39

% 7.28

% 49.14

% 50.05

% 9.1

%23,66

اليؿبت
اإلائىيت

62 21

2 6

54 08 29 13 70 08 20 39 32

ههل حامعي

الخ٨غاع

الؿً

َبُػت الؿًٌ

ههل جابؼ
للخىام
ؾُاعة زانت

الٟئاث

اإلاؿخىي
الضعاس ي

صزل ألاؾغة

وؾُلت الًنل

 -2مىهج الضعاؾت:
جم الاٖخماص في َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنكي ؤلاعجباَي هٓغا إلاالءمخه لُبيٗت اإلاىيىٕ ٞهى ي٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ون٠
زهاثو الٓاَغة ونٟا ص٢ي٣اَ ًٖ ،غي ٤الخٗبحر ٖجها ثٖبحرا ٦يٟيا ٞيىضر زهاثهها ،حٗبحرا آزغ ٦ميا وع٢ميا يىضر
به م٣ضاع الٓاَغة اإلاضعوؾت ،م٘ جٟؿحر وجدليل الٗال٢ت التي جغرِ بحن مخٛحراث الضعاؾت ألاؾاؾيت،مما يؼيض الغنيض
1
اإلاٗغفي الالػم لٟهم الٓىاَغ والخيبا بها.
 خضوص البدث: 2016بلى ٞيٟغر
.2017
ؤ -الؼمىُت :جم ال٣يام بهظٍ الضعاؾت في الٟترة اإلامخضة مً صيؿمبر
ب -اإلاٍاهُت :ظامٗت باجىت (.)1
ط -البكغٍتَ :لبت ٧لياث الٗلىم الاظخماٖيت وؤلاوؿاهيت٧ ،ليت الخ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت٧ ،ليت الٗلىم الا٢خهاصيت،
٧ليت آلاصاب واللٛاث ألاظىبيت.
 -4أصاة الضعاؾت:
اٖخمضث الضعاؾت ٖلى جهميم اؾخماعة بدث ،جًمىذ اؾخبياهحن ألاو ٫مخٗل ٤بإخضار يٛىٍ الخياة ،والشاوي ٧ان
مخٗل ٤بإؾاليب مىاظهت َظٍ الًٛىٍ .وج٩ىن الاؾخبيان ألاو ٫مً (٣ٞ )30غة مىػٖت ٖبر زمؿت مداوع ،وهي الًٛىٍ
ألاؾغيت ،الضعاؾيت ،الاظخماٖيت ،الا٢خهاصيت ،الصخيت .ؤما الاؾخبيان الشاوي ٞخ٩ىن ؤيًا مً (٣ٞ )30غة مىػٖت ٖبر
زمؿت مداوع وهي:ؤؾلىب خل اإلاك٨الث ،ؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي ،ؤؾلىب الاوسخاب ،ؤؾلىب الترور والؿيُغة،
صالح الدين شروخ ،منهجية البحث العلمي للجامعيني ،اجلزائر ،دار العلوـ للنشر والتوزيع ،2003،ص.150
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وؤؾلىب الضٖم الاظخماعي .وجم جد٨يمه مجمىٖت مً ؤؾخاطة ال٣ؿم زم جُبي٣ه ٖلى ٖيىت اؾخُالٖيت ٢ضعث بـ (َ )20البا
مً ٢ؿم الٗلىم ؤلاوؿاهيت والاطجماٖيت ،بٗضَا جم خؿاب نض ١وزباث ألاصاة.
الاؾخبيان ألاو :٫جم الاٖخماص ٖلى نض ١اإلاد٨محن ،ؤما الشباث ٣ٞض جم خؿابه ًٖ َغي ٤مٗاصلت ؤلٟا ل٨غوهبار، 0.71وهي مٗامالث م٣بىلت لشباث ألاصاة.
 0.63و
،وجغاوخذ بحن مٗامالث الشباث ألبٗاص الاؾخبيان بحن
 ؤما الاؾخبيان الشاوي :جم الاٖخماص ٦ظلٖ ٪لى نض ١اإلاد٨محن ،ؤما الشباث ٣ٞض جم خؿابه ًٖ َغي ٤مٗاصلت ؤلٟا، 0.70وهي مٗامالث م٣بىلت لشباث ألاصاة.
 0.56و
ل٨غوهبار،وجغاوخذ بحن مٗامالث الشباث ألبٗاص الاؾخبيان بحن
 -5ألاؾالُب ؤلاخهاةُت اإلاُبهت:جم زالَ ٫ظٍ الضعاؾت الاٖخماص ٖلى بٌٗ ألاؾاليب ؤلاخهاثيت وهي:
 مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن.
 اليؿب اإلائىيت في ون ٠الٗيىت..
 Excel :2010للخٟغي ٜألاولي للبياهاث وجىٓيمها ،وخؿاب اإلاجامي٘ ،اإلاخىؾُاث الخؿابيت
 بغهامج الجضولت
والاهدغاٞاث اإلاٗياعيت.
 بغهامج الخؼم ؤلاخهاةُت للػلىم الاحخماغُت  :SPSSإلصزا ٫البياهاث والخهىٖ ٫لى الىخاثج بهٟت جهاثيت.
 /1غغى وجدلُل و مىانكت الىخاةج:
غغى وجدلُل ومىانكت هخاةج الكغيُت الػامت:
والتي جىو ٖلى " :جىظض ٖال٢ت اعجباَيت صالت بخهاثيا بحن ؤخضار يٛىٍ الخياة ورحن ؤؾاليب اإلاىاظهت لضي الُالب
الجامعي".
الجضو )2( ٫يبحن الٗال٢ت الاعجباَيت بحن يٛىٍ ؤخضار الخياة واؾتراجيجياث مىاظهتها
اؾتراجيجياث مىاظهت يٛىٍ ؤخضار
الخياة
يٛىٍ ؤخضار الخياة

مٗامل الاعجباٍ

**-,576

مؿخىي الضاللت

,001

الٗيىت

91

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
مً زال ٫ال٣غاءة ؤلاخهاثيت للجضو ٫ع٢م( )02يدبحن ؤن ٢يمت مٗامل اعجباٍ بحن يٛىٍ ؤخضار الخياة و اؾتراجيجياث
 )-0,576وَى مٗامل اعجباٍ مخىؾِ ،مما يضٖ ٫لى وظىص ٖال٢ت اعجباَيت ٖ٨ؿيت صالت بخهاثيا بحن
مىاظهتها بلٛذ (
اإلاخٛحريً ٖىض مؿخىي الضاللت ( ،)0.001ؤر ٧لما ػاصث يٛىٍ الخياة ٧لما ٢لذ ؤؾاليب مىاظهتها.
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 /1-1غغى ،وجدلُل هخاةج الضعاؾت:
غغى هخاةج الكغيُت ألاولى :جىظض ٖال٢ت طاث صاللت بخهاثيت بحن يٛىٍ الخياة وؤؾلىب خل اإلاك٨الث.
حضوُ عنم :03يمشل الٗال٢ت بحن ؤؾلىب خل اإلاك٨الث وؤخضار يٛىٍ الخياة
ؤؾلىب خل اإلاك٨الث
مٗامل الاعثباٍ

-0,58

يٛىٍ ؤخضار الخياة مؿخىي الضاللت

0.001

الٗيىت

91

مً زال ٫الجضو ٫ع٢م( )03يدبحن ؤن ٢يمت مٗامل اعجباٍ بحن ؤؾلىب خل اإلاك٨الث وؤخضار يٛىٍ الخياة بلٛذ (
، 0.001
 )-0,58وَى مٗامل مخىؾِ وفي طل ٪صاللت ٖلى وظىص ٖال٢ت اعجباَيت ٖ٨ؿيت صالت بخهاثيا ٖىض مؿخىي الضاللت
ؤر ٧لما ٧اهذ ػاصث يٛىٍ الخياة ٧لما ٢ل اؾخسضام ؤؾلىب خل اإلاك٨الث مً َغ ٝؤٞغاص الٗيىت مدل الضعاؾت.
غغى هخاةج الكغيُت الثاهُت:جىظض ٖال٢ت اعجباَيت صالت بخهاثيا بحن ؤخضار يٛىٍ الخياة وؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي
حضوُ عنم :04يمشل الٗال٢ت بحن ؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي وؤخضار يٛىٍ ا٫خياة
ؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي
مٗامل الاعجباٍ
يٛىٍ ؤخضار الخياة

مؿخىي الضاللت
الٗيىـت

-0,48
0.001
91

مً زال ٫الجضو ٫ع٢م( )04يدبحن ؤن ٢يمت مٗامل اعجباٍ بحرؾىن بحن ؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي وؤخضار يٛىٍ الخياة
 )-0,48وَى مٗامل مخىؾِ وفي طل ٪صاللت ٖلى وظىص ٖال٢ت اعجباَيت ٖ٨ؿيت صالت بخهاثيا ٖىض مؿخىي الضاللت
بلٛذ (
 . 0.001ؤر ٧لما ٧اهذ ػاصث يٛىٍ الخياة ٧لما ٢ل اؾخسضام ؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي مً َغ ٝؤٞغاص الٗيىت مدل
الضعاؾت.
غغى هخاةج الكغيُت الثالثت:جىظض ٖال٢ت طاث صالت بخهاثيا بحن ؤخضار يٛىٍ الخياة و ؤؾلىب الاوسخاب.
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حضوُ عنم :05يمشل الٗال٢ت بحن ؤؾلىب الاوسخاب وؤخضار يٛىٍ الخياة
أؾلىب الاوسخاب
يؿىٍ أخضار

مٗامل الاعجباٍ

0,47

الخُاة

مؿخىي الضاللت

0.001
91

الٗيىت

مً زال ٫الجضو ٫ع٢م( )05يدبحن ؤن ٢يمت مٗامل اعجباٍ بحرؾىن بحن ؤؾلىب الاوسخاب وؤخضار يٛىٍ الخياة بلٛذ
. 0.001
 )0,47وَى مٗامل مخىؾِ وفي طل ٪صاللت ٖلى وظىص ٖال٢ت اعجباَيت َغصيت صالت بخهاثيا ٖىض مؿخىي الضاللت
(
ؤر ٧لما ٧اهذ ػاصث يٛىٍ الخياة ٧لما ػاص اؾخسضام ؤؾلىب الاوسخاب مً َغ ٝؤٞغاص الٗيىت مدل الضعاؾت.
غغى هخاةج الكغيُت الغابػت :جىحض غالنت طاث صاللت ئخهاةُت بحن أخضار يؿىٍ الخُاة وأؾلىب التروي
والؿُُغة
حضوُ عنم :06يمشل الٗال٢ت بحن ؤؾلىب الترور والؿيُغة وؤخضار يٛىٍ الخياة
ؤؾلىب الترور والؿيُغة
يٛىٍ ؤخضار

مٗامل الاعجباٍ

-0,53

الخياة

مؿخىي الضاللت

0.001

الٗيىت

91

 )-0,53وَى
مً زال ٫الجضو ٫ع٢م( )06يدبحن ؤن ٢يمت مٗامل اعجباٍ بحن ؤؾلىب الترور وؤخضار يٛىٍ الخياة بلٛذ (
 . 0.001ؤر ٧لما
مٗامل مخىؾِ وفي طل ٪صاللت ٖلى وظىص ٖال٢ت اعجباَيت ٖ٨ؿيت صالت بخهاثيا ٖىض مؿخىي الضاللت
٧اهذ ػاصث يٛىٍ الخياة ٧لما ٢ل اؾخسضام ؤؾلىب الترور والؿيُغة مً َغ ٝؤٞغاص الٗيىت مخل الضعاؾت.
غغى هخاةج الكغيُت الخامؿت :جىحض غالنت طاث صاللت ئخهاةُت بحن أخضار يؿىٍ الخُاة وأؾلىب الضغم
الاحخمااي
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حضوُ عنم :07يمشل الٗال٢ت بحن ؤؾلىب الضٖم الاظخماعي وؤخضار يٛىٍ الخياة
ؤؾلىب الضٖم الاظخماعي
يٛىٍ ؤخضار

مٗامل الاعجباٍ

-0,33

الخياة

مؿذي الضاللت
و

0.001
91

الٗيىت

-0,33
مً زال ٫الجضو ٫ع٢م( )07يدبحن ؤن ٢يمت مٗامل اعجباٍ بحن ؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي وؤخضار يٛىٍ الخياة بلٛذ (
 . 0.001ؤر
) وَى مٗامل مىس ٌٟوفي طل ٪صاللت ٖلى وظىص ٖال٢ت اعجباَيت ٖ٨ؿيت صالت بخهاثيا ٖىض مؿخىي الضاللت
٧لما ٧اهذ ػاصث يٛىٍ الخياة ٧لما ٢ل اؾخسضام ؤؾلىب الضٖم الاظخماعي مً َغ ٝؤٞغاص الٗيىت مدل الضعاؾت.
 /2-1مىانكت هخاةج الضعاؾت:
مً زال ٫ما جم ٖغيه مً هخاثج في الجضاو ٫ع٢م( )7،6،5،4،3،2جبحن لىا ؤن ظمي٘ الدؿائالث التي جم اٞترايها ٢ض
جد٣٣ذ ل ً٨بيؿب مخٟاوجت في ٖال٢اتها الاعجباَية٦ ،ما ؤن ؤٚلبها ظاءث بٗال٢ت اعجباَيت ٖ٨ؿيت ؾلبيت وجبحن طل ٪في
٧ل مً الٟغييت ألاولى ،الشاهيت ،الغابٗت والخامؿت ،في خحن ظاءث الٟغييت الشالشت بٗال٢ت َغصيت مىظبت .
مىانكت هخاةج الكغيُت ألاولى :وجىو ٖلى :أهه جىحض غالنت بحن أؾلىب خل اإلاكٌالث وأخضار يؿىٍ الخُاة
)-0,58
مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )02يدبحن ؤن َظٍ الٟغييت ٢ض جد٣٣ذ و٧اهذ ٢يمت مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن م٣ضعة ب (
وهي ما جا٦ض ٖلى ؤن الٗال٢ت بحن ؤؾلىب خل اإلاك٨الث ويٛىٍ ؤخضار الخياة هي ٖال٢ت ؾلبيت ٖ٨ؿيت ؤر بمٗجى ؤهه
٧لما ػاصث الًٛىٍ التي يىاظهها الُلبت ٧لما ٢ل الإجماص ٖلى ؤؾلىب خل اإلاك٨الث .وبن اٖخمض ؤٞغاص الٗيىت ٖلى جبجي
َظا ألاؾلىب ٞهى يبحن ؤهه ٚحر ٗٞا ٫في جسُي ؤو ٖلى ألا٢ل الخ٨ي ٠م٘ مسخل ٠الًٛىٍ الخياجيت وَظا ٢ض يغظ٘
ألؾباب ٦شحرة مجها ٖلى ؾبيل اإلاشا :٫اٞخ٣اع َظٍ الٟئت بلى الش٣ت بإهٟؿهم،ه٣و البرامج الخضعيبيت التي حؿاٖض ٖلى
جىميت عوح الابخ٩اع وؤلابضإ ،وا٦دؿاب مهاعاث خل اإلاك٨الث٦ ،ما ٢ض جغجبِ ألاؾباب بٛياب عوح اإلاؿاوليت والاج٩ا٫
ٖلى ألاؾغة في مؿاٖضتهم ٖلى اإلاك٨الث والًٛىٍ التي يىاظهىجها ،وَىما ج٨كٖ ٠ىه هخاثج الجضو ٫ع٢م( )01بديض
 )%49,14وهي وؿبت مغجٟٗت بطا ما ٢ىعن بيؿبت الُلبت اإلا٣يمحن في
هجض ؤن وؿبت الُلبت اإلا٣يمحن م٘ ؤؾغَم ج٣ضع ب (
.)%7,28مما هالخٔ ؤن اليؿبت ألا٦بر
 )%26,39ووؿبت الُلبت طور الؿ ً٨الخام واإلا٣ضعة ب (
الؿ ً٨الجامعي واإلا٣ضعة(
ممً ي٣يمىن م٘ ؤؾغَم ،ألامغ الظر يجٗلهم ال يبظلىن ؤر مجهىص لخل مسخل ٠اإلال٦الث والٗ٣باث التي جىاظههم ًٖ
َغي ٤اؾخٗماَ ٫ظا ألاؾلىب.
مىانكت الكغيُت الثاهُت :وجىو ٖلى :أهه جىحض غالنت بحن أؾلىب الخٌُل الضًني وأخضار يؿىٍ الخُاة.
)-0,48
مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )03يخىضر ؤن َظٍ الٟغييت ٢ض جد٣٣ذ و٧اهذ ٢يمت مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن م٣ضعة ب (
وٍ ر ٢يمت ؾلبيت ،ما جا٦ض ٖلى ؤن الٗال٢ت بحن ؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي ويٛىٍ ؤخضار الخياة هي ٖال٢ت ٖ٨ؿيت ؤر
بمٗجى ؤهه ٧لما ػاصث الًٛىٍ التي يىاظهها الُلبت ٧لما ٢ل الاٖخماص ٖلى ؤؾلىب الخ٨ي ٠الضيجي ،وَى ما ٢ض يٗبر ًٖ
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اوٗضام الش٣اٞت الضيييت وبٗض الُالب الجامعي ًٖ ؤصاء واظباتهم الضيييت ٧اإلادآٞت ٖلى الهلىاث و٢غاءة ال٣غآن زانت
وؤن الدجم الؿاعي الضعاسخي ظض م٨ش ٠وَى بال٩اص ال يمىذ ؤو٢اث عاخت مدضصة ؾىاء للهالة ؤو ٚحرَا...باإلياٞت بلى
جإزغَم بالش٣اٞت الٛغريت ؾىاء في لباؾهم ؤو جهغٞاتهم ،وَظا ما ظٗل مجهم يماعؾىن َ٣ىؾا ٚغيبت بعيصة ًٖ ٢يمىا
 )2005التي جا٦ض ؤن ؤَم ألاؾاليب التي يٗخمض ٖلحها
وٖاصاجىا.وَظٍ الىديجت ٢ض جخٗاعى م٘ هخاثج صعاؾت أبى غؼام(
الُالب في مىاظهت الًٛىٍ وراإلاغجبت ألاولى هي اللجىء بلى هللا،زم اإلاىاظهت وجإ٦يض الظاث ،زم جدمل اإلاؿاوليت .
ي وحىص غالنت بحن أؾلىب الاوسخاب ويؿىٍ أخضار الخُاة
مىانكت الكغيُت الثالثت :وجىو ٖل :
يخىضر لضيىا مً زال ٫هخاثج الجضو ٫ع٢م( )04ؤن َظٍ الٟغييت ٢ض جد٣٣ذ وظاءث ٢يمت مٗامل بحرؾىن م٣ضعة ب
 )0,47وهي ٢يمت مىظبت و جضٖ ٫لى ؤهه جىظض ٖال٢ت َغصيت بحن ؤؾلىب الاوسخاب وؤخضار يٛىٍ الخياة ،وحٗبر َظٍ
(
الٟغييت الىخيضة التي ظاءث ب٣يمت مىظبت وَظا يٗجي ؤهه ٧لما ػاصث الًٛىٍ التي يىاظهها الُالب الجامعي ٧لما ػاص
ؤؾلىب الاوسخاب ،وَظا ٢ض يٗىص مغصٍ الخى ٝمً مىاظهت الًٛىَاث ،ؤو الؿعي في الخهضر للًٛىٍ بإؾاليب
ؤزغي ج٩ىن ؤ٢غب لصخهياتهم وميىال تهم و٢ضعاتهم.
مىانكت الكغض ية الغابػت :وجىو ٖلى :وحىص غالنت بحن أؾلىب التروي والؿُُغة ويؿىٍ أخضار الخُاة
الجضو ٫ع٢م( )05جىضر هخاثجه ؤن الٟغييت الغابٗت ٢ض جد٣٣ذ وؤهه جىظض ٖال٢ت ٖ٨ؿيت بحن ؤؾلىب الترور والؿيُغة
 ،)-0,53ويإحي جىييذ َظٍ الٗال٢ت في
ويٛىٍ ؤخضار الخياة ،وَظا ما جشبخه ٢يمت مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن اإلا٣ضعة ب(
ؤهه ٧لما ػاصث ؤخضار يٛىٍ الخياة ٧لما ٢لذ الؿيُغة ٖلى اإلاىا ،٠٢وَظا ٢ض يٗىص مغصٍ بلى َبيٗت الصخهيت التي
٢ض جدؿم بدضة الاهٟٗا ٫والخىجغ الكضيض مما ٢ض جازغ بالؿلب ٖلى الخد٨م في ألاٖهاب ومىاظهت الًٛىٍ بغويت
ٖ )2000لى ؤن بٗض الخٗامل ؤلايجابي والترور م٘ ؤخضار
وؾ٨يىت .وفي َظا الهضص ثئ٦ض هخاثج صعاؾت غلي غبض هللا(
الخياة الًاُٚت٧ ،ان لهالر الُالب اإلا٣يمحن م٘ ؤؾغَم ٖلى الُالب اإلا٣يمحن في الا٢اماث الجامٗيت.
مىانكت الكغيُت الخامؿت :والتي مٟاصَا :وحىص غالنت بحن أؾلىب الضغم الاحخمااي ويؿىٍ أخضار الخُاة
يىضر الجضو ٫ع٢م ( )07ؤن َظٍ الٟغييت ٢ض جد٣٣ذ وطل ٪بىظىص ٖال٢ت ٖ٨ؿيت بحن ؤؾلىب الضٖم الاظخماعي
 ،)-0.33وهي ٢يمت مىسًٟت وجضٖ ٫لى
ويٛىٍ ؤخضار الخياة ،وَظا ما جشبخه ٢يمت مٗامل الاعجباٍ لبحرؾىن اإلا٣ضعة ب(
ؤهه ٧لما ػاصث يٛىٍ الخياة ٧لما ٢ل اججاٍ اللباب بلى َلب يض اإلاؿاٖضة والٗىن مً ػمالئهم ؤو ؤ٢غرائهم ،بالغٚم مً
ؤن الُلبت الجامٗيحن ورد٨م صعاؾتهم ٞهم يً٣ىن مٗٓم ألاو٢اث بن لم ه٣ل ٧لها في الجامٗت بحن ػمالئهم
وؤنض٢ائهم،وفي ؤظىاء ؤزىيت مدٟؼة ٖلى الخٟغي ٜوألازظ بىهيدت الٛحرٚ ،حر ؤن َظٍ الىديجت حٗبر ًٖ عَ ٌٞظٍ الٟئت
لخب اإلاكاع٦ت والخٗاون ٖلى جسُي الهٗىراث واإلاك٨الث التي ٢ض جىاظهها ،وَى ؤمغ عاظ٘ ؤيًا بلى َبيٗت شخهيت
ؤٞغاص الٗيىتٞ ،هىا ٥مً يخجل مً الخهغيذ بداظخه بلى يض اإلاؿاٖضة ؾىاء ؤ٧ان ألامغ يخٗل ٤بمك٩لت صعاؾيت ،صخيت ؤو
ماصيت..وَىا ٥مً هجضٍ يٗخمض ٖلى هٟؿه في مىاظهت ٧ل الًٛىٍ التي حٗتريه.
زاجمت:
ق٩لذ َظٍ الضعاؾت مداولت للخٗغٖ ٝلى ؤَم يٛىٍ الخياة اليىميت التي يخٗغى لها الكباب الجامعي ،وٖلى ؤَم
ألاؾاليب التي يخبىاَا ويؿخسضمها ٧ى٢ايت للخهضر وإلاجابهت َظٍ ألازحرة.
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ومما ال قٞ ٪يه ؤن الُلبت الجامٗيحن يٗخمضون ٖلى ؤؾاليب مسخلٟت إلاىاظهت الًٛىٍ التي حٗتريهم في خياتهم
اليىميتٚ ،حر ؤن ٢لت الخبرة والىعي في الخهضر واإلاىاظهت ظٗلتهم يؿخجزٞىن َا٢تهم في الؿعي لخبجي ؤؾاليب طاث ٗٞاليت
ؤ٦ثر للخ٨ي ٠م٘ يٛىٍ ؤخضار الخياة اليىميت.
ٚحر اهه مً اإلاهم ؤلاقاعة في زاجمت َظٍ الضعاؾت بلى مؿإلت ظض مهمت في ج٣ضيغ الباخض ،والتي ج٨مً في جإزحر مسخل٠
يٛىٍ ؤخضار الخياة اليىميت ٖلى الخدهيل الٗلمي للُالب الجامعي ،مما يؿخىظب بعقاصٍ وجىظحهه لخبجي
اؾتراجيجياث مىاظهت ٗٞالت وايجابيت لخسٟيٟها ومجابهتها.
وزلهذ الضعاؾت بلى ظملت مً الخىنُاث والانتراخاث جمشلذ ٞيما يلي:
يغوعة اٖخىاء اإلاؿاولحن ٖلى الخضماث الجامٗيت ،بخدؿحن مؿخىي جل ٪الخضماث وجىٞحر ٧اٞت الىؾاثلوالخجهحزاث ،اإلااصيت التي مً قإجها ؤن جغ ٘ٞمً مٗىىياث الُلبت وجغ ٘ٞمً صاٗٞيتهم هدى الضعاؾت والبدض ألا٧اصيمي.
يغوعة ٞخذ م٩اجب زانت صازل الجامٗت بخ٣ضيم زضماث ؤلاعقاص التربىر والىٟسخي واإلانهي ،ورغامج الخىٖيت الى٢اثيتللُلبت الظيً يٗاهىن مً بٌٗ اإلاك٨الث ألا٧اصيميت والًٛىٍ الخياجيت ،ومؿاٖضتهم ٖلى جد٣ي ٤ؤ٦بر ٢ضع مً الخىا٤ٞ
مٗها.
- 3يغوعة اَخمام ٧ل ٢ؿم ٖلى مؿخىي بصاعة ال٩لياث ،ببرمجت مدايغاث في م٣اييـ الصخت الًٞؿيت وؤلاعقاص
التربىر والىٟسخي يمً اإلا٣غعاث الضعاؾيت ،ألَميتها في جدؿيـ الُلبت باإلاك٨الث اإلاهاخبت ل٩ل مغخلت مً مغاخل
اإلاغاَ٣ت والُغ ١الصخيدت للى٢ايت مجها.
الاَخمام بش٣اٞت الكباب الجامعي وطل ٪مً زال ٫جىٓيم صوعاث ج٩ىيييت ،الهض ٝمجها ع ٘ٞمؿخىاَم الٗلمي والش٣اٝروالتربىر والخدهيل الٗلمي والخإَيل الىْيٟي ،و٦ظا الخٗغي ٠بم٩اهخه وؤَميخه في اإلاجخم٘ وصوعٍ في بىاثه وجُىعٍ.
- 5حصجي٘ اإلاكاع٦ت الايجابيت البىاءة للكباب الجامعي في مسخل ٠اليكاَاث الٗلميت والغياييت والش٣اٞيت والترٞحهيت.
ناةمت اإلاغاحؼ:
ببغاَيم عقا عاٚب ،الًٛىٍ ا٫هٟؿيت وٖال٢تها بمؿخىي الُمىح لضي َالباث اإلاغخلت الشاهىيت ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر.1998
ميكىعة ،مٗهض الضعاؾاث الٗليا للُٟىلت٢ ،ؿم الضعاؾاث الىٟؿيت والاظخماٖيت ،ظامٗت ٖحن قمـ.
بكحر الدجاػ وهبيل صزان ،الًٛىٍ الىٟؿيت لضي َلبت الجامٗت ؤلاؾالميت لضحهم ،وٖال٢تها بالصر ة الىٟؿيت.2005
لضحهم ،مجلت الجامٗت ؤلاؾالميت ،اإلاجلض الغاب٘ ٖكغ ،الٗضص الشاوي،
٧- 3امل ٖباؽ وعويت الهبا ،ٙالً ِٛالىٟسخي الظر يىاظهه َلبت اإلاغخلت ؤلاٖضاصيت وٖال٢تها بمٟهىم الظاث ،مجلت
.2000
التربيت والٗلم ،الٗضص،26
.1994
ؾامي ٖبض ال٣ىر ،م٣ضمت في ٖلم الىٟـ البيىلىجي،ال٣اَغة ،م٨خبت الجهًت اإلاهغيت،.2003
ٖ- 5بض هللا مدمض ٢اؾم ،مضزل بلى الصخت الىٟؿيت ،صاع ال ٪ٟللُباٖت واليكغٖ،مان،
.2006
ٖ- 6بض اإلاُٗي خؿً ،يٛىٍ الخياة وؤؾاليب مىاظهتها ،ال٣اَغة ،م٨خبت الؼَغاء،
.2001
 :)2001ال٣ل ٤وبصاعة الًٛىٍ ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اَغ،
ٖ- 7شمان ٞاعو ١الؿيض(
.2003
ٖ- 8لي ٖلي ،صليل جُبي ٤ؤؾاليب مىاظهت ؤخضار الخياة اليىميت الًاُٚت ،م٨خبت ألاهجلى مهغيت ،ال٣اَغة،
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ٖ- 9ىصة مدمض مدمض ،الخبرة الهاصمت وٖال٢تها بإؾاليب الخ٨ي ٠م٘ الًٛىٍ واإلاؿاهضة الاظخماٖيت والهالبت
الىٟؿيت لضي ؤَٟا ٫اإلاىاَ ٤الخضوصيت بُ٣إ ٚؼة ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة٢ ،ؿم ٖلم الىٟـ٧ ،ليت التربيت،
.2010
الجامٗت ؤلاؾالميتٚ ،ؼة،
.2003
 -10نالح الضيً قغور،مىهجيت البدض الٗلمي للجامٗيحن،الجؼاثغ،صاع الٗلىم لليكغ والخىػي٘،
اإلاغاحؼ باللؿت ألاحىبُت:
1- Cohen, R. J. , Psychology and Adjustment. Values, Culture, and1
Chang. Boston, Allyn and Bacon. Collier, Macmillan, cands, 1994.
12-Shields,N, "Stress, active coping and academic performance among persisting and no persisting college students”,
Journal of applied behavioral research, Vol,06,No3, 2001.
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نىاغ ــت ألازباع الخلكؼٍىهُت (مهاعبت هظغٍت)
أ  .نػىٍغ َكام/حامػت مدمض الهضًو بً ًحي،حُجل،الجؼاة ــغ

ملخو :
يدىاوَ ٫ظا البدض َغخا ؤ٧اصيميا خى ٫نىاٖت ألازباع الخلٟؼيىهيت  ،التي حك٩ل مدىع الٗمل الغثيسخي في مسخل٠
ال٣ىىاث الخلٟؼيىهيت زانت مجها ال٣ىىاث ؤلازباعيت اإلاخسههت  ،خيض يك٩ل الخلٟؼيىن مهضعا بزباعيا َاما للجمهىع
بًٟل ؾغٖخه في حُٛيت ألاخضار ومىا٦بتها ؤوال بإوٚ ، ٫حر ؤن الٗمل ؤلازباعر يخُلب مً عظا ٫ؤلاٖالم الخدلي ال٨بحر
بإزال٢ياث اإلاهىت هٓغا ل٩ىن الخبر له ال٣ضعة ٖلى جىظيه الغؤر الٗام وزل ٤اإلاىا ٠٢والاججاَاث  ،ولهظا ٞمً ؤبجضياث
ؤلاٖالم الى٣ي الهاص ٝواإلاىيىعي ؤن ي٩ىن ؤصاة لخىىيغ الغؤر الٗام ال ؤصاة لخٓليلها وجؼي ٠الخ٣اثــ٦ ، ٤ما ؤن َظا الٗمل
يخُلب مً عظا ٫ؤلاٖالم ؤيًا ؤن ي٩ىهىا ٖلى صعايت جامت بمسخل ٠اإلاؿخجضاث الخ٣ىيت التي يٗغٞها َظا اإلايضان مً ظهت،
والخد٨م في ؤؽاليب الخدغيغ واإلاٗالجت ؤلاٖالميت مً ظهت ؤزغي .
الٍلماث اإلاكخاخُت  :ال٣ىىاث الخلٟؼيىهيت ؤلازباعيت  ،الخبر  ،ال٣هت ؤلازباعيت  ،اإلاٗالجت ؤلاٖالميت  ،ؤزال٢ياث اإلاهىت.
مه ـ ـ ــضم ــت :
بن مً ؤَم ما يمحز مجخمٗاث اليىم هي ؤجها مجخمٗاث جىلي ؤَميت ٦بحرة لؤلزباع التي جخض٧ ٤ٞل لخٓت مً مسخل ٠ب٣إ
الٗالم ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت ،ولٗل وؤبغػَا ال٣ىىاث الخلٟؼيىهيت ؤلازباعيت التي ما جخى ٠٢في جؼويض الجمهىع
باإلاٗلىماث وألازباع ،التي حٗ٨ـ في الجهايت عئيت َظٍ ال٣ىىاث لؤلخضار الجاعيت خؿب ما جمليه ؾياؾتها الخدغيغيت
وؤطهضتها ؤلاٖالميت  ،ومً َىا ٣ٞض باجذ اإلاىاٞؿت ؤلاٖالميت قغؾت بحن َظٍ ال٣ىىاث للخد٣ي ٤الؿب ٤الصخٟي  ،وَظا ما
ظٗلىا ه٣ضم َظا الُغح الىٓغر خى ٫نىاٖت ألازباع الخلٟؼيىهيت ،مً زال ٫الخٗغي ٠بمٟهىم الخبر ٦مدىع عثيسخي في
الٗمل ؤلازباعر الخلٟؼيىوي  ،و٦ظا ببغاػ ؤَم المؾخجضاث في َظا اإلايضان وؤَم اإلاك٨الث التي جىاظه ال٣ىىاث ؤلازباعيت
٦مهضع لؤلزباع واإلاٗلىماث  ،زم في ألازحر ٖغى للجاهب ألازالقي والخدغيغر في نىاٖت ألازباع الخلٟؼيىهيت .
 –1مكهىم الخبريمدىع أؾاس ي في الػمل ؤلازباعي الخلكؼٍىوي:
بن الخبر َى ؾغص لصخيء خ٣ي٣ي و ٘٢في الٗالم الٟٗلي  ،خيض يخم ه٣ل ج٣غيغ مخىاػن ومىيىعي مخًمىا ال٣يم
ؤلازباعيت التي ج٣ىم ٖلى مٗايحر بزباعيت مشل الخإزحر  ،البروػ  ،الاَخماماث الاوؿاهيت  ،الٛغابت  ،الهغإ ، 1
وٖغَٝغبغججاهؼ Gans Herbertالخبر بإهه خضر يغ٦ؼ ٖلى نغإ صعامي مٗحن حهم ٖضصا ٦بحرا مً ألاشخام  ، 2ؤما ماجي
-1مارتن جوف  ،نظم اإلعالـ ادلقارنة ،ترمجة علي درويش  ،الدار الدولية للنشر والتوزيع  ،القاىرة ،1۹۹1 ،ص.76
 -2هنى عاطف العبد  ،صناعة األخبار التلفزيونية يف عصر البث الفضائي  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة  ، 2007 ،ص.21
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الخلىاوي ٞيٗغٞه بإهه مٗلىماث ظضيضة جضوع خى ٫خضر ما ظغي في الٗالم ال٣غيب ؤو البٗيض  ،يخم ه٣له بض٢ت وؤماهت
مىيىٖيت بضون جدحز لىظهت هٓغ ؤو الججاٍ ؾياسخي ما  ،وبطا جم زغ ١ؤخض الجىاهب التي ط٦غَا يخدى ٫الخبر بلى هىٕ مً
الضٖايت ويؿٖ ِ٣ىه ًٖصثظ مٟهىم الخبر . 1
ويٗغ ٝحىن لي lee Johnألازباع بإجها ليؿذ ونٟا للىا ٘٢وبهما هي اؾخٗاصة م٣ىلبت اظخماٖيا لظل ٪الىاً ، 2 ٘٢ة
ورىاء
ٖلى مجمل َظٍ الخٗغيٟاث يم ً٨لىا نياٚت حٗغي ٠بظغاجي للمٟهىم الخبر ٖلى ؤهه ون ٠مىيىعي وص٢ي ٤لخضر ما ،
ٖلى ازخالَ ٝبيٗخه ( ؾياسخي  ،ؤمجي ٖ ،ؿ٨غر  ،ا٢خهاصر  ،ز٣افي  ،اظخماعي  ، )...ويدٓى َظا الخضر باَخمام الىؾيلت
ؤلاٖالميت هٓغا ألَميخه ؤو هٓغا لؤلزاع التي جترجب ٖليه وَظا مً زال ٫مٗالجخه وبزغاظه في ق٩ل ماصة بٖالميت ٢ابلت
لالؾتهال ٥مً َغ ٝالجمهىع  ،وحٗض ألازباع ؾلٗت يخم الخد٨م ٞحها من زال ٫ؾى ١بٖالمي يدؿم باإلاىاٞؿت اإلاتزايضة يىما
بٗض يىم مشل ؤر ؾلٗت بٖالميت جدخاط إلعياء عٚباث الجمهىع ختى ُدي٣بل ٖلحها وال يىهغٖ ٝجها  ،وجدخاط َظٍ الهىاٖت
بلى الٗضيض مً اإلا٣ىماث التي يٗض مً ؤَمها وظىص بٖالمي يخمخ٘ بدـ بزباعر جم٨ىه مً جد٣ي ٤الؿب ٤ؤلازباعر.
يخٟى ١الخلٟؼيىن ٧ىؾيلت بزباعيت في ْل زىعة الاجها ٫التي ؤجاخذ بم٩اهيت مٗالجت ألاخضار ًٖ بٗض ،وطل ٪هديجت
لخُىع ج٨ىىلىظيا الاجها ٫وْهىع ال٣ىىاث الًٟاثيت مما ؤصي بلى ػياصة الىعي بإَميت الىْيٟت ؤلازباعيت للخلٟؼيىن
زانت في ؤو٢اث ألاػماث وألاخضار الُاعثت  ،ورميل الجمهىع بلى الش٣ت ؤ٦ثر في ألازباع الخلٟؼيىهيت ًٖ ألازباع اإلا٨خىرت
وطل ٪لخىاٞغ ٖىهغ الهىعة اإلاخدغ٦ت والٟىعيت في ه٣ل ألاخضار  ،وال يٗجي طل ٪بالًغوعة ؤن ألازباع الخلٟؼيىهيت هي
ؤزباع مىيىٖيت خيض يم ً٨ؤن جخًمً ٢ضعا مً الخدحز ختى في ازخياع الهىع اإلاهاخبت للخ بغ ،3وجغظ٘ ؤَميت
الخلٟؼيىن في اإلاجا ٫ؤلازباعر بلى ؤهه ي٣ضم ألاخضار في مكاَض مخ٩املت مً نىث ونىعة  ،وجؼصاص زُىعة طلٖ ٪ىضما
وٗغ ٝؤن الاوؿان الٗاصر يدهل ٖلى ( )%۸۸مً مٗاعٞه ًٖ َغي ٤خاؾتي الؿم٘ والبهغ ٞ ،ةطا ؤيٟىا بلى طل ٪ؤن
الخلٟؼيىن يم ً٨ؤن يهل بلى ملياعاث اإلاكاَضيً في هٟـ اللخٓت ٖبر ألا٢ماع الهىاٖيت وقب٨ت ؤلاهترهذ ألصع٦ىا زُىعة
ألازباع الخلٟؼيىهيت .
وجلٗب الهىعة في ألازباع الخلٟؼيىهيت ؤَميت ٦بحرة مً خيض ٢ضعتها ٖلى جد٣ي ٤ألازغ لضي اإلاكاَض وَظا اهُال٢ا مً
وظىص الٗضيض مً الخهاثو الذ جخىٞغ ٖلحها ؤَمها :
لؿت الؼاَهت  :خيض ؤن الهىعة جدغ ٥اؾخجابت ٖاَٟيت لضي اإلاكاَض مما ياصر بلى جٟاٖله م٘ اإلاًمىن بك٩ل ٦بحر .
اإلاكاعيــت :وي٣هض بها الاؾخٛغا ١في اإلاكاَضة  ،خيض يكتر ٥اإلاكاَض ازخياعيا في مك٨الث ألاشخام الظيً جضوع خىلهم
ألازباع  ،ول ً٨صون ؤن ي٩ىن ملؼما بمؿاٖضتهم .
مبضأ الايدكاف  :خيض جديذ الهىعة للمكاَض ؤن يهل بلى هٟـ الا٦دكا ٝالظر جىنلذ بليه ال٩امحرا  ،وطل ٪يسخهغ
اإلااصة اإلا٨خىرت اإلاهاخبت للهىعة  ، 4باإلياٞت بلى ٢ضعة الخلٟؼيىن ٖلى جسُي خاظؼ ألاميت التي حٗاوي مجها مجخمٗاجىا
 -3ما جي احللواين  ،تكنولوجيا االتصاؿ والقوالب الفنية اإلذاعية  ،مذكرات غري منشورة  ،كلية اإلعالـ  ،جامعة القاىرة  ،القاىرة  ، 19۹9 ،ص
17
 - 2محدي حسن  ،الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالـ  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة  ، 19۹9 ،ص . ۸6
 -نهى

- Jones Marsha , Mass Media , London , Macmilian , 1992 , P 92 .
عاطف العبد  ،مرجع سابق  ،ص.٢٧
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الٗغريت ٞ ،هى يخمخ٘ بمؼايا ٢غيبت مً مؼايا الاجها ٫الصخصخي خيض يؿمذ لل٣اثم باالجها ٫الضزى ٫بلى بيىث اإلاكاَضيً
بضون مجهىص مجهم لخٗغيٟهم بإَم الً٣ايا وج٣ضيم الخٟؿحراث اإلاسخلٟت بالهىث والهىعة،مما يؿهم في اعجباٍ الجمهىع
باإلاًمىن ؤلازباعر اإلاٗغوى .
٦ما يٗخبر البٌٗ ؤن الخلٟؼيىن مهضعا بزباعيا ُدي٣ضم مٗلىماث ؾُديت ًٖ الخضر ٞ ،هى يُٗي حُٛيت مدضوصة لٗضص
ال مدضوص له مً الً٣ايا وألاخضار ٞال ي٩ىن ؤ٦ثر مً زضمت ٖىاويً ٦ ،ما ؤهه ٢ىة ؾلبيت ؾاَمذ في ج٣ضيم نىعة
مبخىعة ومكىَت ًٖ الٗضيض مً الً٣ايا  ،باإلياٞت بلى ببغاػ ً٢ايا ٖلى خؿاب ً٢ايا ؤزغي وجىظيه الغؤر الٗام في
اججاٍ مٗحن يسضم مهالر الجهت اإلاال٨ت للىؾيلت٦ ،1ما يٗخبر البٌٗ ؤن الخلٟؼيىن يض الخٗلم خيض ؤهه هٓغا لًي٤
و٢ذ البض يلجإ اإلاظيٗىن بلى ؾغٖت بل٣اء ألازباع ،مما ياصر بلى ػياصة الٗبء ٖلى اإلاكاَضة في ؤلاصعا ٥بٗ٨ـ الصخ٠
التي يدضص ٞحها ال٣اعت ؾغٖخه في ال٣غاءة .
و٢ض حٗغى الخلٟؼيىن بلى اإلاىاٞؿت قغؾت في الؿىىاث ألازحرة م٘ وؾيلت ظضيضة وهي قب٨ت إلاٗلىماث الضوليت ، Internet
خيض ؤصي ْهىع الاهترهذ بلى حٛحراث ٖلى الؿاخت ؤلاٖالميت  ،باٖخباعٍ وؾيلت مىاٞؿت للخلٟؼيىن وؤلاطاٖت في اإلاجا٫
ؤلازباعر  ،ومً َظٍ الخٛحراث ؤن الاهترهذ يؿمذ ل٩ل شخو ٢اصع ٖلى الخٗامل م٘ َظٍ الخ٨ىىلىظيا ؤن يهمم مىٗ٢ه
الال٨ترووي الخام به  ،الظر يم٨ىه مً ؤن يٗغى ٖليه مًامحن بٖالميت مؿمىٖت ومغثيت  ،وهي جدىاؾب م٘ َبيٗت
اإلاغخلت التي وٗيكها في الى٢ذ الغاًَ  ،والتي يُلٖ ٤لحها "مغخلت ؤلاٖالم الخٟاٖلي"  ،وهي ٢يمت مًاٞت لئلهترهذ ٙيغ
مخىٞغة في الخلٟؼيىن  -ختى آلان – ٦ما يىٞغ صعظت مً الاجها ٫الصخصخي ٚحر اإلاىاظهي مً زال ٫مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي والضعصقت وزضمت البريض ؤلال٨ترووي مما يؿمذ بخىٞحر مجا ٫إلاىا٢كت اإلاىيىٖاث اإلاسخلٟت .
 –2اإلاؿخجضاث الخضًثت في نىاغت ألازباع الخلكؼٍىهُت :
 –1بن ألازباع هي ق٩ل بٖالمي مخمحز ي٣بل الجمهىع ٖلى مخابٗخه  ،ولهظا ْهغث مازغا ٢ىىاث بزباعيت جبض ٖلى مضاع
الؿاٖت َىا ٫ؤيام ألاؾبىٕ بما يٗغ ، )24/7( ٝخيض حٗخبر الاؾخمغاعيت ؾمت خضيشت ؤنبدذ جدؿم بها نىاٖت ألازباع
الخلٟؼيىهيت ٞ ،األزباع ؤنبدذ جبض ٖلى مضاع الؿاٖت  ، Twenty Four HoursContinuous News2وحؿخسضم ج٨ىىلىظيا
ع٢ميت خضيشت في ه٣ل اإلاًامحن اإلادليت والضوليت بك٩ا ٞىعر  ،ويىظض ؤمغان يجب مغاٖاتهما ٖىض الخٗامل م٘ َظا
اإلاًمىن ؤلاٖالمي وَما :
بن ألازباع ليؿذ ماصة قٟاٞت ؤو مىيىٖيت ؤو ٚحر مخدحزة وليؿذ هاٞضة ٖلى الٗالم .يغوعة ؤن ج٣ضم الىؾيلت ؤلاٖالميت ؤزباعا مخىىٖت لخلبيت اخخياظاث مخىىٖت للجمهىع ٧ ،الخٗغٖ ٝلى ألاخضار الٗاإلايتلخٓت بلخٓت زانت في ؤو٢اث ألاػماث  ،وً٢اء و٢ذ الٟغا ٙوبيجاص مىيىٖاث جهلر للخضيض والى٣اف م٘ آلازغيً .
٦ - 2ما ْهغ مهُلر خضيض في مجا ٫ألازباع وَى  Infotainmentوَى مؼيج مً مٟهىم الترٞيه وؤلاٖالم  ،واإلا٣هىص به ؤن
اإلاًامحن ؤلازباعيت التي حُٛي الخىاصر والجغاثم يخم مٗالجتهٗا بٖالميا بك٩ل مكى ١ي٣ترب مً ؤؾلىب اإلاًامحن

 محمد أحمد فياض  ،اإلعالم الفضائي الدولي والعربي ( النشأة التطورية وصناعة األخبار )  ،دار الخليج  ،عمان ، ، ٢٠٠٥ص ص. ١٤–١٣
Holland Patricia , The TelevisionHandBook , Second edition , london . Routledge , 2000, P134 .
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الترٞحهيت ختى ججظب اإلاكاَض إلاخابٗتها  ،ومً َظٍ الىماطط الخُٛيت ؤلازباعيت لخغب جدغيغ ال٩ىيذ  ،خيض بجها ٧اهذ
حُٛيت جغٞحهيت ؤ٦ثر مجها حُٛيت بٖالميت . 1
ويٗض َظا الخ٣اعب بحن نىاٖت اإلاًامحن ؤلازباعيت واإلاًامحن الترٞحهيت مً الاججاَاث الخضيشت في مجا ٫ألازباع  ،خيض
بضؤ َظا الاججاٍ زال ٫الشماهيىاث والدؿٗيىاث مً ال٣غن اإلااضخي وؤنبدذ بٌٗ البرامج الترٞحهيت ج٣ضم مًا٢كاث خى٫
مىيىٖاث ظاصة ٦ ،ما ؤن بٌٗ اإلاًامحن ؤلازباعيت حؿخسضم بٌٗ ج٨ىي٩اث اإلاًامحن الترٞحهيت في ؤؾاليب الخهىيغ و
اإلاىؾي٣ى اإلاؿخسضمت وصي٩ىعاث الاؾخضيىَاث إليٟاء عوح مسخلٟت ٖلى اإلاًامحن ؤلازباعيت التي جدؿم بالجضيت والجٟاٝ
 ،خيض بن لم ج٣م الىؾيلت بظل ٪لً حؿخِي٘ ظظب اهدباٍ الجمهىع .
ٖ - 3غٞذ نىاٖت الازباع الخليٟؼيىهت ؤيًا ْهىع ما يؿمى بالضعاما الىزاث٣يت ، TheDocudramaلىن ٠همِ الخُٛيت
ؤلازباعيت للهغاٖاث وألاػماث مً ٢بل ال٣ىىاث ؤلازباعيت اإلاسخلٟت  ،خيض يغي بٌٗ الباخشحن ؤن َظٍ ال٣ىىاث (
ُد
ؤلازباعيت ) حٗيض زل ٤الىا ٘٢اإلاخإػم الظر يٟغػ الهغاٖاث اإلاٗىيت و٣ٞا لغئيتها الخانت  ،وحٗبحرا ًٖ َىيتها ومغظٗيتها
اإلاٗيىت  ،الامغ الظر يؿخلؼم بٖاصة الىٓغ في مٟاَيم الخياص والخىاػن بىنٟهما ٢يما جد٨م الٗمل ؤلازباعر. 2
جىا ٝاإلاىاص الٟيلميت اإلاهاخبت ،خيض يٗخبر
–4ومً ٖىانغ الجظب التي حك٩ل ؤَميت و٢يمت مًاٞت لهىاٖت ألازباع ع
الخبر الظر جهاخبه ماصة ٞيلميت ظظابت ؤ٦ثر ٢ابليت للبض مً الخبر الظر ي٣خهغ ٖلى مًمىن م٣غوء  ، ِ٣ٞويٗض
اؾخسضام عؾىم الجغاٞي ٪ؤو اللُ٣اث ألاعقيٟيت البضيل الخضيض الٗملي الظر يهاخب ال٣هت ؤلازباعيت لخىييذ
مٗىاَا ٖىضما ال جخىاٞغ ماصة ٞيلميت  ،خيض ؤن ؤَميت الهىعة في الخبر ٦مًمىن بٖالمي جدىلذ بٗض ْهىع الخلٟؼيىن
بلى ؤخض ؤَم ٖىانغ ظىصة ال٣هت الخبريت ٞ ،ل٣ض ؤنبدذ الهىعة الٟيلميت اإلاهاخبت للخبر مً الٗىانغ الهامت في
ج٣ييم الخبر  ،بط جًي ٠له ز٣ال يؼيض مً بخخماالث بشه ورالخالي ؤنبدذ ألازباع الخلٟؼيىيىت ٦مًمىن بٖالمي لها ٢يمت
مًاٞت ًٖ ألازباع ؤلاطاٖيت ، 3ورالخالي ؤنبدذ اإلاىاٞؿت اليىم ظض قغؾت زانت بحن ال٣ىىاث ؤلازباعيت للخهىٖ ٫لى
نىع ٞيلميت خهغيت مً ؤظل جد٣ي ٤الؿب ٤ؤلاٖالمي  ،ولٗل َظا يبضو ظليا مً زال ٫جىؾي٘ َظٍ ال٣ىىاث لكب٨ت
مغاؾيلها في مزخل ٠ه٣اٍ الٗالم مً ظهت  ،وصٖىة الجمهىع للخٟاٖل م٘ نٟاختها ٖلى مىا ٘٢الخىانل ؤلاظخماعي مً
ظهت ؤزغي لتزويضَا ب٩ل ما يدضر في بلضجهم مً ؤخضار ٢ض حعجؼ َظٍ ال٣ىىاث في الىنى ٫بلحها وحُٛيتهٗا مشل ما
خضر في اهخٟايت الغري٘ الٗغبي  ،ؤيً اؾخُاٖذ بٌٗ ال٣ىىاث ؤلازباعيت ج٣ضيم نىع خهغيت ألخضار َامت جم
الخهىٖ ٫لحها مً َغ ٝالهىاة ووكُاء ؤلاٖالم الجضيض .
 –5ومً اإلاؿخجضاث الخضيشت التي ؤزغث ٖلى نىاٖت ألازباع الخلٟؼيىهيت ازترإ " ظهاػ الخد٨م ًٖ بٗض " The Remote
 ، "Controlالظر ظٗل الىا ٘٢الاجهالي ؤ٦ثر حٗ٣يضا باليؿبت لئلٖالمي ،ألن ازخياع الاؾخمغاع في اإلاكاَضة مًمىن مٗحن
ؤو ٖضم مكاَضجه ؤنبذ ؤؾهل باليؿبت للمكاَض  ،خيض يم٨ىه بؿهىلت الخدىيل مً ٢ىاة بلى ؤزغي بطا ما قٗغ باإلالل
مجى اإلاًمىن الخلٟؼيىوي اإلاٗغوى ،مما يجٗل اإلاكاَض في خالت اؾدىٟاع صاثم اججاٍ اإلاًمىن اإلاٗغوى  ،خيض ال يهبر

- MiljanLydia ,Hidden Agendas ( How Journalists Influence The News ) , Canda , UBCPress, 2003, P36 .
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ٕلى مكاَضة ٣ٞغة ٚحر ظظابت في بغهامج ؤو ٢هت بزباعيت ٚحر مخمحزة في وكغة ٞ ،ييخ٣ل مً مكاَضة َظٍ ال٣ىاة بلى
مكاَضة ٢ىاة ؤزغي ،ورالخالي يًي٘ ظهض ٞغي ٤الٗمل ؤلازباعر ًة
َباء. 1
ويٗض ظهاػ الخد٨م ًٖ بٗض جدضيا ظضيضا يىاظه نىاٖت ؤلاٖالم خيض ؤهه ال يؿمذ للمكاَضيً بالخ٨م الؿليم ٖلى
اإلاًمىن ؤلاٖالمي اإلاٗغوى  ،بط ػاصث ٖملياث الخٗغى الاهخ٣اجي بك٩ل ياطر ؤلاٖالمي ٞ ،إنبذ يخم الخ٨م ٖلى
اإلاًمىن ؤلاٖالمي في ٧ل ص٢ي٣ت وليـ ٦ما ٧ان الخا ٫في اإلااضخي ٖىضما ٧ان حهخم ؤلاٖالمي بهياٚت م٣ضمت وزاجمت ظظابت
لبرهامجه  ،ؤما آلان ٞإنبذ مً الًغوعر ؤن ج٩ىن ٧ل ص٢ي٣ت مً اإلاًمىن ؤلازباعر ظظابت  ،ألن في ٧ل ص٢ي٣ت يىًم بلى
البرهامج مكاَضون ظضص يد٨مىن ٖلى اإلاًمىن بما باالؾخمغاع في مكاَضجه ؤو عًٞه .
–3اإلاكٌالث والهُىص التي جىاحه نىاغت ألازباع الخلكؼٍىهُت :
ل٣ض ؤصي ْهىع ال٣ىىاث اإلاخسههت ؤلازباعيت التي ج٣ضم بعؾالها ٖلى مضاع الؿاٖت جإزحرا ملمىؾا في مجا ٫الؿياؾت
الضوليت  ،خيض يغي البٌٗ ؤن الؿياؾيحن ؤنبدىا يخسظون ٢غاعاتهم وفي ؤطَاجهم جإزحراتها اإلادخملت بطا ما ٖغ ٝبها
الجمهىع ًٖ َغي ٤وؾاثل ؤلاٖالم  ،و٢ض ْهغ طل ٪الخإزحر بىيىح في حُٛيت ق٨ت  CNNلخغب الخليج الشاهيت  ،وٖلى
الغٚم مً طل ٪ال حؿخُي٘ ؤر ٢ىاة جلٟؼيىيىت ختى اإلاخسههت مجها حُٛيت ٧اٞت الاخضار التي ج ٘٣في ٧اٞت ؤهداء الٗالم
وطل ٪هٓغا لٗضة ؤؾباب مجها :
٢–1يىص الى٢ذ اإلاسهو للبث ٞهى ال يٟ٨ي ختى لى٧ان  24ؾاٖت  ،خيض يدضص و٢ذ اليكغة ٖضص ال٣هو ؤلازباعيت
التي يخم بثها  ،بط ال حؿمذ الخغاثِ البرامجيت في ؤٚلب ال٣ىىاث الخلٟؼيىهيت الٗامت بةياٞت و٢ذ ػاثض لليكغاث ؤلازباعيت
بال في ْغو ٝزانت ٧الخغوب وال٩ىاعر الُبيٗيت  ،لظل ٪يًُغ اإلادغعون ؤلازباعيىن بلى الازخياع الض٢ي ٤لل٣هو
ؤلازباعيت التي جخًمجها اليكغة  ، 2وَظا ما يترظم مً زال ٫وظىص ؤظىضة بٖالميت جد٨م ٖمليت جغجيب ألازباع ومضتها
الؼمىيت صازل اليكغة ؤلازباعيت .
 –2ال٣يىص الؿياؾيت اإلاخمشلت في ٖال٢اث بٌٗ الضو ٫بالضولت اإلاال٨ت لل٣ىاة  ،والتي  ٫احؿمذ بةطاٖت ورض ألازباع الؿلبيت
ٖجهم  ،باإلياٞت بلى ز٣ل بٌٗ الضو ٫وؤَميتها ًٖ صو ٫ؤزغي  ،لهظا جىظض ٞجىة ملخىْت في مجا ٫الخُٛيت ؤلازباعيت
ألزباع بٌٗ الضو ًٖ ٫حُٛيت ؤزباع صو ٫ؤزغي لهالر الضو ٫اإلاخ٣ضمت في ؤٚلب ألاخيان في ؤؾلىب مٗالجت ال٣هو
ؤلازباعيت الظر ٢ض يسخل ًٖ ٠الىا ٘٢الٟٗلي لهالر ؤو يض بٌٗ الضوٞ ٫يما يٗغ ٝبالخدحز ؤلازباعر  ،وَى الامغ الظر
ؤصي بلى الٗضيض مً الدؿائالث اإلاُغوخت خى الٟغ ١بحن الٗالم الخ٣ي٣ي والٗالم ؤلازباعر.3
 –3يغوعة الخٗغٖ ٝلى هىٖيت الجمهىع اإلاؿتهض ٝمً اليكغاث ؤلازباعيت  ،مً زال ٫جدضيض مىُ٣ت اؾخ٣با ٫ؤلاقاعاث
الخلٟؼيىهيت وبظغاء صعاؾاث ميضاهيت ٖلى ظمهىع ال٣ىاة بهض ٝالخٗغٖ ٝلى الخلٟياث الش٣اٞيت للجمهىع ورالخالي ال٣ضعة
ٖلى الٗغ ٝعصوص ؤٗٞالهم اإلاسخلٟت ججاٍ ال٣هو ؤلازباعيت اإلا٣ضمت ٚ ،حر ؤن َىا ٥مجمىٖت مً الهٗىراث التي جىاظه
الباخشحن في َظا ؤلاَاع ٧ ،ازخالْ ٝغو ٝالاجها ٫مً شخو آلزغ ولضي هٟـ الصخو مً وؾيلت ألزغي ومً ٞترة

1

- Holland Patricia , OP-cit. p p 234- 235

 - 2زلمد أمحد فياض  ،مرجع سابق  ،ص . 1۸
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ػمىيت ألزغي ؤيًا  ،باإلياٞت بلى نٗىرت ٢ياؽ صعظت جظ٦غ الجمهىع لل٣هو ؤلازباعيت اإلاسخلٟت زانت ؤن َظٍ الىىٖيت
مً الضعاؾاث هاصعة في الٗالم الٗغبي . 1
ورظل ٪حٗض َبيٗت الجمهىع اإلاكاَض مً ال٣يىص التي جخد٨م في نىاٖت ألازباع الخلٟؼيىهيت ؤيًا  ،خيض ؤن ٖضصا مدضوصا
مً اإلاكاَضيً ليكغاث ألازباع يخٟغٚىن إلاكاَضتها بك٩ل ٧امل وييخبهىن ؤزىاء اإلاكاَضة  ،بمٗجى ؤهه يخٗامل م٘ اإلاًمىن
ؤلازباعر ًة
بىاء ٖلى زبراجه وٖاصاجه واججاَاجه الؿاب٣ت  ،وهي ٖملياث اهخ٣اثيت مً قإجها ؤن ج٣ىص بلى الاَخمام بىىٖياث
مٗيىت مً الغؾاثل وبَما ٫عؾاثل ؤزغي .
 –4ملل المقاَضيً مً مكاَضة اليكغاث ؤلازباعيت مما يجٗلهم يىهغٞىن مً مكاَضة اليكغاث ؤلازباعيت مما يجٗلهم
يىهغٞىن ًٖ مكاَضتها عٚم ا٢خىاٖهم بإَميتها  ،ويغظ٘ طل ٪بلى ٖامل الخ٨غاع ٗٞلى الغٚم مً طل ٪الخٛيحر اليىمي في
ال٣هو ؤلازباعيت بال ؤن ألاؾلىب الظر ج٣ضم به اليكغة ال يذٚحر ،مما يجٗل اإلاكاَض ٚحر اإلاخسهو ال يكٗغ بإر حٛيحر
خيض ؤن صي٩ىع ألاؾخىصيى ومىؾي٣ى اإلا٣ضمت والخاجمت وَا٢م الٗمل وؤؾلىب اإلاٗالجت ألازباع زابذ . 2
ويٗالج اإلادغعون ؤلازباعيىن مك٩لت ملل اإلاكاَضيً مً اليكغاث ؤلازباعيت بخ٣ضيم ال٣هو ؤلازباعيت في بَاع صعامي له
بضايت ووؾِ وجهايت  ،وَى  ،ؤؾلىب يىٞغ بعقاصا مىُ٣يا ومٟهىما للمىيىٖاث الؿياؾيت بك٩ل ؤ٦ثر جبؿيِ وويىخا
مما ي٣ضم في الىؾاثل اإلاُبىٖت.
 –5الخٗخيم ؤلاٖالمي الظر ُديٟغى ٖلى الىؾيلت مً ٢بل الؿلُت الؿياؾيت زانت في ؤو٢اث الخغوب وألاػماث ٟٞ ،ي
َظٍ ألاو٢اث جٓهغ ٖلى الـَذ بق٩اليت ظضليت جخمشل في ٦يٟيت جد٣ي ٤الخىاػن مابحن جد٣ي ٤الكٟاٞيت ؤلاٖالميت
والىيىح مً هاخيت وخمايت ألامً ال٣ىمي مً هاخيت ؤزغي ،3وجؼصاص َظٍ ؤلاق٩اليت ويىخا في الٗالم الٗغبي خيض جسً٘
ؤٚلب وؾاثل ؤلاٖالم لؿيُغة ناعمت مً ٢بل الخ٩ىماث زانت الىؾاثل التي ج٣ضم الميامحن ؤلازباعيت  ،وجغظ٘ ؤؾباب
الاَخمام بٟغى ع٢ابت ٖلى وؾاثل ؤلاٖالم اإلاغثيت في الضو ٫الٗغريت بلى اعجٟإ مٗضالث ألاميت  ،مما يهبذ مٗه الخلٟؼيىن
اإلاهضع قبه الىخيض للمٗلىماث باليؿبت لكغيدت ٦بحرة مً الجمهىع ٚ ،حر ؤن بٌٗ ال٣ىىاث الًٟاثيت الخانت ٦ؿغث
َظا الخٗذيم ومجها ٢ىاة الجؼيغة  ،بال ؤهه في ؤو٢اث ألاػماث والخغوب ي٩ىن الخٗخيم مٟغويا ٖلى ؤٚلب وؾاثل ؤلاٖالم
لخمايت ألامً ال٣ىمي .
 –4الجاهب ألازالقي والخدغٍغي في نىاغت ألازباع الخلكؼٍىهُت:
أ  -الجاهب ألازالقي في نىاغت الخبر الخلكؼٍىوي الخلكؼٍىوي :
حٗض اللٛت ؤصاة ٢ىيت مً ؤصواث ؤلاٖالمي خيض ؤن ؤؾلىب نياٚت ال٣هت ؤلازباعيت مً اإلام ً٨ؤن يدكض الغؤر الٗام في
اججاٍ مٗحن خياً٢ ٫يت مٗيىت  ،لهظا مً الىاظب مغاٖاة اللٛت اإلاؿخسضمت في نياٚت ال٣هت ؤلازباعيت ختى ال ج٩ىن
مىداػة مً هاخيت ؤو مٗ٣ضة مً هاخيت ؤزغي  ،خيض ؤن ألازباع حٗض ماصة ظاٞت وز٣يلت ٖلى اإلاكاَض لهظا ال بض مً
جبؿيُها ختى ال يىهغٖ ٝجها اإلاكاَض بلى مًامحن ؤزغي .
1

- De-Fleur Melvin ,Across Culture Experiment On How Well Audiences Remember News Stories
FromNewspaper, Computer ,Television and Radio Sources : In JournalismQuartely Vol : 70, No :3 , 1993 , P P
585 – 586 .
2
- Campbell Vincent , Information Age Journalism , London , Arnold Publishers , 2004 , P 76 .
3
- Amin Hussein , The development Of Spacenet and Its Impact , Cairo , The Adham Center For
TelevisionJournalism , AUC, 1995 , P84 .
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ال بض في َظا الؿيا ١الخام باإلاٗالجت ؤلاٖالميت لل٣هو ؤلازباعيت مً مغاٖاة بىىص ومىازي ٤الكغThe Code Of ٝ
Ethicsوحٗجي مجمىٖت ٢ىاٖض ومباصت ؤزال٢يت حٗض صليال م٪جىرا يؿترقض به ؤلاٖالمي في اإلاىا ٠٢اإلاخٗضصة  ،1خيض جً٘
خضوصا مٗيىت للمىيىٖاث التي يدىاولها لخ٩ىن ؤو جدضص َغ ١مٗالجت جل ٪اإلاىيىٖاث بما يخالثم م٘ ْغو ٝاإلاجخم٘ ،
ومً اإلاٗايحر ألازال٢يت التي جد٨م نياٚت اإلاًامحن ؤلازباعيت واإلاخًمىت في مىازي ٤الكغ ٝؤلاٖالميت :
ثظىب بطاٖت ؤزباع الًٟاثذ وألازباع اإلاسلت باآلصاب الٗامت .ججىب بطاٖت ألازباع التي مً قإجها بزاعة الضٖغ والغٖب والٟىضخى ورلبلت الغؤر الٗام .ججىب صمج ألازباع م٘ آلاعاء مً هاخيت  ،وججىب صمج ألازباع م٘ ؤلاٖالهاث الخجاعيت مً هاخيت ؤزغي. 2والبض مً الالتزام بال٣ىاٖض ألازال٢يت في ٧اٞت مغاخل ازخياع ال٣هت ؤلازباعيت الهالخت ألن ج٩ىن زبرا جلٟؼيىهيا مىظ
البضايت  ،مغوع بازخياع الخٟانيل الكاعخت لها ونىال بلى ازخياع اإلااصة الٟيلميت اإلاهاخبت لل٣هت ؤلازباعيت  ،خيض يجب
ؤن ال جخًمً َظٍ ألازحرة ظغٖت ٦بحرة مً اإلاكاَض الٗىيٟت ؤو الهىع الٟيلميت التي جسضف الخياء الٗام  ،م٘ الاَخمام
بخُبي ٤ال٣يم ؤلازباعيت اإلاسخلٟت التي حٗض اإلاغقض الغثيسخي للمدغع ؤزىاء نياٚخه لل٣هت ؤلازباعيت  ، 3وجغظ٘ ؤَميت
الالتزام بخُبي ٤بىىص مىازي ٤الكغ ٝؤزىاء نياٚت ال٣هو ؤلازباعيت باٖخباع ؤن نىاٖت ألازباع ٖمال ب٢ىاٖيابالضعظت
ألاولى  ،خيض ؤن ٖضصا ٢ليال مً ألاشخام يكاَضون الخضر ألانلي ٖلى ؤعى الىا ، ٘٢ل ً٨ؤٚلب ؤٞغاص الجمهىع
يخابٗىهه مً زال ٫وؾاثل ؤلاٖالم التي حٗض باليؿبت لهم اإلاهضع الىخيض للمٗلىماث في َظا ؤلاَاع  ،لهظا يٟترى ؤن
حؿخسضم َظٍ الىؾاثل اللٛت اإلادايضة وبن بضث ظاٞت  ،خيض يم ً٨مٗالجت طل ٪مً زال ٫الاؾخٗاهت بمىاص مهاخبت
٧اإلاىاص الٟيلميت ؤو الهىع الٟخىٚغاٞيت ؤو الل٣اءاث م٘ قهىص ٖيان  ،وَظٍ هي اإلاٗاصلت الهٗبت التي يداو ٫ؤن يد٣٣ها
ؤلاٖالمي وهي اإلادآٞت ٖلى مىيىٖيت الخبر وج٣ضيمه بدياصيت م٘ الخٟاّ ٖلى ظاطبيخه . 4
٦ما يد٨م ٖمليت اإلاٗالجت ؤلاٖالميت لل٣هو ؤلازباعيت ؤيًا صعظت اهٟخاح الىٓام الؿياسخي في الضولت ؤو اإلااؾؿت اإلاال٨ت
5
لل٣ىاة الخلٟؼرىهيت التي جبض اليكغاث ؤلازباعيت  ،خيض يخى ٠٢ؤؾلىب مٗالجتها لؤلزباع ٖلى مضي بيماجها بالضيمى٢غاَيت
 ،بط يٗض ؤلاٖالميحن بمشابت ممشلحن للؿياؾيحن يى٣لىن ٢غاعاتهم ووظهاث هٓغَم في الً٣ايا اإلاسخلٟت  ،ولَ ً٨ظا الخمشيل
له مؿخىياث خؿب هىٕ الىٓام ؤلاٖالمي وصظت الخغيت اإلامىىخت له ٞ ،اإلٖالم يٗض بى٢ا للؿلُت في ألاهٓمت الؿلُىيت
ٖ٨ـ ألاهٓمت الضيمى٢غاَيت  ،وبهظا يخإزغ ؤؾلىب ٦خابت ال٣هت ؤلازباعيت بالًْام الؿياسخي الظر جدبٗه اإلااؾؿت
ؤلاٖالميت ومضي مغظٗيخه الضيمى٢غاَيت وصعظت الخغيت اإلامىىخت له  ،وَىا ي٨مً صوع ؤلاٖالمي في َاٖت الىٓام الؿياسخي
وجدضيضا بن ٧ان هٓاما ؾلُىيا مً زال ٫اهخ٣اء ألازباع التي ؾخظإ للجمهىع  ،ورالخالي ال ج٩ىن ؤَميت ألازباع هي اإلاٗياع
و ً٦٫يخم ازخياع ألازباع التي جا٦ض ٖلى وظهاث هٓغ مٗيىت جسضم الؿلُت  ،وجل ٪مماعؾت ياعة باإلٖالم ومهضا٢يخه
لضي الجمهىع  ،وفي َظا ؤلاَاع َىا ٥م٣ىلت مٗغوٞت وهي " بضون ؤلاٖالم ال جىظض صيمى٢غاَيت ورضون صيمى٢غاَيت ال
يىظض بٖالم " ٞالٗال٢ت بيجهما جباصليت خيض يازغ ٧ل مجهما في ألازغ ويخإزغ به .
 - 1عاطف عديل العبد  ،القنوات ادلتخصصة ( أنواعها  ،مجهورىا  ،حبوثها  ،وأخالقياهتا )  ،مكتبة فريوز ادلعادي  ،القاىرة  ، 2006 ،ص . 100
 - 2سامي الشريف  ،النشرات اإلخبارية يف اإلذاعات العربية ( الشكل واحملتوى )  ،دار الوزف للطباعة واؿنشر  ،القاىرة  ، 1۹۸9 ،ص . 53
 - 3هنى عاطف العبد  ،مرجع سابق  ،ص . 100
- Street John , Mass Media , Politics and Democracy , London , AronaldPublishers , 2003 , P 265 .
-LustedDavid , The TelevisionStudies Book , London , Arnold Publishers , 2003 , P 265 .
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ب  -الجاهب الخدغٍغي في نىاغت الخبر الخلكؼٍىوي :
يخم جدغيغ ألازباع الخلٟؼيىهيت وٖ ٤ٞضة ؤؾاليب ٚ ،حر ؤهه جىظض بٌٗ ألاؾاليب ؤ٦ثر قهغة وؤ٦ثر جضاوال بحن مدغعر
ألازباع الخلٟؼيىهيت وهي :
 –1أؾلىب أصواث ؤلاؾخكهام الؿخت :The Five Wh + H
وهي ؤصواث الاؾخٟهام التي يٟترى ؤن ججيب ٖجها ال٣هو ؤلازباعيت  ،وَىا ج٨مً ٢ضعة اإلادغع ؤلازباعر الىاجر ٖلى
الازخهاع – بطا جُلب ألامغ – خيض يم٨ىه ج٣ضيم ٢هت بزباعيت بك٩ل ٧امل في ٧ 25لمت ؤو في ٧ 250لمت خؿب عٚبخه ،
قغيُت ؤن جخًمً ال٣هت ؤلازباعيت طاث الخمـ وال٘قغون ٧لمت ؤلاظابت ًٖ الٗىانغ الخاليت وهي  :مً ؟ وجخًمً
الصخهيت ؤو الصخهياث اإلادىعيت في ال٣هت ؤلازباعيت  ،ماطا ؟ وجخًمً الخضر الظر جضوع خىله ال٣هت ؤلازباعيت ،
ؤيً وجخًمً اإلا٩ان الظر وٗ٢ذ ٞيه ال٣هت ؤلازباعيت  ،متى واإلا٣هىص مجها الٟترة الؼمىيت التي وٗ٢ذ زاللها ال٣هت
ؤلازباعيت – ويميل بٌٗ اإلادغعيً بلى خظَ ٝظٍ ألاصاة مً الخبر وطل ٪يغظ٘ بلى اٞتراى ؤن الجمهىع ؾيٗغ ٝؤن الخبر
و ٘٢اليىم – ٦ي ٠؟ وجخًمً الخٟانيل التي وٗ٢ذ في ال٣هت  ،وإلااطا؟ وج٣ضم جٟؿحر ؤو زلٟياث الخضر . 1
 –2أؾلىب اله ـ ــغم اإلاهلىب :The InvertedPyramid
ويٗخمض ٖلى ببغاػ ؤَم ٖىانغ ال٣هت ؤلازباعيت في بضايت الخبر  ،زم جىي٘ الٗىانغ ألا٢ل ؤَميت بٗض طل ، ٪وَظٍ
الُغي٣ت حٗض مىعوزا مهىيا مً ال٨خاباث الصخٟيت في الصخاٞت اإلا٨خىرت خيض اؾخسضمها اإلادغعون والصخٟيىن بؿبب
مالخٓتهم ؤن ؤٚلب ٢غاء الصخ ٠يغ٦ؼون ٖلى ٢غاءة ٖىاويً ألازباع وم٣ضماتها  ، ِ٣ٞولهظا ؤنبدىا يًمىىَا الٗىانغ
ألا٦ثر ؤَميت . 2
 –3أؾل ــىب الػهل الظَني :Brain Storming
يٗض مً ألاؾاليب الهامت اإلاؿخسضمت في اهخاط ال٣هو ؤلازباعيت  ،وَى ٖمليت ببضاٖيت حٗخمض ٖلى الترابِ اللٛىر
الؾخُالٕ ألاوظه اإلاسخلٟت إلاىيىٕ ال٣وة ؤلازباعيت  ،خيض يخم عؾم صاثغة ؤو ظظٕ شجغة للمىيىٕ الغثيسخي زم يخم ؾغص
ألا٩ٞاع طاث الٗال٢ت به ٦إٚهان لهظٍ الصجغة . 3
 –4الههت اإلاٌىهت مً مهضمت وجهغٍـ ـ ـ ـ ــغ مهاخب لها:Stand Up – Story
وَى ق٩ل يٗخمض ٖلى ٢اعت اليكغة الظر ي٣ىم ب٣غاءة ال٣هت ؤلازباعيت  ،زم ييخ٣ل بلى مغاؾل في اإلايضان يؼوصٍ بخ٣غيغ
يخًمً جٟانيل ؤ٦ثر خى ٫ال٣هت ؤلازباعيت  ،وَى ق٩ل يىٞغ مٗالج ــت ٖمي٣ت للخضر .

 - 1عبد الستار جواد  ،فن كتابة األخبار ( عرض شامل للقوالب الصحفية وأساليب التحرير احلديثة )  ،ط ،٢دار رلدالوي ،
عماف  ، ٢٠٠١ ،ص ٢٠١

 - 2وستوف جريالد  ،نظرية االتصاؿ والبحوث التطبيقية  ،ترمج ػ ػػة عبد اهلل بن أىنية و سعد ىادي  ،مركز البحوث والدراسا
 ، ١۹۹۹ص . ٤٧
 - 3كاروؿ ريتش  ،كتابة األخبار التلفزيونية والتقارير الصحفية  ،ترمجة عبد الستار جواد  ،دار الكتاب اجلامعي  ،العني  ، ٢٠٠٢ ،ص ص١١٣–١١٢
.
ت اإلدارية  ،الرياض ،
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 –5الههت اإلاٌىهت مً هو حػهبه ماصة قُلمُت:Voice Over Tape Story
وحٗ٣به ماصة ٞيلميت خى ٫الخضر م٘ نىث
ا
وَى ق٩ل يٗخمض ٖلى ٢اعت اليكغة الظر ي٣ىم ب٣غاءة ال٣هت ؤلازباعيت ،
٢اعت اليكغة مهاخب لها Voice Overوَى ي٨مل ٢غاءة ال٣هت ؤلازباعيت ٦ ،ما يىظض ق٩ل آزغ يؿخسضم ٖىضما ال جخىٞغ
لضي ال٣ىاة نىع ٞيليمت خضيشت جىاؾب ال٣هت ؤلازباعيت خيض ي٣ىم ٢اعت اليكغة ب٣غاءة ال٣هت ؤلازباعيت ويهاخبها
عؾىم ظغاٞي ٪حكغح الخضر  ،و٢ض جخًمً زغاثِ ؤو نىع اٞتراييت . 1
زاجمت :
في الخخام ه٣ى ٫ؤن الٗمل ؤلازباعر الخلٟؼيىوي الىاجر َى الٗمل ؤلازباعر الظر ي٣ضم الخبر ب٩ل مىيىٖيت ونض ١بٗيضا
ًٖ التهىيل ؤو الخٓليل ومغاٖيا في طاث الى٢ذ ؤزال٢يت اإلاهىت ٦ ،ماؤن الجاهب الخدغيغر للخبر الخلٟؼرووي يلٗب ؤيًا
صوعا ٦بحرا في ظظب اهدباٍ اإلاكاَض وقض اَخمامه وَظا بالتر٦حز ٖلى يغوعة ج٣ضيم ؤَم مٗلىمت خى ٫الخضر في م٣ضمت
الخبر م٘ جغ ٥الخٟانيل ألا٢ل ؤَميت بلى جهايت  ،وَى ألاؾلىب الغاثج بٖالميا لضي ال٨شحر مً ال٣ىىاث ؤلازباعيت الٗغي٣ت في
َظا الؼمً  ،ويٗىص طل ٪باألؾاؽ ل٩ىن اإلاخل٣ي اليىم لم يٗىص ٧اإلاخل٣ي في الؿىىاث اإلااييت ٞ ،هى يمل ٪اليىم الٗضيض مً
الخياعاث والبضاثل ؤلاٖالميت والاجهاليت التي ٢ض حٛىيه ًٖ مكاَضة ألازباع الخلٟؼيىهيت  ،زانت في ْل بغوػ ؤلاٖالم
الجضيض الظر ؤٞغػ ويٗا اجهاليا ظضيضا يؿمذ للمىاًَ الٗاصر بإن يماعؽ صوع الصخٟي وال٣اثم باالجها ٫مً زال٫
مىا ٘ٞالخىانل الاظخماعي واإلاضوهاث وٚحرَا مً ًٞاءاث الاجها ٫الخضيشت ،وَظا ما يك٩ل جدضيا خ٣ي٣ا ؤمام ال٣خىاث
الخلٟؼيىهيت ؤلازباعيت في يغوعة الخ٨ي ٠م٘ الىي٘ مً ظهت والاؾخٟاصة مً اإلاؿخجضاث الخضيشت في نىاٖت ألازباع
الخلٟؼيىهيت مً ظهت ؤزغي ألظل َض ٝواخض َى يمان اؾخمغاعيتها في الؿاخت و اإلادآٞت ٖلى ظمهىعَا.
ناةمـ ـ ـ ــت اإلاــغاحؼ :
أ – الٌخب باللؿت الػغبُت :
 .1ؾامي الكغي ، ٠اليكغاث ؤلازباعيت في ؤلاطاٖاث الٗغريت ( الك٩ل واإلادخىي )  ،صاع الىػن للُباٖت واليكغ  ،ال٣اَغة
. 1۹۸۹ ،
ٖ .2اَٖ ٠ضلي الٗبض  ،ال٣ىىاث اإلاخسههت ( ؤهىاٖها  ،ظمهىعَا  ،بدىثها وؤزال٢ياتها )  ،م٨خبت الٟحروػ اإلاٗاصر ،
ال٣اَغة . 2006 ،
ٖ .3بض الؿخاع ظىاص ٦ ًٞ ،خابت ألازباع ( ٖغى قامل لل٣ىالب الصخٟيت وؤؾاليب الخدغيغ ) ٍ ،2صاع مجضالور
لليكغ والخىػي٘ ٖ ،مان . 2001 ،
٧ .4اعو ٫عيدل ٦ ،خابت ألازباع الخلٟؼيىهيت والخ٣اعيغ الصخٟيت  ،جغظمت ٖبض الؿخاع ظىاص  ،صاع ال٨خاب الجامعي ،
ال٣اَغة . 2005 ،
 .5ماجي الخلىاوي  ،ج٨ىىلىظيا الاجها ٫وال٣ىالب الٟىيت ؤلاطاٖيت  ،مظ٦غاث ٚحر ميكىعة ٧ ،ليت ؤلاٖالم  ،ظامٗت
ال٣اَغة  ،ال٣اَغة . 1۹9۹ ،
 .6ماعجً ظىن  ،هٓم ؤلاٖالم اإلا٣اعهت  ،جغظمت ٖلى صعويل  ،الضاع الضوليت لليكغ والخىػي٘  ،ال٣اَغة . 1۹91 ،

 - 1هنى عاطف العبد  ،مرجع سابق  ،ص . ١٠5
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،  ٖمان،  صاع الخليج، ) ًاجي الضولي والٗغبي ( اليكإة الخُىعيت ونىاٖت ألازباعٟ ؤلاٖالم ال، ياىٞ  مدمض ؤخمض.7
2005
. 2007 ،اَغة٣ ال، غ الٗغبي٨ٟ صعا ال، ًاجيٟؼيىهيت في ٖهغ البض الٟ نىاٖت ألازباع الخل،  الٗبض٠َ ههى ٖا.8
ؼ البدىر٦ مغ،  جغظمت ٖبض هللا بً ؤَىيت وؾٗض الهاصر،  هظغٍت الاجهاُ والبدىر الخُبُهُت،  وؾخىن ظحرالض.9
. 1۹۹۹ ،  الغياى، والضعاؾاث ؤلاصاعيت
. 19۹1 ، اَغة٣ ال، غ الٗغبي٨ٟ صاع ال، ت ؤلازباعيت لىؾاثل ؤلاٖالمٟ الىْي، ً–خمضر خؿ10
: ب – الٌخب باللؿت ؤلاهجلحزًت
11 –Amin Hussein ,The development Of Space Netand itsimact , cairo , the Adham center for
televisionjournalism , AUC ; 1995 .
12 – Camp Bell Vincent ,Information agejournalism , London , arnoldpublishers , 2000 .
13 – DefleurMelvin ,Across Culture experiment on How wellaudience remember news stories from
(news pape , computer , television and radio sources ) , London , arnoldpublishers , 1993 .
14 – Jones Mersha ,Mass Media , London , macmilian , 1992 .
15 – Henderson Hany ,Power Of the News Media , USA , facts on Fille , 2004 .
16 – HolandPatricia ,The television, handbook , 2ededition , London , Routledge , 2000 .
17 – LustedDavid ,The TelevisionStudies Book , London , Arnold publishers , 2003 .
18 – MiljanLydia , ( How journalistsinflence the news) , Canda, UBC press , 2003 .
19 – Street john ,Mass Media politics and democracy, London , Publishers , 2003
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جأزحر قبٌت الُغم غلى الىهل الجمااي:خالت مضًىت نؿىُُىت
الباخث َغٍكت مدمض/حامػت نؿىُُىت 3

ملخو :
حك٩ل قب٨ت الُغ ١ال٣اٖضة ألاؾاؾيت التي حٗخمض ٖلحها اإلاضيىت مً ؤظل صيىامي٨يتها و ؾيىلت خغ٦تها ٞ،هي جازغ مباقغة
ٖلى مسخل ٠اإلاجاالث الا٢خهاصيت و الاظخماٖيت و الش٣اٞيت  ،وجًم مضيىت ٢ؿىُيىت قب٨ت َغ ١بصاعيت َامت ج٣ضع بـ
٧ 48.8لم باليؿبت للُغ ١الىالثيت باإلياٞت بلى الُغ ١البلضيت التي جًم٧ 6.1لم  ،ال ً٦عٚم
٧ 54.8لم للُغ ١الىَىيت و
َظا جب٣ى قب٨ت الُغ٢اث إلاضيىت ٢ؿىُيىت صون اإلاؿخىي و ال جلبي الُلب اإلاتزايض للى٣ل  ،و الضليل ٖلى طلَ ٪ى الازخىا١
اإلاغوعر الهاثل الظر يٗاهيه اإلاىاَىحن يىميا ٖلى ٧امل مداوع اإلاضرهت ٦ ،ما ؤن ؤلاخهاثياث اإلاؿخسلهت مً الاؾخماعة جبحن
ٖضم عيا اإلاىاَىحن وٖماَ ٫ظا الُ٣إ ٖلى َظٍ الىيٗيت  ،وجمشل الخلى ٫اإلا٣ضمت مً َغ ٝالؿلُاث اإلادليت خلى٫
هُ٣يت و ما٢خت ليـ لها جىظه مؿخ٣بلي ،وال وؿخُي٘ جدؿحن و الغقي بكب٨ت الُغ ١بال بخًاٞغ ظمي٘ الجهىص في بَاع
الخ٨م الغاقض و بوكاء َيا٧ل ٞىيت طاث بٗض بؾتراجيجي ٖلى اإلاضي البٗيض و الخىظه هدى وؾاثل الى٣ل الجماعي الهضي٣ت
للبيئت ( جغامىار  ،جلٟغي، ٪الخاٞلت طاث اإلاؿخىي الٗالي في الخضمت) ٞيما يٗغ ٝبالى٣ل ألازًغ.
الٍلماث اإلاكخاخُت :
قب٨ت الُغ ،١الى٣ل الجماعي َ ،غ ١وَىيت َ ،غ ١والثيت  ،اإلاخى٣لحن ،الٗىاث ٤الُبيٗيت ،الازخىا ١اإلاغوعر.
جمهُض:
حٗخبر الهيا٧ل ال٣اٖضيت للى٣ل ؤؾاؾا في قب٨ت الُغٞ ، ١هي حٗخبر ال٣اٖضة التي ي٣ىم ٖلحها الى٣ل الجماعي ٦ ،ما لها صوع
مهي٩ل للمجا ، ٫و الظر يجب ؤن جىٞغ له الهي٩ل ألاؾاؽ ال٣اٖضر و اإلاخمشل في الُغ ١و مسخلَ ٠يا٧لها (مٟتر٢اث
الُغ ، ١مدىالث) إلُٖاء ؾيىلت للمضيىت  ،و٢ض سجلذ ٢ؿىُيىت في الؿىىاث ألازحرة ٟ٢ؼة هىٖيت مً خيض اإلاكاعي٘
ًة
ؾىاء بُغي٣ت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ٦ةوكاء الترامىار و الجؿغ
اإلاهي٩لت للمضيىت و التي جسضم مجا ٫الى٣ل الجماعي
الٗمال ، ١وعٚم اخخىاء مضيىت ٢ؿىُيىت ٖلى قب٨ت َغَ ١امت و ٦شيٟت  ،ل٨جها لم جغج٣ي بلى اإلاؿخىي اإلاُلىب و زانت
م٘ جؼايض امخال ٥الؿياعة الٟغصيت  ،باإلياٞت بلى جازغ الى٣ل الجماعي بهٟت مباقغة مً ظغاء َكاقت ويٗ ٠الكب٨ت
الُغ٢يت ٧الؼياصة في َى ٫و٢ذ الغخلت وج٩لٟتها باٖخباع الُلب ٖلى الى٣ل الجماعي َلب مؼصوط مً صازل اإلاضيىت ومً
زاعظها ٦ما ؤهه َلب ٦مي و هىعي ،ويٗخبر اػصخام خغ٦ت الؿحر هديجت لدكب٘ الُغ٢اث وػياصة اؾخٗما ٫الؿياعة الٟغصيت
ٖلى خؿاب الى٣ل الجماعي ،و حٗخبر مضيىت ٢ؿىُيىت مشاٖ ٫لى َظٍ الٓىاَغ التي ؤنبدذ حك٩ل زُغ ٖلى خياة
اإلاىاَىحن هديجت الخىاصر اإلاغوعيت اإلاغجٟٗت التي ؤع٢ذ الخ٩ىمت و الؿلُاث اإلادليت بؿبب ؤن % 60مً قب٩اث الُغ١
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اإلاىظىصة في اإلاضيىت حٗخبر بعر اؾخٗماعر  ،لظا يجب ٖليىا وي٘ خلى ٫مىُ٣يت وواٗ٢يت جخماشخى م٘ َبيٗت اإلاضيىت طاث
ال٨شاٞت البىاثيت اإلاغجٟٗت و الُبيٗت الجٛغاٞيت اإلاخًغؾت  ،للخض مً اإلآاَغ الؿلبيت للى٣ل الجماعي وخغ٦ت الؿحر في
اإلاضيىت التي ؤ٢ل ما ي٣اٖ ٫جها ؤجها مضيىت ٖغي٣ت و مترورىليت .
 ول٣ض زم ازخياع مضيىت ٢ؿىُيىت ٦مجاِّ ٫لللضعاؾت الىٓغيت و الخُبي٣يت لُ٣إ الى٣ل و اإلاغوع بهٟت ٖامت  ،وٖليه ٞةن
مىيىٕ الضعاؾت ظاء جدذ ٖىىان" جأزحر قبٌت الُغم غلى الىهل الجمااي:خالت مضًىت نؿىُُىت ".
 حكهض مضيىت ٢ؿىُيىت في الؿىىاث ألازحرة اػصخاما مغوعيا َاثال في مؿخىي زضماث الى٣ل وٞىضخى ٖاعمت لُغي٣تحؿيحر الى٣ل الجماعي لؤلشخام بالىٓغ للُلب اإلاتزايض للى٣ل و الخىؾ٘ الٗمغاوي التي حٗغٞه َظٍ اإلاضيىت  ،ومً ؤظل
ص اؾت اإلاكا٧ل والٗىامل التي ِّلؤصث بلى الاػصخام اإلاغوعر و جإزحرَا في مؿخىي زضمت ِّل
الى٣ل بمضيىت ٢ؿىُيىت ؾى٣ىم
ع
َّ
بخدليل ٖىانغ َضٍ ؤلاق٩اليت مً زالَ ٫غح ٖضة حؿاؤالث وهي:
 ماهي أَم هخاةج جأزحر قبٌت الُغم غلى الىهل الجمااي ؟ و ما مضي عيا مؿخػملي وؾاةهي الىهل الجمااي غً َظٍ الىيػُت،وماهي الانتراخاث و الخلىُ اإلاُث َّهضمت التي مً
قأنها الهًاء غلى يػل قبٍاث الُغم ؟
قغيُت البدث:
جغمم ِّل
 جدليل بق٩اليت الى٣ل الٗمىمي مً زال ٫قب٩اث الُغ٢اث التي يجب ؤن َّوجىؾ٘ باإلياٞت إلوكاء َيا٧ل ظضيضة،
للذامىار و الخلٟغي ٪للً٣اء ٖلى جضوي مؿخىي زضمت الى٣ل (جضوي ماقغ الغٞاَيت و ماقغ
وبوكاء مؿاعاث ظضيضة ع
الى٢ذ وؾىء جىػي٘ الخُىٍ ووؾاثل الى٣ل الجماٖيت ال٣ضيمت ).
الهضف مً الضعاؾت  :تهضَ ٝظٍ الىع٢ت بلى ببغاػ ؤَم الىخاثج لٓاَغة يٗ ٠الكب٨ت الُغ٢يت وهخاثجها اإلاباقغة ٖلى
الى٣ل الجماعي مً زال ٫اإلاغوع ٖلى الُبيٗت الجٛغاٞيت للمضيىت وقب٨ت البييت الخدخيت  ،زم ال٣يام بخىػي٘ 500اؾخماعة
للمخى٣لحن زم ؾاث٣ي الُ٣إ الجماعي (ؾاث٣ي الخاٞالث و ال٣ابًحن وؾاث٣ي ؾياعاث ألاظغة ) ،إلاٗغٞت الىا ٘٢اإلاٗاف
ميضاهيا و ؤَم الىخاثج اإلاغجبُت و اإلاخٗل٣ت بالى٣ل الجماعي  ،في مداولت إليجاص خلى ٫مىُ٣يت وواٗ٢يت مً قإجها الجهىى
بهظا الُ٣إ الخؿاؽ و بُٖاء ؾيىلت وخغ٦يت للمضيىت .
 (1مكاَُم غامت :
(1-1حػغٍل الكبٌت الُغنُت ( ):
الكب٨ت حٗجي اهخٓام مجمىٖت مً الُغ٢اث في نىع ٖ٣ض جىٓمها مجمىٖت مً الىنالث (اإلاداوع)  ،وجمشل الكب٩اث
بخضي الٗىانغ الهامت في هٓام الى٣ل و اإلاىانالث.

( ) عبد الواحد بوبرية ،النقل وتنظيم ادلجاؿ باألطلس ادلتوسط الشمايل الشرقي حالة الطريق الرابط بني مطماطة ورباط اخليل  ،أطروحة مقدمة للحصوؿ
س
على دكتوراه يف اجلغرافيا االقتصادية شعبة جغرافيا  ،جامعة سيدي زلمد بن عبد اهلل ،كلية اآلداب و العلوـ اإلنسانية ظهر ادلهراس فا
()2001،2002ص.77
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 (2-1الُغٍو( ) :
ل٣ض حٗضصث الخٗاعي ٠اإلادضصة إلاٗجى الُغي ٤ومً بيجها :
 ؤن الُغيَ ٤ى مؿلٖ ٪مىمي مسهو لخغ٦ت مغوع اإلاغ٦باث. الُغيٖ ٤باعة ًٖ زِ ،خحن يخى ٠٢و يى ُ٘٣يهبذ هُ٣ت هي اإلاضيىت . الُغيَ ٤ى ٧ل بوكاء زام مهيإ بهٟت ظيضة ٖلى ألاعى مىظه للؿياعاث و الغاظلحن ،و يٗخبر الُغي ٤قغيان الخياةِّل
الا٢خهاصيت و الاظخماٖيت و الخًغيت ،بطا يلٗب صوعا َاما وٗٞاال باليؿبت للؿ٩ان و اإلاؿخٗملحن.
 (3-1مكهىم قبٌت الىهل( ):و هي حٗجي اهخٓام مجمىٖت مً الُغ ١في نىعة ٖ٣ض جىٓمها مجموٖت مً اإلاىانالث و
جمشل الكب٨ت ؤعب٘ ٖىانغ التي ال يخم بضوجها و هي الُغي ،٤الٗ٣ضة ،وؾاثل الى٣ل و اإلاىاص اإلاى٣ىلتٞ ،مٟهىم الكب٨ت
ي٨مل مٟهىم الُغيٞ ،٤الُغي ٤يٗجي الى٣ل بحن هُ٣خحن مٗييخحن ،في خحن ؤن الكب٨ت حٗجي الى٣ل يمً مؿاخت ؤو مجا٫
في بٗضيً َما الُى ٫و الٗغى ،و ٖىضما ه٣ىم بضعاؾت قب٩اث الى٣ل و اإلاىانالث لل٨ك ٠في الخىٓيم اإلا٩اوي في مىُ٣ت
مٗيىت ،ال ي٣خهغ صعاؾخه ٖلى الخهاثو ؤلاظماليت لكب٨ت ٞدؿب ،بهما يداو ٫الخٗغٖ ٝلى البييت الؿ٩اهيت للٗال٢ت
بحن الٗ٣ض و الُغ ١التي جخإل ٠مجها الكب٨ت.
 (4-1وؾاةل الىهل الجمااي( ) :الى٣ل الجماعي ،ؤو الى٣ل اإلاكتر ٥لؤلشخام َ ،ى جىٞحر مغ٦باث مهيإة و مهممت
الؾخ٣با ٫ألاشخام و الخٟ٨ل بى٣لهم مً م٩ان بلى آزغ مٗلىم بم٣ابل يخمشل في قغاء جظ٦غة ؤو بُا٢ت اقترا. ٥وطل٪
ٖبر مؿال ٪مٗيىت ،وفي ؤو٢اث مدضصة.
 (5-1الىهل البري( )٧ :ل وكاٍ ي٣ىم مً زالله مؿخ ٫ٜبى٣ل ؤشخام ؤو بًاج٘ مً م٩ان بلى آزغ ٖبر الُغي ٤ؤو الؿ٨ت
الخضيضيت ؤو الؿل ًٖ ٪متن مغ٦به مالثمت
 (6-1الىهل الػمىمي( ) :ه٣ل يخم بم٣ابل و لخؿاب الٛحر ي٣ىم به مكٛلىن مغزو لهم لهظا الٛغى.
( 2الػىامل الغةِؿُت اإلاإزغة في حكٌُل قبٌت الُغم ( )َ :ىا ٥الٗضيض مً الٗىامل التي جازغ في حك٨يل قب٨ت الى٣ل و
مً َغ ١اإلاىانالث ،و ال يم ً٨ؤن ي٩ىن الٗامل الا٢خهاصر َى الىخيض اإلاؿئى ًٖ ٫طل ٪و مً بحن ؤَم الٗىامل:

(

)صلالء غرايب حرـ ميلي  ،النقل شبو احلضري بوالية عنابة ،واقع و آفاؽ ،مذكرة لنيل درجة ادلاجستري يف التهيئة اإلقليمية ،كلية علوـ األرض  .جامعة

منتوري – قسنطينة – ، 2009ص.123

(
(

) د .سعيد عبده ، ،جغرافيا النقل مغزاىا و مرماىا ،مكتبة األصللومصرية ،2007 ،ص .47

)ب اذلامشي بوطاليب ،السالمة و األماف يف النقل اجلماعي ندوة علمية  ،حوؿ النقل اجلماعي و احلل ادلستقبلي دلشكالت ادلرور يف ادلدف العربية،

مركز الدراسات و البحوث جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية ص .2008/04/30-3

( )

اجلريدة الرمسية  ،ادلادة  2من قانوف رقم  09-11مؤرخ يف  03رجب عاـ  1432ادلوافق لػ  5يوليو سنة  2011يعدؿ و يتمم القانوف رقم

 13/01ادلؤرخ يف  17مجادي األوؿ عاـ  1422ادلوافق  7عثت سنة  2001و ادلتضمن توجيو النقل الربي و تنظيمو.
(

) اجلريدة الرمسية  ،ادلادة  2من قانوف رقم ، 09-11مصدر سابق .

( )6ىيثم ىاشم ناعس ،منشورات جامعة دمشق كلية اآلداب و العلوـ اإلنسانية جغرافيا النقل ص .2006-2005، 66-65
127

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

 )1الٗىامل الُبيٗيت و التي حكمل اإلآاَغ الخًاعيؿيت و ؤق٩ا ٫الؿُذ و البيئت الُبيٗيت و الجيىلىظيت و ألاعى و
َبيٗت الُٛاء الىباحي و جىػيٗه و الٓغو ٝاإلاىازيت.
 )2ؤق٩ا ٫جىػٕ اإلاىاعص و الثرواث الُبيٗيت
 )3صعظت ٗٞاليت ٖمل وؾاثِ الى٣ل و ؤق٩ا ٫الى٣ل و الاجها ٫يمً ألا٢اليم
 )4ؤق٩ا ٫جىػٕ اإلا٩ان و اإلاغا٦ؼ البكغيت ؤلاصاعيت و اإلاضن بك٩ل زام.
و بك٩ل ٖام ٞةن حك٩ل قب٨ت الى٣ل يغجبِ بالضعظت ألاؾاؾيت بضعظت الخسهو الا٢خهاصر و ؤلاهخاط لئل٢ليم  ،و بن
٦شاٞت الكب٨ت و ٗٞاليتها جؼصاص وجيكِ في ألا٢اليم و اإلاىاَ ٤ألا٦ثر جُىعا في الىاخيت الا٢خهاصيت.
 (3غىاةو اإلاىيؼ للمضًىت  :الٗاث ٤الغثيسخي إلاضيىت ٢ؿىُيىت يخمشل في جًاعيؿها الهٗبت ٞدىا ٝواص الغما ٫ج٣ؿم
 2000متر َى ٫و ٖغى 100متر و ٖم 200٤متر باإلياٞت بلى الؿ٨ت الخضيضيت التي نممذ ٖلى مؿاع
المصيىت ٖلى امخضاص
خىا ٝواص الغما٦ ، ٫ما ؤن اإلاضيىت جىٗ٢ذ ٖلى مغجٟٗاث ،و َظا ما يجٗل ؤٚلبيت الخغ٦ت ٖلى ق٩ل اؾخىاءاث مما ياصر
بلى زلٖ ٤ضة ه٣اٍ نٗبت و هي :
 1912م.
 ظؿغ ؾيضر عاقض الظر جم بوكائٍ ؾىت 1867م.
 ظؿغ ال٣ىُغة الظر جم بوكائٍ ؾىت 1912م.
 ظؿغ ؾيضر مؿيض الظر جم بوكائٍ ؾىت اإلاٗبر الٗلىر لباب ال٣ىُغة. اإلاٗبر الٗلىر لخي مبرو٥ و َظٍ الى٣اٍ حٗمل ٖلى عرِ بحن يٟتي واصر الغما ٫و هي ه٣اٍ مٟغويت الٗبىع خيض جمشل الخغ٦ت ال٩ليت بحنالًٟخحن.
(4الٌثاقت الؿٍاهُت للمضًىت :
 حٗخبر ال٨شاٞت الؿ٩اهيت الٗاليت ووؿبت الٟئاث اليكُت مً ؤبغػ الٗىامل التي جاصر باإلاؿئىلحن بلى الخ٨ٟحر في يغوعةبوكاء َيا٧ل ظضيضة ووؾاثل للخى٣ل طاث ٗٞاليت إلاداولت الخد٨م في في الخض٣ٞاث الٗاليت لؿ٩ان َظٍ اإلاضيىت وزانت
الٟئاث اليكُت والتي حؿخدىط ٖلى وؿبت ٖاليت مً بظمالي الؿ٩ان والجضو ٫ع٢م ( )01يىضر طل:٪
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ظضو ٫ع٢م (:)01ال٨شاٞت الؿ٩اهيت والٟئاث اليكُت
ألاغضاص

2008
حػضاص

بلضيت ٢ؿىُيىت448774

غضص الؿٍان أيثر مً 15ؾىت
340243

الكئت
اليكُت
157392

وؿبت اليكاٍ
46.3
%

2015
اإلاهضع :الضًىان الىَني لإلخهاء
اإلاالخٔ مً زال ٫الجضو ٫الخالي ؤن مضيىت ٢ؿىُيىت هي مضيىت صيىامي٨يت باٖخباع ؤن ٖضص الؿ٩ان اليكيُحن ٞحها بـ
 157392ن باإلياٞت بلى الىاٞضيً للمضيىت يىميا بؿبب بخخىائها ٖلى مسخل ٠الخجهحزاث الجهىيت للكغ ١الجؼاثغر.
)5اَم أؾباب الازخىام اإلاغوعي في مضًىت نؿىُُىت  :مً ؤَم ؤؾباب َضٍ الٓاَغة مايلي :
 يي ٤الُغ٢اث و حكبٗها ٖضم اخترام بقاعاث اإلاغوع والًىابِ اإلاغوعيت. ٦ثرة اإلاغ٦باث اإلاخىاظضة في مغ٦ؼ اإلاضيىت هديجت الخغ٦يت ال٨بحرة في الُغ ١و الكىاعٕ وٖضم ٢ضعتها ٖلى الاؾديٗاب . جىاٞض ؤٖضاص ٦بحرة للؿياعاث في و٢ذ واخض و زغوظها في و٢ذ واخض ؤيًا (ؤو٢اث الظعوة ) . ه٣و ؤما ً٦الخى ٠٢و الى٢ى( ٝالى٢ىٞ ٝى ١عني ٠الُغي،)٤بال٣غب مً مىاَ ٤الخجهحزاث الا٢خهاصيت والاظخماٖيت و الخضماجيت .
وظىص مىاَٞ ٤ىيىيت و ٖمغاهيت جٟخ٣غ لؤلعنٟت و ممغاث الغاظلحن.ًة
ؾىاء ؤ٧اهذ ججهحزاث والثيت و ظهىيت
 جغ٦ؼ مسخل ٠ؤلاصاعاث و الخجهحزاث في مغ٦ؼ اإلاضيىت التي ييخج ٖىه خغ٦يت ٦بحرةمشل (صاع اإلااليت (ظهىيت)  ،اإلادآٞت الٗ٣اعيت  ،ؾىهالٛاػ،اإلاضيغيت الٗامت لؤلمً الىَجي ،الىاخيت الٗؿ٨غيت الخانت،
الخمايت اإلاضهيت ...الخ
 ه٣و ٝاصح في الخجهحزاث ال٣اٖضيت مشل (ألاهٟا ١و الجؿىع ،و الُغي ٤اإلاديُيت). ٖضم ج٩امل وؾاثل الى٣ل الجماٖيت م٘ بًٗها البٌٗ.و بن مً ؤؾباب الخىاصر اإلاغوعيت ؤيًا َى الازخىا ١اإلاغوعر الظر ييخج عصة ٗٞل مً َغ ٝالؿاث٣حن ٧الخجاوػ الخُحر و
الجرٞؼة اإلااصيت للؿغٖت ال٣اجلت و ٣ٞضان الخد٨م في اإلاغ٦بت.
 (6الخهيُل ؤلاصاعي لكبٌت الُغم للمضًىت :
 قب٨ت الُغ ١قغايحن اإلاضيىت التي جغرِ بحن مسخلٖ ٠ىانغَا  ،و جامً مىانالتها٦ ،ما ؤجها ال٣اٖضة التي ي٣ىم ٖلحهاهٓام الى٣ل الجماعي ،و يخىٞغ اإلاجا ٫الخًغر لىاليت ٢ؿىُيىت ٖلى قب٨ت َامت ظضا من الُغ ١الىَىيت الىالثيت و
البلضيت خؿب الخهيي ٠ؤلاصاعر الظر يسً٘ بلى ٖضة اٖخباعاث مجها :حجم اإلاغوع ،وْيٟت الُغي، ٤ؤَميت الُغي٤
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، 1990خيض جىو اإلااصة ع٢م08
،مىاَ ٤الغرِ (الٗ٣ض) ،خالت الُغي ٤بم٣خطخى اإلاغؾىم ع٢م 90/80اإلااعر في 16ؤٞغيل
مً ال٣ٟغة 02ؤن َىا ٥ح٘ليمت مكتر٦ت بحن وػاعة الضازليت ووػاعة ألاقٛا ٫الٗمىميت جدضص قغوٍ جُبي ٤اإلااصة 08مً
ال٣ٟغة ألاولى لتر٢يت ؤو ججزيل الُغ ١الىالثيت وَظٍ الكغوٍ ٧األحي :
 ؤن يهل بحن م٣غر واليخحن. ؤن ي٩ىن له َابٗا اؾتراجيجيا . ؤن ي٩ىن له ؤَميت ا٢خهاصيت و ؾياخيت ٖلى اإلاؿخىي الىَجي. ؤن ي٩ىن للُغي ٤محزة جبرع اهخماءٍ بلى الهى ٠الجضيض وج٣غع طل ٪اللجىت الىالثيت لخهيي ٠الُغ. ١ومىه وؿخُي٘ ؤن ها٦ض ؤن الُغي ٤يلٗب صوعا في التر٢يت ؤلاصاعيت ٗ٦امل مً بحن الٗىامل التي جازض بٗحن الاٖخباع
ٞ،التر٢يت ؤلاصاعيت للخجمٗاث جدبٗها صوما جغ٢يت ؤٍ م الُغ ١الخابٗت لها.
 لهظا البض مً وي٘ حٗاعي ٠ص٢ي٣ت و ٖمليت يم ً٨مً زاللها الخٟغي ٤بحن مسخل ٠ؤهىإ الُغ.) (١و جخًمً قب٨ت الُغ ١إلاضيىت ٢ؿىُيىت قب٨ت َامت ظضا مً الُغ ١الىَىيت الىالثيت و البلضيت و هي ممشلت ٧األحي:
 (1-6الُغم الىَىُت :
و يُلٖ ٤لحها اؾم الُغ ١الغثيؿيت وفي مىاَ ٤ؤزغي يُلٖ ٤لحها اؾم الُغ ١الكغياهيت وهي هىٖان الُغ ١اإلاؼصوظت و
ٚحر اإلاؼصوظت ،جخمحز َظٍ الُغ ١بخهميم ٞجي ٖالي مً خيض ٖغى الُغي ٤خيض يتراوح ٖغى الؿُذ اإلاؿٟلذ بحن (-5
 )7ؤمخاع و ؤما ألاعنٟت (الجىاهب) ٞيتراوح ٖغيها بحن ( )3-2ؤمخاع في ٧لخا ا٫ظاهبيحن وهي َغي ٤ؾغيٗت مسههت للمغوع
ال٨بحر  ،جغرِ ٖانمت ؤلا٢ليم بمضجها الهامت ومىاهئها٦،ما جغرِ ؤَغا ٝؤلا٢ليم م٘ بًٗها البٌٗ وج٩ىن خغ٦ت اإلاغوع
٦شيٟت ظضا.
ؤما ٖلى اإلاؿخىي الىَجي ٞتربِ الُغ ١الىَىيت م٣غاث الىالياث ،ويخم بهجاػ ونياهت وتهيئت الُغ ١الىَىيت مً ميؼاهيت
الضولت( ) ،هي التي جغرِ مغا٦ؼ البالص ألاؾاؾيت وجاصر بلى البلضان اإلاجاوعة( ) ،و هي َغ ١طاث ؤَميت ٦بحرة ظضا هٓغا
للضوع الظر جلٗبه في عرِ الىالياث ٞيما بيجها ،وجمخاػ بؿيىلت ومؿاخت ٖغييت ؤ٦بر مً الُغ ١الىالثيت و البلضيت وحٗخبر
ظمي٘ مداوعَا عثيؿيت و يستر ١مضيىت ٢ؿىُيىت ٖضص َام مً الُغ ١الغثيؿيت يغرُها بٗضة والياث و هي ٧األحي:

(
(

) صلالء غرايب حرـ ميلي ،مرجع سابق ص .125

) صلالء غرايب حرـ ميلي ،مرجع سابق ،ص .126

()3عبد الواحد بوبرية مصدر سابق ص .69
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الُغ ١الىَىيت لبلضيت ٢ؿىُيىت و الىاليت .
الُىُ (ًلم) الىالًت

الُىُ (ًلم) البلضًت الػغى

َ -غي ٤وَجي ع٢م03

72,200

15,600

14-7

َ -غي ٤وَجي ع٢م05

24,200

13,900

14-7

َ -غي ٤وَجي ع٢م(A) 05

4,400

/

7

َ -غي ٤وَجي ع٢م10

7,400

/

7

َ -غي ٤وَجي ع٢م20

35,250

/

7

َ -غي ٤وَجي ع٢م(A) 20

10,000

/

7

َ -غي ٤وَجي ع٢م27

27,600

6,400

14-7

َ -غي ٤وَجي ع٢م(A) 27

2,200

/

14-7

َ -غي ٤وَجي ع٢م)2( 79

29,200

/

7

َ -غي ٤وَجي ع٢م)24( 79

26,200

12,00

14-7

َ -غي ٤اإلاديِ الجىىبي

2,900

2,900

14

َ -غي ٤اإلاديِ ماؾيىيؿا

4,000

4,000

14

245,550

54,800

/

اإلاجمىٕ
الُغي ٤الؿياع الخغوب

17,000

/

28

الُغي ٤الؿياع ٢ؿىُيىت

17,000

/

28

اإلاجمىٕ

279,55
0

54,800

2014
اإلاهضع  :مضًغٍت ألاقؿاُ الػمىمُت حاهكي
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 (2-6الُغم الىالةُت:
و هي ؤ٢ل ؤَميت مً الُغ ١الىَىيت مً خيض زهاثهها الخ٣ىيت ومىانٟاتها و٢ضعاتها الاؾديٗابيت وهي حؿخٗمل لغرِ
الُغ ١الىَىيت يبًٗها البٌٗ  ،جسو جغاب الىاليت بالضعظت ألاولى و هي جغرِ ما بحن بلضياتها و ي٣ضع َىلها ؤلاظمالي
٧ 48,8لم ،و يستر ١مضيىت ٢ؿىُيىت ٖضة َغ ١والثيت ٦ما يىضخه الجضو ٫ألاحي:
بالبلضيت بـ
ظضو ٫ع٢م (:)03جىػي٘ الُغ ١الىالثيت لىاليت ٢ؿىُيىت و بلضيت ٢ؿىُيىت
َىُ الُغٍو في الىالًت

َىُ الُغٍو في البلضًت

(ًلم)

(ًلم)

َ -غي ٤الىالجي ع٢م44

2,500

2,500

َ -غي ٤الىالجي ع٢م(A) 2

5,300

5,300

 -الُغي ٤الىالجي ع٢م21

4,400

4,400

 -الُغي ٤الىالجي ع٢م24

1,200

1,200

 -الُغي ٤الىالجي ع٢م51

10,400

10,400

 -الُغي ٤الىالجي ع٢م133

50,650

5,300

 -الُغي ٤الىالجي ع٢م151

7,800

7,800

 -الُغي ٤الىالجي ع٢م175

12,500

9,100

 -الُغي ٤الىالجي ع٢م2

2,800

2,800

اإلاجمىٕ

٧ 97,55لم

٧ 48,800لم

عنم الُغٍو الىالتي

2014
اإلاهضع :مضًغٍت ألاقؿاُ الػمىمُت لىالًت نؿىُُىت  ،حاهكي
 )3-6الُغم البلضًت :
وهي َغٞ ١غٖيت ومدضوصة مً خيض زهاثهها و َا٢ت الاؾديٗاب و هي الُغ ١التي يخم بٖضاصَا لخ٩ىن في اإلاؿخ٣بل
َغ٢ا والثيت .وج٨مً ؤَميتها في تهيئت اإلاجاالث الغيٟيت وجىميتها و ٪ٞالٗؼلت ًٖ اإلاىاَ ٤اإلاهمكت و عرُها باإلاغا٦ؼ ال٨بحرة( ).

(

) صلالء غرايب حرـ ميلي،مرجع سابق ،ص .127
132
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و حٗخبر قب٨ت الُغ ١البلضيت نٛحرة ظضا م٣اعهت بالُغ ١بالُغ ١الىالثيت و الىَىيت خيض ج٣ضع الُغ ١البلضيت بـ٧ 6,1لم
و َظا عظ٘ ألن ؤٚلبيت الُغ ١في بلضيت ٢ؿىُيىت وَىيت و والثيت
 (4-6الُغٍو الؿُاع  :و يبلَ ٜىله٧ 17لم بٗغى ي٣ضع بـ 28م
حضوُ عنم ( :)04جهيُل الُغم و الٌثاقت اإلاؿاخُت إلاضًىت نؿىُُىت
جهيي ٠الُغ١

َى ٫ؤلاظمالي للُغ١

ال٨شاٞت اإلاؿاخيت للُغ١

()

٧لم
َغي ٤وَجي

54,80

29,95

َغي ٤والجي

48,8

26,66

َغي ٤بلضر

5,10

3,33

َغي ٤ؾياع

17

9,29

126,1

69,23

اإلاجمىٕ

ٍ

( ٥ )1ح=  ٥ ،ح :ال٨شاٞت اإلاؿاخيت للُغ : ٍ ،١ؤَى ٫الُغ ١ح :اإلاؿاخت.
ح

(7مكترم الُغم:
حٗخبر مٟتر٢اث الُغ ١ه٣اٍ ظض َامت في هٓام الى٣ل باإلاضيىت ،بط ؤجها جمشل م٩ان الخ٣اء و ج٣اَ٘ مسخل ٠الخغ٧اث
إلاسخل ٠ؤهىإ اإلاغ٦باث مما يجٗل لها ٖضة ايجابياث ،و هي ج٣ىم بضوع َام في جىٓيم خغ٦ت اإلاغوع.
لهظا الؿبب ،تهيإث مٟتر٢اث الُغ ١و حؿيحرَا ًٖ َغي ٤هٓام مغا٢بت مىاؾب و ؤؾاسخي و يلبي الكغوٍ و اإلاالخٓاث
آلاجيت :
 يًمً عؤر ظيضة إلاٟتر ١الُغ١ وي٘ ظهاػ ٢اهىوي لٟغى الخ٣ليل مً الؿغٖت ج٣ليل ٖضص ه٣اٍ الالخ٣اء الجؼجي (خيض ؤن مٟتر ١الُغ ١بُغي٣حن و باثظاَحن يخًمً 24هُ٣ت الخ٣اء ،ؤما في خالتَغي٣حن و باججاٍ واخض يخًمً 5ه٣اٍ ،و ؤيًا الخ٣ليل في ه٣اٍ الالخ٣اء صون ؤزظ بٗحن الاٖخباع الاججاٍ
 الخ٣ليل في الدجم اإلاؿاحي لئللخ٣اءاث خيض ٧لما ػاص الدجم ػاص الترصص و الخى ٠٢للخ٣اَٗاث في الى٢ذ و الؿاع الخُغ ٞهل ه٣اٍ الالخ٣اء و الخ٣اََ٘ .ظٍ الٗمليت حؿمذ للمؿخسضمحن و اإلاؿخٗملحن ألزظ و٢ذ لخُبي ٤مسخل ٠الخدغ٧ان.(

) ادلصدر ىيثم ىاشم ناعس ادلصدر السابق ص . 70
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 جبؿيِ اإلادىالث و مٟتر٢اث الُغ ١اإلاخبٗت وطل ٪بة٢هاء بٌٗ الخُىٍ و ويٗها في زُىٍ ؤزغي حؿمذ بؿيىلتظيضة و ؤمان ؤ٦ثر و حؿيحر ؤًٞل للخض٣ٞاث.
 باإلياٞت في خالت ٚياب لخُبي ٤في همِ اإلاغا٢بت اإلاىاؾب لتهيئت ظيضة إلاٟتر ١الُغ ١يجب وي٘ هٓام ؤمان ظيض ،وفيخالت هٓام اإلاغا٢بت اإلاىاؾب (ؤيىاء الؿحر) ال جًمً الخهضر لخض٣ٞاث الؿحر و ال جًمً ؾيىلت الخغ٦ت خؿب
الكغوٍ اإلاىيىٖت بدؿاباث الخىاعػميت اإلاىيىٖت ) (algorithmeفي الخُبي ٤و مؼامًة ألايىاء التي حؿحر مٟتر ١الُغ.١
خؿب اإلاٗايحر اإلاخٖ ٤ٟلحها في زبراث الكب٩اث إلاٟتر٢اث الُغ ١التي حؿمذ بخمحز الىْيٟت و الخهيلت إلاٟتر ١الُغ ١هي٧الخالي( ) :
اخخياٍ ال٣ضعة (Réserve de capacité) RC
ؾيىلت ظيضة ) ،(RC >38%م٣بىلت ) ٚ ،(15%< RC<30%حر مد٣٣ت ) ، (0%<RC<15%مدكبٗت  15%<RC<0%ه٣ض
RC<15%
Calcul de capacité réserve d’intersection
𝑒
𝑊

) 160𝑊(1+
𝑊
𝐼

1+

()

=QP

ٖ: Wغى ٢ؿم مٟتر ١الُغ ١م : E،الٗغى اإلاخىؾِ إلاضزل ألا٢ؿام مٟتر٢اث الُغ( ١م)َ : I،ى٢ ٫ؿم مٟتر ١الُغ١
(م)
بن جؼايض الًٖ ِٛلى قب٨ت الُغ ١بمضيىت ٢ؿىُيىت زانت في ؤو٢اث الظعوة َغح ٖضة مكا٧ل في ميضان الى٣لالخًغر ،خيض ٖغٞذ قب٨ت الُغ ١خغ٦ت مغوع ٦شيٟت جٟى ١ؾٗتها الخ٣ي٣يت الصخيء الظر ػاص في جإػم ألامغ ،مما ص٘ٞ
اإلاهالر اإلاسخهت في
الخ٨ٟحر في ٦يٟيت مٗالجت مكا٧ل الا٦خٓاّ بالُغ ١وحؿهيل خغ٦ت جى٣ل خاٞالث و الؿياعاث زانت في ألاماً٦
التي حٗغ ٝج٣اَ٘ و الخ٣اء (مٟتر٢اث الُغ ، ١مدىالث ) وه٣اٍ الالخ٣اء .
 )8اإلادىالث و ألاهكام:
جدخىر مضيىت ٢ؿىُيىت ٖلى ٖضة مدىالث و ألاهٟا ١لها ؤَميت ٦بحرة في الخ٣ليو مً الاػصخام في بٌٗ اإلاىاَ٤
والً٣اء ٖليَاجهاثيا في مىاَ ٤ؤزغي باإلياٞت بلى جهغي ٠الٗضص ال٨بحر مً اإلاغ٦باث مً ؤَمها  :مدى 5٫ظىيلبت ،مدى٫
باب ال٣ىُغة  ،مدى ٫ؾيضر مبرو، ٥ظىان الؼيخىن ،ه ٤ٟػواغي ؾليمان،ه ٤ٟمىخىعر .
 )9بُىث الهُاهت ( )(:)Maisons cantonniersحٗخبر بيىث الهياهت ال٣اٖضة ألاؾاؾيت إلوكاء و نياهت الُغ٢اث مً زال٫
الٗمل اإلايضاوي و الضوعر في مخابٗت الُغ٢اث و بُٖاء مٗلىماث ؤؾاؾيت و صوعيت ٖلى خالت الُغ٢اث وجخىاظض في واليت
 :دراسة سلطط ادلرور دلدينة قسنطينة  ،2014مكتب دراسات النقل  ،مؤسسة مرتو اجلزائر ص .43
(
(

):دراسة سلطط ادلرور يف قسنطينة (مركز ادلدينة )  2011ص .30
)مديرية األشغاؿ العمومية لوالية قسنطينة .2015
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٢ؿىُيىت 07بيىث مخباٖضة بـ خىالي٧ 30لم و هي ٧الخالي :الُغي ٤الىَجي ع٢م(03ػيٛىص يىؾ ٍ،)٠و ع٢م( 27خامت
بىػيان)  ٍ،و ع٢م(03اوالص عخمىن)  ٍ،و ع٢مٖ( 05حن اؾماعة) ،الُغي ٤الىالجي ع٢م( 102مؿٗىص بىظغيى ،الُغي٤
الىالجي ع٢م( 133ابً باصيـ) ،الُغي ٤الىالجي ع٢مٖ( 07حن اٖبيض).
صوعَا:
 الهياهت الضوعيت و اإلاؿخمغة. خمايت ألامال ٥الٗمىميت الخانت بالُغ٢اث. ؤمً الُغ٢اث. نياهت و مخابٗت اإلاكاعي٘.و الجضو ٫الخالي يبحن لىا الخلى ٫اإلا٣ترخت و اإلاىجؼة للى٣اٍ لتي ج٨ثر ٞحها خىاصر اإلاغوع لىاليت ٢ؿىُيىت.
)10الخلىُ اإلاهضمت و اإلاهترخت مً َغف اإلاهالر اإلاسخهت:
جدخىر مضيىت ٢ؿىُيىت ٖلى قب٨ت َامت ظضا مً الُغ٢اث بمؿخىياتها باإلا٣اعهت م٘ بلضياث الىاليت ألازغي ،عٚم طل٪
جب٣ى قب٨ت الُغ٢اث إلاضيىت ٢ؿىُيىت صون اإلاخىؾِ وال جلبي الُلب اإلاتزايض للى٣ل زانت في ؤو٢اث الظعوة  ،ألامغ الظر
يُغح ٖضة مكا٧ل في ميضان الى٣ل الج ماعي  ،خيض حٗغ ٝقب٨ت الُغ ١خغ٦ت مغوع ٦شيٟت جٟى ١ؾٗتها الخ٣ي٣يت الصخيء
الظر ػاص في جإػم ألامغ ويب٣ى الازخىا ١اإلاغوعر مك٩ل ياع ١اإلاىاَىحن و الؿلُاث ٖلى خض ؾىاء ،مما ص ٘ٞاإلاهالر
اإلاسخهت في الخ٨ٟحر في ٦يٟيت مٗالجت مكا٧ل الا٦خٓاّ بالُغ ١وحؿهيل خغ٦ت جى٣ل خاٞالث و الؿياعاث زانت في
ألاما ً٦التي حٗغ ٝج٣اَ٘ و الخ٣اء (مٟتر٢اث الُغ ، ١مدىالث ) وه٣اٍ الالخ٣اء وهي ٧الخالي :
 جصخيذ اإلاىٗغظاث جصخيذ ٖلى الجؿىع بوكاء .les Giratoires بوكاء اإلادىالث. اهجاػ اػصواظيت الُغ.١ جلبيـ الُغ ١و ؤقٛا ٫جابٗت. جضٖيم اإلاىدضعاث. مٗالجت الاهؼال٢اث ألاعييت . -جغ٦يب خىاظؼ خضيضيت.
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ويب٣ى يي ٤الُغ٢اث مً ؤَم اإلاكا٧ل التي حٗترر مضيىت ٢ؿىُيىت خيض الجؼا ٫ؤٚلب الُغ٢اث مىظ الخ٣بت
الاؾخٗماعيت لم حٛحر وجىؾ٘ عٚم ػياصة ال٨شاٞت البىاثيت وال٨شاٞت الؿ٩اهيت وٖضص الؿياعاث مما ييخج ٖىه ٖضة جإزحراث
ؾلبيت ،باإلياٞت بلى ؤن ؤٚلب الخضزالث التي جخم ٖلى مؿخىي قب٩اث الُغ٢اث هي هُ٣يت.
 )11الخأزحراث الؿلبُت لؼٍاصة الٌثاقت البىاةُت صون حؿُحر غغوى قبٍاث الُغم( ) :
 )1الازخىا٢اث :وهي ؤو ٫اإلاكا٧ل اإلاغوعيت التي حٗاوي مجها قب٩اث الُغ ١التي جم جُبي ٤ػياصة ٦شاٞت بهاثيت ٖلحها.
 )2ؾٗت ٚحر مخ٩اٞئت٦:مىاَ ٤اهخٓاع الؿياعاث الخاليت ال ج٩ىن بالدجم ؤو الؿٗت اإلاُلىرت مؿخ٣بال.
ٖ )3ضم ألامان ٣ٞ:ضان ألامان يغظ٘ ؾببه بلى ٖضم جُبي٢ ٤ىاهحن جىٓيم الخغ٦ت و الخإزحر ٖلى الُغ.١
ٖ )4ضم جىاٞغ الخهىنيت :ال جخىاٞغ الخهىنيت ٧لما ػاصث صعظت ٥زاٞت الٗمغان وبقٛا ٫الُغي ٤ويي٣ه .
ٖ )5ضم الغاخت َ:ىاٖ ٥ىامل مكتر٦ت جاصر بلى ٖضم الكٗىع بالغاخت مجها الًىياء و اإلاىٓغ ،الخغاعة و الغَىرت و
خغ٦ت الغياح و الغواثذ اإلاىبٗشت و ال٣اطوعاث و الخبسغ.
 )6مكا٧ل ؤزغي :مشل الخٟاّ ٖلى الُا٢ت واعجٟإ ج٩الي ٠ؤلاهٟاٖ ١لى الخضماث ال يؿاور الٗاثض ،وجلىر الهىاء.
)12أَم اإلاكاعَؼ الكىُت اإلاىجؼة في الؿىىاث ألازحرة للمضًىت :
 )1-12مكغوع الجؿغ الػابغ لىاصي الغماُ (جغاوـ عماُ):
و التي ؤولذ له الىاليت ؤَميت ٦بري مً اظل جىٓيم خغ٦ت الؿحر و جسٟي ٠الٗبء ٖلى ظؿغ ؾيضر عاقض و مً ممحزاث
َضا اإلاٗلم عرِ الجهت الكغ٢يت بالٛغريت (عرِ الٟج بؿُذ اإلاىهىعة) و الخ٣ليل مً مٗى٢اث واصر الغما ٫و زِ الؿ٨ت
الخضيضيت ٬و حٗخبر بياٞت ؾياخيت إلاضيىت ٢ؿىُيىت ٬و عرِ خضيض لجاهبي واصر الغما٬ ٫و يؿمذ بخجىب ظؼء مً خغ٦ت
اإلاغوع و جدؿحن قغوٍ الؿحر بٟغى مسُِ خضيض لخغ٦ت الـيغ الظر يدؿً الغرِ م٘ الُغ ١اإلاىظىصة و جدؿحن
ؾهىلت خغ٦ت اإلاغوع ٬باإلياٞت بلى طل ٪اؾخمغاعيت و بصماط ج٣ىيت مخُىعة للى٣اٍ الخاعيسيت للمضيىت .
نىعة ع٢م ( :)06مٖ ُ٘٣غضخي للجؿغ الٗمال١

( )عبد ا دلنعم أمحد السعيد ( التأثريات السلبية لتغري الضوابط و التشريعات العمرانية على احلركة ادلرورية يف ادلدف العربية ) ،ندوة علمية أمناط التخطيط
العمراين و عالقتو بادلخالفات ادلرورية ص )2006/09/13( 15-14
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نىعة ع٢م(:)07الجؿغ الٗمال١

2015
اإلاهضع :مضًغٍت ألاقؿاُ الػمىمُت .
٧ 63.5لم و َى م٣ؿم ٧اآلحي :
 )2-12الُغٍو الؿُاع (قغم ٬ؾغب ) قُغ والًت نؿىُُىت( ):و يبلَ ٜىله ال٨لي
٧ 21.5لم (جدذ الخضمت)
-)1قُغ( ٖحن اؾماعةٖ ٬حن البار) :
 -)2قُغ (ٖحن البار  ٬اإلاغيج) ٧ 13:لم جدذ الخضمت
 -)3قُغ (اإلاغيج  ٬صيضوف مغاص) ٧ 9 :لم وؿبت ألاقٛا ٫به ونلذ الى % 92الا اهه لم ي٨خمل هٓغا لخىاظض ألاهٟا ١و
َكاقت التربت مما اصي الى الخغوط ٖلى اإلاسُِ و بٖاصة جىظيه ؾحر الُغي.٤
 -)4قُغ (صيضوف مغاص -الخضوص الكغ٢يت ؾ٨ي٨ضة) َ :ى٧ 20( ٫لم) مىتهيت بيؿبت.% 100
زغيُت ع٢م ( : )01الُغي ٤الؿياع في الكغ ١الجؼاثغ

2015
المنضع :مضًغٍت ألاقؿاُ الػمىمُت .
 )13أَضاف نُاهت الُغٍو:
 اإلادآٞت ٖلى ؤلاعر الُغقي بهياهخه ج٨يي ٠الكب٨ت م٘ جُىيغ خغ٦ت الؿحر مً اظل به٣ام مهاعيٟه(

)مديرية األشغاؿ العمومية .2015
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 اؾخٛال ٫اإلاغ٦باث و جدؿحن مؿخىي الخضماث لهالر اإلاؿخٗملحن جىؾي٘ الكب٨ت مً اظل  ٪ٞالٗؼلت الغيٟيت و زامة اإلاىاَ ٤اإلاٗؼولت جدؿحن ألامً الُغقي بمٗالجت الى٣اٍ الؿىصاء )14اإلاكاًل:
بهض ٝالىنى ٫بلى جغ٢يت وجدؿحن هىٖيت الخضمت بالى٣ل الجماعي يجب ٖليىا حصخيو و جدليل وحؿليِ الًىء ٖلى
اإلاكا٧ل و الى٣اثو التي يٗاوي مجها الُ٣إ  ،لخ٩ىيً بضاثل و ا٢تراخاث مؿايغة للجُلٗاث الخاليت و اإلاؿخ٣بليت إلاضيىت
٢ؿىُيىت  ،و لخد٣ي ٤طل٢ ٪مىا بخىػي٘ 500اؾخماعة ٖلى مؿخٗملي الى٣ل الجماعي ؤوال زم مىْٟي ٖماَ ٫ظا الُ٣إ
(خاٞالث وؾياعاث ألاظغة) و٢ض ٢مىا باؾخسالم ؤَم اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بـ بمؿخٗملي الى٣ل الجماعي  ،واإلاكا٧ل الخانت
بؿاث٣ي وؾات ٫الى٣ل الجماعي(الخاٞالث ،ؾياعاث ألاظغة) ،و هي ٧األحي :
 )1-14اإلاكاًل أزىاء الخىهل (اإلاخىهلحن ) :
بهٟت ٖامت جىظض ٖضة مكا٧ل لضي اإلاىاَىحن ؤزىاء الخى٣ل و الضليل ٖلى صلَ ٪ى ب٢غاع اليؿبت ألاٖلى و اإلا٣ضعة بـ
ٖ %32.84لى ٖضم وظىص مقا٧ل .
 %67.13بىظىص مكا٧ل في خحن ؤصلذ
شكل رقم (:)01ادلشاكل أتناء التنقل
67.16%
32.84%

100%
50%
0%

ال

نعم

ومً بحن َظٍ اإلاكا٧ل ٧األحي :
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بن مً ؤ٦ثر اإلاكا٧ل التي جاع ١اإلاىاَىحن َى اػصخام الؿحر بالضعظت ألاولى خيض ظاءث ٦إٖلى وؿبت مً خيض اإلاكا٧ل بـ
 %13.33والك٩ل ع٢م ( )02يىضر طل٪
 %26.76و يلحها مباقغة الا٦خٓاّ في الخاٞالث بـ

شكل رقم (:)02أىم ادلشاكل اليت تواجو ادلتنقلني
30% 26.67%
25%
20%
13.33%
15%
10.00%
6.67%
6.67% 6.67% 3.33%
6.67%
10%
1.11%
2.22% 4.44%
3.33%
1.11% 1.11%
1.11%
1.11% 2.22% 2.22%
5%
0%

و الهىع الخاليت الٓىاٍ ع الٛغيبت و اليىميت التي ؤنبدذ ججخاح َغ٢ىا و هخاثجها الىزيمت في ٚل ٤خغ٦ت الؿحر.
نىعة ع٢م ( )08جى ٠٢الخاٞلت ٞى ١الغني٠

نىعة ع٢م (ٚ )09ل ٤الُغي ٤الغثيسخي (الؼياصيت)

139

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

نىعة ع٢م ( )10بي٘ الخًغ و الٟا٦هت في مىا ٠٢الخاٞالث

2015
اإلاهضع  :الباخث
 )2-14ؾاةهي الخاقالث :
 )1-2-14خالت الُغٍو البىاةُت :
 %55.81مً ؾاث٣ي الخاٞالث ؤن مً بحن اإلاكا٧ل ؤزىاء الٗمل هي خالت الُغي ٤اإلاؼعيت بىٓغَم ( يي ٤الُغ٢اث
ٖبر
ٖ %44.19لى ؤن الُغيٖ ٤اصر في
،ممهالث الُغي ٤ال٨شحرة  ،ؾىء خالت الُغي٧ ٤ىظىص خٟغ و اهؼال٢اث ...الخ ٞ،يما ٖبر
مسخل ٠الخُىٍ.
شكل رقم(:)03حالة الطريق
52.50%

47.50%

سيئة

60%
50%
40%

متوسطة

 )2-2-14خالت الؿحر في الُغناث:
 %56.25مً ؾاث٣ي الخاٞالث مً اػصخام خغ٦ت اإلاغوع ٖلى َى ٫زُىَهم ويي ٤الُغ٢اث و حكبٗها باإلياٞت
اقخ٩ى
 % 8.75ؤن خالت الؿحر في الُغ٢اث مخىؾُت .
ؤن وؿبت %35اقخ٨ذ مً نٗىرت الخىٞ ٠٢يما جغي وؿبت
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شكل رقم (:)04حالة السري يف الطرقات
56.25%

35.00%

100%

8.75%

0%
إزدحام

صعوبة التوقف

متوسطة

 )3-14ؾاةهحن ؾُاعاث ألاحغة :
ٞ %62.26يما جغي
 )1-3-14خالت الُغٍو البىاةُت  :يغي ؤٚلبيت ؾاث٣ي الؿياعاث ؤن خالت الُغي ٤هي مخىؾُت بيؿبت
 %32.08ؤن خالت الُغي ٤هي ؾيئت وجب٣ى اليؿبت ألايٗ ٠و التي جغي ؤن الُغي ٤في خالت ظيضة .
وؿبت
شكل رقم(:)05حالة الطريق
62.26%

100%

32.08%

5.66%

50%
0%

سيئة

جيدة

متوسطة

)2-3-14خالت الؿحر في الُغناث :
 %29.11و
 %54.43مً اػصخام خغ٦ت اإلاغوع و ٦شاٞتها باإلياٞت بلى وؿبت
اقخ٩ى ؤٚلبيت الؿاث٣حن و اإلا٣ضعة وؿبتهم بـ
 %13.92ؤن خالت الُغي ٤هي مخىؾُت ٞيما جغي ؤن اليؿبت ألايٗ ٠هي ظيضة .
اإلاخمشلت في نٗىرت الخى ٠٢و جغي وؿبت
شكل رقم(:)06حالة الطريق
54.43%
60%

29.11%

40%

13.92%
2.53%

20%
0%

جيدة

متوسطة

صعوبة التوقف

إزدحام

 )15الخلىُ :
بٗض ٖغيىا للمكا٧ل اإلاباقغة التي جازغ ٕلى قب٨ت الى٣ل الجماعي إلاضيىت ٢ؿىُيىت ،و ببغاػ ؤَم ألاؾباب اإلاازغة ٞيه،
ًة
ابخضاء با٢تراخاث ؾاث٣ي
ؾيؿعى لخ٣ضيم ا٢تراخاث ج٩ىن مىيىٖيت مً ؤظل الخدؿحن و الجهىى بُ٣إ الى٣ل الجماعي
الخاٞالث وؾاث٣ي ؾياعاث ألاظغة زم ا٢تراخاث الباخض وهي ٧الخالي:
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 )1-15الانتراخاث الخ انت بالؿاةهحن (الخاقالث):
ل٣ض ظاءث مسخل ٠ؤعاء الؿاث٣حن با٢تراخاث ٖامت ومكتر٦ت مً بيجها ( جىؾي٘ الُغ٢اث ،ج٨شي ٠ألامً  ،ج٣ليو ٖضص
الخاٞالث  ،جسٟي ٠الاػصخام ،الٗمل لؿاٖاث بياٞيت  ،بجمام مكغوٕ الترامىار ).
 )2-15انتراخاث ؾاةهي ؾُاعاث ألاحغة :وهي مبيىت في الك٩ل ع٢م (.)07
شكل رقم(:)07احللوؿ ادلقرتحة من طرؼ سائقي سيارات األجرة
27.91%
23.26%
9.30%6.98%
4.65%
4.65%
4.65%2.33%2.33%2.33%2.33%2.33%2.33%2.33%2.33%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

 بن ؤَم وؿبت مً الا٢تراخاث التي ظاءث في بَاع الاؾخماعة هي بوكاء مدُاث لؿياعاث ألاظغة وج٩ىن زانت بها بيؿبت%9.30
 %23.26زم في اإلاغجبت الشالشت جىٓيم اإلادُاث بيؿبت
 %27.91زم بٗضَا مباقغة بنالح الُغ٢اث و جىؾيٗها بيؿبت
 %4.65مدؿاويت ٖلى ٧ل مً ( جىٓيم ؾياعاث ألاظغة  ،تهيئت
ووي٘ مسُُاث لىؾاثل الى٣ل بيـبت ،%6.98وجإحي وؿبت
 %2.33مدؿاويت ٖلى ٧ل مً (بيجاص خلى٫
اإلادُاث  ،جىٞحر ال ُ٘٣الى٣ضيت  ،وفي ألازحر جإحي اليؿبت ألايٗ ٠و اإلا٣ضعة بـ
لالػصخام ،جىٓيم الؿحر  ،جىٓيم ؤو٢اث الاهُال ، ١جىٞحر ألامً في اإلادُاث  ،ػياصة ألاؾٗاع َ ،غص الؿياعاث ٚحر اإلاغزهت
ٞ،خذ الُغي ٤الؿياع ،وي٘ خلى ٫للخىاظؼ ألامىيت ألجها في هٓغ الؿاث٣حن حُٗل خغ٦ت اإلاغوع وطل ٪مً زال ٫ب٢امت
َغي ٤اظخىابي زام بها).
 )3-15الانتراخاث الخانت بالباخث :و هي م٣ؿمت ٧األحي :
 )1-3-15الانتراخاث الخانت بالهُاىُ الهاغضًت و الكىنُت:
 )1-1-3-15غلى مؿخىي الُغناث:
جلٗب قب٨ت الُغ ١صوعا ٦بحرا في جضوي زضمت الى٣ل ألر مضيىت ؤو جدؿيجها وطل ٪عاظ٘ لخإزحرَا اإلاباقغ ٖلى الى٣ل
ٞةم٩اجها اإلاؿاَمت في جىميت َظا الُ٣إ ؤو حٗمل ٖلت اه٨ماقه ومدضوصيت ؤصاثه بطا ٧اهذ ٚحر مجهؼة ٖلى هدى ٧افي خيض
حٗخبر ؾيىلت خغ٦ت اإلاغوع مغجبُت مباقغة بذجم الُغي ٤وفي مضيىت ٢ؿىُيىت ػاصث في حٗ٣ض مك٩ل اإلاغوع والى٣ل ،خيض
حكهض َغ ١اإلاضيىت ازخىا٢ا بإٚلب ؤظؼائها وَظا عاظ٘ بلى نٟاث اإلاىي٘ إلاضيىت ٢ؿىُيىت اإلاٗغوٞت بُغ٢اتها الىٖغة
ويي٣ها باإلياٞت بلى الاَتراء التي لٗبث صوعَا في جدضيض ٖضص الُغ ١الغثيسخي و و اإلاديُت باإلاضيىت و التي يم ً٨ؤن
جخدمل وجهغ ٝوكاَا َاما مً اإلاغوع ورالخالي ٞهي جازغ مباقغة ٖلى وؾاثل الى٣ل لظا البض مً :
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 ؤلاَخمام بخىؾي٘ قب٨ت الُغ ، ١و الٗمل ٖلى بهجاػ َغ ١مديُيت باإلاضيىت ل ٪ٟالًٖ ِٛلى اإلاداوع
الغثيؿيت،ولخهغي ٠وكاٍ اإلاغوع الٗابغ الٗالي وجدؿحن الُا٢ت الاؾديٗابيت.
 بٖاصة تهيئت الُغ ١التي هي في خالت ؾيئت مشل الُغ ١الىَىيت التي حٗغ ٝبًي٣ها وَكاقتها في مضازل اإلاضيىت.
 جىٓيم ؾحر الغاظلحن و َظا باؾخٗما ٫ممغاث الٗبىع للخ٣ليل مً ازترا ١الُغي ٤الٗكىاجي للغاظلحن ،ؤو بةهجاػ
ظؿىع ٖبىع مً ؤظل الؿالمت ؤوال وٖضم حُٗيا خغ٦ت اإلاغوع.
 بوكاء ؤهٟا ١وؾِ اإلاضيىت وٞخذ َغٞ ١غٖيت ظضيضة.
 )2-1-3-15غلى مؿخىي مكترناث الُغم:
 الخض مً جى ٠٢الؿياعاث و الٗبىع اإلامىىٕ بال٣غب مً مٟتر٢اث الُغ ١بىي٘ ؾالؾل وعظا ٫ؤمً و بقاعاث جيبحهيت
ًٖ َغي ٤عظا ٫ألامً للخ٣ليل مً الخىاصر و ا٦خٓاّ مٟتر٢اث الُغ. ١
 ججهحز مٟتر٢اث الُغ ١باإلقاعاث الٗمىصيت و ألا٣ٞيت و الًىثيت الخيبحهيت .
 تهيئت مٟتر٢اث الُغ ١باإلاؿاخاث الخًغاء .
 حٗضيل مٟتر٢اث الُغ ١ومؿاخاتها بمٗايحر ومىانٟاث ٖاليت.
 )3-1-3-15غلى مؿخىي اإلادُاث :
حٗاوي مضيًة ٢ؿىُيىت اليىم مً مك٩ل ٦بحر ٖلى مؿخىي تهيئت وججهحز اإلادُاث و اإلاىا ٠٢زانت الغثيؿيت مجها ،وطا
بؿبب ؤلاَما ٫مً َغ ٝالجمي٘ (مؿئىلحن  ،ها٢لحن  ،مخى٣لحن )...
خيض ؤنبدذ حٗغ ٝبؿىء الخىٓيم و الدؿيحر وَظا ما يسلٖ ٤ؼو ٝوَغوب للمخى٣لحن زالٞاث بحن الٗما ، ٫زالٞاث
بحن اإلااؾؿاث اإلاؿحرة لٗضم جىٞغ ؤٚلبيتها ٖلى ؤصوى الكغوٍ و اإلاٗايحر الخانت بـ اإلادُاث عٚم خضازت بًٗها مشل
(نٗىرت الضزى ٫و الخغوط مً اإلادُاث ،الاػصخام صازل اإلادُاث ،الىٓاٞت و اإلاغاخيٌ الٗامت  ،ألامً ،ؤماً٦
الجلىؽ) لظا ٢مىا ٞحها بجملت مً اإلا٣ترخاث و هي:
 جىؾي٘ اإلادُاث وتهيئتها و بهجاػ الؿياط الخاعجي للمدُاث بهٟت ٖامت وجىؾي٘ مضازل و مساعط اإلادُاث وه٣ل
اإلادُاث التي حؿخىٖب ٖضص ٦بحر مً اإلاخى٣لحن والخاٞالث .
 الٗمل ٖلى جسهيو مىا ٠٢ؾياعاث ألاظغة لخ٩ىن مىٟهلت وؿبيا ًٖ مدُت الخاٞالث لخسٟي ٠الًٖ ِٛلى
اإلادُاث و الخ٣ليل مً الاػصخام صازل اإلادُت و حؿهيل الضزى ٫و الخغوط و الخ٣ليل مً ػمً الخى٣ل.
 جىٞحر ألامً الٗام و وي٘ خاوياث ال٣مامت صازل وٖلى مديِ اإلادُت.
 ججهحز اإلادُاث بم٣اٖض للجلىؽ اإلاُٛاة و بقاعاث جبحن صزى ٫و زغوط الخاٞالث ألن اإلا٣اٖض اإلاىظىصة ٢ليلت و ال
جلبي خاظياث اإلادُت باإلياٞت لظل ٪وي٘ مغاخيٌ ٖامت ومهلى ووي٘ مؿاخاث زًغاء مً قإجها الً٣اء ٖلى وؿبت
٦بحرة مً الخلىر و الًىياء .
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 )4-1-3-1غلى مؿخىي الخظاةغ :بن اٞخ٣اع اإلاضيىت بلى ؤما ً٦وخٓاثغ لغ ً٦الؿياعاث ؤصي بلى ػياصة ألاػمت وقل خغ٦ت
اإلاغوع بؿبب ع٦جها ٖلى ظاهبي الُغ٢اث بُغٞ ١ىيىيت مما يجب ٖليىا بوكاء خٓاثغ ؾياعاث ط٦يت) (smart parkingطاث
َىاب ٤هديجت ل٣لت اإلاؿاخاث والتي ؤزبدذ ٟ٦اءتها في ال٨شحر مً الضو ٫اإلاخُىعة وحٗخبر ؤًٞل خل إلاىاظهت ج٨ضؽ
الؿياعاث الؿُديت و ج٩ىن مىػٖت في اإلاضيىت وزانت ٖىض مضازل اإلاضيىت مً ؤظل الخسلو مً الغ ً٦الٟىىور ٖل
ظاهبي الُغ٢اث .
 )2-3-16الانتراخاث الػامت الخانت بدىظُم و حؿُحر الىهل الجمااي إلاضًىت نؿىُُىت :
 بوكاء بغهامج للخيؿي ٤و الخىٓيم بحن مسخل ٠اإلاضيغياث و اإلاهالر اإلاٗىيت و جٟٗيل الخيؿي ٤و الدكاوع ٞيما بيجها في
مجا ٫الى٣ل الجماعي  ،ا٢تراح لجىت مخابٗت و مغا٢بت لٗمليت الؿحر الخؿً لكب٩اث الى٣ل .
 بوكاء مسُِ الى٣ل الخًغر و مابحن اإلاضن و ما بحن الىالياث للمضيىت يخماشخى م٘ عٚباث اإلاىاَىحن و جىظهاتهم.
 جىٞحر وؾاثل ؤ٦ثر خضازت و جابٗت للضولت مشل  :خاٞالث  E.T.Cمً ؤظل مىاٞؿت الخىام ٖلى اخخ٩اعَم لىؾاثل
الى٣ل الجماٖيت وط ٥٫عاظ٘ للٛياب قبه ال٨لي للُ٣إ الٗمىمي .
 بُٖاء هٟـ ظضيض للمكاعي٘ التي مً قإجها جشمحن و الغقي و الجهىى بهظا اإلاجا ٫الخؿاؽ وطل ٪بغرِ الجماٖاث
اإلادليت و اإلاؿدشمغيً و جش٣يٟهم ألاَميت ال٨بحرة ٖلى ٧اٞت اإلاجاالث الا٢خهاصيت و الاظخماٖيت ..الخ
 اؾخٗما ٫وؾاثل ؤلاٖالم و بٖضاص البرامج الخدؿيؿيت لخىٖيت اإلاىاَىحن ٖلى ؤَميت جىٓيم و جدؿحن خغ٦ت اإلاغوع  ،و
ؤَميت اؾخٗما ٫الى٣ل الجماعي للخ٣ليل مً اػصخام خغ٦ت اإلاغوع و الخلىر و ؾهىلت الخغ٦ت،باإلياٞت جىٖيتهم ٖلى ؤن
الاؾخٗما ٫اإلاٟغٍ للؿياعة الصخهيت ييخج ٖليه ٖضة بق٩الياث ٧االزخىا ١اإلاغوعر  ،الخلىر البيئي  ،الاعجٟإ اإلاتزايض
لخىاصر الؿحر .
 2012لم يإزظ ؤر
 بوكاء الؿلُت الخىٓيميت للى٣ل والؿهغ ٖلى بهجاخها ألهه مىظ زغوط ال٣اهىن الخام بها ؾىت
٢غاع مً ؤظل َي٩لتها وبخيائها.
 جسهيو محزاهيت زانت لخدؿحن ويٗيت الى٣ل واإلاغوع ببلضيت ٢ؿىُيىت .
 حصج ي٘ ؤصخاب الؿياعاث ٖلى جغ ٥ؾياعاتهم زاعط مديِ وؾِ اإلاضيىت والخى٣ل بىؾاثل الى٣ل الٗمىمي.
 ه٣ل بٌٗ الخجهحزاث الٗمىميت مً مغ٦ؼ اإلاضيىت بلى ألاخياء ألازغي ؤو بوكاء ٞغوٕ لها لخسٟي ٠الًٖ ِٛلى اإلاغ٦ؼ.
زاجم ـ ـ ــت:
حٗخبر ٢ؿىُيىت مٟترَ ١غ ١إلاسخل ٠اإلاىاَ ٤قما ٫ظىىب قغ ١و ٚغب  ،و َظا عاظ٘ بلى مىٗ٢ها الجٛغافي عٚم
جًاعيؿها الىٖغة التي جهٗب في الىنى ٫بلحها باإلياٞت لخغ٦ت الٗمغان اإلاتزايضة و ٦شاٞت الؿياعاث اإلاتزايضة التي ؤصث بلى
وظىص ازخال ٫في قب٩اث الُغ٢اث وخضور حكب٘ بها  ،عٚم ٧ل َظٍ الخٗ٣يضاث ومً زال ٫صعاؾدىا لكب٨ت اَ٫غ ١خؿب
الخ٣ؿيم ؤلاصاعر وظضها ؤجها جدخىر ٖلى قب٨ت َامت ظضا مً الُغ٢اث بمؿخىياتها  ،خيض بل ٜالُى ٫ؤلاظمالي للُغ١
٧ 97.550لم ؤما الُغ ١البلضيت ٞخدخىر
٧ 48.800لم باليؿبت للُغ ١الىالثيت للمضيىت مً ؤنل
٧ 54.800لم و بـ
الىَىيت بـ
ٖلى٧ 6.1لم ،ؤما باليؿبت إلاٟتر١اث الُغ ١و اإلادىالث و ألاهٟاٞ ١خدخىر اإلاضيىت ٖلى ه٣اٍ َامت ظضا للخ٣ليل مً ازخىا١
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الكب٨ت خيض ٢ضع ٖضص مٟتر٢اث الُغ ١اإلاضعوؾت بـ 39مٟترَ ١غ ،١ؤما باليؿبت لبيىث الهياهت ٞيجب بُٖاء ص٘ٞ
ظضيض لها مً زال ٫بٖاصة جإَيلها لخ٣ىم بضوع عياصر في الىاليت ٩٦ل
 % 67.16مً اإلاخى٣لحن
و مً زال ٫الاؾخماعة اإلا٣ضمت للمخى٣لحن و ؾاث٣ي الخاٞالث و ؾياعاث ألاظغة جبحن لىا ؤن وؿبت
 % 52.50مً ؾاث٣ي الخاٞالث ؤن خالت الُغي ٤ؾيئت  ،ؤما
لضحهم مكا٧ل ؤبغػَا اػصخام الؿحر  ،و ٢ض ٖبرث وؿبت
 % 52.50ؤن خا٫ة الُغي ٤ؾيئت .
باليؿبت لؿاث٣ي ؾياعاث ألاظغة ٣ٞض ٖبرث وؿبت
و مً زال ٫صعاؾدىا لكب٨ت الُغ٢اث إلاضيىت ٢ؿىُيىت ٞهي حٗخبر صون اإلاخىؾِ وال جلبي الُلب اإلاتزايض للى٣ل ويب٣ى
الازخىا ١اإلاغوعر مك٩ل ياع ١اإلاىاَىحن و الؿلُاث ٖلى خض ؾىاء لظا يجب ٖليىا وي٘ بٌٗ الخلى ٫للخ٣ليل مً
مك٩ل الازخىا ١اإلاغوعر ومً بيجها :
 وي٘ َيا٧ل للمىاَ ٤اإلاديُت باإلاضيىت لخضٖيم الخجهحز اإلادلي و بٗشت باججاٍ اإلاىاَ ٤ألا٢ل ججهحز و جإَيل ممغاث الى٣لبها ل ٪ٟالٗؼلت ًٖ اإلاىاَ ٤الغيٟيت.
 بٖضاص ووي٘ اَغ ووؾاثل زانت للخسُيِ (مسُُاث جىظحهيت ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىياث  ٬مسُُاث الى٣ل  ٬مسُُاثالؿحر.....ا٫ر).
بُٖاء ؤَميت ٦بري للميكأث ال٣اٖضيت للمضيىت و التي جلٗب صوعا في اُٖاء صيىامي٨يت و ؾيىلت اإلاضيىت (مسخل٠مؿخىياث الُغ، ١ظؿىع،ؤهٟا.)....١
 بصماط يىاحي اإلاضيىت و اإلاضن الخىاب٘ و جدؿحن مؿخىي ججهحزَا و عرُها بكب٩اث الاجها ٫مً ؤظل اهٟخاح اًٞل ٖلىاإلاىُ٣ت و سخيولت لخغ٦ت الؿحر مً زال ٫اإلاكاعي٘ التي جم اهجاػَا و التي في َىع الاهجاػ او التي يخم اهجاػَا جُىيغ
مضازل و مساعط الىاليت و اإلاضيىت .
ناةمت اإلاغاحؼ :
ٖ)1بض الىاخض بىرغيت ،الى٣ل وجىٓيم اإلاجا ٫باألَلـ اإلاخىؾِ الكمالي الكغقي خالت الُغي ٤الغابِ بحن مُماَت وعراٍ
الخيل  ،ؤَغوخت م٣ضمت للخهىٖ ٫لى ص٦خىعاٍ في الجٛغاٞيا الا٢خهاصيت قٗبت ظٛغاٞيا  ،ظامٗت ؾيضر مدمض بً ٖبض
هللا ٧،ليت آلاصاب و الٗلىم ؤلاوؿاهيت ْهغ اإلاهغاؽ ٞاؽ (.)2002،2001
)2هجالء ٚغابي خغم ميلي  ،الى٣ل قبه الخًغر بىاليت ٖىابت ،وا ٘٢و آٞا ،١مظ٦غة لىيل صعظت اإلااظؿخحر في التهيئت
ؤلا٢ليميت٧ ،ليت ٖلىم ألاعى .ظامٗت مىخىعر – ٢ؿىُيىت – . 2009
 )3ؾٗيض ٖبضٍ ، ،ظٛغاٞيا الى٣ل مٛؼاَا و مغماَا ،م٨خبت ألاهجلىمهغيت.2007 ،
 )4الهاقمي بىَالبي ،الؿالمت و ألامان في الى٣ل الجماعي هضوة ٖلميت  ،خى ٫الى٣ل الجماعي و الخل اإلاؿخ٣بلي إلاك٨الث
اإلاغوع في اإلاضن الٗغريت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث و البدىر ظامٗت هاي ٠الٗغريت للٗلىم ألامىيت م .2008/04/30-3
 )5الجغيضة الغؾميت  ،اإلااصة  2مً ٢اهىن ع٢م  09-11ماعر في  03عظب ٖام  1432اإلاىا ٤ٞلـ  5يىليى ؾىت  2011يٗض ٫و
يخمم ال٣اهىن ع٢م  13/01اإلااعر في  17ظماصر ألاوٖ ٫ام  1422اإلاىاٖ 7 ٤ٞشذ ؾىت  2001و اإلاخًمً جىظيه الى٣ل
البرر و جىٓيمه.
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َ )7يشم َاقم هاٖـ ،ميكىعاث ظامٗت صمك٧ ٤ليت آلاصاب و الٗلىم ؤلاوؿاهيت ظٛغاٞيا الى٣ل 2006.-2005
)13صعاؾت مسُِ اإلاغوع إلاضيىت ٢ؿىُيىت  ،2014م٨خب صعاؾاث الى٣ل  ،ماؾؿت مترو الجؼاثغ .
)14صعاؾت مسُِ اإلاغوع في ٢ؿىُيىت (مغ٦ؼ اإلاضيىت ) . 2011
)15مضيغيت ألاقٛا ٫الٗمىميت لىاليت ٢ؿىُيىت 2015.
ٖ )16بض اإلاىٗم ؤخمض الؿٗيض (الخإزحراث الؿلبيت لخٛحر الًىابِ و الدكغيٗاث الٗمغاهيت ٖلى الخغ٦ت اإلاغوعيت في اإلاضن
الٗغريت ) ،هضوة ٖلميت ؤهماٍ الخسُيِ اٖ٫مغاوي و ٖال٢خه باإلاسالٟاث اإلاغوعيت (.)2006/09/13
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قباب ألاخُاء الهامكُت بحن نىة الهُم الخهلُضًت وئيغاَاث الهُم الخضًثت
ص.غبض اللُُل يضاي/حامػت مدمض الخامـ،اإلاؿغب

الباخثت هجاة باؾى/حامػت مدمض الخامـ،اإلاؿغب

ملخو:
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى مداولت مٗغٞت اججاَاث ومىا ٠٢الكباب الهامصخي هدى ال٣يم الخ٣ليضيت وال٣يم الخضيشت ،و٦ي٠
يٗيل بحن ٦الَما ،مً زال ٫صعاؾت ميضاهيت ؤهجؼث بخي َامصخي بالىؾِ الخًغر إلاضيىت م٨ىاؽ باإلاٛغبٖ ،1لى ٖيىت
جخ٩ىن مً 200قاب وقابت.
اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدليلي ،مؿخٗملت ؤصاجحن لج م٘ البياهاث ألاولى ٦ميت وهي الاؾخبيان ل٣ياؽ
الاججاَاث ،والشاهيت ٦يٟيت وهي اإلا٣ابلت الجماٖيت ًٖ َغي ٤اإلاجمىٖاث الباعيت.
زلهذ الضعاؾت بلى مجمىٖت مً الىخاثج ؤ٦ضث ٞغيياث البدض وهي:
اججاَاث الكباب الهامصخي بيجابيت هدى ال٣يم الخ٣ليضيت اإلاخمشلت في ألاؾغة والضيً والٗملٞ .يدحن اججاَاتهم ؾلبيتهدى ال٣يم الخضيشت اإلاخمشلت في الخغيت واإلاؿاواة واإلاكاع٦ت.
يٗيل الكباب الهامصخي بٌٗ الخجاصب بحن ال٣يم الخ٣ليضيت وال٣يم الخضيشت.الٍلماث اإلاكخاخُت :الكباب -ال٣يم -الهامكيت.
مهضمت:
يك٩ل مىيىٕ ال٣يم ؤخض اإلاىايي٘ الغاَىت في ٧ل اإلاجذمٗاث واإلاؿخإزغة باَخمام الباخشحن والٗلماء،هٓغا ألَميتها في
جىظيه ؾلى٧اث ألاٞغاص والجماٖاث ،وراٖخباع ؤن اإلاجخمٗاث حٗغ ٝجدىالث ٖمي٣ت ٖلى مؿخىي مسخل ٠مجاالث الخياة
الاظخماٖيت والا٢خهاصيت والؿياؾيت والتي ييخج ٖجها جدىالث ٢يميت بالخإ٦يض.
َظٍ الخدىالث ال٣يميت ؤزاعث مجمىٖت مً ؤلاق٩االث والً٣ايا ،وجىاولتها بالضعاؾت الٗضيض مً الاججاَاث الىٓغيت التي
ؤؾهمذ في مداولت ٞهم مىٓىمت ال٣يم اإلاجخمٗيت الجضيضة التي ججم٘ بحن ٢يم ٢ضيمت في َغي٣ها بلى الخالشخي ،و٢يم ؤزغي
مؿخمغة ،زم ٢يم ْهغث خضيشا .وؤنبذ الخضيض ًٖ ؤػمت ال٣يم في اإلاج جمٗاث الغاَىت.

حي النزالة الرداية فهو ح ي صفيحي إىل يومنا ىذا ،أنشأ من طرؼ سكاف ضواحي ادلدينة الذين ىاجروا من قراىم ضلو مكناس ،يبعد احلي ب
كيلومرتات عن ادلدينة اجلديدة (محرية) وىو تابع للمدار احلضري  .يبلغ عدد سكانو حوايل  3000نسمة ،ال يتوفر على ادلاء والكهرباء وتوجد بو
مدرسة ابتدائية وىي الوحيدة كمرفق عمومي .كما أف ىذا احلي يتواجد مبحاذاة مكاف النفايات ادلخصص دلدينة مكناس.
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ولٗل ؤ٦ثر الٟئاث في اإلاجخم٘ التي جخإزغ بالخدىالث ال٣يميت هي ٞئت الكباب جدضيضا ولهظا اججهذ ألابدار والضعاؾاث
ؤيًا في َظا اإلاىخى لضعاؾت ال٣يم لضي الكباب ،بال ؤن اإلاالخٔ َى ؤن ؤٚلب َظٍ الضعاؾاث ع٦ؼث ٖلى الكباب
اإلاخمضعؽ ،الكباب الجامعي ،قباب الىؾِ الخًغر بهٟت ٖامت ..ولم جخُغ ١بلى قغيدت مهمت في اإلاجخم٘ لها
زهىنيت مٗيىت بالغٚم مً ٧ىجها قغيدت مخمضعؾت وجيخمي بلى الىؾِ الخًغر ،وهي قغيدت الكباب الهامصخي الظر
يؿ ً٨باألخياء الهامكيت بالىؾِ الخًغر.
ٞالكباب الهامصخي ؤو ألاخياء الهامكيت ٖمىما جىُىر ٖلى مجموٖت مً الً٣ايا والٓىاَغ الاظخماٖيت وألاخضار التي
حؿخضعي البدض وبيجاص الخلى .٫وبهظاٞ ،إن ؤَميت َظا البدض جخجلى ؤؾاؾا في ؤن مٗغٞت ٦ي ٠يىٓغ َاالء الكباب بلى
ال٣يم اإلاجخمٗيت ،وما هي آعائَم وجهىعاتهم ومىاٟ٢هم ،ؾي٩ىن اهُال٢ت ألبدار في ً٢ايا ؤزغي جخٗل ٤بهظٍ الٟئت مً
اإلاجخم٘ ٢ض ال وؿخُي٘ جىاولها وجٟؿحرَا صون مٗغٞت اججاَاتهم هدى َظٍ ال٣يم.
مً َظا اإلاىُل ٤ازترها البدض في َظا اإلاىيىٕ بهض ٝمٗغٞت اججاَاث الكباب الهامصخي هدى مجمىٖت مً ال٣يم
الخ٣ليضيت والخضيشت ،و٦ظا مٗغٞت ٦ي ٠يٗيل َاالء الكباب بحن َظيً الهىٟحن مً ال٣يم وَل يؿخُيٗىن الخىٞي٤
بيجهما.
أوال :ئقٍالُت البدث:
ي٨دسخي مىيىٕ ال٣يم ؤَميت بالٛت في الضعاؾاث الؿىؾيىلىظيت هٓغا لضوعَا ألاؾاسخي في جىظيه ؾلى ٥الٟغص ٖبر
مسخل ٠اإلاغاخل التي يمغ بها في خياجه٦ ،ما ؤن ألاوؿا ١ال٣يميت جدضص ؤَضاٞه ومشله الٗليا ومباصثه الشابخت واإلاؿخ٣غة التي
جد ٟٔوظىصٍ وجامً مماعؾت خياجه الاظخماٖيت صازل اإلاجخم٘ .و٢ضجىاولذ الٗضيض مً الضعاؾاث الٗغريت مجها وألاظىبيت
مىيىٕ ال٣يم لضي مسخلٞ ٠ئاث اإلاجخم٘ وخؿب مسخل ٠ؤوؾاٍ ٖيكهم ومؿخىاَم الخٗليمي ..في ٖال٢ت َظٍ ال٣يم
بمسخل ٠الخدىالث الا٢خهاصيت والؿياؾيت والاظخمإيت والش٣اٞيت والخ٨ىىلىظيت ،التي جازغ في مسخل ٠م٩ىهاث الخياة
والتي ييخج ٖجها ْهىع مُٗياث ظضيضة جدخاط باؾخمغاع بلى صعاؾاث مٗم٣ت وص٢ي٣تٞ .ال٣يم حٗخبر مً الىاخيت
الؿىؾيىلىظيت ٚحر زابخت وجخٛحر م٘ الخدىالث التي جُغؤ ٖلى اإلاجخم٘.
 ،2004بلى صيىاميت اإلاٛغب بضوعٍ في الٗ٣ضيً ألازحريً ،والتي ؤٚىذ
و٢ض ؤقاع البدض الىَجي خى ٫ال٣يم ابإلاٛغب ؾىت
وٖ٣ضث مىٓىمت ال٣يم التي جخمشل في الدؿامذ والكٟاٞيت والخىاع واإلاىاَىت واإلاؿاواة والخىىٕ الش٣افي ...وؤصث في اإلا٣ابل
بلى ْهىع ؤ٩ٞاع وؤٗٞا ٫مًاصة لهظٍ ال٣يم ٧ال٣خل والٗى ٠والغقىة واإلادؿىبيت ...وؤ٦ضث الضعاؾت ؤن البدض الٗلمي
يجب ؤن يىا٦ب َظٍ الضيىاميت لٟهم ال٣يم التي حؿىص بحن مسخل ٠قغاثذ اإلاجخم٘.
وحٗخبر ٞئت الكباب خؿب مجمىٖت مً الضعاؾاث ،الٟئت ألا٦ثر جإزغا بهظٍ الخدىالث٦ ،ما ؤقاع بلى طلOlivier Galland ٪
ٞ " ،1999الكباب ٦ما َى مٗغو ٝيميلىن بلى ع٢ ٌٞيم ال٨باع ،لً٨
في صعاؾت خى ٫جُىع ال٣يم ٖىض الٟغوؿيحن ؾىت
َظا الغَ ٌٞى ما٢ذ ٗٞ ،ِ٣ٞىضما يهبدىن ٦باعاٞ ،هم ي٣بلىن ما عًٞىٍ باألمـ ،والؿبب في طلَ ٪ى ؤجهم في
مغخلت الغقض يخ٣لضون ؤصواع اظخماٖيت في مجاالث الٗمل وألاؾغة...الكباب َم ؤ٦ثر اإلاخإزغيً بالذٚحر الاظخماعي ،ولهظا ال
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يجب م٣اعهت ٢يم الكباب و٢يم ال٨باع ٞليـ َظا َى اإلاهم ،بل الظر يٟيض ؤ٦ثر َى البدض خى ٫ال٣يم لٟهم َظٍ
الهٗىراث.1
ٟٞي اإلاٛغب ٦ما في اإلاجخمٗاث الٗغريت يغظ٘ الاَخمام بالكباب جدضيضا بلى ٧ىن َظٍ الٟئت حك٩ل ال٣اٖضة ألاوؾ٘ في
الهغم الؿ٩اويٝ ،خؿب البدض الىَجي خى ٫الكباب ٞإجهم يك٩لىن
 ،2010ؤر خىالي
 %43,6مً ؾ٩ان اإلاٛغب زال ٫ؾىت
 13,9مليىن وؿمت  ،ورالخالي الُا٢ت البكغيت ألا٦ثر جإزحرا في مىاحي الخياة اإلاجخمٗيت ؾىاء الؿياؾيت ؤو الاظخماٖيت ؤو
الا٢خهاصيت وزانت في ْل الخدىالث الٗمي٣ت التي حٗغٞها َاجه اإلاجخمٗاث في الؿىىاث ألازحرة٦ .ما ؤن ٞئت الكباب
حٗخبر الٟئت الخؿاؾت مً بحن الٟئاث الٗمغيت ٖلى مؿخىي حٗغيها إلاجمىٖت مً اإلاكا٧ل والهٗىراث وٖلى مؿخىي
ب٢هائها وتهميكها.
 2010صاثماٞ ،إن %67مً الٟئت الٗمغيت 24– 18ؾىت ال جخىٞغ ٖلى مىعص
ٞبدؿب البدض الىَجي خى ٫الكباب لؿىت
للضزل ،و ؤػيض مً هه ٠الكباب ( )%54ما ػالىا يٗيكىن صازل البيذ الٗاثلي .و %42مً الكباب ُد
الٗؼب ال ي٨ٟغون في
الؼواط.
يٓهغ مً زالَ ٫ظٍ اإلاُٗياث ؤن الكباب اإلاٛغبي زانت الٟئت الٗمغيت ما بحن18و 24ؾىت يٗاهىن نٗىراث ماصيت
واظخماٖيت واضخت ،ججٗلهم ٖلى َامف الاعج٣اء الاظخماعي.
ورالىٓغ بلى الٟئاث اإلاسخلٟت للكباب ،هجض ؤن ل٩ل ٞئت ْغوٞها وزهاثهها وؤػماتها ٦ما ؤقاع بلى طل ٪الض٦خىع مهُٟى
حجاػر في ٦خابه "ؤلاوؿان اإلاهضوع"  ،خيض ٢ؿم الكباب بلى " ٞئت مدٓيت مترٞت ،وهي ٢لت ٢ليلت...وٞئت َامت ٖضصيا جمشل
الكباب اإلاهمل الظر لم يإزظ ٞغنه الٟٗليت في الضوع واإلا٩اهت وألاٖضاص للمؿخ٣بل"  .2بجها قغيدت ميؿيت وال جضزل في
خؿاب الؿلُت ورغامجها ،ؾىاء مً خيض الخضماث التي يجب ؤن ج٣ضمها لهم ،ؤو مً خيض ٞغم اإلاكاع٦ت في ال٣غاعاث
التي تهمهم" .لظلٞ ٪ال عجب م٘ جؼايض الاخخ٣ان الىٟسخي وؤلاخؿاؽ بإنَامهمكت وٚغيبت ًٖ ٖالم الٟغم ،ؤن ج٩ىن عصوص
ٗٞلها ٖىيٟت ومضمغة خحن جخاح ْغو ٝالاهٟجاع ،بك٩ل يٟاجئ الغؤر الٗام الظر ٦إن ٚاٞال ٖجها ومخىاؾيا لها".3
مٗٓم َاالء الكباب يٗيكىن باألخياء الهامكيت ورالىؾِ الخًغر جدضيضا ،وَم الكباب الظيً حكحر لهم صاثما ؤناب٘
الاتهام في ٧ل اإلاكا٧ل التي حٗترى اإلاجخم٘ٞ ،هل اَخمذ الضعاؾاث بهاالء الكباب ورً٣اياَم واَخماماتهم وفي م٣ضمتها
ال٣يم ٖلى اٖخباع ؤجها اإلاىظه لؿلى ٥ألاٞغاص ٦ما ؤقغها بلى طل ٪ؤٖالٍ.
وراٖخباع ألاَميت التي ج٨دؿحها صعاؾت ال٣يم ٖىض الكباب بهٟت ٖامت ،والكباب الهامصخي بهٟت زانت ،يم٨ىىا نياٚت
الؿاا ٫ؤلاق٩الي الظر ؾىٗمل ٖلى ؤلاظابت ٖليه في َظا البدض ٦ما يلي:
ماهي اججاَاث الكباب الهامص ي هدى الهُم الؿاةضة في اإلاجخمؼ؟ وجخٟغٕ ٖىه ألاؾئلت الخاليت:
-ماهي اججاَاث الكباب الهامص ي هدى الهُم الخهلُضًت اإلاخمثلت في ألاؾغة-الضًً-الػمل؟

Bréchon, P. (1980). les valeurs des français, évolution de 1980 à 2000. Paris,p203.
حجازي ،مصطفى .)2005( .االنساف ادلهدور دراسة حتليلية نفسية اجتماعية  .الدار البيضاء :ادلرؾز الثقايف العريب ،ص .207

3حجازي ،مصطفى .)2005( .االنساف ادلهدور دراسة حتليلية نفسية اجتماعية .الدار البيضاء :ادلركز الثقايف العريب ،ص .210
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ماهي اججاَاث الكباب الهامص ي هدى الهُم الخضًثت اإلاخمثلت في الخغٍت-اإلاؿاواة –اإلاكاعيت؟يُل ٌػِل الكباب الهامص ي بحن الهُم الخهلُضًت والهُم الخضًثت؟زاهُا :قغيُاث البدث:
الٟغييت ألاولى :اججاَاث الكباب الهامصخي بيجابيت هدى ال٣يم الخ٣ليضيت اإلاخمشلت في ألاؾغة والضيً والٗمل.
الٟغييت الشاهيت :اججاَاث الكباب الهامصخي ؾلبيت هدى ال٣يم الخضيشت اإلاخمشلت في الاؾخ٣الليتواإلاؿاواة والخغيت.
الٟغييت الشالشت :يٗيل الكباب الهامصخي ججاطبا بحن ال٣يم الخ٣ليضيت وال٣يم الخضيشت.
زالثا :مجخمؼ البدث وغُيخه
يخ٩ىن مجخم٘ البدض مً قباب حي الجزالت الغصايت ،وَى حي َامصخي باإلاجا ٫الخًغر إلاضيىت م٨ىاؽ .وهٓغا ألهىا ال هخىٞغ
ٖلى ٢اٖضة مُٗياث لؿا٦ىت َظٍ ألاخياء جم٨ىىا مً ازخياع ٖيىت ٖكىاثيت جمشل مجخم٘ البدض ٞةهىا ٢مىا بازخياع ٖيىت
٢هضيت ،و٢ض جًمىذ مجمىٖت مً الكباب ط٧ىعا وبهازامً مسخل ٠اإلاؿخىياث الضعاؾيت ،جتراوح ؤٖماعَم ما بحن زمؿت
.)200
ٖكغة وؤعبٗت وٖكغون ؾىت ،ويبلٖ ٜضصَم ماثخان(
عابػا :أصواث البدث
اٖخمضها في بدشىا َظا ٖلى ألاصاة اإلاالثمت للخد ٤٣مً الٟغييخحن ألاولى والشاهيت ،وهي ؤصاة ٦ميت جخجلى في م٣ياؽ
الاججاَاث .زم اٖخمضها ٖلى ؤصاة ٦يٟيت للخد ٤٣مً الٟغييت الشالشت وهي اإلا٣ابلت الجماٖيت ًٖ َغي ٤اإلاجمىٖت الباعيت.
زامؿا :غغى الىخاةج وجكؿحرَا ومىانكتها
1غغى الىخاةج اإلاخػلهت بالكغيُت ألاولى:
الجضوُ عنم ( :)1اججاَاث الكباب هدى ألاؾغة
الخٌغاعاث
الغنم

البىىص

1
2
3
4
5
6
7

ألاؾغة هي ٖماص اإلاجخم٘
حكٗغوي ألاؾغة بالش٣ت بالىٟـ
ال ؤعٚب في الابخٗاص ًٖ ؤؾغحي ٢بل الؼواط
جغريت ألابىاء هي مؿاوليت الىالضيً
ؤججىب ما ؤم ً٨سخِ الىالضيً
ألاؾغة هي التي جد ٤٣ألامان ألٞغاصَا
ألاب َى ناخب ال٣غاع صازل ألاؾغة ويم ً٨ؤن جىىب
ٖىه ألام ؤزىاء ٚيابه
ؤؾعى بلى هيل عضخى الىالضيً
ألاؾغة وخضَا مً يمىذ الخب والُٗ٠

8
9

مىاقو
حضا
153
140
45
50
180
95

47
60
100
150
20
90

15

100

80

20

140

60
120

45

150

أواقو

مداًض

10

35

ال
أواقو

45

ؾحر مىاقو
ئَالنا

اإلاخىؾِ
الخؿابي
4,76
4,7
2.05
4,25
4,9
4,32
4,3
4,7
3,37

مغيؼ حُل البدث الػلمي

10
11
12
13
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جخدمل ألاؾغة اإلاؿاوليت في اهدغا ٝؤبىائها
ؤعٚب في جإؾيـ ؤؾغة ٦ما َى الخا ٫باليؿبت ألؾغحي
ألان
ؤؾغحي هي ؤَم شخيء في خياحي
لم يٗض لؤلؾغة ؤَميت في خياة الٟغص
اإلاخىؾِ الخؿابي لالججاٍ هدى ألاؽعة

25

25

40

110

55

145

4,27

125

75

4,62
4,7

60
4,21

3,82

140

يخطر مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )4ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي لجمي٘ البىىص اإلاخٗل٣ت ب٣ياؽ اججاَاث ؤٞغاص الٗيىت هدى ألاؾغة
2,05في البىض ع٢م 3اإلاخٗل ٤بٗضم الغٚبت في الابخٗاص ًٖ ألاؾغة ٢بل الؼواط ،وصعظت 4,9اإلاخمشلت في البىض
جغاوخذ بحن صعظت
ع٢م  5اإلاخٗل ٤بخجىب ما ؤم ً٨سخِ الىالضيً .ويخطر ؤن اإلاخىؾِ الخؿابي الججاَاث الكباب هدى ألاؾغة مغجٟ٘
.4,24
بضعظت
الجضوُ عنم ( :)2اججاَاث الكباب هدى الضًً
اإلاخىؾِ

الخٌغاعاث
مىاقو

أواقو مداًض ال
أواقو

1

الضيً َى ؤؾاؽ الخياة باليؿبت لل٠عص

140

60

4,7

2

الابخٗاص ًٖ الضيً ياصر بلى ازخال ٫الخىاػن
صازل اإلاجخم٘

110

90

4,55

3

الخضيً خغيت ٞغصيت

4

اإلاهم َى ؤن ؤٖمل ٖلى بعياء هللا في ؾلى٧احي
اليىميت

البىىص

الغنم

حضا

ؾحر
مىاقو
ئَالنا

الخؿابي

65

30

105

3,32

70

100

5

25

4,07

5

الهالة ٖماص الضيً

125

75

4,62

6

الهىم ٞغيًت وفيٌ عاخت للبضن

129

71

4,64

7

الضيً َى اإلاٗاملت

70

105

25

4,2

8

الضيً اؾاسخي لخماؾ ٪اإلاجخم٘

35

95

70

3,82

9

الىاظب ؤن ؤٖمل آلزغحي ولل٣اء هللا حٗالى

140

60

151

4,7
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10

الهالة عاخت هٟؿيت

105

75

20

4,42

11

ؤزصخى ًٚب هللا مجي

165

30

5

4,8

اإلاخىؾِ اُخؿابي لالججاٍ هدى الضًً

4,34

يدبحن مً زال ٫بياهاث الجضو ٫ع٢م ( )5ؤن صعظاث اإلاخىؾِ الخؿابي ٞيما يخٗل ٤باالججاٍ هدى الضيً جتراوح بحن 4,8وهي
 3,32واإلاخمشلت في البىض ع٢م 3اإلاخٗل ٤بدغيت الٟغص في الخضيً.
مٗض ٫البىض ع٢م 11اإلاخٗل ٤بالخكيت مً ًٚب هللا ،ومٗض٫
.4,34
ؤما اإلاخىؾِ الخؿابي لالججاٍ هدى الضيً ٞهى مغج ٟ٘بضعظت
الجضوُ عنم ( :)3اججاَاث الكباب هدى الػمل
الخٌغاعاث
البىىص

الغنم

مىاقو
حضا

أواقو مداًض ال
أواقو

1

الٗمل ٖباصة

55

120

2

الٗمل وؾيلت لخد٣ي ٤الظاث

129

71

3

اإلاجخم٘ يُٗي ٢يمت ؤ٦ثر إلاً يٗمل

70

100

4

يٗتر ٝبي اإلاجخم٘ اطا ٦ىذ هاجخا في ٖملي

20

130

5

ليـ َىا ٥ج٩اٞا للٟغم في الكٛل

180

20

6

الىجاح في الخياة مغجبِ بالٗمل

72

98

7

الٗمل يًمً الاؾخ٣غاع اإلااصر للٟغص

178

32

8

الٗمل يد ٤٣الاهضماط في اإلاجخم٘

60

135

9

يمان الكٛل َى مؿاوليت الضولت

155

30

اإلاخىؾِ الخؿابي لالججاٍ هدى الػمل

4,38

152

اإلاخىؾِ

10

15

ؾحر
مىاقو
ئَالنا

الخؿابي

4,07
4,64

20

30

4,04

30

3,7
4,9

15

15

4,13
5,09
4,27

5
15

4,62
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يخطر مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )6ؤن البىض اإلاخٗل ٤بًمان الٗمل لالؾخ٣غاع اإلااصر للٟغص يمشل ؤٖلى صعظت في ٢ياؽ
، 5,09يليه البىض ع٢م 6اإلاخٗل ٤بٗضم ج٩اٞا الٟغم في الكٛل بضعظت .4,9و خهل البىض ع٢م4
الاججاٍ هدى الٗمل بضعظت
واإلاخٗل ٤بإن اإلاجخم٘ يٗتر ٝبالٟغص بطا ٧ان هاجخا في الٗمل ٖلى مخىؾِ خؿابيٞ . 3,7يما اإلاخىؾِ الخؿابي للٗمل
. 4,38
ٞهى مغج ٟ٘ب
يدبحن لىا مً زال ٫ال٣غاءة ألاوليت لىخاثج م٣ياؽ اججاَاث الكباب هدى ال٣يم الخ٣ليضيت اإلاخمشلت في ألاؾغة والضيً
والٗمل ؤن الاججاَاث مغجٟٗت باليؿبت لل٣يم الشالزت وَظا يٗجي ؤن الكباب لهم مىا ٠٢بيجابيت هدى َظٍ ال٣يم
.4,31
الخ٣ليضيت بمخىؾِ خؿابي
مىانكت وجكؿحر الىخاةج اإلاخػلهت بالكغيُت ألاولى:
ٖ 4,76لى
مٍاهت ألاؾغة :جبحن الىخاثج اإلادهل ٖلحها اإلاىا ٠٢ؤلايجابيت للكباب مً ألاؾغة باٖخباعَا ٖماص اإلاجخم٘ بمٗض٫
ؾلم لي٨غث .ومغص طل ٪ؤجها اإلااؾؿت الضاٖمت لهاالء الكباب في ْل ألاويإ التي يٗيكىجها مً ظهتٞ ،هي التي حكٗغَم
باألمً والش٣ت وهىٕ مً الاخخماء الاظخماعي والىٟسخي زهىنا ؤمام ؤلا٦غاَاث اإلااصيت التي يٗاوي مجها ؾ٩ان ألاخياء
الهامكيت ،ومً ظهت زاهيت ٞكباب َاجه ألاخياء مغجبُىن باألؾغة ألجها جمشل م٩ىها ؤؾاؾيا في اإلاجخم٘ ٖلى ازخالٝ
ٖاصاجه وج٣اليضٍ وهٓمه الخ٣ليضيت.
وٖلى الغٚم مً الخُاباث الكاجٗت خى ٫الكباب ٖمىما٧ ،ىن َظٍ الٟئت لم حٗض مغجبُت باألؾغة ٦ما في الؿاب ٤وؤن َظا
الجيل يٗغ ٝؤػمت ٢يم بؿبب الخدىالث التي يٗغٞها اإلاجخم٘ ،بال ؤن ؤٞغاص الٗيىت يٗخبرون ألاؾغة ؤَم شخيء في خياتهم
 4,62بل ويغٚبىن في جإؾيـ ؤؾغة ٦ما َى الخا ٫باليؿبت ألؾغَم آلان .ؤر ؤن الُبيعي باليؿبت لهم َى الؼواط
بمٗض٫
وج٩ىيً ؤؾغة عٚم الٓغو ٝالتي يٗيكىن ٞحها والتي حٗخبر ْغوٞا نٗبت ،وَظا الاعجباٍ باألؾغة مً َغ ٝالكباب ؤ٦ضجه
هخاثج الخ٣غيغ ألاو ٫الٗالمي خى ٫الكباب لؿىت ًٖ 2011جمشالث الكباب خى ٫ألاؾغة ،بديض ؤن مً بحن الىخاثج
اإلاٟاظئت حٗل ٤الكباب الٟغوسخي باألؾغة واٖخباعَا مً ألاولىياث ألاؾاؾيت في اإلاؿخ٣بل ؤر ؤن جإؾيـ ؤؾغة والخهى٫
ٖلى ؤَٟا ٫ؤمغ مغٚىب ٞيه.1
مى ٠٢آزغ بيجابي هلمؿه مً زال ٫الىخاثج اإلادهل ٖلحها ؤن َاٖت الىالضيً وججىب سخُهم مؿإلت ال ظضاٞ ٫حها
بمٗض ،4,9٫بمٗجى آزغ ؤن اخترام الىالضرن وججىب ًٚبهم ؤمغ خايغ في ج٨ٟحر الكباب و٢ض يغظ٘ طل ٪بالضعظت ألاولى
بلى الىاػٕ الضيجي ،ؤر ؤن هللا ؤوصخى بالىالضيً ،ومً ظهت زاهيتٞ ،ش٣اٞت اإلاجخم٘ ؤيًا جدض ٖلى هيل عضخى الىالضيً،
والخٗامل مٗهما ؤخؿً مٗاملت،زهىنا ؤن َاالء الكباب جغٖغٖىا وَم يىٓغون بلى اٖخىاء آلاباء باألظضاص ختى ولى
ٚابذ ألاؾغة اإلامخضةٞ ،ةن الاَخمام باألظضاص وعٖايتهم يٓل ٢اثما .ورالخالي يدكب٘ ظيل ألابىاء بهظٍ ال٣يم وييكإ ٖلحها.
ويٗخبر مبضؤ عيا الىالضيً ٢يمت ؤزال٢يت يبدض ٖجها ٧ل ٞغص ٖىض والضيه ،يؿخضزلها لخ٩ىن قغٍ ٖال٢خه بهم ،وهي
مؿإلت مؿخمضة مً الضيً واإلاٗخض٢اث والخمشالث الاظخماٖيت ،ؤ٦ثر مً َظاٞ ،هي مبضؤ يًمً اؾخمغاع جالخم ألاؾغة ٖبر
الؼمً.2
1جرموين ،رشيد .)2012( .الشباب وحتوالت منظومة القيم :شباب ضواحي ادلدف منوذجا .عامل الرتبية.439-418 ،
2

Bourqia, R. (2010). Valeurs et changement social au Maroc. Quaderns de la Mediterrania, 105-115.
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 %22,5مً مجمىٕ
ويدبحن مً زال ٫الىخاثج ؤن ٖضم الغٚبت في الابخٗاص ًٖ ألاؾغة ٢بل الؼواط مؿإلت ال يىاٖ ٤ٞلحها خىالي
الٗيىت ،بمٗجى آزغ ؤهه بالغٚم مً الاعجباٍ باألؾغة بال ؤن َظٍ اليؿبت جُغح حؿائالث خىَ ٫بيٗت َظا الاعجباٍ٣ٞ ،ض ال
يٗجي اإلاى ٠٢مً الب٣اء م٘ ألاؾغة ؤمغ مغٚىب ٞيه ،بل مً اإلادخمل ؤن ي٩ىن طل ٪عاظ٘ بلى ألاويإ اإلااصيت ،وؤن َاالء
الكباب عرما يغيضون الاؾخ٣ال ٫بدياتهم بطا جىٞغث ؤلام٩اهياث لظل .٪و٦ما ؤقاع بلى طل ٪ا٫بدض الىَجي خى ٫الكباب
 ،2011والظر ؤنضعث هخاثجه اإلاىضوريت الؿاميت للخسُيِ مً زال" ٫الكباب في ؤع٢ام" ؤن الكباب مً 18بلى24
ؾىت
 %68,7باليؿبت لؤلهار.1
 %92,8باليؿبت للظ٧ىع و
ؾىت في الىؾِ الخًغر يٗيكىن م٘ الٗاثلت بيؿبت
بك٩ل ٖام ٞاججاَاث الكباب الهامصخي هدى ألاؾغة ٣٦يمت ج٣ليضيت هي مغجٟٗت بمخىؾِ خؿابي يؿاور
٦ ،4,21ما بييذ
،)%98,5
 ،2011خيض ؤن ؤٚلب الكباب ي٣غ باٖتزاػَم بمٛغريتهم بيؿبت (
طل ٪هخاثج البدض الىَجي خى ٫ال٣يم ؾىت
.)%54,6
وراعجباَهم بٗاثالتهم بيؿبت (
خًىع الضًً :بييذ الىخاثج اإلادهل ٖلحها في الجضو ٫ع٢م ( )5ؤن الضيً ؤؾاسخي لخياة الٟغص ،وؤن الابخٗاص ٖىه ياصر بلى
ازخال ٫الخىاػن في اإلاجخم٘ بمٗض ٫ي٣ى 4,5ٝباليؿبت للكباب اإلابدىزحن ،وهي هديجت جىنلذ بلحها مجمىٖت مً
الضعاؾاث خى ٫الكباب ٖمىما في ٖال٢خه بالضيًٞ ،ىجض صعاؾت الض٦خىع عقيض ظغمىوي خى" ٫الكباب وجدىالث مىٓىمت
ال٣يم :قباب يىاحي اإلاضن همىطظا" جىاو ٫مً زاللها ما ييؿب بلى قباب الًىاحي وصوع الهٟيذ مً ٢يم ؾلبيت
وؤخ٩ام مؿب٣ت واؾخسلو مً البدض الظر ؤظغاٍ بمىُ٣ت "الٗيايضة" بالىؾِ قبه خًغر إلاضيىت ؾال ؤن جضيً قباب
َظٍ اإلاىُ٣ت بالغٚم مً ٚياب وتهميل الخإَحر الضيجي ،يب٣ى مٗخضال وخايغا في مسخل ٠مىاحي خياتهم ،زم ؤجهم يغًٞىن
الٗى ٠الضيجي ظملت وجٟهيال.2
يدبحن ؤيًا ؤن اججاَاث الكباب بيجابيت هدى الهالة والهىم ٦إبغػ الٟغاثٌ الضيييت التي يخلؼم بها اإلاؿلمىن والتي
ٖغٞذ جؼايضا ملخىْا بحن ؤوؾاٍ الكباب في الٗ٣ىص ألازحرة ،زانت الهالة التي رْهغ ؤلا٢باٖ ٫لحها في اإلاؿاظض وؤزىاء
نالة التراويذ في قهغ عمًان ،وَظا التزايض يٓهغ ؤ٦ثر بالىؾِ الخًغر ويكمل ألاخياء الهامكيت ؤيًاَ .ظا اإلاٗض٫
 ،)4,6ال يٗجي بالًغوعة اإلاىاْبت ٖلى الهالة مً َغَ ٝاالء الكباب ب٣ضع ما يٗجي مىٟ٢هم ؤلايجابي مً َظٍ
اإلاغج( ٟ٘
الٟغيًت وبيماجهم بإَميتها في خياة الٟغص .و٧اهذ هخاثج صعاؾت ؤظغاَا الُىػر في بضايت الشماهيىاث خى ٫الُلبت ٢ض
.3 1992
ؤقاعث بلى ؤن %8مجهم  ِ٣ٞيهلىن ،لترج ٟ٘اليؿبت بلى %54في صعاؾت ؤزغي ؤظغيذ ؾىت
وحٗخبر خغيت الخضيً ؤمغ ٚحر م٣بى ٫باليؿبت  %50٫ج٣غيبا مً الكباب ،م٣ابل ؤػيض مً %25يىا٣ٞىن ٖلى طلٞ ٪يدحن
ْلذ %15مدايضة باليؿبت لهظا البىض ،وَظا الخبايً بحن الاعجباٍ بالضيً ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بلى طل ،٪ورحن الغٚبت في
خغيت الخضيً ولى بيؿبت يٗيٟت٢ ،ض يضٖ ٫لى ؤن الكباب في خحرة مً ؤمغَم بحن الخضيً بك٩ل مٟغوى وخغيت الخضيً،
بحن ما ي٠عيه اإلاجخم٘ والضيً ورحن ٢ىاٖاث الكباب الٟغصيت.
ٖمىماٞ ،اججاَاث الكباب الهامصخي هدى الضيً هي مغجٟٗت بمخىؾِ خؿابي يٗاص ،4,34٫وَظا يضٖ ٫لى مىاٟ٢هم
ؤلايجابيت مً الضيً بك٩ل ٖام .وَى ما يخ ٤ٟم٘ ما ؤٖلىذ ٖىه هخاثج البدض الىَجي خى ٫الكباب ٦ما ؤقغها ؾاب٣ا،
أنظر هبذا الصدد ادلوقع االلكرتوين للمندوبية السامية للتخطيط www.hcp.ma

جرموين ،رشيد .)2012( .الشباب وحتوالت منظومة القيم  :شباب ضواحي ادلدف منوذجا  .عامل الرتبية.439-418 ،

3أنظر هبذا الصدد تقرير  50سنة للتنمية البشرية
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 .) %24,1وَظا يبحن ؤن الىًَ والٗاثلت والضيً مً ؤَم ألامىع في خياة
خيض يٗذبغ الكباببإن الضيً وؿ ٤مغظعي بيؿبت(
الكباب اإلاٛغبي وحك٩ل بخضي ؤولىياجه.
الػمــل :يٗخبر اإلابدىزحن ؤن الٗمل وؾيلت لخد٣ي ٤الظاث ويمان الاؾخ٣غاع اإلااصر للٟغص بيؿبت %100ورمٗض ٫ونل
 .5,09باإلياٞت بلى ؤن الٗمل يد ٤٣الاهضماط في اإلاجخم٘ بمٗض ،4,27٫باإلا٣ابل ٞهم يدملىن مؿاوليت يمان الكٛل
للضولت ويجؼمىن بٗضم ج٩اٞا الٟغم في الكٛل بمٗض ٫يٟىَ .4,6١ظٍ الىديجت ٢ض ال حٗجي  ِ٣ٞالكباب الهامصخي٨ٞ ،ما
 2010الظر ٢امذ به المهضوريت الؿاميت للخسُيِ ،ؤن ؤولىياث الكباب
ؤْهغث هخاثج البدض الىَجي خى ٫الكباب ؾىت
ٖمىما جخمشل في الدكٛيل وج٩اٞا الٟغم للىلىط بليه بيؿبت٦ ،%96ما يك٩ل ٚالء اإلاٗيكت والبُالت ؤَم الاوكٛاالث
اإلاؿخ٣بليت للكباب.
وم٣اعهت بكباب ألاخياء الهامكيتٞ ،ةن خضة َظٍ الاوكٛاالث مً اإلاا٦ض ؤجها جؼصاص بالىٓغ بلى الٔعوٝ
الؿىؾيىا٢خهاصيت التي يٗيكىجها .صخيذ ؤن مك٩ل البُالت يٗاوي مىه مٗٓم الكباب ،ومٗٓم الضو ٫بما ٞحها جل٪
اإلاخ٣ضمت ،بال ؤن ألامل لضي َظٍ الٟئت يب٣ى يٗيٟا ،والغئيت للمؿخ٣بل يٛلب ٖلحها َاب٘ اليإؽ والًبابيتٞ ،هم يٗاهىن
مً مجمىٖت مً اإلاكا٧ل جخضازل ٞيما بيجها وحلمل ؤَم مجاالث الخياة مً حٗليم وصخت وؾ ،ً٨ليب٣ى زالنهم
الىخيض َى الخهىٖ ٫لى ٖمل يًمً لهم الاؾخ٣غاع اإلااصر ٦ما ؤقغها بلى طل ٪ؾاب٣ا ،ورالخالي ٞالٗمل َى الىؾيلت
لخٛيحر ويٗيتهم والتي جخجلى في الٗيل باألخياء الهامكيت والاهخ٣ا ٫بلى خياة ظضيضة ،زانت ؤن اإلاجخم٘ يِٗر ٢يمت ؤ٦ثر
لؤلشخام الظيً يٗملىن وَظا ما ؤ٦ضٍ َاالء الكباب بمٗض ،4,04٫بمٗجى آزغ ،ؤن اٖترا ٝاإلاجخم٘ بالٟغص مغجبِ
بالىجاح في الٗمل ول٩ي يد ٤٣الاهضماط اإلاُلىب ويدٓى بم٩اهت اظخماٖيت بل ؤ٦ثر مً َظا ب٨غامت بوؿاهيت ٦باقي ٞئاث
اإلاجخم٘.
 .4,07ؤر ؤن ؤلاوؿان
مً ظهت زاهيت يغرِ الكباب موٟ٢هم مً الٗمل بمغظٗيت صيييت جىو ٖلى ؤن الٗمل ٖباصة بمٗض٫
زل ٤ليٗمل في الضهيا ٦ك٩ل مً ؤق٩ا ٫الٗباصة ،وفي َظٍ اإلاؿإلت هلمـ ٖال٢ت الخضيً لضي َاالء الكباب بمىاحي الخياة
.4,07
ألازغيٞ ،الىخاثج جبحن مىا٣ٞت ؤ٦ثر مًٖ %80لى ؤن الٗلم ٖباصة بمٗض٫
مً زال ٫ما ؾب ٤يدبحن ؤن اإلاُٗياث جخ٩امل ٞيما بيجها ٞيما يخٗل ٤باألؾغة والضيً والٗمل ٣٦يم ج٣ليضيت يغجبِ بها
الكباب الهامصخي اعجباَا قضيضا ،وله مىا ٠٢وجهىعاث بيجابيت هدىَا ختى ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابيت لهظٍ ال٣يم الشالر
مخ٣اعرت ٞيما بيجها ومغجٟٗت ،لخُٗيىا مخىؾِ خؿابي مغج ٟ٘باليؿبت الججاَاث الكباب هدى ال٣يم الخ٣ليضيت اإلاخمشلت في
، 4,31ؤر ؤن الاججاَاث بيجابيت ويم ً٨بالخالي جإ٦يض صخت الٟغييت ألاولى.
َظٍ ال٣يم بمٗض٫
 2غغى الىخاةج اإلاخػلهت بالكغيُت الثاهُت:
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الجضوُ عنم ( :)4اججاَاث الكباب هدى الخغٍت
الخٌغاعاث
الغنم

البىىص

1

الخغيت لها خضوص ال ييبػي ججاوػَا

مىاقو
ال
أواقو مداًض
أواقو
حضا
89

ؾحر
مىاقو
ئَالنا

111

اإلاخىؾِ
الخؿابي

4,44

2

يم٨ىجي ؤن ؤٖبر ًٖ عؤيي ب٩ل خغيت

47

65

88

3

ؤؾخُي٘ ؤن ؤقخٛل في اإلاجا ٫الظر ؤخبه

30

10

95

4

ال ؤمل ٪الخغيت في ازخياع اإلاؿاع الضعاسخي

100

16

30

5

ؤعيض ازخياع الضيً الظر ؤعٚب في اٖخىا٢ه

10

35

75

6

الخغيت ال حٗجي ؤن جلػي وظىص آلازغ

50

120

30

7

ؤعٚب في مماعؾت خغيتي الجيؿيت

24

76

35

40

8

ال يدترم عؤيي في اإلاضعؾت ٧لما ٖبرث ٖىه ب٩ل
نغاخت

85

80

10

25

1,87

9

الخٗبحر ًٖ الغؤر ب٩ل خغيت يسل ٤مخاٖب ٦شحرة

10

135

20

35

3,6

54

اإلاخىؾِ الخؿابي لالججاٍ هدى الخغٍت

2,79
65

2,02
2,11

80

1,87
4,1

25

3,17

2,88

جٓهغ بياهاث الجضو ٫ع٢م ( )7اإلاخٗل٣ت باججاَاث الكباب هدى الخغيت ؤجها جتراوح بحن ٦ 4,44مخىؾِ خؿابي ويٓهغ
٦ 1,87مخىؾِ خؿابي للبىض اإلاخٗل ٤بٗضم اخترام الغؤر في
طل ٪في البىض اإلاخٗل ٤بإن الر عيت لها خضوص ال ييبػي ججاوػَا ،و
اإلاضعؾت .ويدبحن ؤن الغٚبت في مماعؾت الخغيت الجيؿيت حٗغ ٝؤ٦بر وؿبت مً اإلاىا٣ٞت ٖىض الكباب م٣ابل ٖضم اإلاىا٣ٞت
بمٗض .3,17٫ؤما الاججاٍ هدى الخغيت ٩٦ل ٞهى 2,88و َى مٗض ٫مىس٠ى ويضٖ ٫لى اإلاى ٠٢الؿلبي للكباب اججاٍ
الخغيت.
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الجضوُ عنم ( :)5اججاَاث الكباب هدى اإلاؿاواة
الخٌغاعاث
الغنم

اإلاؿاواة

1

اإلاؿاواة الىخيضة التي ؤومً بها هي اإلاؿاواة بحن
الٛجي وال٣ٟحر في ٧اٞت الخ٣ى١

2

مكا٧لىا ال جإحي في م٣ضمت اَخماماث اإلاؿاولحن 125

مىاقو
ال
أواقو مداًض
أواقو
حضا
30

ؾحر
مىاقو
ئَالنا

45

اإلاخىؾِ
الخؿابي

3,53

91

34

50

25

4,5

3

مبضؤ اإلاؿاواة مىٗضم في مجخمٗىا

10

165

25

3,92

4

ال يم ً٨ؤن جدؿاوي اإلاغؤة في ٧ل شخيء م٘ الغظل
في مجخمٗىا

55

109

16

20

5

ؤومً باإلاؿاواة بحن الجيؿحن

35

21

95

1,8
49

2,21

6

ليؿذ َىا ٥مؿاواة في الصخت

175

25

1,12

7

ليؿذ َىا ٥مؿاواة في الخٗليم

170

30

1,15

8

ليؿذ َىا ٥مؿاواة في الؿً٨

182

18

1,09

9

في مجخمٗىا ال٣ٟحر يؼصاص ٣ٞغا والٛجي يؼصاص ٚجى 75

125

4,37

اإلاخىؾِ الخؿابي لالججاٍ هدى اإلاؿاواة

2,63

يدبحن من زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )8ؤن اإلاخىؾُاث الخؿابيت الججاَاث الكباب هدى اإلاؿاواةجتراوح بحن 4,5اإلا٣ابلت للبىض
٦ 1,8مٗضالث مخٗل٣ت باإلاؿاواة
1,09و
اإلاخٗل ٤بإن مكا٧لهم ال جإحي في م٣ضمت اَخماماث اإلاؿاولحن ،و بضعظاث جتراوح بحن
في الصخت والخٗليم والؿ ً٨ومؿاواة اإلاغؤة م٘ الغظل .ؤما اإلاخىؾِ الخؿابي لالججاٍ هدى اإلاؿاواة َى ،2,63وَى
مخىؾِ مىس ٌٟؤر ؤن مىا ٠٢الكباب ؾلبيت هدى َظٍ ال٣يمت.
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الجضوُ عنم ( :)6اججاَاث الكباب هدى اإلاكاعيت
الخٌغاعاث
الغنم

مىاقو أواقو مداًض

اإلاكاعيت

حضا
1

ٞغنت الاهسغاٍ في الٗمل الجمٗىر يٗيٟت

2

اإلاكاع٦ت الؿياؾيت يغوعيت في الخياة الٗامت
باليؿبت للكباب

35

95

35

59

ال
أواقو
35
95

3

َىاٚ ٥ياب ماؾؿاث إلاماعؾت ألاوكُت
الجمٗىيت والخؼريت

45

95

15

45

4

الٗمل الجمٗىر يؿاٖض في ج٩ىيً الٟغص
إلاىاظهت الخياة ال٘امت

20

35

15

95

5

مكاع٦ت الكباب في الؿياؾت ليؿذ يغوعيت

45

89

11

55

6

ال ؤقاع ٥في الاهخساباث ألوي ؤٖخبرَا ٚحر طاث
مهضا٢يت

78

115

7

ال ؤعٚب في الاهخماء بلى ؤر خؼب ؾياسخي

120

72

8

الاهسغاٍ في الٗمل الجمٗىر يؿاَم في الخىميت
اإلاؿخضامت لبلضها

9

ال ؤز ٤بإر خؼب ؾياسخي

97

10

ال ؤقاع ٥في ألاخؼاب الؿياؾيت ألجها ال حُٗي
ٞغنت اإلاكاع٦ت للكباب

60

46

2,36

3,7

35

2,55
4,14

8
98

الخؿابي

3.65

7

15
103

ؾحر
مىاقو
ئَالنا

اإلاخىؾِ

1,71
1,48

87

1,64
1,51

89

25

26

2,08

11

اإلاكاع٦ت في الاهخساباث واظب وَجي

45

25

75

55

2,3

12

مكاع٦ت اإلاغؤة في الؿياؾت ؤمغ بيجابي

27

23

97

53

2,12

2,43

اإلاخىؾِ الخؿابي لالججاٍ هدى اإلاكاعيت
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يخطر مً زال ٫الجضو ٫ع٢م ( )9ؤن مكاع٦ت الكباب في الؿياؾت ليؿذ يغوعيت في ج٣ضيغ َاالء الكباب بمٗض،4,4٫
٦ما ؤجهم ال يش٣ىن باألخؼاب الؿياؾيت بيؿبت %100ورمٗض٦ 1,51٫مخىؾِ خؿابي .وراليؿبت إلاكاع٦ت اإلاغؤة في
ٞ .2,12يما مٗض ٫الاججاَاث هدى اإلاكاع٦ت ٞهى
الؿياؾت ٦إمغ بيجابي ٞإن ؤٚلب اإلابدىزحن ال يىا٣ٞىن ٖلى طل ٪بمٗض٫
 ،2,43وَى مٗض ٫مىس ٌٟويٗجي ؤن مىا ٠٢الكباب ؾلبيت اججاٍ َظٍ ال٣يمت.
جكؿحر ومىانكت الىخاةج اإلاخػلهت بالكغيُت الثاهُت:
ماطا غً الخغٍت؟ مً زال ٫البياهاث اإلادهل ٖلحها بسهىم الاججاٍ هدى الخغيت ،يجم٘ الكباب ؤن َظٍ ال٣يمت لها
خضوص ال ييبػي ججاوػَا بمٗض٦ ،4,44٫ما ؤن خغيت الٟغص ال حٗجي بلٛاء وظىص آلازغَ .ظا ؤلاظمإ ٖلى اخترام الخضوص
الٗامت للخغيت بطا اٖخبرهاَا ٦ظل ،٪يٗجي وعي َاالء الكباب بمٟهىم الخغيت ومباصئها ٦إٚلى شخيء يمل٨ه ؤلاوؿان وخ ٤مً
خ٣ى٢ه الُبيٗيت التي جدىافى م٘ ٧ل ؤق٩ا ٫الاؾخٛال ٫والاؾخٗباص ،والتي يخمخ٘ بها ؤلاوؿان ٖلى ازخال ٝاهخماءاجه
الٗغ٢يت وؤلايضيىلىظيت وٖلى ازخالَ ٝب٣اجه الاظخماٖيت .ل ً٨اإلاالخٔ مً زال ٫باقي اإلاُٗياث ؤن مماعؾت الخغيت في
مىيىٖاث مغجبُت بالخياة الٗامت للكباب ٦دغيت الخٗبحر ،وخغيت الخضيً ،وخغيت الٗال٢اث الجيؿيت ،حٗغ ٝمىا٠٢
ؾلبيت مً َغ ٝالكبابٟٞ .يما يخٗل ٤بالخٗبحر ًٖ الغؤر ب٩ل خغيت ٣ٞض ٖبر ؤ٦ثر مً ًٖ %30الخياص هدى َظا البىض،
ٞيماٚ % 44حر مىا٣ٞىن ٖلى َظا ألامغ ،الصخيء الظر يٗجي ؤههم مً ظهت يسكىن ختى الخٗبحر ًٖ عؤحهم بهغاخت
بسهىم َظا اإلاىيىٕ ،وَظا ٢ض يديلىا بلى قٗىعَم بالخى ٝوٖضم ألامان بػاء الخٗبحر ًٖ الغؤر ب٩ل خغيت .زم باليؿبت
للٟئت التي ال جىاٖ ٤ٞلى َظا البىضٞ .الىاضر ؤن خغيت الخٗبحر باليؿبت لهم مجغص قٗاعاث ليؿىا مٗىيحن بها ؤو ؤههم
يىاظهىن بال٣م٘ ،بالخالي ٞهظا ألامغ ٚحر واعص باليؿبت لهم .و٢ض ج٩ىن مماعؾاث ال٣م٘ َظٍ ممخضة بلى مغخلت الُٟىلت مً
َغ ٝآلاباء ؤخياها ،ؤو مً َغ ٝاإلاضعؾت.
ويدبحن َظا مً زالَ ٫غح مؿإلت اخترام آلاعاء في اإلاضعؾت خيض جبحن ؤجها ال جدترم بمٗض ،1,87٫باإلياٞت بلى ٖضم
امخال ٥الخغيت في ازخياع اإلاؿاع الضعاسخيٞ ،هى ؤمغ مخٖ ٤ٟليه مً َغ ٝاإلابدىزحن بيؿبت جٟى ،%75١والاججاٍ هدى َظا
 .2,11ؤما ٞيما يخٗل ٤بالخغيت في ازخياع الضيً ٞغٚم ؤن ؤٖلى وؿبت مً الكباب ال جىاٖ ٤ٞلى طل،٪
البىض ؾلبي بمٗض٫
هجض في اإلا٣ابل خياصا باليؿبت لهظا البنص بل %17ٜزم مىا٣ٞت بيؿبتَ .%5ظٍ اليؿب جبحن ؤن اٖخىا ١الضيً ؤلاؾالمي
ليـ مؿإلت ٖامت ومخٖ ٤ٟلحها باإلظمإ مً َغ ٝالكباب ،وؤهما َىا ٥مً يغٚب في اٖخىا ١صياهاث ؤزغيٖ .بر البٌٗ
ًٖ طل ٪نغاخت ،وًٞل البٌٗ آلازغ التزام الخياص ،وَظا يديلىا ؤيًا بلى مؿإلت خغيت الخٗبيغ ٦ما ؤقغها بلى طل٪
ؾاب٣ا ،بياٞت بلى ؤن اإلاٛغب مً يمً مجمىٖت مً الضو ٫التي جٟغى ٢يىصا قضيضة ٖلى خغيت ألاصيان ،والضؾخىع يىو
ٖلى ؤن الضيً الغؾمي للمل٨ت َى ؤلاؾالم ،ولم يتر ٥مجاال لخغيت الازخياع.
يىٗ٨ـ َظا ألامغ ؤيًا ٖلى الخغيت الجيؿيت في اعجباَها لضي الكباب بىهىم جدغيميت ورالٗ٣اب ،ل ً٨عٚم طلٞ ٪ةن
َظا البىض ٖبر مً زالله ج٣غيبا %50مً الكباب ط٧ىع وبهار مىا٣ٞتهم في ؤن ج٩ىن لضحهم خغيت في الٗال٢اث الجيؿيت،
ٞيما الىه ٠آلازغ يكمل اإلادايضيً والغاًٞحن لهظٍ الخغيت٢ .ض ج٩ىن َظٍ اليؿب حٗبحرا ًٖ الغٚبت في مماعؾت الخياة
الُبيٗيت لئلوؿان في ْل ؤلا٦غاَاث اإلااصيت التي جازغ ؾً الؼواط زهىنا باليؿبت للكباب الهامصخي خيض الٓغوٝ
الخانت بالٗمل والؿ ً٨هي ْغو ٝنٗبت ؾىاء باليؿبت للظ٧ىع ؤو ؤلاهار ،و٢ض يغظ٘ طل ٪بلى الاهٟخاح ٖلى اإلاىا٘٢
ؤلاباخيت والخىانل ٖبر الٗالم الاٞتراضخي الظر يازغ بما ؾلبا ؤو بيجابا ٖلى الكباب .زم ؤن َظا اإلاىيىٕ هاصث به ؤنىاث
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خ٣ى٢يت جضٖى بلى ٖضم اهتها ٥خ٣ى ١اإلاٛاعرت ٦د ٤اإلاٗخ٣ض وخ ٤اإلاماعؾت الجيؿيت وٚحرَا مً الخ٣ى ١التي يجب
نياهتها ٦د٣ى ١ؤؾاؾيت ،عرما طل ٪مً قإهه ؤن يصج٘ الكباب ٖلى اإلاُالبت بهظٍ الخغيت.
وؿخسلو مما ؾب ٤ط٦غٍ ؤن الكباب ال يٗخبر ؤن له الخ ٤في خغياث ٖضيضة عرما يخمخ٘ بها قباب آزغون ،بالخالي له
اججاَاث ؾلبيت هدى الخغيت ،ويدبحن طل ٪مً زال ٫اإلاخىؾِ الخؿابي اإلاىس ٌٟالظر يؿإور
.2,88
ججلُاث اإلاؿاواة :يخطر مً زال ٫هخاثج َظا اإلادىع ؤن الكباب يٗخبرون ؤن مكا٧لهم ال جإثر في م٣ضمت اَخماماث
اإلاؿاولحن م٣اعهت م٘ باقي ؤٞغاص اإلاجخم٘ وراقي الُب٣اث الاظخماٖيت باٖخباع ما يٗيكىهه مً ؤواي٘ مترصيت في ٧اٞت مجاالث
الخياةٞ ،هم يجمٗىن بيؿبتٖ %100لى ؤهه ليؿذ َىا ٥مؿإواة ال في الصخت وال في الخٗليم وال في الؿٞ ،ً٨كباب هؼالت
الغصايت مشال ،ال يخىٞغون بال ٖلى مضعؾت ابخضاثيت وخيضة ،م٘ ٚياب ظمي٘ اإلااؾؿاث الٗمىميت ألازغي الخانت بالصخت
والترٞيه والخضماث الٗمىميت ٧البريض ...باإلياٞت بلى الؿٚ ً٨حر الالث ٤الظر يٟخض ألبؿِ قغوٍ الٗيلٞ .الُٟل في
َظٍ ألاخياء يىي٘ مىظ البضايت ٖلى َغي ٤التهميل ،1بالخالي رظض هٟؿه مهمكا ٖىضما يهبذ قاباَ،ضعث ظمي٘ َا٢اجه في
ٞترة حٗخبر مغخلت ؤوط الُٗاء والُا٢ت ،وفي مؿحرة لم يظٞ ١حها َٗم اإلاؿاواة.
َظٍ الىيٗيت ججٗل الكباب في َظٍ ألاخياء يمحزون صاثما بيجهم ورحن الكباب اإلايؿىعيً الظيً يٗخبرون مغٞهحن باليؿبت
لهم َم ال٣ٟغاء ،وَظا ما ٖبروا ٖىه مً زال ٫مىا٣ٞتهم الخامت ٖلى ؤن في مجخمٗىا ال٣ٟحر يؼصاص ٣ٞغا والٛجي يؼصاص ٚجي
بمٗض ،4,37٫وؤن اإلاؿاواة الىخيضة التي يامىىن بها هي اإلاؿاواة بحن ال٣ٟحر والٛجي في ٧اٞت الخ٣ى ١والامخياػاث ،وطل٪
.3,53
بمٗض٫
ؤما بسهىم مىيىٕ اإلاؿاواة بحن الجيؿحنٞ ،هى ؤمغ ال يدٓى بمى ٠٢بيجابي مً َغ ٝالكباب اإلابدىزحن ٞاإلاغؤة
بىٓغَم ال يم ً٨ؤن جدؿاوي م٘ الغظل في مجخمٗىا بمٗض ،1,8٫وَظا يٗجي ؤن الخ٨ٟحر الظ٧ىعر والهيمىت الهيمىت
الظ٧ىعيت٦ ،ما ؤقاع بلى طل" ٪بىعصيى" ،الػاَ ٫اٚيا ٖلى ج٨ٟحر الكباب بما في طل ٪ألاهار التي حؿخضزلً ٨ٞغة الهيمىت
الظ٧ىعيت وجامً بإن اإلاؿاواة ٚحر مم٨ىت بحن الجيؿحن ،لخب٣ى ؾيُغة الظ٧ىع ٢اثمت في اإلاجخمٗاث الظ٧ىعيت.
وانؼ اإلاكاعيت :يٓهغ الكباب ٖمىما ٢لت ويٗ ٠الاَخمام بالؿياؾت ؤ٦ثر مً باقي الٟئاث الٗمغيت ويسجلىن اليؿب
ألايٗ ٠في الدسجيل باللىاثذ الاهخسابيت ،وفي اإلاكاع٦ت باالهخساباث ٦ما ؤقاع بلى طل ٪البدض الىَجي خى ٫ال٣يم لؿىت
ٞ،2011هم يمشلىن %1,2باليؿبت لؤلهسغاٍ في ألاخؼاب الؿياؾيت باليؿبت للٟئت الٗمغيت ما بحن25و 34ؾىت ،ؤما ٞئت18
بلى 24ؾىتٞ ،خمشل .%26ِ٣ٞ
ومً زال ٫البياهاث اإلادهل ٖلحها في َظا اإلادىع يخطر ؤن المبدىزحن ال يٗخبرون ؤن اإلاكاع٦ت الؿياؾيت يغوعيت في
الخياة الٗامت باليؿبت للكباب بمٗض ،2,36٫بل ؤجهم ال يش٣ىن بإر خؼب ؾياسخي بيؿبت ،%100ورمٗضَ .1,51٫ظا
و٣ٞضان الش٣ت واإلاى ٠٢الؿلبي مً ألاخؼاب والبرإلاان واإلاجالـ اإلادليت ،ال يسخل ًٖ ٠مى ٠٢اإلاٛاعرت ٩٦ل٣ٞ ،ض نغح
،2012ؤن 68,3مً
اإلاىضوب الؿامي في الخسُيِ خؿب هخاثج الضعاؾت التي ؤظغتها اإلاىضوريت خى ٫الٗيل ال٨غيم ؾىت
 %57,3ال يش٣ىن في البرإلاان.2
اإلاٛاعرت ال يش٣ىن في ألاخؼاب،و %64ال يش٣ىن في اإلاجالـ البلضيت،و
حجازي ،مصطفى .)2005( .االنساف ادلهدور دراسة حتليلية نفسية اجتماعية .الدار البيضاء :ادلركز الثقايف العريب ،ص.210
أنظر هبذا الصدد جريدة أخبار اليوـ ،عدد  .2015-24 :1659وىي معطيات مل تنشر بعد بادلوقع االلكرتوين ؿدلندوبية السامية للتخطيط
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وما يؼيض مً يٗ ٠الش٣ت في ألاخؼاب وع ٌٞاإلاكاع٦ت في الٗمل ا٫ؾياسخي لضي الكباب الهامصخي َى التهميل في خض طاجه
وَضع اإلاكاع٦ت خؿب حٗبحر الض٦خىع مهُٟى حجاػر ،والظر يا٦ض ٖلى ؤن الكباب في بالص الهضع مؿدبٗض مً صاثغة
نى٘ ال٣غاع الظر الػا ٫خ٨غا ٖلى ظيل ال٨باع ،في الى٢ذ الظر ٧اهذ مكاع٦ت الكباب في الخغ٧اث الىَىيت بضون خضوص،
و٦إن الكباب يجض مً زاللها َىيخه واٖتزاػٍ الىَجي .1و٢ض جبحن مً زال ٫الىخاثج ؤن الكباب ال يىسغَىن في ألاخؼاب
ٞ ،2,08اليىم تهضع َظٍ الُا٢اث باؾدبٗاص الكباب ًٖ الخياة
الؿياؾيت ألجها ال حُٗي ٞغنت اإلاكاع٦ت للكباب بمٗض٫
الؿياؾيت ،واخخ٩اعَا مً َغ ٝال٨باع ومً َغ ٝه٠ؽ الٗاثالث التي جخىاعثها ظيال بٗض ظيلٞ ،ال يٗغ ٝالكباب
الهامصخي مجها بال الىٖىص ال٩اطبت ،والاؾدياء مً ؤلاَماٖ ٫لى نٗيض ٧ل مجاالث الخياة ،والضليل ٖلى ؤن الخالت اإلاترصيت
لؤلخياء الهامكيت جٓل ٖلى خالها م٘ جىالي اإلاجالـ واإلاىخسبحن ٖلحها ،وَظا ما يجٗل الكباب ال يكاع٧ىن في الاهخساباث
ألجهم يٗخبروجها ٚحر طاث مهضا٢يت بمٗض ،1,71٫بل ؤن مىٟ٢هم مً ٧ىن اإلاكاع٦ت في الاهخساباث هي واظب وَجي َى
مى ٠٢ؾلبي ٖىض ؤٚلب اإلابدىزحن بضعظت.2,3
ورالغٚم مً الٗضص الطخم لجمٗياث اإلاجخم٘ اإلاضوي بال ؤن وؿبت ز٣ت اإلاٛاعرت بهم ماػالذ مخىايٗت خؿب هٟـ الضعاؾت
خى" ٫الٗيل ال٨غيم" الظر وكغث بجغيضة ؤزباع اليىم .وراليؿبت ألٞغاص ٖيىيخىا ٞهم يا٦ضون َظا اإلاى ٠٢عٚم اٖخباع
البٌٗ مجهم ؤن الٗمل الجمٗىر يؿاٖض في ج٩ىيً الٟغص إلاىاظهت الخياة الٗامت .بال ؤن ؤٚلبهم يٗخبرون ؤن الاهسغاٍ في
الٗمل الجمٗىر ال يؿاَم في الخىميت اإلاؿخضامت للبلض بمٗض ،1,64٫باإلياٞت بلى ٢لت ؤو ٚياب ماؾؿاث إلاماعؾت
ألاوكُت الجمٗىيت والخؼريت بمٗض .3,7٫وَظا ماقغ ٖلى ؤن مىا ٠٢الكباب مً اإلاكاع٦ت ؾىاء باإلاجخم٘ اإلاضوي ؤو
بالؿياؾت عَحن ؤيًا بمؿإلت الخإَحر الظر يٟخ٣ضٍ َاالء الكباب بؿبب ٚياب اإلااؾؿاث التي يجب ٖلحها ال٣يام بهظا
الضوع ،وطل٢ ٪بل ؤن جُالب ألاخؼاب و٦ظا اإلاجخم٘ اإلاضوي بمكاع٦ت َاالء الكباب في وكاَاتهم ،و٢بل ؤن يدؿاء٫
اإلاجخم٘ ًٖ ؾبب ٖؼوَ ٝظٍ الٟئت ًٖ الخياة الؿياؾيت.
ٞالكباب الهامصخي له مُالب وله ؤولىياث يجب الٗمل ٖلى جلبيتها مً زال ٫ظؿغ المهخسبحن وألاخؼاب والجمٗياث لً٨
اإلاى ٠٢الؿلبي لهظٍ الٟئت ٦ما جىضر مً زال ٫البياهاث يبحن ٚياب الخىانل ؤو اوٗضامه م٘ َظٍ ألاَغا ،ٝبالخالي
ٞالهىة جدؿ٘ بيجهم وَبيعي ؤن جىٗضم الش٣ت بهم.
بالىٓغ بلى ما وعص مً مُٗياث ،يدبحن ؤن الكباب ليؿذ لهم مىا ٠٢بيجابيت هدى ٢يم الخغيت واإلاؿاواة واإلاكاع٦ت،
 2,64وَى مٗض ٫يٗجي ؤن
ويخطر طل ٪مً زال ٫اإلاخىؾُاث الخؿابيت اإلاىسًٟت ل٩ل ال٣يم لىدهل في ألازحر ٖلى مٗض٫
اججاَاث الكباب الهامصخي ؾلبيت هدى ال٣يم الخضيشت وَظا يا٦ض صخت الٟغييت الشاهيت.
يخطر مً زال ٫الىخاثج اإلاخٗل٣ت بالٟغييخحن ألاولى والشاهيت ؤن الٟغ ١بحن اججاَاث الكباب الهامصخي هدى ال٣يم
الخ٣ليضيت واججاَاتهم هدى ال٣يم الخضيشتَ ،ى ٞغ ١واضر و٦بحر وجإ٦ض طل ٪مً زال ٫م٣اعهت اإلاٗضالث بخهاثيا مً
زال ٫ازخباع :Test T
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Test échantillons appariés
Différences appariées
Intervalle de confiance 95% de
la différence
)Sig. (bilatérale
,012

T ddl
2

9,215

Supérieure

Inférieure

2,43993

,88673

Erreur standard
moyenne

Ecart-type

Moyenne

,18049

,31262

1,66333

ال٣يم
الخ٣ليضيت
–ال٣يم
الخضيشت

 0,012بحن الاججاَاث ؤلايجابيت والاججاَاث الؿلبيت هدى
مً زال ٫الجضو ٫يدبحن ؤن َىاٞ ٥غ ١طو صاللت بخهاثيت ٖىض
ال٣يم لهالر ال٣يم الخ٣ليضيت وَى ما ها٢كىاٍ في الٟغييخحن.
 .3غغى الىخاةج اإلاخػلهت بالكغيُت الثالثت :
اههبذ ألاؾئلت التي نٛىاَا في صليل م٣ابلت اإلاجمىٖاث الباعيت خى٢ ٫يم الاؾغة والضيً والخغيت والاؽج٣الليت ،وطل٪
مً زال ٫بٌٗ اإلآاَغ واإلااقغاث التي جغجبِ بهظٍ ال٣يم والتي يٗيكها الكباب في الخياة اليىميت .ووٗغى ٞيما يلي
لخالناث بظاباتهم ٢بل جٟؿحر ومىا٢كت الىخاثج.
 اإلاجمىغت البإعٍت ألاولى (طيىع ؾحر مخمضعؾحن)
الاعجباٍ باألؾغة خايغ ٖىض الكباب وهي حٗخبر ؤَم شخيء في خياتهم ويٗترٞىن بضوع الىالضيً في اؾخ٣غاعَم وفي جغريتهم،في اإلا٣ابل يب٣ى الاؾخ٣غاع بٗيضا ًٖ ألاؾغة واعصا في ج٨ٟحر َاالء الكباب في خالت جىٞغث ؤلام٩اهياث لظل ،٪والؿبب في
طلَ ٪ى الغٚبت في مماعؾت بٌٗ الخغياث التي يغون ؤجهم مدغومىن مجها م٘ ؤؾغَم.
يٗتر ٝالكباب ؤن عرِ ٖال٢اث زاعط بَاع الؼواط َى  ِ٣ٞمً ؤظل الدؿليت واإلاخٗت ،وراليؿبت للبٌٗ ٞإن الٟخاةجغٚم الكاب في ؤخيإن ٦شحرة ٖلى عرِ ٖال٢ت ٢بل الؼواط بضٖىي ؤهه يجب الخٗغٖ ٝلى ػوط اإلاؿخ٣بل.
ي٣غ الكباب ؤن الضيً ؤلاؾالمي صيً مخىاػن ويجب ٞهمه الٟهم الصخيذ ،وي٣ىم الكباب بإصاء مجمىٖت مً الٟغاثٌوالٗباصاث واإلاٗامالث التي يىو ٖلحها ،ألجها في مهلخت الٟغص ٦إصاء الهالة والهىم والبر بالىالضيً وَم ٖلى ٢ىاٖت
بظل .٪بال ؤجهم يىجظبىن هدى بٌٗ ألاٗٞا ٫اإلاسالٟت للضيً ٦كغب الخمغ وعرِ ٖال٢اث ظيؿيت زاعط ماؾؿت الؼواط..
ويٗخبر البٌٗ طلَ" ٪يل" الكباب ؤو الغٚبت في ججغيب ٧ل شخيء.
يدب٘ بٌٗ الكباب اإلاىيت ألجهم ؤخغاعا في طلَ ٪اإلاا الياطون ؤخض ،وراليؿبت للبٌٗ آلازغ ٞظل ٪حٗبحر ًٖ الاهخماءللٗهغ الخضيض ؤر خؿب حٗبحر الكباب ج٣ليض للٛغب وللبىعظىاػيحن.
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 اإلاجمىغت البإعٍت الثاهُت ( طيىع مخمضعؾحن)
يٗخبر الكباب ؤن ألاؾغة ال يم ً٨الاؾخٛىاء ٖجها في جد٣ي ٤الاؾخ٣غاع للٟغص ،ل٨جهم يًٟلىن م٘ طل ٪الاؾخ٣الًٖ ٫ألاؾغة ألن في طل ٪ججىب إلاجمىٖت مً اإلاكا٧ل التي جيخج ًٖ الٗيل في ؾ ً٨يي ٤والاخخ٩ا ٥الضاثم م٘ ؤلازىة
والىالضيً ،م٘ ال٣يام بالىاظب هدىَم والاٖخىاء بهم.
رٖخبر بٌٗ الكباب ؤن عرِ ٖال٢اث ٢بل الؼواط ؤمغ ٚحر يغوعر ،واإلاٟغوى ؤن جخم الخُبت مباقغة بؼوظتاإلاؿخ٣بل ،ويٟؿغون طل ٪بإن َظٍ الٗال٢اث جخُىع ؤخياها ٦شحرة بلى ٖال٢اث ظيؿيت ٢ض يدضر ٖجها خمل وما يترجب ًٖ
طل ٪مً مكا٧ل للجمي٘ .زانت ؤن الالتزام والهض ١والجضيت في ال٘ال٢ت ؤمىع اٞخ٣ضَا َظا الجيل خؿب حٗبحرَم ومً
َغ ٝالظ٧ىع وؤلاهار ٖلى خض ؾىاء.
الضيً خايغ ب٣ىة في زُاب الكباب وَم م٣خىٗىن بإَميخه في خياة الٟغص ،وفي هٟـ الى٢ذ يٗترٞىن بإن الكبابيهلي وفي هٟـ الى٢ذ .ي٣ىم بإٗٞا ٫وَى ٚحر عاى ًٖ طلٞ .٪االبخٗاص ًٖ هللا باليؿبت لهم يؿبب ال٨شحر مً اإلاكا٧ل
ويجٗل الكباب جائهحن في ازخياعاتهم و٢يمهم ومىاٟ٢همٞ .الهالة مشال مً اإلاٟغوى ؤجها جىهى ًٖ الٟدكاء واإلاى٨غ لً٨
يبضو ؤجها لم حِٗ مٟٗىلها بٗضٞ .يما ٖبر البٌٗ ًٖ يغوعة اؾدكاعة مسخو هٟؿاوي ألجهم ال يؿخُيٗىن جٟؿحر
جىاً٢اتهم في الخياة.
مً ظهت ؤزغي ٖبر البٌٗ ًٖ اجبإ اإلاىيت ولى بك٩ل ؤٖمى ألن اإلاجخم٘ حٛلب ٖليه اإلآاَغ ؤ٦ثر مً ؤر شخيء آزغ.وَم بد٨م ْغوٞهم اإلااصيت الهٗبت ،ختى وبن خهلىا ٖلى ٖمل ٞال يٟ٨ي طل ٪لخٛيحر الؿ ً٨ؤو الخي ،وؤهما ِ٣ٞ
يداولىن جىٞحر ألا٧ل والكغب زم اللباؽ للٓهىع بمٓهغ الث ٤ختى اليكٗغون بالتهميل والىٓغة الضوهيت مً َغٝ
اإلاجخم٘ٞ ،باليؿبت لهم ٖؼة الىٟـ وال٨غامت ٢بل ٧ل شخيء.
ؤما البٌٗ آلازغ الظيً يلبؿىن لباؽ الهيب َىب ٞيٗخبرون طل ٪حٗبحر ًٖ مى ٠٢مٗحن .وقغح ؤخض الكباب ٢هتالهيب َىب م٘ ال٣ٟغاء الؿىص في ؤمغي٩ا بضايت الؿخيىاث و٦ي ٠ؤجهم ٥اهىا يغجضون ؾغاويل الُب٣ت ألاعؾخ٣غاَيت مً
ال٣مامت ،وج٩ىن مً الدجم ال٨بحر ألجهم ٧اهىا يخمحزون بالبًُ ال٨بحر ،م٘ طل ٪يغجضر الؿىص َظٍ الؿغاويل ويتر٧ىجها
مخضليت ليٗبروا لؤلعؾخ٣غاَيىن ؤجهم يلبؿىن هٟـ اإلاالبـ .بالخالي ٞالكباب اليىم يلبؿىن بىٟـ الُغي٣ت جًامىا م٘
ال٨ٟغة وألن الهيب َىب يٗبر ًٖ ال٣ٟغ والٓلم والاؾبضاص صون ب٣يت ألالىان الٛىاثيت.
ؤما الٟخياث ،في هٓغ الظ٧ىعٞ ،إجهً يبال٦ ًٛشحرا في اللبـ الٟاضر الظر يخجل ٪بطا ٦ىذ م٘ ؤؾغج ،٪وال يٗبرن مًزالله ًٖ ؤيت عؾالت ؤو مى.٠٢
ؤوضر الكباب ؤجهم في اإلاسجض يدترمىن َ٣ىؽ اإلاسجض ،وفي الضعاؾت ؤو الٗمل الجمٗىر مشال يدترمىن ما َى جغرىر،ؤما في خياتهم الصخهيت ٞهم ؤخغاع في ؤن يغجضون ما يغيضون ويٟٗلىن ما يغٚبىن ٞيه ؾىاء ؤ٧ان طل ٪جغرىيا ؤم الٞ ،هم
يلٗبىن بصخهيتهم ٦ما يكائون ألن الٗهغ يخُلب طل.٪
الخغيت في اإلاٗخ٣ض والضيً وبٌٗ اإلاماعؾاث الكاطة مم٨ىت ل ً٨الدكهحر بها ٧اإلُٞاع في عمًان وػواط اإلاشليحن الظريُالب به بٌٗ الكباب في الؿىىاث ألازحرة ؤمغ ٚحر م٣بىٞ ،٫الخغيت ٢ض ججٗل ألامغ مباخا في يىم مً ألايام في
مجخمٗىا ،وٖىضَا يجب الهجغة للبدض ًٖ ؤلاؾالم في بالص ؤزغي.
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في ألازحر ؤ٢غ الكباب ؤههم يٗغٞىن الخُإ وم٘ طل ٪ي٣ضمىن ٖليه ،ويبدشىن ًٖ ٗٞل الؿىء بإهٟؿهم عٚم ؤن ٧لالٗىا٢ب واضخت ولم يُٗىا جٟؿحرا لظل .٪زم ؤن ؤَم ال٣يم التي يدكبشىن بها اليىم هي ٢يم ألاهاهيت واإلاهلخت الصخهيت
والخغيت .باإلياٞت بلى الخٗبحر ًٖ ٧ل ألاويإ ًٖ َغي ٤اللباؽ والغمىػ وال ًٟوزانت الهيب َىب.
 اإلاجمىغت البإعٍت الثالثت (ئهار):
م٩اهت ألاؾغة خايغة بك٩ل ٦بحر باليؿبت لئلهار ،وجمشل الؿىض والخمايت ٖلى ظمي٘ اإلاؿخىياث .ؤما الاؾخ٣ال ٫والغٚبتفي الٗيل بمٗؼ ًٖ ٫ألاؾغة ٞهى ؤيًا ؤمغ خايغ في مُالب الٟخياث ،ألن َىا٢ ٥يىص ٖلى خغيتهً يٟغيها آلاباء و٦ظا
ؤلازىة الظ٧ىع ،وؤبؿِ مشاٖ ٫لى طلَ ٪ى ؾمإ اإلاىؾي٣ى ب٩ل خغيت واؾخ٣با ٫الهضي٣اث واجساط بٌٗ ال٣غاعاث
بك٩ل ٞغصر صون جضزل ألاؾغةٚ .حر ؤن ما يدى ٫صون طلَ ٪ى ؤن اإلاجخم٘ ال يغخم الٟخاة التي حؿ ً٨بٗيضا ًٖ ألاؾغة
ويىٗتها بإبك٘ الىٗىث وال يتر٦ها حٗيل بدغيت وصون مًاي٣اث وجدغقاث مً ٢بل الظ٧ىعَ ،ظا وج٨ٟغ بًٗهً في الهجغة
بلى الخاعط  ِ٣ٞلالؾخ٣غاع بك٩ل ٞغصر بٗيضا ًٖ َظا اإلاجخم٘.
باليؿبت للٗال٢اث زاعط بَاع الؼواط ٞهي زُىة ؤؾاؾيتلها خضوص َبٗا ،خؿب حٗبحرًَ ،وطل ٪للخٗغ ٝؤ٦ثر ٖلىقغي ٪الخياة ،عٚم ؤن طل ٪مسال ٠للضيً بلى خض ما ،بال ؤن الش٣ت اليىم يهٗب ويٗها ب٩ل ؾهىلت في الُغ ٝآلازغ،
بالخالي حٗخبر مٛامغة زاؾغة بطا جم الاعجباٍ بك٩ل ج٣ليضر ٦ما في الؿاب.٤
٦ما ؤ٦ضث الٟخياث ٖلى خغنهً ٖلى اإلاىاْبت في ؤصاء الهالة والهىم ،بالغٚم مً ؤن اإلآاَغ جبحن ؤن َىا ٥اجبإللمىيت ،وؾىاء ٧انث الٟخاة جغجضر الدجاب ؤم ال ،بال ؤجهً يهلحن ًٖ ا٢خىإ وجسكحن ًٚب هللا والخؿاب والٗ٣اب.
وحؿخٛغب بًٗهً ؤن ٞخياث مشٟ٣اث ولهً مؿخىي ظامعي ل٨جهً يلجإن بلى الضظالحن والسخغ والكٗىصة مً ؤظل
الؼواط ؤو الخهىٖ ٫لى ٖمل  ..وَظا قغ ٥باهلل وناخبه يضزل الىاعٞ .هً يؿخٛغرً َظا الؿلى ٥اإلاخىا ٌ٢لضي َاالء
الٟخياث.
ؤما اللباؽ َى مٓهغ ؤؾاسخي ل٩ي يٟغيً وظىصًَ في اإلاجخم٘ ،زهىنا ؤن اإلآاَغ جازغ ٦شحرا في الخٗامل م٘ألاشخام في ٧ل اإلاجاالث ولهظا ٞهً يدكبتن باإلآهغ الخاعجي عٚم الٓغو ٝاإلااصيت الهٗبت.
جخ ٤ٟاإلاجمىٖت ٩٦ل ٖلى ؤن الخغيت ٖليمهغاٖحها ٚحر نالخت في مجخمٗىا عٚم الضٞإ ٖجها مً َغ ٝظمي٘ الكباب،ٞالخغيت يجب ؤن ج٩ىن لها خضوص٧ ،اإلُٞاع في عمًان وػواط اإلاشليحن الظر يُالب به بٌٗ الكباب في الؿىىاث ألازحرة،
ٞبىٓغًَ َظٍ الخغيت ٢ض ججٗل ألامغ مباخا في يىم مً ألايام في مجخمٗىا ،وٖىضَا يجب الهجغة للبدض ًٖ ؤلاؾالم في
بالص ؤزغي.
ٖبر الٟخياث ًٖ الغٚبت في الٗىصة بلى ظيل آلاباء ،ل ً٨م٘ الخٟاّ ٖلى ٢يم الخغيت والاؾخ٣الليت ،ولم يؿخًُٗ جٟؿحرَظٍ الشىاثيت بك٩ل واضر .وجًي ٠ؤن خب الظاث وألاهاهيت ؤ٦ثر ال٣يم التي جُػى ٖلى الكباب خاليا ،باإلياٞت بلى ٦ثرة
الاؾتهال .٥وؤن الٟغاَ ٙى ما يض ٘ٞالكباب اليىم بلى الدكبذ بإر شخيء ؾىاء ؾلبي ؤم ايجابي ،بما في طل ٪الخحرة في
اإلاىا ٠٢وال٣يم واإلاباصت ؤيًا في بٌٗ ألاخيان.
جكؿحر ومىانكت الىخاةج اإلاخػلهت بالكغيُت الثالثت:
مً زال ٫الىخاثج اإلادهل ٖلحها في اإلاجمىٖاث الباعيت جإ٦ض ؤن اججاَاث الكباب بيجابيت هدى ألاؾغة والضيً ٣٦يم
ج٣ليضيت ٦ما بييذ طل ٪الٟغييت ألاولى .و٢ض جبحن طل ٪مً زال ٫حٗبحر الكباب بمسخل ٠ؤٖماعَم ومؿخىياتهم الضعاؾيت
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و٦ظا ظيؿهم ًٖ ،صوع ألاؾغة في جد٣ي ٤الاؾخ٣غاع لؤلٞغاص و٦ظا ؤَميت الضيً في زل ٤الخىاػن في الخياة الٟغصيت
والجماٖيت.
في اإلا٣ابل يجمٗىن ٖلى الغٚبت في جبجي بٌٗ ال٣يم الخضيشت التي جدىا ٌ٢ؤخياها ٦شحرة – خؿب حٗبحرَم – م٘ ال٣يم
الخ٣ليضيت .وهجض ؤن ؤولى َظٍ ال٣يم الخضيشت هي الاؾخ٣الليت ،والخغيت بمسخل ٠نىعَا باليؿبت للكباب والتي ٖبروا ٖجها
بدغيت اللباؽ واجبإ اإلاىيت ،والخغيت الجيؿيت زاعط الٗال٢اث الؼوظيت…
ٞبالغٚم مً اعجباٍ الكباب باألؾغة ٣٦يمت مغ٦ؼيت ج٣ليضيت ،هجض في اإلا٣ابل عٚبتهم في الاؾخ٣الليت ٣٦يمت خضيشت (ًٖ
َظٍ ألاؾغة)٣ٞ .ض ٖبرث الٟخياث بك٩ل نغيذ ٖلى الغٚبت في الٗىصة بلى ظيل آلاباء ،م٘ الخٟاّ ٖلى ٢يم الخغيت
َد
ْر َد ْر
ْر َد َد ْر ُث َد
َد َد َد ْر ْر ْر
اللي ْرب ِمؿُىا والاؾخهاللُت
والاؾخ٤الليت٦ ،ما ٢الذ بخضاًَ " مايغَىاف هغحػى لػ ْرهض والضًىا...ولًٌ جبهى ِملىا ْلخ ٍغٍت ِم
ْرخ َدتى ِمْ َد
هي" .ونغح الظ٧ىع ؤجهم يغٚبىن في الاؾخ٣الليت بطا جىٞغث ؤلام٩اهياث عٚم حٗل٣هم الكضيض باألؾغة .وعرِ الكباب
َظٍ الغٚبت في الاؾخ٣ال٫يت بالً ِٛالظر جٟغيه ْغو ٝالٗيل باألخياء الهامكيت زهىنا يي ٤الؿ ً٨الظر ي٣يض
خغيتهم بك٩ل ٦بحر ،وعرما بطا ازخلٟذ َظٍ الٓغو ٝو٧ان بةم٩ان الكاب ؤو الكابت ؤن يىٟغص بٛغٞت زانت به ،الزخل٠
َظا اإلاى ٠٢مً الاؾخ٣الليت.
مً ظهت ؤزغي بييذ الىخاثج ؤن الضيً ٖىض الكباب ٤٦يمت مغ٦ؼيت وج٣ليضيت ؤيًا ،يىاظه الخغيت بمٟهىمها الخضيض لضي
الكباب .و٢ض ؤوضخىا طل ٪باٖترا ٝؤخضَم ٢اثالْ " :رالهالة اإلاكغوى جىهى غً الكدكاء واإلاىٌغ َدول ِمٌ ْرً َدع ْراٍ ْرْ َدم ْر
ؼاُ ما
ْر ْر ْر ُث ْر َد ْر
َد
ْر ْر َد ْر ْر َد ً
ْر ْر
ازا ْرخ َدىا َدم ْر
ْر
َد ْر َد ْر
اعايِ ْرُي ْر
ل ْرغ ِمل َديها" " ،ختى
أهض ُثًغو ِمش ي خىاًج راً ٍبحن و
صاعث إلاكػىُ صًالهاَ ،دعاٍ يىه ِملُى وفي هكـ الىنذ .ي ِم
ِم
ؤجهم ال يؿخُيٗىن جٟؿحر طل ٪بل بىٓغَم ؤن الىي٘ يخُلب يغوعة اؾدكاعة ؤزهاجي هٟؿاوي ألن الكباب ؤهٟؿهم ال
يؿخُيٗىن جٟؿحر جىاً٢اتهم في بٌٗ اإلاماعؾاثٞ .الخغيت ٖىض الكباب م٣ؿمت بلى خغياث،بخضاَا م٣بىلت وؤزغي
مغٞىيتٞ ،باليؿبت لخغيت اللباؽ واإلاىؾي٣ى والغمىػ٣ٞ ،1ض جبحن ؤن الكباب ي٣بلىن ٖلحها بهض ٝمؿايغة اإلاجخم٘
الخضيض الٗهغر الظر حهخم ؤ٦ثر باإلآاَغ ،ولهظا ٞالظ٧ىع ٦ما ؤلاهار يٓهغون ب"لى "٥يد٦ ٟٔغامتهم وٖؼة هٟؿهم
ويجٗلهم م٣بىلىن اظخماٖيا ،وَم بظل ٪مُٓغون بلى جبجي َظٍ ال٣يم الخضيشت ،ويغٚبىن بضوعَم في مماعؾت خغياتهم
بالك٩ل الظر يغوهه مىاؾبا.
ؤما باليؿبت ل٣يام الكباب ببٌٗ الؿلى٧اث والازخياعاث التي ج٩ىن مسالٟت للضيً ؤلاؾالميٞ ،مٗٓم ؤٞغاص الٗيىت
هجضَم يٗاعيىن طل ٪بكضةٞ ،هم يغًٞىن مُالبت بٌٗ الكباب باإلُٞاع الٗلجي في عمًان ،بمٗجى آزغ ؤن الخغيت في
طل ٪شخهيت يم ً٨للٟغص ؤن يُٟغ ل ً٨ليـ خغا في ؤن يٗلً بُٞاعٍ ألن في طل ٪مؿاؽ بما َى م٣ضؽ لضي مجخم٘
بؾالمي٦ .ما ؤجهم يغًٞىن الاٖترا ٝباإلاشليحن الجيؿؿحن وردغيتهم في الاعجباٍ ومماعؾت خياة َبيٗيت صازل اإلاجخم٘.
ٞباليؿبت للكباب ،الخغيت بهظا اإلاٗجى ؾى ٝجاصر يىما ما بلى اهدكاع َظٍ اإلاماعؾاث وخيجها يجب مٛاصعة َظا البلض
للبدض ًٖ ؤلاؾالم في بالص ؤزغي.
مً زال ٫ما ؾب ٤يدبحن ؤن الغٚبت في جبجي ال٣يم الخضيشت مً َغ ٝالكباب الهامصخي جغظ٘ ؤؾاؾا بلى الىيٗيت الهامكيت
والهكاقت الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣افي ة التي يٗيكىجها ،والتي جضٗٞهم بلى الغٚبت في الٓهىع بالك٩ل الظر يىاؾب
اإلاجخم٘ الٗهغر اإلاىٟخذ ٖلى ز٣اٞت الٛغب ،والخٛلب ٖلى الٟغ ١الظر يمحزَم ًٖ الٟئاث اإلاترٞت ٖلى خض حٗبحر مهُٟى
 1نقصد بالرموز تلك ادلنحوتات لرؤوس حيوانات مثبتة يف األحزمة أو القبعات ،وبعض الشعارات ادلكتوبة على القمصاف ،وبعض احللي...
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حجاػر .1وبن ٧ان ازخياعَم للباؽ "الهيب َىب" مشال٦،ما ٢ا ٫ؤخض الكباب ،ؤهه حٗبحر وثيامً م٘ ٞئاث ٧اهذ حٗاوي
هٟـ ؤوياٖهم في خ٣بت مٗيىت وَم الؿىص ألامغي٨يىن ،في الى٢ذ الظر يبضو للمجخم٘ ٖلى ؤهه مجغص ج٣ليض للٛغب واجبإ
للمىيت الغاَىت.
وَىا جسخل ٠هخاثجىا م٘ ما ٢ضمه الض٦خىع بصعيـ بيؿٗيض في بخضي خىاعاجه 2خى٢ ٫يم اإلالجإ »  « les valeurs refugesا٫حي
يبدض ٖجها الجيل الخالي ،خيض اٖخبر ؤن الٟئاث الهكت ا٢خهاصيا وز٣اٞيا ججض َظٍ ال٣يم اإلالجإ في الغظىٕ بلى الضيً ،
ٞيدحن الٟئاث الٛىيت جبدض ٖجها في الاعجباٍ بغمىػ الخضازت ٧اللباؽ٣ٞ .ض جبحن ؤن الٟئاث الهكت بضوعَا ؤنبدذ جبدض
ًٖ ال٣يم اإلالجإ في الاعجباٍ بغمىػ الخضازت زانت اللباؽ ولها صواٗٞها في طل ٪والتي جسخل ٠خخما ًٖ صوا ٘ٞالكباب
اإلاتر ٝالظر يبدض ًٖ جلبيت خاظياث وعٚباث بمىُ ٤الغٞاٍ اإلااصر .ولم حٗض جبدض ًٖ َظٍ ال٣يم  ِ٣ٞفي الضيً.
ٞالكباب الهامصخي بطا ٧ان يٗاوي تهميكا ٖلى مؿخىياث اظخماٖيت وا٢خهاصيت وز٣اٞيتٞ ،ةهه ال يٗاوي مً َامكيت ٖلى
مؿخىي اإلاٗلىمت والهىعة و٧ل ما يضوع في الٗالم ،وطلَ ًٖ ٪غي ٤الًٟاثياث وٖالم ألاهترهيذ اللظيً صزال ٧ل البيىث
بما ٞحها "ال٣هضيغيت" ،بالخالي ال يم ً٨لهاالء الكباب ؤن يٗيكىا في َظا اإلاجخم٘ صون ؤن ج٩ىن َىا ٥اوٗ٩اؾاث ٖلى
همِ ٖيكهم ،وصون ؤن يضزلىا في صيىاميت اظخماٖيت ظضيضة حٛلب ٖلحها ٢يم الاؾخ٣ال ٫والخغيت اليؿبيت للٟغص.3
وٖىض ؾاالىا ألازحر خى ٫ؤبغػ ال٣يم الؿاثضة اليىم بحن الكباب٣ٞ ،ض ٧اهذ ؤلاظاباث ٧لها جا٦ض ٖلى َٛيان ألاهاهيت
واإلاهلخت الٟغصيت.
زالنت غامت:
مً زال ٫جٟؿحر ومىا٢كت هخاثج الٗمل اإلايضاوي خاولىا ؤن هجيب ٖلى الؿاا ٫ؤلاق٩الي للبدض " :ماهي اججاَاث الكباب
الهامصخي هدى ال٣يم الؿاثضة في اإلاجخم٘؟" مً زال ٫الخد ٤٣مً الٟغيياث التي ؤهُل٣ىا مجها.
٣ٞض بحن البدض ؤن الكباب الهامصخي مغجبِ بال٣يم الخ٣ليضيت عٚم ٧ل الخدىالث التي يٗغٞها اإلاجخم٘ في ْل الاهٟخاح ٖلى
الٗالم مً مسخل ٠الىىاحي ،وعٚم ما ي٣ا ٫مً ؤن الكباب اليىم يٗغ" ٝؤػمت ٢يم" زهىنا ٞيما يخٗل ٤بال٣يم
الخ٣ليضيت .باإلا٣ابل هجض ؤن اججاَاتهم ومىاٟ٢هم ؾلبيت هدى ال٣يم الخضيشت ،خيض ؤجهم ال يامىىن بٗض ب٨ٟغة جبجي َظٍ
ال٣يم في ْل ؤلا٦غاَاث والٓغو ٝالهكت التي يٗيكىجها والتي لم جخٛحر عٚم ٧ل ما يلىح في ألا ٤ٞمً قٗاعاث مغجبُت بهظٍ
ال٣يم الخضيشتٞ ،هي بىٓغَم ال جدىاؾب م٘ ويٗيتهم.
ٚحر ؤن الىخاثج بييذ ؤيًا ٦ي ٠ؤن الكباب الهامصخي ورالغٚم مً مىٟ٢ه الؿلبي مً بٌٗ ال٣يم الخضيشت ٞةهه ي٣بل ٖلى
بًٗها ٧االؾخ٣الليت والخغيتٞ ،هى يٗيل ججاطبا واضخا بحن ال٣يم الخ٣ليضيت وال٣يم الخضيشت ،بديض ال يم٨ىه الاؾخٛىاء
ًٖ ألاولى هٓغا لل٣يمت التي حك٩لها باليؿبت لخياتهم ،وليـ بةم٩اجهم ٖضم جبجي الشاهيت مً ؤظل مؿايغة اإلاجخم٘ الخضيض.
َظٍ الىخاثج التي حٗبر ًٖ اججاَاث مجخم٘ البدض هدى ال٣يم ،جشحر بىٓغها ٖضة ً٢ايا وحؿائالث تهم َظٍ الٟئت الٗغيًت
مً اإلاجخم٘ٞ ،مً ظهت ال يم ً٨الخضيض ًٖ ؤػمت ٢يم بك٩ل ٖام لضي ظمي٘ الكباب ،بل يجب صعاؾت َظٍ ال٣يم ٖىض
حجازي ،مصطفى .)2005( .االنساف ادلهدور دراسة حتليلية نفسية اجتماعية  .الدار البيضاء :ادلركز الثقايف العريب ،ص .210

أنظر هبذا الصدد  L’observateur du Marocالصادر بتاريخ 2011-07-19
3سبيال ،زلمد و بنعبد العايل ،عبد السالـ .)2006( .اإليديولوجيا .الدار البيضاء :دار توبقاؿ للنشر ،ص.368
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٧ل ٞئت خؿب الٓغو ٝالتي حٗيكها وخؿب مسخل ٠الخهىعاث واإلاىا ٠٢التي لضحها ًٖ ٧ل الجؼثياث اإلاغجبُت ب٩ل
٢يمتٞ .هىا ٥وا ٘٢مسخل ٠مخىا ٌ٢يدمل ب٦غاَاث نٗبت ،ويٟغى ٖلى الكباب الهامصخي ؤن يٗيل بضوعٍ َظا
الخىا ٌ٢وَظا الازخال ،ٝوؤن يداو ٫الخٛلب ٖلى ؤلا٦غاَاث بُغ٢ه الخانت .بالخالي َىا ٥وا ٘٢ظضيض يسل٣ه َاالء
الكباب ويخُلب ٞهمه مً ؤظل الخٗامل مٗهم والاؾخجابت إلاخُلباتهم ،بض ٫الخ٨م الج اَؼ ٖلى ؤن ظمي٘ الكباب يٗاوي
مً ؤػمت ٢يم.
مً ظهت ؤزغيٞ ،الكباب الهامصخي يٗاوي مً مكا٧ل ونٗىراث ٖلى مؿخىياث مخٗضصة جخٗل ٤بالؿ ً٨والصخت
والخٗليم ..وبطا ؤيٟىا بلحها "خالت" الخجاطب بحن ال٣يم الخ٣ليضيت وال٣يم الٗهغيتٞ ،ةن طل ٪مً قإهه ؤن يك٩ل يُٛا
بياٞيا ،ويسل ٤مكا٧ل ؤ٦بر بما ْاَغيت وبما زٟيت.
ٞاإلاكا٧ل الٓاَغيت ٖلى ؾبيل اإلاشا ٫ج٨مً في بٌٗ الؿلى٧اث التي ي٣ىم بها بٌٗ الكباب الظ٧ىع زانت هدى ؤٞغاص
ألاؾغة ؤلاهار بضا ٘ٞالٛحرة والكغ ٝوالٟٗت وج٩ىن مً مىُل ٤الدكبذ ال٣اثم والضاثم بال٣يم الخ٣ليضيت وما جدمله مً
ؤٖغا ٝو٢ىاٖض ومباصتَ .ظٍ الؿلى٧اث ٢ض جهل بلى الٗى ٠ؤخياها ؤو بلى الجغيمت ،وهي ؤٗٞا ٫جٟؿغ بلى خض آلان في ؤٚلب
الضعاؾاث بإؾباب ماصيت ؤو هٟؿيتٞ ،يدحن ٢ض جغجبِ بمؿإلت ال٣يم ومضي جٟؿحرَا والخهىع الظر يدمله َاالء
الكباب اججاَها.
ؤما اإلاكا٧ل الخٟيت ٞخخجلى في بٌٗ ألامغاى ا٫هٟؿيت التي ٢ض جيخج ًٖ َظا الهغإ الضازلي بحن الخ٣ليضر والخضيض،
و٦إن َاالء الكباب بهظا الخجاطب يٗيل بصخهياث مخٗضصة ؤو يٗاوي مً اهٟهام في الصخهيت.
مً َظا اإلاىُل٢ ٤ض هدؿاءٖ ًٖ ٫ال٢ت اججاَاث الكباب الهامصخي هدى ال٣يم بالؿلى٧اث الٗىيٟت ،بالجغيمت،
باالهخداع...ألامغ الظر يخُلب اإلاؼيض مً ألابدار في مىيىٕ ال٣يم لضي الكباب الهامصخي بك٩ل زام ،وؤيًا البدض في
٢يم ؤزغي لم هدىاولها في بدشىا َظا.
 ناةمت اإلاغاحؼThere are no sources in the current document.:باللؿت الكغوؿُت
 Bréchon, P. (1980). les valeurs des français, évolution de 1980 à 2000. Paris.
 GALLAND, O. (2009). Sociologie de la jeunesse. Paris: Armand Colin.
 Rocher, G. (1980). les valeurs des jeunes (éd. 2003). paris: Armand Colin.
 Royer, G. P. (2004). les valeurs des jeunes. Quebec: Presses de l'université.
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صوع الػىامل اإلاضعؾُت في جىامي الػىل اإلاضعس ي
أ.ػٍخىوي مدغػ/حامػت مدمض زًُغ بؿٌغة

ملخو:
ؤضخذ اإلاضعؾت ٖغيت لخياعاث ٖضيضة ،مجها الايجابي الظر يؼيض في ٢ضعاتها وٟ٦اءة مسغظاتها مً ؤلاَاعاث التي جبجى ٖلى
٧ىاَلها ؤٖمضة الخىميت اإلاؿخضامت ومجها الؿلبي ٧الخٛغيب والاوؿالر مً ال٣يم الاظخماٖيت اإلاخىاعزت ولٗل ؤزُغَا الٗى٠
الظر جدى ٫مً ٧ىهه ْاَغة اظخماٖيت بؿيُت جٟيض ٞحها بٌٗ اإلاؿ٨ىاث للخض مً زُغَا بلى مك٩لت اظخماٖيت ٢اثمت
بظاتها .
وؤنبذ الٗى ٠مً الٓىاَغ اإلاضعؾيتاإلاسيٟت التي بضؤث جيخ٣ل ٖضواَا بلى اإلاضعؾت الجؼاثغيت والخيإنبذ يخُىع ليـ
 ِ٣ٞفي حجم ؤٖما ٫الٗى ٠وبهما في ألاؾاليب التي يؿخسضمها الخالميظفي جىٟيظ ؾلى٦هم التي لم يؿلم مجها ختى ؤًٖاء
الٟغي ٤التربىر والٟغي ٤ؤلاصاعر للماؾؿت  ،وجغجبِ َظٍ الٓاَغة في هٓغ الٗضيض مً الباخشحن بٗضة ٖىامل طاث نلت
بالٓغو ٝالاظخماٖيت ،الىٟؿيتوالتربىيت  ،و ٚحرَا وهغ٦ؼ في َظا اإلا٣اٖ ٫لى صوع الٗىامل اإلاضعؾيت في جىامي الٗى ٠في
الىؾِ اإلاضعسخي .
الٍلماث اإلاكخاخُت  :الٗىامل اإلاضعؾيت  /الٗى ٠اإلاضعسخي .
ؤلاقٍالُت :حٗض اإلاضعؾت ٦ماؾؿت مً ماؾؿاث الخيكئت الاظخماٖيت ًٞاء جغرىيا نالخا للمماعؾت التربىيت الؿىيت
والؿليمت ٞهي اإلادًً الشاوي للٟغص بٗض ألاؾغةٞ،هي ج٨ؿب الصخو ٢يما صيييت وجغرىيت وؤزال٢يت  ،وجىمي في الُٟل
الغوح الاظخماٖيت وج٨ؿبه ؾلى٦ياث ظضيضة ٧الخٗاون والخىاٞـ الكغي ٠والخىاػ ًٖ ٫الغؤر بطا زبذ زُإٍ ،ويغي
البٌٗ اإلاضعؾت ٖباعة ًٖ(:ماؾؿت اظخماٖيت ييكئها اإلاجخم٘ بهض ٝجإَيل اليلء للخياة الاظخماٖيت مً زال ٫التربيت
).1
بن اإلاضعؾت وهي ج٣ىم بضوعَا وٞ ٤ٞلؿٟت اإلاجخم٘ وهٓامه وؤَضاٞه حؿعى بلى جإَيل ألاٞغاص ألصاء صوعَم الخًاعر في
جىميت واؾخ٣غاع المظخم٘،و٢ض ؤقاع بلى طل ٪الباخض نالح الضًً قغور ب٣ىله  ( :اإلاضعؾت هي ماؾؿت اظخماٖيت
ؤوكإَا اإلاجخم٘ لدكاع ٥ألاؾغة مؿاوليتها في الخيكئت الاظخماٖيت،وجبٗا لٟلؿٟخه وهٓمه وؤَضاٞه  ،وهي مخإزغة ب٩ل ما
يجغر في مجخمٗها ومازغة ٞحها ؤيًا).2

 -1مراد زعيمي :مؤسسات التنشئة االجتماعية ،جامعة باجي سلتار  ،عنابة ،اجلزائر  ، 2002،ص. 140

 -2صالح الدين شروخ:علم االجتماع التربوي ،دار العلوـ للنشر والتوزيع ،عنابة  ،اجلزائر  ، 2004،ص. 72
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ؤضخذ اإلاضعؾت ٖغيت لخياعاث ٕصيضة،مجها الايجابي الظر يؼيض في ٢ضعاتها وٟ٦اءة مسغظاتها مً ؤلاَاعاث التي جبجى ٖلى
٧ىاَلها ؤٖمضة الخىميت اإلاؿخضامت،مجها الؿلبي ٧الخٛغيب والاوؿالر مً ال٣يم الاظخماٖيت اإلاخىاعزت ولٗل ؤزُغَا الٗى٠
الظر جدى ٫مً ٧ىهه ْاَغة اظخماٖيت بؿيُت جٟيض ٞحها بٌٗ اإلاؿ٨ىاث للخض مً زُغَا بلى مك٩لت اظخماٖيت
مخ٩املتٞ،الٓغ ٝاإلاىيىعي مخىٞغ بم٣ضاع حٗضي اإلاالخٓت وال٣ياؽ بلى آزاع مترجبت ٖىه ونلذ بلى بػَا ١ألاعواح،وؤيخى
الٗى ٠بهىعة ٖامت يمشل تهضيضا مباقغا إلاىٓىمت ال٣يم الاظخماٖيت الؿاثضة  ،ومً الٓىاَغ اإلاضعؾيتاإلاسيٟت التي
بضؤث جيذ٢ل ٖضواَا بلى اإلاضعؾت الجؼاثغيت والخيإنبذ يخُىع ليـ  ِ٣ٞفي حجم ؤٖما ٫الٗى ٠وبهما في ألاؾاليب التي
يؿخسضمها الخالميظفي جىٟيظ ؾلى٦هم التي لم يؿلم مجها ختى ؤًٖاء الٟغي ٤التربىر وبصاعة اإلااؾؿاث،و جغجبِ َظٍ
الٓاَغة في هٓغ الٗضيض مً الباخشحن بٗضة ٖىامل طاث نلت بالٓغو ٝالاظخماٖيت ،الىٟؿيتوالتربىيت،و يدبحن خؿب
الضعاؾاث والبدىر ؤن الخلميظ في بيئخه زاعط اإلاضعؾت يخإزغ بشالر مغ٦باث وهي الٗاثلت،اإلاجخم٘ وؤلاٖالم ورالخالي ي٩ىن
الٗى ٠اإلاضعسخي َى هخاظللش٣اٞت اإلاجخمٗيت الٗىيٟت .
بن الٗى ٠نٟت مالػمت لئلوؿان ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الٟغصر ؤو الجماعيٞ،مىظ ؤو ٫الخل٧ ٤ان الهغإ الظر ونل خض
ال٣خل بحن ابجي آصم ( َابُل و نابُل ) وَىا يبرػ(:الٗى ٠اإلاهاخب لئلوؿان ٩٦اثً َبيعي يخدضص بطن ٧ىؾيلت للب٣اء
وجإميىه،ورظل ٪جٓهغ اإلامازلت بحن الا٢خهاص البضاجي وا٢خهاص الهيض) 1ومغوعا بٓهىع الخغوب و الهغإ الضامي ٖلى
الؿلُت والخ٨م ؾىاء في الخًاعة ألاوعريت ؤوالخًاعة ؤلاؾالميت بلى الٓاَغة الاؾخٗماعيت التي اؾخٗبضث الكٗىب
واؾخضمغث ؤلاوؿان وَضعث ٦غامخه،زم جُىع وؤزظ ؤؾاليب مخىىٖت وؤق٩ا ٫مسخلٟت وطل ٪بازخال ٝالخ٣ضم الخ٨ىىلىجي
وال٨ٟغر الظر ونل بليه ؤلاوؿان ٞمً التهضيض وؤلايظاء والاؾتهؼاء والخِ مً ٢يمت آلازغيً والاؾخٗالء والؿيُغة
والخغب الىٟؿيت و مجها ؤيًا (ٖىامل الخسل ٠وال٣دِ الش٣افي والكلل ال٨ٟغر التي ؤخضثها ؤلاعَاب الاؾخٗماعر ليؿذ
واضخت للٗيان ويىح آزاع الاؾخٛال ٫الا٢خهاصر ،بال ؤجها ٢ض ج٩ىن ؤ٦ثر جضمحرا ٖلى اإلاضي البٗيض وعرما يخىظب ٖلى ؤيت
مداولت جغمي بلى ٞهم ألاػمت الكاملت التي ولضتها ٖمليت الخدضيض في ٖلم الاؾخٗماع ؤن حؿخىٖب ْاَغة ؤلاعَاب
والاؾخٛال ٫الاؾخٗماعيحن وآزاعَما الاظخماٖيت والىٟؿاهيت) 2وٚحرَا مً ألاؾاليب .
بن التر٦حز ٖلى الٗى ٠اإلاضعسخي يٗىص بلى الكغيدت التي يؿتهضٞها وهي قغيدت ألاَٟا ٫واإلاغاَ٣حن اإلاٗغيحن ؤ٦ثر مً
ٚحرَم بلى جإزحراجه واوٗ٩اؾاجه الؿلبيت ٖلحهم ٦إٞغاص ؤو ٖلى مؿخىي ألاؾغ التي جدًجهم ؤو ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ؤو
اإلاؿخىي الضولي.
وظض الٗى ٠في اإلاضعؾت اإلاغح٘ الخهب للىمى والخُىع ٞخىىٖذ ؤق٩اله وؤؾاليبه مً مج عص ال٩لمت الٗىيٟت والتهضيض
وال٨خاباث ٖلى الجضعان والكخم...بلى ال٣خل وبػَا ١ألاعواح وجضمحر وجسغيب اإلايكأث واإلاغا ٤ٞالتربىيت هٟؿها،ولم يٗض ؤر
شخو صازل اإلااؾؿاث التربىيت في مىإي ًٖ جضاٖياث الٗىٞ ،٠إنبذ الٗى ٠مً جالميظ يض بًٗهم البٌٗ،ومً
ألاؾاجظة يض الخالميظ ،ومً ؤلاصاعيحن واإلاؿاٖضيً التربىيحن يض الخالميظ ،ومً ؤلاصاعة يض ألاؾاجظة،ومً ألاَالي يض
ؤلاصاعة وألاؾاجظة،ومً التهضيض اللٟٓي بلى اؾخٗما ٫ألاؾلخت البيًاء وال٨غاسخي والخدغف الجيسخي وألاٗٞا ٫اإلاسلت
بالخياء...وم٘ جىامي الٓاَغة وامخضاصاتها واهدكاعَا ٖبر مسخل ٠ب٣إ الٗالم وفي مسخل ٠ال٣اعاث ونل زُغَا بلي
الجؼاثغٞ،الضعاؾاث الٗضيضة التي ؤظغيذ في الٗضيض مً الشاهىياث واإلاخىؾُاث ٖبر مسخل ٠ظهاث الىًَ ؤبغػث
 -1ىشاـ شرايب :النظام األبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربيتر:زلمود شريح،ط ،4دار الغرب للنشر والتوزيع وىراف ،اجلزائر  ،2002 ،ص. 132
 -2علي مسوؾ :إشكالية العنف في المجتمع الجزائري من أجل مقاربة سوسيولوجية ،ط ، 1جاـعة عنابة اجلزائر  ، 2006 ،ص.141
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،)2000-1990بخهاٖض وجحرة
اؾخٟداْ ٫اَغة الٗى ٠اإلاضعسخي والتي ؤزظث مىٗغظا زُحرا زال ٫الٗكغيت الخمغاء (
الاٖخضاءاث في ٖملياث بظغاميت عاح ضخيتها لؤلؾ ٠مئاث الخالميظ وألاؾاجظة في خىاظؼ مؼيٟت واٖخضاءاث يىميت في
جغاظيضيا ٢اجمت صاميت لم جٟغ ١بحن ٦بحر ونٛحر.
بن جُىع الىعي في مُل٘ ال٣غن الٗكغيً زانت ما حٗل ٤بالُٟىلت وْهىع هٓغياث ٖلم الىٟـ اإلاسخلٟت ورغوػ اجٟا٢ياث
 )1948ؤصي بلى ػياصة الاَخمام بالُٟىلت وم٣اومت ٧ل
خ٣ى ١ؤلاوؿان مىظ ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان( 10صيؿمبر
اإلاكا٧ل التي تهضص مؿخ٣بل ألاَٟا ٫لخٗليمي وألازالقي الظر حهضص بىاء شخهياتهم الؿىيت البىاءة التي جمخض ظظوعَا في
ٖم ٤ؤنلت اإلاجخم٘ وجىٟخذ ٖلى آلازغ صون طوران ؤو جٟسخ ،و٦ظلْ ٪هىع الاججاَاث ال٨ٟغيت الجضيضة ؾىاء في ميضان
ٖلم الاظخمإ ؤو ٖلم الىٟـ ؤو التربيت وْهىع الٗىإلات وما بٗض الخضازت وما يٗغ ٝبخ٩ىيً شخهيت اإلاٗلم اإلاخضبغ الظر
1
ي٩ىن (:ال٣اصع ٖلى بٖاصة ٢غاءة الىا ٘٢مً خىله وج٣ضيم عئيت ه٣ضيت ظضيضة إلاك٨الجه وً٢اياٍ اإلاخٛحرة).
بن الاعج٣اء بٗمليت التربيت والخٗليم يخُلب الخض مً اهدكاع َظٍ الٓاَغة الخُحرة بخدضيض مٟاَيمها وببغاػ مؿبباتها ب٩ل
ؤهىاٖها مً مكا٧ل ؤؾغيت ؤضخذ ٖضيضة ومخىىٖت بٗض الاهخ٣ا ٫مً همىطط ألاؾغة الىىويت بلى همىطط ألاؾغة اإلامخضة
ٖليه الُاب٘ اإلااصر الاؾتهال٧ي الىٟعي وٖىامل مضعؾيت مخضازلت مجها ما حٗل٤
وحٗ٣يضاث الخياة الاظخماٖيت التي َػى ا
بمديِ اإلااؾؿت التربىيت هٟؿها ومجها ما َى صزيل ٞغيخه عياح الٗىإلات ،وجإزحر وؾاثل ؤلاٖالم والاجها ٫اإلاسخلٟت
(مؿمىٖت ومغثيت وم٨خىرت،)..زم ٖضم الا٦خٟاء بالدصخيو والب٩اء ٖلى ألاَال ٫بل البدض ٕن خلى ٫ومي٩اهحزماث
و٢اثيت،بن ٧ل َظٍ الٗىانغ حؿخىظب الاَخمام بضعاؾت مىيىٕ الٗى ٠اإلاضعسخي ٓ٦اَغة اظخماٖيت وطل ٪بةظغاء
البدىر والضعاؾاث مً ؤظل اؾخسالم الىخاثج وا٢تراح الخلى ٫والبضاثل.
بن ْاَغة الٗى ٠اإلاضعسخي مٗ٣ضة جخضازل ٞحها ٖضة ٖىامل وؤؾباب مجها ألاؾغيت واإلاضعؾيت والؿياؾيت والاظخماٖيت
وؤؾباب ٖاثضة بلى هٓام الخٗليم هٟؿه وبلى ؤهٓمت الخدٟحز(الترَيب والترٚيب) وبلى ؤهٓمت الخ٣ىيم والبيئت
اإلاضعؾيت...الخ.ول ً٨ؾجر٦ؼ في َظااإلا٣اٖ ٫لى ببغاػ صوع الٗىامل اإلاضعؾيت في جىامي ْاَغة الٗى ٠اإلاضعسخي الٖخ٣اصها ؤن
مؿاوليت َظٍ ألاٖما ٫ج ٘٣بالضعظت ألاولى ٖلى الٗاثلت زم اإلاضعؾت (٦ما يٗخ٣ض – ولُام يالؾغ -في ٦خابه اإلاضعؾت الىىغُت
بإن الُالب طور الؿلى ٥الؿحئ يجب ؤن يٗالجىا بك٩ل ظظعر في اإلاضعؾت ٢بل زغوظهم للمجخم٘ واعج٩ابهم للجغاثم
2
ول ً٨ليـ ًٖ َغي ٤ال٣ؿغ وبك٩ل ؾغي٘ بل بك٩ل جضعيجي في ٞتراث الؿلى ٥الٗاصر لهاالء الُالب).
ولٗل الؿإاُ اإلاُغوح :
ما َى جأزحر الػىامل اإلاضعؾُت في جىامي ظاَغة الػىل اإلاضعس ي ؟

 -1سامي زلمد نصار :قضايا تربوية في عصر العولمة وما بعد الحداثة  ،الدار ادلصرية اللبنانية،القاىرة مصر،2002،ص.136

 -2حيي زلمد نبهاف  :األساليب التربوية الخاطئة وأثرها في تنشئة الطفل  ،دار اليازوري  ،عماف  ،األردف ، 2008 ،ص .24
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جدضًض اإلاكاَُم :
 الػىل:اإلاػنى اللؿىي للػىل :
اقخ٣ذ ٧لمت الٗى ٠مً الٟٗل ٖ:ىٖ ،٠ىٟا و ٖىاٞتوَى الكضة وال٣ؿىة يض الغ، "1 ٤ٞوه٣ى: ٫ؤٖىٞ ٠الها  :ؤزظٍ
2
بكضة و لم يغ ٤ٞبه،ؤٖخى ٠الغظل ألامغ:ؤزظٍ بٗى ٠وبكضة
٩ٞلمت الٗى violence ٠مكخ٣ت مً ال٩لمت الالجيييت  visؤر ال٣ىة و هي ماضخي ٧لمتFeroو التي حٗجي " يدمل " و ٖليه ٞةن
٧لمت ٖى ٠حٗجي "خمل ال٣ىة " ؤو حٗمض مماعؾتهاججاٍ شخو ؤو شخيء ما .
ورالغظىٕ بلى ال٣امىؽ الٟغوسخي – العوؽٞ -ةن الٗى (: ٠نٟت ٖىيٟت حؿخٗمل ٞحها ال٣ىة بُغي٣ت حٗؿٟيت َضٞها ؤلاعٚام
3
وال٣هغ ).
اإلاػنى الانُالحي للػىل:
يغي يجزاي مدمض قىػي ؤن الٗىَ ٠ى (:اؾخسضام ال٣ىة اإلااصيت إللخا ١ألاطي والًغع بإشخام ؤو ممخل٩اث)،4بيىما
يغي َكام َلخت ؤن الٗى( ٠يكمل اإلاجاالث الٗاثليت واإلاضعؾيت و ماؾؿاث الٗمل والُ٣اٖاث الغياييتٞ،الٗىَ ٠ى
٧ل ؾلىٚ ٥حر َبيعي مً قإهه الخإزحر ٖلى الىخضاث و يتر ٥ؤػمت ال يم ً٨الخسلو مجها).5ويغي الباخض نالح الضًً
قغور ؤن الٗىَ ٠ى(:مجمىٕ ألاؾباب اإلاؿاَمت في زل ٤بٌٗ مً الؿلى٦ياث ٚحر الُبيٗيت و ٙيغ مىاؾبت هٟؿيا
واظخماٖيا والتي مً قإجها ؤن جسل ٠آزاع نٗبت) ، 6ؤما الباخض ٖلي ؾمىٞ ٥حري ؤن الٗىْ ٠اَغة طاث َبيٗت
مؼصوظتٖ(:ى ٠يماعؾه اإلاجخم٘ و يخمشل في ؤلا٦غاٍ و ؤلالؼام اإلاماعؽ ٖلى ألاٞغاص،و ٖى ٠مً زال ٫ع ٌٞألاٞغاص
الاههيإ لظل ٪ؤلا٦غاٍ و ججؿيض طل ٪بالخغوط مً صاثغة ال٣ىاٖض و ؤلازال ٫باإلاٗايحر).7
 -2الػىل اإلاضعس ي :
يغي َكام َلخت ؤن(:الٗى ٠اإلاضعسخي َى جل ٪الؿلى٦ياث الكاطة التي جسو الىؾِ اإلاضعسخي و التي حكمل الىخضاث
8
اللٟٓيت).

 -1علي بن ىدفة وآخروف :القاموس الجديد للطالب  ،ط ، 1تونس  ، 1979 ،ص . 703
 -2المعتمد  " :قاموس عربي ـ عربي " دار صادر  ،طبعة  ، 2000بريوت  ،لبناف.

-- Larousse, Dictionnaire de poche ,.librairie Larousse ,paris ,1979,.p445

3

 -4كنزاي زلمد فوزي  ،مورفولوجيا العنف المدرسي  :العوامل والتجليات  /من سلسلة دراسات اجتماعية :مشكالت وقضايا اجملتمع يف عامل متغري ،2007 ،
اجلزائر  ،ص 215

 -5ىشاـ طلحة :العنف في الوسط المدرسي  -الدالئل والحلول المتوخاة  ،من موقع  ، www. Seha. Comص.2
 -6صالح الدين شروخ  :مرجع سابق  ،ص.72

 -7منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي :المجتمع والعنف  ،تر  :إيلاس الزحالوي  ،دمشق  ، 1975 ،ص .159
 - -8ىشاـ طلحة  :مرجع سابق  ،ص. 2
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 -3مكهىم اإلاضعؾت :
 يغي نالح الضًً قغور ؤن (:اإلاضعؾت ماؾؿت اظخماٖيت ؤوكإَا اإلاجخم٘ لدكاع ٥ألاؾغة مؿاوليتها في الخيكئتالاظخماٖيت وجبٗا لٟلؿٟخه وهٓمه وؤَضاٞه)،1بيىما يغي ببغاَيم ههاع ؤن(:اإلاضعؾت هي اإلااؾؿت التي ؤوكإَا اإلاجخم٘
لتربيت وحٗليم الهٛاع هيابت ًٖ ال٨باع الظيً قٛلتهم الخياة،بياٞت بلى حٗ٣ض وجغا٦م الترار الش٣افي)،2ويغي مغاص ػٖيمي
ؤن (:اإلاضعؾت ماؾؿت اظخماٖيت ييكئها اإلاجخم٘ بهض ٝجإَيل اليلء للخياة الاظخماٖيت مً زال ٫التربيت).3
 -4اإلاكهىم ؤلاحغاتي للػىل اإلاضعس ي :
الٗى ٠اإلاضعسخي َى مجمىٕ الؿلى٦ياث الٗضاثيت في الؿاخت اإلاضعؾيت ؾىاء صازل الىخضاث الهٟيت ؤو زاعظها ،والتي
حكمل الؿب والكخم وؤلايظاء الجؿضر واللٟٓي والخسغيب صازل الدجغاث و زاعظها،و٢ض ي٩ىن الٗضوان مً َغٝ
الخالميظ ؤو الُا٢م التربىر وؤلاصاعر للماؾؿت التربىيت،و٢ض يمـ ٧ل َظٍ ألاَغا ٝؤو بًٗهم،و٢ض يمـ الؿلى٥
الٗضاجي ججهحزاث اإلااؾؿت ومغا٣ٞها اإلااصيت ؤو الٗى ٠اإلاضعسخي ٧ل ما مً قإهه ؤن يسل ٠بهماجه ٖلى الجؿض مً يغب
ؤو ظغح ؤو اٚخهاب ؤو مـ مً ٢بيل ال٣ظ ٝو الؿب و التهضيض و الابتزاػ الخسغيب و َى بظل ٪بيظاءو يغع ٢ض يهيب
اإلاخٗلم ؤو اإلاٗلم بُغي٣ت ؤو ؤزغي ماصيا.
أقٍاُ الػىل:
بن ازخال ٝالجهت اإلاؿاولت ًٖ الٗى ٠ؤصي بلى حٗضص ؤق٩اله٣ٞ،ض ي٩ىن مً ألاؾخاط يض الخلميظ ؤو الٗ٨ـ ؤو مً
الخلميظ يض الجهاػ ؤلاصاعر للماؾؿت التربىيت( اإلاضيغ،مؿدكاع التربيت،اإلاؿاٖضون التربىيىن ،الٗما، ٫ؤلاصاعيىن)ؤو مً
َغ ٝؤخض َاالء يض الخلميظ ؤو مً الخلميظ يض َيا٧ل اإلااؾؿت ٦بىاء،ومً َىا ؾيخُغ ١في َظا اإلابدض بلى ؤق٩ا٫
الٗى ٠اإلاؿلِ ٖلى ا٫جلميظ مً َغ ٝألاؾخاط،وؤق٩ا ٫الٗى ٠اإلاؿلِ ٖلى ألاؾخاط مً َغ ٝالخلميظ.
ي٣ؿم ٖضص مً الباخشحن أقٍاُ الػىل بلى هىغحن:
 -1غىل مً زاعج اإلاضعؾت:مً الٛغراء ًٖ الىؾِ اإلاضعسخي ومً ألاَالي.
 -2غىل مً صازل اإلاضعؾت:بحن ؤٞغاص ألاؾغة التربىيت وٖى ٠يض ممخل٩اث وَيا٧ل اإلااؾـة  ،وما حهمىا َى الٗى٠
الىا ٘٢صازل خغم اإلااؾؿت التربىيت وَى ٦ما يلي:
أقٍاُ الػىل يض الخلمُظ:
* الػىل الجؿضي:وَى الظر يٗغٞه ظل الباخشحن باؾخسضام ال٣ىة الجؿضيت بك٩ل مخٗمض اججاٍ آلازغيً مً اظل
بيظائهم وبلخا ١ؤيغاع ظؿميت لهم،وطل٧ ٪ىؾيلت ٖ٣اب ٚحر قغٖيت مما رئصر بلى آلاالم وألاوظإ واإلاٗاهاة الىٟؿيت
ظغاء جل ٪ألايغاع،ويٗغى صخت الُٟل للخُغ.

 - 1صالح الدين شروخ  :مرجع سابق  ،ص.72

 -2إبراىيم نصار :علم االجتماع التربوي  ،دار اجليل بريوت ومكتبة زائد العلمية ،عماف ،مل يذكر تاريخ النشر ،األردف ،ص.71

 -3مراد زعيمي  :مرجع سابق  ،ص.140
173

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

يٗخبر الٗى ٠الجؿضر ألاؾلىب ألا٦ثر اؾخٗماال في التربيت اإلاضعؾيت الخ٣ليضيت ٖمىما ٞهى ي٣ىم ٖلى ٖال٢ت ال مؿاواة
ؤؾاؾيت ججٗل الخلميظ زايٗا للمٗلم في ٧ل الٓغو ٝوممخشال لؿلُخه اإلاؿذمضة مً ٖمله ووْيٟخه وج٣ضمه في
الٗمغ.وَى ؤؾلىب جسىي ٠للخهىٖ ٫لى الُاٖت والاؾخجابت لؤلوامغ الهاصعة مً ؾلُت ٖليا هي اإلاٗلم،وطل ٪في ٧ل
الٓغو ٝم٘ وظىب اخترام ٢غاعاجه ألاخاصيت،ولٗل ويىح مٟهىمه ال يضٖى بلى وظىص جبايً وازخالٞاث واضخت،و٢ض يبرػ
الٗى ٠اإلاضعسخي في نىعجحن ؤؾاؾيخحن بما ؤن ي٩ىن ٖىٟا ٞغصيا ؤو ٖىٟا ظماٖيا.ومً مٓاَغٍ ؤههٖ(:ى ٠خغ٧ي يكاع٥
1
ٞيه الجؿض،وي٩ىن في ق٩ل مٓاَغ خغ٦يت ٧الًغب والاٖخضاء والهجىم).
ويًي ٠بليه– حىاص صوٍَ(:-الخغ ١وال٩ي بالىاع ،الغٞـ باألعظل ،الخى ، ٤لي ؤًٖاء الجؿم  ،لُماث  ،ع٦الث،الض٘ٞ
2
الًٗي).. ٠
*الػىل الىكس ي:بطا الٗى ٠الجؿضر ْاَغا يم ً٨ا٦دكاٞه بؿهىلت ويؿغ ٞ ،ةن الٗى ٠الىٟسخي زُغٍ ؤٖٓم ؤزغا ٖلى
الىْاث ٠الؿلى٦يت والىظضاهيت والجؿضيت والظَىيت للمخًغع الًٗي ٠ؤمام مً يمل ٪ال٣ىة والؿيُغة .
ويٗغٞه الباخشىن بإهه يخم مً زالٖ ٫مل ؤو الامخىإ ًٖ ال٣يام بٗمل وَظا و ٤ٞم٣اييـ مجخمٗيت ومٗغٞت ٖلميت
للًغع الىٟسخي و٢ض جدضر جل ٪ألاٗٞاٖ ٫لى يض شخو ؤو مجمىٖت مً ألاشخام الظيً يمخل٩ىن ال٣ىة والؿيُغة
لجٗل َغ ٝمخًغع،ومً ؤَم مظاَغٍ:
 الاػصعاء وَى جهغ ٝيجم٘ بحن الغ ٌٞوالظ،٫مشل ؤن اإلاضعؽ مؿاٖضة الُٟل ويغ ٌٞالُٟل هٟؿه  ،ؤو ؤن يىاصيباؾم يدِ مً ٢ضعٍ.
 التهضيض وؤلايظاء الجؿمي للُٟل ؤو الخسلي ٖىه بطا لم يؿل ٪ؾلى٧ا مٗيىا . الٗؼلت ٗ٦ؼ ٫الُٟل ًٖ مً يدب ؤو ؤن يتر ٥مضة َىيلت بمٟغصٍ ؤو يمى٘ مً الخٟاٖالث الاظخماٖيت م٘ عٞا٢ه. الاؾخٛال ٫والٟؿاص ٦دصجي٘ الُٟل ٖلى الٗى ٠والاهدغا ٝمشل حٗليمه ؾلى٧ا بظغاميا ؤو جغ٦ه م٘ مً يصجٗه ٖلىالدؿغب مً اإلاضعؾت.
 ومً اإلآاَغ ألازغي:البروص الٗاَٟي،الهغار،الاتهامٖ،ضم الا٦ترار،الالمباالة،ع ٌٞوٖضم ٢بى ٫الٟغصٞ ،غى آلاعاءبال٣ىة وهي ٦ما يٓهغ(:ؤٗٞا ٫ال يكاعٞ ٥حها الجؿض بال مً زال ٫ألٗٞا ٫ؤو خضور مكاٖغ الًٛب التي حك٩ل مىٟ٢ا
ٖىيٟا و٢اؾيا،وي٩ىن ٖاصة ٖلى ق٩ل قخاثم و٢ظ ٝوتهضيض).3
* الػىل الخىانلي:و الظر يُلٖ ٤ليه بٌٗ الباخشحن–الٗى ٠التربىر،-وهي جل ٪الخإزحراث الؿلبيت لٛياب الخىاع بحن
اإلاخٗلم (الخلميظ) واإلاٗلمٞ،يهبذ الالخىاع ٖى ٠جىانلي،وَى الٛالب في اإلاضاعؽ الخ٣ليضيت التي جدب٘ ؤؾلىب الخل٣حن
والخكى ؤزىاء الٟٗل الخٗليمي ؤو الخىانل صازل الىخضة الهٟيت،بن ٖضم الخٗبحر ًٖ ألا٩ٞاع والتي جب٣ى خبيؿت

 -1كنزاي زلمد فوزي :مرجع سابق ،ص.217
 -2جواد دويك :العنف ادلدرسي  ،ادلعهد مرة للعلوـ والتكنولوجيا واالستثمار على االنرتنيتwww.morah.com .
 -3كنزاي زلمد فوزي :مرجع سابق  ،ص .216
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الالقٗىع والٗ٣ل الباًَ،وٚياب ٞغم َغح الخهىعاث وألا٩ٞاع يٗغى اإلاخٗلم لل٨بذ  ،ولٗل مبرعاث طل ٪يي٤
الى٢ذ اإلاسهو للماصة الضعاؽيت وال٨م الهاثل مً اإلاىاهج واإلا٣غعاث وٖضم بإلاام ألاؾخاط باإلادخىي الخٗليمي للماصة.
* الخدغف الجيس ي:وَى ما يٗغ ٝباالجها ٫الجيسخي بحن َٟل ورال ٜمً ؤظل بعياء عٚباث ظيؿيت ٖىض ألازحر
مؿخسضما ال٣ىة ؤو ٖضم هطج الُٟل و٢لت وٖيه لُبيٗت الٗال٢ت الجيؿيت،وحهض ٝبلى الخٜعيغ بالخلميظ وزضف
خياءٍ،ومً ؤمشلخه٦:ك ٠ألاًٖاء الخىاؾليت هؼٕ اإلاالبـ،اإلاالَٟت واإلاالمؿت الجيؿيت،الخل ٟٔبإلٟاّ ظيؿيت
ؾى٢يت،الاٚخهاب.
* ؤلاَماُٖ :ضم جلبيت عٚباث الُٟل ألاؾاؾيت لٟترة ػمىيت َىيلت وؿبيا،و٢ض ي٩ىن بَما ٫م٣هىص وبَماٚ ٫حر م٣هىص .
* الخسغٍب اإلاخػمض للممخلٍاث :و َى مً ؤق٩ا ٫الٗى ٠الٟغصر،وييب٘ ٚالبا مً ٞكل الُالب ونٗىرت مىاظهت الىٓام
اإلاضعسخي والخإ٢لم مٗه.
أقٍاُ الػىل يض ألاؾاجظة :وَىا ي٩ىن اإلاخًغع َى ألاؾخاط ؤو اإلاٗلم ،وجبرػ مً ؤَم ؤق٩ا ٫الٗى : ٠اللٟٓي (ال٨الم
البظرء،الكخم،التهضيض،الخسىي،٠الىبز باألل٣اب،)...والٗى ٠الجؿضر ( الًغب،الخٗىي ، ٠الاٖخضاء ٖلى ؤَٟاله)...
والٗى ٠اإلااصر( جدُيم اإلامخل٩اث الصخهيت للمٗلم ٧الؿياعة.)....ومً ؤق٩ا ٫الٗى ٠اإلاؿلِ ٖلى ألاؾاجظة ؤيًا ما
يخٗغيىن له مً حٗىي ٠مً زاعط اإلاضعؾت ٖلى ؤيضر مجمىٖت مً البالٛحن ؾىاء ٧اهىا جالميظ ٢ضامى اهُٗ٣ىا ؤو َغصوا
مً الىخضاث الهٟيت  ،خيض يإجىا هٟي ؾاٖاث الضوام ؤو ؤزىاء الخغوط مً خغم اإلااؾؿت الخٗليميت مً ؤظل ؤلاػٖاط ؤو
الخسغيب ؤو ببغاػ الًٗالث  ،وبن ٧ان َظا الٗى ٠ألازحر ٞغصيا،ول٨ىه ٢ض يهبذ ظماٖيا ٖىضما يجئ ألاولياء للمضعؾت
ٞيٗخضون ٖلى ألاؾاجظة ونْم اإلااؾؿت مؿخسضمحن ٧ل ؤق٩ا ٫الٗى ٠مً الجؿضر بلى اللٟٓي.
جأزحر الػىامل اإلاضعؾُت:
بن ؤلابضإ َى ابً اإلاىَبت والٗلم،وخٓىّ ألامم مً اإلاىاَب ٢ليلت ول ً٨باب الٗلىم مٟخىح يدخاط بلى بيئت جخد ٤٣في
زًمها الىزبت الخًاعيت وؤلابضاٖيت لؤلمت،ولٗل ؤَم َظٍ البيئاث هي المصعؾت بٗض بيئت ألاؾغة مباقغة .
بن اإلاضعؾت في صوعَا الخٗليمي والتربىر يم٨جها ؤن جلٗب صوعَا الٟٗا ٫واإلاخ٩امل م٘ اإلااؾؿاث ألازغي في جد٣ي٤
الاوسجام الاظخماعي ورالخالي جد٣ي٢ ٤ىة الضولت ، 1وختى جلٗب اإلاضعؾت َظا الضوع الهام والخُحر مً الًغوعر جدهحن
الظاث بال٣يم ألانيلت وؤن جخىٞغ الخ٣ى ١اإلاٗىىيت واإلااصيت والش٣اٞيت للمٗلم واإلاخٗلم وختى للمضعؾت ٦بىاء ٞحزي٣ي،بن
للمضعؾت ٢ىة جإزحر باليؿبت للٟغص وللمجخم٘ ٞ ،هي اإلادضص الغثيسخي إلاؿخ٣بل ألامت مً زالٖ(: ٫مليت جٟاٖل مٗغفي
ووظضاوي يغرِ بحن اإلااضخي والخايغ ورحن الىا ٘٢والخُل٘ ورحن اإلاىظىص واإلايكىص ؤجها ؤصاة اإلادآٞت ٖلى ٦يان الضولت
واؾخمغاعَا ب٩ل م٣ىماتها و٢يمها ومشلها ومٗخ٣ضاتها وجغاثها ) 2بن مٟهىم اإلاضعؾت يخٗضي الدجغة واإلاىًضة والؿبىعة
وٚحرَا مً ؤصواث الخٗليم بلى (خ٣ي٣ت اإلاضعؾت الغؾالت التي جدىنل وظىصَا في بىاء شخهيت الٟغص وحٗمي ١اهخماثه
وجؼويضٍ بالٗلىم واإلاٗاعٟٞ، 3)ٝي اإلاضعؾت وٗلم الٟغص ٦ي ٠يخإ٢لم م٘ مجخمٗه بمٗجى ؤن وٗىصٍ الىٓام ويبِ الىٟـ
 -1زلمد اجلاليل :مجلة العصر ( من أجل منظومة ناجحة )  ،العدد  ، 7السلسلة الرابعة  1 ،ماي  ، 997ص . 17

 -2حامت غندير :مجلة العصر ( المدرسة والمجتمع جدلية التأثر والتأثير )  ،العدد  . 7السلسلة الرابعة  1 ،ماي  1997ص . 20
-3ادلرجع السابق  ،ص . 20
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 )384-322تهض ٝبلى بٖضاص الٟغص ٦ما
ومٗغٞت خضوص الخغيت الصخهيت وخ٣ى ١آلازغيً 1بطا ٧اهذ التربيت ٖىض أعؾُى (
 )1111يغي ؤن نىاٖت الخٗليم هي ؤقغ ٝالهىاٖاث
-1095
حٗض البظعة للٛغؽ ٞ ،هي ٖمليت جيكئت وجُب٘ ٞةن الؿؼالي (
ٞ )1804التربيت هي التي جىمي وجغقي ظمي٘ ؤوظه ال٨ما ٫في
-1724
وٚغيها الًٟيلت والخ٣غب بلى هللا،ؤما ئًماهىٍل ًاهذ (
ٞ )1778حري ؤهه ليـ ٖلى الخلميظ ؤن يخٗلم وٖ ً٦٫ليه ؤن ي٨دك ٠الخ٣اث٤
-1712
الٟغص،بيىما حىن حاى عوؾى (
بىٟؿه.2
ٞاإلاضعؾت جماعؽ الٗضيض مً ألاؾاليب الىٟؿيت والاظخماٖيت في ٖمليت الخيكئت الاظخماٖيت ومجها زانت:3
 صٖم ال٣يم الؿاثضة في اإلاجخم٘ بك٩ل مباقغ ونغيذ في مىاهج الضعاؾت. جىظيه اليكاٍ بديض ياصر بلى حٗليم ألاؾاليب الؿلى٦يت الاظخمإيت اإلاغٚىب ٞحها وحٗلم اإلاٗايحر الاظخماٖيت وؤصواعَا. الٗمل ٖلى ُٞام الُٟل اهٟٗاليا ًٖ ألاؾغة. ج٣ضيم هماطط ًٖ الؿلى ٥الاظخماعي الؿىر. الشىاب والٗ٣اب جماعؾهما الؿلُت اإلاضعؾيت في حٗليم ال٣يم والاججاَاث واإلاٗايحر وألاصواع الاظخماٖيت. ٢يام اإلاضعؽ بضوع اظخماعي صاثم الخإزحر في الخلميظ.ويغي الٗضيض مً الٗلماء ؤن التربيت ٖمليت ج٨ي ٠ألن ؤؾاؽ الب٣اء َى الخ٨ي ٠ؤر ال٣ضعة ٖلى اإلاالثمت بحن الٓغوٝ
الجؿضيت والىٟؿيت ورحن الٓغو ٝالخاعظيتٞ ،الخياة ج٣ىم ما صام الخ٨ي٢ ٠اثما. 4
ٞالتربيت بهظا اإلاٗجى ٖمليت ج٨ي ٠وجٟاٖل بحن ؤلاوؿان ومديُه بديض ي٩ىن الٟغص ٞاٖال ومىٟٗال،مداوال ؤن ي٣ضم للترار
ؤلاوؿاوي قيئا ظضيضاٞ،التربيت تهض ٝبلى جُىيغ َا٢اث الٟغص الجؿضيت والٗ٣ليت والىٟؿيت يمً الٓغو ٝاإلاالثمت ،5وهي
جخم صازل ألاؾغة وفي اإلاضعؾت وفي اإلاجخم٘ الىاؾ٘.
اإلاماعؾاث التربىٍت الخاَئت :
جماعؽ اإلاضعؾت ٢ ًٖ -هض ؤو ًٖ ٚحر ٢هض -مماعؾاث زاَئت في حٗليم وجغريت اليلء (وبن َظا الخىظه يدمل
اإلاؿاوليت للمضعؾت مً هاخيت زل ٤اإلاك٩لت وَبٗا مً هاخيت يغوعة الخهضر لها ووي٘ الخُِ إلاىاظهتها والخض مجها
ٞ،يكاع بلى ؤن آزاع هٓام اإلاضعؾت ب٩امله مً َا٢م اإلاٗلمحن والمزخهحن وؤلاصاعة في ٖال٢اث مخىجغة َىا ٫الى٢ذ وما يا٦ض
طل ٪ؤن – َىعبدـ – اؾخيخج مً بدشه ؤن الؿلى٦ياث الٗىيٟت هي هخاط اإلاضعؾت) 6و يم ً٨ط٦غ بػٌ ألاؾالُب التربىٍت
الخاَئت التي جماعؽ في اإلااؾؿاث التربىيت :
 -1حيي زلمد نبهاف  :مرجع سابق  ،ص. 176

 -2عبد اهلل الرشداف ونعيم جعنيين:المدخل إلى التربية والتعليم ،دار الشروؽ للنشر والتوزيع ،مل يذكر تاريخ النشر،عماف ،األردف،ص . 12
 -3عبد احلافظ سالمة :علم النفس االجتماعي ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  ،عماف،األردف،2007،ص.51-50

 -4إيلني دمعة صعب :التربية والتعليم والعنف المدرسي،مركز الدراسات أماف،عماف،األردف، 2004 ،ص . 2
 -5إيلني دمعة صعب  :مرجع سابق  ،ص . 3
 -6حيي زلمد نبهاف  :مرجع سابق  ،ص .174
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 الاوػؼالُت  :وَظا خا ٫اإلاضعؾت الخ٣ليضيت خيض هٟؿها ًٖ اإلاديِ الاظخماعي ٞخخ٣ى ًٖ ٘٢طاتها. الغحػُت:وهي الخمؿ ٪بما َى ٖليه ال٣ضيم وع ٌٞالجضيض زانت ٖىض بٌٗ اإلاٗلمحن واإلاضيغيً٩ٞ،ل ٢ضيم مٟيض ها٘ٞو٧ل ظضيض ٚاػر ياع.
 التر٦حز ٖلى مؿخ٣بل الخلميظ صون الىٓغ بلى خايغٍ ومؿخ٣بله مخىاؾحن ؤن الخايغ ٚغؽ اإلااضخي واإلاؿخ٣بل ظجيالخايغ ؤر ٖضم الاهُال ١مً خاظاث وميىالث الُٟل.
 ٖضم بصعا ٥ؤن للُٟل ٚغاثؼ وخاظاث هٟؿيت ال بض ؤن جيكِ وحصج٘ بض ٫ؤن جصبِ وجؼَض،وله صواُٞ ٘ٞغيت البض ؤنحكب٘.
 ٖضم بصعا ٥الخهىنيت والٟغو ١الٟغصيت لضي اإلاغاَ٣حن زانت مً الىىاحي الٗ٣ليت والجؿضيت واإلاؼاظيت ختى ىمًالٗاثلت الىاخضة،وَظٍ الٟغو ١جخجلى في الاؾخٗضاصاث وال٣ضعاث والؿماث والظ٧اء والاهدباٍ وؤلاصعا ٥والخظ٦غ واليؿيان.
ويم ً٨ؤن هظ٦غ ؤيًا:
 -1البىاء الكحزًهي للمإؾؿت التربىٍت:خيض ؤن ٖضم وظىص مؿاخاث زًغاء و٢اٖاث واؾٗت عخبت  ،ورىاء َىضسخي ٚحر
مالثم ياصر بلى جىامي الٗى.٠
 -2الككل الضعاس ي  :يغي مٗٓم عظاالث التربيت ؤن مً ؤَم ؤؾباب الٗى ٠اإلاضعسخي ؤلازٟا ١الضعاسخي ( الغؾىب)،يغي
 %65.5مً مجغمي ألاخضار لم يى٣ٞىا في صعاؾتهم وهٟـ
الٗضيض مً الباخشحن مجهم– َىٍغ -الظر وظض في بدىزه ؤن وؿبت
الىديجت ج٣غيبا يا٦ضَا بدض ٢ام به – بحناَُل،-ومً ؤؾباب الٟكل يظ٦غ الٗلماء يٗ ٠اإلاؿخىي الظَجي وال٨ؿل
،ويٟؿغ الٗالم – ٢لى -٥ؾبب ؤلازٟا ١الضعاسخي بالٗ٣ىراث التي ٧ان يخٗغى لها الخالميظ مً مٗلمحهم بؿبب الخإزغ ًٖ
اإلاىاٖيض والٗىاص وؾىء الاهًباٍ.1
-3عةِـ اإلاإؾؿت :خيض جغي – اًلحن صمػت نػب – ؤن يٗ ٠شخهيت عثيـ اإلااؾؿت التربىيت،وٖضم ٢ضعجه ٖلى
الدؿيحر الخؿً وٖضم الاوسجام في ألاصاء التربىر وؤلاصاعر ججٗل الٗال٢ت بحن الٟاٖلحن التربىيحن ٚحر ميسجمت وٚحر
مخىاػهت مما يسل بالٗمليت الخٗليميت٦ ، 2ما ؤن الدؿيحر الاؾدبضاصر للماؾؿت التربىيت يىلض مماعؾاث هٟا٢يت مبييت ٖلى
 1939خى ٫جإزحر ألاهماٍ
ا٫ج٩ل ٠واإلاغاوٚت وفي ٦شحر مً الخاالث مدؿمت بالٗى .٠و٢ض ؤ٦ضث صعاؾت – 3يحرث لُكً – ؾىت
اإلاسخلٟت مً ال٣ياصة ٖلى ظى الٟهل الضعاسخي،خيض وظض ؤجها طاث ؤَميت ٦بحرة في مجا ٫الخيكئت الاظخماٖيت ن ٟٞي َظٍ
الضعاؾت جم ج٣ؿيم ٖضص مً ألاَٟا ٫الظ٧ىع ممً جتراوح ؤٖماعَم خى ٫ؾً الؿىىاث الٗكغ بلى مجمىٖاث٧،ل
مجمىٖت م٩ىهت مً زمؿت ؤٞغاص وطل ٪في ؤهضيت اليكاٍ الترويخي ووػٖىا ٖلى ٖضص مً ال٣اصة٧،ل٧ ٠ل ٢اثض بإن يدب٘ في
حٗامله م٘ َاالء الهبيت ؤخض ألاهماٍ ال٣ياصيت الخاليت:همِ صي٨خاجىعر حؿلُي– همِ صيم٣غاَي–همِ الخغيت اإلاُل٣ت
ؤو الدؿامذ اإلاُل ،٤و٢ض ؤؾٟغث الىخاثج ٖلى ؤن الىمِ الضيم٣غاَي ؤًٞل مً الىمُحن آلازغيً خيض ٧ان الهبيت ؤ٦ثر
بهخاظا ختى في ٚيبت ال٣اثض وؤ٦ثر ؾٗاصة م٘ بًٗهم البٌٗ وم٘ ٢اثضَم وؤ٢ل ٖضواهيت،بيىما الخدغع اإلاُل ٤ؤصي بلى
 -1دردومسكي :الموجز في علم اإلجرام ،ديواف ادلطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر ،مل يذكر تاريخ النشر ،ص . 196
 -2ايلني دمعة صعب  :مرجع سابق . 8

 - -3عبد الرمحن العيسوي  :سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،ط ، 1دار الفكر العريب – بريوت – لبناف ، 2005 ،ص .12
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خالت مً الٟىضخى وٖضم الىٓام وػياصة اإلالل وؤ٢ل ٟ٦اءة وؤ٦ثر ميال بلى الصجاع،ؤما ؤَٟا ٫اإلاضعؾت الاؾدبضاصيت ٩ٞاهىا
ؤ٦ثر ؾلبيت وجمغصا وٖهياها وٖضواهيت في جٟاٖلهم الجماعي وؤ٢ل بهخاظا في ٚيبت ال٣اثض.
 -3اإلاػلم :يغي– غمغ بكحر َىٍبي–1ؤن مؿاوليت الٗى ٠ج ٘٣بالضعظت ألاولى ٖلى اإلاٗلم الظر يخُلب بٖضاصٍ وازخياعٍ
بٖاصة هٓغ،خيض ؤنبذ مً الًغوعر جغظمت الكغوٍ اإلاىيىٖت الزخياع مٗلمي اإلاؿخ٣بل ب٩لياث بٖضاص اإلاٗلم بمسخل٠
ؤهماَها بلى آلياث ٖمل خ٣ي٣يت م٘ بٖاصة نياٚت اإلادخىياث الضعاؾيت،باإلياٞت بلى مماعؾت ؤؾاليب جغرىيت ٚحر ؾليمت
ٗ٦ضم ج٣ضيغ الخلميظ والىٓغ بليه ٦ةوؿان ،والتر٦حز ٖلى ظىاهب الًٗ ٠لضي الخلميظ واإلابالٛت في اهخ٣اصٍ وحٗىيٟه،و٢لت
الاَخمام بالخلميظ مما ياصر به بلى مماعؾت الٗى ٠للٟذ الاهدباٍ ،وبٗض اإلاؿاٞت بحن اإلاٗلم واإلاخٗلم والخى ٝمً ؾلُخه
مما يدى ٫صون مداوعجه ؤو مىا٢كخه،باإلياٞت بلى ؤؾاليب الخل٣حن الخ٣ليضيت التي يٗخمصَا اإلاغرىن والتي حٗي ٤الخىانل
وال جلبي خاظياث الخلميظ،ويغي – غمغ بكحر َىٍبيٞ– 2مً اإلاماعؾاث التي يلجإ بلحها اإلاٗلم وجؼيض في مىخى الٗى ٠اإلاضعسخي
هظ٦غ :ؾيُغة لٛت التهضيض والىٖيض ٖلى لٛت الخىاع،الخٛيب اإلاخ٨غع مما ي٣لل مً ٞغم مخابٗت اإلاىاهج الضعاؾيت ورالخالي
الغؾىب  -الضعوؽ الخهىنيت التي حٗخبر وؾيلت ي ِٛجماعؽ لجلب الخالميظ لخٗاَحهاٖ -ضم جىظيه الٗ٣اب ألصخاب
الىٟىط مما يسل ٤هؼٖت الخ٣ض وال٨غاَيت والغٚبت في الاهخ٣ام لضي آلازغيً.
 -4الػالناث اإلاضعؾُت  :ي٣هض بها ٧ل الؿلى٦ياث اإلاضعؾيت والخٟاٖل بحن الٟاٖلحن التربىيحن ٝر الىؾِ اإلاضعسخي،ومً
ؤَم َظٍ اإلآاَغ ما ؤبغػ الٗضيض مً الباخشحن :
 الػالناث اإلاخىجغة ويثرة الخؿحراث:وجخمشل زانت الخٛيحر اإلاؿخمغ للؿلُت اإلاضعؾيت ألن الخٛيحر يدضر َغي٣ت ٖملظضيضة يهٗب ج٣بلها مما ياصر ٖلى الخمغص واإلا٣اومت،واؾدبضا ٫مٗلم بأزغ مما ياصر بلى حٛحيع ؤؾاليب الخضعيـ وٚالبا
ما ياصر ٦ظل ٪بلى الغ ٌٞمً ٢بل اإلاخٗلمحن،نضوع ٢غاعاث جسو اإلاخٗلم صون ؤن ي٩ىن له الخ ٤في اإلاكاع٦ت في
اجساطَا٦،ما ؤن يٗ ٠الاجها ٫ؤو اوٗضامه بحن الٟغي ٤التربىر وؤلاصاعر والخالميظ مً قإهه بخضار الُ٣يٗت بحن
مسخل ٠الٟاٖلحن صازل الىؾِ اإلاضعسخي.
 اإلاىار التربىي الػام للمإؾؿت :ويخمشل في ٖضم ويىح ال٣ىاهحن واإلاٗايحر اإلاٗخمضة في اإلااؾؿت الخٗليميت ،وا٦خٓاّالخالميظ في الىخضاث الهٟيت،الىٓغة الخ٣ليضيت للمٟاَيم وألاؾاليب التربىيت مً َغ٧ ٝل الٟاٖلحن التربىيحن باٖخباع ؤن
اؾخسضام الٗى ٠وال٣ؿىة هي مً ؤؽاليب التربيت الىاجخت.
باإلياٞت بلى ٖىامل ؤزغي هظ٦غ مجها:الاٖخماص في الخ٣ييم الٗام للخالميظ ٖلى مٗايحر ؤزغي ٧اإلاغ٦ؼ الاظخماعي للىالضيً
وؤصخاب الىٟىط بض ٫م٣اييـ الٟ٨اءة وال٣ضعة لضي اإلاخٗلمحن،وؾٗت اإلااؾؿت الخٗليميت م٣اعهت م٘ مىاعصَا البكغيت مما
يهٗب مً مهمت معا٢بت الخالميظ ومالخٓت ؾلى٧اتهم ،وؾهىلت الاجها ٫بحن اإلاغاَ٣حن وطل ٪عاظ٘ ٖلى الخض ٤ٞؤلاٖالمي
والخُىع الخ٨ىىلىجي

 -1عمر بشري طوييب:التدريس والصحة النفسية للتلميذ،الدار اجلماىريية للنشر والتوزيع واإلعالف،ـصراتة،ليبيا ، 1992،ص . 7
 ادلرجع السابق ،ص . 42178
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٦ما يغي – عقضي شخاجت أبى ػٍض –1ؤن َىاٖ ٥ضة ٖىامل مغجبُت باإلاضعؾت والجى اإلاضعسخي الؿاثض وريئت الٟهل ومٗاملت
اإلاضعؾحن وٚضاعة اإلاضعؾت والٗال٢اث صازل اإلااؾؿت جاصر بلى الٗى ٠وٖضم اهضماط الخلميظ وجىا٣ٞه م٘ بيئت اإلاضعؾت
ويظ٦غ مً جل ٪الػىامل :
خغمان الخلميظ مً الخياة الاظخماٖيت صازل اإلاضعؾت مما يٗى ١همىٍ ويؿهم في هٟىعٍ مجها وقٗىعٍ باإلالل وحُٗل همىٍالضعاسخي زانت ؤمام ٖضم مالثمت اإلاىاهج الضعاؾيت للمغاخل ال٘مغيت للخلميظ وٚلبت ؤؾلىب الخل٣حن – ٖضم الاَخمام
باألوكُت الغياييت لٗضم جىٞغ ؤما ً٦مماعؾتها ؤو ٖضم جىٞغ اإلاٗلم ال٠٨ء مما ال يديذ للُٟل الٟغنت لخٟغيَ ٜا٢اجه
مما يؿهم في ٦غَه وهٟىعٍ مً اإلاضعؾت .
 يٗ ٠اللىاثذ اإلاضعؾيت الخاليت للخٗامل بدؼم م٘ ْىاَغ الٗى ٠والاهدغا.ٝ– ٚياب ال٣ضوة والتربيت والخىٖيت في اإلاضعؾت– الخإزحر ٖلى اججاَاث الخلميظ بؿبب ٚياب الخىاع وي ِٛظماٖاث الؿىء
ووظىص الهغإ الىٟسخي.
– ٖضم جىٞغ اإلاىظهحن الىٟؿاهيحن والاظخماٖيحن في اإلاضاعؽ مما ياصر ٖلى بَما ٫اإلاضعؾحن في مىاظهت مك٨الث الخالميظ.
ناةمت المعاحؼ :
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 -13ببغاَيم ههاع  :غلم الاحخماع التربىي  ،صاع الجيل بحروث وم٨خبت ػاثض الٗلميت  ،لم يظ٦غ جاعيش اليكغ ٖ ،مان ،
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 -15مدمض الجاللي  :مجلت الػهغ ( مً احل مىظىمت هاجخت )  ،الٗضص  ، 7الؿلؿلت الغابٗت  1 ،مار 1997.
 -16خاجمٛىضيغ  :مجلت الػهغ ( اإلاضعؾت واإلاجخمؼ حضلُت الخأزغ والخأزحر )  ،الٗضص  . 7الؿلؿلت الغاب٘ة  1 ،مار 1997.
ٖ -17بض هللا الغقضان ووٗيم ظٗىيجي  :اإلاضزل ئلى التربُت والخػلُم  ،صاع الكغو ١لليكغ والخىػي٘ ،لم يظ٦غ جاعيش اليكغ،
ٖمان ،ألاعصن.
 -18بيلحن صمٗت نٗب  :التربُت والخػلُم والػىل اإلاضعس ي  ،مغ٦ؼ الضعاؾاث ؤمان ٖ ،مان  ،ألاعصن 2004. ،
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180

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

أزغ البرهامج الػالجي الىكس ي الجمااي في الامخىاع غً ؤلاصمان غلى
اإلاسضعاث غىض اإلاغاَو اإلاخمضعؽ
أ .قيهان غبض اإلاالَ/حامػت وَغان،الجؼاةغ

ملخو:
َضقذ َظٍ الضعاؾت بلى جهميم بغهامج ٖالجي هٟسخي ظماعي ؾلى٧ي في الامخىإ وز ٌٟؤٖغاى ؤلاصمان ٖلى
اإلاسضعاث ،لضي اإلاغاَ٣حن اإلاضمىحن اإلاخمضعؾحن ،وجبرػ بق٩اليت َظٍ الضعاؾت في الدؿائ ٫الخالي :ما ؤزغ البرهامج الٗالجي
الىٟسخي الجماعي في الامخىإ ًٖ حٗاَي اإلاسضعاثٖ ،ىض اإلاغاَ٣حن اإلاضمىحن اإلاخمضعؾحن؟
جإلٟذ خاالث الضعاؾت مً ألاٞغاص اإلاغاَ٣حن اإلاضمىحن ٖلى الخكيل واإلاىاص طاث الخإزحر الىٟسخي ،مً عواص اإلاغ٦ؼ
الىؾيِ لٗالط ؤلاصمان بىاليت الكل ،٠وج٩ىهذ خاالث الضعاؾت مً ؾبٗت( )07ؤٞغاص مً اإلاضمىحن؛ وَم ألاٞغاص
اإلاخىاظضون في اإلاغ٦ؼ ؤزىاء ٞترة بظغاء الضعاؾت .و٢ض اَخمذ الضعاؾت بمٗغٞت ؤزغ البرهامج الٗالجي الىٟسخي الجماعي
٦مخٛحر مؿخ٣ل ،والامخىإ ًٖ الخٗاَي ٦مخٛحر جاب٘ ،ولخد٣يَ ٤ظا الهض ٝجم اؾخسضام ٢اثمت حصخيو الاٖخماص ٖلى
اإلاىاص اإلاسضعة وؾىء الاؾخسضام (٦ )DSMIVخُبي٢ ٤بلي وبٗضر لخدضيض مؿخىي الامخىإ في ؤٖغاى ؤلاصمان.
وألٚغاى الضعاؾت جم اؾخسضام اإلاىهج الٗياصر بإصواجه اإلاسخلٟت( ،صعاؾت الخالت ،واإلا٣ابلت الٗياصيت ،واإلاالخٓت
الٗياصيت) ،خيض زًٗذ خاالث الضعاؾت للخضعيب ٖلى البرهامج الٗالجي الجماعي ،و٢ض اؾخٛغ٢ذ هدى قهغيً بىا٘٢
ظلؿخحن ٧ل ؤؾبىٕ ،ومضة ٧ل ظلؿت ؾاٖخان ج٣غيبا في ازىتي ٖكغة ( )12ظلؿت ٖالظيت ،مً الٟترة اإلامخضة بحن
 ،2015وقهغيً للمخابٗت يخم ٞحها الخُبي ٤الخخابعي لل٣اثمت الدصخيهيت.
 2015و/06/08
/04/07
و٧ان مً ؤَم هخاثج البرهامج الٗالجي الىٟسخي الجماعي ؾلى٧ي ،ؤن له جإزحرا ٗٞاال لضي مٗٓم الخاالث الؿبٗت ( )7في
مؿاٖضتهم ٖلى الامخىإ ًٖ الخٗاَي ،واهسٟاى مؿخىي الاٖغاى ؤلاصماهيت والاوسخابيت لضحهم ،وججىيبهم الاهخ٩اؾت.
ٞالؼياصة اإلاخضعظت بالخدؿً ٧اهذ ملخىْت ؤزىاء وبٗض الجلؿاث الٗالظيت الجماٖيت .ويكحر َظا بلى ثؤزحر البرهامج الظر جم
جُبي٣ه في جسٟيٌ ؾلى ٥ؤلاصمان لضي خاالث ظماٖت مً اإلاغاَ٣حن ،خيض ٖمل البرهامج ٖلى ػياصة امخىإ اإلاضمىحن ًٖ
اإلاسضعاث ،و ا٢ىاٖتهم بٗضم ٞاثضتها.
الٍلماث اإلاكخاخُت :البرهامج الٗالجي الىٟسخي الجماعي ،الامخىإ ًٖ الاصمان ،اإلاسضعاث ،اإلاغاَ ٤اإلاخمضعؽ.
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مهضمت:
بن ؤلاصمان ٖلى ما ٞيه مً ؾلبيت ٞهى ْاَغة ظماٖيت بك٩ل ؤو بأزغ ،وؾىاء حٗاَى اإلاضمً اإلااصة مىٟغصا ؤم في
ظماٖتٞ ،ةن الؿلى ٥ؤلاصماوي يجظب ؤٞغاص َظٍ الٟئت بًٗهم بلى بٌٗ ،ؾىاء عظ٘ طل ٪بلى جمازل في الهٟاث ٢بل
الخىعٍ ،ؤو بلى َغي٣ت الخهىٖ ٫لى اإلاىاص ،ؤو ؤما ً٦الخٗاَي واإلاكاع٦ت في الخجغرت ،ؤو ٞغم الخجم٘ في مغا٦ؼ الٗالط،
٧ل طل ٪يسل ٤مجهم ظماٖت زانت بالًغوعة ،ومً َظا اإلاىُلٞ ٤ةن مٗٓم بغامج الٗالط والخإَيل جخم في ظماٖت ،ويٗض
الٗالط الىٟسخي الجماعي مً بحن ؤَم الىؾاثل الخضيشت لٗالط اإلاضمً ٖلى اإلاسضعاث.
 - 1ؤلاقٍالُت :هديجت إلاغخلت الىمى الؿغي٘ التي يلَضَا اإلاجخم٘ ؾىاء مً الىاخيت الا٢خهاصيت ؤو الاظخماٖيت ؤو
الٗمغاهيت ،هجض ٦شحرا مً قبابىا  -وختى ألاَٟا ٫واإلاغاَ٣حن -ؤنبدىا َضٞا ؾهال للى٢ىٕ في حٗاَي اإلاىاص اإلاسضعة .وحٗض
الجؼاثغ مً بحن الضو ٫التي حٗغ ٝاعجٟاٖا في مٗضالث الترويج والاؾتهال ٥للمسضعاث ،خيض ؤوضخذ الخ٣اعيغ الهاصعة
ًٖ الضيىان الىَجي إلا٩اٞدت اإلاسضعاث ،اعجٟاٖا في ٖضص اإلاؿتهل٨حن ؾىىيا ،ؤي ٠بلى طل ٪اهسٟاى ؾً اإلاؿتهل٪
للمسضعاث؛ ٣ٞبل ؾىىاث لم ي ً٨ي٣ل ًٖ ( 25ؾىت) ،وفي الـسمـ( )05ؾىىاث ألازحرة جم حسجيل ؤ٢ل مً طل ،٪خيض
1
ؤن َىا ٥خاالث ال ي٣ل ؾجها ًٖ ( 13ؾىت) ،وزانت في ألاوؾاٍ اإلاضعؾيت التي جيخمي بلى ٞئت اإلاغاَ٣حن.
وفي َظا ؤلاَاع ؤولذ الضولت اَخماما ٦بحرا لٟئت اإلاضمىحن الظيً وٗ٢ىا ضخيت ؤلاصمان ٖلى اإلاسضعاث ،خيض ٢امذ
بةوكاء مغا٦ؼ للٗالط ،زانت لٗالط ؤلاصمان ،في ؤٚلب والياث التراب الىَجي طاث الخجم٘ الؿ٩اوي ا٦٫بحر ،ؤَلٖ ٤لحها
اؾم  -اإلاغ٦ؼ الىؾيِ لٗالط ؤلاصمان – الخابٗت لىػاعة الصخت والؿ٩ان ،بهض ٝالٗالط الُبي والىٟسخي والى٢ايت مً
الاهخ٩اؾت لضي مضمجي اإلاسضعاث.
يشحر ٖالط ؤلاصمان الٗضيض مً الً٣ايا وؤلاق٩االث ،لٗل ؤَمها ٦ثرة الاهخ٩اؾاث بٗض اإلاغوع بالخبرة الٗالظيت ،بياٞت بلى
وظىص الٗضيض مً اإلاٟاَيم الخاَئت التي حؿىص الؿاخت الٗالظيت؛ مجها مشال ؤن جُهحر الجؿم مً ألاٖغاى الاوسخابيت
ي٣ىص بلى الخٗاَي ،وَىا يا٦ض "وًلغ"  Wiklarوآزغون ٖلى ج٨غاع خضور الاهخ٩اؾاث ٖ٣ب الخغوط مً اإلااؾؿاث
الٗالظيت التي يخم ٞحها جدغع اإلاخٗاَي مً اإلاسضع لٟترة ؤو ألزغي ،هاَي ًٖ ٪ؤن الغٚبت في الخٗاَي جٓل عٚبت ٢هغيت،
2
جض ٘ٞاإلاخٗاَحن بلى الاهخ٩اؽ ،زانت م٘ جىٞغ اإلاشحراث ٧األ٢غان ،وعاثدت اإلاسضع ،وؤما ً٦الخٗاَي ،وؤصواث الخٗاَي.
ومً زمت ؤنبدذ اإلاك٩لت بداظت بلى ٖالط هٟسخي ٗٞا ،٫هٓغا ل٩ل َظٍ الخدىالث التي جمذ في الؿىىاث ألازحرة ،مً
خيض اػصياص ٖضص اإلاخٗاَحن ،وحٗضص ؤهىإ اإلاسضعاث اإلاؿخسضمت واهدكاعَا بحن ٞئاث لم ج٢ ً٨ض اهدكغث بيجها مً ٢بل،
زانت ٞئت اإلاغاَ٣حن ،وٞخذ مغا٦ؼ ظضيضة للٗالط ،وألن الٗالط الُبي وخضٍ ال ي٣ىم بةقبإ اخخياظاث اإلاضمً الىٟؿيت
الضازليتٞ ،ةهه البض مً بصعاط الٗالط الىٟسخي يمً صاثغة اإلاٗالجت الىٟؿيت اإلاخ٩املت ،بط ؤنبدذ الخاظت جضٖى بلى
بظغاء صعاؾاث ،ووي٘ بغامج ٖالظيت هٟؿيت خضيشت٢ ،هض مداولت الخٗامل م٘ اإلاضمً ٖالظيا ،ونىال بلى مغخلت الكٟاء
الخام ،م٘ اؾدبٗاص ؤر وؿب ٖاليت في الاهخ٩اؾت ،ؤو الٗىصة للخٗاَي.

 -1دوالمية بويدي ،واقع تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري ،مجلة علوم اإلنسان والمجتمع ،العدد ( ،2012 ،)03ص .43
 - 2غاًل زلمد حسن ،العالج النفسي الجمعي بين النظرية والتطبيق  ،مصر ،2003 ،ص 189
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لظا ٞةن بزًإ مضمجي اإلاسضعاث مً اإلاغاَ٣حن يمً بغهامج ٖالجي هٟسخي ظماعي ؾياصر بلى حٗضص الؼوايا وال٣ىىاث
التي يؿخُي٘ اإلاغاَ ٤اإلاضمً اإلاخمضعؽ مً زاللها الخ٨م ٖلى ألامىع ،وج٣ييمها بُغ ١صخيدت ،هديجت للخٛحراث التي
جدضر في شخهيخه ًٖ َغي ٤جدؿحن هٓغجه لىٟؿه ولآلزغيً.
وٖلى يىء طل ،٪جىدهغ مك٩لت الضعاؾت في الدؿاؤُ الخالي:
 ما أزغ البرهامج الػالجي الىكس ي الجمااي في الامخىاع غً حػاَي اإلاسضعاث غىض اإلاغاَهحن اإلاضمىحن اإلاخمضعؾحن؟ورىاء ٖلى َظا الدؿائ٧ ٫اهذ قغيُت الضعاؾت ٧الخالي:
 يازغ البرهامج الٗالط رالىٟسخي الجماعي في مؿاٖضة اإلاضمىحن ٖلى الامخىإ ًٖ حٗاَي اإلاسضعاث ٖىض اإلاغاَ٣حن. -2أَضاف الضعاؾت :جداو ٫الضعاؾت الخاليت ؤن جبحن بىيىح مضي ٞاٖليت الٗالط الىٟسخي الجماعي في ٖالط خاالث مً
اإلاضمىحن اإلاغاَ٣حن اإلاىمضعؾحن في بخضي اإلاغا٦ؼ الٗالظيت .ويم ً٨بازخهاع بيجاػ ؤَضا ٝالضعاؾت ٦ما يلي:
1ـ الخٗغٖ ٝلى جإزحر البرهامج الٗالجي الىٟسخي الجماعي في الخ٣ليل مً خضة ؤلاصمان ،والخسٟي ٠مً ؤٖغايهٖ ،ىض ٖيىت
البدض مً مضمجي اإلاسضعاث اإلاغاَ٣حن اإلاخمضعؾحن.
2ـ حٗليم مغضخى ؤلاصمان مً اإلاغاَ٣حن بٌٗ الخ٣ىياث مً مهاعاث وؤؾاليب في الَ٠م والخٟؿحر والخداوع ،ججٗلهم ٢اصعيً
ٖلى مىاظهت عصوص الٟٗل الىٟؿيت لهظا اإلاغى ،وازخباع مضي ؤزغ َظٍ الخ٣ىياث الٗالظيت الىٟؿيت الجماٖيت في الخد٨م
ٖىض اهخ٩اؾخه.
3ـ جبهحر اإلاضمً اإلاغاَ ٤بدالخه ٢بل الٗالط؛ ليدؿجى له بصعا ٥ؤزغ البرهامج الٗالجي الىٟسخي وجُبي٣ه.
 -3أَمُت الضعاؾت :ج٨دؿب َظٍ الضعاؾت ؤَميتها مً زال ٫اإلاىيىٕ الظر جخهضي لضعاؾخه؛ وَى ال٨ك ًٖ ٠ؤلاصمان
ٖلى اإلاسضعاث لضي اإلاغاَ ٤اإلاخمضعؽ ،وٞدو جإزحر البرهامج الٗالجي الىٟسخي الجماعي اإلاهمم لٗالط ؤلاصمان ،ويخجلى
طل ٪مً زال:٫
1ـ بن الٗالط الىٟسخي الجماعي خضيض الًقإة ،وجُبي٣اجه في الجمهىعيت الجؼاثغيت في مجا ٫مٗالجت ؤلاصمان ،ال يؼا ٫يمً
خضوص يي٣ت ،خيض ؤن ٧ل اإلاماعؾاث الٗالظيت ؾىاء في اإلاؿدكٟياث الىٟؿيت الٗامت ،ؤو الٗياصاث الخانت ،ؤو مغا٦ؼ
ٖالط ؤلاصمان ،ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ظهىص ٞغصيت ال جدٓى باالَخمام مً ٢بل اإلاماعؾحن والباخشحن ،بديض حؿمذ جل٪
اإلاماعؾاث بةظغاء البدىر الٗياصيت.
2ـ بن َظٍ الضعاؾت ؾخاصر بلى حصجي٘ جُبي ٤البرامج الٗالظيت الىٟؿيت الجماٖيت في مٗالجت الاٖخماص ٖلى اإلاىاص
اإلاسضعة ،وظمي٘ الايُغاباث الىٟؿيت ،ختى ال جدضر لهم اهخ٩اؾت ،وَم مىخٓمحن في بغامجهم الٗالظيت ،وبهظا ظٗله في
عؤؽ ٢اثمت ألاؾاليب الٗالظيت الٟاٖلت في خاالث ؤلاصمان.
 .3بن َظٍ الضعاؾت جدبجى مىهج صعاؾت الخالت الظر ج٣ىم ٖليه مٗٓم الضعاؾاث الٗياصيت ،ويم٢ ً٨ياؾه ومالخٓخه
والخإ٦ض مً هخاثجه.
4ـ حؿاٖض الضعاؾت الخاليت  -في خا ٫هجاخها -اإلاٗالجحن الىٟؿاهيحن ٖلى ج٣ىرم ؤصاء ؤٖمالهم بٟ٨اءة وٖلم ،و ٤ٞبَاع
مجهجي ٖياصر ،بضال مً اإلاداوالث الٗكىاثيت الاعججاليت٦ .ما يم ً٨لهظٍ الضعاؾت ؤن جخىنل بلى م٣ترخاث حؿاٖض الضيىان
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الىَجي إلا٩اٞدت اإلاسضعاث ،باالقترا ٥م٘ وػاعة الصخت والؿ٩ان ،في بىاء اؾتراجيجيت وَىيت للى٢ايت والٗالط الجماعي من
الاٖخماص ٖلى اإلاىاص اإلاسضعة ،لهظٍ الٟئت اإلاهمت في اإلاجخم٘؛ ؤال وهي ٞئت اإلاغاَ٣حن ،ورالخالي الخىنيت باؾخسضامها،
وجٟٗيلها ،وبصعاظها يمً ألاوكُت الٗالظيت في مغا٦ؼ ٖالط ؤلاصمان.
5ـ .جدىاو ٫الضعاؾت ٖالط ؤلاصمان ٖلى اإلاىاص اإلاسضعة٧ ،ىهه مً ؤ٦ثر آلاٞاث اهدكاعا وزُغا ٖلى الٟغص واإلاجخم٘ ،واإلاهى٠
ٖلميا يمً ايُغاباث الخٗاَي وؤلاصمان ،م٘ بل٣اء الًىء ٖلى قغيدت َامت في بىاء اإلاجخم٘ وَم اإلاغاَ٣ىن ،والخٗغٝ
ٖلى زهاثههم الىٟؿيت ،بهض ٝالىنى ٫بلى نىعة واضخت للٗىامل التي جض ٘ٞجل ٪الخاالث بلى الاججاٍ هدى حٗاَي
اإلاىاص الىٟؿيت.
 -4الخدضًض ؤلاحغاتي إلاخؿحراث الضعاؾت:
أ .ؤلاصمان غلى اإلاسضعاث :يٗغ ٝؤلاصمان ٖلى اإلاسضعاث في َظٍ الضعاؾت بإهه خالت مً الاٖخماص الىٟسخي والجؿمي ،هاججت
ًٖ جٟاٖل اإلاغاَ ٤م٘ اإلااصة اإلاسضعة (الخكيل -والٗ٣ا٢حر) ،وجاصر بلى اؾخسضام ٢هغر لهظٍ اإلااصة اإلاسضعة بهىعة صوعيت
ؤو مخهلت ،وييخج ٖجها آزاع ؾلى٦يت وهٟؿيت وٖ٣ليت واظخماٖيت ،ويكٗغ بغٚبت ملخت و٢هغيت للٗ٣اع يًُغٍ بلى ؤن يؼيض
الجغٖت ،ختى يدهل ٖلى هٟـ الخإزحر ،ويٗاوي اإلاضمً مً ؤٖغاى حؿمى ؤٖغاى الاوسخاب.
ب .البرهامج الػالجي الىكس ي الجماايَ :ى بغهامج مسُِ ومىٓم ،يؿدىض بلى مباصت وٞىياث مدضصة ،جخٗل ٤بالجىاهب
اإلاٗغٞيت والؿلى٦يت والاهٟٗاليت ٖىض اإلاغاَ٣حن اإلاضمىحن ٖلى اإلاىاص اإلاسضعة ،الظيً جدكابه مك٨التهم وايُغاباتهم مٗا،
وطلَ ٪ب٣ا للبرهامج والجلؿاث الٗالظيت ،ويخًمً َظا البرهامج ال٣يام بمجمىٖت مً ألاوكُت والٗملياث اإلا٣هىصة،
ًٖ َغي ٤الخٟاٖل الاظخماعي ،م٘ اإلاجمىٖت خاالث الضعاؾت ،وبٌٗ اإلاىاقِ التي يخم جضعيبهم ٖلحها ،ويخٗلمىن ؤهماَا
ظضيضة مً الؿلى ،٥ؤو الخسٟي ٠مً ألاٖغاى اإلاغييت ،وب٦ؿابهم زبرة ٖالظيت مٟيضة ،والٗمل ٖلى مى٘ خضور
الاهخ٩اؾت بٗض اهتهاء البرهامج الٗالجي .ويسخبر ؤزغ البرهامج مً زال ٫جُبي ٤ج٣ىيم ؤزغٍ الظر حهخم بٟدو ما بطا ٧ان
البرهامج ؾببا في بخضار حٛحراث في الاججاٍ اإلاُلىب ،لخسٟي ٠ؤٖغاى ؤلاصمان لضي اإلاغاَ٣حن اإلاضمىحن ،ومؿاٖضتهم ٖلى
الامخىإ ًٖ حٗاَي اإلاسضعاث.
ج .الامخىاع غً ؤلاصمانَ :ى الخى ًٖ ٠٢حٗاَي اإلاسضعاث بغٚبت وبعاصة في الخٗافي والٗالط والخسلو مً الاصمان.
ويٗغ ٝؤلا٢الٕ ًٖ الاصمان بظغاثيا ،بإههٖ :باعة ًٖ اؾخجابت ي٣ىم بها الٟغص ،مً زال ٫بغهامج ٖالجي ،ووظىص ؤزغ بحن
ال٣ياؽ ال٣بلي والبٗضر.
ص .اإلاغاَهىن اإلاخمضعؾىنَ :م ألاٞغاص الظيً جتراوح ؤٖماعَم بحن ( 14ؾىت  19/ؾىت) ،الخايٗحن لخل٣ي الٗالط الُبي
والىٟسخي ،باإلاغ٦ؼ الىؾيِ لٗالط ؤلاصمان ٖلى اإلاىاص اإلاسضعة ؤزىاء ٞترة الضعاؾت بىاليت الكل ،٠وَم مً مؿخسضمي
هىٖحن ٞإ٦ثر مً ؤهىإ اإلاسضعاث ويؼاولىن الضعاؾت.
 -5أصواث ومىهج الضعاؾت :إلاا ٧اهذ َظٍ الضعاؾت جخٗل ٤بٓاَغة ؤلاصمان ٖلى اإلاسضعاث وٖالظها ،ولهٗىرت بظغاء ويبِ
ؤظىاء ججغيبيت ؤو قبه ججغيبيت بإٖضاص يخيؿغ مً زاللها اإلاٗالجت ؤلاخهاثيت اإلاىاؾبت(ٞئت اإلاغاَ٣حن الغاٚبحن في الٗالط)،
وإلاا للمى ٠٢ؤلا٧لييي٩ي مً نٟت حكاب ٪اإلاخٛحراث والٗال٢اث به ،بلى الخض الظر يجٗل اإلاٗالجت الخجغيبيت ؤمغا نٗبا في
ٚالب ألاخىا٣ٞ ،٫ض قاع ٥الُالب هٟـ الغئيت التي وظضَا الباخشىن مً ٢بل؛ في ؤن صعاؾت ؤمشلت ٢ليلت جاصر بلى
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اؾدبهاعاث ٢ض ال جهل بلحها صعاؾت ؤٖضاص ٦بحرة ،ومً َىا عؤي الُالب ؤيًا مالءمت اإلاىهج ؤلا٧لييي٩ي ومىاؾبخه لجىاهب
صعاؾخه؛ باٖخباعٍ مغ٦ؼا ٖلى الٟغص ،وحهض ٝبلى ا٫جىنل بلى ٞغوى ،ؤو الخ٨م ٖلحها بىاؾُت ٞىياث الٗمل ؤلا٧لييي٩ي
اإلاخمشلت في:
أ -صعاؾت الخالت :حٗخمض صعاؾت الخالت في بَاع اإلاىهج ؤلا٧لييي٩ي ٖلى خاالث بصمان اإلاسضعاث ٖىض اإلاغاَ٣حن في الضعاؾت
الخاليت ،هٓغا لهٛغ حجم ٖيىت ؤلاصمان ٖىض َظٍ الٟئت الغاٚبت في الٗالط٦ ،ما ؤن َظٍ الٗيىت  -ل٩ي يخم ٖالظها ؤو
جسٟي ٠ألاٖغاى ؤلاصماهيت لضحها -جخُلب صعاؾت مؿخٟيًت ومخٗم٣ت ،خى ٫ماضخي ؤٞغاص الٗيىت وخايغَم ،وما يمً٨
الخيبا به مً زال ٫مكغوٖاث في مؿخ٣بلهم ،وال يم ً٨ال٣يام بظل ٪بال مً زال ٫صعاؾت الخالت في بَاعَا ؤلا٧لييي٩ي.
و٢ض ٢امذ صعاؾت الخالت ٖىض الُالب ٖلى اؾخسضام ما يؿمى ب ـ(جهميماث بدض الخالت الىاخضة)ٖ ،لى خاالث ؤلاصمان
ٖلى اإلاسضعاث في الضعاؾت.
ب -اإلاهابلت الػُاصًت :اٖخمضها في صعاؾدىا ٖلى اإلا٣ابلت الٗياصيت ٦إصاة عثيؿيت مالثمت ،إلاا لها مً ؤَميت في جد٣ي٤
ألاَضا ٝالخاليت:
/1حمؼ البُاهاث :مً زال ٫اإلا٣ابلت اؾخُٗىا الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث الالػمت لٛغى الٗالط الىٟسخي ،وج٣ىيم ألاٖغاى
اإلاغييت ،واهُال٢ا مً َظا الخ٣ىيم ازترها ألاؾاليب الٗالظيت اإلاالثمت ،و٢ض ؤظغيذ اإلا٣ابالث م٘ الُالب (ؤزهاجي
هٟؿاوي باإلاغ٦ؼ) ،وَبيب ألامغاى الٗ٣ليت.
 /2جُبُو الػالج :خيض جم الاٖخماص ٖلى ألاهىإ الخاليت مً اإلا٣ابلت ٖىض جُبي ٤الٗالط الىٟسخي:
 اإلاهابلت الخغة :و٢ض جم اؾخسضمها في ؤو ٫مغاخل الٗالط بهض ٝج٣ىيم مك٨الث الخالت وتهيئتها هٟؿيا لخ٣بل الٗالطالىٟسخي.
 اإلاهابلت ههل اإلاىحهت :جم اؾخسضامها زال ٫اإلاغاخل الالخ٣ت مً الٗالط بهض ٝجُبي ٤الخ٣ىياث الٗالظيت التي جماهخ٣ائَا ،و٢ض جمذ اإلا٣ابلت في صعاؾدىا م٘ الخالت ،وم٘ بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة.
ج -اإلاالخظ ــت الػُاصًت:
مً ؤَم الٗىانغ التي لىخٓذ في الضعاؾت الخاليت ًٖ َغي ٤الُالبَ :غي٣ت الخضيض ،والٗال٢ت باإلاغضخى آلازغيً
واإلاكغٞحن ،واإلآهغ الخاعجي ،والغٚبت في مٛاصعة اإلاغ٦ؼ ،وصاٗٞيت اإلاضمً هدى الٗالط ،والؿلى ٥الصخصخي صازل الجىاح،
وفي اإلا٣ابالث الجماٖيت ،واليكاٍ اليىمي ،والؿماث الىٟؿيت والاظخماٖيت.
ص -ناةمت حصخُو ؾىء الاؾخسضام والاغخماص غلى اإلاىاص اإلاسضعة :بىاء ٖلى الضليل الدصخيصخي وؤلاخهاجي الغاب٘
لاليُغاباث الىٟؿيت  DSM-IVحٗخبر َظٍ ال٣اثمت ؤؾاؾيت في حصخيو الاٖخماص ٖلى اإلاىاص اإلاسضعة مً الجمٗيت
ألامغي٨يت للُب الىٟسخي.
َ ـ  -مؿاع البرهامج الػالجي الىكس ي الجمااي :يٗخبر البرهامج الٗالجي الىٟسخي الجماعي اإلاٗض زهيها في َظٍ الضعاؾت،
الجاهب الذَبي٣ي لها؛ خيض جم نممه الُالب ٖلى ؤؾاؽ اؾخسضامه م٘ الخاالث الؿبٗت( ،)07اإلاىخ٣اة بك٩ل ٖكىاجي
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مً بٌٗ مضمجي اإلاسضعاث مً اإلاغاَ٣حن عواص اإلاغ٦ؼ الىؾيِ لٗالط الاصمان بمضيىت الكل ،٠مً الظيً يٗاهىن مً
ؤٖغاى الاصمان ٖلى ال٨ي ٠واإلاىاص الىٟؿيت الخإزحر.
و٢ض جم اؽجسضام بغهامج الٗالط الىٟسخي الجماعي اإلاىخمي للمضعؾت الؿلى٦يت اإلاٗغٞيت؛ الظر يضٖى بلى حٛيحر
الؿلى٦ياث الاصماهيت وألا٩ٞاع الؿلبيت لضي اإلاضمً ،وطل ٪مً زال ٫جبهحرٍ بمغيه وبؿلى٦ياجه التي جازغ ٖليه.
 -1الهضف مً البرهامج :حهض ٝالبرهامج الخالي بلى الخٗغٖ ٝلى ؤزغ بعهامج ٖالجي هٟسخي ظماعي في ٖالط الاصمان ،وفي
الى٢ايت مً الاهخ٩اؽ ،مً زال ٫الٗمل ٖلى جد٣ي ٤ما يلي:
 1-1ج٣ىيت الضاٗٞيت الٗالظيت لضي اإلاغيٌ ،و٦يٟيت الخٟاّ ٖلى الخٟاٖل وجماؾ ٪الجماٖت الٗالظيت.
 2-1حٗليم اإلاضمً ٦يٟيت مى٘ الاهخ٩اؾت؛ مً زال ٫اإلاهاعاث الاظخماٖيت التي ي٨دؿبها مً البرهامج.
 3-1جدؿحن وجىميت اإلاهاعاث الاظخماٖيت ،وحصجي٘ اإلاضمً ٖلى اإلاكاع٦ت ال٨ٟغيت في خل اإلاك٨الث ،وحٗضيل ؤهماٍ الخ٨ٟحر
الؿلبيت اإلاغجبُت باإلصمان ٖلى اإلاسضعاث.
 4-1الخضعيب ٖلى ؤؾلىب خياة ؤ٦ثر صخت ،بٗيضا ًٖ الاوٛماؽ في ؤلاصمان.
 5-1جضعيبه ٖلى ٦يٟيت جدمل اإلاؿاوليت؛ وطل ٪مً زال ٫مٗغٞت وخؿاب صعظت اإلاؿاوليت اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤اإلاخٗالج
هٟؿه ،و٧ ٤ٞل خضر ٢ض يىاظهه ،ؤو َض ٝيؿعى بليه.
 6-1اإلاؿاٖضة ٖلى الامخىإ ًٖ الخٗاَي لخاالث الضعاؾت مً اإلاغاَ٣حن ،إلاا لهما مً ؤزغ في حٛيحر همِ خياة ألاٞغاص ،وبيجاص
َغ ١ظضيضة للخياة بضون مسضعاث.
 7-1مؿاٖضة اإلاضمىحن ٖلى الكٗىع بإجهم ٢اصعون ٖلى الٗيل ،وٖلى ج٣بل آلازغيً لهم ،صون اللجىء بلى اإلاسضعاث.
 8-1الخسلو مً اإلاك٨الث الىٟؿيت التي جاصر بلى حٗاَي اإلاسضعاث وؤلاصمان ٖلحها.
 9-1مؿاٖضة اإلاضمً ٖلى ججىب الاهخ٩اؾت؛ مً زال ٫اإلاهاعاث الاظخماٖيت التي ي٨دؿبها مً البرهامج ،وجُىيغ مٟهىم
الظاث لضيه.
 10-1مؿاٖضة اإلاضمىحن ٖلى ج٩ىيً ؤؾلىب ظضيض للخٟاٖل م٘ آلازغيً ،مً زال ٫اإلاهاعاث التي حٗلمىَا.
 -2الكىُاث وألاؾالُب اإلاؿخسضمت في البرهامج الػالجي:
 الخىاعاث اإلاخباصلت (يشحر الُالب الخىاع بحن ازىحن مً اإلاخٗالجحن لخىييذ ٨ٞغة مٗيىت). اإلاىا٢كاث الجماٖيت (جُغح ٨ٞغة للى٣اف ،وحُٗى ٞغنت ل٩ل خالت للخٗلي ٤وببضاء الغؤر ،إلاضة ال جخجاوػ ص٢ي٣خحن ،ومًزمت الخٗلي ٤وجدليل آلاعاء).
 لٗب ألاصواع (ي٣ىم الُالب بضوع اإلاخٗالج؛ بديض وٗلمه ٦يٟيت مىاظهت ألامىع والخٗامل مٗها). الاؾترزاء الىٟسخي. -الىاظب اإلاجزلي.
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 مهاعة خل اإلاك٨الث ،ومهاعاث الاجها.٫ الخضعيب ٖلى مهاعة ع ٌٞاإلاسضعاث والٗ٣ا٢حر (مى٘ الاهخ٩اؾت). الخضعيب ٖلى مهاعاث ً٢اء و٢ذ الٟغا.ٙ الخضعيب ٖلى مهاعة البدض ًٖ ٖمل. -3الخضوص ؤلاحغاةُت للبرهامج:
 1-3الخضوص الؼماهُت :ل٣ض اجطر للُالب-مً زال ٫ألاَغ الىٓغيت والضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاولذ الٗالط الىٟسخي
الجماعي -ؤن ؤًٞل ػمً للجلؿت َى ؾاٖت وهه ٠ؾاٖت؛ بط ؤن الجلؿاث التي جمخض لخخجاوػ ؾاٖخحن جاصر بلى هىٕ مً
اإلالل والغجابت والخٗب ،ؾىاء ؤ٧ان طل ٪باليؿبت للمٗالج ،ؤم باليؿبت للمغضخى٦ ،ما ؤن الجلؿاث التي جمخض ؾاٖت واخضة
حٗض ٚحر ٧اٞيت؛ خيض لىخٔ ؤن ؤٞغاص الجماٖاث الٗالظيت ي٩ىهىن في ٢مت جٟاٖلهم في جهايت الؿاٖت ألاولى مً الجلؿت،
 )15:30مً مؿاء يىمي
-14:00
ورىاء ٖلى طل٧ ،٪ان ػمً الجلؿت َى ؾاٖت وهه ٠ؾاٖت ،وجخم ٚالبا في الٟترة ما بحن (
ؤلازىحن والخميـ مً ٧ل ؤؾبىٕ ،خيض ؤن َظٍ الٟترة الؼمىيت ال جخًاعب م٘ وكاَاث الجماٖت ،ؾىاء مً خيض
الخى٢يذ ،ؤم مً خيض ألايام.
ويخ٩ىن البرهامج مً ( )12ظلؿت ،مضة ٧ل ظلؿت ( )90ص٢ي٣ت ،جم جُبي٣ها ٖلى مضي ( )06ؾخت ؤؾابي٘ ،بمٗض ٫ظلؿخحن
 2015بلى جاعيش
في ٧ل ؤؾبىٕ ،باؾخصىاء ألاؾبىٖحن ألازحريً اللظيً جًمً ٧ل مجهما زالر( )03ظلؿاث ،اٖخباعا مً/04/07
 ،2015وقهغيً للمخابٗت ،يخم بٗضَا الخُبي ٤الخدبعي لل٣اثمت الدصخيهيت لالٖخماص ،واؾخيخاط اإلاالخٓاث
/06/08
ؤلا٧لييي٨يت ،و٢ض جًمىذ ٧ل الجلؿاث الخ٣ىياث الٗالظيت اإلاىموٞت في البرهامج ؾاب٣ا.
 2-3الخضوص اإلاٍاهُتَ :ب ٤البرهامج في حجغة ٦بحرة ،ظيضة ؤلاياءة والتهىيت ،وجدؿ٘ لجلؿاث ٖيىت البدض باإلاغ٦ؼ
الىؾيِ لٗالط ؤلاصمان بالكل.٠
 3-3الخضوص البكغٍت :جخًمً ٖيىت الضعاؾت ؾبٗت ( )07ؤٞغاص مً الظ٧ىع اإلاغاَ٣حن اإلاضمىحن ٖلى اإلاسضعاث ا٫عاٚبحن في
الٗالط باإلاغ٦ؼ.
 -4آلُت جُبُو البرهامج:
 1-4يخم جُبي ٤البرهامج في اإلاغ٦ؼ الخام بٗالط ؤلاصمان ٖلى اإلاسضعاثٖ ،لى اإلاغاَ٣حن الغاٚبحن في الٗالط ،اإلاىظىصيً
باإلاغ٦ؼ.
 2-4ي٣ىم الُالب بازخياع 07ؤٞغاص مً الظ٧ىع اإلاضمىحن اإلاغاَ٣حن الغاٚبحن في الٗالط الموظىصيً في اإلاغ٦ؼ ،ويؿعى بٗض
طل ٪بلى ٖمل بظغاءاث جمهيضيت للجلؿاث الٗالظيت ،التي ؾخ٩ىن ٖلى الىدى الخالي:
ا -ظلؿخان ٞغصيخان ،ويخم ٞحهما م٣ابلت ٧ل ًٖى ٖلى خضة م٘ ؤؾغجه (جمهيضا للٗالط الجماعي) ،وطل ٪بهض:ٝ
ب -الخإ٦ض مً مضي صاٗٞيت وعٚبت الًٗى في الاهًمام للجلؿاث الٗالظيت ،واإلاىانلت ،والالتزام بالخٗليماث.
ث .الاجٟاٖ ١لى هٓام الجلؿاث ،وؤؾلىب الٗمل ،وجى٢يذ الجلؿاث ،و ٤ٞما يالثم ؤٞغاص الٗيىت.
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ر .حٗغي ٠الًٗى بإَميت الٗالط الىٟسخي ،ومً زمت تهيئخه وبٖضاصٍ لها.
ط .حٗغيٟه بإَميت وٞاثضة اهًمامه بلى الجماٖت.
ح .بِٖائٍ ٨ٞغة واضخت ًٖ ٦يٟيت اإلاكاع٦ت في َظا البرهامج الٗالجي.
ر .الخإ٦يض ٖلى مبضؤ الؿغيت اإلاُل٣ت.
ص .جبهحرٍ بالضوع اإلاخى ٘٢مىه ،لل٣يام به ًٗ٦ى في الجماٖت.
 3-4يخم جُبي ٤البرهامج في اإلاغخلت الشاهيت بٗض الاهتهاء مً مغخلت الٗالط الضواجي ،وهي مغخلت مهمت في الٗالط والخإَيل
الىٟسخي.
 4-4يخم جُبي ٤البرهامج الٗالجي ،الُالب (ؤزهاجي هٟؿاوي باإلاغ٦ؼ) بُغي٣ت الٗالط الىٟسخي الجماعي.
 -5أَضاف البرهامج الػالجي :يخ٩ىن البرهامج مً ( )12ظلؿت ٖالظيت:
 ألاَضاف اإلاخًمىت في ًل حلؿت:الجلؿـت ألاولى :وجخًمً:
 ؤن ي٣ىم ألاًٖاء بالخٗغٖ ٝلى بًٗهم البٌٗ ،والخٗغٖ ٝلى اإلاٗالج الىٟسخي. جُبي ٤ال٣ياؽ ال٣لبي لل٣اثمت الدصخيهيت لالٖخماصٖ ،لى اإلاىاص وؾىء الاؾخسضام. ؤن ي٣ىم ألاًٖاء بالخٗغٖ ٝلى بٌٗ ألاؾـ واإلاٗايحر التي ؾخد٨م ٖمل اإلاجمىٖت. ؤن ي٣ىم ألاًٖاء بالخٗغٖ ٝلى الٗالط الجماعي ،وا٫بغهامج الٗالجي. ؤن ي٣ىم ألاًٖاء بالخٗغٖ ٝلى جىٗ٢اتهم مً البرهامج.الجلؿت الثاهُت :وجخًمً:
 بٖاصة ِّلالخٗاع.ٝ
ِّل
 ِّلالل٣اء ِّل
الؿاب.٤
الخٗامل م٘ ألاٖماٚ ٫حر اإلاىتهيت مً
 جىييذ ؤَميت الاؾدبهاع باإلاك٩لت. الىاظب اإلاجزلي.الجلؿـت الثـالثـت :وجخًمً:
ِّل
 ِّلالخٗامل مٕ ألاٖماٚ ٫حر اإلاىتهيت مً الل٣اء الؿاب.٤
 مىا٢كت الىاظب اإلاجزلي. ِّلالخٗغٖ ٝلى ألاؾباب اإلااصيت بلى ؤلاصمان.
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ِّل
الظاث واإلاها اث الاظخماٖيت مً ظهتِّ ،ل
 ِّلوالخٗافي مً ؤلاصمان مً ظهت ؤزغي.
الخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بحن مٟهىم
ع
الجلؿـت الغابـػـت :وجخًمً:
ِّل
 ِّلالخٗامل م٘ ألاٖماٚ ٫حر اإلاىتهيت مً الل٣اء الؿاب ،٤ومىا٢كت الىاظب اإلاجزلي.
 الخسُيِ للى٢ايت مً اللهٟت ؤو الاهخ٩اؽ (زُت الُىاعت اإلاؿخ٣بليت). الخضعيب ٖلى جمغيً اإلا٨ٟغة وزُت الُىاعت. الىاظب اإلاجزلي.الجلؿـت الخـامؿـت :وجخًمً:
 ِّلالخٗامل م٘ ألاٖماٚ ٫حر اإلاىتهيت في ا٫ظلؿت الؿاب٣ت.
 مىا٢كت الىاظب اإلاجزلي. ؤن ي٣ىم ألاًٖاء بالخٗغٖ ٝلى مٟهىم الضاٗٞيت وؤَميتها في الامخىإ ًٖ الخٗاَي.الجلؿت الؿاصؾت :وجخًمً:
 الخٗامل م٘ ألاٖماٚ ٫حر اإلاىتهيت في الجلؿت الؿاب٣ت. مىا٢كت الىاظب اإلاجزلي. ؤن ي٣ىم ألاًٖاء بالخضعب ٖلى مهاعة ح ٫اإلاك٨الث.الجلؿت الؿابػت :وجخًمً:
 الخٗامل م٘ ألاٖماٚ ٫حر اإلاىتهيت في الجلؿت الؿاب٣ت. مىا٢كت الىاظب اإلاجزلي. الخضعيب ٖلى مهاعاث الاجها.٫الجلؿت الثامىت :وجخًمً:
 الخٗامل م٘ ألاٖماٚ ٫حر اإلاىتهيت في الجلؿت الؿاب٣ت. مىا٢كت الىاظب اإلاجزلي. الخضعيب ٖلى الؿلى ٥الخًىعر.الجلؿت الخاؾػت :وجخًمً:
 -الخٗامل م٘ ألاٖماٚ ٫حر اإلاىتهيت مً الجلؿت الؿاب٣ت.
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 الخضعيب ٖلى مهاعة ع ٌٞاإلاسضعاث والٗ٣ا٢حر (مى٘ الاهخ٩اؾت).الجلؿت الػاقغة :وجخًمً:
 الخٗامل م٘ ألاٖماٚ ٫حر اإلاىتهيت مً الل٣اء الؿاب.٤ مخابٗت الىاظب اإلاجز. ٫ر الخضعيب ٖلى مهاعاث ً٢اء و٢ذ الٟغا( ٙإلاى٘ الاهخ٩اؾت).الجلؿت الخاصًت غكغ :وجخًمً:
 الخٗامل م٘ ألاٖماٚ ٫حر اإلاىتهيت. مخابٗت ومىا٢كت الىاظب البيتي. الخضعيب ٖلى مهاعاث البدض ًٖ ٖمل (وْيٟت).الجلؿت الثاهُت غكغ :وجخًمً:
اإلاىخهي مً الجلؿت الؿاب٣ت ،ومً البرهامج بك٩ل ٖام.
ة
 الخٗامل م٘ ألاٖماٚ ٫حر مىا٢كت الىاظب اإلاجزلي. ج٣بل الظاث وج٣بل آلازغيً. بجهاء الٗمل والخ٣ييم. ق٨غ ؤًٖاء اإلاجمىٖت ٖلى اإلاكاع٦ت والالتزام بالخًىع وؤصاء والىاظباث. بُٖاء ههاثذ ٞيما يسو مغخلت اإلاخابٗت.الجلؿت الثالثت غكغ( :مغخلت الخ٣ييم واإلاخابٗت) وجخًمً:
 الترخيب باألًٖاء مغة ؤزغي ،والشىاء ٖلى مىاْبتهم. الاؾخمإ بلى الخ٣اعيغ اللٟٓيت ل٩ل مٟدىم ًٖ خالخه الىٟؿيت ،بلى ٚايت َظٍ الجلؿت. ؤلاظابت ٖلى ألاؾئلت بن َغخذ. حٗميم ألازغ بخُبي ٤ما جم حٗلمه ٖلى باقي مىيىٖاث الخياة. ال٣يام بال٣ياؽ البٗضر.- 6ألاؾالُب اإلاؿخسضمت في جهُُم البرهامج:
 1-6الهُاؽ الهبلي :خيض ه٣ىم بخُبي٢ ٤اثمت حصخيو ؾىء الاؾخسضام والاٖخماص ٖلى اإلاىاص بىاء ٖلى الضليل
الدصخيصخي وؤلاخهاجي الغاب٘ لاليُغاباث الىٟؿيت.
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 2-6الهُاؽ البػضي :يخم بٖاصة جُبي٢ ٤اثمت الدصخيو بىاء ٕلى الضليل الدصخيصخي وؤلاخهاجي الغاب٘ لاليُغاباث
الىٟؿيت.
 3-6الخهىٍم زالُ جُبُو البرهامج :وطل ٪مً زال ٫حسجيل اإلاالخٓاث ًٖ مكاع٦ت ؤٞغاص اإلاجمىٖت ،وجىٟيظ الخٗليماث،
وبظغاء الىاظباث اإلاجزليت ،وبُٖاء ماقغاث الخدؿً في ٧ل ظلؿت.
- 7غغى هخاةج البدث ومىانكتها:
-

جىو ٞغييت الضعاؾت ٖلى ما يلي:

يازغ البرهامج الٗالجي الىٟسخي الجماعي في ز ٌٟمؿخىي ؤٖغاى الاصمان ،ومؿاٖضة اإلاضمىحن ٖلى الامخىإ ًٖ حٗاَي
اإلاسضعاث ٖىض اإلاغاَ٣حن اإلاخمضعؾحن ،و٢ض ؤؾٟغث هخاثج الضعاؾت ؤلا٧لييي٨يت ٖلى الخد ٤٣مً صخت الٟغى ،بط صلذ
اإلا٣ابالث ؤلا٧لييي٨يت ا٫حصخيهيت ،وهخاثج ال٣ياؽ بإصواث الضعاؾت ،ؤن صوع البرهامج الٗالجي الجماعي ٧ان ٞاٖال في
ؾلى ٥خاالث الضعاؾت ؤلاصماوي ،ومهضعا عثيؿيا في صاٗٞيت َظا الؿلى ٥ؤلاصماوي ،بخإزحر الٗملياث الؿلى٦يت اإلاٗغٞيت
لضحهم؛ ٞالؼياصة اإلاخضعظت بالخدؿً ٧اهذ ملخىْت ؤزىاء وبٗض الجلؿاث الٗالظيت الجماٖيت.
للخد ٤٣مً صخت َظٍ الٟغييت جم صعاؾت ؾبٗت ( )7خاالث ًٖ َغي ٤ؾلؿلت مً الجلؿاث الٗالظيت ( 12ظلؿت
ٖالظيت) ،وصعاؾت خاالتهم وجاعيش حٗاَحهم ،بياٞت بلى اإلاالخٓت ،وجُبي ٤ال٣اثمت الدصخيهيت لالٖخماص ٖلى اإلاسضعاث
وؾىء الاؾخسضام خؿب.DSM /IV
ٞيما يسو هخاثج الٟغييت وجٟؿحرَا٣ٞ ،ض جد٣٣ذ صختها؛ خيض ؤن الىخاثج ل٩ل مغخلت صلذ ٖلى ْهىع جدؿً في
الك٩ل الٗام للهىعة ؤلا٧لييي٨يت للخاالث ٖما ٧اهذ ٖليه بٗض زًىٖهم للمضازلت الٗالظيت (البرهامج الٗالجي الىٟسخي
الجماعي) ،مما يىضر جإزحر الٗالط بٟىياجه اإلاسخلٟت في ز ٌٟمؿخىي ألاٖغاى ؤلاصماهيت والامخىإ ًٖ الخٗاَي ،وطل٪
ميؿىب الؾخجاباث الخاالث ٖلى ال٣اثمت الدصخيهيت لالٖخماص وؾىء الاؾخسضام ،في َظٍ الضعاؾت التي ْهغث هخاثجها
ٖلى ٧ل الخاالث الضعاؾيت ،و٣ٞا للجضو ٫الخالي:
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الؿً
الخاالث
(ؾىت)
الخالت
ألاولى
(ف.ب)

18

الخالت
الثاهُت
(ص.م)

17

الخالت
الثالثت
(ع.م)

19

الخالت
الغابػت
(ب.م)

17

الخالت
الخامؿت
(ؽ.ع)

16

الخالت
الؿاصؾت
(ع.ػ)

20

الخالت
الؿابػت
(ص.ج)

16

هىع ماصة
الاصمان
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مضة
الاصمان
(بالؿىىاث)

الػالج اإلاػخمض

ال٨ي(٠الخكيل)،
والخبىب اإلاىبهت 04 .ؾىىاث

صواتي (لؤلٖغاىالاوسخابيت .)ِ٣ٞ
 -البرهامج الٗالجي.

ال٨ي ،٠والخبىب
اإلاهلىؾت.

03ؾىىاث

 صواتي (لؤلٖغاىالاوسخابيت )ِ٣ٞ
 -البرهامج الٗالجي.

ال٨ي،٠
واإلاؿخيك٣اث

 04ؾىىاث

ال٨ي( ٠الخكيل)  03ؾىىاث

ال٨ي(٠الخكيل)،
واإلاؿخيك٣اث،
 03ؾىىاث
والخبىب اإلاىبهت.
الخبىب اإلاىبهت،
وال٨ي(٠الخكيل)  03ؾىىاث

اإلاؿخيك٣اث،
والخبىب اإلاىبهت

 03ؾىىاث

الدصخُو
(الخُبُو
الهبلي)
اٖخماص هٟسخياهتهاء اهسٟاى
وٞحزيىلىجي،
الٟترة ألاٖغاى
وؾىء
اٖ٫الظيت ؤلاصماهيت
الاؾخسضام
مضة
الػالج

 اٖخماصهٟسخي ،وؾىء
الاؾخسضام

اإلاخابػت
(الخُبُو
البػضي)

ازخٟاء
اهتهاء
الٟترة ألاٖغاى
الٗالظيت ؤلاصماهيت

ازخٟاء
 اٖخماص هٟسخي اهتهاء البرهامج الٗالجيالٟترة ألاٖغاى
م٘ ؾىء
في الضعاؾت الخاليت.
الاؾخسضام .الٗالظيت ؤلاصماهيت
قٟاء
اٖخماص هٟسخي اهتهاء
مً
 البرهامج الٗالجيالٟترة
وؾىء
ألاٖغاى
في الضعاؾت الخاليت.
الاؾخسضام الٗالظيت
ؤلاصماهيت
 صواتياٖخماص هٟسخي
اهتهاء اهسٟاى
(لؤلٖغاى
وٞحزيىلىجي
الٟترة ألاٖغاى
الاوسخابيت )ِ٣ٞ
وؾىء
الٗالظيت ؤلاصماهيت
 البرهامج الٗالجيالاؾخسضام.
في الضعاؾت الخاليت.
اٖخماص هٟسخي اهتهاء اهسٟاى
 البرهامج الٗالجيالٟترة ألاٖغاى
وؾىء
في الضعاؾت الخاليت.
الاؾخسضام .الٗالظيت ؤلاصماهيت
اٖخماص هٟسخي
اهتهاء اهسٟاى
 صواتي (لؤلٖغاىوٞحزيىلىجي
الٟترة ألاٖغاى
الاوسخابيت )ِ٣ٞ
وؾىء
الٗالظيت ؤلاصماهيت
 البرهامج الٗالجي.الاؾخسضام.

حضوُ عنمً )01( :ىضر الىخاةج وزهاةو اإلاجمىغت الػالحُت في الضعاؾت.
يىضر الجضو ٫الؿاب ٤ؤن َىا ٥حكابها وجالػما في َظٍ الخاالث بٗض ال٣يام بضعاؾت الخالت ومٗغٞت الخاعيش اإلاغضخي
وألاٖغاى ؤلا٧لييي٨يت ،والدصخيو ،والىؾاثل والُغاث ٤الٗالظيت ،ما يٟؿغ لىا الؿبب في ٖغى الُالب لىخاثج اإلاٟدىنحن
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التي جمحز ؤٞغاصَا بالىنى ٫بلى مغخلت خغظت في ؤلاصمان ٖلى اإلاىاص اإلاسضعة ،وهي الاٖخماص ٖلى ال٨ي ،٠واإلاؿخيك٣اث،
والخبىب اإلاهلىؾت :هٟؿيا وٞحزيىلىظيا ،بديض يخه ٠ؤٞغاصَا بؿلى ٥الخٗاَي اإلاؼمً ،لضعظت جإزحر َظا الؿلىٖ ٥لى
صختهم وٖال٢اتهم ألاؾغيت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت ،بديض ال يم٨جهم الخىَ ًٖ ٠٢ظا الخٗاَي والامخىإ ٖىه.
وَظٍ ألاٖغاى الاٖخماصيت جخه ٠بها ٧ل الخاالثٞ ،يىضر الجضو ٫الؿاب ٤ؤن اإلاٟدىنحن في جُبي ٤ال٣اثمت
الدصخيهيت لالٖخماص ٖلى اإلاسضعاث وؾىء الخٗاَي ٢ض ٖاهىا مً آلازاع الؿلبيت للخٗاَي ،ووٗ٢ىا في خضوص ٞئخحن:
 الكئت ألاولى :حٗاوي مً الاٖخماصيحن مٗا (الاٖخماص الىٟسخي والٟحزيىلىجي) وَما الخاالث (.ٝب) و (ؽ.ع) و (ص.ط) ،والتي حٗجيؤن مٗض ٫آلازاع الؿلبيت لخٗاَي اإلاىاص اإلاسضعة ٖىض جل ٪الخاالث ٢ض بل ٜصعظت الخُىعة.
 أما الكئت الثاهُت :التي حٗاوي مً الاٖخماص الىٟسخي ٖ ِ٣ٞىض الخالت (ص.م) و (ٕ.م) و (ب.م) و (ع.ػ) التي جبحن ؤن مٗض٫آلازاع الؿلبيت لخٗاَي اإلاىاص اإلاسضعة ،وحٗ٨ـ بلىَ ٙظٍ آلازاع بلى خض اإلاخىؾِ.
وٖلى الغٚم مً وؿبت جل ٪آلازاع الؿلبيت ٖىض الخاالث الؿبٗت ( )7بال ؤن بغهامج الُالب في الٗالط الىٟسخي الجماعي ٢ض
خ ٤٣وؿب قٟاء ٖاليت ،وطل ٪ما ٦كٖ ٠ىه ج٣ىيم مضي ؤزغ البرهامج الٗالط ر ،مً زال ٫الخُبي ٤البٗضر ،واإلاالخٓاث
الٗياصيت ،والجلؿاث الٗالظيتٖ ،لى الىدى الخالي:
 ظمي٘ الخاالث ما ٖضا (ؽ.ع) و(ص.ط) خؿب جهيي ٠الُالب ،حٗ٨ـ ؤٖلى وؿب الكٟاء في البرهامج الٗالجي الىٟسخيالجماعي ،واهسٟاى ألاٖغاى ؤلاصماهيت بلى خض ٦بحر ،ورسانت ٖىض الخاالث (ٕ.م) و(ص.م) و(.ٝب) و(ع.ػ) التي خ٣٣ذ
وؿب ٖاليت ظضا في الكٟاء ،مما يٗ٨ـ ازخٟاء ألاٖغاى الاٖخماصيت بلى خض ٦بحر ٖىض جل ٪الخاالث.
 ؤما الخالت (ص.م) ٣ٞض وٗ٢ذ في الخضوص التي حٗ٨ـ بلى ٙاإلاٟدىم (ص.م) وؿبت في الكٟاء ؤٖلى مً اإلاخىؾِ ،وهي وؿبتمصجٗت ظضا.
ٞالخاالث التي ٧اهذ حٗاوي مً ؤٖغاى الاٖخماص الىٟسخي  ،ِ٣ٞهي الخاالث التي ٧اهذ وؿبت قٟائهم ؤٖلى مً الخاالث التي
حٗاوي الىىٖحن مٗا (الىٟسخي والٟحزيىلىجي).
وللخإ٦ض مً صخت زبىث ٞغى الضعاؾتٞ ،ةن الُالب ٢اعن هخاثج ال٣اثمت الدصخيهيت لالٖخماص باإلاىاص التي جم جُبي٣ها
ٖلى طمي٘ الخاالث ٢بل البرهامج الٗالجي (الخُبي ٤ال٣بلي) ،وبٗض مغخلت اإلاخابٗت (الخُبي ٤البٗضر) ،لخ٣ىيم مضي ٗٞاليت
البرهامج الٗالجي ،و٧اهذ الىخاثج ٖلى الىدى الخالي:
 اعجٟإ وؿبت اٖخماص الخاالث ٖلى اإلاىاص اإلاسضعة ٢بل مغخلت الٗالط الجماعي. الخجاوـ بحن الخاالث في ما يخٗل ٤بىىٕ ؤلاصمان ،خيض يىظض حٗاَي ٖلى ؤهىإ مسخلٟت مً اإلاىاص اإلاسضعة ،مما ٢ض ي٩ىنله جإزحر ٖلى هخاثج الضعاؾت.
 - 3اعجٟإ وؿب آلازاع الؿلبيت لخٗاَي اإلاسضعاث ٢بل بظغاء البرهامج الٗالط الجماعي.
 اعجٟإ وؿب الكٟاء ٖىض الخاالث الؿبٗت بٗض جُبي ٤البرهامج الٗالجي. -5بن اعجٟإ هخاثج الخاالث في الخُبي ٤البٗضر ٖلى ال٣اثمت الدصخيهيت في ج٣ىيم ؤزغ البرهامج الٗالجي يٗ٨ـ صوع البرهامج
الٗالجي الجماعي في جسٟي ٠خضة آلازاع الؿلبيت ،وؤيًا في ج٣ليل مضي اٖخماص اإلاٟدىنحن ٖلى اإلاىاص اإلاسضعة.
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ؤما ًٖ الىخاثج الجهاثيت لخُبي ٤البرهامج الٗالجي٣ٞ ،ض بغػث بٌٗ الىخاثج ؤلايجابيت مً جُبيَ ٤ظا البرهامج الٗالجي
الجماعي ومجها:
 جدؿً وجٟاٖل ؤٞغاص الجماٖت ؾىاء بإهٟؿهم ؤو م٘ ؤؾغَم ،خيض ٧اهذ لهم ٢بل اإلاكاع٦ت في البرهامج مىا ٠٢ؾلبيت م٘ؤؾغَم بؿبب ٖضم ٢ضعة اإلاغضخى ٖلى الخٗامل م٘ ؤؾغَم بالُغي٣ت الهخيخت ،وطل ٪بؿبب يٗ ٠الٗال٢ت ،وٖضم ال٣ضعة
ٖلى مىاظهت ؤخضار الخياة.
 ػياصة عٚبت الجماٖت في الخٗغ ٝؤ٦ثر ٖلى ؤؾباب الاهخ٩اؾت ،وصزىَ ٫ظا اإلاٟهىم يمً اإلاٟاَيم التي يدخاظها الىا ٘٢فيؤلاصمان ،للٗالط والخٗافي ،وٖضم الٗىصة للخٗاَي ،باإلياٞت بلى ػياصة ؤلاصعا ٥لضحهم(ؤر اإلاغضخى) بإن طور ؤلاعاصة اإلاغجٟٗت
والضاٗٞيت في الٗالطَ ،م ؤًٞل خاال و٢ضعة ٖلى الخد٨م مً ؤصخاب الصخهيت الًٗيٟت.
 جدى ٫الىٓغة لضي ؤٚلب خاالث الضعاؾت مً ؤجهم ضخايا لٗىامل ؤزغي ؤصث بلى بصماجهم ،بلى ؤٞغاص ؤؾىياء لضحهم ال٣ضعةٖلى اجساط ال٣غاعاث٦ ،ما ؤجهم وخضَم َم اإلاؿاولىن ًٖ ٖضم الٗىصة للخٗاَي ،ورالخالي ٞةن لضحهم ال٣ضعة ٖلى طل.٪
 حٛحر وظهت هٓغ ؤٚلب الخاالث مً خيض َغ ١نياٚت ألاَضا ،ٝؾىاء ٧اهذ ؤَضاٞا عثيؿيت ،ؤو ؤَضاٞا ٞغٖيت؛ خيض ؤجها٧اهذ ال حٗجي لهم قيئا في الؿاب٢ ٤بل جُبي ٤البرهامج ،باإلياٞت بلى خغنهم ٖلى جُبي ٤مهاعاث مغا٢بت وجإ٦يض الظاث،
لخد٣ي ٤ألاَضا ،ٝوج٣ىيم الاهدغا ٝمً البضايت ،والٗىصة بلى الخُت اإلاغؾىمت مً ٢بل اإلاغيٌ هٟؿه ،وهي الخُت التي التزم
بها م٘ هٟؿه ،وجد٨م في هٟؿه مً ؤظلها ،ورالخالي ٞهى يخدضي ٧ل ألاخضار والًٛىٍ التي جىاظهه مً ؤظل جد٣ي٣ها.
 الخ٠اٖل ؤلايجابي بحن الخاالث والُالب ،و٢ض بضا واضخا مً الجلؿت الشالشت ج٣غيبا. جىميت الضاٗٞيت لالؾخمغاع في الٗالط بك٩ل واضر ٖلى الخاالث ،بٗض جُبي ٤البرهامج الٗالجي الىٟسخي اإلاٗض مً ؤظل َظٍالضعاؾت ،باإلا٣اعهت م٘ مٗض ٫مؿخىي الاٖخماص ٖلى اإلاىاص ٢بل جُبيَ ٤ظا البعهامج.
 اخخىي البرهامج ٖلى مجمىٖت مً اإلاهاعاث الٗالظيت الىٟؿيت ،وٞىياث الٗالط اإلاٗغفي الؿلى٧ي ،بُغي٣ت ج٩امليت ٧ان لها صوع٦بحر في ظظب اهدباٍ اإلاغضخى٦ ،ما ؤجها ؤؾهمذ في ظلب مجمىٖت ؤزغي مً اإلاغضخى آلازغيً ٚحر مٗىيحن بالضعاؾت ،مُالبحن
باالؾخٟاصة مً البرهامج.
 يٗخبر جُبي ٤البرهامج الٗالجي الىٟسخي الجماعي اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت ٞغنت ظيضة للُالب ،لخُبي ٤وازخباع ما حٗلمهمً ؤؾاجظجه مً مهاعاث وزبراث هٓغيت وٖمليت ،زالٞ ٫ترة صعاؾخه في الجامٗت.
٦ما جا٦ض َظٍ الىخاثج ٖلى ؤن الخضعيب ٖلى جل ٪اإلاهاعاث الىٟؿيت والاظذماٖيت في َظا البرهامج له صوع ٦بحر في مٗالجت
خاالث ؤلاصمان ٖلى اإلاسضعاث ،وجضَ ٫ظٍ الىديجت ٖلى ؤَميت اؾخسضام البرامج الٗالظيت الجماٖيت الؿلى٦يتٖ ،ىض الٗمل
م٘ اإلاضمىحن ٖلى اإلاسضعاث ،إلاؿاٖضتهم في الخسلو مً ؤٖغاى ؤلاصمان.
مما ؾب ٤يخطر ؤزغ ؤؾلىب الٗالط الىٟسخي الجماعي في ز ٌٟألاٖغاى الاوسخابيت الجؿميت والىٟؿيت والاٖخماص ٖلى
اإلاىاص اإلاسضعة باٖخباعَما مد٨حن لالمخىإ ًٖ ؤلاصمان ،في يىء ؤن اإلاضمىحن لضحهم الصجاٖت-وؾِ ظماٖتهم الٗالظيت-
للمىاظهت وؤلانغاع ٖلى الكٟاء٦ ،ما ؤن اهًمامهم بلى الجماٖت هاب٘ مً بخؿاؾهم باإلعاصة لالمخىإ ًٖ الاصمان.
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- 8جىنُاث الضعاؾت:
 -1بظغاء صعاؾاث حؿخسضم ٖيىاث ؤ٦بر حجما مً حجم ٖيىت البدض الخالي ،ختى حٗميم الىخاثج بك٩ل م٣بى.٫
 -2بظغاء صعاؾاث م٣اعهت بحن ٞئاث ٖمغيت مسخلٟت (مغاَ٣حن ،قباب٦ ،باع) ،وٞئاث ظيؿيت مسخلٟت (ط٧ىع وبهار) ،وٞئاث
حٗليميت مسخلٟت (جإَيل مخىؾِ – جإَيل ٖالي) ،للى٢ىٖ ٝلى مضي ازخال ٝجإزحر َظٍ اإلاخٛحراث.
 -3يغوعة بظغاء صعاؾاث م٣اعهت بحن ؤهىإ اإلاسضعاث بًٗها البٌٗ ،ورحن اإلاسضعاث واإلاؿ٨غاث (ال٨دى )٫مً ظاهب آزغ،
لخىييذ الخبايً في الٟٗاليت لىٟـ ألاؾلىب الٗالجيَ ،ب٣ا لىىٕ اإلااصة اإلاسضعة.
 -4جبجي ؤ٢ؿام ٖلم الىٟـ في الجامٗاث الجؼاثغيت ،واإلاهىيحن بمغا٦ؼ ٖالط وعٖايت اإلاضمىحن ،ببظ ٫الجهىص في مجا ٫ال٣ياؽ
الىٟسخي ،وج٣ىحن الازخباعاث اإلاسخلٟت الالػمت في مجا ٫ؤلاصمان ،ختى يدؿجى للباخشحن الىٟؿيحن ؾهىلت الخهىٖ ٫لى ؤصواث
ال٣ياؽ اإلاىاؾبت إلاىيىٕ وريئت الضعاؽة .
 -5صعاؾت ؤزغ بغهامج الٗالط الىٟسخي الجماعي بازخال ٝمؿخىي الخُبي ٤الٟغصر ؤو الجماعي؛ خيض ؤن الضعاؾاث الخضيشت
ؤبضث اَخماما قضيضا في آلاوهت ألازحرة بخُبي٣اث الٗالط الجماعي.
 -6يغي الُالب ؤن الجم٘ بحن ألاؾلىرحن في الٗالط (ؤؾلىب الٗالط الٟغصر وؤؾلىب الٗالط الجماعي) ٖىض جُبي ٤ج٣ىياث
الٗالط الجماعي ،التي تهض ٝبلى حٗضيل الؿلى ٥واإلاٗغفي ،يد ٤٣هخاثج ؤًٞل مً الا٢خهاع ٖلى ؤخضَما ،لظا يىصر بالجم٘
بحن ألاؾلىرحن في اإلاماعؾاث الٗالظيت.
 - 7ج٣ضيم مٗؼػاث بيجابيت لهم بك٩ل مؿخمغ ؤو مخٖ ُ٘٣ىض زغوظهم لئلظاػاث اإلاجزليت وٖىصتهم ،صون خضور اهخ٩اؽ.
ناةمت اإلاغاحؼ:
أوال :بالػغبُت:
 . .ابغاَيم ٖبض الؿخاع وٖبض هللا ٖؿ٨غ  :غلم الىكـ ؤلاًلُيٍُي في الُب الىكس ي  ،4 ٍ ،الاهجلى مهغيت ،ال٣اَغة،
.2008
 . .الباػ عاقض ،ألاصاء اإلانهي إلاضمً اإلاسضعاث ،قاون اظخماٖيت ،الٗضص (.1999 ،) 62
 . .3الجىيغ ؤخمض :أؾالُب وئحغاءاث مٍاقدت اإلاسضعاث ،مغ٦ؼ البدىر والضعاؾاث ألامىيت ،الغياى.1996 ،
 . .الخغاقت ؤخمض خؿً :اصمان اإلاسضعاث والٌدىلُاث وأؾالُب الػالج ،صاع الخامضٖ ،مان.2012 ،
 . .5الخؿيجي ؤ٦غم ٞخخي ػيضان  :في الضًىامُاث الىكؿُت للمهامغ يما جدبضي في الػالج الجمااي  ،عؾالت م٣ضمت
للر نىٖ ٫لى قهاصة الض٦خىعاٍ في ٖلم الىٟـ ،ظامٗت اإلاىهىعة٧ ،ليت آلاصاب ٢ؿم ٖلم الىٟـ.2002 ،
 . .6الخُيب ظما :٫حػضًل الؿلىى الهىاهحن وؤلاحغاءاث ،2ٍ ،الغياى.1990 ،
 . .7الضعمضاف ٖاص ،٫الاصمان مظاَغٍ وغالحهٖ ،الم اإلاٗغٞت ،ال٩ىيذ.1982 ،
 . .8الضيضر ٖبض الٛجي :اإلاغاَهت والذخلُل الىكس ي ،بحروث.1997 ،
 . .9الغزاور يدحى :ملل ؤلاصمان ،بنضاع قب٨ت الٗلىم الىٟؿيت الٗغريت ،لبىان.2000 ،
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 . . 0الكغريجي مغوة ؾاخغ :اإلاغاَهت وأؾباب الاهدغاف ،صاع ال٨خاب الخضيض ،بضون َبٗت.2006 ،
 . .الكىاور مدمض مدغوؽ :هظغٍاث ؤلاعقاص والػالج الىكس ي ،صاع ٚغيب للُباٖت واليكغ والخىػي٘.1998 ،
 . .الٗامغر مجى مدمض نالر ٖلي :صعاؾت قاغلُت الاعقاص الػهالوي الاهكػالي والػالج اإلاخمغيؼ غلى الػمُل في غالج
بػٌ خاالث الاصمان ،مظ٦غة جسغط للخهىٖ ٫لى صعظت الض٦خىعاٍ في الٟلؿٟت ،ظامٗت ال٣اَغة ،مٗهض الضعاؾاث
والبدىر التربىيت2000 ،
 . . 3ال٘يضاوي آما : ٫مكهىم الظاث وغالنخه بالؿلىى الػضواوي لضي اإلاضمىحن وؾحر اإلاضمىحن مً اإلاؿاححن  ،عؾالت
م٣ضمت لىيل قهاصة اإلااظيؿتر في ٖلم الىٟـ٢ ،ؿم الٗلىم الاظخماٖيت ،قٗبت ٖلم الىٟـ ،ظامٗت الخاط لخًغ ،باجىت،
.2011-2010
 . .ال٣ظافي عمًان مدمض ،غلم هكـ الىمى والُكىلت واإلاغاَهت ،اإلا٨خبت الجامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت. 2000
 . . 5الُ٣ان ؾاميت :يُل جهىم بالضعاؾت ؤلاًلُيٌُُت ،ال٣اَغة ،م٨خبت ألاهجلى مهغيت.1979 ،
 . . 6ال٣ىاور َضي مدمض :ؾٌُىلىحُت اإلاغاَهت ،م٨خبت ألاهجلى مهغيت ،ال٣اَغة.1992 ،
 . . 7اإلاداعب هانغ بً ابغاَيم :مماعؾت الػالج الجمعي ،اليكغ الٗلمي واإلاُاب٘ ،الؿٗىصيت.1998 ،
 . . 8اإلاٛغبي ؾٗض ػٚلى :٫حػاَي الخكِل ،صعاؾت هٟؿيت اظخماٖيت ،ال٣اَغة ،صاع اإلاٗاع.1963 ،ٝ
 . . 9ؤوػر ؤخمض :اإلاغاَو والػالناث ألاؾغٍت ،مُبٗت الىجاح الجضيضة .الغراٍ ،صون ؾىت.
 . . 0ؤومليلي خميض  :ازغ ألاخضار الهضمُت صازل ألاؾغة في ظه وع الاصمان غلى اإلاسضعاث غىض اإلاغاَو  ،مظ٦غة لىيل
قهاصة اإلااظؿخحر في ٖلم الىٟـ الٗياصر٧ ،ليت الٗلىم الاظخماٖيت ،ظامٗت مىخىعر٢ ،هىُيىت.2011-2010 ،
 . .بى ٫ؾىن وآزغون :ؾیٌىلىحیت الُكىلت واإلاغاھهت ،جغظمت ؤخمض ٖبض الٗؼیؼ ؾالمت ال٩ىیذ. 1986 ،
 . .جيؿحر خؿىن  :اإلاغظ٘ الؿغي٘ الى الضليل الدصخيصخي والاخهاجي الغاب٘ اإلاٗض ٫لاليُغاباث الىٟؿيت ،ظمٗيت
الُب الىٟـ الامغي٨يت ،صمك.2004 ،٤
 . . 3خا ٔٞؤخمض زحرر وخؿً مجضر مدمىص :أزغ الػالج الىكس ي الجمااي في جسكٌُ الهلو والؿلىى الػضواوي
واػصًاص الثهت بالىكـ ونىة ألاها لضي حماغت غهابُت ،مظلت ٖلم الىٟـ ،الٗضص الغاب٘ ٖكغ.1989 ،
 . .خبيب ؤخمض ٖلي :اإلاغاَهت ،ماؾؿت َيبت لليكغ والخىػي٘ .ال٣اَغة.2006 ،
 . . 5خضاص عرىح :مكاَُم ؤلاصمان وحػاعٍكه في الخٌكل باإلاضمىحن ،ملخ٣ياث ج٩ىيً ألاَباء في الجؼاثغ.2008 ،
 . . 6زغيبت نٟاء نضي :٤مضي قاغلُت الػالج الجمعي بالخدلًل الىكس ي في غالج مكاغغ الظهب والخؼي لضي مغض ى
ؤلاصمان ،مظ٦غة لىيل قهاصة الض٦خىعاٍ٧ ،ليت آلاصاب٢ ،ؿم ٖلم الىٟـٖ ،حن قمـ.1998 ،
 . . 7زحرر خا ٔٞؤخمض ومجضر خؿً مدمىص  :أزغ الػالج الىكس ي الجمااي في اػصًاص جأيُض الظاث وجهضًغَا
واهسكاى الكػىع بالظهب واوػضام الُمأهحنة الاهكػالُت لضي حماغت غهابُت  ،مجلت ٖلم الىٟـ ،الٗضص  ،14الهيئت
الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة.1990 ،
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 . . 8صعصاع ٞخخي :الاصمان غلى اإلاسضعاث ،م٨خبت بٛضاصر ،صاع خؿحن ،الجؼاثغ. 2000 ،
 . . 9صوالميت بىيضر ،وانؼ حػاَي اإلاسضعاث في اإلاجخمؼ الجؼاةغي ،مجلت ٖلىم ؤلاوؿان واإلاجخم٘ ،الٗضص (.2012 ،)03
 . .30عقاص مدمض ٖبض اللُي : ٠آلازاع الاحخماغُت لخػاَي اإلاسضعاث  ،اإلاغ٦ؼ للضعاؾاث والخضعيب ،الغياى ،الؿٗىصيت،
.1992
 . .3ػَغان خامض ٖبض الؿالم :الصخت الىكؿُت والػالج الىكؿُتٖ ،2ٍ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة.1978 ،
 . .3ػَغان خامض ٖبض الؿالم :غلم هكـ الىمى الُكىلت واإلاغاَهتٖ ،5ٍ ،الم ال٨خب ،ال٣اَغة. 1995 ،
 . .33ػعواحي عقيض :جضعٍباث غلى مىهجُت البدث الػلمي في الػلىم الاحخماغُت ،صاع َىمت ،الجؼاثغ.2002 ،
 . .3ػيضان مدمض مهُٟى :الىمى الىكس ي للُكل واإلاغاَو وهظغٍاث الصخهُت ،صاع الكغو ،3ٍ ،١ظضة1990 ،
 . .35ػيىع مهُٟى :حػاَي الخكِل مكٍلت هكؿُت ،ال٣اَغة ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر الاظخماٖيت.1973 ،
 . .36ؾاسخي ؾٟيان  :الجؼاةغ واإلاسضعاث  ،اإلاجلت الال٨تروهيت الخىاع اإلاخمضنٖ ،ضص
(.) 2004/11/24

( 1027اَالٕ مباقغ )،

ايذا ٥للُباٖت واليكغ.2010 ،
 . .37نابغ اخمض ٖبض اإلاىظىص :حماغت اإلاضمىحن اإلاجهىلحن ما لها وما غليها ،ال٣اَغة ،ع
 . .38نالر ٖبض الىىع  :ؾُاؾت الجؼاةغ في مٍاقدت اإلاسضعاث وؤلاصمان غليها  ،ملخ٣ياث ج٩ىيً ؤلاَٟاء في مكغوٕ
 ،Mednetالجؼاثغ.2008 ،
 .. .39نٟىث وٞي ٤مسخاع :مكٍلت حػاَي اإلاىاص الىكؿُت اإلاسضعة ،ال٣اَغة.2005 ،
 . . 0ن٣غ هبيل  :حغاةم اإلاسضعاث في الدكغَؼ الجؼاةغي ،مىؾىٖت ال٨ٟغ ال٣اهىوي ،صاع الهضيٖ ،حن ميلت ،الجؼاثغ،
.2006
َ . .الب خؿً  :غالج اإلاضمىحن غلى اإلاسضعاث  ،اإلاجلت الٗغريت للضعاؾاث ألامىيتٖ ،ضص  ،17اإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث
ألامىيت.1994 ،
ٖ . .باؽ مدمض :اإلاسضعاث وؤلاصمان ،اإلاىاظهت والخدضر ،ال٣اَغة.1989 ،
ٕ . . 3عمىف َاوي  :اإلاسضعاث ئمبراَىعٍت الكُُان ،صاع الىٟاجـ ،بحروث ،لبىان.1993 ،
ٟٖ . .ا ٝمدمض ٖبض اإلاىٗم :الاصمان صعاؾت هكؿُت ألؾبابه وهخاةجه ،صاع اإلاٗغٞت الجامٗيت ،الاؾ٨ىضعيت2003 ،
ٚ . . 5اهم مدمض خؿً  :الضاقػُت للػالج لضي اإلاضمىحن  ،صعاؾت هٟؿيت م٣اعهت ،اإلاجلت اإلاهغيت للضعاؾاث الىٟؿيت،
ٖضص  ،25مجلض .2000 ،10
ٚ . . 6اهم مدمض خؿً :الػالج الىكس ي الجمعي بحن الىظغٍت والخُبُو ،مهغ.2003 ،
ٚ . . 7باعر مدمض ؾالمت :الاصمان – اؾبابه ،هخاةجه ،غالحه -اإلا٨خب الجامعي الخضيض ،الاؾ٨ىضعيت.1991 ،
ٞ . . 8ازغ ٖا٢ل :معجم الػلىم الىكؿُت ،صاع الغاثض اٖ٫غبي ،بحروث ،لبىان.1988 ،
ٞ . . 9ايض خؿحن :ؾٌُىلجُت الاصمان ،اإلا٨خب الٗلمي لل٨مبيىجغ واليكغ.1994 ،
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ٞ . .50ايض خؿحن :غلم الىكـ اإلاغض ي ،ماؾؿت َيبت لليكغ ،ظمهىعيت مهغ الٗغريت.2004 ،
ٞ . .5خخي ٖيض مدمض  :مؿإولُت الضولت غً غالج مخػاَي اإلاسضعاث  ،اإلاجلت الٗغريت للضعاؾاث الا مىيت ،الٗضص ،10
الغياى.1990 ،
ٞ . .5غٚلي بضور وآزغون :الاصمان وعخلت الككاء ،ماؾؿت مُاب٘ اإلاىاع ،الغياى.1997 ،
ُٞ . .53يم لُي :٠الػالج الىكس ي الجمااي ،الاهجلى مهغيت ،ال٣اَغة.1994 ،
٢ . .5غوي مدمض :الاصمان :اإلاغ٦ؼ الٗغبي الخضيض ،ال٣اَغة ،مهغ.1986 ،
 . .55مخىلي ٞااص بؿيىوي :التربُت وظاَغة اهدكاع وئصمان اإلاسضعاث ،مغ٦ؼ ؤلاؾ٨ىضعيت لل٨خاب ،ؤلاؾ٨ىضعيت.
 . .56مكاب٣ت مدمض ؤخمض :الاصمان غلى اإلاسضعاث ؤلاعقاص والػالج الىكس ي ،صاع الكغوٖ ،١مان.
 . .57مهباح ٖبض الهاصر :الاصمان ،صاع اإلاهغيت اللبىاهيت.2004 ،
 . .58م٨خب ؤلاهماء الاظخماعي  :ؾلؿلت حصخُو الايُغاباث الىكؿُت ،ايُغاباث الخػاَي وؤلاصمان  ،ال٩ىيذ،
.2000
 . .59مىٓمت الصخت الٗاإلايت :اإلا٨خب ؤلا٢ليمي لكغ ١اإلاخىؾِ ،اإلاغاحػت الػاقغة للخهيُل الضولي لألمغاى الىكؿُت
والؿلىيُت :ألاوناف الؿغٍغٍت (ؤلاًلُيٌُُت) والضالةل ؤلاعقاصًت الدصخُهُت ،جغظمت اخمض ٖ٩اقت.1999 ،
َ . .60جرر قابغو :٫الاصمان في ؾً اإلاغاَهت ،جغظمت ٞااص قاَحنٖ ،ىيضاث لليكغ والُباٖت ،بحروث ،لبىان.2001 ،
زاهُا :ألاحىبُت:
1 . Bensmail Belkacem: Psychiatrie d’aujourd’hui, Office de publication universitaire, réim- Pression، Alger,

1994.
2 . Bergeret Jean، LeblancJean: Précis des toxicomanies, 2 édition, Masson: Paris, 1988.
3 . Schiffer F: psychothérapie de neuf cocaïnomanes traités avec succès, techniques et dynamique, le

journal de la toxicomanie traitement, Harvard Médical School, Hôpital McLean, Belmont, Massachusetts,
1988.
4 . Cooper & Mccrmack: short – term – Group Treatment children of Alcohlics, J. of counseling

Psychologg, u3, 1992 .
5 . Debesse Maurice : L’adolescent, PUF, Paris, 1964.
6 . Ey Henri, Bernard P,Brisset CH: Manuel de psychiatrie, 6 édition, Masson, Paris, 1989.
7 . Fesian Hocine: Y-aurait –il une question du père à l’adolescence dans l’éclosion de la violence en Algérie,

département de psychologie, Oran.

198

2017 – أبغٍل: 30 الػضص

مغيؼ حُل البدث الػلمي

8 . Girard Michel: Consommation et abus de drogues chez les adolescents، In PRISM : Ecole et santé

mentale. vol.7, n 3-4.Hôpital sainte Justine, 1997.
9 . Goodman Aviel: Addiction, Définition and implication, British، journal Addiction, 1990;1990.
10 . Hélène Harcel-Biraud: Manuel de psychologie à l’usage des soignants, 2ème édition, Masson, Paris,

1994.
11 . Isabelle Varescon: Les addiction comportementales, Paris, 2007.
12 . Marc Valleur et Jean chaude Matysiak: Les addiction, Armand colin, Paris.2006.
13 . Merdaci Mourad: Une psychologie du champ Algérien, Office de la publication
14 . Varescon Isabelle: les addiction comportementales, Paris, 2007.

199

الػضص  : 30أبغٍل– 2017

مغيؼ حُل البدث الػلمي

200

2017 – أبغٍل: 30 الػضص

مغيؼ حُل البدث الػلمي

Le bénévolat dans le milieu associatif :
entre engagement et militantisme.
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Résumé :
ce présent article dresse un aperçu sur le travail bénévole dans les associations, cette forme libre
d’engagement est primordiale dans le milieu associatif, car elle est confédérée comme le noyau
capital dans le fonctionnement est bien évidement dans la réussite de l’action des militants au
sein de l’association. Le bénévolat est une action volontariste et collectiviste qui est d’une part
d’utilité publique et qui suscite d’autre part un certain développement et une dynamique dans son
territoire d’exercice.
Mots clés : bénévolat, engagement, association, militantisme.
a. le bénévolat associatif ; quelle définition ? et quelle compréhension ? :
Bénévolat associatif, qui se définit d’abord comme « une action libre sans rémunération pour la
communauté », est un concept récent. Il s’est peu à peu dégagé des notions de philanthropie,
d’entraide et de militantisme, pour s’affirmer à partir des années quatre-vingt comme
l’expression dominante des implications non salariées dans les associations. Mais ce concept ne
recouvre pas pour autant une réalité simple à appréhender. Alors que le bénévolat est l’objet
d’une attention soutenue de la part du mouvement associatif et des pouvoirs publics.1
« Le bénévole est celui qui s’engage librement pour mener à bien une action en direction
d’autrui, action non salariée, non soumise à l’obligation de la loi, en dehors de son temps
professionnel et familial ».2
Le bénévolat est la situation dans laquelle une personne fournit à titre gratuit une prestation de
travail pour une personne ou un organisme. Le bénévolat se distingue donc de la situation de
travail (ou salariat) essentiellement par les critères suivants :3
 Le bénévole ne perçoit pas de rémunération. Il peut être dédommagé des frais induits par son
activité (déplacement, hébergement, achat de matériel…).
 Le bénévole n’est soumis à aucune subordination juridique. Sa participation est volontaire : il
est toujours libre d’y mettre un terme sans procédure ni dédommagement. Il est en revanche tenu
de respecter les statuts de l’association, ainsi que les normes de sécurité dans son domaine
d’activité.

1

DEMOUSTIER Danièle, « Le bénévolat, du militantisme au volontariat », Revue française des affaires
sociales, 4/2002 (n° 4), p. 97.
2
Rapport au conseil économique et social sur l’essor et l’avenir du bénévolat, facteur d’amélioration de la qualité de
la vie. Par Marie Thérèse Cheroutre juin 1989.
3
Ministère d’éducation nationale jeunesse vie associative, Le guide du bénévolat à l’usage des dirigeants associatifs,
2011, paris, p 5.
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Ces quelques éléments de définition montrent qu’il n’existe pas une seule définition, mais une
série de notions caractérisant le bénévolat, dans lesquelles méritent d’être soulignées les notions
d’engagement libre et gratuit.
Le bénévolat est une forme particulière, structurée et organisée, d’engagement des citoyens ; il
consiste à consacrer du temps, sans contrepartie financière, au fonctionnement d’une
organisation. Le secteur associatif est de loin le plus concerné.1
L’engagement bénévole obéit à des motivations diverses et complexes. Être bénévole, entre
vocation et stratégie individuelle. La première des motivations identifiées renvoie à un
comportement altruiste d’utilité sociale dépourvu de contrepartie si ce n’est symbolique
reconnaissance, dignité, fierté. Les valeurs de citoyenneté, de don de soi et d’engagement au
service des autres, et notamment des plus fragiles, demeurent fortes chez les bénévoles.
Leur objectif peut parallèlement être de “tester” une vocation ou de contrebalancer l’exercice,
par ailleurs, d’un métier vécu comme peu épanouissant ou manquant de “sens”. En outre, dans
de nombreux cas, l’engagement bénévole résulte moins d’un choix isolé que d’interactions
sociales, au premier rang desquelles le rôle déterminant joué par la famille ou les groupes de
pairs : en 2010, 48,9 % des Français de 15 à 18 ans dont les parents pratiquaient une activité
bénévole faisaient de même, contre 27,7 % pour les autres.2
La participation à des activités bénévoles peut également être motivée par le souhait d’acquérir
une expérience, des compétences ou une légitimité professionnelle susceptibles, par la suite,
d’être mobilisées dans une recherche d’emploi ou une stratégie de carrière(25).C’est l’un des
fondements du service civique.
Enfin, le bénévolat peut faire figure d’occupation de substitution à une activité professionnelle.
C’est particulièrement vrai pour les femmes dans certains contextes familiaux, où le travail
féminin est peu développé. C’est aussi le cas de certains retraités, toutes catégories
socioéconomiques confondues : l’engagement bénévole est alors un moyen de prolonger une
carrière professionnelle, surtout s’il consiste à faire appel à des compétences autrefois utilisées
dans la sphère du travail (aide aux devoirs pour les anciens enseignants, encadrement dans les
clubs pour les anciens sportifs de haut niveau, etc.). Il permet aussi de maintenir actifs des
réseaux amicaux ou sociaux.3
Le bénévolat est un indicateur de certaines mutations sociales on peut tout d’abord faire
l’hypothèse que le développement de l’engagement associatif et donc bénévole pallie en partie
l’affaiblissement des liens familiaux et tend à se substituer à l’entraide informelle à l’échelle
d’un quartier ou d’une commune. Les informations sur la raison sociale des nouvelles
associations sont éclairantes.4
b. augmenter le nombre des bénévoles dans les associations ; Pourquoi faire?
Sur le plan collectif, l’engagement bénévole profite en premier lieu à la société dans son
ensemble, parce qu’il répond ou contribue à répondre, de manière très souple et adaptée, à de
multiples besoins sociaux. Certains secteurs associatifs comme le sport fonctionnent du reste
quasi exclusivement avec des bénévoles.5

Centre d’analyse stratégique, Développer, accompagner et valoriser le bénévolat Septembre 2011 no 241. P, 2.
Ibid, pp, 5-6.
3
Ibid, pp, 5-6.
4
Ibid.
5
Ibid, pp, 5-6.
2
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Sur le plan individuel, l’existence d’un lien direct entre la pratique d’une activité bénévole et
l’amélioration du bien-être physique et psychologique a été mis en évidence par plusieurs
recherches menées aux États-Unis, au Canada ou aux Pays-Bas – même si le lien de causalité
peut parfois être difficile à établir. Chez les seniors en particulier, les bénévoles auraient un taux
de mortalité et de dépression plus faible et de meilleures capacités fonctionnelles. Une étude
française réalisée par des sociologues et des professionnels de santé au sein du Centre d’étude et
de recherche sur la philanthropie tend à démontrer que la vitalité, le capital social, l’estime de
soi et la satisfaction de rendre service dans un cadre associatif fondé sur l’autonomie des
bénévoles sont des facteurs directs d’amélioration de la santé.1
c. Le bénévolat ; non seulement une volonté individuelle :
Quand on les interroge, les bénévoles mettent toujours en avant dans les raisons qui les ont
poussées à s’engager, le désir d’être utile, de servir aux autres. Cette aspiration à l’utilité sociale
est souvent formulée dans le registre de l’élan, de la volonté, toutes formulations qui présentent
ces envies d’agir comme le résultat d’un choix individuel, personnel, celui d’une pure
subjectivité soucieuse des Autres et du monde. À l’extrême, le registre de la vocation est utilisé,
comme si une force incoercible (divine ou laïque, intérieure ou extérieure) poussait les individus,
les attirait, les appelait à s’engager. De la même manière que l’amour se vit comme un sentiment
affranchi des contingences et des contraintes sociales, l’amour de l’humanité (et le bénévolat a
souvent partie liée à la philanthropie) prend les atours d’une disposition spontanée, en dehors des
normes sociales. Présentée comme un penchant intérieur, la volonté d’agir tend à naturaliser le
bénévolat et les bénévoles : ils seraient « naturellement » altruistes, quand d’autres, plus
nombreux, seraient individualistes et donc incapables de souci pour les Autres. Or, l’altruisme
(et inversement l’individualisme) n’est ni un «virus », que les personnes auraient contracté, ni
une disposition inscrite dans leur personnalité. L’engagement ne se déroule pas hors des
contraintes du monde social.2
D’autres auteurs ont montré combien ce désir d’utilité, cet élan vers les Autres est le produit de
contextes socio-économiques, historiques et politiques précis1. Le propos de cet article est de
montrer qu’au-delà des contextes qui formatent les envies d’agir, leur donnent une légitimité ou
pas, la pratique bénévole est toujours le produit d’un ajustement entre une histoire personnelle et
le cadre associatif dans laquelle elle se déroule. L’engagement bénévole ne peut tenir sur la seule
volonté individuelle. Il doit trouver où et comment s’incarner dans des structures précises, le plus
souvent des associations pour donner effectivement lieu à des pratiques de bénévolat. Le
bénévole agit certes parce que sa trajectoire familiale, sa socialisation, notamment dans
l’enfance, lui a permis de se fabriquer des dispositions à s’engager, tellement intériorisées
qu’elles peuvent lui sembler « naturelles », allant de soi2. Ces dispositions seules n’expliquent
cependant pas l’engagement bénévole et surtout son maintien dans la durée. Pour s’exprimer, ces
dispositions doivent s’appuyer, s’étayer sur des organisations, c’est-à-dire sur un ensemble de
relations sociales et de règles structurelles. Non relayé, non pris en charge par des associations
précises, l’élan s’épuise en effet bien vite. Bernard Pudal, en rapprochant le prêtre rural, le prêtre
ouvrier, l’instituteur laïc et l’intellectuel organique du parti communiste, a ainsi montré que la

1

Ibid, p, 6.
Le bénévolat : Article écrit par : Bénédicte Havard Duclos, sociologue, enseigne à l’Université de Bretagne
Occidentale et est membre du laboratoire ARS (Brest) Et Sandrine Nicourd, sociologue, est maître de conférences à
l’Université Paris XIII et membre du laboratoire PRINTEMPS de l’Université Versailles-Saint-Quentin-enYvelines. P, 1.
2
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vocation, loin des présupposés individualistes, « résulte d’un processus interactif complexe entre
une histoire sociale personnelle de l’individu et l’institution reconnaissante». 1
Dans une démarche comparable, nous souhaitons identifier d’une part les conditions sociales qui
ont construit le désir d’engagement, l’élan vocationnel chez les bénévoles ; d’autre part comment
cet élan est parvenu à s’incarner, à se pérenniser dans des associations et des pratiques
particulières, qui ont su saisir les attentes identitaires des bénévoles ; enfin comment cet élan est
en permanence réactivé et entretenu par les associations et leurs leaders, via la reconnaissance et
la réassurance trouvées par les personnes dans leur activité bénévole, au risque sinon de leur
défection.2
Les bénévoles et militants qui restent fidèles à une association, se sentent habités du désir d’être
utile et le perçoivent comme allant de soi. Ils trouvent dans leur engagement un sens par rapport
à leur histoire singulière, à leur trajectoire biographique. Ce sens est très largement construit par
les collectifs d’engagement, - associations, syndicats, partis, collectifs moins institués -, qui
fournissent à leurs membres les plus investis, de multiples ressources identitaires. Ils leur
permettent de penser le rapport à leur propre histoire et à leur avenir, de conquérir estime de soi
et reconnaissance. Ces ressources identitaires, gages du maintien des engagements et par là
même de la pérennité des collectifs, sont largement construites par les associations.3
Les associations peuvent permettre d’établir une continuité dans des trajectoires bénévoles
clivées. Elles peuvent permettre aux bénévoles de restaurer des trajectoires brisées. Elles leur
offrent enfin la possibilité de rester en adéquation avec des idéaux, notamment religieux.
d. le bénévolat permet à établir une continuité biographique :
Les expériences associatives sont, pour certains bénévoles et militants, des moyens de résoudre
les contradictions de leur histoire sociale en leur permettant de construire des continuités et de la
cohérence, là où il pourrait y avoir discontinuités et dissonances, leur trajectoire passée dans le
sens d’une promotion ou d’un déclassement se trouve particulièrement interpellée par cette
expérience. Des individus qui ne trouvent pas leur « place », qui cherchent « leur » place parce
qu’ils connaissent des situations de décalage, des habitus déchirés, clivés, peuvent ainsi
particulièrement vivre leur engagement comme une manière de résoudre, provisoirement, ces
contradictions. 4
Les sociologues ont ainsi montré depuis longtemps que l’ascension sociale couplée au souvenir
vif du milieu d’où l’on vient et d’une volonté de fidélité à celui-ci était propice à l’engagement,
sans qu’on sache d’ailleurs ce qui est premier, l’action militante ou la réussite sociale. Défendre
les exclus, les pauvres, les ouvriers ou les migrants permet de se rapprocher de ses origines, de
ne pas vivre un sentiment de rupture consécutif de toute promotion sociale. Le sentiment
subjectivement vécu du décalage, du porte-à-faux, de la distance sociale entre ce qu’on est, ce
qu’on a été et ce qu’on pensait être, est ainsi un principe générateur d’un élan, d’une volonté
désengagé.
L’essentiel des travaux ont par exemple montré l’importance des individus aux profils atypiques,
déplacés par rapport à leur destin social possible ou probable, dans le militantisme ouvrier. Ce
déchirement potentiel a été extraordinairement bien utilisé par le Parti Communiste qui a su

1

Ibid, p, 2.
Ibid, pp, 2-3.
3
Ibid.
4
Ibid, p, 3.
2
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offrir des promotions sociales à ses militants, tout en leur garantissant la fidélité subjective à leur
milieu d’origine. 1
e. Le bénévolat, une action collective :
Le bénévolat apparaît comme une manière d’être ensemble, une façon de marquer son rapport à
l’autre, et constitue le support indispensable de tout lien social.2
Le bénévolat ne relève pas uniquement d’une action individuelle, mais d’une activité qui s’insère
dans une structure collective s’articulant autour d’une conception de vie en société et tout
particulièrement d’un type d’organisation sociale, 3
Cela dit, une réflexion sur l’action bénévole moderne va bien au-delà des motivations
individuelles qui poussent les individus à agir. En effet, elle permet d’éclairer, de manière
nouvelle, les relations entre la société civile et l’État.4
f. Les motivations de l’engagement bénévole :
L’engagement bénévole répond souvent à une pluralité de motivations, même si elles n’ont pas
toutes la même force d’incitation. Le désir d’aider autrui est le motif le plus fréquemment
invoqué, mais la recherche de relations interpersonnelles est également mise en avant dans près
de six cas sur dix, à titre de mobile principal ou de raison plus secondaire. L’étude conjointe des
profils des bénévoles et de leurs motivations souligne la grande diversité qui marque de son
empreinte l’univers du bénévolat. Cette diversité est à la source des difficultés que rencontrent
les tests des modèles économiques de bénévolat lorsqu’ils sont réalisés sur des données très
agrégées. 5
g. Les facteurs sociodémographiques de l’engagement associatif.
Différents facteurs sociologiques sont souvent remarqués chez les volontaires engagés dans des
associations militantes : « le sociologue repère des régularités dans les profils des individus qui
s’engagent plus souvent que d’autres et dans certaines organisations plutôt que d’autres » (
Sandrine Nicourd, 2008, p 103).6
Toutes organisations confondues, un des premiers facteurs favorisant l’engagement est le fait
d’avoir grandi dans une famille au sein de laquelle les engagements politiques ou associatifs
étaient valorisés et où une pratique d’engagement existait. L’engagement des enfants peut être
d’une toute autre nature que celui des parents ou mêmes être en contradiction avec ce dernier.
C’est le fait d’être engagé qui semble se transmettre plus que l’objet et le sens de l’engagement.
Le fait d’avoir été membre d’une organisation de jeunesse ou d’une autre association dans son
adolescence contribue également à une poursuite de l’engagement à l’âge adulte. Cet
engagement spécifique dans des mouvements de jeunesse se transmets par ailleurs au sein des
familles.7

1

Ibid, p, 3.
ROBICHAUD Suzie, Le bénévolat. Entre le cœur et la raison. Chicoutimi, Québec, Les Éditions JCL inc.,
septembre 2003. P, 19.
3
Ibid, p, 25.
4
Ibid, p, 26.
5
PROUTEAU Lionel et CHARLES-François Wolff, Donner son temps : les bénévoles dans la vie Associative,
ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 372, 2004.
6
PDF, Le processus de l’engagement volontaire et citoyen : des valeurs, des individus et des associations AnneMarie Dieu, p, 13.
7
Ibid.
2
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Un autre élément jouant sur la propension à l’engagement est le fait d’avoir accompli des études
supérieures et ceci pour différentes raisons. Tout d’abord, le temps des études supérieures, moins
contraint que le temps des études secondaires, est favorable à l’engagement associatif. D’autre
part, « les travaux sur le monde étudiant mettent en évidence que l’entrée à l’université doit
s’accompagner d’une affiliation institutionnelle et cognitive nécessaire à l’exercice du « métier
d’étudiant » (Coulon, 1998). 1
Notons cependant que cette affiliation varie d’une discipline à l’autre, donnant lieu à des niveaux
d’intégration très inégaux… (Becquet, p, 70). Par ailleurs, les personnes diplômées sont aussi
celles qui développent plus facilement les sentiments d’estime de soi et les compétences,
notamment discursives qui supportent l’engagement.2
Les différents types d’organisations attirent également différents types de publics. Ainsi, il a été
constaté que les mouvements politiques, moins formalisés, plus localisés et moins hiérarchisés,
attiraient plus de cadres et de professions intellectuelles supérieures que les partis politiques. Une
des hypothèses explicatives seraient que les modes de recrutement y sont plus basés sur la
cooptation qui favorise une homogénéité socioculturelle. Les modes de fonctionnement et
d’action de ces mouvements exigeraient également un certain capital culturel. Alors que les
partis politiques n’en comptent que 30%).3
Les organisations formalisées attirent les hommes de plus de 30 ans. La répartition entre les
femmes et les hommes est par contre équilibrée dans les associations locales centrée sur des
objectifs concrets d’utilité sociale.
Les associations locales sont celles où l’on rencontre le moins de diplômés du supérieur,
notamment parce que différents types de compétences peuvent y être mobilisées, comme la
connaissance des réseaux locaux. Enfin, plus l’objet de l’organisation est précis et spécialisé,
plus le niveau de diplôme est élevé.
Plusieurs auteurs ont plus spécialement étudiés le profil, les valeurs et les modes d’engagement
des classes moyennes diplômées, qui forment le gros des troupes des volontaires associatifs. R.
Barbier (1993), met ainsi l’accent sur le caractère à dominante intellectuelle de leur travail et leur
statut de salariés «Ils forment une sous élite qui ne dispose ni du pouvoir économique, ni du
pouvoir politique, ni de la gestion des grandes institutions culturelles, mais se trouve dotée d’un
certain pouvoir intellectuel et culturel et d’une certaine capacité de contrôle et d’encadrement
social» ( R. Barbier in J. Chancel et Leur formation intellectuelle oriente leur mode de vie dans
lequel le loisir « instructif » prend une grande place. Ils développent à la fois le désir de «
prendre le temps de vivre », de « travailler et consommer autrement » et une éthique du travail.
Le militantisme est une voie possible pour répondre à la fois à leurs préoccupations sociales et
leur manière de considérer les loisirs et le travail.4
h. le bénévolat, élément qui suscite un changement social:
Le bénévolat, le volontariat et le militantisme social sont des moyens efficaces d'encourager la
participation au changement social et au développement humain. C'est l'une des principales
conclusions d'une étude menée en 2007/2008 par CIVICUS :
Alliance mondiale pour la participation citoyenne, l'Association internationale pour l'effort
volontaire (IAVE) et le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU).
1

Ibid.
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid.
2
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Le bénévolat et le volontariat recouvrent toute une série d'activités, des visites aux malades à la
sensibilisation au VIH/SIDA en passant par la plantation d'un arbre et le plaidoyer pour les droits
humains. Alors que l'on a parfois tendance à considérer le bénévolat et le militantisme social
comme deux sphères d'activités séparées, il y a, en réalité, une relation dynamique entre les deux.
L'un comme l'autre contribue à l'implication des individus dans la réalisation d'objectifs de
développement tels que les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) Comme le
militantisme social, le bénévolat peut servir un but précis et être orienté vers le changement. Il
peut, par exemple, être utilisé pour influer sur la définition des agendas ou celle des politiques,
sur les processus de décision et sur les représentations. Il peut aussi promouvoir le changement
social en contribuant à transformer des individus, qui, prenant conscience d'une situation
particulière ou la comprenant mieux, peuvent être amenés à changer d'opinion, de façon de voir
et de comportement.1
Le bénévolat et le militantisme social s'épaulent mutuellement pour stimuler la participation de
personnes provenant de différents milieux. Le bénévolat peut aider à faire le premier pas vers un
engagement à long terme, tandis que le militantisme social joue un rôle important pour le
leadership, la définition des secteurs d'engagement et la mobilisation des personnes. Les
militants sociaux ont besoin des contributions des volontaires pour réaliser le changement qu'ils
recherchent. Forts de leurs caractéristiques communes et de leur complémentarité, le bénévolat
ou le volontariat et le militantisme favorisent l'inclusion sociale en offrant à des groupes
marginalisés la possibilité de s'impliquer dans des processus de développement participatif. Les
bénévoles représentent un important réservoir de connaissances et peuvent ainsi contribuer au
bien-fondé et à la légitimité des campagnes de plaidoyer relatives au développement. En étant
bénévole ou militant, ou les deux à la fois, un individu peut acquérir l'assurance, les compétences
et les savoirs nécessaires pour faire réellement changer les choses.2
Pour développer et pérenniser la participation, il faut créer des opportunités nouvelles et variées.
Par exemple, les organisations de volontaires ou les associations peuvent contribuer à augmenter
le nombre de possibilités d'engagement offertes au public. Investir dans une bonne gestion des
bénévoles et valoriser leur rôle peut avoir un très fort impact. Les gouvernements, la société
civile, le secteur privé et les agences internationales ont tous un rôle à jouer dans la création d'un
environnement favorable à la participation des individus. La réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement d'ici 2015 repose sur la participation des citoyens ordinaires. 3
Cet essai montre que le bénévolat, le volontariat et le militantisme social ont le potentiel de
contribuer à augmenter le niveau et la diversité de la participation - participation sans laquelle on
ne pourra faire face aux tensions et aux problèmes de développement de notre temps.
i. la place et le rôle des bénévoles dans la sphère associative:
Les bénévoles ont aujourd’hui une place et un rôle primordiaux dans une société où la crise
économique et sociétale, l’individualisme, la montée des extrêmes, les taux d’abstention aux
élections... sont en évolution constante. À travers leurs engagements associatifs, les bénévoles :4
- défendent, protègent et transmettent des valeurs telles que le faire ensemble, le vivre ensemble,
la valeur humaine, la solidarité, la démocratie, la citoyenneté.

1
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- apportent des réponses à des situations non prévues par la loi : ils sont en ce sens des agitateurs
d’idées, des développeurs d’innovation sociale qui ont le pouvoir de transformer la société.
- contribuent aux dynamiques territoriales en étant force de proposition pour la mise en œuvre
d’initiatives locales ;- prouvent par leur engagement que tout n’est pas marchand dans l’activité
humaine.
- participent à la cohésion sociale et sont une composante du dialogue civil, l’engagement
bénévole constitue le socle de toute association. Au sein de l’association, les bénévoles :1
- sont le cœur du projet associatif et les garants de l’intérêt général, ils assurent la mise en œuvre
du projet politique de l’association et garantissent la gouvernance transparente et démocratique
d’un projet porté collectivement.
- assument les responsabilités liées au statut d’employeur et sont responsables des salariés dans
leurs missions en tant que Président, trésorier ou administrateur.
- assurent l’activité de l’association en assumant un rôle opérationnel essentiel et diversifié, qui
va de l'accompagnement de personnes en situation de fragilité à la tenue d'une buvette : autant de
tâches assurées par les bénévoles, véritables moteurs des projets de l’association.
j. la formation des bénévoles : un outil pour l’association et ses bénévoles :
Les bénévoles possèdent des compétences indépendamment de leur engagement associatif, mais
cet engagement les conduit à les développer et à en acquérir de nouvelles, jugées nécessaires
dans leur parcours. La formation les accompagne pour :2
- exercer leurs fonctions dans la gestion de l’association : on parle ici de formations générales
portant sur des thèmes tels que la fonction de trésorier ou de secrétaire, la responsabilité
juridique des dirigeants associatifs, la gestion des ressources humaines, le projet associatif, les
outils de communication, … ;
- assurer les activités de l’association : il s'agit là de formations spécifiques (exemples : préparer
un camp de scoutisme, connaître la littérature jeunesse, prévenir l'usure professionnelle et
soigner les soignants, animer un atelier sociolinguistique, …) ;
- anticiper les mutations sociales pour apporter des outils de réflexion aux questionnements
citoyens. En plus de sa contribution à la construction des compétences générales ou spécifiques,
la formation fonctionne doublement comme lieu d’intégration : les bénévoles intègrent le projet
associatif de leur structure et ses valeurs de référence en même temps que l'association les
intègre au sein de son collectif d'acteurs. L'apprentissage s'inscrit dans la durée, à la fois au cours
des temps qui y sont spécifiquement consacrés (formations) et au cours de temps porteurs
d’opportunités d’apprentissage (accompagnement formatif).
La vie associative présente de nombreux moments porteurs d’opportunités d’apprentissage : les
temps d’instances statutaires, les conférences, les journées, les outils internes.
Conclusion :
Nous nous déduisons que l’engagement non rémunéré des jeunes militants au sein des
associations est nécessaire pour assurer leurs fonctionnements et leurs pérennités dans son
environnement, la où le sentiment d’individualité commence à prendre son ampleur dans notre

1
2
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208

2017 – أبغٍل: 30 الػضص

مغيؼ حُل البدث الػلمي

société qui a été autrefois caractérisée par une solidarité et d’un esprit collectiviste. Le bénévolat
demeure l’un des principales formes de sociabilité, d’entraide et d’assistance sociale etc.
Pour conclure, le bénévolat est le moteur incontournable de l’association.
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